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1. Johdanto 
  

 

Marja-Liisa Vartion (1924-1966) esikoisrunokokoelma Häät (1952) oli ilmestyessään rohkea alku 

värikkään kirjailijapersoonan tuotannossa ja suomalaisen modernismin kentällä. Teos antoi esima-

kua Vartion kirjallisesta tyylistä, joka suuntautui kahden runoteoksen Häät ja Seppele (1953) sekä 

yhden novellikokoelman Maan ja veden välillä (1955) jälkeen kohti proosaa ja tunnetuimpia ro-

maaneja.  

        Runoilijat olivat kuitenkin Vartiolle tärkeitä esikuvia. Hän kirjoitti runoja jo kouluikäisenä 

(Ruuska 2012, 104). Runot ja proosarunot -teos ilmestyi vuonna 1966 jääden kirjailijan viimeiseksi 

runokokoelmaksi. Postuumisti julkaistiin romaani, Hänen olivat linnut (1967), jossa Vartion lintu-

symboliikka saavuttaa huippunsa. Sitä edelsivät Vartion naisten elämää kuvaavat romaanit. Se on 

sitten kevät (1957) osui 1950-luvun modernistiseen kehykseen. Vartio on kotimaisessa kirjallisuus-

historiassa nostettu Paavo Haavikon, Tuomas Anhavan, Lassi Nummen, Antti Hyryn, Eeva-Liisa 

Mannerin ja muiden modernistien rinnalle. Vartio on profiloitunut naisen elämäntuntojen kuvaa-

jaksi modernisoituvassa maailmassa. Toisaalta maaseutu ja perinteet ovat vahvasti mukana hänen 

teksteissään.    

        Helena Ruuska monien muiden ohella on tehnyt runsaasti tutkimusta Vartion tuotannosta väi-

töskirjassaan Arkeen pudonnut sibylla. Modernin naisen identiteetin rakentuminen Marja-Liisa 

Vartion romaanissa Kaikki naiset näkevät unia. (Ruuska 2010) ja biografiassa Marja-Liisa Vartio. 

Kuin linnun kirkaisu. (Ruuska 2012). Vartion romaanituotannon proosarytmistä, naisidentiteetistä, 

fiktiivisistä mielistä, romaanien kerronnasta ja kuvallisista rakenteista on tehty lisensiaatintöitä, väi-

töskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Lyriikassa tutkimus on kohdistunut toistuviin kuviin (Raittila 

1971) ja maailmankuvaan (Juntunen 1981). Sotienjälkeisen runoilijan naiskuvaus ja tunteellisuus on 

nostettu korostettuun asemaan: “Vartion runoilijaminä ei yritäkään etäännyttää naisen itkuaan, vaan 

kirjoittaa kuin itkien runoa itkusta.” (Hökkä 1991, 43; Hökkä 1989, 532-537). Helena Ruuska on 

käsitellyt “Häät” ja “Tanssi” -runojen tanssitematiikkaa ja tekstienvälisiä yhteyksiä (Ruuska 2013, 

278). Vartion lyriikasta ja kuvallisuudesta on löydetty suuret linjat ja proosan keskeiset symbolit 

kuolleine lintuineen. 

        Tutkielman teon alkuvaiheessa minua kiinnosti erityisesti esikoisteoksen hääaihe ja siihen liit-

tyvä kuvallisuus, mutta kun perehdyin teokseen tarkemmin, huomasin kuvallisuuden ulottuvan pal-

jon laajemmalle alueelle. Teoskokonaisuuden kannalta nimi ”Häät” oli kuin väärään suuntaan oh-

jaava tiekyltti keskellä pimeää metsää. Teoksessa on muitakin kiinnostavia puolia kuten rytmi tai 

puhujat, mutta itseäni kiehtoi juuri korostuva, tiheä, haastava ja ristiriitainen kuvallisuus, joka tuntui 

kätkevän taakseen jotain arvoituksellista ja piilotettuja merkityksiä. Siksi olen valinnut oman 
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tutkielmani aiheeksi tarkemmin lyriikan kuvallisuuden tutkimisen, symboleiden, metaforien ja tee-

mojen sekä kvasisymboleiden näkökulman. Analysoin metaforia ja symboleita esikoisteoksen kol-

messa merkittävässä runossa. Valitut ovat nimeltään “Jousella-ampuja”, “Nainen ja maisema” sekä 

“Häät”. Nämä runot luovat kuvallisuudellaan teoksen puhujat ja heidän mielessään kytevät ongel-

mat. Kolmessa kohderunossa käsitellään ongelmia henkilöiden näkemissä unissa ja hääseremonian 

katseiden alla. Ne edustavat kokoelman syvää olemusta ja kuvamaailmaa.   

        Tutkielman teoreettisena taustana ja tukipylväänä käytän ensisijaisesti Raili Elovaaran tutki-

musta “Olen tyhjä huone”. Tutkielma sanataiteen metaforista ja symboleista (1992) ja symboleiden 

kohdalla kirjallisuushistoriassa, eri kulttuureissa ja uskonnollisissa yhteisöissä vakiintuneiden mer-

kitysten symbolisanakirjoja (Ferber 2017, Biedermann 1993). Metodini on vertaileva runoanalyysi. 

Avaan runojen monimerkityksellisiä metaforia ja symboleita käyttäen apuna metaforateoria- ja 

symboliehtoja (Elovaara 1992). Tarkastelen symboleiden ja metaforien ominaisuuksia, rakentu-

mista, symboloitumista ja merkitystä runon kokonaisuuteen ja tematiikkaan nähden. Otan huomi-

oon teoksen muissa runoissa esiintyvän kuvallisuuden jatkumon ja merkitysvihjeet. ”Häät” -runon 

analyysin kohdalla käytän vertailuaineistona häälaulun traditioon kuuluvia piirteitä sekä kahta mo-

dernistien hääaiheista runoa, ”Metsän vaalea tytär” Edith Södergranilta ja ”Epithalamion” Tuomas 

Anhavalta. Millainen on Vartion kuvakieli? Tähän kysymykseen tutkielmassani tähtään, sitä peilaan 

ja merkitysten kanssa tanssin.   

          

  
  

2. Kokonaisuus  

  

 

Vartion Häät -esikoisteos on kuin pieni maja tiheän kuvallisuuden metsässä. Kokoelma muodostuu 

neljästä osastosta ja 13 runosta eli teoksen voi lukea nopeasti, mutta sen kerroksellinen ja tunnel-

maltaan voimakas kuvallisuus jää kummittelemaan mieleen. Esittelen aluksi hieman teoskomposi-

tiota ennen kuin siirrymme kuvakielen tarkasteluun.  

        Neljästä runo-osastosta ensimmäinen on laajin, nimeltään “Vihreää sukua”. Siihen kuuluu 

kuusi runoa, “Jousella-ampuja”, “Kolme puuta”, “Yö”, “Kaksi kuuta”, “Nainen ja maisema” sekä 

“Vihreää sukua”. Kohderunoista kaksi löytyy ensimmäisestä osastosta. Toinen osasto ”Tien ristillä” 

on kahden runon polku, siitä löytyvät ”Kolme olkapäätä” ja ”Tiet”. Polku johdattaa osastoon 

”Kolme huokausta”. Synkkä ja raskas tunnelma tiivistyy runoihin ”Suru” ja ”Kolme huokausta”, 

mutta valo pilkahtaa runoissa ”Auringon leivät” ja ”Pajupensas”. Neljäs osasto on vihdoin matkan 

päätepiste, “Häät”. Häitä kuulutetaan koko teoksen nimenä, viimeisenä osastona ja osaston ainoana 

runona. ”Häät” on tutkielman kohderunoista kolmas.  
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        Kokoelmaa siivittää tunnelman surullisuus, mutta kokonaisuutena ja rakenteeltaan sen on var-

sin vaihteleva ja montaasimainen. Runojen pituus ja metriikka vaihtelevat. Kokoelma sisältää seit-

semän sivun pituisen runon (Nainen ja maisema) ja lyhyitä, kahdesta säkeistöstä koostuvia frag-

mentteja (Yö, Kaksi kuuta). Säkeistöjen muoto ja laajuus vaihtelee verrattuna toisiin runoihin, 

mutta variaatiota on yksittäisessä runossakin. Esimerkiksi runo ”Kolme olkapäätä” alkaa kolmen 

säkeen säkeistöllä, toinen säkeistö on viisi säettä, kolmas yhdeksän, neljäs 25 ja viides 17 eli runo 

laajenee voimakkaasti loppua kohden ja viimeisessä säkeistössä tyyntyy. Seuraava runo ”Tiet” on 

asemoitu proosarunon muotoon kahdeksi 17 ja 11 säkeen neliömäisiksi säkeistöiksi. Sen muoto tuo 

mieleen tien tai jopa arkun. Kuvallisuus on tyhjenevän maaseudun ja kuoleman kuvia, kiuruja koh-

mettunein siivin ja tyhjiä kaivoja. 

        Metrisesti kokoelman runoissa on mitallisuutta, vapaamittaisuutta ja vapaarytmisyyttä. Loppu-

sointuja ja riimejä on runoissa “Yö” ja “Pajupensas”, jotka ovat mitallisesti säännöllisiä runoja ko-

koelmassa. Ne toimivat siltoina laajempien ja kuvallisesti rikkaampien runojen välillä. ”Yö” ja 

”Kaksi kuuta” johdattavat lukijan ”Nainen ja maisema” -runoon ja ”Pajupensas” vie polkuineen 

kohti viimeistä nimirunoa ”Häät”.  

        Teoksen runot sijoittuvat erilaisiin tiloihin. Tiloja ovat runon henkilöiden sisäinen maailma, 

unet, mieli ja keho sekä ulkoinen todellisuus, luonto ja maaseutu. Runon tapahtumapaikka saattaa 

vaihtua nopeasti säkeistöstä toiseen sisäisestä maailmasta ulkoiseen, yksityisestä julkiseen tilaan. 

Unikuvat valtaavat monen runon tiloja. Paikat ja tilat limittyvät. Maisema ja luonto limittyy naisen 

kehon ja mielen kanssa. Nainen kokee syvää henkistä yhteyttä puihin. Puut ja kasvit tuntuvat hänen 

mielessään kasvavan hänen kehossaan ja sen lävitse. Osastossa ”Vihreää sukua” metsä ja puut muo-

dostavat keskeisen tilan ja näyttämön puhujien mielikuville. Metsän ohella meri ja vesi ovat osaston 

runojen paikkoja ja tunnemaisemia. Muita kokoelmassa esiintyviä tapahtumapaikkoja ovat kallio, 

maa, peili, maisema, vuori, tasanko, taivas, joet, tie, kylä, pelto, ranta, tupa ja hääseremonia. Ajalli-

sesti runot sijoittuvat monesti yöhön tai iltahämärään. Elämää, kuolemaa ja unia käsitellään. Vuo-

denajoista mainitaan syksy, “sulavan lumen aika” ja kesä.  

        Henkilöistä ja puhujista kiinnostavimpaan asemaan nousee morsiamen hahmo. Morsiamesta 

puhutaan kokoelman viimeisessä häärunossa, jossa hän tanssii häätanssia vieraiden, kylän emäntien 

ja isäntien arvioivien katseiden kohteena. Puhuja puhuu morsiamesta yksikön toisessa persoonassa, 

sinänä, tai kuin lukija joutuisi morsiamen rooliin puhujan komennettavaksi ja neuvottavaksi. Muissa 

runoissa esiintyy erilaisia puhujapositioita, yksikön ensimmäisen persoonan minämuotoista puhu-

jaa, lukijan puhuttelua, “häntä” kuvaavaa kertojaa, “meistä” kertovaa toimintaa, puhujan sisäistä 

monologia ja apostrofista puhuttelua.  
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        Teoksen henkilökategoria muodostuu naisen lisäksi kyläyhteisöstä. Hahmoja ovat Jousella-am-

puja, erilaiset eläimet, rakastavaiset, mies, nainen, puut, sisaret, ihmiset, lapsi, Neitsyt Maria, Maa-

ria Magdaleena, tuuli, kyläläiset, peltotyöläiset ja sulhanen. Henkilöiden lisäksi personoituva 

luonto, puut, eläimet ja esineet voidaan laskea ihmisiksi tai hahmoiksi. Osastoissa ”Tien ristillä” ja 

”Kolme olkapäätä” puhutellaan tuulta ja taivaan ääni puhuu naiselle, joten jumalallinen olento on 

läsnä kokoelmassa. Raamatulliset hahmot esiintyvät joissakin runoissa naisen ja äitiyden roolimal-

leina kuten runossa ”Kolme olkapäätä”.   

        Runojen aiheet liittyvät naisen elämänpiiriin, suruun ja naisena olemisen vaikeuteen. Runojen 

minä kokee kokoelman kuluessa vaikeita tunteita ja teoksen prosessi huipentuu lopun hääseremoni-

aan. Tunnelma runoissa on monesti synkkä ja surullinen. Surua, melankoliaa, itkua ja vihaa ei koko-

elmassa peitellä vaan korostetaan avoimesti. Modernistinen vierauden kokemus tuodaan vahvasti 

esille, kuten ilmenee ensimmäisen osaston nimirunossa Vihreää sukua: “Milloin erkanin sisaristani 

puista, / milloin vihreä sukuni / työnsi minut joukostansa”.   

        Teoksessa on parallelismia monella tasolla: kuvaston, sanaston, tyylirakenteiden ja merkkikie-

len toistoa. Yksi näkyvä ja toistuva tyyliratkaisu on sisentäminen. Monet sivu- tai säerajan ylitys-

kohtia seuraavat sanat on erikseen sisennetty. Tämä herättää huomiota esimerkiksi runossa ”Nainen 

ja maisema”. Lukijan silmään sisennys näyttäytyy korostamisena tai variaation luomisena tekstiin. 

Tyylikeinolla voi olla merkitystä runon kokonaisuudessa tai se on käytännön syistä tehtyä asemoin-

tia. 

 

Minä työnnän puut taivaaseen asti, 

minä syleilen puitteni huminalla taivaan jalka- 

       teriä. 

Minä kasvatan lantioilleni paksun ja keinuvan  

       ruohon, 

tuhat ahnasta juuren suuta on pureutunut rintoi- 

       hini. 

Vereni minä annan kämmekälle, 

mustat helyt ripustan sen nilkkoihin ja ranteisiin 

 

Sisennyksestä löytyy poikkeuksia. Runossa ”Jousella-ampuja” on sekä sisennetty säkeenylitys: 

”Olen nähnyt hänen jättävän ystävänsä kesken /     sanaa” että sisentämätön: ”ja satakieli laulaisi 

majan katolla / suloisesti –”. Sisennyksen lisäksi korostuvana tyylikeinona on runsas ajatusviivan 

käyttö. Sitä esiintyy säkeiden lopussa viimeisenä merkkinä. Tämä havainnollistuu runossa ”Kolme 

puuta”. 
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jos hiukseni lentäisivät kaikkiin neljään 

       tuuleen – 

entä jos nousen, jos liikahdan – 

liikahdan kaikkineni – 

 

Kuvallisuus ja merkkikieli muodostavat teoksen monipuolisen ja kiinnostavan kokonaisuuden. Ku-

vallisuus on 1950-luvun modernistirunoilijoiden taitamaa aluetta runoudessa, joten se on luonteva 

tutkimuskohde etenkin Vartion kerroksellisten kuvien kartoituksessa. Valitut kolme kohderunoa, 

”Jousella-ampuja”, ”Nainen ja maisema” sekä ”Häät” asettuvat teoskokonaisuudessa tärkeisiin koh-

tiin: aloitusrunoksi, keskikohdan laajimmaksi runoksi ja viimeiseksi nimirunoksi. Teoksessa on 

muitakin tematiikan kannalta olennaisia runoja ja ensimmäiseen osastoon nähden erilaisia painopis-

teitä. Toisesta osastosta alkavat mm. puhujan äitiyden tuntoihin liittyvät runot ja surun tunteiden kä-

sittely. Kolmesta kohderunosta kaksi sijoittuvat ensimmäiseen ”Vihreää sukua” -osastoon ja viimei-

nen hääseremoniaan. 

        Kolme kohderunoa edustaa sopivaa kaarta teoksen puhujien ja teemojen kehityksessä. Ne esit-

televät kukin merkityksellisen hahmon ja roolin: Jousella-ampujan, peiliä pitelevän naisen ja mor-

siamen. Naisen elämän vaikeus ja ongelmakohdat tulevat niissä valotetuiksi hieman eri näkökul-

mista ja kuvallisuuteen kätkettynä. Kuvallisuuden pinnan alla kytevät puhujien ongelmat ja mielen 

ristiriitaisuus leimahtavat kohderunoissa liekkiin. ”Naista ja maisemaa” ja ”Häitä” edeltää kumpaa-

kin lyhyt siltana toimiva runo.  

        Kohderunot korostuvat ja ovat kuvalliselta rakenteeltaan ylitsepursuavan kuvallisia vyörytyk-

siä. Symbolisuutta, metaforisuutta ja kvasisymboleita vaikuttaa aluksi olevan runoissa kaikkialla. 

Runojen kokonaisuus asettuu kuitenkin omiksi erottuviksi jaksoikseen, kuten unijaksoiksi, joiden 

mukaan kuvallisuus ryhmittyy. Symboliset esineet tai eläimet paljastavat piilotellun merkityksen. 

Kolmessa runossa pyritään irti mielen kahleista kohti vapautumista ja yhteisöä. Seuraavissa luvuissa 

pyrin avaamaan kohderunojen kuvallisuuden kerroksia tarkemmin symboleiksi, metaforiksi ja kva-

sisymboleiksi.     
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3. Metaforan ja symbolin teoriakehys. Sarvet ovat musta kruunu taivasta vasten.  

 

  

Analysoin tässä luvussa runon “Jousella-ampuja” yhtä esimerkkimetaforaa Raili Elovaaran jäsentä-

mällä metaforakäsitteistöllä, jota käytän muidenkin runojen kohdalla metaforisuuden ollessa ky-

seessä. Esimerkkimetafora on monipuolinen: se sisältää metaforan lisäksi symbolin. Elovaara pyrkii 

tutkimuksessaan tekemään eron metaforan ja symbolin välille teoksessa “Olen tyhjä huone”. Sana-

taiteen metaforista ja symboleista (Elovaara 1992). Tutkimukseen on koottu keskeisimpien anglo-

amerikkalaisten tutkijoiden teoriat ja käsitteet. Elovaaran tutkimuksen jälkeen Mikko Turusella on 

väitöskirjassaan Haarautuvat merkitykset (2010) laaja näkemys metaforateorioiden tutkimuskent-

tään ja hän käyttää semanttisen yhteisalueen ideaa Lassi Nummen lyriikan puukuvaston analysoimi-

seen. Olen täydentänyt tietämystäni metaforien mahdollisuuksista myös hänen analyysiensa kautta. 

Erityisesti Nummen lyriikassa esiintyvä kuoleman kuvasto ja Vartion ”Nainen ja maisema” -runo 

heijastelevat samankaltaisia merkityksen sirpaleita.   

        Kirjallisuuden vakiintuneita symboleita on koottu Michael Ferberin A Dictionary of Literary 

Symbols -teoksessa (1999, 2007, 2017) ja Hans Biedermannin teoksessa Suuri symbolikirja (1993). 

Tarkastelen kohderunoissa esiintyviä eläin-, luonto- ja esinesymboleita Ferberin yleisten kirjalli-

suussymbolien ja Biedermannin symboliteoksen avulla. Symbolisanakirjat avaavat useita merkitys-

mahdollisuuksia antiikin taruista lähtien. Ferberin teoksessa korostuvat symbolit antiikin aikana ja 

tärkeimpien kirjailijoiden tuotannossa kuten Homeroksella, Shakespearella tai T. S. Eliotilla. Bie-

dermann kuvaa vakiintuneita symbolimerkityksiä eri uskonnoissa, maanosissa, Vapaamuurareilla, 

syvyyspsykologiassa, alkemiassa jne. Vakiintuneet kirjalliset ja kulttuuriset symbolit esitetään teok-

sissa kiteytettyinä hakusanoiksi ja niitä käsitellään n. 1-4 sivun verran. Vakiintuneiden symboleiden 

merkitysmahdollisuudet tulevat niissä laajalti esille. En vyörytä lukijalle kaikkia sanakirjojen sym-

bolimerkityksiä vaan olen poiminut niistä runon tekstiaineksen kannalta loogisimmat merkitykset.  

        On tietenkin mahdollista, että Vartiolla olisi jotenkin omaperäisesti muodostettu puiden, lintu-

jen ja metsän yksityinen symboliikka. Lähden kuitenkin avaamaan objekteja vakiintuneiden symbo-

leiden avulla ja vertaan niitä runon omaan tekstiainekseen ja kontekstiin. Runoissa esiintyy sekä 

yleisiä ”lintuja”, ”puita” ja ”metsää” että tarkemmin nimettyjä lajeja kuten ”joutsen”, ”koivu” tai 

”lehtoteiden varret”.  

        Missä merkityksissä ja määrin Vartio käyttää vakiintuneita symboleita ja missä määrin objektit 

symboloituvat juuri kohdeteoksessa, on mielenkiintoinen kysymys. Tulkitsen symboleita tutkiel-

massani metaforien analysoinnin rinnalla. Symboleita koskevat kaksi tärkeintä kysymystä ovat se, 

miten objekti symboloituu ja se, mitä objekti symboloi. Symboloitumisen kriteereinä käytän mm. 
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Monroe C. Beardsleyn ja George Dickien symbolikäsityksiä, jotka Elovaara on oivallisesti koonnut 

teoksessaan selkeiksi periaatteiksi ja ohjenuoriksi symboliikan avaamiseen.  

        Elovaaran esittelemät metaforateoriat ovat korvaamis-, vertaamis- ja vuorovaikutusteoria. Ne 

kaikki sopivat metaforien ominaisuuksien tarkastelemiseen. Metaforaa on hyvä analysoida monesta 

näkökulmasta. Sen löytäminen ja eri osien hahmottaminen tekstistä vaatii tarkkaa lukemista. Tämän 

jälkeen pitäisi yrittää päästä metaforan merkityksen ja logiikan lähteille tai lähelle sitä. Metaforista 

ja symbolista tekstiainesta voidaan yrittää erotella tai hyväksyä niiden mahdollinen päällekkäisyys. 

        Teema ja symboli ovat sanataideteoksessa Beardsleyn mukaan usein kiinteässä yhteydessä kes-

kenään. Beardsley käsittää sekä teeman että symbolin merkityksen olevan jotakin abstraktista. 

Dickien käsityksen mukaan ”symbolit painottavat ja vahvistavat teoksen teemaa tai teemoja” (Elo-

vaara 1992, 108.) Teema kuuluu olennaisesti symboleiden ja metaforien tarkastelun yhteyteen.     

        Symboleita on aiemman tutkimuksen perusteella löydetty ainakin Vartion proosatuotannosta ja 

näin voidaan odottaa symboleiden käyttöä myös lyriikassa. Riitta Valjakka on kartoittanut Vartion 

proosan erilaisia symboleita: luonto- ja lintusymboleita, esineitä, tapahtumia, unia, kuvakieltä, elol-

listamista ja symboleiden käyttöä tunnelmia heijastavana, ihmiskuvauksena ja ennakoivana piir-

teenä proosassa sekä symboleita rakennetekijöinä (Valjakka 1968). Valjakan pro gradu -työstä saa 

käsityksen, että Vartion tekstit ovat läpeensä täynnä symbolisia tasoja. Valjakka ei kuitenkaan esit-

tele teorioita symbolikäsityksistä ainakaan siinä mielessä kuin Elovaara pyrkii niitä erittelemään 

mm. Beardsleyn, Dickien ja Nowottnyn symbolikäsityksinä (Elovaara 1992, 5-6; 93-185).  

        Elovaara ilmoittaa symbolia käsittelevien lukujen alussa, että “Monroe C. Beardsleyn selvitys 

symboleista on puutteellinen” (Elovaara 1992, 93). Symboleiden kaikkien ominaisuuksien kattavaa 

teoriaa ei ole, mutta Elovaaran esittämät symbolikäsitykset muodostavat tarkastelulle vankan poh-

jan. Ilman sitä analyysi saattaa helposti ajautua siihen, että symboleita nähdään joka puolella tekstiä 

ja symboli käsitteenä on hyvin epäselvä. Metaforan ja symbolin välinen raja ja funktio tekstissä voi 

olla häilyvä tai päällekkäinen. Symboli on kuitenkin ajan saatossa merkitykseltään vakiintunut, esi-

merkiksi sydän rakkauden ja risti kuoleman symbolina. Symboleiden vakiintuneiden merkitysten 

osalta käytän tutkielmassa Ferberin ja Biedermannin symbolisanakirjoja.    

        Lähestyn “Jousella-ampujan” mahdollista metaforisuutta, symbolisuutta ja sana-ainesta tarkoi-

tuksenani löytää valittua lauseketta kuvaava metafora- tai symboliteoria ja sovittaa lauseketta sen 

ehtoihin. Perinteisiä metaforateorioita ovat korvaamis- ja vertaamisteoria. Uudempi teoria on vuoro-

vaikutusteoria ja sitä koskevat lisäykset ja kritiikki (Elovaara 1992, 4-5; 9-92.) Symboliteorioista 

tärkeimpiä edustavat Beardsleyn, Dickien ja Nowottnyn symbolikäsitykset (Elovaara 1992, 93-

185). 
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        Monroe C. Beardsleyn teoriassa ”objektista voi tulla symboli, jos se esittää teoksen henkilöi-

den elämässä ja kohtaloissa tai teoksen puhujan mielessä tärkeää kausaalista roolia.” Objekti ”va-

kiintuu tavallista suuremman huomion kohteeksi, polttopisteeksi, jollekin teoksen henkilölle tai te-

oksen puhujalle”. Täten objekti saa elinvoimaisen perustan (vital basis) ja tämä on tärkein symbo-

liksi tulemisen ehto. Epätavallinen ja huomiota herättävä objekti on osa huomiota herättävyyden pe-

riaatetta. Objektin tulee olla myös ”keskeinen rekvisiitan eli toimintaan käytettävän tärkeän esineis-

tön osa”. Objekti toistuu tärkeillä hetkillä (Elovaara 1992, 94-98.) 

        Symbolin merkityksen osalta Beardsley erottaa symboloinnin ja denotoinnin. Symbolissa tär-

keintä ovat ominaisuudet, ominaisuusryhmä, tila ja abstraktisuus (symboli symboloi uskollisuutta, 

toivoa, urhoollisuutta tai viisautta jne.). Symboli edellyttää yhteensopivuuden periaatetta. Se voi-

daan vahvistaa jostain muusta teoksen yksityiskohdasta käsin. Tämä on myös kontekstisidonnaisuu-

den periaate. Kvasisymboli vaikuttaa olevan tärkeä ja symbolinen, sillä ”on pyrkyä symbolin ase-

maan”, mutta sen symbolimerkityksestä ei päästä selville (Elovaara 1992, 98-108.) 

        George Dickie täsmentää Beardsleyn symbolikäsitystä mm. vakiinnuttamisen osalta. Dickiellä 

on neljä symboloitumisen ehtoa. Ensinnäkin symboli kuvaa epätavallista tai mahdotonta tapahtu-

maa maalauksessa, ”joka muuten kuvaa tavanomaista tai historiallista tapahtumaa”. Toiseksi sym-

bolille eli ”kuvaukselle annetaan huomiota herättävä paikka teoksessa”. Kolmas ehto on toisto. Nel-

jäs ehto on rinnakkain asettelu, joka on ”suosittu keino modernissa lyriikassa” (Elovaara 1992, 109-

111.) Dickiellä on siis monia samoja symboloitumisen ehtoja kuin Beardsleyllä.           

        Metafora on kielikuva ja se voi olla ajatukselliselta laajuudeltaan sanasta ja parista sanasta lau-

seeseen tai jopa lauseiden ryhmä. Vuorovaikutusteorian mukaan metaforisen ilmaisun “kuvan” ja 

“kuvattavan” välillä on kirjaimellisen ja metaforisen tason jännite ja käsitteistä viriää erilaisia se-

manttisia kenttiä. Elovaara havainnollistaa metaforia eri teoreetikoiden ajatuksia vasten. Max 

Blackilta hän käyttää mm. “Ihminen on susi” -metaforaa. Fokuksena ja sivusubjektina toimii “susi” 

ja pääsubjektina “ihminen” (Elovaara 1992, 25-26.) I. A. Richardsin termejä ovat “tenor” (pääsub-

jekti) ja “vehicle” (sivusubjekti). Näistä käytetään useissa tutkimuksissa suomennoksia “kuva” (ve-

hicle) ja “kuvattava” (tenor), joskin suomennoksia on kritisoitu (Turunen 2010, 44.)  

        Tarkastelen “Jousella-ampuja”-runon metaforisen ilmauksen sisältävää säettä “Sen sarvet ovat 

musta kruunu taivasta vasten” kolmannessa säkeistössä. Vuorovaikutusteorian käsittein “sarvet” on 

kuvattava ja “musta kruunu” on kuva, jonka ominaisuuksien ja viriämisen avulla sarvia kuvataan. 

Sarville halutaan antaa mustan kruunun herättämät mielikuvat ja ominaisuudet. Sekä sanojen kirjai-

mellinen merkitys että jokaisessa lukijassa heränneet mielikuvat muodostavat pelikentän, jossa mer-

kitykset toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Ilmaus on ehkä helpompi jäsentää vertaamisteorian 

ehdoilla.  
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        “Sarvet ovat kuin musta kruunu” tekisi lauseesta vertauksen, mutta “kuin”-sana on jätetty pois, 

joten ilmaus voidaan ajatella implisiittisenä metaforana ilman “kuin” -sanaa. Vertaamisteorian mu-

kaan metaforassa on implisiittistä vertailua ja “kuin”-sanan kanssa se olisi eksplisiittistä. Vertaamis-

teoria näkee metaforan siis lyhennettynä vertauksena. Blackin määrittelyssä vertaamisteoriassa 

“metafora näyttää (present) itseensä sisältyvän analogian tai kaltaisuuden” (Elovaara 1992, 14.)  

        Vertaamisteorian kehyksessä metaforinen ilmaus “Sen sarvet ovat musta kruunu taivasta vas-

ten” sisältää analogian. Ilmaus on metafora, koska se sisältää kirjaimellisen lukutavan mukaan vir-

heen: sarvet eivät ole kruunu eivätkä myöskään musta kruunu. Analogia on tässä tapauksessa visu-

aalinen: sarvien muoto on visuaalisesti kruunun muodon kaltainen. Analogia voisi perustua muu-

hunkin kuin visuaalisuuteen, esimerkiksi kosketuksen kaltaisuuteen (Elovaara 1992, 17).  

        Säettä voidaan lukea metaforisena kokonaisuutena tai pilkkoen se yksittäisiksi symboleiksi 

(kirjallisuudessa vakiintuneeksi tai teoksessa symboloituvaksi) kuten kruunusymboliksi. Kruunu 

symboloi valtaa ja kuninkuutta (Biedermann 1993, 152-153; kruunu). Musta väri saattaa symbo-

loida kuolemaa tai muuta negatiivista merkitystä. Hirven sarvet ovat musta kruunu taivasta vasten. 

Hirveen halutaan yhdistää metaforassa vallan tunnus, kruunu. Ilmausta on vaikea tulkita irrallisena 

runon kontekstista ja myös hirveen eläimenä sisältyy paljon eri symbolimerkityksiä. Runossa sar-

vien ja mustan kruunun metaforaa edeltävät säkeet: “Hirvi seisoo ikkunan takana, / hieroo otsaa 

ruutuun”. Siirtymä otsan hieromisesta mustaan kruunuun on erikoinen ja koska säkeistö kuvaa jou-

sella-ampujan unta, siinä vallitsee häilyvä unen logiikka.  

        Runon unijaksossa hirveä eläimenä edeltää karhu, joka myös mielletään Suomessa metsän ku-

ninkaaksi tai ainakin petoeläimeksi. Tapahtuuko unessa kilpailu metsän kuninkuudesta vai mistä 

ilmaisussa on kyse? Runo kokonaisuudessaan sisältää runsaasti mahdollisia symbolisen merkityk-

sen saavia, huomiota herättävästi asemoituja eläimiä ja tapahtumapaikkoja. Ne kaikki on tuskin va-

littu runoon vain motiiveiksi teemaa muodostamaan vaan niillä on symbolista merkitystä. Eläimet ja 

linnut yksilöinä sisältävät erilaisia merkitystasoja, mutta olen pyrkinyt jaottelemaan niitä myös ryh-

miksi.   

 

 

3.1. Jousella-ampujan symbolit: joutsen, kotka ja satakieli 

 

Tarkastelen seuraavaksi runon ”Jousella-ampuja” metaforia ja symboleita. Teoksen aloitusruno 

koostuu viidestä säkeistöstä. Runon puhuja kertoo havaintoja toisesta henkilöstä, joka on nimetty 

jousella-ampujaksi.  
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                  JOUSELLA-AMPUJA 

 

Hänen silmänsä kääntyvät alati metsään. 

Olen nähnyt leivän putoavan yhtäkkiä 

hänen käsistään. 

Olen nähnyt hänen jättävän ystävänsä kesken 

       sanaa 

ja menevän metsään. 

 

Öisin hänen päänsä on kiusattu unilla. 

Vaikka on syksy, kuulee hän teerien kujerruksen 

metsojen soiton 

kuin olisi sulavan lumen aika. 

Hän näkee susien ravaavan katosta sisään 

seinästä ulos. 

Karhu tulee ovesta, ojentaa käpälää. 

 

Hirvi seisoo ikkunan takana, 

hieroo otsaa ruutuun. 

Sen sarvet ovat musta kruunu taivasta vasten. 

Tai hänen unensa ovat 

joutsenen siipien havinaa 

ja satakieli laulaisi majan katolla 

suloisesti – 

hän hymyilee unessa kuin lapsi –  

ja herää aamulla variksen vaakkunaan, 

varpusen piiperrykseen. 

 

Olen nähnyt hänen seisovan 

himmeillä kallioilla, 

kun yötuuli jo hujeltaa korvaan, 

kädellä silmiä varjostaen hän seisoo 

ja tähyilee kaukaisuuksiin 

hakien joutsenta, kotkaa, satakieltä. 

Olen kuullut hänen puhelevan 

himmeillä kallioilla: 

 

Kun kohotan jousen, 

kun tähtään, 

on minun tehtävä se niin 
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kuin toisella puolen 

seisoisi elämä, 

toisella kuolema. 

Joka kerta kun kohotan jousen 

on minun tehtävä niin, 

jotta osuisin lintuun. 

 

Jousella-ampuja kuvataan erikoisena hahmona. Leipä putoaa hänen käsistään ja hän jättää ystävänsä 

“kesken sanaa” päästäkseen menemään metsään. Toisessa säkeistössä kerrotaan hänen päätään kiu-

saavista unista. Hän näkee erilaisten eläinten tulevan läpi majan katosta ja ovesta. Unessa esiintyvät 

joutsen ja laulava satakieli. Aamulla jousella-ampuja herää variksen ja varpusen ääniin. Neljännessä 

säkeistössä runon puhuja kertoo, kuinka on nähnyt ampujan seisovan öisillä kallioilla tähyilemässä 

uniensa lintuja ja puhumassa itsekseen. Viimeisessä säkeistössä kerrotaan puheen sisältö. Jousella-

ampujan on kohotettava jousta ja tähdättävä pitäen mielessä elämä ja kuolema osuakseen lintuun. 

Runon päähenkilö Jousella-ampuja herättää mielikuvan pakkomielteisestä tai ainakin hyvin vakava-

henkisestä hahmosta, jonka mielenkiinto kohdistuu lintuihin. 

        Lintusymboliikka on Vartion proosalle ja muulle tuotannolle erityistä ja sitä käytetään mm. 

Hänen olivat linnut –teoksessa. Siinä rovasti ampuu lintuja ja täyttää niitä kokoelmaansa, joka on 

hänen kallein aarteensa. Leskiruustinna pitää huolta kokoelmasta apulaisensa kanssa. Romaanin ku-

luessa erityisesti joutsen ja metso saavat temaattiset merkitykset. “Jousella-ampuja”-runossakin 

joutsen mainitaan kahdesti ja metsot kerran. Valjakka on käsitellyt Vartion lintusymboleita ja niistä 

etenkin joutsenta proosaa koskevassa pro gradu -työssään (Valjakka 1968). 

        Ensimmäisessä säkeistössä kiinnitetään lukijan ja jousella-ampujan huomio ”metsään”, joka 

mainitaan kaksi kertaa. Metsä on jousella-ampujalle tärkeämpää kuin syöminen ja ystävät, jotka hän 

jättää ”kesken /     sanaa”. Säkeistöissä 2-4 erilaiset eläimet valtaavat unet ja jousella-ampujan ta-

junnan. Eläimiä ovat teeret, metsot, sudet, karhu, hirvi, joutsen, satakieli, varis, varpunen, kotka ja 

uudestaan joutsen ja satakieli. Keskellä eläinten virtaa esiintyy lapsi. Jousella-ampuja “hymyilee 

unessa kuin lapsi –”. Lasta seuraa säkeen lopussa ajatusviiva, samoin “ja satakieli laulaisi majan ka-

tolla / suloisesti –” -säettä. Eläinten korostaminen ja liiallisuus motivoi etsimään niiden symbolista 

merkitystä.  

        Runossa kuvataan lintujen ääntelyä ja käytöstä. Jousella-ampuja kuulee “teerien kujerruksen” / 

metsojen soiton / kuin olisi sulavan lumen aika”. Jousella-ampujan unessa syksy muuttuu kevääksi 

(“kuin olisi sulavan lumen aika”) lintujen soidinajaksi ja -ääntelyksi. Metsojen soitto tarkoittaa soi-

dinmenoja. Esikoisrunokokoelman lisäksi Vartion viimeisessä Hänen olivat linnut -romaanissa 

ruustinna haluaisi pakkomielteisesti kuulla Alman esittävän metsojen soidinääntelyä ja ruustinnan 
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miesvainaja rovasti on ampunut lintuja ja koonnut niistä kokoelman. Linnuilla on osansa muissakin 

Vartion romaaneissa, kuten rouva Pyyn hahmo Kaikki naiset näkevät unia -teoksessa.  

        Talo on perinteisesti ollut lyriikassa ihmisen tai runoilijan mielen, kehon ja minuuden symboli 

(Turunen 2010, 107). Lintujen soidinmenojen jälkeen jousella-ampuja näkee “susien ravaavan ka-

tosta sisään / seinästä ulos”. Unieläimet eivät noudata arkielämän lainalaisuuksia. Karhu tulee si-

sään ovesta ja ojentaa käpälää. Karhusta ei anneta metsän pelottavan kuninkaan mielikuvaa, vaan se 

on kuin rauhoittava lelu. Ikkunan takana seisoo hirvi ja hieroo tuttavallisesti otsaa ruutuun. Mieli-

kuva siitäkin on personoitu lähelle ihmisen tai kotieläimen käytöstä eikä pedon. Sudet eivät vaani 

tai raatele vaan ravaavat sisään ja ulos läpi mielen kattojen ja seinien. Toisaalta ne ovat epäkohteli-

aita, eivätkä käytä ovea taloon saapuessaan.   

        Sudet eivät jää taloon, vaan menevät takaisin ulos, “katosta sisään / seinästä ulos”, ilman väli-

merkkejä. Ne eivät tee kontaktia jousella-ampujaan, joka näkee niiden toiminnan sivusta. Seinä on 

kuin mielen ohut seinämä, josta symboli karkaa ja katto vuotaa susia. Metaforisesti ajateltuna eläi-

met virittävät uusia mielikuvia vuorovaikutuksessa rakennuksen kanssa. Talo tai maja piirretään 

metonyymisesti säe säkeeltä katon, seinän, oven ja ikkunan avulla, eli se on kuvattava, pääsubjekti 

ja eläin (susi, karhu, hirvi) on kuva, sivusubjekti, jonka ominaisuuksien ja semanttisen kentän kautta 

kuvattavaa majaa valotetaan. Eläimillä on omat, oudot tapansa toimia majan läheisyydessä. Niiden 

toiminta noudattaa unen surrealistista logiikkaa, sillä ne eivät herätä tuttuja mielikuvia tunnetuista 

eläimistä. Tarkoituksena saattaa myös olla, että tavoitellaan lastenrunon leikkisää tunnelmaa aiheel-

taan muuten synkähkön runon, linnun tappamiseen tähtäävän toiminnan välissä.  

        Hirvi ei ravaa sisään katosta tai seinistä eikä tule suoraan sisään ovesta vaan seisoo kohteliaasti 

ikkunan takana ja odottaa pääsyä sisään. Se ilmaisee toiveensa hieromalla otsaa ruutuun. Ikkunasta 

nähdään sisään ja ulos. Symbolisesti ajateltuna ikkunasta (yliluonnollinen) valo pääsee avautumaan 

ihmiseen (Biedermann 1993, 84-85; ikkuna). Karhu tulee ovesta ja ojentaa käpälää kuin kättelyssä 

eli se haluaa tutustua runon minään. Hirvestä ei kerrota, tuleeko se koskaan sisään majaan. Se sei-

soo ikkunan takana ja hieroo otsaa ruutuun. Runossa ei kerrota, kokeeko jousella-ampuja eleen tun-

gettelevana vai rauhoittavana tai kumppanuutta ilmaisevana tekona.   

        Hirvi kehystetään kuvaksi ikkunaruutuun. Seuraavaksi siirrytään otsasta sarviin, ne ovat musta 

kruunu taivasta vasten. Sarvet ovat hirven tärkein ruumiinosa, sillä metsästäjät laittavat juuri sarvet 

eläimestä näytteille katonrajaan. Ne ovat sen kruunu, metsän kuninkuuden symboli, jonka ihminen 

on voittanut ja ottanut kruunun itselleen.  

        Kokoelman muissa runoissa Vartio käyttää monesti samaa tai rinnasteista symboliikkaa. Vii-

meisessä ”Häät”-runossa esiintyy pään päällä kannettava huntu ja seppele. Ensimmäisessä runossa 

kuvataan unitapahtumia majan läheisyydessä. Viimeisen runon tapahtumapaikkana on myös tupa, 
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jonka ovea, kattoa, lattiaa, seiniä ja ikkunoita kuvataan. Viimeistä runoa edeltävässä “Pajupensas”-

runossa “Vilu kättä kosketti / vilu suuta suuteli, / antoi hunnun kruunuinensa / kutsui minut armaak-

sensa.” Kruunu, maja, tupa, huntu ja seppele ovat kaikki ihmisen päähän tai mieleen liittyviä konk-

reettisia esineitä sekä abstrakteja symboleita.  

        “Jousella-ampujassa” sarvien kruunu on musta. “Suru”-nimisessä runossa kokoelman loppu-

puolella toistuu metafora surusta mustana kuiluna: “mustasuisen kuilun eteen”, “Sanokaa tämän 

mustan kuilun nimi!” ja “Mustan kuilun nimi suru on”. Kruunu merkitsee hallitsijaa, mutta musta 

väri yhdistää metaforan kohti kuolemaa ja surua, murheen ja kärsimyksen kruunuja. Tuttavallisten 

eläinten jälkeen “musta kruunu” on synkkä metafora tai symboli. Se voisi toimia runossa samoin 

kuin Vartion proosassa käyttämät tapahtumia ennakoivat symbolit (Valjakka 1968, 27; 54; 

81). Musta väri punaisen ohella on Vartion yleisintä värisymboliikkaa. Värejä on tarkemmin eritel-

lyt Raittila pro gradu -työssään (Raittila 1971.)  

        Musta kruunu jätetään kummittelemaan taivasta vasten ja seuraava implisiittinen metafora ku-

vaa jälleen kevyttä, joutsenen siipien havinaan vertautuvaa unta: “Tai hänen unensa ovat / joutsenen 

siipien havinaa / ja satakieli laulaisi majan katolla / suloisesti – ”. Tätä seuraa säe, jossa jousella-

ampuja saavuttaa unessa lapsen hymyilevän onnentunteen (eksplisiittinen metafora): ”hän hymyilee 

unessa kuin lapsi — / ja herää aamulla variksen vaakkunaan, / varpusen piiperrykseen.“ Runossa 

kuvataan lintujen äänimaailmaa. Joutsenen siivet havisevat, satakieli laulaa ja aamulla on karu herä-

tys vaatimattomampien lintujen vaakkunaan ja piiperrykseen. 

        Symboloitumisen suhteen ”Jousella-ampuja” -runossa toteutuu Elovaaran edellyttämä huo-

miota herättävyyden ehto (eläinten liiallisuus ja ristiriitainen esitystapa sekä rinnastukset) ja toisto, 

joten eläimet voidaan todeta symboleiksi tai ainakin kvasisymboleiksi. Kvasisymboli vaikuttaa sel-

västi olevan symbolinen, mutta lukija ei osaa määritellä tarkemmin, mitä se symboloi. Myös ampu-

miseen käytettävä jousi on teoksessa symboli, mutta se on mitä luultavimmin lisäksi runon teemaan 

johdattava motiivi. Se on objekti, joka on “keskeinen rekvisiitan eli toimintaan käytettävän tärkeän 

esineistön osa”. Objekti “jousi” on tärkeä ja sillä on elinvoimainen perusta (Elovaara 1992, 93-185; 

97.) Runo on nimetty “Jousella-ampujaksi” ja jousta kohotetaan sekä sillä tähdätään ja ammutaan 

lintua.  

        Jousi ja nuoli (bow and arrow) ovat kirjallisuuden vanhimpia symboleita. Niissä yhdistyy etäi-

syys, nopeus, salamyhkäisyys ja häivytys sekä lävistäminen. Ne ovat Shelleyn elegiassa anonyymin 

kriitikon kitkeriä sanoja, jotka lentävät pimeydessä. Ne ovat Apollon, sairauden ja parantumisen ju-

malan ase. Apollon sisar on Artemis, metsästyksen jumalatar. Hänet yhdistetään kuuhun, jonka 

sirppi on kuin hopeinen jousi. Apollo on lisäksi runouden ja musiikin jumala ja hänen nuolensa on 

nähty lauluina, mutta myös sairauksina. Kerjäläiseksi naamioitunut Odysseus pitelee jousta, jota 
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Homeros vertaa bardiin lyyransa kanssa. Jousi voi olla myös hengellisen sodankäynnin sekä rak-

kauden sodan tunnus. Rakastumisen symbolina jousi on tietenkin merkittävä: Dido vaeltaa kaukai-

suudesta ammutusta rakkauden nuolesta Aeneasta kohtaan kuin haavoittunut naarashirvi. Cubidon 

nuolen lävistämä sydän on yksi kirjallisuuden suurimpia kliseitä. Petrarchan tekstissä Amor lävistää 

salaa sydämen ja löytää sinne tien silmien kautta (Ferber 2017, 34-35.) 

        “Jousella-ampujassa" ampujan silmät kääntyvät alati metsään. Hänen rakkautensa kohdistunee 

omaan mielikuvamaailmaan. Kuvaisiko metsästävä jousella-ampujan hahmo Apolloa, Artemista tai 

Amoria? Ampumisen kohteena on ainakin lintu, jolla on omat symbolimerkityksensä.    

        Runossa on useita lintusymboleita tai lintukvasisymboleita. Satakieli (nightingale, robin) on 

symboli runoilijalle, rakkaudelle, keväälle, yölle ja suremiselle. Kreikkalaiset pitivät satakieltä ke-

vään ennusmerkkinä. Homeroksella satakieli lauloi metsässä kevään alkaessa. Sillä on melodinen ja 

vaihteleva lauluääni. Kreikkalaiset kuulivat sen laulussa surumielisyyttä ja se yhdistettiin suruun 

lapsen menetyksestä. He myös luulivat virheellisesti naaraspuolisen satakielen laulavan. Kuunnel-

lessaan kahta erilaista kevään lintua, pääskysen vaatimatonta ääntä ja satakielen kaunista laulua, 

kreikkalaiset lienevät keksineet tarun Procnesta ja tämän sisaresta Philomelasta. Philomela tarkoit-

taa kreikaksi satakieltä ja musiikin rakastajaa (Ferber 2017, 144-148.) 

        Tarun mukaan Tereus, Procnen mies, raiskaa Philomelan ja repii hänen kielensä irti, jottei hän 

voi puhua tapahtuneesta. Tereus eristää hänet piilossa olevaan mökkiin. Philomela onnistuu kuiten-

kin kutomaan kangaspuilla viestin siskolleen, joka pelastaa hänet. Yhdessä he tekevät Tereukselle 

kauhean koston: tappavat hänen poikansa Ityksen ja syöttävät pojan isälleen illalliseksi. Raivostunut 

Tereus ajaa siskoksia takaa ja siskokset muuttuvat linnuiksi, joita Ovidius ei nimeä. Yksi lintu, luul-

tavasti satakieli, lentää metsään ja toinen, pääskynen, katolle. Tereuksesta tulee harjalintu. Tarusta 

on joitakin erilaisia versioita, mutta kielettömän sisaren on arveltu muuttuneen pääskyseksi. Suru-

mielisen satakielen ajatellaan laulullaan surevan kuollutta lasta, riippuen versiosta joko omaa tai si-

sarenpoikaa. Tästä Ovidiuksen tarusta tuli hyvin suosittu ja kirjailijat kuten Chaucer, Shakespeare ja 

T.S. Eliot ovat hyödyntäneet sitä teoksissaan (Ferber 2017, 144-148.)  

        Kun verrataan tarua Vartion ”Jousella-ampuja”-runoon, siitäkin löytyy satakieli, joka ”laulaisi 

majan katolla suloisesti”. Suloisesti, ei siis surumielisesti. Jousella-ampuja hymyilee unessa kuin 

lapsi. Lapsikin löytyy. Pääskystä ei mainita, mutta aamulla jousella-ampuja herää variksen ja varpu-

sen vaatimattomaan ääntelyyn. Satakielen laulun rinnalla niiden äänet ovat kuin kielettömän sisa-

ren. Unessa kuvattu maja voisi olla kuin piilotettu mökki, jonne Philomela on eristetty. Linnuiksi 

muuttuneet sisaret lentävät metsään ja katolle. Runossa jousella-ampujan silmät kääntyvät alati met-

sään ja satakieli laulaisi juuri majan katolla.  



18 
 

        Toisaalta Tereuksesta ja pojan syömisestä illalliseksi ei löydy vihjeitä. Ellei jousella-ampujan 

hahmo kuvaa raivoisaa Tereusta etsimässä linnuiksi muuttuneita sisaruksia? Lintuja ei nimetä ja 

jousella-ampuja tähtää tarkemmin määrittelemätöntä lintua. Runossa ampuja hakee kaukaisuudesta 

satakielen lisäksi joutsenta ja kotkaa, jotka eivät täsmää tarun kanssa. Satakieli ja sen laulu symbo-

loi kuitenkin vahvasti surumielisyyttä ja lapsen menetystä, joten siinä voisi olla avain runon symbo-

liikkaan, motiiviin ja teemaan.  

        Suru toistuu kuvakielessä niin useasti läpi koko teoksen, että lapsen menetys ja sen sureminen 

olisi tarpeeksi voimakas kokoelmaa yhdistävä teema. Haluaako jousella-ampuja ampua linnuista 

juuri satakielen, koska se laulaa menetetystä lapsesta tai ennustaa lapsen kuolemaa? Lapsi on mer-

kittävä hahmo runossa kaikkien lintujen ja eläinten keskellä. Linnuista joutsenella ja kotkalla on 

symbolimerkitystä ennuslintuina liittyen synkkiin tapahtumiin. Se, että runo huipentuu lintuun täh-

täämiseen, on ylipäätään todellinen yllätys runoa luettaessa. Ennen sitä on vain tuttavallisia karhuja 

ja hirviä sekä suloisesti laulavia satakieliä. Lukijan mieleen tulee ajatus, ettei jousella-ampujalla ole 

mitään moraalista oikeutta ampua mainittuja runolintuja, ei satakieltä, joutsenta eikä kotkaa. Sata-

kieli lapsen menetystä symboloivana lintuna voisi kuitenkin toimia moraalisena oikeutuksena am-

pumiselle. Myös jousella-ampujan häiriintynyt ja pakkomielteinen käytös runossa voisi paremmin 

selittyä tällaisella tragedialla. 

        Surumielisen laulunsa lisäksi satakieli esiintyy öiseen aikaan ja usein lähes näkymättömissä, 

piilossa puiden lehtien suojassa. Mikä tahansa laulava lintu saattaa symboloida runoilijaa, mutta ru-

noilijan kuvana satakieli on erityisen suosittu kirjallisuudessa. Hesiodin haukalla on saaliinaan sata-

kieli, laulaja. Runoilijat ovat satakieliä, jotka muistuttavat onnettomasta rakkauselämästä. Yhden 

keskiaikaisen tradition mukaan ne lopettavat laulamisen, kun rakkaus saa täyttymyksensä. Lintu 

symboloi usein sielua. Satakielet laulavat näkymättömissä pimeässä metsässä ja kuulijat liikuttuvat, 

vaikkeivat tiedä miksi. Toisen perinteen mukaan satakielet painavat piikkiä tai piikkipensaan okaa 

rintaansa vasten pysyäkseen hereillä ja voidakseen laulaa valitusvirttään läpi yön. Satakieli on rak-

kauden ja rakastavaisten symboli sekä erityisesti menetettyä rakkautta laulava lintu (Ferber 2017, 

144-148.)          

        Joutsen (swan) symboloi runoilijaa ja se on runouden suosituimpia lintuja. Joutsenlaulu entei-

lee kuolemaa ja runoilijan tai muusikon viimeistä työtä (Ferber 2017, 224-226.) Valjakka on käsi-

tellyt pro gradussaan joutsensymboliikkaa Vartion proosassa. Runossa joutsen mainitaan kahdesti. 

Jousella-ampujan unia verrataan implisiittisen metaforan avulla joutsenen siipien havinaan: “Tai hä-

nen unensa ovat / joutsenen siipien havinaa”. Metafora kuvaa unien keveyttä, puhtautta ja kau-

neutta. Aikaisemmin runossa mainitaan päätä kiusaavista unista. Tässä kohtaa halutaan ilmaista, 

että jousella-ampujan unet voivat olla myös puhtaan viattomia joutsenen siipineen, satakielineen ja 
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lapsineen. Metson ja teeren keväiset soidinmenot toisessa säkeistössä yhdistetään kiusaaviin uniin 

eli ne ovat merkitykseltään luultavasti seksuaalisuuteen liittyviä. Runossa vaihtelevat erilaiset eläi-

miin ja lintuihin liittyvät merkitykset. Seksuaaliset, syntiset, viattomat, raa’at ja surulliset. 

        Antiikin aikana joutsen oli tärkeä symbolieläin, vaikka lintu oli Välimeren alueella harvinai-

nen. Joutsenen valkoinen väri ja notkea kaula symboloivat puhtautta ja kauneutta. Zeus valitsi jout-

senen hahmon ja raiskasi viattoman Ledan, joka tarun mukaan synnytti tämän seurauksena Helenin 

ja Clytemnestran yhdestä munasta ja toisesta Castorin ja Polluxin. Aiheesta tuli suosittu kuvataitei-

lijoiden keskuudessa ja renessanssineroista Michaelangelo, Leonardo ja Raphael maalasivat aiheen 

(Biedermann 1993, 94-95; Ferber 2017, 226; joutsen.)  

        Taruston mukaan joutsen oli paikalla Apollon-jumalan syntyessä ja se oli myös ennuslintu. 

Apollonin lisäksi joutsen on yhdistetty Afroditeen ja Artemikseen. Se on toisinaan mainittu kotkan 

sekä käärmeen vastustajana ja voittajana, mikä on mielenkiintoista ”Jousella-ampuja”-runoa ajatel-

len, jossa haetaan kaukaisuudesta joutsenta, kotkaa ja satakieltä. Kotimaisessa kirjallisuudessa jout-

sen on puhtauden ja kauneuden vertauskuva niin yksilön kuin isänmaan kuvana ja se esiintyy Kale-

valassa, J. L. Runebergin ja Otto Mannisen runoudessa. Kalevalassa on Tuonelan mustan joen jout-

sen, jonka Lemminkäinen ampuu ja Tuonen poika surmaa hänet miekallaan rangaistukseksi (Bie-

dermann 1993, 94-95.) 

        Varis (crow) on arkipäiväisempi lintu kuin joutsen ja satakieli eikä sitä yhdistetä runoilijoihin. 

Ferber rinnastaa sen samaan kategoriaan korpin kanssa. Sen merkitykset ovat useimmiten negatiivi-

sia. Korppi ja varis ovat taistelukenttien ja hirsipuiden lintuja, uhrit korpin ruokaa. Linnut tiesivät 

myrskyä ja niitä käytettiin muutenkin ennusmerkkeinä. Korpin ja variksen uskottiin elävän pitkään, 

viisi tai jopa yhdeksän sukupolvea (Ferber 2017, 175-177.) Biologiselta käytökseltään varis on Suo-

men eläimet 2 -teoksen mukaan karheaääninen, kaikkiruokainen, haaskat ravinnokseen kelpuuttava 

lintu ja toisinaan pesänryöstäjä (Stén & Koskimies 1984, 218-223).          

        Varpunen (sparrow) on lintu, joka Homeroksen Iliaassa on avuton ja jonka käärme nielaisee 

sodan pituutta koskevassa ennustuksessa. Varpunen on Afroditen lintu, joka vetää hänen vaunujaan 

(Ferber 2017, 208.) Suomen biologisessa ympäristössä varpunen tunnetaan tavallisena, sopeutuvai-

sena ihmisen seuralaislintuna sekä parvessa liikkuvana. Sillä on paljon erilaisia ääniä, jopa 20 eri 

tarkoituksiin. Sen laulu on kuitenkin “yksinkertaista silputusta” (Rassi & Koskimies 1984, 278-

280.) Vartion runon varis ja varpunen edustavat runolintuja tavallisempia tutun pihapiirin lintuja, 

joiden ääntely on vaakkunaa ja piiperrystä, ei runoutta. 

        Kotka (eagle) on lintujen kuningas ja jumalten kuninkaan, Zeuksen lintu. Kotka on linnuista 

täydellisin ja sitä käytetään antiikin kirjallisuudessa ennusmerkkien lintuna. Sen näkökykyyn viita-

taan vieläkin, tarkkanäköinen ihminen on “eagle-eyed”. Kotkat voivat antiikin kirjailijoiden mukaan 
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katsoa suoraan aurinkoon. Kirjallisuudessa esiintyy usein kuva lentävästä kotkasta, joka pitelee no-

kassaan vastaan kamppailevaa käärmettä. Voimakkaalle ja sotaisalle kotkan symbolille vastakkai-

nen eläin on rauhanomainen rakkautta ja lempeyttä symboloiva kyyhkynen. Kotkan ovat ottaneet 

symbolikseen Rooman imperiumi, armeijat ja valtiot kuten Yhdysvallat. Kotka symboloi myös ru-

noilijaa itseään ja tämän mielikuvituksen voimaa (Ferber 2017, 69-71.)  

        Runossa jousella-ampuja tähyilee kaukaisuuksista joutsenta, kotkaa ja satakieltä. Näistä jout-

sen ja satakieli ovat selkeästi runoilijoita symboloivia lintuja, mutta niin on kotkakin, joten kaikki 

kolme lintua kaukaisuudessa ovat omalla tavallaan runoilijoiden kuvia. Kolmesta linnusta kotkaan 

liittyvät ominaisuudet kuninkuus, tarkkanäköisyys, tarkkuus, täydellisyys, voima, enteellisyys, so-

taisuus ja runollisuus. Näitä ominaisuuksia jousella-ampuja tavoittelee joutsenen ja satakielen sym-

bolien ohella.   

        Kotka mainitaan myöhemmin kokoelman osastossa ”Tien ristillä” runossa ”Tiet”: “Tyhjät li-

mottuneet kaivot / siinä missä vesi ennen / kulmillansa sateenkaaret / nosti suihkuansa ilmaan. / 

Pientä väärää pensaikkoa / siinä missä vanhat kotkat / kaartelivat pesäpuitaan.” Tässä runossa kot-

kaa määrittää adjektiivi vanha. Ylväät, vanhat kotkat joutuvat kohtaamaan muuttuneen kotiseudun 

maiseman. “Jousella-ampuja”-runossa ampuja hakee tukea ja rohkaisua ominaisuuksiltaan vahvoilta 

linnuilta. Runossa mainitut lintulajit herättävät kysymyksen, mitä lajia edustaa tähtäimessä oleva 

saalislintu.  

        Tavallisen kotkan sijaan useat suurvallat ovat ihannoineet kaksipäistä kotkaa. Sitä on käytetty 

symbolisena eläimenä vaakunoissa ja lipuissa. Venäjän tsaarit ovat käyttäneet sitä tunnuksenaan, 

sillä he ovat pitäneet itseään Bysantin keisarikunnan perillisinä. Eurooppalaisessa heraldiikassa 

kotka on leijonan lisäksi yleisin vaakunaeläin. Sen ovat ottaneet vaakunaeläimeksi Saksan kunin-

kaat, Baijerin, Sleesian ja Itävallan herttuat, Brandenburgin maakreivi ja Puolan kuninkaat. Kak-

soiskotka on ollut vuodesta 1433 lähtien saksalaisroomalaisen keisarikunnan hallitsijan tunnus. 

Vuosina 1806-1919 se on ollut Itävallan keisarikunnan symboli. Kaksoiskotkan suosio vaakuna- 

eläimenä on säilynyt monissa maissa ainakin Biedermannin symboliteoksen kirjoitusajankohtaan 

(1993) asti. (Biedermann 1993, 145-148; kotka.)  

        Marja-Liisa Vartion runokokoelma “Häät” julkaistiin vuonna 1952. Vartion runoutta ei ole pi-

detty erityisen poliittisena, mutta hän on osallistunut Sylvi Kekkosen järjestämiin kirjallisuussalon-

keihin (Ruuska 2012, 252-266). “Vanhojen kotkien” tai kohderunon kotkan yhteys kaksipäisen kot-

kan symboliin lienee kuitenkin turhan kaukaa haettu. Runossa ”Jousella-ampuja” joutsen ja satakieli 

esiintyvät kahdesti, mutta kotka vain kerran. Kotkan merkityskonteksti liittynee runolintuihin eikä 

viittaa suurvaltojen politiikkaan. 
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3.2. Pedot ja lintu   

 

”Jousella-ampuja” -runon nisäkkäitä eli eläinsymboleita tai kvasisymboleita ovat sudet, karhu ja 

hirvi. Ne ovat pääasiassa petoeläimiä ja esiintyvät runon unijakson peräkkäisissä säkeissä majan ka-

ton, seinien, oven ja ikkunoiden läheisyydessä. Pedot subjekteina kuvaavat jousella-ampujan unessa 

ja mielessä tapahtuvaa toimintaa. Petojen symbolinen vaarallisuus ja konkreettinen, tuttavallinen 

käytös runossa luovat ristiriitaisuutta. Tämä voisi asettua Dickien symboloitumisen ehtoihin, joita 

on epätavallisen tai mahdottoman tapahtuman kuvaaminen ”maalauksessa, joka muuten kuvaa ta-

vanomaista tai historiallista tapahtumaa” ja ”kuvaukselle annetaan huomiota herättävä paikka teok-

sessa” (Elovaara 1992, 109-111).  

        Symboliteoreetikoiden määritelmiä voidaan soveltaa yhtä hyvin maalauksen kuin sanataidete-

oksenkin analysoimiseen. Elovaara käyttää symboleiden havainnollistamisessa mm. lyriikkaa, kuten 

Eeva-Liisa Mannerin tuotantoa, proosaa (F. Scott Fitzgeraldin romaania Kultahattu) sekä draama-

tekstejä, esimerkiksi Henrik Ibsenin näytelmiä (Elovaara 1992, 95-168). Lyriikassa symboloitumi-

sen keinot kuten toisto tai huomion herättäminen tapahtuvat lyhyessä ja tiiviissä kokonaisuudessa, 

esimerkiksi alle sivun pituisessa runossa. 

        ”Jousella-ampujassa” huomiota herättävä yhteys on runon unijakso. Se on rakennettu palvele-

maan runon symbolisia ja temaattisia merkitystasoja. Kokoelman runoissa on useita unijaksoja, 

mutta kuten ”Jousella-ampujassa”, ne eivät ulotu koko runoon vaan muodostavat merkityksellisen 

tilan tai runon osan. En aio tarkastella runon eläimiä pelkästään Freudin tai Jungin unisymboleina, 

vaikka esitän joitakin jälkimmäisen ajatuksia eläinten symbolimerkityksistä myöhemmin tässä lu-

vussa. Vartio käytti teoksissaan ideoita, joita hän sai omista ja sukulaistensa kertomista unista. Var-

tion uniaineistosta kiinnostuneiden kannattaa lukea tarkemmin Ursula Anttilan pro gradu Marja-

Liisa Vartio unien kertojana: Vartion uninovellit (Anttila 1979.)    

        Susi (wolf) on symbolina kirjallisuuden pelätyimpiä eläimiä. Hyvä susi on harvinainen. Susi 

yhdistetään ahneuteen, nälkään ja sotaisuuteen. Suteen ei kannata luottaa, sillä sitä kiinnostavat vain 

lampaat eli uhrit. Lampaita ei Vartion runossa mainita, vaikka se on täynnä erilaisia eläimiä ja lin-

tuja. Peto löytyy runosta, mutta ei sen yleinen vastinpari tai uhri. Ellei uhrina toimi unia näkevä, tie-

dostamattomassa ja siten haavoittuvassa tilassa oleva jousella-ampuja. (Ferber 2017, 250-251.)  

        Sudeksi muuttunut ihminen eli ihmissusi on kirjallisuudessa yleinen. Väkivaltainen ja kahleh-

dittu Fenris-susi kuuluu muinaispohjoismaiseen mytologiaan. Maailmanlopun koittaessa se katkoo 

kahleensa poikki ja nielaisee auringon. Odin onnistuu surmaamaan Fenrisin kaksinkamppailussa, 

mutta kuolee samalla itsekin. Antiikin aikana susi on ollut ”kummituseläin”, joka pelkällä katseel-

laan saa ihmisen puhumattomaksi. Roomalaiset yhdistävät suden sodanjumala Marsiin. Sudet ovat 
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olleet ”villien ja saatanallisten voimien vertauskuva”. On myös positiivisia tarinoita susista, kuten 

ihmislapsia kasvattaneet naarassudet. Kristityille susi on paholaisen vertauskuva. Susi lammasten 

vaatteissa on kavala ja vilpillinen ihminen. Sanotaan, että ihminen on ihmiselle susi. ”Ulvoa susien 

mukana” tarkoittaa epäitsenäistä ja vastuuta pakoilevaa käytöstä. Psykologisessa unien tulkinnassa 

susi unessa on merkki jännitteistä, jotka ihmisen tulisi purkaa. Susi edustaa sisäisiä kahlitsematto-

mia voimia, jotka hallitsevat ihmisen käyttäytymistä. Carl Gustav Jung viittaa kuitenkin siihen, että 

saduissa tiedostamatonta petkutetaan ja metsästäjä voittaa sen taitavuudellaan. Susi on myös valpas 

ja varovainen vaakunaeläin eikä sitä yllätetä helposti. (Biedermann 1993, 357-360.) 

        Hirvi (deer, ks. myös hunting) symbolina on kirjaimellisen tai metaforisen metsästyksen 

kohde. Sen sarvet ovat runossa musta kruunu taivasta vasten. Monien kansojen myyteissä naaras-

hirvi on naispuolisen eläimistön symboli. Hirven luonne voi mielikuvista huolimatta olla demoni-

nen. Hirvet vetävät metsästyksen jumalatar Artemiin (lat. Diana) vaunuja. Suomalaisessa tarustossa 

esiintyy ”hiiden hirvi”, jonka hiihtäminen on Lemminkäisen uroteko. Monissa maissa on kerrottu 

tarinaa hirvestä, joka ajaa metsästäjää takaa. Saksanhirvi on tärkeä symbolieläin vanhoissa kulttuu-

reissa. Pohjoismaiden mytologiassa neljä hirveä laiduntaa maailmanpuu Yggdrasilin latvakruu-

nussa. Ne syövät siitä nuput (tunnit), kukat (päivät) ja oksat (vuodenajat). Sarvet on tulkittu aurin-

gon säteiden vertauskuvaksi. Sarvet muistuttavat muodoltaan puuta ja uudistuvat. Saksanhirveä sar-

vineen on pidetty nuortumisen, uudelleen syntymisen ja ajan vaiheitten vertauskuvana. Antiikin ai-

kana ja myöhemminkin saksanhirvi on ollut myrkkykäärmeen vihollinen. Sarvet ja hirvenliha on 

ajateltu tehokkaana lääkkeenä kristittyjen keskuudessa. Saksanhirveä on käytetty vaakunaeläimenä 

Keski-Euroopassa. Se on symboloinut lempeyttä ja armahtavaisuutta. Sen sarvet ovat olleet voiman 

vertauskuva. Joissakin kielissä esiintyy sanonta ”metsästää valkoista hirveä”, joka tarkoittaa pyrki-

mystä ratkaista hyvin vaikea, ”tuskin ratkottavissa oleva tehtävä” (Ferber 2017, 60-61; 107-108; 

Biedermann 1993, 75-76; 316-318.)  

        Karhun (bear) vakiintuneet symbolimerkitykset jäävät Ferberin teoksessa niukoiksi. Karhu on 

suosittu eläin Grimmin saduissa ja sadussa “Kolme karhua” (Ferber 2017, 20.) Vartion runossa kar-

hun käytös muistuttaa satuhahmoa. Biedermannin symbolisanakirjassa karhu saa lisää merkityksiä. 

Kreikkalaisten metsästyksen jumalatar Artemis kuvataan joissakin tarinoissa yhdessä karhun 

kanssa. Pohjoismaisessa mytologiassa pääjumala Odin esiintyy toisinaan karhun hahmossa. Muinai-

set suomalaiset tunsivat karhua kohtaan pelkoa ja kunnioitusta. Kristillisessä symboliikassa karhun 

”talviuni on tulkittu kuvaksi ihmisen vanhuudesta, jota seuraa ylösnousemus, uusi elämä.” Karhu on 

legendoissa monien pyhimysten tunnuseläin. Karhu on kuvannut paholaisen voimaa. Unisymbolii-

kassa karhu on tiedostamattoman sisältämien vaarallisten aspektien ruumiillistuma. Carl Gustav 
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Jungin oppien mukaan ”karhu edustaa ylimielisen persoonallisuuden kielteistä puolta” (Biedermann 

1993, 112-114.) 

        Eläimillä on runon kannalta paljon ristiriitaisia symbolimerkityksiä. Pedot yrittävät unessa hie-

novaraisesti tunkeutua jousella-ampujan mieleen tai ainakin lähestyä sitä. Pahat, petoja sisältävät 

unet kumotaan hyvillä joutsenen siipien havinalla ja satakielen laululla. Metsä ja uni kuvastanevat 

samaa kohdetta, ihmisen alitajuntaa. Niitä kohtaan jousella-ampujan ja runon puhujan mielenkiinto 

kohdistuu. Eläimet ja linnut esiintyvät samassa yhteydessä, unen kontekstissa. 

        Unen jälkeen tärkeä tapahtumapaikka on öinen, himmeä kallio. Kallio on vakaa pohja, jolla 

seistä. Biedermann korostaa kalliota ”kestävyytensä takia liikkumattomuuden, pysyvyyden ja lujuu-

den sekä tällaisina myös Jumalan tai jumaluuden” vertauskuvana. Vanhassa testamentissa on rikas 

kalliosymboliikka (Biedermann 1993, 108-110.) 

        Kallion jälkeen viimeinen säkeistö on kokonaisuudessaan jousella-ampujan omaa puhetta. Sii-

hen asti runo on ollut toisen puhujan havaintoja jousella-ampujasta ja tämän unien sisällöstä. Sä-

keistö sisältää runon tärkeimmän metaforan, lintuun tähtäämisen pitäen mielessä vastakkaisilla puo-

lilla seisovat elämä ja kuolema. Lintu on viimeinen ja tärkein symboli sekä motiivi. Sille annetaan 

runossa suurin huomioarvo ja lintu on toistunut runossa useaan kertaan eri lajeina, joten symboloi-

tuminen on perusteltu. 

        Viimeisessä säkeistössä on eksplisiittinen vertaus: “kun tähtään, / on minun tehtävä se niin / 

kuin toisella puolen / seisoisi elämä, / toisella kuolema.” Elämä nähdään lintuna ja kuolema rinnas-

tetaan jousella-ampujaan. Elämä ja kuolema ovat toistensa vastakohdat, mutta elämä on metafori-

sesti myös asemoitu seisomaan “toisella puolen” ja kuolema toisella. Elämä ja kuolema ovat jossa-

kin hahmossa, jolla on jalat, koska ne seisovat. Hahmot voivat olla ihmisiä tai eläimiä, kuten lintuja. 

Jousella-ampuja personoi itsensä kuoleman tuojaksi. Hän seisoo toisella rannalla ja elämä, lintu toi-

sella. Linnun lajia ei kerrota, se on vain lintu. 

        Lintu (bird) yleisesti symboloi monia asioita. Riippuen lintulajista linnut voidaan yhdistää ke-

vään tuloon, yöhön tai runoilijoihin. Ne muodostavat oman yhteisönsä ja niiden avulla voidaan pei-

lata ihmisiä. Linnut muistuttavat jumalia tai toimivat tarustossa jumalten viestinviejinä. Homeros ja 

muut kreikkalaiset kuvittelivat Hadeksen kuolleet linnun kaltaisiksi. Linnut ovat kuin sielut ja il-

maisevat sitä laulullaan. Homeros mainitsee usein ”siivekkäät sanat”, aivan kuin puhe suusta len-

täisi kuin linnut. Runoilijat nähdään laululintuina. Lintu häkissä merkitsee vankia tai karkotettua ih-

mistä. Karkotettu Ovidius vertaa itseään satakieleen. Linnun tappamista pidetään suurena syntinä tai 

se saattaa symboloida henkilön kuolemaa (Ferber 2017, 26-27.) 

        Runon motiiveina pidän ainakin jousta ja lintua sekä mahdollisesti lasta. Ne johdattavat konk-

reettisina esineinä lukijan kohti runon teemaa, abstraktia pääajatusta. Runon loppua kohden 
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jousella-ampuja tähyilee lintuja joutsen, kotka ja satakieli, joilla on vahva runoilijoita symboloiva 

merkitys. Linnut symboloivat muitakin merkityksiä, kuten kotka valtioiden ja armeijan voimaa tai 

joutsen lähestyvää kuolemaa tai puhtautta ja kauneutta. Runolintujen korostaminen kielii siitä, että 

runon teema liittyy runouteen tai runonlaulantaan. Kokoelman runossa ”Vihreää sukua”, joka on 

nimetty samoin kuin ensimmäinen runo-osasto, lintuja esitetään verraten niitä sanoihin. 

 

Puhuisin ihmisille, 

mutta vaikeita ovat sanat, 

vaikeita sanat, 

jotka pesänsä tekevät ihmisten korviin 

joita kuullessa ihmiset sanovat: 

Tämä puhe on kotimaamme kieltä. 

 

Kuitenkin käteni, olkapääni 

ovat painosta väsyneet. 

Sanat istuvat niillä kuin linnut 

kuin muuttolinnut päät siipien alla 

lentääkseen kevättä viemään 

kädestä käteen, olkapäältä olkapäälle. 

 

Lintu sanoina tai puheena yhdistyy linnun yleiseen symboliikkaan ja Homeroksen ”siivekkäisiin sa-

noihin”. Runossa ”Jousella-ampuja” ampujahahmo kääntyy heti alussa pois ystäviensä luota kohti 

metsää, omaan symboliseen todellisuuteensa ja unimaailmaansa. Säkeistössä korostetaan ”sanaa”: 

”Olen nähnyt hänen jättävän ystävänsä kesken /     sanaa / ja menevän metsään”. Seuraavissa säkeis-

töissä ilmenee, että jousella-ampujan päätä kiusaavat erilaiset ajatukset lintujen ja eläinten muo-

dossa. Unessa esiintyy petoja. Ajatukset eivät ole pelkästään kauniita ja puhtaita vaan myös syntisiä 

ja ahneita susia. Runolinnut viittaavat yleviin ajatuksiin, mutta niilläkin on kaksijakoista merkitystä 

kuten lapsen menetys tai runoilijan viimeinen työ tai jopa kuolema.  

        Lapsi edustaa unessa puhdasta hyvää ja tietämättömyyttä pahoista ajatuksista tai sanoista, se 

vain hymyilee suloisesti. Viimeinen säkeistö on kokonaan jousella-ampujan puhetta. Siinä on käy-

tetty vahvasti metaforista sisältöä, joten runon teema ei koske vain linnun tappamista ja kuolemaa. 

Lintu on symbolinen ja metaforinen. Tulkitsen linnun yleisenä symbolina sekä teoksen toisen runon 

”Vihreää sukua” perusteella symboloivan sanoja ja puhetta. Jousella-ampuja tähtää jousellaan sa-

noihin ja puheeseen. Hän haluaisi olla kuin viaton lapsi, joka ei vielä osaa puhua. Toisaalta lintujen 

kuten satakielen ja joutsenen symbolimerkityksiin liittyy taruja menetetystä lapsesta ja raiskauk-

sesta. Jousella-ampuja yrittää löytää tähtäämisellään oikeita sanoja puhuakseen pahoista, vaietuista 
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kokemuksista. Symboleiden tulvalla yritetään kenties piilottaa traumaattista sisältöä. Kuten aiem-

min on tullut ilmi, jousen ja nuolen symboliikkaan liittyy salamyhkäisyys, häivytys ja lävistäminen. 

        Puhuminen on jousella-ampujalle vaikeaa. Hän hakee kaukaisuudesta runolintuja ja näiden 

symboloimia ominaisuuksia, jotta saisi sanottavansa julki kauniissa ja ylevässä muodossa, mutta 

kuten havaitsemme unen jälkeen, aamu näyttää todellisuuden ja kyvyttömyyden päästä runolintujen 

tasolle. Kuuluu vain variksen vaakkunaa ja varpusen piiperrystä. Jousella-ampujan on tähdättävä 

sanoja vahvojen mielikuvien avulla. Hänen täytyy nähdä personoitu, jaloin seisova elämä ja kuo-

lema. Hänen täytyy ehkä nähdä jopa itsensä kuoleman tuojana tai sitten elämä ja kuolema ovat vain 

jousella-ampujan näkemiä erillisiä vastapuolilla seisovia hahmoja. Vahvat elämän ja kuoleman ku-

vat helpottavat keskittymistä siihen, mihin jousella-ampuja haluaa osua eli löytää oikeat sanat kerto-

akseen jostakin asiasta ihmisille. Elämä ja kuolema toimivat rajoina. Ne asettavat sanottavan vaka-

vasti otettavaan merkityskontekstiin. 

        Runon aiempi metafora, ”Sen sarvet ovat musta kruunu taivasta vasten”, on monimerkityksi-

nen ilmaus. Metafora esiintyy unijaksossa, mutta se ei ehkä kokonaisuudessaan ole runon merkityk-

sen kannalta kaikkein tärkein ajatus. Se voisi ennakoida viimeisen säkeistön loppuhuipennuksen tär-

keintä elämän ja kuoleman metaforaa. Viimeisessä metaforassa korostetaan seisomista ja jalkoja, 

mutta sarvimetaforassa huomio kiinnittyy pään seutuun. Kruunu ei ehkä tarkoita runossa kunin-

kaita. Mustat sarvet kruununa voisi kuvastaa pahuutta tai paholaista hallitsevana hahmona unessa 

vastakohtana hyville ja viattomille unille. Musta kruunu on raskas kantaa ja näin se voisi symbo-

loida vielä sanomattoman taakkaa, josta jousella-ampuja kärsii, kun ei osu oikeaan lintuun, oikeisiin 

sanoihin. Kuvattava, eli sarvet, herättää mielikuvia hirven sekä paholaisen sarvista. Kuva, eli musta 

kruunu, sisältää sekä mustan että kruunun merkitykset. Kruunu symboloi hallitsemista ja musta ne-

gatiivista merkitystä kuten kuolemaa ja pahuutta. Jousella-ampujan mieltä hallitsee jokin synkkä 

voima. 

        Runon symbolinen taso eli symboliset eläimet pitävät sisällään kaksijakoiset positiiviset ja ne-

gatiiviset merkityskentät. Positiivisiin, vakiintuneisiin merkityksiin kuuluvat mm. runoilijat ja hei-

dän taitavuutensa runolintusymboleissa ja negatiivisiin sekä vakiintuneisiin tarut menetetystä lap-

sesta, raiskaus joutsenen hahmossa, runoilijan viimeinen työ ja kuolema. Runon metaforat asettuvat 

ominaisuuksiltaan implisiittisiin ja eksplisiittisiin metaforiin sekä vertaamisteorian ehtoihin. Olen 

asettanut metaforia myös vuorovaikutusteorian ehtoihin ja käsitteiden piiriin (kuva, kuvattava). Ru-

non motiivit ovat jousi, lintu ja lapsi. Jousi symboloi tähtäämistä, lintu tavoitetta eli puhetta ja lapsi 

viattomuutta.  

        Keskeinen teema on ihmisen oma ääni, oma todellisuus, oikeiden sanojen ja puheen löytämi-

nen sekä vaietuista, negatiivisista kokemuksista kertominen. Jousella-ampuja on ristiriitainen 
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hahmo niin mieleltään kuin käytökseltään. Hän eristäytyy ihmisistä ja jopa ystäviensä seurasta 

omaan ajatusmaailmaansa. Jousi ja jousella-ampujan hahmo voisivat toisessa kontekstissa hyvinkin 

merkitä rakkauden nuolia ampuvaa Amoria. Tässä runossa rakkaus saa väistyä. Lintu ei saa laulaa. 

Sen on kuoltava.          

 

 

 

4. Nainen ja maisema. Peili ei näytä minulle kasvojani.  

 

 

Kokoelman ensimmäisen runo-osaston ”Vihreää sukua” toiseksi viimeinen runo “Nainen ja mai-

sema” on teoksen pisin, seitsemän sivua pitkä runo ja tutkielmani toinen kohderuno. Sen voidaan 

olettaa olevan korostuneisuutensa takia erityisen merkityksellinen teoskompositiossa.  

        Rakenteellisesti säkeistöt ovat runsaita ja vapaarytmisiä. Säesisennyksiä on runossa 14 eli 

useat sanat on asemoitu omalle säerivilleen erikseen sisennettynä. Säerivejä on runossa seuraavasti: 

21, 14, 22, 17, 18, 4, 18, 17, 13, 3. Tiheän kuvallisen vuodatuksen lomassa on kaksi lyhyttä säkeis-

töfragmenttia, jotka korostuvat kuin hengenvetoina raskaan kuvallisuuden vastapainoksi. Fragmen-

teissa saattaa piillä teemaan johdattavia motiiveja tai symbolista merkitystä. Säkeistöissä on toistoa. 

Jopa kolme perättäistä säettä saattavat alkaa samalla sanalla: ”Vesi lepää -/, Vesi aukeaa -/, vesi 

nostaa; Se seisoo, -/ Se pistää -/, Se huuto –”. Toisto voi olla keino kohottaa elementtejä symbo-

leiksi.  

        Runon aiheena on peiliä pitelevä nainen, joka näkee unia ja maisemia peilissä. Puhujaa ja hä-

nen kehoaan kuvataan synkän luontokuvaston avulla. Lopussa puhuja haluaa tuhota mielikuvan rik-

komalla peilin. Alussa preesensissä toimiva yksikön ensimmäisen persoonan puhuja kampaa hiuksi-

aan peili kädessään ja esittää voimakkaan kuvallista monologia. Peili ei näytä puhujalle hänen kas-

vojaan vaan maiseman, johon sisältyy vuori, vettä, tasanko, taivaanranta ja tasankoja halkovat mus-

tat ja punaiset joet. Maiseman kuvataan näkyvän puhujan olan takana. Tämän jälkeen nainen ja mai-

sema limittyvät. Runon puhujan tuntemuksia ja tunnereaktioita aletaan kuvata yhä enemmän elollis-

tetun maiseman kautta. Kuvallisuus on synkkää ja väkivaltaista. Runon lopussa, aamulla puhuja rik-

koo peilin jalkojensa juureen ja jatkaa turtana hiustensa kampaamista.  

        Seuraavaksi näette runon kokonaisuudessaan, jotta pääsette kokemaan aidosti ja keskeytyksettä 

sen tuskallisen sanoman. Käsittelen runon metaforia ja symboleita tämän jälkeen säkeistö kerral-

laan. 
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              NAINEN JA MAISEMA 

 

Kampaan hiuksia kahtapuolen päätä, 

aamusta iltaan kampaan hiuksia, 

sillä tämä jakaus ei ole valmis, 

sillä nämä jäykät ja pitkät hiukseni 

eivät asettaudu sileästi kahtapuolen päätä. 

Kädessäni on peili, mutta se peili ei näytä 

minulle kasvojani. 

Se peili ei anna minulle minun kasvojani. 

Kun nostan sen silmieni tasalle, 

näen siinä vain maiseman,  

vain vuoren, veden, tasangon ja taivaanrannan, 

vain tasankoja halkovat mustat ja punaiset joet, 

vain olkani takana lepäävän maiseman. 

Olen siirtänyt paikkaa, olen istunut tyhjää ilmaa 

        vasten, 

mutta kun nostin peilin silmieni tasalle, 

oli siinä vain maisema. 

Minne voisin mennä, minä hiustensuorija, peilin- 

        pitelijä, 

minne menisinkin, seuraisi maisema 

minua peilissäni. 

 

Unet tungeksivat minussa. 

Unet avaavat portteja minuun. 

Maisema on noussut vastaani, 

maisema on lähettänyt piinansa minuun! 

Vuori jyrisee. Ääni huutaa vuorelle: Kyyristyjäsi 

        tulee! 

Jano on lohkaissut hänen vihansa kappaleiksi, 

hänen kokonaisen vihansa se on leikellyt kappa- 

       leiksi. 

Nöyryytys on tämä tuleminen, 

tämä vuoren jalkoihin painautuminen, 

tämä kumartuminen juomaan 

jokia mustaksi ja punaiseksi värjäävästä läh- 

       teestä. 

 

Vesi lepää rinnan päällä, vesi painaa rintaa. 

Vesi aukeaa suurina ulappoina,  

vesi nostaa ja keinuttaa ja kantaa. 

On jollakin jalat, on jollakin puhtaat jalat, 

on rantojen mutaisia liejuja kahlaamattomat. 

Ja linnut leväyttävät siipensä, 

päältä mustat ja alta valkeat siipensä ne 

        leväyttävät 

ja lentävät taivaanrantaan. 

Vain se yksi, se kolmisiipinen, 

putoaa matkalla maahan, 

putoaa matkalla kuolleena aina maahan. 
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Ja pilvet kulkevat maiseman ylitse. 

Pilvien varjot kulkevat maiseman ylitse. 

Niitten varjot syöpyvät ihooni 

tummina, kirvelevinä läiskinä, 

silmilleni ne putoavat ja silmäni ovat täynnä 

kitkeriä, suuria vesiä. 

Mutta ne vedet eivät uomaansa löydä. 

Ne vedet seisovat paikoillaan. 

Ne seisovat raivoten paikoillaan 

luomieni patojen takana. 

 

Mutta pilvet vyöryvät, 

pilvet korskuvat,  

pilvet tarttuvat koivun hiuksiin. 

Koivulla on minun hiukseni, 

minun pitkät ja märät hiukseni. 

Vihreänä virtana minun pitkät hiukseni 

laskevat taivaanrannan olkapäälle. 

Silloin maisema kouristuu. 

Silloin sen liikkumattomat kaarteet 

oikenevat suoriksi, syöksyvät kohti –  

ja tasankona minä aukean, 

metsänä minä nousen, 

minä vääntelehdin peltoina ja teinä. 

Jokia pitkin minun vereni raivoaa, 

soiden ja lähteiden silmissä se tykyttää, 

sillä maisema on ottanut minun muotoni, 

maisema on paneutunut minun ääriviivoihini. 

 

Silmät auki minä makaan, 

silmäterät liikahtamatta. 

Äänettömänä minä makaan ja tuijotan 

lävitseni kulkevien viivojen pakopisteeseen. 

Salamoiden sirpit leikkaavat arpia käsiini. 

Taivaan kultaiset ja siniset härät 

polkevat kavioillaan rintaani, 

kasvoilleni putoavat teräväreunaiset lehdet. 

Ei ole askelta, ei niin kevyttä askelta, 

josta minuun ei jälki jäisi. 

Nousuun ne syttyvät, laskuun ne sammuvat, 

mutta minuun putoaa kuuma tuhka, 

minun ihoni joka painalluksesta sierettyy. 

Mustaan suuhuni äänet nielaisen, 

saidasti ne itseeni kätken ja talletan 

ja laidasta laitaan kumina minussa vyöryy, 

edestakaisin se paiskautuu ja heittelehtii 

ja huuto ponnahtaa rintani läpi. 

 

Se seisoo mustana ja jähmettyneenä. 

Se pistää terävänä taivaan silmää. 

Se huuto on kolme kuusta 

kouristuneen tasangon keskellä! 
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Vaan metsänä minä nousen, 

tasankona minä aukean, 

minä vääntelehdin peltoina ja teinä. 

Minä työnnän puut taivaaseen asti, 

minä syleilen puitteni huminalla taivaan jalka- 

        teriä. 

Minä kasvatan lantioilleni paksun ja keinuvan 

        ruohon, 

tuhat ahnasta juuren suuta on pureutunut rintoi- 

        hini. 

Vereni minä annan kämmekälle, 

mustat helyt ripustan sen nilkkoihin ja ranteisiin 

kun se jäykin varsin, uhmaa ja halua täynnä 

seisoo hämärissä teiden varsilla. 

Kasteessa palelevat jalkani minä annan vilukolle, 

kun se kohottaa mustaa ristiänsä kuuta kohti. 

Minä puhkaisen sormieni päistä 

saramättään kovan suihkun. 

Silmät auki minä makaan, 

silmäterät liikahtamatta. 

Viivojen lävistämänä minä makaan 

ja tuijotan taivaan eriväristen veneiden pohjia. 

Ja kun vihreä venhe on liukunut punaisen ohi, 

kun vihreän venheen vana 

on sulautunut punaisen vanaan, 

katkeavat kaikki viivat ja asettautuvat piiriin. 

Katkenneina ne nousevat pystyyn ja asettautu- 

      vat piiriin 

ja punaisin kielin läähättäen ajavat ne toisiansa  

      takaa. 

Kiiltomadot nousevat pystyyn ja asettautuvat 

      piiriin. 

Hohtavana nauhana ne nousevat pystyyn ja aset- 

      tautuvat piiriin 

pitkin ääriviivojani maisemassa. 

 

Aamulla päätin: nyt rikon peilin. 

Täyteen mittaani nousten heitin sen jalkoihini. 

Täyteen vihaani nousten huusin maiseman ylitse, 

huusin kaikkien maisemien ylitse. 

Joka vuorelta, vedeltä, tasangolta ja taivaan- 

       rannalta 

vaadin itseäni. 

Joka ilmansuuntaan sinkosin manaukseni. 

Paljastiko vuori sille rintansa, 

kouraisiko se veden pohjaa! 

Viilsikö se suonet poikki tasangon kämmenen  

        selästä, 

ravistiko se taivaanrannan olkapäitä! 

 

Sirpaleina lepäsi peili jaloissani. 
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Sen palasesta välähti turta liike; 

käsi kohottautui hiuksia kampaamaan. 

 

Otsikon sanat “Nainen ja maisema” muodostavat naisen ja luonnon rinnastuksen. Maisema on ru-

nossa tärkeä symboli tai kvasisymboli. Tekstissä ilmenee antropomorfismia, ihmisen ja luonnon vä-

kivaltainen suhde ja pakotettu yhteys luonnon vallatessa puhujan kehon osat. Loppua kohden uhri-

asemassa oleva puhuja vain makaa silmät auki ja yrittää hahmottaa ääriviivojaan. Väkivallan rooli 

avautuu runossa vaikeaselkoisesti ja herättää kysymyksiä, kuten onko puhuja syyllinen vai uhri, ja 

kenen toimesta ja mihin väkivalta tai viha kohdistuu. Onko se itse itselle tuotettua vai kuvataanko 

väkivaltaisen maiseman avulla jotakin tiettyä muistoa, joka yritetään piilottaa tiheän kuvallisuuden 

(maisema, vuori, vesi, tasanko, taivaanranta, joet, pilvet, linnut) monimerkityksellisyyden taakse.  

        Kuvallisessa laajuudessaan ”vuori” tai ”vesi” herättävät jopa raamatullisia mielleyhtymiä. Ko-

rostuvin pääsymboli runossa on kuitenkin ”maisema”, joka yksittäisenä sanana ei herätä aggressii-

vista tulkintakontekstia. Maisema ja peili sekä myöhemmin maisema ja puhujan keho asetetaan rin-

nakkain, toistetaan ja asetetaan hyvin huomiota herättävään asetelmaan, joten maisema ja peili sym-

boloituvat.   

        Väkivaltaiset subjektit ovat runossa epäkonkreettisia, vain osittain personoituvia maiseman 

osia. Vuori, vesi, tasanko ja taivaanranta ovat hankalia elementtejä väkivaltaisuuden tai minkä ta-

hansa teeman kannalta. Lukija alkaa pohtia niiden symboliikkaa ja yhteyksiä ihmisen tunteisiin, 

temperamenttiin tai henkiseen väkivaltaan.  

        Väkivallan uhka on runossa koko ajan läsnä. Se kasautuu synkkien pilvien lailla ja toteutuu ru-

non keskivaiheilla. Suru ja paha olo näkyvät runossa kasaantuvana tunteena luomien patojen takana. 

Se konkretisoituu itkuksi asti kokoelman muissa runoissa. Tunteiden tasolla myös häpeä liittynee 

runon liialliseen kuvallisuuden vyörytykseen. Puhuja ei tiedä, miten kuvaisi ongelmaa tai itseään ja 

tämän takia yrittää sovittaa peilikuvaa kaikkiin mahdollisiin luontoelementteihin. 

        Runoon on valittu peilin motiivi ja symboli. Sen avulla tunneprosessi näytetään sekä lukijalle 

että puhujalle itselleen. Peili näyttää puhujalle toiset kasvot, ne, joita hän ei haluaisi nähdä. Lopussa 

puhuja haluaa vapautua ongelmasta rikkomalla peilin, mutta jatkaa viimeisessä säkeistössä turtana 

hiusten kampaamista. Peili paljastaa puhujan avuttomuuden tehdä mitään tilanteen muuttamiseksi. 

Vaikea elämä jatkuu peilin rikkomisesta huolimatta. 

        Runossa on tiheää kuvallisuutta, joten mahdollisia symboleita voi olla runsaasti. Merkitsevä ja 

huomiota herättävä elementti ja motiivi on ainakin peili ja siinä näkyvät luontokuvat. Peili on sym-

boli, jonka merkitys ei riipu ainoastaan heijastuksen aiheuttajasta (esimerkiksi luonto, Jumala) vaan 
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myös siitä, mitä katsoja peilissä näkee, itsensä, totuuden, ideaalin vai illuusion. Jo roomalaisten ai-

kana peili edusti turhamaisuutta sekä narsismia (Ferber 2017, 133-134; mirror.)  

        Analysoin seuraavaksi runon kuvallisuuden, symbolisuuden ja metaforisuuden kannalta tär-

keimmät kohdat. Hyödynnän vakiintuneiden symboleiden kohdalla edelleen Ferberin ja Biederman-

nin teoksia, mutta merkityksiltään hyvin geneeristen tai ristiriitaisten elementtien kuten ”veden” 

kohdalla käytän tulkinnassa muista runoista löytyviä vihjeitä.  

        Ensimmäisessä säkeistössä puhuja kampaa hiuksia ja on jatkuvasti tyytymätön itseensä. Hän 

yrittää saada muiden hyväksynnän liiallisella toiminnalla. Helena Ruuska kirjoittaa hiusten kampaa-

misen olevan Vartion kuvastolle yleistä ja mainitsee myytin Raamatun Simsonista, joka menettää 

voimansa, kun häneltä riistetään hiukset väkivaltaisesti. Pirjo Raittila käsittelee pro gradussaan laa-

jasti Vartion hiusaihetta ja sen yhteyttä myytteihin ja Raamattuun (Raittila 1971, Ruuska 2012.)  

        Nuoren naisen hiusten kampaaminen on kuvataiteen käyttämä aihe. Peilausaihe laajenee myös 

Ovidiuksen Narkissos-myyttiin. Ruuska korostaa Vartion naishahmojen vaikeutta löytää itseään 

Helsingistä, kaupungista. Runon puhuja kaipaa puita ja luontoa ja löytää niistä turvaa. Ruuska pitää 

runoa tunnustusrunona, jossa levoton etsijä ei löydä paikkaansa modernisoituvassa sodanjälkeisessä 

Helsingissä. Omakuva on särkynyt kuin peili runon lopussa (Ruuska 2012, 204-205.) 

        Puhuja kampaa hiuksia “kahtapuolen päätä”. Jakaus ei ole ikinä valmis, sillä pitkät ja jäykät 

hiukset eivät asettaudu sileästi puhujan haluamalla tavalla. Hiukset pysyvät jäykkinä aamusta iltaan 

jatkuvasta kampaamisesta huolimatta. Kyseessä on metafora, sillä aamusta iltaan kampaaminen on 

liioittelua. Aamu ja ilta ovat myös runouden suosimia yleisiä topoksia. Ne voivat laajentua tarkoit-

tamaan metaforisesti kokonaista elämää, puhuja kampaa hiuksia elämän aamusta iltaan asti. 

        Jakaus mainitaan kokoelman aiemmassa runossa “Kolme puuta”: ”Eikö jakaus päässäni ole 

kuin linnunrata, / hiljainen selvä ja kirkas”. Kyseisessä runossa toinen henkilö katsoo puhujaa, pu-

huja näkee puiden juurilla tapahtuvia sekä romanttisia että surullisia näkyjä ja lopussa torjumisen ja 

katsomisen kieltämisen seurauksena puhujan suru vertautuu meriin: ”meret minussa itkevät ää-

riänsä”. Runossa ”Nainen ja maisema” esitetään lyhyessä säefragmentissa metafora huudosta kol-

mena kuusena ja yhden aikaisemman runon nimi on ”Kolme puuta”. Tärkeitä vihjeitä merkityksiin 

löytyy teoksen muista runoista. Kuvallisuus jatkuu ja sen merkitykset laajentuvat runo runolta.  

        ”Nainen ja maisema” -runon puhuja reflektoi itseään hiustensuorijana ja peilinpitelijänä, joka 

ei voi mennä mihinkään. Maisema seuraa hänen liikkeitään peilissä. “Olen siirtänyt paikkaa, olen 

istunut tyhjää ilmaa vasten”, puhuja toteaa metaforisesti. Voidaan pohtia, mitä muuta ilma voi olla 

kuin tyhjää, jos ei siirrytä tarkastelussa happi-hiilidioksiditasolle. Puhuja tarkoittanee paikan siirtä-

misellä ja tyhjää ilmaa vasten istumisella sitä, että hän on yrittänyt muuttaa tilannetta ja elänyt il-

man kenenkään tukea. Maisemaa, mitä se symboloikaan, hän ei ole silti saanut pyyhittyä pois 



32 
 

peilistä. Itsen puhuttelu hiustensuorijana ja peilinpitelijänä kuulostaa vähättelyltä ja itsesääliltä, kuin 

puhuja olisi luovuttanut elämänsä suhteen eikä osaisi tehdä oikein mitään.  

        Väkivaltaista kuvastoa ja kontekstia vasten, mikä ilmenee myöhemmin runossa, kyseinen 

kohta korostaa mielikuvaa naisesta vankina. Hänen elämänpiirinsä on ahdas ja se ulottuu kampaa-

miseen ja peilin pitelemiseen. Hän ei näe peilistä omia kasvojaan vaan persoonaton maisema on 

vallannut peilin. Pakotietä ei ole, sillä maisema seuraisi häntä peilissä, minne tahansa hän menisi. 

Hän yrittää kampaamalla hakea hyväksyntää. Se ei onnistu, vaikka hän kuinka kampaisi tai suorit-

taisi yksinkertaisinta tehtävää, suoran jakauksen tekoa. Tätä epätoivoista toimintaa korostaa kam-

paaminen aamusta iltaan.  

        Kun hiuskuvastoa tulkitaan ruumiillisen kurittamisen ja tukistamisen tai tukkapöllyn näkökul-

masta, runon alkuun avautuu uusi merkitystaso. Nainen on uhri. Hän kokee itsensä niin häpäistyksi 

ja voimattomaksi, ettei pysty muuta kuin hiljalleen koskemaan hiuksiinsa ja tuijottamaan peilistä 

näkyä, josta hän ei pysty näkemään muuta kuin maiseman, mutta ei itseään. 

 

 

4.1. Väkivalta 

 

Toinen säkeistö alkaa Vartiolle tuttuun tapaan unilla: ”Unet tungeksivat minussa. / Unet avaavat 

portteja minuun. / Maisema on noussut vastaani, / maisema on lähettänyt piinansa minuun!”. Tästä 

eteenpäin levittäytyvä kuvallisuus voidaan asettaa unen kontekstiin aamuun ja peilin rikkomiseen 

asti. Tässä maisema, puhujan vihollinen, asetetaan nousemaan puhujaa vastaan. Seuraavaksi kuva-

taan vuori (näkyy myös peilissä), kyyristyjä, jano, viha, nöyryytys ja jokia mustaksi ja punaiseksi 

värjäävä lähde.        

  

Vuori jyrisee. Ääni huutaa vuorelle: Kyyristyjäsi   

       tulee!  

Jano on lohkaissut hänen vihansa kappaleiksi,  

hänen kokonaisen vihansa se on leikellyt kappa-  

        leiksi.  

Nöyryytys on tämä tuleminen,  

tämä vuoren jalkoihin painautuminen,  

tämä kumartuminen juomaan  

jokia mustaksi ja punaiseksi värjäävästä läh-  

        teestä.    
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Kyyristyjä ja nöyryyttävä vuoren jalkoihin painautuminen sekä mustien ja punaisten jokien läh-

teestä juominen voisi kuvata jotain tekoa, josta tekijää myöhemmin runossa rangaistaan. Viittaa-

vatko jano ja juominen alkoholiin tai johonkin abstraktimpaan kuten kielletyn tiedon lähteestä juo-

miseen? Musta väri tarkoittanee negatiivista merkitystä, kuten kuolemaa ja punainen väri rakkautta 

tai vihaa. Viha on sanana kuitenkin jo kahdesti esiintynyt säkeistössä.   

        Vuori (mountain) symbolina on jumalten asuinsija ja ihmisille pelottava paikka. Mooses sai 

vuorella Jumalalta kymmenen käskyä vietäväksi alas kansalle (Ferber 2017, 138-140.) Runossa 

vuori jyrisee, ääni huutaa sille ja sen jalkoihin painaudutaan. Vuori näkyy peilissä. Lähde (fountain) 

on klassisessa kirjallisuudessa pyhitetty muusille ja ne ovat poeettisen inspiraation lähteitä. Runoili-

jat juovat lähteistä ja ylistävät niitä runoissaan (Ferber 2017, 84-85.) Inspiraatio tai lähteestä juomi-

sen seuraus voi myös olla punaista tai mustaa, kuten Vartion runossa.  

        Joki (river) on merkkinä alueellisille rajoille ja sen ylittäminen on symbolisesti tärkeää kuten 

kristityille Jordan-joen ylittäminen luvattuun maahan. Klassisissa myyteissä kuolleiden täytyi ylit-

tää Acheron-joki matkalla Hadekseen. Matkaaminen jokea ylös tai alasuuntaan saattoi olla symbo-

liikan kannalta merkityksellistä. Klassisessa kirjallisuudessa kaupunki tai alue nimettiin usein joen 

mukaan. Kuuluisia jokia on kirjallisuudessa juhlittu ja ylistetty. Joki on valjastettu monenlaiseen 

metaforiseen käyttöön, kuten ”river of speech”, ”stream of words” tai ”stream of consciousness”. 

Joet on nähty sulavan puheen ja mielen toiminnan metaforina (Ferber 2017, 178-181.) 

        Seuraavassa säkeistössä puhuja kelluu vedessä ja kuvataan vettä, kuinka se lepää rinnan päällä 

ja vesi painaa rintaa. Se aukeaa suurina ulappoina ja nostaa, keinuttaa ja kantaa. Vettä kuvataan sa-

maan tapaan kuin aikaisemmissa kokoelman runoissa “Yö” ja “Kaksi kuuta”. Niissä “vesi kantaa 

lastaan” ja “Ei ollut vettä se, vaan raskaampaa. / Kuin sula lyijy ympärillä velloi / se musta / suuren-

tuvin mainingein.”  

       Mustan veden kuvasto jatkuu runosta toiseen. Runossa ”Kolme puuta” suru vertautuu mereen: 

”meret minussa itkevät ääriänsä”. Tämän perusteella vesi voisi symboloida surua. ”Kolme puuta” -

runoa seuraavissa kahdessa runossa uidaan meressä tai vedessä ja veden kuvataan olevan jotain 

muuta, raskaampaa ainetta. Puhuja näkee alkutilanteen peilissä surun veden muodossa. Vesi painaa 

rintaa kolmannessa säkeistössä eli suru painaa puhujan rintaa. Raskaiden tunteiden lisäksi puhuja 

kokee surun tutuksi ja turvalliseksi syliksi, siinä voi levätä, antaa sen keinuttaa ja kantaa. 

        Runokuvasto muuttuu jatkuvasti synkemmäksi. Runossa kuvataan puhtaita, mutaisia ranta-

liejuja kahlaamattomia jalkoja, lintuja mustin ja valkein siivin ja kolmisiipinen lintu, joka putoaa 

matkalla aina kuolleena maahan, kun muut lentävät taivaanrantaan. Lintu on jälleen pelkkä lintu 

eikä sen lajia kerrota. Runon puhuja vaikeroi kadotettua viattomuutta, puhtaita jalkoja. Kolmisiipi-

nen eli erilainen lintu epäonnistuu aina ja putoaa kuolleena maahan.  
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        Pilvet kulkevat uhkaavina maiseman ylitse. Jälleen kuvataan luonnon ja kehon tuntoja, kun 

varjot syöpyvät ihoon kirvelevinä läiskinä. Kyseessä on synestesia näköhavainnon ja tuntoaistin vä-

lillä. Varjot putoavat silmiin kitkerinä vesinä löytämättä uomaansa. Vedet seisovat raivoten paikoil-

laan puhujan luomien patojen takana. Eloton elollistetaan ja ihminen tuntee raivoa. Luomia kuva-

taan metaforisesti patona, luomet toimivat runossa kuin estävät padot. Tunteita ja surua patoutuu. 

Viha muuttuu suruksi. Vesi on sekä lepäävää ja keinuttavaa että luomien takana purkautumista 

odottavaa surua.  

        Maiseman myrskyisyys kasvaa ja pilvet muodostavat väkivaltaisen subjektin hahmon. Yksi 

tulkinta epäkonkreettiselle hahmolle on hevonen ”korskua” -verbin ja edellisen runon kuvaston pe-

rusteella. Pilvet vyöryvät ja korskuvat epäselvässä mielikuvassa kuin pillastunut hevonen. Hevonen 

tai orhi esiintyy toisessa runossa ”Kaksi kuuta”, teoksen järjestyksessä juuri ennen nyt käsittele-

määmme kohderunoa. ”Kaksi kuuta” -runossa puhujan vierellä ui valkea orhi, jota kuvataan sanalla 

”korskusierain”. Puhujan ja valkean orhin kuvataan uivan vettä raskaammassa mustassa nesteessä, 

joka on kuin sulaa lyijyä. Hahmot uivat kahden täysikuun alla, punaisen ja hopeisen. Runo päättyy 

lähestyvään pyörteeseen, ”Kumeana kuului pyörteen pauhu”. Seuraavalla sivulla alkaa runo ”Nai-

nen ja maisema”. Malttinsa kenties menettävä, ”korskusieraiminen” hevonen esiintyy jo edellisessä 

runossa. Runoja yhdistää ”korskuminen”.  

        Kohderunossa pilvet hermostuvat (korskuvat) ja tarttuvat koivun hiuksiin, jotka ovatkin puhu-

jan hiuksia: ”Koivulla on minun hiukseni, / minun pitkät ja märät hiukseni. / Vihreänä virtana mi-

nun pitkät hiukseni / laskevat taivaanrannan olkapäälle.” Pilvet tarttuvat väkivaltaisesti puhujan 

hiuksiin, joita tämä aamusta iltaan kampaa. 

        Sitten maisema kouristuu, kenties nyrkkiin, mutta sitä ei runossa kerrota. Maiseman liikkumat-

tomat kaarteet oikenevat suoriksi lyöntiä varten ja syöksyvät kohti. Tätä seuraa runon ainut ajatus-

viiva. Se voisi tarkoittaa itse lyöntiä. 

        Ajatusviivan jälkeen puhuja aukeaa tasankona, nousee metsänä ja vääntelehtii peltoina ja teinä. 

Veri raivoaa jokia pitkin sekä tykyttää soiden ja lähteiden silmissä. Maisema on ottanut puhujan 

muodot ja paneutunut hänen ääriviivoihinsa. Maisema voisi tarkoittaa esimerkiksi kipua. Metsä 

symboloi Biedermannin mukaan monia asioita, mutta mm. ”Unissa pimeä metsä merkitsee niitä tie-

dostamattoman alueita, joihin ihminen ei mielellään halua tunkeutua tai joihin pääsyn hän kokee 

vaikeaksi” (Biedermann 1993, 222-223; metsä).  

        Runossa puhuja aukeaa tasankona ja nousee metsänä. Aivan kuin lyönnin seurauksena tiedos-

tamaton aukeaisi tietoiseksi ja silmät avautuisivat ruumiilliselle kivun todellisuudelle. Vääntelehti-

minen kielii reagoimisesta kipuun. Maisemana tasanko ja metsä ovat toistensa vastakohtia, mikä ku-

vastanee puhujan mielen ja tunteiden syvää ristiriitaa. 
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        Koska runossa tartutaan puulajina juuri koivun hiuksiin ja koivua kuvataan puhujana tai puhuja 

näkee tilanteen koivun kautta, lukija muodostaa väkivaltaisesta subjektista monenlaisia mielikuvia. 

Yksi näistä on mielikuva ”Koivuniemen herrasta”. Se tarkoittaa kurittamista ja piiskaamista koi-

vusta tehdyllä vitsalla (Hämeen Sanomat 2006, ”Notkea vitsa kirpaisee kyyneliin”). Pilvien vyöry-

minen ja tarttuminen koivun ja puhujan hiuksiin sekä hiusten laskeminen vihreänä virtana taivaan-

rannan olkapäälle kuulostaa siltä, että kurittaja voi olla Jumala, jokin taivaallinen herra tai metafori-

nen ”Koivuniemen herra”. Tässä kohtaa kuvastossa yhdistyvät ajatukset vihasta, suuttumisesta, yl-

häältä päin tulevasta hyökkäyksestä, koivusta ja lisäksi maisemasta metsineen ja taivaanrantoineen. 

Ne kaikki voidaan liittää ”Koivuniemen herran” mielikuvaan.     

        Koivulla voidaan myös korostaa puhujan ominaisuuksia. Koivu on hieno ja suomalaisuutta ku-

vaava puulaji ja viimeisessä ”Häät”-runossa se esiintyy joutsenen kanssa samassa säkeessä: ”Kuin 

joutsen, nuori koivu päätä nosta!”. Tässä runossa kuitenkin pilvet korskuvat eli hermostuvat ja tart-

tuvat koivun hiuksiin tukistamis- ja lyöntitarkoituksessa. Lyönnin jälkeen kuvataan jälleen metsää, 

ei yksittäisiä tai tarkemmin nimettyjä puulajeja. Tasangon mielikuvassa puita ei juurikaan edes 

kasva. Peilissä näkyvät maisemat eli uhkakuvat ovat toteutuneet. 

 

 

4.2. Luonto ottakoon kuolevan ääriviivat 

       

Väkivaltaisen tilanteen jälkeen runossa kuvataan vielä vihan vaiheita tiheän kuvallisuuden avulla, 

mutta sitäkin enemmän puhujan ruumiin kuolemista ja sen luovuttamista luonnolle. Puhuja makaa 

silmät auki silmäterät liikahtamatta eli kuin kuolleena. Hän tuijottaa äänettömänä lävitseen kulke-

vien viivojen pakopisteeseen. Runon kuvavyöry ei laannu vaan jatkuu väkevänä. Salamoiden sirpit 

leikkaavat arpia käsiin, taivaan kultaiset ja siniset härät polkevat kavioilla rintaa ja kasvoille putoaa 

teräväreunaisia lehtiä. Kevyinkin askel jättää puhujaan jäljen. Puhujaan putoaa kuuma tuhka ja iho 

sierettyy (ahavoituu) joka painalluksesta. Puhuja nielaisee äänet mustaan suuhunsa. Kumina vyöryy 

edestakaisin ja huuto ponnahtaa rinnan läpi.  

        Tämän jälkeen runossa on korostuva fragmentti eli neljän säkeen säkeistö. “Se seisoo mustana 

ja jähmettyneenä. / Se pistää terävänä taivaan silmää. / Se huuto on kolme kuusta / kouristuneen ta-

sangon keskellä!” Säkeistössä on synestesioita ja implisiittisiä metaforia. Puhujan maisemassa kas-

vaa huutona kolme kuusta. Kolme puuta esiintyy kokoelman aikaisemmassa runossa. ”Vihreää su-

kua” -runossa puhuja kysyy, milloin hän erkani sisaristaan puista ja milloin vihreä suku on työntä-

nyt hänet pois joukostaan. Säkeet ”kun nukun sisarieni kuusien laulun alla / sukuni vuoteeseen” ker-

too runon tai runojen puhujien ”sisarten” olevan kuusia.  
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        ”Nainen ja maisema” -runon puhuja huutaa avukseen sisariaan kuusia. Mielenkiintoista on kui-

tenkin se, että tässä runossa pilvet tarttuvat puulaji koivun hiuksiin ja koivu hiuksineen yhdistetään 

puhujaan. Mikä puhuja oikein on, koivu, kuusi, metsä, tasanko tai joku muu kuvien virrasta? 

        Säkeistöfragmentissa on useampi perättäinen metafora. Aluksi ”se” seisoo mustana ja jähmet-

tyneenä ja pistää terävänä taivaan silmää. Sitten ”se” paljastetaan, ”se” on huuto, joka implisiitti-

sesti ilmaistuna vertautuu kolmeen kuuseen kouristuneen tasangon keskellä. Vertailua on ilmeisesti 

myös edeltäviin säkeisiin. Huuto pistää terävänä taivaan silmää. Se on terävämpi kuin kolme 

kuusta. Taivaan silmään pistäminen osoittaa ehkä sitä, että puhuja huutaa Jumalalle, haluaisi Juma-

lan näkevän tuskansa. Huudon seisominen mustana ja jähmettyneenä on erikoinen kuva.    

        Seuraavassa säkeistössä puhujan metsänä nouseminen ja tasankona aukeaminen toistuu jälleen. 

Luontometaforat jatkuvat. Lantion paksu ja keinuva ruoho kuulostaa muuttumiselta maaksi tai ta-

sangoksi. Rinnat toimivat ravinnon lähteenä tuhansille ahnaille juuren suille. Seuraavat säkeet kuu-

lostavat kuolevan puhujan ruumiin luovuttamiselta luonnolle. Verensä hän antaa kämmekälle ja 

kasteessa palelevat jalat vilukolle. Vilukon musta risti kohti kuuta kuulostaa kuoleman metaforalta 

ja symbolilta.  

  

Minä kasvatan lantiolleni paksun ja keinuvan   

        ruohon,  

tuhat ahnasta juuren suuta on pureutunut rintoi-  

        hini.  

Vereni minä annan kämmekälle,  

mustat helyt ripustan sen nilkkoihin ja ranteisiin  

kun se jäykin varsin, uhmaa ja halua täynnä  

seisoo hämärissä teiden varsilla.  

Kasteessa palelevat jalkani minä annan vilukolle,  

kun se kohottaa mustaa ristiänsä kuuta kohti.  

Minä puhkaisen sormieni päistä   

saramättään kovan suihkun.  

   

Puhuja makaa silmät auki kuin kuolleena viivojen lävistämänä. Hän tuijottaa taivaan eriväristen ve-

neiden pohjia. Säkeistössä puhutaan vihreän “venheen” vanasta ja sen sulautumisesta punaisen va-

naan. Viivat katkeavat, nousevat pystyyn, asettautuvat piiriin ja ajavat punaisin kielin toisiaan takaa. 

Kiiltomadot nousevat piiriin ja kaikki muodostavat hohtavan nauhan pitkin naisen ääriviivojen mai-

semaa. Nainen on kuollut ja kiiltomatojen paisti. Luonto ottaa hänen ruumiinsa iloiten vastaan.  

        Toiseksi viimeisessä säkeistössä puhuja on aamulla herännyt unestaan tai kuvitelmistaan ja 

päättää rikkoa peilin jalkojensa juureen. Hän huutaa täyteen vihaansa nousten kaikkien maisemien 
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ylitse. Hän vaatii itseään vuorelta, vedeltä, tasangolta ja taivaanrannalta ja sinkoaa manauksensa jo-

kaiseen ilmansuuntaan. Säkeet “Paljastiko vuori sille rintansa, / kouraisiko se veden pohjaa! / Viil-

sikö se suonet poikki tasangon kämmenen / selästä, / ravistiko se taivaanrannan olkapäitä!” kielivät 

raivokkaasta kostosta tai eron tekemisestä runon symboleihin. Vuori rintoineen paljastaa vuoresta 

ihmisen fyysisiä, kenties enemmän naiselle kuuluvia ominaisuuksia, vaikka miehilläkin on rinta-

kehä.  

        Runo päättyy viimeiseen kolmen säkeen säkeistöön. Peili on sirpaleina lattialla. Palasesta vä-

lähtää turta liike ja käsi kohottautuu kampaamaan hiuksia. Kampaaminen jatkuu ja samoin naisen 

elämä. Hän on kärsimyksessään avuton ja yksin. Peili symboloi totuutta, jota puhuja ei kestä nähdä. 

        Runo kokonaisuudessaan sisältää paljon kuvallisuutta, josta symboloituvat ja motivoituvat ru-

non pääsymbolit ”peili”, ”maisema”, ”hiukset” ja ”koivu”. Näistä vain peilisymbolista löytyy selkeä 

ja vakiintunut totuuden paljastumista ja näkemistä symboloiva tehtävä. Loput symboloituvat runo-

jen omasta toistosta ja huomiota herättävyydestä käsin. Niiden merkitys on lähellä kvasisymboleita 

eli ne vaikuttavat selvästi olevan symboleita, mutta niiden merkitys on epäselvä. Maisema voidaan 

lukea kipusymboliksi ja hiukset muiden tutkijoiden tavoin voiman ja sen riistämisen symboliksi.  

        Koivu on runossa väkivallan ja uhrin symboli, mutta kenties myös väkivallan aiheuttajan sym-

boli tai yhteydessä väkivaltaiseen subjektiin. ”Koivuniemen herra” -metaforana ”koivu” olisi kor-

vaamisteorian mukainen. Sanalla ”koivu” korvattaisiin metafora ”Koivuniemen herra”, joka tarkoit-

taa kurittamista. Koivu metaforisena sanana toimisi väkivallan aiheuttajan piilottavana ja toisaalta 

paljastavana kuvana. Väkivalta ilmenee runossa selvästi monin sanavalinnoin. Puhujan veri raivoaa 

runossa jokia pitkin, vedet seisovat raivoten paikoillaan ja puhuja huutaa vihaansa täydessä vihas-

saan ja täydessä mitassaan. Viha tulee esiin eikä sitä peitellä. Koivu valkoisena puulajina korostaa 

uhrin viattomuutta.  

        Koivu samaistetaan runon puhujaksi, ”Koivulla on minun hiukseni, / minun pitkät ja märät 

hiukseni”. Pilvet tarttuvat koivun hiuksiin eli pilvet tai jokin taivaan herraksi kuvattu on väkivallan 

aiheuttaja. Koivu on uhri. Koivun oksat, lehdet ja puhujan hiukset voidaan nähdä myös kurittavana 

vitsana väkivaltaisessa tilanteessa. Vitsa eli vihreät hiukset laskevat taivaanrannan olkapäälle. Mi-

hin kehonosaan lyönti kohdistuu? Vai onko taivaanrannan olkapää jokin kaukana vastarannalla nä-

kyvä mäki, jonka horisonttiin osuu rannan koivuja?  

        Viipyilevän saunaillan kuvasto märkine hiuksineen, rantakoivuineen ja taivaanrannan olkapäi-

neen ja sitten ilmenevä väkivalta luovat suurta kontrastia ja asemoivat tilannetta johonkin saunailta-

maisemaan, joka kääntyy uhkaavaksi tapahtumaksi ja tummiksi pilviksi. Korskuvat pilvet luovat 

herran lisäksi mielikuvaa hevosesta, johon on edellisessä runossa viitattu valkeana orhina ja korsku-

sieraimena. Kerrostuvat ja toisiinsa sekoittuvat, silti epäkonkreettiset kuvat ja hahmot vaikeuttavat 
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syyllisen löytämistä ja koko runon tulkintaa. Onko valkea orhi lopulta väkivallan aiheuttaja ja val-

koinen koivu uhri? 

        Viittaus hevoseen voisi yhdistää kuvan konventionaaliseen kuoleman ratsumiehen metaforaan. 

(Turunen 2010, 214). Väkivallan aiheuttajan kuvataan hyökkäävän taivaasta synkkien pilvien myrs-

kynä. Pilvet korskuvat pillastuneen hevosen tavoin. Runon puhujan maatessa silmät auki paikoil-

laan säkeistössä, joka vie kohti hänen kuolemaansa, taivaan ”kultaiset ja siniset härät” polkevat ka-

vioilla puhujan rintaa. Säkeistössä puhujan päälle lankeaa paljon muutakin kuvallisuuteen kätkettyä 

ihoon arpia jättäviä askeleita ja teräväreunaisten lehtien putoamista. Kaviolliset eläimet muuttuvat 

hevosen mielikuvasta häriksi. Runossa kuoleman ratsumies kenties ratsastaa puhujan paikoilleen 

jähmettyneen ruumiin yli taivaan hevosilla tai härillä.  

        Runossa ”Kolme huokausta” teoksen kolmannessa osastossa jatkuu taivaan hevosten laukka. 

Siinä ”taivaan hevoshakaa” kuvataan laajemmin. Haan portti on jäänyt auki ja hevoset karanneet 

teille ja laihoille. Maa kumisee niiden kavioiden alla. Taivaan talojen emännät huutavat kyläläisiä 

ottamaan hevoset kiinni. Runossa orhit ovat mustia. Hevoskuvastoa esiintyy jonkin verran pitkin 

kokoelmaa ja se saattaa helposti jäädä muun kuvallisuuden ja eläinten varjoon. Korskuvat pilvet ja 

kavioilla polkevat härät muodostavat kuoleman ratsumiehen, joka tuo tullessaan väkivaltaisen, rai-

vokkaan kuoleman. Koivuniemen herra tai kuoleman ratsumies riistävät puhujan voimat ja vetävät 

hänet hiuksista manalan maille. Väkivaltaiselle subjektille löytyy metaforisia hahmoja ja taivaan 

hyökkäys symboloi kuolemaa eri kuvakerroksineen. 

        Kuoleman ja ratsastajien yhteys pohjautuu Raamattuun Johanneksen Ilmestykseen (Ilm. 6:1-

17). Ilmestyksessä Karitsa avaa ensimmäisen seitsemästä sinetistä ja olento jylisee ukkosen tavoin. 

Neljä hevosta ratsastajineen kuvataan näkyinä. Ensimmäinen on valkoinen hevonen ja sen ratsasta-

jalla on kädessään jousi. Hänelle annetaan seppele ja se päässään hän lähtee kohti uusia voittoja. 

Karitsa avaa lisää sinettejä ja jokaisen kohdalla näkyy uusi hevonen ja ratsastaja. Toinen hevonen 

on väriltään tulipunainen. Sen ratsastajalle annetaan miekka ja valta riistää rauha maan päältä sekä 

usuttaa ihmiset tappamaan toisiaan. Kolmas hevonen on musta ja sen ratsastajalla on kädessään 

vaaka. Neljäs hevonen on tuhkanharmaa ja sen ratsastaja on nimeltään Kuolema. Sen jäljissä seuraa 

Tuonela. Ratsastajille annetaan valta tappaa miekalla, rutolla, nälällä ja jättämällä uhrit villipetojen 

saaliiksi. Neljännen eli Kuoleman ratsastajan lisäksi Ilmestyksen luvussa 19 (Ilm. 19:11-21) kerro-

taan valkoisesta hevosesta, sen ratsastajasta terävä miekka suussaan ja sotajoukkojen taistelusta pe-

toa ja sen joukkoja vastaan. 

        Vartion teoksen runoissa on valkoisia ja toisissa mustia orhia, ei ilmeisesti tuhkanharmaita. 

”Nainen ja maisema” -runossa puhujan päälle putoaa kuuma tuhka ja iho sierettyy joka painalluk-

sesta. Myös runossa ”Kolme puuta” valutetaan tuhkaa sormien lomitse maahan. Putoaako 
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Kuoleman ratsumiehen tuhkanharmaan hevosen tuhka runon puhujan kuolevan ruumiin päälle? 

Muodostavatko taivaan synkän harmaat pilvet kuoleman ratsastajan, joka on tullut noutamaan puhu-

jaa?    

        Pääsymboleiden eli peilin, maiseman, hiusten ja koivun lisäksi runossa on paljon sivusymbo-

leita tai kvasisymboleita. Niitä ovat ainakin peilin maiseman kuvat vuori, vesi, tasanko, taivaanranta 

ja mustat ja punaiset joet. Vesi kuulostaa runossa surusymbolilta. Vuori jyrisee. Taivaanranta liittyy 

olennaisesti väkivaltaisen lyöntikohtauksen läheisyyteen. Puhuja aukeaa tasankona, mutta myös 

metsänä. Kuvat liittyvät melkein maan, veden, ilman ja tulen elementteihin, jos vuori olisi esimer-

kiksi tulivuori. Kaikki kuvat näkyvät peilissä ja esiintyvät myöhemmin runossa osana unijaksoa. Ne 

ovat peilissä kuin unen ennekuvia. Ne toistuvat, ne on huomiota herättävästi asemoitu tärkeisiin 

symbolisiin kohtiin, mutta ovat silti merkitykseltään epäselviä tai monimerkityksellisiä. Edellisten 

lisäksi merkityksellisiltä vaikuttavat kolme kuusta (puhujan sisaria), niiden huuto, metsä ja kolmi-

siipinen lintu, joka putoaa aina kuolleena maahan. 

        Kuoleman ja manalan kuvina voitaisiin nähdä myös tasanko ja musta vesi. Turunen esittelee 

niiden olevan konventionaalisia manalan matkan kuvia ja maisemia. Kuolema kuvataan kirjallisuu-

dessa usein unena ja unijaksoja Vartion kokoelmassa on paljon (Turunen 2010, 221; 225.) Kuolema 

unena ja unessa on runossa monipuolisesti kuvattu vaihe vaiheelta ja kuva kuvalta. Kuoleman mai-

seman osiksi muuttuminen kielii siitä, että kuoleman kokeminen kiinnostaa puhujaa ja hän haluaa 

kuvitella sen hetki hetkeltä eri elementtien kautta. Runossa on sekä jokia pitkin sykkivää raivoa että 

jähmettymistä paikalleen. Mielikuva kuolemasta vaihtuu eri ääripäihin. Peili maisemineen symboloi 

puhujan kuolemanpelkoa. Hän haluaa vapautua pelosta ja mielikuvista rikkomalla aamulla peilin. 

        Runon teemoja ovat väkivalta, siitä aiheutuva kipu ja kärsimys, kuolemanpelko sekä omaan 

minuuteen liittyvä totuuden näkeminen. Pääsymbolit peili, maisema, hiukset ja koivu toimivat tee-

maan johdattavina motiiveina. Runossa on kerroksellista metaforisuutta ja symbolisuutta. Koivu 

”Koivuniemen herran” metaforisena sanana kuuluu korvaamismetaforan ehtoihin. ”Kolmen kuusen 

huuto” -metafora asettuu vertaamisteorian ehtoihin.  

        ”Kuoleman ratsumies” -metafora muodostuu runoon kontekstia, metaforisia sanavihjeitä ja 

ominaisuuksia yhdistämällä (hyökkäys taivaasta, korskuvat pilvet, härät kavioineen, muiden runo-

jen hevoskuvasto merkitseviltä vaikuttavine väreineen, taivaan hevoshaasta karanneet hevoset). 

Konventionaalinen taiteen suosima metafora toimii runossa piilotettuna ja eri ominaisuuksien keski-

näisessä vuorovaikutuksessa. Siihen yhdistyy ajatuksellisesti useita runon eri säkeistöjen lause-

keryhmiä. Pääsymboli peili ja maisema sisältävät sivusymboleita, tasangon ja mustan veden, jotka 

symboloivat kuolemaa, kuolemanpelkoa, surua ja ahdistavaa alitajuntaa.  
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        Puhuja joutuu kohtaamaan peilissä väkivallan ja kuolemanpelon kuvat. Hän yrittää vapautua 

ahdistavista mielikuvista, mutta se ei ole niin helppoa. Käsi jatkaa turtana hiusten kampaamista. Va-

hinkoa ja kärsimystä on tapahtunut. Siihen liittyviä tunteita ei yhdessä yössä tai yhtenä aamuna yli-

tetä. Vartion runo tuo voimallisella tavalla näkyväksi runon puhujan, naisen elämän ongelmallisuu-

den ja mielen ristiriidat. Mielen ristiriita herätettiin esiin jo ensimmäisessä ”Jousella-ampuja” -ru-

nossa, jossa kuvallisuudella painotettiin puhumisen vaikeutta. ”Nainen ja maisema” -runossa elä-

män synnyttämä viha ja tuska vuodatetaan lukijalle. Vaikeita tunteita käsitellään molemmissa koh-

derunoissa tiheän ja kerroksellisen kuvallisuuden kautta suoraan ja piilotetusti. Molemmissa ru-

noissa kuvallisuus on sijoitettu unijaksoihin. Unet, mieli ja kuvallisuus kietoutuvat yhteen.   

        Vartion teoksen viimeinen ja tutkielmani kolmas kohderuno sijoittuu elämäniloisempaan mai-

semaan eli häihin. Siirtykäämme yhdessä juhliin ja seuraavaan lukuun.  

 

 

 

5. Häät symbolina ja häälauluna 

 

  

Riehakkaan tunnelmallinen runo, ”Häät”, huipentaa teoksen montaasimaisen komposition. Runon 

aihe koskee hääseremoniaa ja morsiameen kohdistuvia suorituspaineita. Morsian rajataan heti aluksi 

seisomaan tuvan oviaukossa ja tuvan jokaisen seinän, katon, ikkunoiden ja lattian avulla hänet ase-

moidaan tulevaan elämäänsä. Häätanssin on oltava täydellistä jalkojen työtä, joka johdattaa morsia-

men tanssituvasta väen arvioivien katseiden alta lopulta aittaan, jossa nuoripari viettää hääyönsä. 

Runo on Vartiolle tyypilliseen tapaan iloisen kirjavaa metaforien ja symboleiden juhlaa. Niiden vas-

tapainona toiminta keskittyy konkreettisesti tanssitupaan, tanssiin, tanssiviin jalkoihin ja lopussa 

aittaan ja häävuoteeseen. 

 

                       HÄÄT 

 

Ovella tuvan seisot, morsian. 

Ikävä kiertää, nousee ripsen päihin. 

On vieras katto, vieras lattia 

ja seinänvierustoilta ikkunat 

avaavat silmän outoon metsään, veteen – 

 

Ovella tuvan seisot, morsian. 

Jäi kauas taakse kotiin entiseen 

pääskysen tirskahdukset kiven päälle, 

jäi leikit kaikki pihanurmikkoon 

ja naurut jäivät aidanseipäisiin 

ja pienet itkut lehtoteiden varsiin –  
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jäi kukat jälkiäsi katsomaan, 

kun läksit kodistasi näille maille. 

Kumarra maata, ilmaa, morsian, 

tee ristinmerkki kaivon suuta kohti. 

Kumarra vielä kerran neljännen 

edessä väen, häitä varten tulleen. 

 

Nyt astut tupaan yli kynnyspuun 

ja kohta jalka tanssin aloittaa, 

vaan muista tarkkaan neuvot, morsian: 

Ei tanssi yksin näitä häitä varten, 

ei tehty yhtä morsianta varten. 

Se tuotiin monen kujan, monen talon kautta, 

on monta väsynyt sen kantamiseen. 

Nyt sinuun monin silmin katsotaan 

mitenkä tanssin jaloissasi pidät. 

 

Seisovat naiset lieden reunamilla 

ja miehet pitkin tuvan peräseinää 

ja lapset pilkehtivät ovensuulla –  

ennenkuin tanssin alat, tiedä, morsian: 

et ehdi kahta kertaa pyörähtää, 

kun väki kuiskailee jo ympärillä: 

Tuo polkaisu ei mennyt tahdin mukaan. 

Ei jalat taivu alla tanssin lain. 

Ei näistä häistä ilo irti pääse –  

niin väki kuiskuttelee ympärillä –  

jos neuvoja et muista, morsian. 

Polkaise tulta joka askeleelta, 

niin että tanssi tarttuu jokaiseen 

niin että vaimot omat häänsä muistaa 

ja miehet tarttuu vaimojansa käsiin 

ja pojat sieppaa neidot nurkistansa –  

niin että väki riemunkirjavana 

kuin kukkaniitty tuulen alla pyörii!  

 

Vaan ei se vielä riitä, morsian! 

On joka seinähirren vapistava 

on oven posken nauruun revettävä –  

lautasen hypittävä pöytää pitkin 

on saavin keikuttava lattialla! 

Jos huomaat jonkun yksin seisomassa 

lehahda hunnullasi hipaisemaan –  

ja vaikka itse kauhun näkisit 

ojentamassa kättä uunin takaa 

tempaamassa hunnun hartioilta 

ja vaikka tuhat huolta näkisit 

nostavan päätä tuvan sillan alta –  

niin naurunkukkaa visko joka nurkkaan 

ja iske, iske tulta lattiasta –  

polkaise jalkaa kahta tiheämmin –  

vaan ei se vielä riitä, morsian! 
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On laki pantu joka tanssijalle 

mitenkä kaulanvartta kannetaan: 

Kuin joutsen, nuori koivu päätä nosta! 

Vaan se ei vielä riitä, morsian! 

On hunnun lennettävä kattoon asti! 

Ja väki sanoo: Päivä loisti tähän –  

On jalan hypittävä kepeästi 

niin että väki sanoo: Juoksi puro –  

 

Jos nämä neuvot pidät, morsian, 

niin hääsi seudun yli muistetaan 

ja tanssi kulkee tästä toiseen taloon 

se häihin viedään toisten morsianten. 

Se päitten päällä korkealla viedään – 

kuin seppelettä sitä kannetaan. 

 

Ja naiset menee kotiin takaisin 

ja ilo kytee kauan sormenpäissä. 

Ja miehet vielä huomispäivänäkin 

nauravat astuessaan pellon äärtä. 

 

On loppu pantu joka päivän päälle. 

On sama ilta joka tanssin päällä 

ja kohta astut yli pihamaan 

ylitse ratamon ja saunakukan 

ja kaste itkee kengän kannan alla 

ja tarttuu hienoin sormin hunnun reunaan. 

Vaan vielä kerran kumarrukset tee 

jokaista tuulta, ilmaa, maata kohti 

ja ethän kaivon suuta unohda: 

On vesi kaivon kannen alla pyhä. 

Sen pyhät virrat tuovat joka pihaan. 

 

On aitta vastapäätä tanssitupaa, 

on siellä vuode valmis morsiamelle. 

Riippuvat orren päällä mustat raanut 

ja vuoteen päällä raanut valkeat. 

Saat siellä jalkojasi lepuuttaa 

kun nukut olka armaan olkaa vasten 

aitassa alla peiton kirjavan. 

 

Ja seinän läpi paistaa uusi kuu. 

Silmien yli ristinmerkin piirtää. 

 

 

Avaan seuraavassa luvussa runon metaforia ja symboleita säkeistö kerrallaan. Ensin on kuitenkin 

mainittava, että jo runon otsikko ja käsite ”häät” voi olla symboli. Nostan tässä luvussa esiin ”Häät” 

-runon kirjoitustaustaa ja vertaan sitä kahden modernistirunoilijan hääaiheisiin runoihin. Esittelen 

häälaulun lajikehystä ja suhteutan Vartion runoa siihen. Pyrkimykseni on nostaa runosta esiin 
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muitakin kuin Helena Ruuskan esittelemiä ulottuvuuksia ja syventää lukijalle Vartion runon kuva-

maailmaa.  

        Käsite ”häät” symboloi monia asioita uskonnollisessa perinteessä. Kaikissa kulttuureissa on 

erilaisia häätapoja. Hääseremonia tunnetaan kuitenkin kaikkialla. Seremoniassa vastustajat eivät ole 

enää vastustajia vaan kahdesta tulee yksi. Vanhoissa kulttuureissa taivas ja maa, miehinen ja naisel-

linen, yhdistyivät. ”Jumalan ja hänen kansansa suhdetta on usein verrattu aviosuhteeseen. (Van-

hassa testamentissa Jahve ja Israelin kansa, kristikunnassa Kristus ja hänen kirkkonsa).” Täten mor-

sian on viitannut Kristuksen morsiameen (Biedermann 1993, 81-82, häät.)  

        Vartion runon kohdalla häiden kristilliseen perinteeseen täytyy suhtautua kriittisesti. Siitä löy-

tyy ristinmerkkejä ja perinteiden kunnioitusta, mutta ne eivät ole runon koko kuva. Runon koko-

naisuus on luotu Vartiolle tyypilliseen tapaan ristiriitaisesta kuvallisuudesta, mikä tuo kiinnostavaa 

jännitettä runoon. Uskonnollinen kuvasto ristinmerkkeineen vuorottelee pakanallisen tanssikuvaston 

kanssa. Näiden lisäksi jännitettä luovat morsiamen sisäinen tunnemaailma, ikävä ja suorituspaineet 

sekä ulkoiset vaatimukset ja vieraiden armoton katse. ”Häät”-runon kirjoittaminen on saanut al-

kunsa oikeista häistä. 

        Helena Ruuska kirjoittaa Marja-Liisa Vartion biografiassa Vartion pitäneen 19-vuotiaana pu-

heen tuttaviensa Kati ja Unto Pärnäsen häissä vuonna 1944 ja tämän tilaisuuden olleen “Häät” -ni-

mirunon lähtökohta. Puheessaan Vartio on siteerannut Paavalin korinttolaiskirjeen rakkauden kor-

keaveisua. Ruuskan mukaan puheessa kuuluu rakkautta kaipaavan romantikon sanat, vaikka samaan 

aikaan riehuu sota. Vartio tavoittelee myös nuorena naisena pikkuvanhaan sävyyn suurta juhlapuhu-

jan retoriikkaa ja haluaa kohota maalaisten sukulaisten yläpuolelle. Hääpuheesta “Häät” -esikoisru-

nokokoelmaan vierähtää aikaa kahdeksan vuotta ja häärunosta on Ruuskan sanoin tullut morsiamen 

velvollisuuksia tilittävä kalevalaisen hääpuheen pastissi, miehelään siirtyvän itketysruno (Ruuska 

2012, 202.)  

        Vartion hääaiheinen nimiruno luo vahvaa odotushorisonttia koko teokseen, mutta se jää lopulta 

hääaiheen yksittäiseksi, merkittäväksi edustajaksi ja viimeisen runon teoshuipennukseksi. ”Häät” on 

valittu koko teoksen nimeksi, viimeisen osaston ja viimeisen runon nimeksi. Toiseksi viimeisen 

”Pajupensas” -runon maininnat vilusta, hunnusta, kruunusta ja armaasta sekä ”erään häiden tanssi-

misesta” luo sillan viimeiseen ”Häät” -runoon. Paju eli ”willow” on vahva surusymboli kirjallisuu-

dessa (Ferber 2017, 245-246). Surumielisyys, ikävä ja ”pienet itkut” kuuluvat Vartion häärunoon ja 

kalevalaiseen perinteeseen. Surun lisäksi runossa on riehakasta iloa ja tanssia.  

        Villi häätanssi on runon merkittävä jakso. Ruuska on tulkinnut häätanssin elämäntanssina. Kä-

sittelemme tätä lisää seuraavassa luvussa kyseisten metaforien ja symboleiden kohdalla. Ruuska 

mainitsee tutkimuksissaan Edith Södergranin olevan runoilijana yksi Vartion suuria esikuvia. 



44 
 

Södergranilla on Dikter -esikoisteoksessaan kevyen ilotteleva runo ”Metsän vaalea tytär”, jossa ku-

vataan metsän tyttären häitä. Södergranin morsiamen ominaisuuksia kuvataan hieman ”Vierge Mo-

dernen” tyyliin, ”Hän oli kevyt lintu ja kirkas lähde, / hän oli salainen polku ja naurava pensas, / 

hän oli päihtynyt ja uskalias kesäyö.” / Hän oli julkea ja nauroi määrättömästi - - Kun metsän vaalea 

tytär vietti häitään, / ei ollut maan päällä yhtään onnetonta:” (Södergran 2011, 41; Ruuska 2010, 

91.)  

        Vartion kokoelmassa esiintyvät puut sisarina sekä luonnon ja ihmisen limittyminen, joten hän 

on luultavasti saanut runoihinsa aiheita ja ideoita Södergranilta. Häärunojen morsianten luonne ja 

suhtautuminen häihin ovat kuitenkin aivan erilaisia. Södergranin morsiamen julkeus ja Vartion mor-

siamen suorituspaineet eivät kohtaa toisiaan. Södergranin morsian ja häät ovat kuin Vartion morsia-

men suuri tavoite ja kaikkien vieraiden pakkomielle. Södergranin täydelliset häät on jo vietetty. 

Niitä juuri muistellaan runossa kaihoisasti: ”Eikö juuri eilen / metsän vaalea tytär viettänyt häitään, 

/ ja kaikki iloinneet?”.  

        Vartion ”Häät” -runon tapahtumapaikkojen sijoittuminen tupaan, aittaan, hääseremoniaan ja -

riittiin sekä lähtökohta kirjoittaa runo tuttavien häiden kunniaksi motivoi häälaulun eli Epithalamio-

nin tulkintakontekstin kalevalaisen hääperinteen ja modernististen esikuvien lisäksi. Häärunolla tai -

laululla eli Epithalamionilla on pitkä historia lyriikassa antiikista lähtien ja se kiinnosti muitakin 

1950-luvun modernistisia runoilijoita kuin Vartiota.   

         Modernisteista Tuomas Anhavalla on antiikin häälaulun mukaan nimetty runo “Epithalamion” 

teoksessa Runoja 1955. Vartio julkaisi oman hääaiheisen runonsa kolme vuotta aikaisemmin. Runot 

ovat kuin yö ja päivä, Anhavalla on juhlallinen luontoruno säkein “nämä kaksi katseen saavat ko-

hottaa”, parin “askel heidän on runsas niin kuin kulta ja maa” ja Vartiolla on affektiivisuudeltaan 

ahdistavasävyinen ja morsiamen velvollisuuksia painottava itketyshääruno. Anhavan runosta tosin 

löytyy samaa luontokuvastoa, askeleita ja värisymboliikkaa kuin Vartion monista runoista, mutta 

häärunojen sävy on täysin erilainen.  

        Anhava valjastaa luonnon, tuulen, metsän, meren, auringon, tiet ja rannat parin yhteisten askel-

ten juhlaksi ja hienoimpaan kukoistukseen. Vartio nostattaa morsiamen ja sitä kautta häävieraiden 

tanssijalkaa: ”Polkaise tulta joka askeleelta, niin että tanssi tarttuu jokaiseen”. Morsiamen ikävä ja 

suru vaihtuu villiin tanssiin runon kuluessa: ”väki riemunkirjavana / kuin kukkaniitty tuulen alla 

pyörii”. Anhavan pari, ”nämä kaksi”, ”katseen saavat kohottaa” alun aamusta lopun iltaan ja tun-

nelma on rauhallisen juhlava. Kaksi muuttuu yhdeksi, yhteiseksi katseeksi. Runo täyttää häiden tun-

netuimman symbolisen tehtävän.  

        Vartion koeteltu morsian saa lopuksi lepuuttaa aitassa jalkojaan armaansa kanssa ja runo lop-

puu yöhön, uuteen kuuhun ja ristinmerkkiin. Vartion runon ensimmäisessä säkeistössä ikkunat 
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avaavat katseen eli silmän outoon metsään ja veteen. Morsiamelle on koittamassa uudenlainen ko-

kemus tai siirtymäriitti eli metsä ja vesi, erilainen tila kuin mitä aikaisemmissa runoissa on kuvattu. 

Morsiamen tulee samaistua muihin ihmisiin ja morsiamiin, ei puihin. Muiden kyläläisten eli vierai-

den katseet kohdistuvat morsiameen läpi runon. Kaksi erilaista häärunoa, Vartion ja Anhavan, koh-

distavat lukijan katseen kohti häälaulua perinteineen. 

 

 

Epithalamion – häälaulu 

    

Epithalamion on kreikankielinen sana ja tarkoittaa häälaulua (latinaksi epithalamium). Häälaulua tai 

hääsaattolaulua esitettiin antiikin Kreikassa morsiamen makuuhuoneen ulkopuolella hääiltana. 

Epithalamion oli tavallisesti heksametrimittainen ja serenadinomainen. Runoilija Sapfoa pidetään 

ensimmäisenä tunnettuna häälaulujen kirjoittajana (Hosiaisluoma 2003, 207.)  

        Häälauluperinnettä jaotellaan vielä tarkemmin esityspaikan perusteella. Epithalamium-käsit-

teen englanninkielinen kuvaus (“at the bridal chamber”) liittää häälaulun tapahtumapaikaksi juuri 

morsiamen makuuhuoneen ja sen ulkopuolen hääiltana. Gamelios tarkoittaa laulua, jota laulettiin 

hääseremonian aikana. Hymenaios on tarkoitettu lauluksi vastanaineiden matkalle heidän uuteen 

kotiinsa (Breminger & Brogan 1993, 378.)           

        Hosiaisluoma esittelee sanan hymen (“kr hymen immenkalvo; hymenaios häitä koskeva”) tar-

koittavan häälaulua antiikin Kreikassa ja sen olleen “alkuaan eläköön-tervehdyshuuto kreikkalai-

sissa häissä, sittemmin Hymen (Hymenaios) personoitui tarkoittamaan avioliiton jumalaa ja häiden 

haltijaa” (Hosiaisluoma 2003, hymen). Epithalamion käsitetään kaikissa lähteissä häälauluksi, mutta 

sen synonyymit varioivat häälaulun käsitettä mm. esitysajan ja -paikan suhteen.   

        M. H. Abrams listaa kuuluisia häälaulujen tekijöitä antiikista lähtien. Lauluja kirjoittivat aina-

kin kreikkalaiset Sapfo ja Theocritus sekä roomalaiset Ovidius ja Catullus. Epithalamion kukoisti 

renessanssin aikana uuslatinalaisten runoilijoiden keskuudessa. Englannissa lajin aloitti Sir Philip 

Sidney n. vuonna 1580. 15 vuotta myöhemmin Edmund Spenser kirjoitti häälaulun “Epithalamion” 

lahjaksi morsiamelleen ja juhlistaakseen omia häitään. Lajista on kirjoitettu parodinen häälaulu, Sir 

John Suckling’n “A Ballad upon a Wedding”. Häälaulu käsitettiin osaksi ylemmän säädyn runous-

perinnettä ja parodinen häälaulu kuvasi köyhemmän väen häitä. Myöhemmin häälauluja kirjoittivat 

mm. Shelley, Tennyson, A. E. Housman ja W. H. Auden (Abrams 1999, 86-87.)  

        Hosiaisluoma mainitsee samoja häälaulujen kirjoittajia kuin Abrams, mutta hän laskee perin-

teeseen mukaan Vanhan Testamentin rakkaus- ja häälaulujen kokoelman Korkea Veisu eli Laulujen 

Laulu (300-200-l. eKr.). Renessanssin ajalta 1500-1600-luvulta hän esittelee kirjailijoita kuten 
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Torquato Tasso, Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay, John Donne, Ben Johnson ja John Dryden. 

“Italialainen barokkirunoilija Giambattista Marino julkaisi ystäviensä avioitumisen kunniaksi mah-

tipontisen kokoelman Epitalami (1616, Häälaulut)”. Nykykirjallisuudessa häälaulun runomuoto on 

harvinainen (Hosiaisluoma 2003, 207.)  

        Sapfon runot ovat pituudeltaan lyhyitä, aforismin näköisiä fragmentteja kokoelmassa Iltatähti, 

häälaulu. Muutama pidempi runo löytyy, mutta ne ovat korkeintaan sivun pituisia. Runoissa viita-

taan jumaliin ja ne ylistävät naisten ja morsianten kauneutta. Sapfolla toistuu runoissa seppele, ”hä-

nelle sopii päänauhaksi kukkaseppel”, ”muistatko / seppeleet / orvokit ja ruusut / minun luonani”, 

”Kultaseppel / Afrodite, / kunpa minä saisin sen arvan” tai ”nuorempana minäkin solmin seppe-

leitä” (Sapfo 1984).  

        Vartion ”Jousella-ampujaa” mielessä pitäen Sapfon teoksen ensimmäisessä runossa Artemis 

vannoo: ”Minä tulen pysymään neitsyenä / asun korkeiden vuorten huipuilla ja metsästän - - jumalat 

/ ja kuolevaiset sanovat häntä metsästäjäksi joka / heittää kauas - - häät eivät / koskaan / lähene 

häntä ei rakkaus / pelko”. Neitsyys on teoksessa toistuva aihe. ”Joutsenten vetämät vaunut” lähete-

tään matkaan ja ”kevään sanansaattaja satakieli” laulaa kaipaus äänessään. Joissakin runoissa morsi-

anta puhutellaan: ”Onnea sinulle morsian”, ”Iloitse morsian” tai ”kukaan tytöistä ei ole sinun ve-

roisesi morsian”. Häälaulua lauletaan illalla tai ”yöllä / neidot / laulavat yön / sinulle ja morsiamel-

lesi orvokkivyölle”, ”Täysi kuu / he seisoivat alttarin ympärillä” ja ”musta väsymys silmät yöllä”. 

Tanssimistakin tapahtuu: ”Kreetalaistytöt tanssivat piiriä kerran / tahdissa / rakkaan alttarin ympäri / 

ja tallasivat / hennon pehmeän / ruohon”. Fragmentaarisuudesta huolimatta Sapfon teoksessa ja 

Vartion runoissa on hienoista kuvaston tunnelmallista samankaltaisuutta (Sapfo 1984.) 

 

Vartion kirjoittama hääruno itkettää tulevaa morsianta kuten kalevalaisessa perinteessä, mutta se 

päättyy antiikin tradition mukaisesti kuvaukseen morsiamen (ja sulhasen) makuuhuoneesta ja hää-

vuoteesta (”at the bridal chamber”). Alun tupa ja oviaukosta tapahtumia seuraava morsian ja tanssi-

minen liittävät runon itse hääseremonian kontekstiin. Kirkosta, vihkimisestä tai papista ei mainita 

mitään ja sulhanen eli armas mainitaan yhden ainoan kerran. Sormuksia ei esiinny runossa. Häävie-

raiden sormenpäitä ja niiden tuntemuksia sen sijaan kuvataan kytevänä ilona. Tapahtuma-aika si-

joittuu hääpäivään, iltaan ja lopulta yöhön. Aitta sekä mustin ja valkoisin raanuin koristeltu hää-

vuode ovat runon ja koko siirtymäriitin tärkeä temaattinen päätepiste. Runossa siirrytään vertausku-

vallisesti tai muistoissa lapsuudesta morsiameksi (tästä tarkemmin seuraavan luvun metaforien koh-

dalla), mutta koko runon ajan pysytään tupa-aitta-(kamari)-pihamaa-”bridal chamber”-vyöhykkeellä 

konkreettisesti sekä symbolisesti.  
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        Hääruno keskittyy morsiamen tuntoihin eikä sulhasta mainita kuin kerran lopussa, toiseksi vii-

meisessä säkeistössä: “olka armaan olkaa vasten”. Morsianta ja hääparia saatetaan kohti avioliittoa 

ja häävuodetta tanssin voimin. Koko kylä kantaa häitä ja tanssia yhdessä. Tanssitupaa vastapäätä on 

aitta, jonne morsiuspari vetäytyy viettämään hääyötään. Vuode on “valmis morsiamelle”. Orren 

päällä riippuvat mustat raanut ja vuoteen päällä valkeat. Raanu tarkoittaa kangaspuilla kudottua 

peittoa tai seinävaatetta. Morsian tulee nukkumaan aitassa kirjavan peiton alla armaansa kanssa. 

Runo päättyy uuden kuun loisteeseen ja morsiamen silmien yli piirtämään ristinmerkkiin.  

        Runosta löytyvät säkeet: “Ei tanssi yksin näitä häitä varten / ei tehty yhtä morsianta varten”. 

Säkeet jatkuvat ajatuksella siitä, että tanssi on tuotu paikalle monen kujan ja talon kautta ja moni on 

väsynyt sen kantamiseen. Morsianta tarkastellaan arvioivin silmin, miten hän pitää tanssin jalois-

saan. Morsiamen osa korostuu, mutta miksi runossa ja kokoelmassa ei puhuta mitään sulhasesta? 

Elliptisyys eli sulhasen jättäminen yhden armas-sanan varaan korostaa puhujan ja morsiamen yksi-

näisyyttä, kuin kaikki olisi morsiamesta kiinni ja hänen vastuullaan. Toisaalta “Ei tanssi yksin näitä 

häitä varten / ei tehty yhtä morsianta varten” ja sitä seuraavat säkeet kertovat myös siitä, että vaikka 

häät ja tuleva elämä on morsiamen vastuulla, kaikki kylän naiset ovat morsiamen roolissa jossain 

vaiheessa elämäänsä. Kyläläiset osallistuvat juhliin sekä muistelevat niitä mahdollisesti vielä vuosi-

kausia. Juhlan siirtymäriittiluonne korostuu.  

        Käytännön asioiden korostaminen kuten tuvan, seinien, lattioiden, makuuhuoneen ja sängyn 

kuvaaminen vähentää mahdollisuutta hääjuhlan ja parin symboliikan liittymisestä Kristukseen, seu-

rakuntaan ja morsiameen Kristuksen morsiamena. Villi ja pakanallinen tanssiminen eivät myöskään 

lisää hengellistä merkitystasoa. Toisaalta runossa tehdään ristinmerkkejä kaivon suuta kohden ja 

kunnioitetaan maata, ilmaa ja hääväkeä. Itseä suuremman kunnioitus tapahtuu käytännön ja maallis-

ten elementtien kautta. Häitä edeltävän ”Pajupensas”-runon vilun kutsu armaaksi huntuine ja kruu-

nuineen voisi kieliä Kuoleman morsiamesta eikä Kristuksen.   

        Tupa ja aitta ovat hääkontekstissa suomalaisia häälaulun aihepiiriin ja tematiikkaan kuuluvia 

tapahtumapaikkoja, mutta lyriikan kontekstissa myös puhujan mielen ja kehon symboleita. ”Jou-

sella-ampujassa” esiintyi maja ja sitä ympäröivät eläinsymbolit, tässä runossa tuvan täyttää hääsere-

monia ja ihmiset, tosin jossain määrin luonnon kautta elollistettuna. ”Häissä” kuvataan morsiamen 

ja naisten sisäistä maailmaa, katsetta, tunteita ja odotuksia hääjuhlan suhteen. Hääjuhla on siirtymä-

riitti, joka pitää sisällään valtavasti monenlaisia mielikuvia. Tässä runossa ”häät” luultavasti merkit-

see maallisten objektiensa tähden ensisijaisesti yhteisöllistä hääjuhlaa ja siirtymäriittiä. Morsian 

saattaa symbolisesti kuulua jollekin suuremmalle ja abstraktille olennolle sulhasen ja merkittävien 

häihin miellettyjen subjektien puuttumisen vuoksi. Kohdistamme katseemme seuraavaksi runon 
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värikkääseen kuvakieleen. Morsiamen mielikuvamaailma juhlasta ja vieraista on väritetty tai koris-

tettu monenlaisin metaforin ja symbolein. 

 

 

5.1. “Häät” -runon dekoratiiviset metaforat ja symbolit 

  

 

Runo on viiden sivun vapaarytminen ja -mittainen kokonaisuus, jossa on n. 10 säkeistöä riippuen 

sivurajoista. Säkeiden määrä runossa on seuraava: 5, 12, 9, 18, 26, 6, 4, 11, 7 ja 2. Runon puhuja 

antaa neuvoja ja puhuttelee toistuvasti morsianta sekä asemoi tämän paikkaa runossa: ”Ovella tuvan 

seisot, morsian”. Puhuja kuulostaa siltä, kuin osaisi samaistua morsiamen tuntoihin: ”Ikävä kiertää, 

nousee ripsen päihin”, ”On vieras katto”, ”Jäi kauas taakse kotiin entiseen”. Puhujan ohjaava puhe 

rytmittää koko runoa, ”Nyt astut tupaan yli kynnyspuun” ja asettaa koko ajan kasvavia vaatimuksia: 

”Vaan ei se vielä riitä, morsian!”. Mikäli morsian tekee kaiken oikein ja täyttää vaatimukset, ”Jos 

nämä neuvot pidät, morsian”, lopussa häntä odottaa palkinto, armaan kanssa jaettu aitta ja häävuode 

ja jalkojen lepuuttaminen kirjavan peiton alla.  

        Kuka puhuja on, morsiamen äiti, anoppi vai morsian itse käymässä läpi omia vaatimuksiaan ja 

mielikuviaan? Puhujan ääni voi olla myös jollakin tapaa kollektiivista kaikkien ja ei-kenenkään-pu-

hetta, jonka historia ja perinteet ovat muovanneet. Puhujapositio on lukijaa aktivoiva, sillä ”Ovella 

tuvan seisot, morsian” voi viitata runon lukijan puhutteluun ja asettamiseen morsiamen rooliin. Sa-

maistumiskokemus ja kilpailutilanteen luominen on runossa korostuvaa toimintaa. 

        Analysoin runon metaforat ja symbolit enimmäkseen säkeistö kerrallaan. Ensimmäisessä sä-

keistössä on jo paljon kuvallisia ilmaisuja. Ensimmäinen säe on sanajärjestykseltään käänteinen, 

”Ovella tuvan seisot, morsian”. Ovi kuvaa uutta alkua elämässä ja se on konkreettisesti runon alku 

sen aloitussäkeenä. Talo tai tupa on minuuden symboli. Puhuja tuntee ikävää ja surua, ”Ikävä kier-

tää, nousee ripsen päihin.” Ikävän kiertäminen voidaan ajatella kuvalliseksi ilmaisuksi, tunne kier-

tää tuvan huoneessa tai ihmisen mielessä. Koko runon fokus sijoittuu vahvasti erilaisiin esineisiin ja 

niiden avulla kuvattuihin tunnetiloihin tai vaatimuksiin. Myöhemmissä säkeistöissä seinähirsien on 

vapistava, oven posken revettävä nauruun, lautasen hypittävä pöytää pitkin ja saavin keikuttava lat-

tialla. Koko talo tai tupa ja sen esineet elävät ja eläytyvät puhujan tunnetiloihin. 

        Ikävä keräytyy ripsien päihin. Se on kuin kasvien lehdille tiivistyvä kastepisara. Kaste maini-

taan säkeistössä runon loppupuolella, ”kaste itkee kengän kannan alla”. Mainitsin edellisessä lu-

vussa hääseremonian siirtymäriittinä ja sen, että morsiamen tulisi samaistua ihmisiin ja muihin mor-

siamiin puiden sijaan. Silti jo ensimmäisessä säkeistössä ihminen ja luonto liitetään jälleen yhteen 

kyynelten toimiessa kuvainnollisesti kuin kukkien kastepisarat.  
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        ”Vihreää sukua” -runossa puhuja pitää puita sisarinaan ja kaipaa takaisin niiden luo: ”Milloin 

erkanin sisaristani puista”. ”Jousella-ampuja” -runossa ”Hänen silmänsä kääntyvät alati metsään.” 

”Häät” -runon ensimmäisessä säkeistössä ”ikkunat avaavat silmän outoon metsään, veteen.” Runo-

jen ja kokoelman puhujat kaipaavat jatkuvasti metsään ja puiden luo. Kuten aiemmin on tullut ilmi, 

metsä symboloi ihmisen alitajuntaa. Puhujat haluavat käpertyä itseensä ja omaan mieleensä. Tunteet 

yhdistyvät esineisiin ja luonto-objekteihin. 

        Sama säe ovella seisovasta morsiamesta toistuu toisessa säkeistössä kuin muistutuksena tilan-

teesta. Säkeistössä on paljon metaforisuutta lähes joka säkeessä. Siinä kuvaillaan muistoja, mitä 

kaikkea kuuluu morsiamen entiseen elämään ja jää entiseen kotiin. Pääskysen tirskahdukset jäävät 

kiven päälle, leikit pihanurmikkoon, naurut aidanseipäisiin, pienet itkut lehtoteiden varsiin ja kukat 

jäävät katsomaan morsiamen jälkiä, kun hän lähti kodistaan uusille maille. Nämä metaforat ovat tar-

koitukseltaan dekoratiivisia runokielen koristeita ja niiden tehtävä on värittää, havainnollistaa tai 

kaunistaa ilmaisua (Elovaara 1992, 10-11).  

        Morsiamen entisen kotipihan tuttuja näkymiä kuvaillaan lukijalle. Muistot halutaan pysäyttää 

liikkumattomiksi kuviksi. Jos leikit jäävät pihanurmikkoon, syntyy mielikuva esimerkiksi lapion ja 

sangon jättämisestä nurmikolle, jolloin ne voitaisiin milloin tahansa ottaa uudestaan käteen ja jatkaa 

leikkimistä. On kuin morsian olisi temmattu suoraan lapsuuden leikistä morsiamen rooliin. Meta-

fora kuulostaa vahvasti äidin muistolta. Äiti muistaa lapsensa leikki-iässä kuin eilisen päivän. Tai 

mielikuva lapsuudesta aktivoituu vahvasti morsiamen mielessä juuri häiden eli siirtymäriitin yhtey-

dessä.  

        Metafora ”jäi leikit kaikki pihanurmikkoon” on korvaamisteorian mukainen. Se voitaisiin sa-

noa myös kirjaimellisesti pidemmin ja kömpelömmin, kuten ”kaikki lapsuudessa käytetyt leikkivä-

lineet, lapiot, sangot ja nuket, jäivät muistoja herättäviksi esineiksi morsiamen entiseen kotiin”. Kä-

sitteenä leikit voivat tarkoittaa konkreettisia leikkiesineitä tai sitten hyvin laajalle alueelle ulottuvia 

pelejä, joissa juostaan, heitellään ja potkitaan palloja, rakennetaan majoja tai piiloudutaan. Metafo-

rassa kaikki nämä leikkimuistot on sisällytetty yhteen sanaan. ”Pihanurmikkoon” rajaa myös leikit 

ja muistelun pienelle, ilmaisullisesti tyylikkäälle rajatulle alueelle kodin pihalle.  

        Nurmikko aktivoi monenlaisia muita ominaisuuksia ja mielikuvia. Se kasvaa, sitä leikataan jat-

kuvasti uudelleen ja talvella se peittyy lumeen. ”Pihanurmikolle” kuulostaisi, että leikkivälineet on 

vain hetkeksi asetettu nurmikolle odottamaan. ”Pihanurmikkoon” kuulostaa lähes siltä kuin välineet 

olisi kätketty tai haudattu piiloon nurmikkoon. Metafora on luonteeltaan havainnollistava. 

        Metaforan jälkeen naurut jäävät aidanseipäisiin ja pienet itkut lehtoteiden varsiin. Maisema si-

sältää tunnemuistoja. Morsian on kulkenut pihatietä ja nauru on jäänyt raikumaan tunnemuistona 

aidan läheisyyteen. Entiseen kotiin liittyy ilon ja surun hetkiä. Lehtoteitä kävellessään morsian on 
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itkenyt. Kukat ovat jääneet katsomaan morsiamen jälkiä. Ne eivät liiku, mutta morsian siirtyy uu-

teen elämänvaiheeseen ja kotiin. Kukat symboleina symboloivat tyttöjä kauneudellaan ja haavoittu-

vuudellaan (Ferber 2017, 80).  

        Naapuruston tytöt jäävät katsomaan morsiamen jälkiä, hänen lähtöään kotoa. Pääskynen on 

merkki kevään tulosta (Ferber 2017, 223) ja sen tirskahdukset kiven päällä luovat kutkuttavaa tun-

nelmaa keväästä. Säkeistön dekoratiivisilla metaforilla havainnollistetaan entisen kodin herättämiä 

tunnemuistoja, lähtöä uuteen kotiin ja uuden alun odotusta. 

        Sitten siirrytään ”näille maille”. Morsiamen on osoitettava kunnioitusta ja kumarrettava maata 

ja ilmaa, tehtävä ristinmerkki kohti kaivon suuta ja kumarrettava vielä neljännen kerran hääväen eli 

vieraiden edessä. Morsian astuu tupaan kynnyspuun yli ja pian on tanssin aika. Tässä kohdin on 

neuvojen aika. Ne morsiamen on hyvä muistaa. Hän ei edusta vain itseään vaan kaikkia morsiamia. 

”On monta väsynyt sen kantamiseen” kuvaa häiden vastuuta ja sen kantamista. Väki on tullut katso-

maan, miten morsian pitää tanssin jaloissaan ja selviytyy vaativasta roolistaan.  

        Naiset ja miehet asemoidaan seisomaan tupaan, naiset lieden reunamille ja miehet pitkin tuvan 

peräseinää. Lapset ”pilkehtivät ovensuulla”. Naisen rooli tehdään selväksi: nainen on emäntä ja 

kuuluu keittiöön. Miehet pysyttelevät kaukana yhtenä joukkona tuvan peräseinän luona. Lastenkin 

paikka ja rooli on annettu, he juoksentelevat pitkin pihoja ja välillä ilmestyvät hetkeksi oviaukkoon. 

Puhuja uhkailee morsianta, että jos tämä ei muista kuunnella neuvoja, häävieraat alkavat arvostella 

häntä. ”Ei jalat taivu alla tanssin lain” muistuttaa häiden ja tanssimisen säännöistä, jotka kokeneet 

emännät osaavat paremmin.  

        Puhuja kehottaa morsianta polkaisemaan ”tulta joka askeleelta”. Tanssin täytyy tarttua jokai-

seen ja vaimojen muistaa omat häänsä. Kaikki osallistuvat tanssiin, väki tanssii riemunkirjavana ja 

pyörii tuulen alla kuin kukkaniitty. Tässä käytetään eksplisiittistä vertaamismetaforaa. Tanssiva 

väki vertautuu kukkaniittyyn tuulessa. Analogia perustuu visuaalisuuteen. Tulen potkaiseminen 

joka askeleella on metafora. Morsiamen täytyy herättää omalla esimerkillään muissa intohimo ja 

innostus. 

        Runo kiihdyttää tahtiaan ja vyöryttää villimpää metaforisuutta. Morsianta neuvotaan enemmän 

ja enemmän, ohjataan pienellä pelolla: ”Vaan ei se vielä riitä, morsian! / On joka seinähirren vapis-

tava / on oven posken nauruun revettävä — / lautasen hypittävä pöytää pitkin / on saavin keikuttava 

lattialla!”. On järjestettävä oikein maailmanlopun pidot. Morsiamen on annettava kaikkensa. Ruu-

miilliset tuntemukset, nauru ja ilo liittyvät tuvan symboliikkaan, seinähirsiin ja oveen poskena. On 

oltava niin hauskaa, että morsian ja vieraat kadottavat itsensä tanssiin, hukkaavat ajan- ja paikanta-

jun ja ihmiset ja tupa sulautuvat toisiinsa.  
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        Oven täytyy käydä, avautua ja sulkeutua ja avautua jälleen uusille vieraille, jotka astuvat tu-

paan. Sen täytyy tuoda ihmisiä ja iloa tupaan, revettävä auki ja metaforisesti nauruun kuin posken. 

Analogia perustunee suun (ja posken) avautumiseen naurettaessa ja oven avautumisen liikkeen sa-

mankaltaisuuteen. Myös äänteellisesti voi olla samankaltaisuutta, naurun voima ja äänekkyys sen 

tullessa ulos ja ihmisjoukon voima ja äänekkyys sen tullessa sisään tai ulos tuvasta.  

        Mielikuvilla kuvataan ehkä humalaista väkeä. Iloitsevat vieraat ovat jo syöneet tai eivät tans-

siltaan ehdi syömään vaan lautaset hyppivät pöytää pitkin. Häissä tarjottu ruoka on niin maukasta, 

että lautasilla on oma tahti ja ne hyppivät itse täyttämään itsensä ruoalla kuin satujen taikaesineet. 

Saavin on keikuttava lattialla eli oltava niin täynnä juomaa ja niin kovassa käytössä, että se keikkuu 

villisti lattialla. Esineet personoituvat ja niiden avulla kuvataan liioitteluun asti emännän velvolli-

suuksia pitää hääväki iloisena, ravittuna ja juotettuna. 

        Runon ja tanssin tahti hipoo pitkässä ja kuvallisessa säkeistössä hillittömyyttä. ”Vaan ei se 

vielä riitä, morsian” -säe toistuu useaan kertaan säkeistössä ja runossa kuin samaan kohtaan jumiu-

tunut vinyylilevy. Säkeistö on pakonomaista suorittamista ja kuvallista vyörytystä. Hyvä emäntä ei 

saa jättää yhtäkään vierasta yksin seisomaan. Tällöin on lehahdettava hipaisemaan vierasta hun-

nulla. Morsian kuulostaa perhoselta. Näyt ovat surrealistisia. Vaikka morsian näkisi ”itse kauhun” 

ojentamassa kättään uunin takaa ja tempaamassa huntua hartioilta tai tuhat huolta ”nostavan päätä 

tuvan sillan alta”, hänen on oltava iloinen ja viskottava ”naurunkukkaa” joka nurkkaan. Erilaiset 

metaforat sekoittuvat. 

        Helena Ruuska kirjoittaa artikkelissaan ”Kenkä piirtää ruusunkukkaa, liljankukkaa”. Modernin 

naisen tanssiaskeleita Marja-Liisa Vartion runoissa ”Häät” ja ”Tanssi” tulkintaa Vartion kahdesta 

eri runosta. ”Tanssi”-runoa ei löydy esikoiskokoelmasta vaan Runoja ja proosarunoja -kokoelmasta 

(1966). ”Häät” on Ruuskan mukaan tunnelmaltaan toiveikas ja positiivinen nuoren naisen tunte-

muksista kertova runo ja ”Tanssi” vanhemman naisen elämänpettymystä kuvaava runo. Ruuska tul-

kitsee ne metaforisesti elämän- ja kuolemantansseiksi sekä keskiajan kuvataiteen ja Edvard Mun-

chin maalauksista aiheensa saaneiksi runoiksi. Hänen mukaansa runojen naispuhujat käyvät maa-

lausten tavoin läpi vaiheet valkoisen värin ja nuoren tytön viattomuudesta punaisen tai kirjavan sek-

suaalisesti aktiivisen naisen vaiheen ja mustan elämän sammumisen ja vanhuuden värinä. ”Häät” 

runon puhuja on moderni aktiivinen nainen, joka ottaa oman elämän haltuunsa ja kapinoi hunnul-

laan, viekoittelee neitsyyden ja kainouden symbolilla vieraat mukaan tanssiin. Runo on hänen mu-

kaansa emansipatorinen ja eroottinen (Ruuska 2013, 278-295.) 

        Säkeistön ”vaan ei se vielä riitä” -säkeet, lautaset, saavit ja uunit kielivät enemmän hyvän 

emännän vaatimuksista kuin emansipatorisuudesta tai eroottisuudesta. ”Lehahda hunnullasi hipaise-

maan” -säkeen eroottisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Lehahtaako puhuja punaiseksi 
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kasvoiltaan vai kevyesti perhosen lailla liikkuen lehahtaa hipaisemaan ujompia vieraita mukaan 

tanssimaan kuten vieraanvaraisen emännän tehtäviin kuuluu? Vai meneekö hän viettelemään vie-

raita ja hipelöimään heitä hunnullaan kuin itämainen tanssijatar?  

        Hunnulla on runon kuluessa monia toiminnallisia tehtäviä. Hipaisemisen jälkeen ”itse kauhu” 

ojentaa kättä uunin takaa ja on aikeissa temmata hunnun hartioilta. Säkeistön lopussa hunnun on 

lennettävä kattoon asti. Huntu toistuu ja saa runossa suuren huomioarvon. Se muodostuu tärkeäksi 

esineeksi runon puhujalle ja symboloituu. Sillä on tietenkin myös vakiintuneet symbolimerkityk-

sensä. Runossa huntu tempautuu villisti erilaisten tilanteiden vietäväksi, sen pitää hipaista, sitä tem-

mataan hartioilta ja se lentää kattoon asti. Huntu on kuin kaikkien yhteinen ja yhdessä kantama 

vaate.  

        Hunnun ohella runon päähineenä esiintyy seppele. Kruunua tai morsiuskruunua ei mainita, 

mutta edellisessä ”Pajupensas” -runossa esiintyvät samassa säkeessä huntu ja kruunu: ”Vilu kättä 

kosketti, / vilu suuta suuteli, / antoi hunnun kruunuinensa / kutsui minut armaaksensa.” Vilu, kyl-

myys ja kuolema ovat kutsuneet puhujaa? ”Häät” -runossa tunnelma on eloisa, enemmän Ruuskan 

elämäntanssin mukainen. Elämä-kuolema-metaforisuutta oli jo ensimmäisessä ”Jousella-ampuja” -

runossa. 

 

 

5.2. Kainous, kasvojen peite 

 

Hunnulla on monia vakiintuneita symbolimerkityksiä. Se on ”osittain läpinäkyvä kasvojen peite”. 

Huntu symboloi kainoutta ja hyveellisyyttä, mutta myös ihmisen eristäytymistä muusta maailmasta. 

Sitä käyttävät morsiamet ja suruharsona lesket. Nunnat käyttävät huntuja ja huntu on merkkinä nun-

naksi tulosta, luostarielämään astumisesta. Sumua ja taivasta verhoavia pilviä kuvataan toisinaan 

huntuna. Hunnuttaminen merkitsee totuuden salaamista ja hunnutettu on salainen tai epäselvä (Bie-

dermann 1993, 78.) 

        Huntua (veil) käyttävät Ferberin mukaan morsiamet, antiikissa joissakin yhteydessä prostituoi-

dut, surevat naiset ja nunnaksi siirtyvät naiset. Huntu merkitsee allegorian symbolia eli ihmisten 

keskusteluissa voi esiintyä hunnutettua puhetta. Huntu on kuin verho, joka erottaa sisäisen ulkoi-

sesta ja uskonnollisesti ajateltuna pyhän paikan ulkopuolisesta tilasta. Kirjailijoista Shelley suosii 

runsaasti erilaista huntukuvastoa: hän kirjoittaa elämän ja kuoleman hunnusta, ajan ja avaruuden 

sekä ajan ikuisesta hunnusta. Huntua riisuttaessa paljastetaan peitelty totuus (Ferber 2017, 234-

235.) 



53 
 

        Toinen runossa esiintyvä päähine on seppele. Tanssia ja häitä kannetaan korkealla päitten 

päällä kuin seppelettä. Tanssi vertautuu eksplisiittisen metaforan avulla seppeleeseen. Pyöreän muo-

tonsa ansiosta seppele on pysyvyyden ja iankaikkisuuden symboli. Se symboloi hieman samoja asi-

oita kuin kruunu, mutta se ei ole rakenteeltaan yhtä kestävä, sillä se on yleensä tehty kukista, leh-

distä tai oksista. Kaikenlaiset päähineet kuten seppele nostavat kantajansa erityiseen asemaan muita 

korkeammalle ja arvokkaammaksi. Seppelettä kantavat morsiamet, urheilukilpailujen voittajat ja 

vainajat (Biedermann 1993, 329-330.)  

        Runossa seppeleen merkitys yhdistyy tanssiin, joten tanssi voitaisiin tätä kautta ajatella Ruus-

kan elämäntanssin lisäksi voitontanssina. Morsian on kuunnellut neuvot, voittanut muut morsiamet 

ja ansainnut paikkansa kaikkien ihailemana ja kantamana sankarina. Juuri hänen häänsä muistetaan 

koko seudun yli ja niistä puhutaan jokaisessa talossa. Toiset morsiamet ottavat hänestä oppia 

omissa häissään. Naiset menevät kotiin ilo sormenpäissään ja miehet nauravat pellolla työskennel-

lessään.  

        Huntu on toistumisensa, huomiota herättävyytensä ja erikoisiin tilanteisiin asemoitumisen ta-

kia symboloituva, teoksen morsiamelle tärkeä esine. Se on myös runon teemaan johdattava motiivi. 

Hunnulla on erikoinen toiminnallinen kaari runon kokonaisuudessa. Huntukuvaston voi runon ra-

kenteen kannalta jaotella kolmeen osaan: ensimmäiseksi alun tupaan ja oviaukkoon, toiseksi tanssi-

jaksoon ja kolmanneksi matkalle pihamaan kautta aittaan.  

        Ensimmäisessä säkeistössä tuvan oviaukossa morsiamen huntua ei suoraan mainita, mutta 

koska se esiintyy morsiamen asusteena läpi runon, se on luultavasti hänen päänsä suojana alusta al-

kaen. Hääperinteissä lienee erilaisia käytäntöjä hunnun pitämiselle ja sille, missä vaiheessa seremo-

niaa sen saa nostaa kasvoilta, mikäli sitä pidetään kasvoilla ja hiusten päällä, tai milloin se riisutaan 

kokonaan pois. Alussa tuvan katto ja lattia näyttävät vierailta ja seinänvierustojen ikkunat avaavat 

yhden silmän outoon metsään ja veteen. Oudot näyt voivat olla morsiamen pään sisäistä omaa mie-

likuvamaailmaa tai hunnun läpi nähty tila. Vakiintuneen huntusymboliikan läpi tarkasteltuna mor-

sian olisi tällöin alussa hunnutettu eli vielä salaisessa ja epäselvässä, ”oudossa” tilassa. 

        Toinen huntusymboliikan kannalta olennainen osa on tanssijakso, jossa huntu konkreettisesti 

mainitaan ensimmäisen kerran säkeissä ”Jos huomaat jonkun yksin seisomassa / lehahda hunnullasi 

hipaisemaan”. Tässä hunnun rooli muuttuu: se ei ole enää morsiamen yksin kantama vaatekappale, 

jolla salattaisiin jotain, vaan sillä kosketetaan vierasta ja sen avulla houkutellaan muita mukaan 

tanssiin. Toiminta on joko Ruuskan tavoin ajateltuna modernin morsiamen kapinointia, eroottista ja 

emansipatorista houkutusta tai oman tulkintani mukaista morsiamen emännöintiä, vieraanvaraisuu-

desta ja seurallisuudesta muistuttavaa hipaisemista. Hunnulla koskettelu on joka tapauksessa 
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erikoinen valinta ja jollakin tapaa emansipatorista. Siihen liittyy kainouden symboliikkaa, jota sä-

keissä ravistellaan. 

        Seuraava tanssijakson maininta hunnusta tulee heti edellisen jälkeen: ”ja vaikka itse kauhun 

näkisit / ojentamassa kättä uunin takaa / tempaamassa hunnun hartioilta / ja vaikka tuhat huolta nä-

kisit / nostavan päätä tuvan sillan alta – / niin naurunkukkaa visko joka nurkkaan / ja iske, iske tulta 

lattiasta –”. Huntuun liittyvä toiminta ja kuvasto muutenkin on tässä vaiheessa jo hyvin villiä. 

Kainouden symbolilla hipaiseminen ei enää riitä vaan joku tempaa sen pois morsiamen hartioilta 

syrjään tai kokonaan pois hänen päältään. Lattiasta iskettävä tuli on myös hurja mielikuva.  

        Mikä tai kuka ”itse kauhu” on, tulevaisuuden pelkoa hellan ja nyrkin välistä sekä pelottava sul-

hanen vai pelkoa uunin ympärille kiertyvästä ahtaasta elämästä? Pelkoa siitä, että onnellinen hää-

muisto vaihtuu hetkessä keittiötöihin ja arkeen tuhansine huolineen? Personoitu tuhannen huolen 

pään nostaminen tuvan sillan alta liittää tuvan ja mielen symboliin ulkopuoliseen ympäristöön kuu-

luvan sillan. Kuva tuo mieleen myös Ruuskan mainitseman Edvard Munchin maalaustaiteen tai 

muun ekfrasiksen. Metafora naurunkukka liittää synesteettisesti ja implisiittisesti yhteen kukan ja 

naurun. Vaikka morsianta pelottaisi tulevaisuus, hänen täytyy suoriutua roolistaan, nauraa naiselli-

sesti kaikille vieraille ja pitää hyvää tunnelmaa yllä. 

        Tämän jälkeen morsianta verrataan eksplisiittisesti ja häntä kehotetaan nostamaan päätä ja kan-

tamaan itseään yhtä ylevästi kuin joutsen ja nuori koivu. Runossa kaulanvarren kantaminen on niin 

vakavaa toimintaa, että sille on asetettu laki. Lakiin vedotaan jo aikaisemmin tanssin lakina, jonka 

alla kokemattoman ja neuvoja kuuntelemattoman morsiamen jalat eivät taivu.   

        Hunnun liikkuminen tanssijaksossa alkaa hipaisusta, jatkuu hartioilta pois tempaamiseen ja 

huipentuu lopulta säkeisiin ”Vaan se ei vielä riitä, morsian! / On hunnun lennettävä kattoon asti! / 

Ja väki sanoo: Metsä kohahti – / On ilon leiskuttava pitkin tupaa / ja väki sanoo: Päivä loisti tähän – 

/ On jalan hypittävä kepeästi / niin että väki sanoo: Juoksi puro –”. Huntukuvasto vapautuu koko 

ajan. Kattoon asti lentävä huntu on jo kuva avoimuudesta ja ilosta ylimmillään.  

        Salailusta ja kainoudesta ei ole paljon mitään jäljellä vaan siihen tehdään suurinta mahdollista 

pesäeroa. Huntua ei enää tarvita. Eristäytymistä ei tarvita. Morsian liittyy ihmisten joukkoon ilman 

väliverhoa, huntuaan. Totuus tulee julki. Väki sanoo asioita jopa kolme kertaa. Suuri symbolinen 

metsä kohahtaa, ilon tuli leiskuu pitkin tupaa ja päivä eli aurinko loistaa ja valaisee häät. Jalka hyp-

pii koreasti ja tanssi näyttää iloisesti solisevalta purolta. Kaikki pääsevät kauniiden mielikuvien 

maailmaan. 

        Seuraavassa säkeistössä tanssi ja häät rinnastetaan päiden päällä kannettavaan seppeleeseen, 

voitontanssiin. Morsian on voittaja. Hän on kuunnellut hyvät neuvot ja kaikki kyläläiset puhuvat 
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kodeissaan hänen häistään. Tätä seuraava säkeistö kuvaa naisten ja miesten ilon tunnetta onnistu-

neista häistä. 

        Huntu esiintyy vielä yhden kerran kolmanneksi viimeisessä säkeistössä: ”ja kaste itkee kengän 

kannan alla / ja tarttuu hienoin sormin hunnun reunaan”. Säkeistö alkaa korvaamismetaforan mukai-

sella säkeellä ”On loppu pantu joka päivän päälle”, jossa ilta on korvattu sanalla ”loppu”. Tällä ha-

lutaan osoittaa sitä, että runo lähestyy loppuaan ja välttää sanatoistoa ja kliseistä tai itsestään selvää 

ilmaisua illan laittamisesta päivän päälle. ”On sama ilta joka tanssin päällä” vahvistaa heti säkeen 

perään päivän tulleen iltaan ja kaiken hauskan loppuvan aikanaan.  

        Morsian kävelee pihamaan poikki kohti aittaa ratamon ja saunakukan yli. Uudet mutta tutut 

pihapiirin kasvit pääsevät tarkastelemaan hänen kulkuaan. Öinen nurmikon kaste itkee ilosta tai kai-

puusta hänen kenkiensä kannan alla ja tarttuu hienoilla sormillaan hunnun reunaan. Hunnun tanssi 

on hiljentynyt. Pihanurmikko esiintyi edellisen kerran lapsuuden muistojen ja entisen kodin yhtey-

dessä. Nyt se vielä kaipailee morsianta seurakseen, tarttuu hienoin sormin hunnun reunaan. Huntu 

kainouden symbolina heilahtaa vielä hieman. Morsiamen on kuitenkin jatkettava kulkuaan siirtymä-

riittinsä ja häälaulunsa tai -tanssinsa loppuun asti. Astuminen pihanurmikon yli ja siirtyminen ait-

taan kuuluu huntusymbolin kaaren kolmanteen vaiheeseen. 

        Viimeisen huntumaininnan jälkeen runossa halutaan vielä herättää kunnioituksen ja pyhyyden 

ilmapiiri. Morsiamen kehotetaan vielä tekevän kumarrukset jokaista tuulta, ilmaa, maata ja kaivon 

suuta kohti kuten runon alkupuolella. Silloin kunnianosoituksia (kumarruksia ja ristinmerkki) oli 

myös neljä, joka on merkitsevä luku. Vesi kaivon kannen alla on pyhä ja pyhät virrat tuovat veden 

joka pihaan. Vesi oli ”Nainen ja maisema” -runossa merkittävä surusymboli ja peilissä näkyvä mai-

semakuva. Tässä se merkitsee pyhää, jokapäiväisessä arjessa tarvittavaa vettä. 

        Aitta on vastapäätä tanssitupaa ja vuode on tehty valmiiksi morsiamelle. Orren päällä riippuvat 

mustat raanut ja vuoteen päällä valkeat. Morsian saa lepuuttaa tanssista kipeytyneitä jalkojaan vuo-

teessa ja nukkua olka armaan olkaa vasten kirjavan peiton alla. Aivan viimeisessä säkeistössä, kah-

den säkeen loppufragmentissa seinän läpi paistaa uusi kuu ja morsian tai puhuja piirtää silmien yli 

ristinmerkin. 

        Runossa vaihtelee syntinen ja villi tanssikuvasto sekä kainouden hunnut ja ylevä pyhät virrat -

kuvasto. Siinä vieraillaan lapsuuden muistoissa, mutta isketään myös tulta lattiasta saavien keikku-

essa tanssituvassa. Olen tarkastellut huntusymbolin vaiheita runossa. Mikäli hunnun ajatusta ja omi-

naisuuksia jatketaan vielä vähän pidemmälle, se voi jatkua muidenkin esineiden tai kankaiden ta-

solla. Sillä on omat liikkeensä tanssijaksossa ja yhdessä kohdin se vaihtuu päähineenä seppeleeksi 

asti. Myös kaivon kansi peittää ja erottelee kaivon pyhän veden ja ulkopuolisen todellisuuden toisis-

taan. Musta ja valkea raanu koristavat makuuhuonetta, mutta ovat lisäksi hunnun tavoin laskeutuvia 



56 
 

tekstiilejä. Valkoinen raanu muistuttaa morsiushuntua väriltään. Lopussa morsianta ei peitä enää 

läpinäkyvä huntu vaan hääparin peittää kirjava peitto. 

        Musta raanu voisi kuvastaa sulhasta, miksei muistuttaa kuolemastakin. Valkea raanu merkitsee 

hyvyyttä, puhtautta ja morsianta. Kirjava, iloisen värinen peitto tuo mieleen runon kohdan, jossa 

väki tanssii riemunkirjavana tuulessa kuin kukkaniitty. ”Antaa kaikkien kukkien kukkia”, se tuntuu 

viestivän kirjavuudellaan ja johdattaa mustan ja valkoisen kohti värikkyyttä. Kaiken runossa tapah-

tuvan suorittamisen jälkeen morsian saa viimein levätä kirjavan peiton alla. Seinän läpi paistaa uusi 

kuu. Morsian tekee ristinmerkin, siunaa itsensä ja armaansa lepoon, hyväksyntään ja uuteen elä-

mänvaiheeseen. Kuu ei puhu mitään riittämisestä. 

        Symbolina ja motiivina huntu on tärkeä ja tanssii runossa lisääntyvän avoimuuden, ilon, yhtei-

söllisyyden ja eristäytymisestä vapautumisen tematiikan puolesta. Tätä kuvaa hunnulla hipaisemi-

nen vieraiden tanssiin mukaan saamiseksi ja lopussa hunnun lentäminen vapautuneesti kattoon asti. 

Hyvyyden ja kainouden symbolina se toimii vastapainona villille tanssille, elämänhurmalle ja in-

nostukselle, jota lattiasta iskettävä tuli kuvaa. Seppele on voittajan päähine. Morsian on voittanut 

muut ja hänen häistään kylän naiset saavat jutunaiheen pirtinpöytien keskusteluihinsa pitkäksi ai-

kaa. Kasteisen nurmikon kaihoisa tarttuminen morsiushuntuun kertoo menneisyyden muistojen ot-

teesta ja lapsuuden loppumisesta. Häät häälauluna ja siirtymäriittinä kuvaa matkan lapsuuden nur-

mikkoleikeistä outoon morsiamen rooliin, tulevan arjen paineisiin sekä kylän vaimoihin ja yhtei-

söön samaistumiseen. Lopulta alkaa parin yksityinen, muiden katseilta peitetty oma elämä, jonka 

alkaminen kiteytyy häävuoteeseen. 

        Kuu loistaa symboliikassa tärkeänä auringon rinnalla, hieman sitä pienempänä ja valoa vas-

taanottavana. Se symboloi usein naisellisuutta. (Biedermann 1993, 165-167.) Runon päättää yössä 

hohtava taivaankappale. Ei vielä täysi, vaan kasvava puolikas kuunsirppi. Nainen ei ole täysikuu. 

Hän on uusi kuu.     

 

 

6. Lopuksi  

 

Olen symboleita, metaforia ja tematiikkaa tarkastelevassa tutkielmassani analysoinut Vartion 

”Häät” -esikoisteoksen kolmen kohderunon kuvakieltä ja niiden merkitysmahdollisuuksia. Olen 

verrannut runojen korostuvaa tekstiainesta kirjallisuuden vakiintuneisiin symboleihin ja Raili Elo-

vaaran jäsentämiin symboloitumisen ehtoihin. Metaforia olen avannut Elovaaran metaforia koske-

vien korvaamis-, vertaamis- ja vuorovaikutusteorian ehtojen ja käsitteistön avulla, jotka hän on 

koonnut angloamerikkalaisten teoreetikoiden teosten pohjalta. Olen tarkastellut lähemmin kolmea 
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avainrunoa, mutta niiden rinnalla olen pyrkinyt ymmärtämään teoskompositiota ja kokoelman 

muissa runoissa toistuvan ja laajenevan kuvallisuuden antamia vihjeitä. Viimeiselle ”Häät” -runolle 

olen lisäksi tarjonnut tekstienvälistä kontekstia ja vertailupintaa häälaulun traditioon ja kahden mo-

dernistirunoilijan hääaiheiseen lyriikkaan nähden. Katsotaan seuraavaksi tutkielmani keskeiset tu-

lokset. 

        Kokoelman aloitusruno ”Jousella-ampuja” sisältää runsaasti lintu- ja eläinsymboleita sekä 

muuta symboliikkaa. Linnuista joutsen, kotka ja satakieli symboloivat runolintumerkitystensä 

kautta runoilijoita, heidän taitavuuttaan ja ominaisuuksiaan. Positiivisten merkitysten lisäksi niistä 

löytyy paljon negatiivisia merkitysmahdollisuuksia kuten kuoleman, taiteilijan viimeisen työn, lap-

sen menetyksen ja raiskauksen symbolimerkitykset. Metaforat asettuvat implisiittisiksi ja eksplisiit-

tisiksi metaforiksi pääasiassa vertaamis-, mutta myös vuorovaikutusteorian ehtojen ja käsitteiden 

piiriin. Symbolimerkitysten ohella runon objekteista lintu, jousi ja lapsi toimivat teemaan johdatta-

vina motiiveina.  

        Lintu yleisenä symbolina viittaa sanoihin ja puheeseen, jousi tähtäämiseen ja lapsi kaivattuun 

viattomuuteen. Pidän puhumisen vaikeutta runon keskeisenä teemana linnun yleisen symboliikan ja 

”Vihreää sukua” -runon lintua koskevan kuvaston perusteella. Runossa merkityksiä luo jousella-

ampujan erikoinen hahmo, tämän näkemät unet, niissä esiintyvien petojen käytös ja lopun kalliomil-

jöön tapahtumat elämän ja kuoleman metaforineen. Unijakson maja symboloi perinteisen lyriikan 

talosymbolin tavoin puhujan mieltä ja metsä alitajuntaa. 

        Toinen kohderuno, ”Nainen ja maisema”, on tiheän kuvakielinen vuodatus symboleineen ja 

metaforineen. Nainen kampaa aamusta iltaan hiuksia eikä näe peilistä omaa kuvaansa vaan pelkäs-

tään maiseman, joka sisältää vuoren, veden, tasangon ja taivaanrannan kuvat. Maisema kuvineen 

piinaa häntä unissa ja nousee hänen vastustajakseen. Väkivaltainen ja uhkaava luonto valtaa puhu-

jan ruumiin. Antropomorfismi laajenee ja konkretisoituu runon keskivaiheilla hyökkäykseksi ja 

lyönniksi asti. Puhujan tietoisuus avautuu ja purkautuu kivun kuvallisuudeksi, metsäksi, tasangoksi, 

joiksi jne. Väkivallan seurauksena puhuja luovuttaa ruumiinsa luonnolle ja kuolee. Lopussa aamun 

koittaessa hän haluaa kostaa ja vapautua ahdistavista mielikuvista rikkomalla peilin, mutta mikään 

ei oikeasti muutu ja naisen elämä jatkuu ahdistavana. 

        Runon pääsymboleina toimivat peili, maisema, hiukset ja koivu. Ne symboloivat totuuden pal-

jastumista ja näkemistä, kipua, voiman riistämistä sekä väkivaltaa ja sen uhria. Pääsymboleista mai-

sema jakautuu lisäksi sivusymboleihin: vuoreen, veteen, tasankoon, taivaanrantaan, mustiin ja pu-

naisiin jokiin. Sivusymbolit ovat merkitykseltään lähellä epäselviä kvasisymboleita. Vesi on mah-

dollisesti surusymboli, mutta se voi tasangon ohella symboloida myös kuolemaa ja matkaa mana-

laan. 
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        Metaforat asettuvat korvaamis-, vertaamis- ja vuorovaikutusteorian ehtoihin. Väkivaltaisille 

subjekteille tai hahmoille olen antanut kaksi erilaista metaforista tulkintaa, ”Koivuniemen herran” ja 

”Kuoleman ratsumiehen” metaforat. Koivuniemen herran kielikuva aktivoituu koivun käytöstä me-

taforisena sanana ja kurittamiseen sekä väkivaltaan viittaavasta kontekstista. Kielikuva Kuoleman 

ratsumiehestä muodostuu runojen välisen hevoskuvaston, kohderunon korskuvien pilvien ja kavi-

oilla polkevien härkien ominaisuuksien yhdistämisestä. Unessa kuolevan puhujan ja tämän ruumiin 

luovuttaminen luonnolle liittää runoon kuoleman ja kuolemanpelon kontekstin. Pelosta pyritään va-

pautumaan peilin rikkomisen yhteydessä. Runon symbolit toimivat teemaan johdattavina motii-

veina.    

        Kolmannessa analyysissa pääsemme ”Häät” -nimirunon symboleihin, metaforiin ja tematiikan 

avaamiseen. Runoa on aikaisemmin tulkittu kalevalaiseen perinteeseen liittyväksi ja tanssi on esi-

tetty elämäntanssina. Olen tarkastellut runon muita ulottuvuuksia ja verrannut niitä häälaulun tradi-

tioon, Sapfon runokuvastoon ja modernisteista Edith Södergranin sekä Tuomas Anhavan hääaihei-

siin esimerkkirunoihin. Yhteneviä ja eriäviä piirteitä on löytynyt. Häälaulutradition suhteen yhtene-

vää on alkuperäinen tarkoitus kirjoittaa runo tuttavien häiden kunniaksi ja hääparin matka hääsere-

moniasta kohti hääaittaa ja -vuodetta. Runon tapahtumapaikat ja häälaulujen paikat ovat samankal-

taisia. 

        Kohderunoa ja modernistien runoja yhdistää kaikkia hääaihe. Vartiota ja Södergrania yhdistää 

keskittyminen morsiamen kuvaamiseen ja luonnon personointi. Puhujien suhtautuminen häihin ja 

tunneroolit ovat erilaisia, Södergranin morsian on julkea ja täydellinen, Vartion morsian kärsii suo-

rituspaineista. Anhavan runossa on Vartion teoksen kanssa yhtenevää väri- ja luontokuvastoa sekä 

katseen ja askeleiden kohdistamista. Anhava keskittyy enemmän hääparin juhlistamiseen. Vartion 

runossa sulhasen rooli on lähes olematon, morsianta kuvataan paljon, häävieraiden ja juhlien emän-

nöimisen rooli on merkittävä. Runojen tunnelmat ovat täysin erilaiset, toinen on hillityn juhlava ja 

toinen kiihtyvän riehakas. 

        Metaforat ovat kohderunossa luonteeltaan dekoratiivisia ja havainnollistavia varsinkin lapsuu-

den muistoista kertovassa jaksossa. Ne asettuvat korvaamisteorian ehtoihin. Vertaamisteorian mu-

kaisia implisiittisiä ja eksplisiittisiäkin metaforia löytyy paljon, kuten riemunkirjavan, tuulisen kuk-

kaniityn tavoin tanssiva väki, naurunkukka tai häiden ja tanssin kantaminen seppeleen tavoin. Koh-

derunoa edeltävän ”Pajupensas” -runon kuvaston kautta avautuu merkitysmahdollisuus ja metafora 

morsiamesta ”Kuoleman morsiamena”. ”Häät” -runon tunnelma on kuitenkin enemmän Ruuskan 

tulkitseman elämäntanssin mukainen ja villin elämänhurman kuvaus. 

        Symboleista olen tarkastellut itse ”häitä” symbolina. Kristilliset symbolimerkitykset ja runon 

maallinen ja käytännönläheinen kuvasto sulkevat toisensa pois. Runossa kunnioitetaan silti 
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perinteitä, pyhiä elementtejä ja jotain itseä suurempaa ristinmerkein. Häiden merkitys siirtymäriit-

tinä korostuu, kun kuvataan matkaa lapsuudesta morsiamen rooliin, hyväksi emännäksi muiden 

morsianten silmissä ja uuden elämän aloittaminen puolison kanssa häävuoteessa. Häätupa eli talo 

on puhujan mielen symboli.   

        Runon pääsymboleita ovat huntu ja seppele. Ne toimivat myös motiiveina. Huntu symboloi 

kainoutta, eristämistä ja salailua. Runossa se symboloituu monien toiminnallisten tehtäviensä seu-

rauksena kuvaamaan vapautumista, yhteisöllisyyttä, iloa ja avoimuutta. Seppele tanssiin yhdistet-

tynä symboloi morsiamen voitontanssia ja onnistuneita häitä.          
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