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Hyöty, Helena, "Some love, others hate." The Reception of Ilmari Kianto in
Finland
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Acta Univ. Oul. B 131, 2015
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract
My dissertation studies public reception of the works of Ilmari Kianto (1874–1970). The guiding
principle of my study is contextual analysis, which is a fruitful approach to the primarily social
themes of Kianto’s works. The reception of contemporaries of Kianto did not focus so much on
the aesthetic properties of his works but rather on their significance in the societal context of the
era in which they were published. Later research into Kianto’s reception has focused on his
currently canonised descriptions of Finnish folk life, Punainen viiva (The Red Line) and
Ryysyrannan Jooseppi (Jooseppi from Ryysyranta) that are his most valued works from an
aesthetic point of view. The purpose of my doctoral dissertation is to bridge the gap that both
literary history and research literature have left behind. My study shows that all Kianto’s works –
including his lyrics and novels – are invariably tied in with the most pressing societal, political and
ethical issues of their time. Based on his works and how they were publicly received, Kianto can
be perceived as being a significant participant in the debate on social questions and he brought
many social issues to the attention of the public. When Kianto demanded freedom of religion and
legalisation of civil marriage in his works, he received considerable support from his
contemporaries, but this also led to blasphemy charges. Furthermore, my dissertation shows that
the later public image of Kianto does not do any justice to the views of his contemporaries because
the image highlights his reputation for being a ruthless “butcher” on the side of the Whites in the
civil war, which is a view based on a certain widely distributed propaganda article. Observed
through his public reception as a whole, Kianto was generally seen as being a spokesman for the
poor and as a pacifist through his book Elämän ja kuoleman kentältä (From The Field of Life and
Death), which he completed after the civil war in 1918 but which was rejected by publishers and
published first in 1928. Kianto’s sentencing to a correctional institution for attempted high treason
during the Finnish Winter War was the most tragic event for his literary reputation, which meant
that he was expelled from the Writer’s Union and disfavoured all the way through until the 1950’s.

Keywords: context, Kianto, political, reception, societal
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Tiivistelmä
Väitöskirjani käsittelee Ilmari Kiannon (1874–1970) tuotannon julkista reseptiota Suomessa.
Tutkimustani on ohjannut kontekstuaalinen analyysi, joka on ollut Kiannon teosten voittopuoleisesti yhteiskunnallisten teemojen kannalta hedelmällinen lähtökohta. Kiannon aikalaisvastaanotossa eivät korostuneet niinkään teosten esteettiset ominaisuudet, vaan teosten merkitys ilmestymisaikansa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Myöhempi Kiannon tutkimuksellinen reseptio on
keskittynyt tuotannon esteettisesti korkeatasoisimmiksi arvostettuihin ja suomalaisen kirjallisuuden kaanoniin nousseisiin kansankuvauksiin, Punaiseen viivaan ja Ryysyrannan Jooseppiin, jotka ovat jättäneet varjoonsa Kiannon muun tuotannon. Kiannon koko tuotannon läpikäyvää
reseptiota käsittelevän väitöskirjani tarkoitus onkin täyttää sitä aukkoa, joka sekä kirjallisuushistorialta että tutkimuskirjallisuudelta on Kiannon osalta jäänyt. Tutkimukseni osoittaa, että Kiannon teokset nivoutuvat aina lyriikkaa ja romaanituotantoa myöten aikansa polttavimpiin yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja eettisiin kysymyksiin. Kiantoa voidaankin teosten ja vastaanoton pohjalta pitää aikansa merkittävänä yhteiskunnallisena keskustelijana ja monien sosiaalisten ongelmien esilletuojana. Kiannon teosten vaateet lainsäädännön päivittämisestä modernin ajan ihmisen aatemaailmaa vastaavaksi muun muassa uskonnonvapauden ja siviiliavioliiton laillistamisen
puolesta saivat aikalaisvastaanotossa runsaasti vastakaikua, mutta toivat myös jumalanpilkkasyytteitä. Tutkimukseni osoittaa myös, että Kiannosta jälkipolville muotoutunut julkisuuskuva ei tee oikeutta Kiannon koko aikalaisvastaanotolle, josta on jäänyt elämään lähinnä Kiannon
maine säälimättömänä valkoisena ”lahtarina” yhden tietyn ahkerasti levitetyn propaganda-artikkelin takia. Koko vastaanoton kautta tarkasteltuna Kianto nähtiin yleisesti köyhälistön puolestapuhujana ja sisällissodan jälkeen jo vuonna 1918 valmistuneella teoksellaan Elämän ja kuoleman kentältä myös sodan vastustajana, joka joutui kustantajien hylkäämäksi ja sai ko. teoksensa
julkaistua vasta vuonna 1928. Kiannon talvisodan aikaan saama kuritushuonetuomio sotapetoksen yrityksestä oli Kiannon kirjailijamaineen kannalta traagisin tapahtuma, joka merkitsi hänen
erottamistaan Kirjailijaliitosta ja vuosikymmenen kestänyttä hylkimistään vastaanotossa aina
1950-luvulle asti.

Asiasanat: Kianto, konteksti, poliittisuus, reseptio, yhteiskunnallisuus

Omistan väitöskirjani rakkaille pojilleni Sakarille ja Ilarille sekä kotiseudulleni
Suomussalmelle Ilmari Kiannon sanoittaman Nälkämaan laulun (Kainuun marssi)
sanoin.
Nälkämaan laulu
Kuulkaa korpeimme kuiskintaa,
jylhien järvien loiskintaa!
Meidänpä mainetta mainivat nuot
koskien ärjyt ja surkeat suot!
Meidänpä vapautta vaarat on nää!
Meidän on laulua lahtien päät!
Meille myös kevätkin keijunsa toi,
rastas ja metso täälläkin soi.
Taival lie hankala – olkoon vaan!
Luonto lie kitsas – siis kilpaillaan!
Kolkasssa synkeän syntymämaan
pirttimme piilköhöt paikoillaan!
Vainojen virmat, oi vaietkaa!
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
Miekkaa ei tarvis – tarmoa vaan
puolesta hengen, heimon ja maan.
Nosta jo rintaasi maausko uus,
taannuta taika ja vanhoillisuus!
Maamies, muista, miss' onnesi on,
riihesi rikkaus riippumaton!
Kainuhun kansa, ah arpasi lyö!
Missä on ryhtisi, kunniatyö?
Meidän on uudesta luotava maa,
raukat vaan menköhöt merten taa!
(säv. Oskar Merikanto)
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1

JOHDANTO

1.1

Ilmari Kianto, kirjallisuutemme ”enfant terrible”1

Selvitän tutkimuksessani Ilmari Kiannon tuotannon julkinen reseptio Suomessa Ilmari Kiannon (1874–1970, v:een 1906 Calamnius2) tuotannon julkista vastaanottoa,
teosten ja aikalaisreseption relevantteja kontekstuaalisia suhteita sekä Kiannon teosten tutkimus- ja kirjallisuushistoriallista käsittelyä. Kiannon 50-vuotisvuoden
kynnyksellä julkaistujen Valittujen teosten I–IV (1923) tiimoilta nähtiin ensimmäisiä yhteenvetoja Kiannon siihenastisesta tuotannosta. Ilmari Havu kirjoittaa arviossaan Kiannon pitäneen huolen siitä, ”ettei hänen nimensä miehen eläessä pääse
sammaloitumaan”:
Kianto on liikkunut kirjallisen maailman turulla torvea soittaen, niin että ihmisillä riittää puhumista hänestä, jopa riitelemistä, kulki sitten kannanotto valtiollisia puoluerajoja pitkin, niin että vasemmisto häntä pannakirjalla paukahuttaa, tai kirkollis-moraalisen vanhoillisuuden ja vapaamielisyyden vedenjakajaa myöten.3
Aaro Hellaakoski puolestaan luonnehtii Kiantoa Ryysyrannan Joosepin vuoden
1924 arvostelun yhteydessä kirjailijaksi, joka ”on alituisen nykypäivän eläjä” ja
jonka kirjailijakuva on pysynyt läpi vuosikymmenten samanlaisena: Kianto
elää ”hermoillaan, innostuen, pettyen, polemisoiden”. Enemmän kriittistä älyä ja
vähemmän avomielisyyttä, niin Kiannosta olisi Hellaakosken mukaan ”voinut paisua jonkinlainen julkisuuden profeetta”. 4 Rafael Koskimies toteaa vuoden 1946
kirjallisuushistoriassaan, että ”Kianto on sekä vuosisadan alun kuohunnan tunnusomainen edustaja että ’harvinainen lintu’ omiensa joukossa” ja että ”Kianto osoittautuu jollakin tavoin joustamattomaksi kapinahengessään”.5
Vuoden 1918 Valvojassa nimimerkki A. H. julkaisi Kiannon Avioliitto-teoksen
arvostelun yhteydessä lainausmerkein varustetun, kriitikon mieleen vilahtaneen
koulumestarimaisen ennakkokritiikin, jonka paksu tunnustuskirja herätti jo ennen

1

Kupiainen 1954, 215; ”enfant terrible”, suom. kauhukakara.
Tässä tutkimuksessa nimeä Calamnius käytetään Ilmari Calamniuksen nimellä kirjoitetun tuotannon
ja elämänvaiheiden osalta ennen nimenvaihtoa Kiannoksi v. 1906.
3
Havu, Ilmari [I. Havu] 1924: Ilmari Kiannon Valitut teokset. Valvoja-Aika 1924, 259–264.
4
Hellaakoski 1983, 44.
5
Koskimies 1946a, 189.
2
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teoksen lukemista, mutta joka osoittautui ”vain puolittain” oikeutetuksi. Arvostelijan sanoissa tiivistyy paljon Kiannon tuotannon vastaanotossa yleensäkin ilmenevää, niin positiivista kuin negatiivistakin kritiikkiä:
”Jälleen niitä Kiannon loppumattomia minä-vuodatuksia. Luulisipa sen totta
tosiaan olevan jo yllin kyllin tunnettua kaiken tuon: töyhtöhatuin ja kirjoliivein
keikaroiva ’tolstoilainen’; totuudenetsijä ilman alkeellisintakaan objektiivisuuden aistia tajunnassaan, vapautuneen hengen ensimmäistä ehtoa; ’edelläkävijä’,
jonka rehellisyydeltä ei ole tarvis kieltää myötätuntoaan, vaikka neurasteenikon suhdattomuus turmeleekin hänen edesottamisiaan; oikukas personallisuus,
itsekäs, rajoitettu ja kiukutteleva kuin sairas lapsi; mutta runoilijatemperamentti, jolla juuri kiihtyvät hermot laskevat perustan sille aistimusten selkeydelle, elämysten elokkaisuudelle ja sympateettisten tunteiden voimalle, joita
ominaisuuksia vailla ihmisestä vain väkisin tulee runoilija; repaleinen kultuuriilmestys, jonka sielussa käy raskain lainein totinen kaipuu maaemon väkeville,
lääkitseville parmaille; ja ennenkaikkea luja usko kirjailijakutsumukseensa,
tarve projisioida elämyksiään kirjoihin, halu luoda.”6
Kianto itse määritteli oman luomistyönsä ohjenuoran muista tekijöistä kuin estetiikasta käsin peräämällä kotimaiselta kirjallisuudelta älyllistä sisältöä ja suomalaisuutta tekopyhänä pitämänään silopintaisen, esteettisen klassillisuuden tavoittelun
sijaan. Kiannon kirjallinen ohjelma säilyi läpi hänen tuotantonsa; into olla ”riehuva,
rikkirepivä, jotakin toimiva” kuvastaa Kiannon halua nähdä kirjallisuus vuorovaikutusta herättävänä yhteiskunnallisena tekijänä, elävän elämän konteksteja ja ristiriitoja huomioivana puheenvuorona. Silloinkin, kun Kianto matkailee rajantakaiseen Karjalaan ja julkaisee Viena-aiheisia teoksiaan, kysymys on osittain poliittisesta kannanotosta, heimohengen nostattamisesta kirjallisin keinoin. Kianto manifestoi keväällä 1916 pitämässään ”Pistopuheessa” oman kirjallisen ohjelmansa,
jonka tärkeimmäksi elementiksi Kianto nostaa tunnustuksellisuuden, vaikka tiedostaakin sen vaarat teosten vastaanoton kannalta ja kirjailijan uhasta tulla ”antipatian esine”. Kianto tunnisti subjektiivisuutensa kirjallisuuskritiikilliset karikot,
mutta puolusti tunnustuksellisuuttaan tolstoilaisella kirjailijakutsumuksella ja sillä,
ettei halunnut jähmettää kirjailijamainettaan epäjumalamaiseksi muistopatsaaksi:
Omasta puolestani rohkenen kuitenkin yhä väittää, että itsepaljastuskirjallisuus,
jonka suurimpana johtotähtenä pidän Leo Tolstoita, on terveellinen vastapaino

6

A. H. 1918: Avioliitto. Valvoja 1918, 265–268.
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meidän maamme reseptinmukaiselle, tekopyhälle, ja tekotodelle kirjatuotannolle, jossa niin paljon etsitään esteettisiä silopintaisuuksia, vieläpä siinä määrin, että unhoitetaan koko teoksen henkinen ravintopitoisuus, puhumattakaan
sen suomalaisuudesta. Itsekohtaisuus, itsensäpaljastelu, itsensä analysoiminen
eli eritteleminen, subjektiivisuus, persoonallisuus – tai miksi kaikeksi sitä nyt
sanottakoonkin – on minun mielestäni kaiken kaunokirjallisuuden ensimäinen
ehto, lähtien luonnollisesti siitä edellytyksestä, että ihminen tahtoo rehellisesti
tunnustaa huonotkin puolensa. Tämä tunnustuksellinen elementti on yhtä aikaa
kirjailijan heikoin ja samalla hänen vahvin puolensa – ilmiö, jonka usein arvostelijakin on pakotettu tunnustamaan. Kurjimmassakin rehellisyydessä on
aina jotakin jumalallista. [--.] Olkoon kirjailija sitä miksi luonto hänet on tehnyt, olkoon hän tuotannossaan elävä ihminen, joka nauttii ja kärsii, siunaa ja
tuskailee, taistelee tai kaatuu ja joka uskaltaa sanoa julki, miten hän – yksityinen minä – tuntee ja kuinka hänen verensä kulloinkin kuohuu! Silloin on hän
persoonallisuus, jota toiset rakastavat, toiset vihaavat – hän on sympatian ja
antipatian esine – siis riehuva, rikkirepivä, jotakin toimiva, jotakin merkitsevä
ihminen suuren suljetun lauman keskellä!7
Kuten heti luvun alussa lainatun Havun kritiikistäkin, käy myös Kiannon teosten
lukijalle varsin pian selväksi, että kaikessa subjektiivisuudessaankin Kiannon tuotanto on läpikotaisin aikansa yhteiskunnallisiin ja aatteellisiin konteksteihin kiinnittyvää, mikä puoltaa valitsemaani kontekstuaalisen analyysin lähestymistapaa
tutkimusaineistooni sekä tutkimukseni aiheeseen, Kiannon tuotannon julkiseen reseptioon. Reseption määrittelyssä tukeudun Urpo Kovalan8 näkemykseen, jonka
mukaan reseptio on aktiivista, kohteen ja sen vastaanottajan, resipioijan, horisonttien eriasteista yhdistymistä. Aineiston osalta tutkimukseni keskeisin kysymys ja
tavoite on selvittää Kiannon kuutena vuosikymmenenä kirjoitetun tuotannon aikaisia yhteiskunnallisten keskustelujen aiheita ja teemoja ja niiden ilmenemistä Kiannon teoksissa ja teosten vastaanotossa. Reseption osalta tärkeimmän tutkimuskysymyksen muodostavat eri sosioekonomisten, poliittisten ja muiden ideologisten
ryhmien reaktiot Kiannon teoksiin sekä ryhmien mahdolliset uudelleenjärjestäytymiset ja muutokset Kiannon tuotannon eri vaiheissa. Metodologisesti tutkimuksen
tavoite on vaatinut tutustumista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen ylei-

7
8

Kianto 1954, 205–206.
Kovala 2007, 178.
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seen, aate- ja kirjallisuushistoriaan ja tutkimuksiin, sanoma- ja aikakauslehtien yhteiskunnalliseen kirjoitteluun sekä Calamnius/Kiannon teoksiin ja teosten kritiikkeihin.
Varsin laajan, Kiannon koko tuotantoa käsittelevän reseptioaineiston olen katsonut parhaimmaksi jäsentää tuotannon kronologian mukaisesti, mitä tukee myös
Kiannon teosten tyypillinen tapa seurata historiallisen ajan kulkua, tarttua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tapahtumiin ja asioihin. Kianto liikkui teoksillaan kärjekkäästi aina siellä, missä valtiollisesti, poliittisesti tai yhteiskunnallisesti tapahtui, aina nuoruuden isänmaallisesta lyriikasta lähtien. Ajan historiallinen
kulku ja Kiannon teokset hitsautuvat yhteen. Kiannon kirjailijauran aikana tapahtui
varsin merkittäviä yhteiskunnallisia murroksia ja valtiollisia käänteitä, joihin
Kianto teksteillään tarttui. Sortovuosien aikaisessa lyriikassaan Kianto ampui suoraan vihollista päin, vuoden 1905 suurlakko innoitti lakkokenraalimaisiin otteisiin,
vuoden 1918 sisällissota valkoiseen sotapropagandarunoiluun ja jo nuoruudessa alkanut Vienan Karjala -innostus laajaan Viena-aiheiseen tuotantoon ja haaveeseen
Itä-Karjalan Suomeen liittämisestä. 1900-luvun alun kristinuskon kriisi johti syytöksiin papiston leipäpappimaisuudesta sekä uskonnonvapauden ajamiseen, ankara
kristillinen sukupuolimoraali puhtauden ihanteen kyseenalaistamiseen ja siviiliavioliiton puolesta puhumiseen. Vuonna 1919 voimaan astunut kieltolaki, joka
muuttui pian käytännössä kiertolaiksi, antoi aihetta sekä kaksinaismoralismisyytöksiin että satiirin leimaamaan irvailuun. Pertti Karkama9 onkin nimennyt Kiannon 1900-luvun alun kirjallisuuden merkittävimmäksi ja tyypillisimmäksi anarkismin edustajaksi.
Tutkimusaineistoni osoittaa, että pelkkiä kirjallisuushistorioita lukemalla
Kiannon laaja ja monilajinen tuotanto ei pääse oikeuksiinsa, varsinkin kun kirjallisuuden historiankirjoituksen kriteerinä ei ole liioin huomioitu teosten vastaanottoa.
Kirjallisuushistorioissa Kiannon osalta on keskitytty lähinnä kahteen teokseen,
kansankuvauksiksi luonnehdittuihin Punaiseen viivaan (1909) ja Ryysyrannan
Jooseppiin (1924). Tutkimusaineistoni kuitenkin osoittaa, että varsinkin laitoskirkkoa vastaan hyökkäävä Pyhä viha (1908) sekä torpparilaitoksen virkamieskuntaa
arvosteleva Metsäherran herjaaja (1912) olivat aikalaisvastaanotoltaan puhutumpia ja ristiriitaisempia teoksia kuin edellä mainitut kansankuvaukset. Kiannon reseption tutkimukseni laajentaakin kirjallisuushistorioiden kapeaa Kianto-kuvaa ja
osoittaa Kiannon roolin merkittävänä aikansa yhteiskuntakriittisiä kysymyksiä
esille tuoneena kirjailijana ja keskustelijana.
9

Karkama 1994, 162.
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Ottamalla teostensa teemoiksi oman aikansa polttavia ja mielipiteitä jakaneita
yhteiskunnallisia ja moraalikysymyksiä Kianto näyttää halunneen pikemminkin ravistella lukijoita kuin suosia hiljaista ja passiivista teostensa vastaanottoa. Anarkismin ja poleemisuuden taustalla näyttää olleen halua ärsyttää ja herättää keskustelua,
vaikuttaa suuren yleisön mielipiteeseen ja sitä kautta myös yhteiskunnalliseen ja
poliittiseen päätöksentekoon. Johannes Lehtonen [nimimerkki10 J. V. L.] toteaakin
Metsäherran herjaajan kritiikin yhteydessä, että Kianto on löylyttänyt teoksissaan
lähes kaikki: papiston ja kirkon oppeineen sekä eri virkakunnat ja laitokset. Kianto
on antanut Lehtosen mukaan ripeästi selkään kaikille niille tahoille, jotka eivät ole
sattuneet häntä miellyttämään. Toisaalta juuri Kiannon tulinen isänmaanrakkaus,
maan ja kansan parhaaseen vetoaminen ovat Lehtosen mukaan juuri niitä tekijöitä,
jotka keräävät hänelle lukijoita. Täytyy olla ”ikipaatunut”, jos ei herää Kiannon
erämaakarhumaiseen rytistelyyn:
Hän on vihan poltto silmissään temmaissut käteensä vinkuvan ruoskan ja Natsaretin profeetan tavoin ruvennut harjoittamaan puhdistusta Suomen kansan
temppelissä: samalla kun hän on iskenyt, on hän ukkosen äänellä julistanut,
että se ja se pimittää Suomen kansan järkeä ja paaduttaa sen sydäntä, että se ja
se edustaa kurjinta, inhoittavinta ainesta samaisen rakkaan kansan elimistössä
ja että se siis on armotta poisleikattava niinkuin leikataan mätäpaise, että
yleensä Suomen kansan asumasijoilta on poistettava kaikki paha ja huono ja
alhainen ja kaikki kehitystä ja valistusta ehkäisevä!11
Joissakin teoksissaan Kianto suorastaan jopa yllyttää vallitsevien moraalisääntöjen
ja ihmisoikeuksia loukkaaviksi katsomiensa lakien uhmaamiseen ja kiertämiseen.
Esimerkiksi teoksessa Kärsimys (1909) tilitetty, koko Kiannon nuoruus- ja alkavaa
miehuusaikaa varjostanut ja myös kirjalliseen tuotantoon vaikuttanut seksuaalisen
aktiivisuuden ennen avioliittoa synniksi leimannut ajan ahdas siveysmoraali purkautui Pyhässä vihassa avoimeen yhdyntäkohtauksen kuvaamiseen. Kiannon protestit eivät jääneet pelkästään kirjallisiksi; Kianto solmi siviiliavioliiton ensimmäisinä suomalaisten joukossa vuonna 1904 Ruotsissa ja erosi kirkosta heti uskonnonvapauslain voimaantulon jälkeen vuonna 1923.
Jos kerran Kiannon teoksia voidaan lukea myös historiallisina ajankuvauksina,
niin miksi tyytyä fiktiiviseen teokseen, kun objektiivisuuteen pyrkivää historian-

10
Tässä tutkimuksessa nimimerkkien ja salanimien pääasiallisena hakuteoksena on käytetty Maija Hirvosen teosta Salanimet ja nimimerkit (2000).
11
Lehtonen, Johannes [J. V. L.] 1912: Metsäherran herjaaja. Uusi Suometar 3.12.1912, 7.
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kirjoitustakin on saatavilla? Vastaus löytynee historiankirjoituksen luonteesta itsestään. Päiviö Tommilan mukaan sekä tiede että taide ovat ”aikasidonnaisia ja niihin
kumpaankin vaikuttavat aate- ja poliittishistorialliset virtaukset, ja ne itse vaikuttavat taas viimeksi mainittuihin”. Tommila toteaa, että sana- ja kuvataiteet ovat ”historiantutkimuksen kansanomaistamismuotoja, jotka näyttävät seuraavan aihepiirejä, joista tutkimuskin on kiinnostunut”.12 Pekka Haatanen on puolestaan osoittanut vuoden 1968 väitöskirjallaan, että kaunokirjallisuutta, muun muassa Punaista
viivaa ja Ryysyrannan Jooseppia, voidaan käyttää historiankirjoitukselle lisäarvoa
tuottavana luotettavana intertekstuaalisena lähteenä. Kiannon teosten osalta historian kansanomaistamisen muoto tarkoittaa sitä, että Kiannon myöhempi lukija pääsee teosten kautta aistimaan 1900-luvun alkupuolella koko kansakunnan kohtaloa
ratkaisevasti koskettaneiden, dramaattistenkin tapahtumien kulkua ja ilmapiiriä.
Kiannolla oli useisiin ajan kysymyksiin myös henkilökohtaisia kosketuksia, joiden
kaiut saattoivat sitten purkautua kaunokirjalliseen muotoon, mutta teosten ajankuvausarvoa ne eivät vähennä. Kiannon teosten kautta yksilötasolle tuotujen ajan moraali-, yhteiskunnallisten ja poliittisten kysymysten esille tuonti tarjoaa Kiannon
lukijoille mahdollisuuden sukeltaa maailmaan, josta virallinen historiankirjoitus ei
kerro. Oman aikansa problemaattisia yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevien
kaunokirjallisten teosten lukeminen tarjoaa kuitenkin vain etupäässä kirjailijan luomat intentiot ja näkemykset ajan henkeen. Teosten vastaanoton tutkimisen kautta
päästään taas kiinni yleisön reaktioihin, joko yhtymiseen teoksen näkemyksiin tai
niiden vastustamiseen. Kuitenkin se, mitkä kirjallisuuden esiin tuomat yhteiskunnalliset kysymykset kulloinkin nousevat yleisen väittelyn aiheiksi, riippuu paljolti
julkisesta kritiikistä ja siitä, millaisia tulkintakehyksiä kriitikot teksteille antavat.
1.2

Tutkimusmateriaali

Tutkimuksen materiaali ryhmittyy aineistoihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Aineisto
jakaantuu kaunokirjallisuuteen, sanoma- ja aikakauslehtiaineistoon sekä kirjeistä ja
pöytäkirjoista koostuvaan arkistoaineistoon. Sanoma- ja aikakauslehtiaineisto rakentuu lähes puolestatoista sadasta, suuremmasta määrästä seuloutuneesta aikakaus- ja sanomalehdissä julkaistuista kritiikeistä, joiden etsinnässä olen käyttänyt
osittain apuna Kansalliskirjaston digitoimaa historiallista sanomalehti- ja aikakauslehtikirjastoa löytääkseni mahdollisimman kattavan kritiikkiaineiston asettamatta
siten etukäteen – kuten myöhemminkään – minkäänlaisia rajoituksia esimerkiksi
12

Tommila 1989b, 284.
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lehden poliittisen suuntauksen suhteen. Suurelle osalle 1800-luvun lopun ja 1900luvun alkupuolen teoskritiikeille on tyypillistä niiden kuvaileva luonne, keskittyminen pikemminkin teoksen juonen kertomiseen varsinaisen kritiikin jäädessä vähemmälle, mikä karsii aineiston käyttökelpoisuutta teosten vastaanoton tutkimisessa. Leena Juntusen13 mukaan kirjallisuuskritiikki siirtyi Suomessa 1890-luvulla
paljolti sanomalehdistöön oltuaan sitä ennen muun muassa Kirjallisen Kuukauslehden (1866–1880) ja Valvojan varassa. Vuonna 1880 perustettu Valvoja sai myöhemmin kilpailijakseen Ajan (1906–1922), ja lopulta lehdet yhdistyivät ValvojaAjaksi (1923–1943, v:sta 1944 nimellä Valvoja).
Kiannon vastaanoton tutkimisen osalta sekä Valvoja että Aika ovat merkittävimmät aikakauslehtilähteet, joiden avustajakaarteihin lukeutui myös kirjailijoita
sekä tunnettuja kirjallisuuden alan tutkijoita ja vaikuttajia. Reseptiodokumentteja
luokitellut Gunter Grimm14 huomioi erikseen myös dokumentit valtiovallan osallistumisesta kirjallisuuden tuotannon ja jakelun ohjaukseen sekä dokumentit valtion tai poliittisten puolueiden sensuuritoimenpiteistä. 1900-luvun alkupuolen Suomessa lehdistöön ja kirjallisuuteen kohdistunut ja Painoasiain ylihallituksen valvoma sensuuri koettiin niin mielivaltaiseksi ja sananvapautta rajoittavaksi, että
Kiannonkin teoksiin kohdistuneista sensuuri- ja rangaistusvaatimuksista käytiin
julkista keskustelua ja tuomiokapitulien lausuntoja ja tuomioistuinten päätöksiä siteerattiin sanomalehdissä sellaisinaan. Kiantoon kohdistunut sensuuriaineisto on
yksi tärkeä osa tutkimustani osoituksena valtiovallan pelosta kirjailijoiden voimasta muuttaa vallitsevan yhteiskunnan moraalinormeja ja -käytäntöjä ja Kiannon
kohdalla myös valtion poliittisen linjan vastaisen kirjailijatyön seurauksista teosten
julkaisupannalla.
Kiannon tuotannon vastaanoton tutkimusaineistoa on ollut käytettävissä jokseenkin runsaasti, mutta on huomioitava, että suurin osa siitä on niin sanottujen
valiolukijoiden, myös kriitikkoina toimineiden kirjailijoiden, 1900-luvun alkupuolen yliopistomiesten, sanomalehtien toimittajien ja kirjallisuudentutkijoiden tuottamia reseptiodokumentteja. Entisajan keskivertolukijat ovat jättäneet jälkeensä vain
harvoin reseptiodokumentteja, ja niitä on myös yksityisen luonteensa vuoksi vaikea
jäljittää. Ero entiseen ja nykyiseen on valtava; nykyisellä internet-aikakaudellahan
voi lähes kuka tahansa helposti ja nopeasti julkaista netissä omia lukemisreaktioitaan ja saada oman kirja-arvostelunsa kaikkien luettavaksi. Tutkimuksessani tarkasteltujen kirjallisuushistorioiden osalta on todettavissa, että niissä julkaistuja
13
14

Juntunen 1982, 92.
Grimm 1977, 109–116.
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Kianto-osuuksia ovat kirjoittaneet myös Kiannon teoksista arvosteluja laatineet kirjailija- ja tutkijakriitikot (mm. Eino Leino, Viljo Tarkiainen, Koskimies) ja että niiden sisältämät Kianto-osuudet käsittelevät pääasiassa Kiannon kansankuvauksia.
Kuisma Korhonen toteaa, että 1900-luvun alkupuoliskolla suurimmaksi osaksi
kirjailijoista ja akateemisesti sivistyneistä koostunut kriitikkokunta nähtiin asiantuntijajoukkona, jonka rooli oli tuoda julkisuuteen esteettisesti korkeatasoisia teoksia ja kouluttaa lukijoita niiden lähestymiseen. Korhonen mainitsee tässäkin tutkimuksessa esiin nousevat Leinon, Juhani Ahon ja V. A. [Veikko Antero] Koskenniemen sekä kirjallisuudentutkijoista Koskimiehen ja vähän myöhempää sukupolvea
edustavan Kai Laitisen. Akateemisen sivistyksen pohjalta muovautunutta ja objektiivisena pidettyä yläluokkaista taidemakua ryhdyttiin arvostelemaan 1960-luvun
kulttuurimurroskaudella, jolloin esteettiset arvot ja makukysymykset alettiin nähdä
ihmisen omasta kulttuuritaustasta nousevina ja oikeutettuina. Kirjallisuudentutkijat
eivät ole myöskään 1960-luvulta lähtien suunnanneet mielenkiintoaan kirjallisuuden arvottamisen teoriointiin ja käytäntöön.15
1.3

Tutkimuksen rajaus

Tutkimukseni tarkastelee Kiannon tuotannon julkista vastaanottoa Suomessa, joten
Kiannon teosten käännösten 16 vastaanotto jää tutkimukseni ulkopuolelle. Koska
olen tutkinut Kiannon tuotannon reseptiota sekä teosten ilmestymisajankohdan että
myöhempien lukijoiden ja tutkijoiden tuottamista reseptiodokumenteista, tutkimukseni on historiallisen ja nykyaikaan suuntautuvan reseptiotutkimuksen sekamuoto. Julkisella vastaanotolla tarkoitan tutkimuksessani paitsi sanoma- ja aikakauslehtien kritiikkejä ja kirjastojen taltioimaa tutkimusmateriaalia, myös sellaisten arkistojen aineistoja, jotka ovat tutkijoiden vapaassa käytössä. Tällaisia tutkimukseeni liittyviä arkistoja edustavat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (jäljempänä SKS) kirjallisuusarkisto, Kajaanin kaupunginarkiston kotiseutuarkisto ja Otavan arkisto.
Tutkimuksessani käyttämillä termeillä kritiikki ja arvostelu viittaan laajempaan aineistopohjaan kuin mitä Suomen arvostelijain liiton jäsenohjesäännössä17
vuodelta 2005 määritellään. Korhonen toteaa artikkelissaan ”Kirjallisuuskritiikki:

15

Korhonen 2012, 58–63.
Punainen viiva: viro 1910, saksa 1937, ruotsi 1946, islanti 1951, romania 1960, tšekki 1962, venäjä
1978, englanti 2014; Ryysyrannan Jooseppi: viro 1936, ruotsi 1955.
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Suomen arvostelijain liitto ry:n jäsenohjesääntö 2005.
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tekstejä teksteistä”, että kyseinen jäsenohjesääntö rajaa kirjallisuuskritiikiksi joukkoviestintävälineissä, lähinnä päivä- ja aikakauslehdissä julkaistut perinteiset kirjallisuusarvostelut ja kriittiset kulttuuriesseet. Määrittelyn ulkopuolelle jäävistä
viestimistä mainitaan erikseen omakustanne- ja mainoslehdet, näyttelyluettelot ja
henkilökohtaiset nettisivustot. Kritiikeiksi ei lueta myöskään haastatteluja, esittelyjä ja ennakkojuttuja. Kapea-alainen rajaus jättää Korhosen mukaan kritiikkikategorian ulkopuolelle myös kirjallisuuden alan väitöskirjat ja tieteelliset artikkelit.18
1.4

Aikaisempi Kianto-tutkimus

Kiannon tuotannosta on tehty opinnäytteinä muutama lisensiaatintyö ja viitisenkymmentä pro gradu -tutkielmaa, joista vanhin luetteloitu löytyy vuodelta 1932.
Varhaisimmat opinnäytetyöt käsittelevät Kiannon Viena-aiheista tuotantoa, lyriikkaa, tunnustuskirjallisuutta ja Kainuun kansan ja luonnon kuvausta. 1960-luvulta
lähtien Kianto-tutkielmien aihepiiri laajentui ja mukaan tulivat teosten murre-, sanasto- ja kielioppipiirteet, aatehistoria, luokkaristiriidat, naiskuvat, sadut, yhteiskuntakritiikki ja venäläisen kirjallisuuden vaikutus Kiannon tuotantoon. Tuoreimpia opinnäytetöitä edustavat Jalo Heikkisen lisensiaatintyö Tuntematon Kianto: Ilmari Kiannon julkaisematon tuotanto: julkaisematon tuotanto julkaistun juuristona
(2008) ja Kyllikki Suopellon lisensiaatintyö Isyys rakkauden ristiaallokossa: Ilmari Kianto, isän ja lapsen suhde perheessä (2009). Väitöskirjoja Kiannosta ja hänen tuotannostaan ei ole aiemmin tehty; Kiannon tuotantoon liittyvänä voidaan kylläkin pitää Jarmo Anttilan väitöskirjaa Aulis Sallisen Ratsumies ja Punainen viiva:
oopperaa, musiikkiteatteria ja kulttuuriradikalismia (2002).
Kokonaan Kiantoon keskittyvien teosten, Vihtori Laurilan Ilmari Kianto: kirjailijakuvan piirteitä (1944) ja Maria-Liisa Nevalan Ilmari Kianto: anarkisti ja ihmisyyden puolustaja lisäksi voidaan mainita Hellaakosken (1983/1924), Unto Kupiaisen (1954), Hannes Sihvon (1969), Juhani Niemen (1985a) ja Reijo Heikkisen
(1989) artikkelit. Neljä vuotta Kiannon kuoleman jälkeen aikakauslehti Pohjoinen
julkaisi Kianto-erikoisnumeron (1974), jossa Sihvo käsittelee Kiannon tuotannon
kahta perityyppiä, Heikki Reenpää Kiannon ja Otavan välistä kirjailija-kustantajasuhdetta, Karkama Kiannon ideologian peruslinjoja, Alpo Räisäsen Kiantoa kansankielen käyttäjänä ja Väinö Kirstinä Kiannon runoutta. 2000-luvun Kianto-tutkimusta edustaa Kianto-instituutti-projektin julkaisema, Marianne Roivaksen toimit-
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tama artikkelikokoelma Karhunhampaan kantaja: Ilmari Kianto, kapinoiva klassikko (2005), jonka kirjoittajina ovat toimineet Risto Turunen, J. Heikkinen, Risto
Kormilainen, Armas Mišin, Liisi Huhtala, Raija-Liisa Kianto, Kari Sallamaa ja
Pauli Leontjev ja joka keskittyy voittopuoleisesti Kiannon Vienan Karjalaan liittyvään tuotantoon ja taustoihin.
Kirjallisuushistorioissa Kianto on huomioitu O. A. [Oskar Albin] Kallion vuoden 1929 Uudempi suomalainen kirjallisuus I–II -teoksesta lähtien. Painopiste on
ollut jokaisessa teoksessa Kiannon kansankuvauksissa, Punaisessa viivassa ja Ryysyrannan Joosepissa. V. Laurilan edellä mainitulla tutkimuksella on ollut vaikutuksensa Koskimiehen vuosien 1946 ja 1965 kirjallisuushistorioiden Kianto-tulkintoihin ja Nevalan edellä mainitulla tutkimuksella vuoden 1999 Suomen kirjallisuushistoria 1–3 toisen osan Kianto-näkemyksiin. Kattavaa, Kiannon elämä ja tuotanto
-tyyppistä elämäkertaa ei ole vielä kirjoitettu. Vuonna 2010 ilmestynyt Eero Marttisen Ilmari Kianto: korpikirjailijan elämä (2010) on puhtaasti Kiannon elämänvaiheisiin keskittyvä teos.
1.5

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Käytän lähestymistavastani Kiannon reseptioon käsitettä kontekstuaalinen analyysi,
jonka teoreettinen alusta on kontekstualismissa. Kovalan mukaan kontekstualismi
ei ole ”hyvin tiukassa mielessä teoria eikä metodologiakaan”, vaan pikemminkin ”dispositio tai eetos”, jolloin lähestymistapa ilmiöihin on ”kriittinen, suhteuttava ja kontekstiherkkä”.19 Kovala esittelee vuoden 2007 artikkelissaan ”Kokemus,
rakenne vai konteksti?” reseptiotutkimuksen teoria- ja tutkimusperinteitä ja toteaa
niiden yhteiseksi periaatteeksi käsityksen merkityksen muodostumisesta vasta vastaanotossa ja sen, että ”merkitys on kontekstuaalista”. Kirjallisuuden reseptiotutkimuksen keskeisiksi teoreetikoiksi Kovala nimeää nk. Konstanzin koulukunnan
Wolfgang Iserin ja Hans Robert Jaussin, joista Iserin on katsottu edustavan tekstipainotteista vaikutusestetiikkaa (Wirkungsästhetik) ja Jaussin todellisten lukijoiden
reseptiohistorian tutkimukseen perustuvaa reseptioestetiikkaa (Rezeptionsästhetik).20 Iser ja Jauss jakavat näkemyksen, jonka mukaan teos on skemaattinen, luonnosmainen, ja saa merkityksensä vasta lukuprosessissa, teoksen tulkinnan ja vastaanoton reaktioiden kautta.21
19

Kovala 2000, 88.
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Iser 1990, 274–275; Jauss 1983, 202–203. Vastaavan näkemyksen omaavat myös monet muut kirjallisuusteoreetikot: Harold Bloomin (2004, 6) mukaan tekstejä ei ole, on vain tulkintoja. Roland Barthes
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Jaussin teorioinnin lähtökohtana oli kirjallisuuden historiankirjoituksen uudistaminen teosten vastaanottoon perustuvalla tutkimuksella. Teos ei ole Jaussin mukaan autonominen, ikuisesti olemuksensa säilyttävä objekti, joka koetaan samanlaisena tulkitsijasta ja aikakaudesta toiseen, vaan saa eri aikoina luettuna erilaisia
merkityksiä. Pelkkä kaunokirjallisten faktojen käsitteleminen ei siten luo pohjaa
kirjallisuuden historialliselle ymmärtämiselle ja yhteiskunnallisen funktion havaitsemiselle. Jaussin reseptioestetiikan peruspilari on odotushorisontti, jolla tarkoitetaan ennen subjektiivista lukukokemusta teokseen liitettyjä odotuksia. Mitkään teokset eivät synny Jaussin mukaan kirjalliseen tyhjiöön, vaan noudattelevat niitä eri
kirjallisuudenlajien tekstistrategioita, jotka ovat tuttuja uuden teoksen ilmestymisajan lukijoille. Lukijoissa tuttu genre tai kirjailija ja hänen aiemmat teoksensa herättävät jo ennen teoksen lukemista tietyn odotushorisontin, jota vastaan teosta luetaan.22 Niemen mukaan reseptioestetiikka lähteekin ajatuksesta, jonka mukaan kirjallisuus on aina sidoksissa kirjoittamishetken traditioon, jota myöten myös kirjailijan kädet ovat ”enemmän tai vähemmän sidotut”.23
Suomessa tehdyissä kirjallisuuden lukijatutkimuksissa reseption avainteoreetikoiden näkemyksiä on sovellettu aina näihin päiviin asti. Suomalaista reseptiotutkimusta ovat Yrjö Varpion mukaan pohjustaneet 1960- ja 1970-luvuilla tehdyt kirjallisuussosiologiset tutkimukset. Ero reseptiotutkimuksen tavoitteisiin on Varpion
mukaan selvä: sosiologinen lukijatutkimus kysyy ”ketkä lukevat ja mitä?” ja reseptiotutkimus ”miksi luetaan, miten luetaan, miten ymmärretään?” Molemmille suuntauksille yhteistä on, että ne tarkastelevat edellisiä kysymyksiä yhteiskunnallisessa
ja historiallisessa kontekstissa.24 Kimmo Jokinen toteaa, että sosiologia ei ole ollut
ainoana tieteenhaarana määrittelemässä sitä yhteiskunnallista todellisuutta, joka tulisi kulloinkin ottaa käsiteltäväksi. Jokinen ottaa esille kaunokirjallisuuden vahvan
aseman kansallisesti tärkeitä, ”isoja rakenteellisia ja usein myös jännitteisiä aiheita”
käsittelevänä tekijänä ja teosten sosiologisen merkityksen, kuten esimerkiksi Kiannon Punaisen viivan ja Frans Emil Sillanpään Hurskaan kurjuuden ”valkoisen ja
punaisen Suomen ristiriitoja” kuvaavina teoksina.25 Erityisenä vahvuutena sosiolo-

(2002, 4) esittää, että kirjallisuuden tavoitteena ei tule nähdä lukijaa vain valmiina annetun tekstin kuluttajana (”lisible”), vaan tekstin ’kirjoittajana’ (”scriptible”).
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Varpio 1985, 137, 140. Kirjallisuussosiologisista tutkimuksista Varpio mainitsee muun muassa Antti
Eskolan ja Katarina Eskolan tutkimukset, joissa kirjallisuutta on tarkasteltu ”osana yhteiskunnallisia
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giseen tutkimukseen verrattuna Voitto Ruohonen näkee kaunokirjallisuuden kyvyn ”nähdä yhteiskunnallisten ilmiöiden kokemuksellisia, elämyksellisiä ja emotionaalisia aspekteja”.26
Kirjallisuuden reseptiotutkimusta on julkaistu Suomessa tasaiseen tahtiin aina
1970-luvulta lähtien. Varpion tutkimus Pentinkulma ja maailma (1979) käsittelee
Väinö Linnan teosten käännösten vastaanottoa ulkomailla, Pirjo Vaittisen väitöskirja Niin lähellä, niin kaukana (1988) suomesta ruotsiksi käännetyn kaunokirjallisuuden vastaanottoa Ruotsissa 1930-luvulla, Taru Väyrysen väitöskirja Odysseia
Ouluun (1999) Kirsti Simonsuuren Pohjoinen yökirja -teoksen viestiä ja vastaanottoa ja Tarja-Liisa Hypénin väitöskirja Kuvassa oikealla Juhani Aho (1999) suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen Aho-kuvaa 1880-luvulta 1990-luvulle. Viimeaikaisessa reseptiotutkimuksessa on puhuttu erilaisista lukumalleista, muun muassa
Leeni Tiirakarin väitöskirjassa Taistelevat lukumallit: Minna Canthin teosten vastaanotto (1997) ja Ritva Ylösen väitöskirjassa Tervaksinen toteemi: Kalle Päätalon
Iijoki-sarjan vastaanotto ja vaikutus (2013), joilla on kartoitettu ko. kirjailijoiden
teosten lukumalleja hyvinkin tarkkaan (Tiirakari).
Kiannon reseption tutkimuksessani en ole päätynyt etsimään Kiannon vastaanoton yksittäisiä, tarkoin luokiteltuja lukumalleja, vaan tarkastelen Kiannon teoksia
ja niiden vastaanottoa osana yhteiskunnallisen ja kulttuurisen elämän dialogia. Tutkimuksessani korostuvat siten Kiannon teosten ja vastaanoton aatehistorialliset, sosioekonomiset ja uskonnollismoraaliset kontekstit. Kontekstuaalinen analyysi tukee Kiannon pitkän kirjallisen uran reseption tutkimusta paremmin kuin yksittäisten lukumallien haarukointi ja typologisointi, varsinkin kun tutkimukseni käsittelee
koko Kiannon yli sadan vuoden aikana julkaistua tuotantoa. Kiantoon verrattuna
Canthin tuotanto myös ajoittuu varsin lyhyelle ajanjaksolle (esikoisteos 1878, muu
tuotanto 1883–1895) ja on vastaanotoltaan selvemmin ja helpommin kohdennettavissa erilaisiin lukumalleihin kuin Kiannon monilajinen ja laaja tuotanto. Sinänsä
Kiannon lukumallien kartoittaminen tuottaisi monisyisemmän ja epävakaamman
tuloksen kuin Canthin kohdalla, koska Kianto onnistui hajottamaan usein myös jo
uskollisiksi luultut yleisönsä rikkirepivillä teoksillaan ja kirjailijatyöhönsä vaikuttaneella poliittisella toiminnallaan. Kärjekkäällä tyylillään Kianto onnistui ihastuttamaan tai vihastuttamaan aika ajoin väliin konservatiivisen, väliin radikaalisen ja
uudistusmielisen tai jopa molemmat lukijakuntansa yhtaikaa. Kiannon koko tuotantoa ja lehtikirjoittelua leimaa dialogihakuinen poleemisuus, joka kumpusi aikansa yhteiskunnallisista, aatteellisista ja moraalikonteksteista, joissa teokset myös
26
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vastaanotettiin. Pelkkä tekstianalyysi ilman teosten ja vastaanoton kontekstien huomioimista ei tekisi oikeutta Kiannon teosten luonteelle ja tarkoitusperille. J. Heikkinen27 toteaakin, että Kiannon tuotanto ikään kuin vastustaisi ”tekstilähtöisiä tutkimusmenetelmiä”; ”kirjoittajan minä peilaa aikakauden yleisiä ilmiöitä”, ”etenemissuunta on yksityisestä yleiseen”.
Mikko Keskinen toteaa, että vaikka eri tieteenalojen antamat painotukset ja
käyttötavat käsitteille konteksti (lat. contextus – yhteenkudottu) ja kontekstualismi
eroavat toisistaan, ne jakavat peruslähtökohdan ilmiöiden välisestä suhteesta, ”merkityksen muodostumisesta suhteessa johonkin”. Kirjallisuudentutkimuksen eri
suuntauksissa konteksti nähdään joko tekstin sisäisenä, kuten uuskritiikissä, tai
tekstin ulkopuolisiin tekijöihin ulottuvana, kuten reseptioestetiikassa ja kulttuurintutkimuksessa, jonka mukaan ”kaikki merkityksellisyys on kontekstuaalista, suhteessa muihin teksteihin ja tapahtumiin kehkeytyvää”.28 Myös Kovala tekee E. D.
Hirschiin29 viitaten jaon käsitteiden merkitys (meaning) ja merkityksellisyys (significance) välillä ja kiinnittää merkityksen vain teosmerkitykseen ja merkityksellisyyden tekstin lisäksi yleisiin kulttuurisiin ja lukijoiden henkilökohtaisiin konteksteihin. 30 Kovala toteaa, että tekstin konteksti ”kattaa hyvin heterogeenistä ainesta”: ”lukijan odotukset ja tekijän intentiot, yhteiskunnallinen tilanne, erilaiset
ideologiat, muut tekstit, kritiikki, kansikuva, takakansiteksti, kirjasinlaji jne”. Kovalan luettelemista konteksteista käy jo ilmi, kuinka laaja käsite konteksti sinällään
on lähtien tekstin muodollisista ominaisuuksista ulottuen kattamaan aina koko ympäröivän maailman. Kontekstin rajattomuusluonteisuus on johtanut Kovalan mukaan lähinnä tietoteoreettisen kontekstualismin parissa kriittisiin väitteisiin kontekstin kelpoisuudesta merkityksen takeena, koska tulkinnat voivat ketjuuntua periaatteessa loputtomiin. Kovala toteaa, että merkityksen regressio on kuitenkin pysäytettävissä huomioimalla ”tapauskohtaiset relevanssin kriteerit”.31
Tekstin kontekstuaalisessa tulkinnassa äärettömyyteen leviävän kontekstiverkon huomioon ottaminen ja merkityksen ankkurointi kaikkiin mahdollisiin konteksteihin on mahdottomuus ja merkitsee sitä, että tekstin konteksteista kannattaa
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valita kunkin tekstin relevantein, hedelmällisin ja toimivin konteksti tai kontekstit.32 Puhe relevanteista konteksteista on Markku Hyrkkäsen mukaan järkevää senkin vuoksi, että mitään ”yleisiä kontekstoinnin sääntöjä” tai valintametodeja ei ole
olemassa. Myös pyrkimys primäärin kontekstin valintaan on tulkinnan moniulotteisuuden vuoksi ”loogisesti päättymätön prosessi”. Nojautuminen primääriin kontekstiin on Hyrkkäsen mukaan ”aina sopimuksen- tai uskonvaraista, ja tässä sopimus tai usko joutuu jatkuvasti koetteelle”.33
Karkama määrittelee kirjallisuudentutkimuksellisen kontekstin yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kirjallisen elämän väliseksi dialogiseksi prosessiksi, yhteiskunnan sisäiseksi diskurssien vuoropuheluksi, johon kirjallisuus yhtenä osapuolena
osallistuu ja jonka kautta myös yksittäinen teos saa oman aikakautensa kontekstissa
merkityksensä. Koska yhteiskunnalliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ideologiset kontekstit ovat historiasidonnaisia, sama teos voi saada eri aikana eri merkityksiä. Teoksen ilmestymisen aikainen konteksti toimii eräänlaisena raja-arvona teoksen
myöhemmille tulkinnoille, joten dialogi ulottuu myös menneisyyteen ja voi muodostua vanhan ja uuden maailmankuvan väliseksi kamppailuksi.34 Jokainen uusi
teos on Karkaman mukaan puheenvuoro oman aikansa kontekstissa riippumatta
siitä, haluaako tekijä osallistua oman aikansa arvokeskusteluihin vai ei.35
Silloin kun tutkija haluaa tulkita jonkun kirjailijan teoksia niiden ilmestymisajan kontekstissa, hänen täytyy Karkaman mukaan tuntea kulloisenkin ”ajankohdan keskustelun keskeisimmät aiheet ja teemat” ja tunnistaa niiden esiintyminen ja
relevanttius teoksissa. 36 Teosten syntyä ja vastaanottoa voidaan siten ymmärtää
vain tarkastelemalla teosten ilmestymisaikaan vallinneita yhteiskunnallisia oloja ja
tapahtumia, konteksteja, joista teokset ja vastaanoton reaktiot ovat nousseet. Kiannon teosten ja vastaanoton niveltymät aikansa yhteiskunnalliseen, aatteelliseen, sosiaaliseen, seksuaalimoraaliseen ja uskonnolliseen kontekstiin ovat historiankirjoituksen ja reseptiodokumenttien valossa varsin selvät ja vaativat siten ymmärretyiksi tullakseen myös niiden kontekstuaalisten suhteiden konstruointia.
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1.6

Tutkimuksen rakenne

Esitän tässä alaluvussa tutkimukseni käsittelyosan rakenteen luvuittain taustoittaen
Kiannon teosten ja vastaanoton tärkeimmiksi ja relevanteimmiksi havaitsemani
kontekstit. Olen jäsentänyt käsittelyosan rakenteen tavalla, joka muodostaa siitä
Kiantoon tutustumattomallekin lukijalle kronologisesti ja selkeästi etenevän narratiivin, mahdollisimman eheän kuvan Kiannon teoksiin, vastaanottoon ja kirjailijapiirteisiin. Tutkimukseni rakenne noudattelee Kiannon tuotannon julkaisujärjestystä, joka limittyy myös konteksteiltaan historian kulkuun. Kirjallinen kronologinen jako kulkee lyriikan ja proosan välillä.
Luvussa 2 ”Nuoren miehen runotauti” esittelen Calamniuksen lyyrisen kauden
tuotannon, jonka alkuun tosin sijoittuu Calamniuksen proosaesikoisteos, armeijatilitys Väärällä uralla (1896). Esikoisteoksen jälkeen Calamnius julkaisi kaksi uusromanttista, subjektiivista tunne-elämää huokuvaa runokokoelmaa, joita tarkastelen osana muiden runokielten uudistajien vastaanottoa. Vuoden 1900 runokokoelma Lauluja ja runoelmia ja myös sen vastaanotto niveltyvät kontekstiltaan selkeästi edellisenä vuonna alkaneeseen ensimmäiseen sortokauteen, sen aiheuttamaan
vihaan ja pelkoon Suomen autonomian tulevaisuudesta. Kokoelman sortovuosirunot siirtyivät kuusi vuotta myöhemmin ilmestyneeseen Isänmaallisia runoelmia kokoelmaan, jonka konteksti laajeni Snellmanin suomalaisuusohjelmaan, suomen
kielen ja -kielisen kulttuurin nostamiseen kielellistä väestörakennetta vastaavaan
asemaan. Snellmanin syntymän satavuotisjuhlavuotta 1906 leimasi fennomanian
hyökyaalto, joka kiihdytti kielisotaa ja johti myös mittavaan vierasperäisten sukunimien suomalaistamiseen. Samana vuonna sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen kulttuurin poteroasemia vahvistettiin Suomalaisuuden Liiton ja Svenska Folkpartietin perustamisella.
Luvussa 3 ”Koko elämä ’pelkkää sukupuoliviettiä’” tarkastelen Kiannon jo
lyyriselle kaudelle leimaa antanutta ongelmallista suhtautumista sukupuoliviettiin
ja sen käsittelyä kolmessa vuoden 1907 teoksessa (Auskultantin päiväkirja, Nirvana, Sieluja kevät-yössä) ja vuoden 1909 Kärsimyksessä. Teosten ja niiden vastaanoton taustalla on paitsi 1800-luvun lopulla käyty kristillinen siveysmoraalikampanja virinnyttä seksuaaliradikalismia vastaan, myös tolstoilainen sukupuolimoraali, jonka puhtauden ihanne tosin typistyi Kiannon teoksissa avioliiton ulkopuolisten suhteiden hylkäämiseen. Kärsimyksessä, jossa Kianto käsittelee vuoden
1907 teoksia rohkeammin masturbaatiota, näkyy myös teoksen intertekstuaalisuus
itsetyydytyksen synniksi ja vaaralliseksi sairaudeksi luokitteleviin oppaisiin, jotka
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nojasivat lääketieteenkin puolella vahvasti Raamattuun, kuten esimerkkinä käyttämäni E. W. Wretlindin Nuorison vaarallisin vihollinen -teos osoittaa.
Luvussa 4 ”Valtain vihaaja – radikaali kapinallinen” selvitän Kiannon Pyhän
vihan (1908) aatteellista taustaa, erkaantumista perinteisestä kristillisyydestä, suhdetta tolstoilaiseen antiklerikalismiin ja seksuaalimoraaliin sekä uskonnonvapauteen ja siviiliavioliittoon liittyviä näkemyksiä. Seksuaalimoraalista käydystä keskustelusta tuon esille vastakkaisten tahojen, esiaviollisista sukupuolisuhteista pidättäytymistä vaativien, kuten Canthin, ja etenkin miesten löyhempään seksuaalimoraaliin myönteisemmin suhtautuneiden, kuten ruotsalaisten Gustaf af Geijerstamin ja Ellen Keyn sekä saksalaisen August Bebelin, näkemyksiä. Teoksen suurlakkokuvaukseen Kianto on tuonut vuoden 1905 suurlakon jälkeensä jättämän poliittisen sekasorron, työväestön heräämisen ja nousevan herravihan osana sitä yhteiskunnallista, myös kirjallista, ilmapiiriä, joka johti lopulta vuoden 1918 sisällissotaan. Pyhän vihan aikalaisvastaanotosta nostan näkyviin sosialistien ja vapaamielisten haastaman käsityksen kristinuskosta ihmisen maailmankatsomuksen ja elämän ainoana oikeana järjestäjänä sekä kristillisten piirien vastareaktion Pyhään vihaan.
Luvussa 5 ”Sensuuriviraston hampaissa” käsittelen Kiannon uskontokriittisten,
antiklerikaaliseen jatkumoon kuuluvien tekstien aiheuttamia jumalanpilkkasyytteitä ja lehdistön hankalaa suhdetta sensuurin ylimmäisenä vartijana toimineeseen
Painoasiain ylihallitukseen. Jumalaan ja uskontoon läheisesti liittyvien asioiden ottaminen osaksi lainkäyttöä on esimerkki uskonnon kulttuurisen juonteen ulottumisesta oman piirinsä ulkopuolelle, myös poliittisen päätöksenteon tuloksena säädettyihin lakipykäliin.
Luvussa 6 ”Punainen viiva – vaalipropaganda kohtaa korpiköyhälistön” tarkastelen ensin teoksen poliittista kontekstia, vuonna 1906 säädetyn yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan kansanedustuslaitoksen syntyhistoriaa, jonka
seurauksena äänioikeutettujen määrä kohosi yli miljoonalla. Sosialidemokraatit
taistelivat äänioikeuden piiriin tulleen työväestön äänistä organisoidulla vaalipropagandalla, joka on Punaisen viivan agitaatiokuvausten myötä piirtynyt historiaan
ja ollut myös teoksen kantava ja aikaa kestänyt voima. Seuraavaksi käsittelen teoksen myöhemmässä tutkimusvastaanotossa tulkittua sosiaalipoliittista ja uskonnollista tematiikkaa ja teoksen merkitystä luokka- ja yhteiskuntaromaanina. Punaisen
viivan aikalaisvastaanotosta nostan esille selkeän puoluepoliittisen värittyneisyyden, joka nivoutuu ajan kireään poliittiseen tilanteeseen, toisen sortokauden alun
toistuviin eduskunnan hajotuksiin ja Sosialidemokraattisen Puolueen suosion voimakkaaseen kasvuun kansan poliittisen kahtiajakautumisen tuloksena.
30

Luku 7 ”Metsänrakastaja forstmestari-virkakunnan armoilla” rakentuu Kiannon yhteiskuntakriittisen, Metsähallituksen metsänhoitajakuntaa ruotivan Metsäherran herjaajan (1912) ympärille. Teoksen syntykontekstilla ja sen nostattamalla
keskustelulla on vahva yhteys torpparilaitoksen ongelmiin, joita sittemmin yritettiin ratkaista vuoden 1918 torpparilailla. Liittämällä teokseensa ruotsinkielisen virkamieskunnan ylimielisyyden suomenkielistä kansaa kohtaan Kianto onnistui
höystämään vastaanottoa myös kieliriidalla. Luvun lopussa esittelen menestykseksi
nousseen, mutta Kiannon ainoaksi satukirjaksi jääneen, suomalaiseen maalaiskotimaisemaan kirjoitetun Turjanlinnan satukirjan (1915) vastaanottoa.
Luvun 8 ”Vienan Karjala – pelastushuuto veljeskansan puolesta” yhteinen nimittäjä on suomalaisten kiinnostus rajantakaiseen Itä-Karjalaan, niin tutkimuksellisessa, taiteellisessa kuin poliittisessa kontekstissa. Puran ensin 1890-luvulla virinneen karelianismin taustaa ja Kiannon Vienan Karjala -innostuksen perustaa,
joka kehittyi poliittiseksi Viena vapaaksi -ideologiaksi. Kiannon Viena-teosten vastaanoton tarkastelun kautta havainnollistan Suomessa ensimmäisen maailmansodan aikaan virinnyttä heimokansa-aatetta ja sen asteittaista kehittymistä vuonna
1918 myös Suomen valtiojohdon poliittiseksi agendaksi ja sotilaallisiin toimenpiteisiin Vienan Karjalan Suomeen liittämiseksi. Kiannon Viena-teosten poliittista
merkitystä korostan tuomalla esiin teoksiin kohdistuneet sensuuritoimenpiteet.
Luvussa 9 ”Valkoisen suomen sotarunoilija” käsittelen paitsi Kiannon kirjallista osallistumista sisällissotaan valkoisen puolen sotarunoilijana ja nostatusartikkeleiden kirjoittajana, myös muiden kirjailijoiden, muun muassa Ahon, Leinon, Sillanpään ja Kyösti Wilkunan sisällissotaan liittyviä asenteita. Tarkastelen myös
Kiannon ja joidenkin muiden kirjailijoiden suhdetta valkoisen sotapropagandan intertekstuaalisuudesta Raamattuun, sekä sotatoimien oikeutuksena että talio-periaatteen soveltamisena. Luvun loppupuolella käsittelen sisällissodan jälkipyykkiä, kirjailijoiden ajatuksia hävinneen punaisen osapuolen rankaisemisesta ja Kiannon ”Tuomiotaktiikasta”-artikkelia, jolla Kianto leimattiin punaisia naisia tappamaan yllyttäväksi valkoiseksi lahtariksi. Kiannon harvinaisen vähän huomioidun,
aikanaan poliittisesti aran sisällissotatestamentin, Elämän ja kuoleman kentältä
(1928) -teoksen ja vastaanoton esittelyn myötä paljastuu syy kustantajien haluun
olla julkaisematta jo vuonna 1918 valmistunutta, valkoistenkin toimia kyseenalaistanutta teosta.
Luku 10 ”Kansankuvauksella kaanoniin” koostuu paljolti Ryysyrannan Jooseppiin liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta, aikalaisvastaanottoa kuitenkaan unohtamatta. Viittaan luvun alussa kansankuvauksen tradition muutokseen, joka mer31

kitsi ennen kaikkea köyhälistön esiinmarssia. Seuraavaksi tarkastelen teoksen aiheuttamaa vihansekaista mielipahaa päähenkilön esikuvan ja Kiannon kotiseudulla
Suomussalmella sekä teoksessa kuvatun köyhyyden tutkimuksellista todenperäisyyttä. Tutkimuksen osalta keskiöön nousee käsitys Ryysyrannan Joosepista realistisena, mutta myös huumorin sävyttämänä köyhälistökuvauksena. Luvun loppupuolella käsittelen Ryysyrannan Jooseppia ja K. H. P. V.: Kohtuullisen Hutikan
Pyhä Veljeskunta (1925) -teosta osana kieltolakikirjallisuutta ja tutkimuksen näkemyksiä pontikankeittäjä Jooseppi Kenkkusen omaperäisestä persoonasta, suhteesta
herroihin, virkavaltaan ja lakiin. Ryysyrannan Joosepin kiittävästä aikalaisvastaanotosta korostamisen arvoiseksi katson kritiikin Kiannon liiallisesta naturalismista
ja vasemmistolehtien arvosteluja edelleen leimaavan pettymyksen ja katkeruuden
Kiannon sisällissodan aikaisesta esiintymisestä.
Luvussa 11 ”Muistelmien tielle” esittelen Kiannon varsin laajaa matka- ja
muistelmatuotannon vastaanottoa. Luvun päättää lyhyt selonteko Kiannon Omat
koirat purivat (1948) -vankilapäiväkirjan taustasta, Kiannon vuonna 1940 saamasta
kuritushuonetuomiosta sotapetoksen yrityksestä, joka johti jo saavutetun kirjailijamaineen menetykseen ja Kiannon laajamittaiseen hyljeksintään. Luvussa 12 ”Savolaiset portinvartijat kiertävät Kiantoa” tuon esille 1900-luvun alkupuolen kirjallisten palkinnonjakoelinten sisäsiittoisuuden ja kyseenalaiset jakokriteerit sekä kerron Kiannon saamat kirjallisuuspalkinnot. Lukuun 13 ”Kirjallisuushistorian
Kianto-yksimielisyys” olen koonnut vuosina 1929–2010 ilmestyneiden yhdeksän
eri kirjallisuushistoriateoksen luonnehdintoja Kiannon tuotannosta, josta suurimman huomion ovat saaneet Punainen viiva ja Ryysyrannan Jooseppi. Luvussa
14 ”Yhteenveto” koostan tutkimukseni käsittelylukujen päälinjat tavalla, joka muodostaa läpileikkauksen Kiannon tuotannon reseptioon. Samalla nostan tutkimustuloksistani esiin sellaiset oleelliset Kiannon vastaanottoon liittyvät piirteet, jotka
monipuolistavat aikaisemman tutkimuksen yksipuolista Kianto-kuvaa.
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NUOREN MIEHEN RUNOTAUTI

Kiannon kuudelle vuosikymmenelle sijoittuva kirjallinen ura on tuottanut 63 ensipainoksena vuosina 1896–2013 julkaistua teosta, joista kuusi on julkaistu postuumisti. Lajikirjo on laaja: runoja, novelleja, romaaneja, näytelmiä, satuja, muistelmia ja matkakirjoja. Julkaisemattomiakin käsikirjoituksia lepää arkistossa toistakymmentä. Lukematon on sen sijaan se tilapäärunojen ja lehtikirjoitusten määrä,
joka on lähtenyt aktiivisesti kirjoittaneen ja useinkin kriittisesti kantaa ottaneen
Kiannon kynästä. Jo Oulun kouluvuosinaan ahkeraksi runojen kirjoittajaksi tiedetty
ja eri albumeissa ja kuvalehdissä37 runojaan esitellyt, J. Heikkisen38 mukaan 17vuotiaana ensimmäiseen runokilpailuunsa osallistunut Calamnius julkaisi esikoisteoksenaan kuitenkin yllättäen omiin armeijakokemuksiinsa perustuvan proosateoksen Väärällä uralla (1896).
Realistista esikoisteosta seurasikin lähes vuosikymmenen mittainen, uusromantiikan odotushorisonttiin sijoittuva lyyrinen kausi, jonka aiheet liikkuvat luonnossa, lemmessä ja suomenmielistä ja -kielistä isänmaallisuutta nostattaneessa sortovuosirunoudessa. J. V. Snellmanin syntymän 100-vuotisjuhlan suomalaisuushuumassa 1906 sukunimi Calamnius vaihtui Kiannoksi. Calamnius aloitti runoilijana
niinkin lupaavasti, että Aho39 povasi Calamniukselle Lauluja ja runoelmia (1900)
-kokoelman kritiikissään nousevaa runoilijan uraa. Kuten moni muukin lyyrikkona
aloittanut kirjailija, myös Calamnius siirtyi prosaistiksi lähes kymmenen vuotta
kestäneen lyyrisen kauden jälkeen. Siirtyminen suorasanaisen kirjallisuuden tuottamiseen ei merkinnyt kuitenkaan runojen kirjoittamisen loppumista, vaan jatkui
koko elämän etenkin tilapäärunojen muodossa. Lyyrikkona Calamnius kilpaili
Koskenniemen40 mukaan Leinon ja Larin-Kyöstin kanssa etenkin nuorten lukijoiden suosiosta.
Teoksessaan Iki-Kianto muistelee Kianto kirjoittaa häntä nuorena miehenä vaivanneesta runotaudista, jonka seurauksena kirjailijanalku saattoi tuskin nukkua ainoatakaan yötä, ellei olisi ”päivän kuluessa pistänyt vähintään kolme runoperhoa
neulankärkeen”.41 Nuori mies oli saanut päähänsä, ”että lyyrillisyys ja tunnelmat
ovat kaiken alfa ja oomega”.42 Lyriikan uusi kukoistus oli lähtenyt nousuun 1890-
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luvun uusromantiikan kaudella, jota edelsi väsähtäminen 1880-luvun ohjelmarealismiin, arjen ilmiöitä useinkin pessimistiseen sävyyn kuvaavaan virtaukseen. Luvussa esiteltyjen runoteosten aiheiden valinnan kehitys osoittaa Calamniuksen heräävää mielenkiintoa poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joista polttavimmaksi runosuonen sytyttäjäksi nousi ensimmäinen sortokausi, vuoden 1900
Lauluja ja runoelmia -kokoelman merkittävin konteksti. Hempeillä runoaiheilla
lyyrisen kautensa aloittanut Calamnius nousikin isänmaallisella sortovuosirunoudellaan koko Suomen kansan tietoisuuteen sorretun kansan äänenä, jota kiiteltiin vastaanotossa vuolaasti.
Calamniuksen Väärällä uralla -esikoisteoksen taustalla oleva sotilasuran kokeilu näyttää olleen eräänlainen sattumusten summa, joka osoittautui melko pian
vikavalinnaksi. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon vuonna 1892 Calamniuksella oli
edessään uravalinta. 18-vuotias ylioppilas kirjoittautui varmuuden vuoksi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan, vaikka silmissä kiilteli ensisijaisesti upseerin ura.43 Teoksessaan Iki-Kianto muistelee (1954) Kianto kertoo ylioppilaan samettilakin alla välkkyneen ”kaksi loistavaa” karriääriä, ”vänrikin tähti ja papin liperit!” Papin ura oli isän kirkkoherran toimen vuoksi tullut tutuksi, mutta nuorta
mieltä siitä vieroitti työn kuluneisuus ja iänikuisuus sekä hengellisen kutsumuksen
puute. Upseerin uralle taas houkutti Volmar-veljen esimerkki ja suurten venäläisten
upseeri-runoilijoiden esikuva; soturikin voisi kirjoittaa ”kauniita loppusointuja”:44
Se oli sangen velvoittava esimerkki – Puolan armeijaan komennettu suomalainen upseeriveli oli ikään kuin läheinen aste suuren keisarikunnan muinaista
runoilijaupseerityyppiä – Lermontovia, Pushkinia y. m. Ja se kuva oli lyyrilliselle nuorukaiselle sangen romantillinen mielikuva!45
Ylioppilasjuhlien jälkeinen kotimatka Helsingistä Kainuuseen sujui mutkan kautta.
Calamnius houkutteli ylioppilastoverinsa mukaansa Lappeenrantaan nuuskimaan
Suomen Rakuunarykmentin sotilaselämää. Silmään pistänyt nuoren rakuunapojan
nuhteeton olemus ja tyylikkyys sekä eskadroonan näkeminen ”aamuauringon kultaamalla tasangolla” hiveli nuoren ylioppilaan mieltä ja sai pohtimaan lapsenomaisesti omia vahvuuksiaan, jopa lapsuuden sotaleikkejä ja rohkeaa kahluuta lumikinoksissa. Syksyllä ratkaisu kallistui sotilasuran hyväksi, niin vanhempien kuin joidenkin ylioppilastovereidenkin harmiksi; eräskin kirjoitti Calamniukselle,
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että ”huonopa oli se lääkäri, joka ei sinusta löytänyt sen verran vikoja ettet olisi
kelvannut”46.47
Tunsin ettei minusta muuksikaan ollut, ettei minulla mihinkään muuhunkaan
ollut erityistä vetoa, ei taipumusta eikä lahjoja. Tiedemiehen ura hajahti minusta omituisen äitelältä – koulunpenkillä olin saanut siitä ikävän käsityksen –
kovin kaukana näytti tohtorinhattu kiiltelevän… Lakitiedettä en rohjennut ajatellakaan ja papin uraan en siitä syystä uskaltanut kajota, etten tuntenut erikoista ”hengellistä kutsumusta”. Käytännölliselle alalle olin taas mahdoton. –
Mutta salaperäisen viehättävänä loisti sitävastoin edessäni tulevaisuuden hämäristä upseerin urhea hahmo, upseerin kiiltävä univormu, upseerin jalo
toimi.48
Vuoden 1878 asevelvollisuuslain 49 nojalla perustettuun Suomen 4:nteen Oulun
Tarkk'ampuja-pataljoonaan hakeutuneen Calamniuksen haavekuvat uljaasta upseerin urasta karisivat vähän kerrallaan. Vapaaehtoinen koki pienistäkin rikkeistä tai
vahingoista langetetut rangaistukset epäoikeudenmukaisena simputuksena. Viimeinen niitti sotilasurasta luopumiseen oli Calamniuksen kirjoittaman ja Uudessa Suomettaressa julkaistun leirikirjeen johdosta saama ankara palaute. Osa leirikirjeen
sisällöstä tulkittiin venäläisen kansallistunnon loukkaamiseksi. Otsikolla ”Kirjeitä
Krasnoje Seloon leiriltä” vapaaehtoinen Calamnius selostaa pataljoonan lähtövalmisteluja ja junamatkaa Krasnoje Seloon:
Rajuna syöksee tulihevosemme eteenpäin; asemia, torneja, oudonnäköisiä huviloita vilisee silmäimme ohitse. Ollaan siis Venäjällä jo. Ilkeä haju tunkeutuu
sieraimiimme, se on outoa ja se lisääntyy lisääntymistään.50
Sanat ”ilkeä haju” julkaistiin ”Moskovan Mustissa Sanomissa51” (Novoje Wremja52)
muodossa ”ilkeä venäläinen haju”, mistä oli seurauksena kenraalikuvernöörin
puuttuminen asiaan käskykirjeellä, jossa ”alhaisarvoisten” sotilaiden kirjeenvaihto
sanomalehtien kanssa kiellettiin. Komppanianpäällikkö, joka oli tarkastanut ja hyväksynyt leirikirjeen sisällön, sysäsi sanaparin ”ilkeä haju” muotoilun Uuden Suo-
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mettaren toimituksen niskoille, joka puolestaan syytti komppanianpäällikköä ”taitamattomasta sensuuritoimesta” ja oman selkänahan varjelemisesta. 53 Jefreitteri
Calamnius järkyttyi tutkinnan alaiseksi joutumisesta ja separatistiksi leimaamisesta
niin paljon, että ei pataljoonan adjutantin kehotuksesta huolimatta hakeutunut kadettikouluun, vaan päätti lähteä Helsingin yliopistoon ”lukemaan maisteria”.54 Calamniuksen karvaat kokemukset vuoden mittaisesta vapaaehtoispalveluksesta purkautuivat kesken kiivainta lyyrista kautta päiväkirjamerkintöihin perustuvaan esikoisteokseen Väärällä uralla. V. Laurila luonnehtii teosta ”epäsosiaalisen nuoren
luonnonpalvojan” kiltiksi alkusoitoksi sille vaistomaiselle vastenmielisyydelle ”tyhjää pakkovaltaa” vastaan, joka kulminoituu myöhemmin teoksessa Pyhä
viha.55
Nuorsuomalaisessa Päivälehdessä teoksen arvosteli nimimerkki J. A–o [Juhani Aho]. Vaikka kirjailija on Ahon mukaan kertonut tunteistaan ja mielentiloistaan vilpittömästi, jättää teos lukijansa kylmäksi. Kirjan tarkoitus on kahtaalla: säälin herättäminen kärsivää vapaaehtoista kohtaan ja sotalaitoksen epäkohtien paljastaminen. Ahon mukaan tekijä ruikuttaa läpi teoksen raukkamaisesti kurjuuttaan ja
surkeaa kohtaloaan, joka ei suinkaan ole lopullinen, vaan lukija saa tietää, että vapaaehtoisen palvelus kestää vain yhden vuoden. Paremmin tekijä onnistuu armeijan
ulkoisten olosuhteiden kuvaajana ja epäkohtien esille tuojana lähinnä muutamien
henkilöiden, muun muassa komppanianpäällikön, luonteenkuvausten kautta. Aho
arvelee Calamniuksen olevan kuitenkin ”oikealla urallaan”, omaavan ”paljon piilevää kykyä”, varsinkin kun ”kieli on rikasta ja puhdasta ja erittäin sujuvaa”.56
Kaiun arvostelija J.:n mukaan jo se, että Calamnius on omistanut teoksensa ”vaihtelevain tunteiden ihmislapsille”, todistaa tekijän kirjailijalaadun:
Jo noista sanoista saamme arvata, että meillä on tässä tutustuttava pehmeään,
runolliseen luonteeseen, joka vielä asettaa korkealle haaveilemisen eikä ole siipisatona pudonnut arkipäiväisen elämän yhtämittaiseen yksitoikkoisuuteen. Ja
kun sitte kirjaan tutustuu lähemmin, huomaa mitä lajia kirjoittaja on, yhä selvemmin. Hän on romantikko puhdasverisintä laatua koko maailmankatsomukselleen. Ja jos hän eläisi lähempänä tämän vuosisadan alkua, niin olisi hän aivan parantumaton haaveilia. Mutta toki meidän todellisuutta ja luontoperäi-
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syyttä tavottelevan aikamme on täytynyt painaa häneenkin leimansa: hän kirjoittaa väliin aivan realistisen kuvauksen, vaikka tietysti tunteiden huudahdusmerkeillä höystetyn.
Arvostelija J.:n mielestä Calamnius olisikin sopivampi ylistämään metsälammen
viatonta ihanuutta ja turmeltumatonta hongikkoa kuin esittelemään sotilaselämän
kirouksia. Teoksen liiallinen tunteellisuus liikuttaa vain helläsydämisiä äitejä, ja
itse teoksen tarkoitus saada lukija halveksumaan kasarmielämää ei toteudu. Calamnius sortuu tyttömäiseen tunteellisuuteen ja vetistelyyn, ”pistelee tunteellisuuden
väettömällä, tylsällä tyrällä, kun olisi käytettävä ivan teräksistä neulaa”. Ilman itsekritiikkiä kirjoitetun sielutieteellisen päiväkirjan laatijalla ei välttämättä ole ”soturin edellytyksiä”, minkä vuoksi kasarmielämä voi tuntua luonnottomalta aivan
kuin vastaavasti joku toinen hyljeksii koulua. ”Ensikertalaisen kyhäyksenä” teosta
ei voi kuitenkaan soimata heikoksi, ja etenkin Venäjän leirikuvaukset ovat mielenkiintoisia. J. ottaa esille Santeri Ingmanin (v:sta 1907 Ivalo) teoksen Reservikasarmista (1892), jossa Ingman onnistuu mehevän ja leveän ivan tyylikeinoja käyttäen
tekemään koko reservilaitoksen naurunalaiseksi. Väärällä uralla -teoksessa on kuitenkin ”paljon sellaista, mikä laskee paksua tomua upseerien kiiltäville puvuille ja
koko sotilaslaitoksen loistoon”. J. suositteleekin, että sotilasalalla palvelevat henkilöt lukisivat Calamniuksen teoksen, jossa moititaan upseerien tylyä ja raakaa käytöstä ja heikkoa siveellistä vastuunalaisuutta opetustehtävästään.57
Myös Markku Envallin vuoden 1984 tutkimus Kirjailijoiden kentät ja kasarmit
vertaa Calamniuksen teosta Ingmanin teokseen, jolla on Envallin mukaan ainutlaatuista dokumentaarista arvoa. Calamniuksen teos ajoittuu realismin ja uusromantiikan taitteeseen, mikä näkyy teoksen lyyrisenä itsekeskeisyytenä, joka on ajan
myötä kuluttanut teoksen arvoa. Kiannon itsensäkin tyytymättömyys esikoisteokseensa on ilmennyt siten, että Kianto lyhensi sitä Valittujen teosten I osaan lähes
sadalla sivulla. Teoksessa Iki-Kianto muistelee julkaistu 13 sivun mittainen luku
kattaa Envallin mukaan itse asiassa koko teoksen perussisällön. Puhuessaan valtion
varojen tuhlaamisesta armeijaan ja toivoessaan kasarmien hävittämistä Calamnius58 myötäilee Envallin mukaan pasifismin aatteita, jotka ovat peräisin Leo Tolstoilta, Bertha von Suttnerilta ja Émile Zolalta.59
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2.1

Koulurealismista tunnustusten aikaan

Teoksessaan 1880-luvun suomalainen realismi Mikko Saarenheimo toteaa henkisesti virkeän ja rikkaan 1880-luvun tuottaneen runsaasti teoksia, mutta suhteellisen
vähän ”taiteellisesti valmiita teoksia”. Ajatuksista ei ollut puutetta, mutta niiden
taiteellisen toteuttamisen esteenä oli Saarenheimon mukaan niukka kulttuuripohja.
Koulurealismin kaudeksi nimeämänsä 1880-luvun ansioiksi Saarenheimo lukee
yhteiskunnalliset sympatiat, entistä rikkaamman kielen, tarkan ympäristön ja sielunelämän kuvauksen heräämisen.60
Tarkiaisen mukaan runous, jonka tehtäväksi koettiin sisäisen maailmankuvan
heijastaminen, oli jäänyt elämän pintailmiöitä kuvaavan realismin jalkoihin. Niin
kirjailijat kuin yleisökin kuitenkin kyllästyivät työväen ja naisten aseman pohdintaan, arkiseen tendenssikuvaukseen ja realismin helppohintaiseen edistysuskoon.
Muun muassa Canth ennusti paljastusten ajan menneen ja tunnustusten ajan olevan
tulossa arvioidessaan Arvid Järnefeltin Heräämiseni (1894) -teosta. Välitön lyyrillisyys, persoonallinen tunnustuksellisuus ja tunteeseen sekä mielikuvitukseen vetoaminen valtasivat kirjallisuuden kentän. Vanhempi kirjailijasukupolvi jatkoi realistisella tekotavalla, mutta kallistui romanttisiin aiheisiin. Nuoremman sukupolven
esityksissä tehostui subjektiivinen välittömyys aatesuunnasta tai aiheiden koto- tai
kaukoperäisyydestä riippumatta.61
Leino puhuu teoksessaan Suomalaisen kirjallisuuden historia vääjäämättömästä vaikutuksen seuraamasta vastavaikutuksesta. Luonnontieteelliseen maailmankatsomukseen, kylmään järkeen ja jumalakielteiseen koulurealismin pohjarakenteeseen kyllästyminen teki tietä ”uuden romantiikan, uuden hartauden ja haltioitumisen” aikakaudelle. Uusromanttisen kauden alkamisen rajapyykiksi Leino
määrittää vuoden 1897. Realismiin väsähtämistä Leino selittää myös sillä, että realistinen kuvaus ”ei yksin riitä kaunista taidetta ilmi loihtimaan”, vaan tarvitaan uudenlaista tekotapaa:
Syntyy pyrkimys ilmiöiden valikoimiseen ja ulkonaisen todellisuuden tyylittelyyn, entisten tuhatkarvaisten elämänkuvien yksinkertaistuttamiseen, värien sijasta viivoihin, silmänräpäyksellisen (impressionistisen) totuuden sijasta pysyvään, vuosisatoja seisovaan: monumentaliseen. [--.] Ajan kirjallinen suunta on
muuttunut romantiseksi, salaperäiseksi, vertauskuvalliseksi (symbolistiseksi).
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Uusromantiikassa ei ollut Leinon mukaan kysymys vanhan romantiikan paluusta
sellaisenaan. Luonnontieteellinen maailmankatsomus oli lyönyt itsensä läpi, ja
vaikka kristillinen maailmankatsomus viehättikin kauneudellaan ja eheydellään, oli
se ”vuosisadan lopun ihmiseltä ijäksi pirstoutunut, särkynyt pieniksi, sinne tänne
läikähteleviksi tunnelmiksi”. Vanhan romantiikan idyllisen ja pilvettömän päivänuskon murtumiseen vaikutti myös Suomen valtiollisen taivaan synkistyminen
1890-luvun alussa ja johti puolihämärään odotusjaksoon, joka muuttui täydelliseksi
pimeydeksi sortovuosina 1899–1905. Leinon mukaan ihmiset halusivat paeta ”sydämiensä onkaloihin, ajattelemaan, uneksimaan ja unohtamaan”, ja ”monelle Suomen kirjailijalle se lienee ollut ainoastaan taiteen maailmoissa ja sisällisen hypnoosin avulla mahdollista”.62
2.2

Runokieli väljenee

1800-luvun Suomessa runoiltiin Kaarlo Marjasen mukaan patriotismiin nojaavassa
runebergiläisessä hengessä, joka vielä korostui suomenkielisessä lyriikassa kielipoliittisista syistä. Kansanrunouden perinne istui sitkeämmin suomenkielisessä
kuin suomenruotsalaisessa lyriikassa, jolla oli etunaan pidemmälle kouliutunut kielellinen sivistyselämä ja ruotsin sukulaiskielistä saatu esteettisen muovailun malli.
Suomenkielisen lyriikan taidekieli alkoi muovautua Marjasen mukaan 1890-luvulla, mutta varsinainen kypsymiskausi siirtyi 1900-luvulle. Vieraskielisen lyriikan
muotoaineksen vaikutus suomenkieliseen runouteen jäi Marjasen mukaan vähäiseksi, varsinkin kun runoilijoiden parhaimmisto halusi hyödyntää ja kehittää supisuomalaisia ilmaisuja. Vaikka sekä ruotsin- että suomenkieliset runoilijat hakivat
irtiottoa runebergiläisyydestä, oli patriotismilla edelleen käyttöä sortovuosien aikaisessa runoudessa.63
Satu Grünthal nostaa artikkelissaan ”Vapautuva runokieli” August Ahlqvistin
suomalaisen taiderunouden muodon ja esteettisten tavoitteiden määrittelijäksi Ahlqvistin väitöskirjassaan Suomalainen runous-oppi: kielelliseltä kannalta (1863)
esittämien teesien perusteella. Ahlqvist suositteli Grünthalin mukaan läntisten runomuotojen ja mittojen seuraamista, ja valtaosassa 1800-lopun ja 1900-luvun alun
runoudessa nähtiinkin näiden mallien vaikutus loppusoinnillisuuden ja läntisten
mittatyyppien noudattamisena. Suomalainen metriikan tutkimus perustuu tiettyjä
mittatyyppejä noudattavien mitallisten, vapaamittaisten ja vapaarytmisten runojen
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erottamiseen toisistaan. Vapaamittaisissa runoissa mittoja sovelletaan ja muokataan ”esimerkiksi sekoittamalla nousu- ja laskualkuisia säkeitä, yhdistelemällä eri
mittoja samaan runoon ja luopumalla joissakin säkeissä kokonaan mitallisuudesta”.
Vapaarytmiset runot eivät puolestaan ”pohjaudu mihinkään mittaan”. Runomittojen ja -tyyppien omaksuminen ja vakiintuminen edesauttoivat Grünthalin mukaan
runomittojen väljenemiseen tähtäävää kehitystä, joka liittyi 1890-luvulla runomittojen ”laskuasemien tavuluvun” vaihteluun. Runomittojen laskuasemien yhden tavuluvun (trokee ja jambi) ja kahden (daktyyli ja anapesti) rinnalle ilmestyi laskuasemaltaan kolmitavuinen peoni.64
Teoksessaan Suomalaisen lyriikan peonirytmit Osmo Hormia vetää runokielen
uudistumisen rajapyykiksi vuoden 1896, jolloin ilmestyi Leinon esikoisteos Maaliskuun lauluja, jossa ovat jo näkyvissä nousevan runoilijasukupolven tyyli-ihanteet ja yksilönvapauden vaatimus runokielen muotoilussa. Leinon ja muiden uusromantikkojen, etenkin Larin-Kyöstin ja Calamniuksen, runouden yhtymäkohdat
aikaisempaan lyriikkaan harvenevat ja heistä kukin luo tahollaan ”yleistyviä ihanteita toisiaan juuri jäljittelemättä”. Lyriikan murroskauden uusromantikkojen rytmiperintöön Hormia liittää peonien, neljän tavun muodostamien rytmiyksikköjen
viljelemisen, jonka aloitti Leino Maaliskuun lauluissa. Peonitradition perustajiin
Hormia lukee myös Larin-Kyöstin ja Calamniuksen, jonka vaistonvaraisilta vaikuttavat peonirytmit nousevat kansanlaulujen perustalta. Hormia toteaa, että Calamnius ei ole erityisen taitava rytmikko eikä hän myöskään sellaisena sanottavasti kehity koko lyyrisen uransa aikana.65
Myös Koskimies liittää vuoden 1965 artikkelissaan varhaisen Calamniuksen
Leinon koulukuntaan, jolla oli ”tietoista halua ’rekilaulun’66 rytmien ja tavallisesti
epätäydellisten riimien sovellutukseen”. Leinon ohella myös Calamnius suorastaan
loisti neologismien viljelijänä; runoilija lyhensi, katkoi, muotoili ja keksi uusia sanoja ja loppusointupareja. Koskimies on poiminut näytteiksi muutamia esimerkkejä: ”kuiten” – kuitenkin, ”tuokse” – tuoksu, ”hohajaa – sohajaa”, ”suisto” – suistaminen. Calamniuksen ja Leinon Koskimies näkee paitsi toistensa kilpailijoina,
myös lyriikan uudistajina. Molemmat suhtautuivat myös verraten vastenmielisesti
kuolemattomaan Runebergiin.67
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Leinon, Larin-Kyöstin ja Calamniuksen68 runoja julkaistiin vuonna 1899 ilmestyneessä antologiassa Väinölä: helmivyö suomalaista runoutta. Kuvaavaa suomalaisen lyriikan kehittymiselle on, että antologia sisälsi ainoastaan kotimaista runoutta, kun taas vuonna 1866 ilmestyneessä Helmivyö suomalaista runoutta oli
vielä runsaasti käännösrunoutta, mukaelmia ja juomalauluja. Auli Viikarin Ääneen
kirjoitettu -teoksen mukaan vuoden 1899 antologiassa on nähtävissä koko runouskäsityksen muutos ”’alkuperäisen’ runon, käännöksen ja mukaelman eriytymisestä”.69
Nuoren Calamniuksen aiemmin julkaisemattomista runoista on ilmestynyt
postuumisti kaksi kokoelmaa. Molemmat kokoelmat, Ma poika pohjolan: runoja
vuodesta 1891 vuoden 1894 tammikuun loppuun (2000) ja Ma tunteen lapsi oon:
runoja vuoden 1894 helmikuun alusta huhtikuun loppuun (2004), ovat J. Heikkisen
toimittamia. Kokoelmien esipuheissa sekä lisensiaatintyössään Heikkinen taustoittaa nuoren kirjailijanalun runoiluinnostusta. Calamniuksen runosuoni alkoi pulputa
jo 1890-luvun alkuvuosina. Runoja syntyi vuonna 1891 aloitettujen päiväkirjojen
sivuille sekä yksittäisille konsepteille.
2.3

”Nulla dies sine linea!”70 – ei päivääkään ilman runopiirtoa

Calamniuksen päiväkirjoista on J. Heikkisen mukaan juonnettavissa pysyviä luonteenpiirteitä, jotka ovat tunnistettavissa niin tulevan kirjailijan kertojantyössä kuin
persoonassakin. Nuori päiväkirjanpitäjä haluaa tutkiskella itseään, miettii eettisiä
kysymyksiä, haaveilee puhtaasta lemmestä ja ruoskii itseään masturbaatiosta. Konfirmaatiopäivä 23.5.1891 herättää pappilan pojassa ristiriitaisia tunteita:71
Se on kallis vala, vala jota ei pitäisi paljaalla suulla eli ainoastaan tavasta tunnustaa, sen rikkominen on kauhistus Jumalalle – ja tuottaa ihmiselle turmion,
josta ei ole helppo vapaaksi päästä, sillä pimeyden ruhtinas pitää häntä lujemmin kahleissa; niinpian kuin hän kerran on saanut hänet pauloihinsa ja väärän
hengen tielle. – Jumala! Vapahda mua perkeleen ryntäyksistä, tule avuksi kun
mieleni lihan viettelemänä taipuu synnillisten, kauheiden himojen orjaksi! [--.]
Synnin tuntoon en minä ole päässyt – ja sepä on turmioni oleva. Minä tahtoisin,
kun vaan keinon tietäisin. Itsekkäisyys tekee sen mahdottomaksi ja minä jään
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kun jäänkin kelvottomaksi Herran ehtoollisvieraaksi, joka syön ja juon iankaikkisen kadotuksen. – Helmasynnilläni on murtumaton valta – ja se synti on
kauhea. Se on saatanan kylvämä siemen, jota hän kasvattaa enkä voi sen juuria
kiskoa irti. Se on muuttumaisillaan taudiksi – synnin saastaiseksi taudiksi –
Kuinkahan mulle elämässäni käynee?72
Varsinaisen tuottelias runojen osalta on J. Heikkisen mukaan vuosi 1894, jolloin
tammi–marraskuun aikana kirjoitetut ja jokaisen kuukauden mukaan nimetyt päiväkirjat, ”Nulla dies sine linea! 1894. I. Januarius” etc., sisältävät yhteensä 313
runoa. Vuoden 1894 päiväkirjat muodostavat Heikkisen mukaan kokonaisuudessaan massiivisen runoharjoituskokoelman, jossa nuori runoilija päivästä päivään ja
kuukaudesta toiseen ”harjoittelee riimityksen ja rytmin taitoa heksametrista Kalevalan mittaan ja kaikkea siltä väliltä – hän on päättänyt ottaa runosta niskalenkin”.
Runot, joista toistakymmentä julkaistiin sittemmin Soutajan lauluissa, pyörivät
muutaman aiheen ympärillä: masturbaatio, lemmen kaipuu, synkkyys ja lohduttomuus sekä kotiseutu ja isänmaa; ajan henkeen kuului sekä isänmaallisuuden että
suomenmielisyyden nostattaminen. Runojen syntyä ovat siivittäneet ja innostaneet
myös joku vaikuttava näytelmä, kokous, konsertti tai juhla.73
Aiheiden ja teemojen toisintojen määrä on J. Heikkisen mukaan Calamniuksen
runojen tyypillinen piirre. Niin ikään ensimmäisestä, Ilmari Wirtalan nimellä Päivälehden joulualbumissa IV julkaistusta runosta ”Sydänmaan lammella”74 Heikkinen on löytänyt kolme toisintoa: proosanpalasesta syntynyt runo on muokkautunut
vielä kertaalleen lopulliseksi versioksi. Vaikka runojen ahkera rustaaminen oli ilmeisen mieluista puuhaa nuorelle Calamniukselle, vaivaa runoja ”selkeän muodon,
riimin ja rytmin” puute. Mutta jo tässä vaiheessa kirjailijauraa on nähtävissä Calamniukselle tyypillistä uudissanojen muodostamista ja tuttujen sanojen vääntelyä.75
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2.4

Kristillissiveellinen kasvatus lyö leimansa tuotantoon

V. Laurilan76 mukaan runoilija Calamniuksen sielulliset ja sosiaaliset ristiriidat näkyvät hänen lyriikkansa ”eroottisen aineksen” hentoutena, jonka taustalla on kristillissiveellisen kaino kotikasvatus, jonka vaikutusta Kianto on selittänyt muistelmissaan, muun muassa Nuoressa runoilijamaisterissa:
Niin, tytöt, nainen – se oli kummallinen kysymysmerkki, viehkeä ja huimaava
– ja jokapäiväinen taistelu sukuviettinsä mielihaluja vastaan oli ankara ja toisinaan toivoton – mutta Jumalan ja hyvien vanhempainsa korkean kotihengen
avulla sentään väisteli alhaisimmat viettelykset ja kitkutti eteenpäin tuntematonta kotilepoa kohden. Ja niinkuin tuo taivaanrannan rusopilvi oli kaukainen
ja saavuttamaton, mutta pelkällä olemassaolollaan loi raikkautta ärsytettyyn
hermostoon, niin siinteli Papin Pojan kaukaisessa tulevaisuudessa joku naisellinen sädekehä, jonka omistamiseksi oli viehkeätä ponnistella.77
1800-luvun loppupuolella ilmestyi runsaasti nuorisolle suunnattuja itsesaastutuksesta varoittavia oppaita. Kun niitä kirjoittivat niin lääkärit kuin papitkin, voi vain
kuvitella, millaiseen myllerrykseen ja ristiriitaisiin tunteisiin omaan seksuaalisuuteensa heräävä nuori joutui, kuten Calamnius/Kiannonkin teksteistä voi päätellä.
Pappiskoulutuksen saanut Paavo Snellman [v:sta 1906 Virkkunen], Calamniuksen
koulutoveri ja ystävä aina Oulun lyseon ajoista alkaen, osallistui ahkerasti siveellisyyskeskusteluun lehtikirjoituksillaan, teoksillaan ja kääntäjänä. Snellman kirjoittaa Teoloogisen Aikakauskirjan 1903 artikkelissaan ”Kasvatus sukupuoliseen puhtauteen” kaunokirjallisessa roskakirjallisuudessa rehottavan siveettömyyden antavan ”saastallaan virikettä ihmisten eläimellisyyden raivolle”. Snellman lainaa Järnefeltin 78 teoksessaan Puhtauden ihanne (1897) esittämää ajatusta, jonka mukaan ”nuoruuden salainen pahe”, itsesaastutus, johtaa aikuisena ”prostitutsioonielämään”. Nuorisoepäsiveellisyyttä vakavaksi ja kammottavaksi luonnehtiva
Snellman syyttää kasvatus- ja opetusjärjestelmää nuorison sortumisesta itsesaastutukseen, joka leviää Suomenkin kouluissa kuin kulkutauti tartuttaen kokonaisia
luokkia. Snellman sysää sukupuolisen puhtauden kasvatuksen kirkon ja koulun
miehille, koska kysymyksessä on ”mitä tärkein kansalliskysymys”.79
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Ruotsalaisen E. W. Wretlindin teokseen Miesten siitinelo säännöllisessä ja kivulloisessa tilassa (1893) kuuluva luku ”Itsesaastutus” julkaistiin seuraavana
vuonna teosta edullisempana kirjasena nimellä Nuorison vaarallisin vihollinen. Itsesaastutus on Wretlindin mukaan vaarallista monestakin syystä: hermokeskus ränsistyy ja sielunelämä kärsii, koska paheen harjoittaja sommittelee ”irstaita haavekuvia” ja sielu muuttuu ”saastaisten kuvien pesäksi”; siemenen tuhlaaminen on
Luojan tahdon vastaista ja heikentää siementä; paheen harjoittajassa kehkeytyy ”salakuiluisuutta ja itseensä sulkeutumista”; lihakset vaivautuvat seisaallaan
onanoidessa; hermo- ja elintarmo häviää ja koston hengetär kalvaa omaatuntoa loppuiän, koska ”synti rankaisee omia kätyreitään”. Ruumiillisesti rappeutuneilla
onanisteilla on havaittu Wretlindin mukaan muun muassa seuraavanlaisia oireita: ”kehjoutta” keuhkoissa; hengitys ”enemmin pintapuolista” saattaen sairaan ”ahdasrintaiseksi läähättäjäksi”; ”sydän toimii säännöttömästi, ilmaisten omituista väräjävää ääntä, kaulan laskimoita kuunnellessa voidaan huomata jonkunlaista laulavaa tai piipittävää ääntä”. Ujous naisseurassa on Wretlindin mukaan mitä
parhain itsesaastuttajan tunnusmerkki:
vaalakanharmaasta kasvonsävystä, raukeista, sinisten rengasten ympäröimistä
silmistä, veltosta, hervakasta käynnistä, kylmistä jaloista ja käsistä, jotka usein
tuntuvat kosteilta, kylmänhikeviltä. Jonkunlainen taipumus potemaan ihonäppyjä, n. s. ”finnejä” on myös tavallista. – Mutta selvemmin kuin näiden ruumiillisten merkkien kautta huomataan onanisti sairalloisen, varsinkin naisseurassa näyttäytyvän kaihtelevaisuuden ja ujoilemisen sekä epävarman katseensa
kautta, joka osoittaa, että hänellä on jotain salaista hävettävää. Kun tähän vielä
lisäksi tulee luonteen ärtyisyys ja jonkunlainen tuulihattumaisuus, välinpitämättömyys, ajatuksen ja tahdon velttous, joka johtuu aivojen ripeyden raukeamisesta, niin voimme jotakuinkin varmasti päättää miten asia oikeastaan on.
Ulkopuolisia ja lääkevaraisia hoitokeinoja tärkeämmiksi Wretlind nostaa siveelliset
ja uskonnolliset apuneuvot. Itsesaastutuksen syntiin langenneelle ”pitää istuttaa
pelkoa syntinsä ruumiillisten ja henkisten seurausten turmiollisuudesta”, joka voi
johtaa elinikäiseen sairaalloisuuteen ja menestystarmon menettämiseen. Yhtenä
ratkaisuna Wretlind mainitsee myös kihlautumisen, jos onanisti on vain päässyt
naisvihastaan ja pystyy luopumaan itsesaastutuksesta noustakseen siveellisesti sa-

44

malle tasolle kosittavansa kanssa. Onnellisessa avioliitossa nuoruuden synnit voivat jäädä taka-alalle ja puolison osoittama hellyys, vaikka onkin ansaitsematonta,
auttaa kohtamaan nöyrästi ja kärsivällisesti elämässä vastaantulevat vaikeudet.80
Masturbaatio on nuoren Calamniuksen päiväkirjoissa ja alkuajan tuotannossa
niin pysyvä aihe, että J. Heikkisen mielestä voidaan puhua jopa masturbaatiotuotannosta, joka ulottuu vuodesta 1891 aina vuoteen 1904. Vuoden 1899–1901 päiväkirjoja Heikkinen nimittää suoranaisiksi masturbaatiopäiväkirjoiksi, joiden jälkiä on nähtävissä teoksissa Margareeta (1900), Nirvana (1907), Auskultantin päiväkirja (1907), Sieluja kevät-yössä (1907) ja Kärsimys (1909). Itsetyydytys luokiteltiin tuohon aikaan Raamatusta haetun käsityksen mukaan synniksi ja lääketieteen mukaan sairaudeksi, joka vahingoittaa muun muassa aivoja ja selkäydintä.
Kun viralliseen synti- ja tautiluokitukseen liittyi myös Calamniuksen omaksuma
kristillissiveellinen puhtauden ihanne, jonka mukaan sukupuolielämä kuuluu vain
avioliittoon, oli itsetyydytykseen sortuneen nuoren miehen umpikuja valmis. Ahdingosta saivat osansa kirjeiden muodossa myös Calamniuksen kotiväki ja ystävät,
muun muassa Leino.81 Leino ylisti ystävänsä moraalisesti vaativaa tietä ja kertoi
samalla omasta ratkaisustaan sukupuolivietin houkutuksille:
Kirjoitit kirjeessäsi asioista, joista nähtävästi et kirjoittaisi kaikille. Pidän sen
erityisenä luottamuksena itselleni eikä se ole muuta kuin omiaan ystävyyttämme vahvistamaan. Luuletko, etten ole tuota arvannut? Jo ensi päivistä, kun
tutustuimme, tulin sitä ajatelleeksi ja se luulo minussa aikaa myöten myös vahvistui, etenkin niiden kirjeiden avulla, joita Suomussalmelta kirjoitit. Luottamukseen on vastattava luottamuksella, ja minä vakuutan, että laskiessani leikkiä kanssasi arvelin että se olisi sinulle hyväksi. On useinkin hauskaa, ainakin
minulle, että muut ottavat ne asiat keveältä kannalta, jotka itselleen ovat raskaimpia, ja että saa laskea leikkiä muiden kanssa asioista, joista itsekseen tekisi
mieli itkeä. Minullakin on näät pienet kokemukseni. Sinä käyt suurta tietä, ja
jos sinä sillä onnistut, tulet sinä näkemään elämän syvyyksiä, sellaisia, joista
me muut emme tiedä mitään. Minä näet poikkesin toiselle tielle, mutta en kuitenkaan kadu kauppojani.82
J. Heikkinen on löytänyt Calamniuksen runoista useita masturbaatioon viittaavia
koodeja. Vuoden 1894 päiväkirjojen runosadosta toistakymmentä runoa on julkaistu Calamniuksen ensimmäisessä runoteoksessa Soutajan lauluja: kokoelma
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pieniä runoja (1897). Teoksen ensimmäisen osaston ”Minä ja muut” toiseksi runoksi on valikoitunut masturbaatiokoodistoa sisältävä, vuonna 1895 kirjoitetuksi
merkitty ”Ainainen valitus”:83
Tuhat kertaa aikoneena / Itseäni parantaa, / Mutta kuiten sortuneena, / Muut’
en voi kuin valittaa: // Herra, Herra, miksi loit mun / Mieron rantaa astumaan?
– / Inhan elon lammikoissa / Ryönäisissä kastumaan! // Herra, Herra, miksi loit
mun / Näin on nuorra hiutumaan? – / Lailla kuusen silvoellun / Hiljallensa riutumaan!84
Kiannon myöhemmässäkin tuotannossa on runsaasti jälkiä nuorena omaksutun
kristillisen siveysmoraalin aiheuttamista itsesyytöksistä ja tunnontuskista itsessä
herännyttä sukupuoliviettiä kohtaan, jopa langenneiden moralisoinnistakin. Vielä
muistelmissaankin85 Kianto viittaa ankaran seksuaalimoraalin mukanaan tuomiin
vaatimuksiin ja vaikutukseen niin tuotantoon kuin henkilökohtaiseen elämäänkin.
Myös joissakin reseptiodokumenteissa86 Kiannon nuoruudenaikainen kilvoitus sukupuolivietin tukahduttamiseksi nousee esille yhtenä tuotantoa selittävänä piirteenä.
2.5

Runokielen uudistajat kritiikin hampaissa

Nuorilla 1890-luvun lopulla aloittaneeseen kirjailijasukupolveen kuuluvilla Calamniuksella, Leinolla, Larin-Kyöstillä ja Maila Talviolla oli Koskimiehen mukaan
paljon kestettävää muun muassa Valvojan arvostelijoiden taholta. Vuonna 1951 julkaisemassaan teoksessa Väliverho 1900 Koskimies kirjoittaa kritiikin ankaruudesta,
jopa ivallisuudesta ja arvostelijoiden henkisestä outoudesta nuorten edustaman uuden virtauksen suhteen. Tapetilla olivat uusromantiikan liiallinen tunnepitoisuus ja
taiteellisuutta korostava tyyli sekä nuorten kirjailijoiden boheemimainen huolettomuus. 87 Pertti Lassilan mukaan uusromantiikalle olikin luonteenomaista, ”että
elämä ja taide nähtiin vastakohtaisina”.88 Vuoden 1903 elokuisessa Lukutuvassa
Lauri Soini näkee niin Calamniuksen kuin muidenkin silloisten runonrustaajien ja
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esteettisten askartelijoiden tuotteissa aivan liiaksi ”kulttuurin kuhisemista” ja taiteellista sisältöä. Kirjallisuuden tehtävänä olisi Soinin mukaan ottaa kantaa ajan
oloihin ja ihmisten tuntemuksiin, kirjallisuudella pitäisi olla aina joku tarkoitusperä
ajettavanaan. Pelkän nautinnon tuottaminen on mitätöntä ja halpaa. Soinia häiritsee
Calamniuksen kyvyttömyys muodostaa täsmällisiä, taidesääntöjen mukaisia säkeitä. Calamnius on Soinin mukaan huono ”rytmikko”, jonka kyvyt eivät riitä runotyylin uudistamiseen.89
Voimakkaimmin runokielen uudistamisen puolesta toimi nuorten runoilijoiden
kirkkain tähti Leino muun muassa runoteknisillä, Päivälehdessä julkaistuilla artikkeleillaan ”Suomalaisesta runokielestä”. 90 Leinon runokokoelmat Yökehrääjä
(1897) ja Sata ja yksi laulua (1898) joutuivat molemmat sekä Reinhold Roineen
että Werner Söderhjelmin taholta ankaran kritiikin kohteeksi. Sata ja yksi laulua kokoelman kritiikissään Roine suorastaan vaatii kustantajilta ”ryhdikkäämpää läpilukemista”, ”jotta ei tällaista sekamelskaa yleisölle tarjottaisi”. Roine lainaa näytteitä kokoelmassa havaitsemistaan sanojen ja käsitteiden sotkemisesta varoittaakseen muita ottamasta mallia niistä. Leinolla on Roineen mukaan psyyken kannalta
vaarallisen ”suuret ajatukset itsestään”, ja ”nuoren intoilijan” ja runojen sepustelijan ystävien pitäisi auttaa Leinoa tukahduttamaan moiset kuvitelmat itsestään.91
Myös Söderhjelm moittii Yökehrääjän kritiikissään kustantajia sekä liiallisesta
hyväntahtoisuudesta että lyyrillisestä tuotteliaisuudesta, koska he julkaisevat jokaisen nuoren koululaisen, keltanokan tai maitosuun runoja arvostelemaan kykenemättömän kansan ulottuville. Runouden peruskieleksi Söderhjelm määrittelee miehen kypsyneen elämänkokemuksen, jota nuorella, 17-vuotiaana esikoiskokoelmansa julkaisseella Leinolla ei Söderhjelmin mielestä ole. Silti Leinon ”on sallittu
julkaista” jo kolme runoteosta. Arvostelunsa lopussa Söderhjelm suosittelee Leinolle viiden vuoden julkaisutaukoa. 92 Leinon arvostelu sai hänen ihailijoistaan
muun muassa J. H. Erkon ja Ahon tarttumaan kynään ja johti Ahon ja Roineen väliseen, aina henkilötasolle yltyneeseen sanasotaan93. Aholla ei Roineen mukaan ol-
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lut edes runouden arvosteluun vaadittua ”asiantuntemusta”. Roine puolustaa ankaruuttaan ja ivaansa Leinoa kohtaan sillä, että ”näen, ettei hän neuvoa vähällä onkeensa ota”.94 Kiannon mukaan Leino oli itsetietoinen omista lahjoistaan:
Reeni Roineet ja monet muut olivat jo heti alussa saaneet tuta, ”ketä he olivat
pistäneet”. Se poika oli tietoinen oman uransa raivauksesta, siinä pojassa pihisi
väkevä veri…95
Nuorten runoilijoiden elämänkokemuksen puutteeseen ja sen näkyvyyteen viittaa
myös Aho vuoden 1900 Päivälehdessä todetessaan heidän laulavan liikuttavan yksimielisesti samoja säveliä, vailla elämän kouran mukanaan tuomaa omintakeisuutta. Jos ei ole kansilehteä nähnyt, ei voi olla aina varma, onko kyseessä Arvid
Mörne, Alceste [Hjalmar Runeberg], Leino, Larin-Kyösti vai Calamnius. Viime
mainittu on Ahon mukaan sortunut kansan- ja rekilaulu-tyyppisissä runoissa jäljittelemään tunnettuja kansanlauluja niin muodoltaan kuin kielivirheiltäänkin ja jopa
samoja alkusanoja käyttäen. Sisällöllisesti ja hengeltään Calamniuksen runot ovat
kummunneet kuitenkin tekijän sydämestä. Nuoret runoilijat ovat tosin löytäneet
uuden yhteisen sävelen, ”suloisemmin, täyteläisemmin, ihanimmin” kuin koskaan
ennen soivan suomen kielen, jota on pidetty lyyrisesti kankeana ja taipumattomana
kielenä. Lauluja ja runoelmia -kokoelman myötä Calamnius suorittaa Ahon mukaan sitoumuksiaan ja täyttää häneen kohdistuneita odotuksia, mutta kokoelma
nostaa myös vaatimuksia neljänneksen verran. Runoilijan ja kirjailijan velat kun
ovat siitä erikoisia, että ”kuta enemmän niitä maksaa pois, sitä suuremmiksi ne kasvavat”. Calamniuksen maksukyvyn heikentymisestä ei ole kuitenkaan Ahon mielestä pelkoa.96
Kolme vuosikymmentä myöhemmin Kallio kuvaa teoksessaan Uudempi suomalainen kirjallisuus II: Murrosten aika Calamniuksen runojen pääasiallisen sisällön olevan ”’itkuisen elämän’, hylätyn lemmen ja omien erhetysten sairaalloinen
vaikerrus ja ’kaikerrus’”.97 V. Laurila arvioi Kallion esittämän kritiikin Calamniuksen runouden vaikeroivasta ilmapiiristä liioitelluksi, kovin yksipuoliseksi ja kielteiseksi. Laurila nostaa Calamniuksen lemmenrunouden esikuvaksi Heinrich Heinen ja vertaa Calamniuksen idyllejä ja epigrammeja J. H. Erkon runouteen, joskin
Calamniuksen ote on Laurilan mukaan ilmaisultaan subjektiivisempi, miehekkäämpi ja karumpi. Calamniuksen runot eivät ole Laurilan mukaan ylipäätään ole
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filosofoivia, vaan paremminkin hetken tunnelmia kuvaavia, sydämen ja tunteiden
ilmauksia, joiden pontimena on toiminut kainuulaisen luonnon lumoava karuus.98
2.6

Luonto tunteiden tulkkina

Osa Calamniuksen ensimmäisen runoteoksen, Viikarin99 mukaan kalevalamittaan
runoillun Soutajan lauluja -kokoelman runoja oli nähty jo Päivälehden joulualbumissa, Uuden Kuvalehden ja Pohjalaisen Osakunnan toimittaman Joukahaisen sivuilla. Kokoelmaa sävyttää V. Laurilan100 mukaan runossa ”Hämyn lapsi”101 julkituotu Weltschmerz, maailmantuska, ”taivaan, mun ja maailman” soinnuttamisen
vaikeus. Kokoelman viimeiseksi runoksi on valikoitunut pessimistissävyinen, mahdollisesti teoksen vastaanottoa pelkäävä uumoilu ”Areenalle heitetty”:
Voi houkkaa, mi annoin lauluni nää / Nyt kaikkien katseltavaksi! / Oman itseni
näinhän mä heitettää / Soin maailman tallattavaksi! // Ja mitä se minua auttanut
lie / Että noin minä sieluni raastin! / Jos kolkko on yö, jos synkkä on tie – /
Niin mitä mä muille sit’ haastin? ... // Voi houkkaa, kun annoin lauluni nää /
Pahan maailman parjattavaksi! – / Oman itseni näinhän mä heitettää / Soin leijonan murskattavaksi!102
Nimimerkki E. L–o:n [Eino Leino] arvostelu Soutajan lauluista ilmestyi Päivälehdessä vappuaattona 1897. Teosta oli sopinut Leinon mukaan odottaa ilolla, koska
esikoisteoksen Väärällä uralla pääansio on Leinon mukaan ”tyylin lento, päävirhe
kertomuksen katkonaisuus – molemmat mitä parhaimpia edellytyksiä lyyriselle runoilijalle”. Leino toteaakin Calamniuksen, joka ”on syntynyt laulunlahja povessaan”
ja jolla on ”äärettömät kehityksen mahdollisuudet”, päässeen nyt oikealle uralle,
jota ovat siivittäneet Calamniuksen omaksumat lyyrillisen runouden elinehdot:
avomielisyys ja suoruus. Kokoelman nimirunoon ”Soutaja” viitaten Leino toteaa
soutajan airon kuitenkin katkenneen taipaleella ja runonsoudun käyvän kieroon.
Ensimmäistä osastoa ”Minä ja muut” hallitsee pessimismi, elämänilon ja työkyvyn
puute, ja suhdetta ulkomaailmaan kuvaavien runojen tyyli on poleemista ja vailla
taiteellista motiivia. Mauttomuuden näytteenä Leino esittää ”Minä ja muut” runon
toiseksi viimeisen säkeistön:
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Muille kevät-purot myöskin / Hellin äänin pulputtaa – / Mua puron kuullessani
/ Kovasti vain janottaa!103
”Luonto” ja ”Kuvailevaisia” -osastojen kotoisia tunnelmia ja luontoa kuvaavien
runojen esitystapa on Leinon mukaan pehmeä ja pyöreä. Kuin itsestään sujuvilla
kansanomaisilla sävelillään, kuten ”Kuutamalla nuoren poijan ääni kauvas kaikaa,
/ Kaiku vuorten onkaloista rimajaa ja raikaa”104 ja vertauksillaan, kuten ”Annalla
posket ne pinopuina paistoi”105, runoilija osoittaa Leinon mielestä äärettömiä kehityksen mahdollisuuksia. Kansantyylistä poikkeavissakin runoissa säilyy soma tunteen tuoreus, eritoten Leino nostaa esiin vuonna 1894 ”Onkiretkeltä tultua” kirjoitetuksi merkityn runon ”Sydänmaan lammella”, jonka kolmeen säkeistöön sisältyy
kokonainen kehityskausi. Koskenniemi 106 luonnehtii runoa Calamniuksen luonnonlyriikan kauneimmaksi saavutukseksi:
Yöhyt ol' lempeä: / Pilvessä taivas, / Luonnossa tyyneys, / Rauhassa maa – / Ja
hiljaisna uinui notkossa korven / Äänetön lampeni tuo. – // Silloin mun silmään
/ Kyynele nousi, / Yön hämärissä / Itkin kuin laps’ – / Ja hiljaisna uinui notkossa korven / Äänetön lampeni tuo. – // Miksikä itkin? – / En minä tiennyt. –
– / Itkuni äänt' ei / kuullunna ken – / Ja hiljaisna uinui notkossa korven / Äänetön lampeni tuo. –107
”Lemmenlauluja” -osaston runoista löytyy Leinon mukaan hienoa tunnelmaa, ennemmin yleisenä koko sarjan yli liitelevää tuoksua kuin yksittäisissä runoissa. Kokoelman kauneimmaksi runoksi Leino nostaa ”Nuorten mielen”:
Valkoperho hämärissä / Kesä-yönä kiitelee – / Nuorten mieli, sanos missä /
Silloin lentää, liitelee // Ai, se lentää neitosissa, / Impysissä ilkamoi, / Kassapäissä kaunosissa / Unelmoiden ailakoi!108
Leino kehuu runon aateyhtymää niin hienoksi ja utuiseksi, että se ennustaa paljon
runoilijan ”tulevasta tuotannosta – enemmän kuin mitä tässä uskallamme julkilausua”. Vaikka Leino hyväksyykin tavan varoa liiallisten superlatiivien käyttöä puhuttaessa nuorista runoilijoista, näkee hän käsillä olevan kokoelman lyriikan per-
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soonallisimpana, mitä Suomessa on ilmestynyt. Jotkut voivat pitää liiallista persoonallisuutta myös vikana eivätkä näe tekijän tapaan runotarta hyvänä ystävänä, siskona, jolle voi uskoa kaiken. Calamniuksen reipas ja nuori kieli ja kielivarat saavat
kiitosta, joskin muutamia lapsus-virheitä, kuten koronpolkemista, on jäänyt korjaamatta. Leino kehuu Calamniusta myös kokeilevasta uutuudesta, anapestin ja daktyylin rinnakkaisesta käytöstä. Säeparin ”Mun lauluni soi kuni kuoleva kaiku / Helmasta yön sekä nukkuvan maan –”109 jälkimmäinen säe on Leinon mukaan luonnollisinta lukea puhtaasti daktyyliksi eikä pinnistää sen alkua virheellisesti jambiksi.110
Viitatessaan Väliverho 1900 -teoksessaan nuorten kirjailijoiden 1890-luvun
loppupuolella kohtaamaan ankaraan kritiikkiin Koskimies mainitsee esimerkkinä
K. A. P.:n [Karl Aksel Pohjakallio vanhempi, ent. Petrelius] Soutajan lauluista esittämän kritiikin Valvojassa. Calamnius edustaa Pohjakallion mukaan jonkinlaista
maailmantuskan edustajaa, jolle koko elämä on yhtä itkua syntymästä hautaan, kuten runossa ”Itkuinen elämämme”:
Äitisi itki sun synnyttäessään, / Sun synnyttäessään päälle tän maan, / Äitisi
itki – ja itse sä itkit, / Kyynelin sait sinä maailmaan! // Itkulla kenties elosi
vietät, / Elosi vietät – ja vaikertelet, [--]. // Ja saattajat ruumiisi itkevät myöskin,
/ Heilläkin muistosi murheeksi saa, [--].111
Calamniuksen valitus, kujerrus ja kaikerrus eivät vakuuta Pohjakallion mukaan lukijaa todellisesta tuskasta ja kovaosaisuudesta, vaan antaa kuvan sairaalloisesti liioittelevasta ihmisestä. Teennäisiä ovat myös Calamniuksen runoissaan itselleen kokoamat surkeat nimitykset, kuten ”sokko erämaassa”, ”mieron kerjäläinen”, ”Areenalle heitetty”. Muiden vastakohtana esiintyminen ja toisten mielipiteistä ja tunteista välittäminen on silmiinpistävää ja korostuu jo ”Minä ja muut” -runon otsikossa. Alakuloisen ja särkyneen mielensä runoilija heijastaa myös luontorunoihinsa, joita hallitsevat myrskyt, honkalon sointi ja muut kamalat äänet, jotka
voivat kammoksuttaa ja puistattaa lukijaa, kuten ”Rannalta löytynyt airo” -runoon
sisältyvä myrskyn jälkeinen haaksirikko-otaksuma. Vaikka ”Luonto” -osaston mottosanat:
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Niin kauvan kuin aurinko vaalivi maata, / Ja vuoroin vaihtuvat päivä ja yö – /
Niin kauvan ei kannel voi soimasta laata, / Kuinka on valtava luomisen työ!112
lupaavat paljon, on runoilijan päämaali Pohjakallion mielestä kuitenkin hukassa.
Luonnon suuruus, kirkas taivas ja puhdas ilma välittyvät vain muutamista runoista,
kuten runoista purjehdushetki ”Myötätuulessa Oulunjärvellä” tai ”Tervatytön
laulu”. Jälkimmäisessä runoilijan kauneudenaisti on Pohjakallion mukaan kuitenkin pettänyt pahasti ja tuottanut rumaa jälkeä:113
Katso näitä käsiä ja katso tätä pintaa! / Kyllä tällä tytöllä on hevon lailla rintaa!114
Soutajan lauluihin sisältyy runoja, joissa on viittauksia tekijän jumaluskon horjumisesta. Lapsuuskodin ja kasvatuksen kautta saadun uskonkasvatuksen murtuminen ja Jumalaan luoton särkyminen näkyy muun muassa seuraavissa kahden eri
runon, ”Mun on vilu” ja ”Surulaulu äidilleni”, säkeissä:
Mun on vilu, vaikka taivas / Lempeäksi leimataan – / Mun on vilu siksi että: /
Puuttuu luotto – Jumalaan! [--.]
Laukes luotto, kuoli usko, / Sijahan sai rauhatuus – / Eikä levon kulta-rusko /
Enää taida nousta uus…115
Soini kuittaa Lukutuvassa edellä esitetyt säkeet ihmisluonnolle vieraana, vain uskonnolliseen kaapuun puettuna mielenapeutena, jota Soini pitää suomalaiseen kansanrunouteen kuuluvana piirteenä. Runoilijan synkkyys ja surumielisyys selittyvät
Soinin ja Savo-Karjalan Olaf Homénin116 mukaan nuoruuden ristiriidoilla, suomalaiskansallisella itsepäisyydellä ja joukahaismaisella viikaruudella. Toisin kuin
Pohjakallio, Soini ei näe myöskään myrskysäistä kertovia luontorunoja pessimismin heijastuksina, vaan kansanrunouden luonnonsuruna, jossa luonto toimii tunteiden tulkkina. Mustille mielenpuuskille antavat vastapainoa, tuuletusta ja lievitystä
sellaiset runot, joissa tekijä heittäytyy luonnon vihreään syliin kuohuvalla miehisellä voimalla, kuten runossa ”Minun ilmani”117.118
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2.7

Surukantelon lauleloita

Kianto kertoo kokoelmansa Hiljaisina hetkinä: toinen kokoelma laulurunoja (1898)
syntyvaiheista teoksessaan Iki-Kianto muistelee. Kulta-aikaansa eläneen nuoren
auskultantin runovihko oli saanut syksyllä 1898 Otavalta hylkäyspäätöksen, joka
aiheutti runoilijassa häpeän ja tyrmistyksen värinää. Palautettu paperipinkka ellotti
hämmentynyttä runoilijaa, joka tuskaillen epäili olevansa sittenkin vain mitätön
miehenalku. Hätiin löytyi Leino, joka kävi ”kuin nälkäinen koira” paperipinkan
kimppuun vuoroin viheltäen, vuoroin hymyillen ja hyräillen. Leino kehuu aiheita
hienoiksi, mutta toteaa, että ”sinulta puuttuu – sorminäppäryys… Fiuu! Ssh!” Hylkyyn menneitä runoja jää röykkiö, ja piskuiseksi kutistunut runovihko matkaa Werner Söderströmille, jonka kanssa kustannussopimus syntyi tuota pikaa.119
Hiljaisina hetkinä -kokoelmassa toistuu Soutajan laulujen murhemieli, jota
Wiipurin Sanomien arvostelija –i. –l. [Huldi Torckell] nimittää runollisesti ”kantelon surukielten” soinniksi.120 Myös Valvojan kritiikin laatinut K. F. [Kaarlo Forsman] tunnistaa molemmissa teoksissa samanlaisen alakuloisen perussävelen. Välillä kylläkin välähtää päivänsäde, mutta pimenee pian pois ja taas kujertaa kovan
onnen lapsi, jonka sairas sydän huokailee erheistä, yöllisen utupilven peittämää elämäänsä ja purkaa katkeruuttaan runossaan ”Hyljätyn hauta”:
Kun ma täältä kuolen pois, / Ei mua kukaan itke, / Eikä rikkaruohoja / Mun
haudaltani kitke. // Rikkaruohot rehoittaa, / Ristinikin peittää, / Kukkakurjan
tuuletar / Vain salaa sinne heittää. // Näinpä hauta hyljätyn / Unhossaan saa olla,
/ Kulkukoirat toisinaan / Sen ulvoo nurmikolla.121
Calamniukselta on Forsmanin mukaan jäänyt havaitsematta, että luontoakin ”korkeammalla kajastaa ihmiselle ja ihmiskunnalle siveellisyyden ihanne, johon on pyrittävä”. Tämä unohdus on johtanut siihen, että runojen aiheiden ala on liian kapea
ja jotkut runot ovat jopa liiankin aistillisia. Vaikka runossa ”Heikot hetket” esiintyykin lapsuuden Jumalan etsimistä, voi taudista toipunut taas ”’maailman alttarilla
suurisuisena suitsuttaa ja nauraa Jumalalleen’”. Lemmenrunot miellyttänevät nuorisoa, sitä vastoin vanhemman polven lukija saattaa murahtaa ruotsalaisen runoilijan Carl Snoilskyn sanoin ”min själ vämjes vid denna lösa maten”. Forsman toteaa
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kuitenkin olevansa kokoelman suhteen ”myötätuntoinen”, koska lauluissa ”ilmenee runohenkeä ja herkkää tunne-elämää”.122
Samoille joulumarkkinoille Calamniuksen kokoelman kanssa ilmestyi edellisenä vuonna debytoineen Larin-Kyöstin toinen runoteos Kylän lauluja. Nuorten
lyyrikoiden kehitystä seurattiin ankaralla silmällä ja toisiinsa vertaillen. Calamniuksen synniksi luettiin muun muassa Leinon ja Larin-Kyöstin kansanlaulunomaisen ”stiilin” matkiminen, vaikkakin samaan hengenvetoon todettiin kansanomaisuuden olevan ajan virtaus.123
Kovaotteisinta kritiikkiä Larin-Kyöstin ja Calamniuksen kokoelmista esitti R.
R. [Reinhold Roine], joka Uudessa Suomettaressa julkaistussa kritiikissään suomii
molempia. Roine moittii nuoria runoilijoita kritiikin ohittamisesta, varsinkin ensikokoelman positiivisen vastaanoton jälkeen kannetaan jo kypsän mestarin viittaa,
vaikka ollaan vasta tien alussa. Runoilijoiden tulisi olla itsekriittisiä ja kuunnella
moittiiko oma salainen ääni runon muotoa ja tarvittaessa valjastaa runohepo toiseen
juoksuun. Lyhyt elämänkokemus näkyy Roineen mukaan runojen henkisen sisällön
puutteena. Murhe on yleensä sellainen tunne, joka antaa ihmisen elämään painoa
ja arvokkuutta. Calamniuksen runojen suru on tarkemmin määriteltyä, suoraa, yksinkertaista ja vaatimatonta, sisäisiä taisteluita sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä
sisällään pitävä. Runoissa esiintyvän murheenalaisen mielentilan Roine kuittaa kuitenkin tilapäiseksi ja suurempaa merkitystä vailla olevaksi, koska arvelee sen johtuvan siitä, että lapsuudenkodistaan muuttaneen nuoren miehen suruttomat ja hellän huolenpidon ajat ovat ohitse ja oman, itsenäisen elämän aloittaminen on vaikeaa.
Kysymys on valepessimismistä, pelkästä koti-ikävästä, joka ilmenee muun muassa
runossa ”Ma muistelen kotoa kaukaisaa”, jossa tekijä palaa kotipappilan arkisiin
tunnelmiin. Vähäpitoisista aiheista huolimatta joistakin runoista löytyy somia sananmuotoja, pikkukauniita ja herttaisia ajatuksia, mutta tunteiden aallot ovat liian
pieniä ja matalia kuohuttaakseen mielen pohjaa; avaruuksien pohjattomasta tähtirikkaudesta näkyy vain muutamia tähtiä.124
Kokoelman syntyyn osallistuminen ei estänyt Leinoa arvostelemasta sitä Päivälehdessä. Leino löytää Hiljaisista hetkistä samat sävelet, orpouden, elämän tyhjyyden ja turvattomuuden tunteet, jotka esiintyivät jo Soutajan lauluissakin. Molemmissa runoteoksissa tekijä keskittyy itseensä tahtoen painaa marttyyrinkruunun
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päähänsä ja jättää muun maailman toisarvoiseksi. Koko teoksen henkeä kuvaa aloitusrunon ”Yöpurjehtija” säkeistöt:
Yötuuli lauha puhaltaa / Mun kotilahdeltain, / Viel’ illan rusko punastaa / Mun
valkopurjettain. // Mun purteni – se kehtoni / Ja tuuli tuutijain, / Yön taivas
yksin äitini / Ja aalto armahain!”125
Lukijalle tarjoutuu Leinon mukaan kuin itsestään kysymykset ”Missä vika? Hornako miestä riivaa?” Kainuulaissyntyinen Leino aavistelee Calamniuksen runojen
suru- ja raskasmielisyyden syyksi runoilijan kotimaisemien, Kainuun korpiseudun
karun elämän erilaisuuden verrattuna rintamaiden rehevämpään iloon. Nuori auskultantti kokee olonsa yksinäiseksi Helsingin huveissa, koska sydänmaan juuret
ovat sittenkin syvällä. Kokoelman parhaimpiin runoihin Leino lukeekin juuri Calamniuksen oodin ”Suomussalmi – kotiseutu”, joka kuuluu Koskenniemen126 mukaan kauneimpiin synnyinseudulle omistettuihin lyyrillisiin rakkaudentunnustuksiin:
Suomussalmi – kotiseutu, / Tervan, pettuleivän maa, / Taasko jylhät korpimaasi
/ Polo poika nähdä saa! // Taasko järves musta aalto / Kolkoin äänin rantaas
lyö, / Taasko kaihon pohjattoman / Nostaa kuulas kesä-yö! [--.] Suomussalmi
– surun salmi, / Autioiden soiden maa, / Sua kuiten korven poika / Kaihoissaankin rakastaa!127
Kotikaihon lisäksi Leino tunnistaa raskasmielisyyden yhdeksi tekijäksi myös runoilijoille tyypillisen hämäräpessimismin, jota hiljaiset hetket ruokkivat. Leinon
mukaan ”me” nuoret lyyrikot loukkaannumme salaviittauksista, joiden mukaan
emme olisi täydellisesti syksyn lapsia; sehän tarkoittaisi melkein ihmisarvomme,
olemuksemme ytimen riistämistä. Piikittelyn aihetta Leino löytää Calamniuksen
liiallisista kuutamokävelyistä, joiden seurauksena Calamnius voidaan pian ristiä
suomalaisen lyriikan ”kuutamosankariksi ex professo”. Jos Calamnius ei ehdoin
tahdoin halua kantaa marttyyrinkruunua, hänen tulisi Leinon mukaan askeltaa kohti
sellaisia kansanlaulun suonesta pulpahtaneita raikkaita lemmenlauluja, kuten ”Tuulen tupia” ja ”Karjalan tyttö”, joiden pienissä sävelkimpuissa runoilija naljailee
kuin kuka tahansa päivänpaisteen lapsi. Runoissa on vauhtia ja hauskoja säveljaksoja, mutta ei kokonaisuuden vaatimaa läpikäyvää aatetta. Eheyden puutteen runoilija on korvannut kertaamalla runon alkuvärssyn – jopa kaksikin – runon lopussa.
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Suorastaan koomiseksi Leino tuomitsee kankeaan kalevalamittaan kirjoitetun, siveysopillisia neuvoja jakavan runon ”Eräs kirje”, jossa pelotellaan siveettömän elämän seurauksista ja jossa näkyy Calamniuksen vaalima puhtauden ihanne:
Säilytä siveä sielu, / Varjele valo elosi! / Se on kaikista suloisin, / Elon ehdoista
etevin. // Älä leiki liekin kanssa, / Tulen kanssa tuhraele, / Kipinästä tuli syttyy,
/ Säkenestä sauhu sankka – / Iäti saat sammutella, / Eikä sammu sittenkänä! //
Vaan jos sammuukin lopulla, / Niin on jälki min näköinen? / Voi! se jälki on
järeä, / Paloraunion näköinen… / Henkehen se leiman lyöpi / Rajummin kuin
ruumihisen.128
Kokonaisena tunnelma säilyy Leinon mukaan runoissa, joissa raskasmielisyys,
luontoperäisyys ja luonnonkaipuu sulautuvat yhteen, kuten runossa ”Rantakoivulleni”:129
Rantakoivu, ritvakoivu, / Tuuletarten tuutima, / Vienon illan vilvehessä / Voi,
kuin sua lemmin ma! // Sinä mulle riemujani / Kesä-illoin soittelit – / Sinä
mulle murheitani / Syksy-öinä säistelit! // Rantakoivu, lemmenkoivu, / Suomen
surumielen puu, / Riemun ritva, kaihon katve, / Kauniimpi kuin kaikki muu!…
// Muu se täällä maailmassa / Murtuu, jäähtyy, unhoittuu – / Eipä murru muistoistani / Kotirannan koivupuu!130
Muutaman päivän päästä Leinon kritiikistä Calamnius kiirehti paheksumaan molempia Leinon Calamniuksen runoteoksista laatimia arvosteluja, joiden kirjoittamista Calamnius pitää sopimattomana heidän läheisen ystävyyssuhteensa vuoksi.
Calamnius kirjoittaa nimenomaan kieltäneensä Leinoa arvostelemasta Calamniuksen teoksia, mutta ”ylpeä ystävä” ei ollut noudattanut pyyntöä. Calamnius toteaa
moisen käytännön saattavan arvostelun – olkoonpa se sitten kiittävä tai moittiva –
epäilyttävään valoon, jos tuttavuussuhde on yleisön tiedossa.131
2.8

Margareeta – Kianto proosarunon edelläkävijöitä

Runokielen uudistuminen toi rytmillisiä piirteitä myös proosaan ja loi kokonaan
uuden lajin, proosarunon, suorasanaiseen muotoon puetun säkeistöttömän runon.
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Leino132 esittelee proosan rytmillisyyden viljelijöiksi muun muassa Ahon, Talvion,
Volter Kilven, Johannes Linnankosken, Joel Lehtosen ja Irmari Rantamalan. Viikarin mukaan suomalainen proosarunoudeksi mielletty kirjallisuus ei omaksunut
ranskalaistyylistä suppeata muotoa, mikä näkyi muun muassa Ahon lastujen pituuden vaihteluna ”vajaan sivun mittaisista” aina ”yli kymmensivuisiin novelleihin”.
Calamniuksen neljäs runoteos Margareeta: sydämmen säveliä on koko teoksen
mittainen proosaruno, joka on ”rytmiseltä rakenteeltaan säädelty, mitallinen, jopa
loppusoinnullinen teksti”. Calamniuksen metrisen proosan kokeilut saavuttavat
Viikarin mukaan ”ääripisteensä” vuoden 1904 kokoelmassa Nuoren miehen kädestä; ”mitallista ja riimillistä proosaa rytmisemmäksi ei ’suorasanainen’ runoelma
voi kehittyä”:133
Kaikkialla, kaikkialla kaikuu, raikuu sekasorron torvi halki ilmain kansan korviin: oudot mustat mullerrukset murtaa vanhat vakaumukset, murskaa perusrakennukset! Murheelliset aavistukset täyttää, köyttää kaikki mielet. Veljessoinnun kannelkielet parahdellen, värähdellen katkeilevat; haavain siteet ratkeilevat… Eikä lääkitystä mistään! Synkäst’ totuus silmiin pistää; [--].134
Koskenniemi luonnehtii Margareetaa suomenkielisen kirjallisuuden rajuimmaksi
tunnustusrunoudeksi. Valitukset, itkut, huokaukset, rukoukset ja itsesyytökset ylittävät ”kaiken kohtuuden rajat” novellimaisessa sikermässä, joka kuvaa yhden suhteen elinkaaren.135 Proosarunon taustalla on V. Laurilan mukaan runoilijan omakohtainen kokemus epäonnisesta ihastumisesta Ida Cecilia Ahrenbergiin, mikä siivitti Calamniuksen pakoa olemattomista ”’lemmenlehdoista’” 136 stipendiaatiksi
Moskovaan syyskuussa 1901.137 Ihastumisen tilitys jatkuu sittemmin vuonna 1909
ilmestyneessä Kärsimyksessä. Kokoelma oli ensimmäinen, sittemmin kirjailijan
pääasialliseksi kustantajaksi vakiintuneen Otavan julkaisema. Palkkioksi sovittiin
300 mk ja lisäoptioksi 200 mk, jos teoksen myynti yltää 800 kappaleeseen kahdessa
vuodessa. Margareetan menekki olikin ajan mittapuun mukaan varsin hyvä ja ylitti
tuhannen kappaleen rajan vuonna 1901.138 Margareeta ylsi myös toiseen painokseen vuonna 1907, mikä lienee runoteokselle sinänsä hyvä saavutus.
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Margareetan vastaanotto jakaantui kahtia, tekijän koko vita genialiksen sairaalloisuuden epäilemisestä139 aina Valvojan Kallion [O. A. K.] julistuksesta teoksen hienoimpaan suomalaiseen lemmenlyriikkaan kuuluvaksi. Kallio sovittaa Calamniuksen sydämen sävelien sanoihin Horatiuksen Carminum liber tertiuksen ensimmäistä säettä: ”Minä kammon ja kartan rahvaan typerää joukkiota. Olkaa ääneti!
Minä runottarien pappi laulan tytöille ja pojille ennen kuulemattomia lauluja140.”
Margareetan, suoraan sydämestä kumpuavan lemmentunteen säveliä ei ole Kallion
mukaan todellakaan kirjoitettu ”’profanum vulgus’ta’, temppelin edessä ällistelevää rahvasta varten, vaan niistä täydellisesti nauttimaan pystyvät vain pyhäkön,
lemmenpyhäkön, sisällä seisovat tai muuten runollisilla edellytyksillä valmistetut
sielut”.141
Runoteoksen proosamuoto, riimittömyys, rytmittömyys ja soinnuttomuus,
sekä viehätti että hämmensi. Tarkiaisen [V. T.] mukaan teeskentelemättömän itsetunnustuksellisessa ja tunnelmaltaan eheässä Margareetassa ei tapaa uudemman
runouden tunnusmerkkejä, loppusointuja ja notkuvaa musikaalista poljentoa, mutta
runoilijalle ”Jumalan armosta” runomitattomuuskaan ei ole mikään synti:
Olemme tavanneet Ilmari Calamniuksen aikaisemmissa runoissa hillittömämpää voimaa, kantavampaa tunnelmaa ja herkullisempaa iloitusta, mutta sittenkin katsomme sisällyksen ja tunnelman eheydessä tämän kirjan osottavan edistystä, joka ei tiettävästi siihen pysähdy.142
Runojen muodollisen puolen puutteellisuudet johtuvat Päivälehden P. A–i:n [Pontus Artti] mielestä siitä, että runoilija on liian lähellä aihettaan eikä tunnekuohun
vallassa hallitse muotoseikkoja. Se näkyy Artin mukaan siinäkin, mitä runoilija sanoo Margareetassa taiteesta:
En tyydy taiteeseen – / ei elämää se anna, / Se tuskan hetkinä / on kylmä, lohduton.143
Margareeta on Artin mukaan todiste siitä, että tositaiteen synnyttämiseen tarvitaan
todellisuusväritteistä intohimon kuumaa ahjoa. Margareetan käsitys naisesta ei ole
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runoudelle tavanmukainen, ulkonaisiin ominaisuuksiin keskittyvä, vaan nainen ilmestyy runoilijalle ihmisenä kärsimyksineen ja kokemuksineen. Lemmitty nainen
ei ole sivuosassa ainoastaan runokoneiston käynnistävänä moottorina. Runon Margareetan yksilöllisyys on niin pitkälle kehittynyttä, että siitä tulee muuri hänen ja
runoilijan välille, vaikka runoilija onkin toivonut muuta:144
Ma tahdon naisen korkean / kotoisen onnen työssä, / niin miestä pyhään nostavan / kuin tähti talven yössä; / mut ihmisen, vain ihmisen / sukua suurten jumalten!145
Hämeen Sanomien arvostelija huomauttaa ”tiu tau tilhi -löperryksiä” sepittänyttä
runoilijaa sanojen typistelystä ja liiallisista ah-interjektioista. Päätä ja pontta vailla
olevat, tunnetulvaltaan kaaosmaiset sydämen sävelet ja itkuisen ruikuttajan väkinäinen teeskentely ja imelä vaikertelu saa lukijan ”manaamaan runoniekat niin
kauvas kuin tietä riittää”.146 Työmiehen Edvard Valpas-Hänninen [–s.] suhtautuu
runon kuvainnollisuuteen arkisen realistisesti ja moittii vääristä tekijäsanoista
– ”lempi olisi muka hulluna” ja ”se hetki mun sydämeeni pisti haavan” – ja toteaa,
että eihän hetki voi pistää. Lemmityn suloisuuden vertaaminen sedripuuhun ja kultaan on alentavaa ja kaiken lisäksi ”kauppakieltä”. Runon vapaamuotoisuudessa
sosialidemokraatti Valpas-Hänninen näkee yhteiskunnallista ja poliittista ulottuvuutta, pakottavien säädöksien ja taloudellisen painostuksen synnyttämää kiihkeää ”vapautumis- ja ruhjomishalua”.147
2.9

”Ne tahtovat” – Suomen kansan vartiolaulu sortovuosilta

Kiannon vuonna 1907 salanimellä Antero Avomieli julkaisema Auskultantin päiväkirja: pöytälaatikon salaisuuksia pohjautuu Calamniuksen opetusharjoittelun aikaiseen päiväkirjaan 16.9.1898–18.5.1899. Päiväkirjan kirjoittamisen aikoihin
Suomessa vallinneet pelkotilat Suomen kokonaisvaltaisesta venäläistämispyrkimyksestä saivat virallisen vahvistuksensa Suomen suuriruhtinas Nikolai II:n
15.2.1899 antamassa ”Julistuskirjassa” 148 , ns. helmikuun manifestissa. Muutoin
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varsin nuivissa Auskultantin päiväkirjan kritiikeissä149 kiiteltiin juuri teoksen sisältämiä Suomen valtiollisen tilan vilahduskuvia. Auskultantti kuvailee manifestin herättämiä kauhukuvia suomalaisten keskuudessa:
Tulen kaupungilta, jossa parin-kolmen toverini kanssa olen kauvan kuljeskellut
ja istuskellut ylioppilastalolla. Yhteisenä puheenaiheena oli se kamala manifesti, jonka tänään kerrotaan saapuneen Pietarista. Että nyt ei enää muka ole
Suomen Suuriruhtinaanmaata, että kansamme kaikki itsehallinto nyt on katkaistu, että tästälähtien valtijaamme itsevaltias käsi mielinmäärin ohjaa olemustamme…? Senaattirakennuksessa sanottiin paraikaa palavan tulien: Siellä
senaattorit pohtivat tullutta julistusta. . . lauvantaina se vasta kuulenma sanomalehdissä kerrotaan. [--.] Onko Suomen kansa poljettava sortajain jalkain alle?
Mitä on historiallinen laki? Kuka johtaa kansojen kohtalot? Riippuuko tuhansien ja miljoonien onni tai onnettomuus yhdestä ainoasta henkilöstä, joka on
sielultaan ja ruumiiltaan sairas (kuten huhutaan), vai onko Jumala, tuo tuntematon voimien voima, kaiken takana? Ja kaikki mitä tapahtuu, tapahtuuko vain
Hänen tahdostansa? Onko Piru helvetistä laskettu irti Suomen kohtaloa kourailemaan kuni mitäkin saviruukkua, joka kolauksen saatuaan hajoo pirstaleiksi?150
Helmikuun manifesti aloitti ensimmäisen sortokauden, joka kesti vuodesta 1899
aina vuoden 1905 suurlakkoon saakka. Sortokausi jätti jälkensä Suomen taiteelliseen elämään, ennen kaikkea kirjallisuuteen, mutta myös maalaus- ja sävellystaiteeseen. Anna Leinonen toteaa vuoden 1966 Kaltiossa, että sortovuosirunoudella
on oma historiallinen merkityksensä. Sortovuosien puristuksessa syntyneet runot
ovat kannanottoja ja valintoja, joita ei näe kuivassa historiankirjoituksessa. Ne kertovat ikuisesti, mitä itsenäisyystoiveen kasvuajan Suomessa tunnettiin 1900-luvun
alussa.151 Runoilijoista näkyvimmin venäläissortoa vastaan hyökkäsivät Leino ja
Calamnius, jonka Lauluja ja runoelmia -kokoelma on vahvasti isänmaallissävytteinen, taistelutahtoa uhkuva ja venäläissortoa vastaan hyökkäävä. V. Laurila ihmetteleekin vallanpitäjien vapaamielisyyttä, jota nämä osoittivat vallankumouksellisia oppositiorunoilijoita, kuten Calamniusta ja Leinoa kohtaan. Kenraalikuvernööri Bobrikovia ja hänen käskyläisiään rienaavan ”Pirulinna”-runon rabulistiset
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säkeet tuskin pääsisivät nykypäivinä painoon ja jakeluun, toteaa Laurila vuoden
1944 teoksessaan.152 Jo ensimmäisissä säkeistöissä isketään suoraan kohteeseen:
Ja perkele istuvi linnassaan / Ja käskyjä ympäri jakaa, / Kas mitalit on ryötällä
rinnassaan, / Vaikk’ häntä sen häilyvi takaa. // Ja pikkupirut ne kumartelee / Ja
ottavat ”oortelit” vastaan, / Ja toiset sarviaan käyristelee / Ja toiset lantteja lastaa.153
Jos kokoelman alkuosan ”Tuohitorvi”-osaston runot ovatkin vielä kansanlaulumaisia, sellaisia, joita Valvojan F. K.:n mukaan ”rahvaan elämä puuhineen tarjoo”,
niin ”Pohjanpalo”-osaston runot osoittavat puolestaan sen, että kansanlaulumaisten
runojen kepeys ei riitä kuvaamaan sitä koettelemusta, jonka seurauksena Calamniuksen aiemmista kokoelmista tuttu itsesääliin viittaava surumielisyys on vaihtunut maansuruun, huoleen Suomen autonomisen aseman musertumisesta sortovuosien puristuksessa. 154 Kokoelman tunnetuimmaksi routavuosirunoksi nousi ”Ne
tahtovat!”, jonka Calamnius on merkinnyt kirjoitetuksi helmikuun manifestin jälkeen ”aivan kuin korkeammasta käskystä, yhteen hengenvetoon”, ja joka ”painettiin riemunjyskeellä” Päivälehdessä 2.4.1899.155
V. Laurila nostaa pyhää persoonallista suuttumusta ilmentävän vartiolaulun ”Ne tahtovat!” Calamniuksen keskeisimmäksi sortovuosirunoksi, joka symbolisoi ”kaikkea sitä kallista, puhdasta ja pyhää”, joka helmikuun manifestin antamisen ”jälkeen näytti puolustamisen arvoiselta”.156 Runo, jossa soivat Lukutuvan Soinin mukaan ”Suomen viimeaikaisen murheen, huolen ja hädän kaikki pääsävyt”,
levisikin lehtien kautta läpi koko Suomen jo ennen kokoelman julkaisua.157 Runon
ensisäkeistöt kuvastavat Akseli Hästeskon esitelmän ”Kalevalan kuvakielestä” mukaan Kalevalan vaikutusta suomalaiseen runouteen. Kansanrunojen tapaan ”Ne
tahtovat!” -runossa ihmistä kohtaava onnettomuus kuvataan ”luonnon kauneuden
hävittämisellä”:158
Ne tahtovat kaataa mun koivuni / Kotipeltoni veräjän suusta, / Alas maahan
mahlat sen juoksuttaa / Ja tuohet kiskoa puusta! // Ne tahtovat häijysti hävittää
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/ Mun ritvani rakkahimman, / Min juurella käkeä kuunnellut oon / Keväthetkeni herttaisimman! // Vaan salli en kaataa mun kaunoistain, / Kotikoivua kultaisinta, / Sen ympäri käyn kuni vartija vain – / Ja vahva on vartijan rinta! [--.]
Ne tahtovat anastaa aittani mun / Ja mun saunani raunioks raastaa, / Ne uhmaavat viedä mun poikani pois / Ja heponi ainoan haasta: / Ja heittää pirttini kylmilleen… / Ja jättää auki sen uksen… / Ja ryöstää seinältä kanteleen… / Ja
hyllyltä katkismuksen – / Ne tahtovat muuttaa ja musertaa / Mitä kalleinta kasvatti syntymämaa.159
Teoksessaan Iki-Kianto muistelee Kianto kertoo helmikuun manifestin aiheuttamasta valtiollisesta korkeajännitystilasta ja naiivista uskosta manifestin perumiseen:
Helsingin sumussa kumisivat kuolonkellot ja kasarmeista kuului kasakkain
laulu. Ihmiset puhelivat tavallista matalammalla äänellä. Kenraalikuvernöörin
palatsia vastaan heitettiin vihaisia silmäyksiä ja pimeässä puitiin sitä vastaan
nyrkkejäkin. Elettiin kuin suurten, salaperäisten pamahdusten edellä. Ei kukaan tietänyt, mitä kaikkea oli tekeillä, mitä oli tulossa! Maan asioista huolestuneet kansalaiset parveilivat. Suuri adressi syntyi kuin Luojan työ. Keisarille
kiidätettiin kirje lapsellisessa luottamuksessa oikeuden voittoon. Kansallista
keisarilähetystöä juhlittiin ylioppilastalolla – ja siellä tietysti oli läsnä nuori runoilijakin. Ajan aallot olivat voimakkaasti huuhtaisseet hänenkin rintaansa.
Isänmaa ja ”passiivinen vastarinta” oli noussut hänen päähänsä kuin häkä.
Kuin jumalainen häkä. Hän tunsi kutsumuksensa. Nyt jos koskaan! Runoilija,
astu aurasi kurkeen! Demosthenes, puhu kansalle, suu täynnä pieniä kiviä!160
Calamniuksen isänmaallinen sortovuosirunous sai aikanaan runsaasti julkista huomiota erilaisissa tilaisuuksissa kautta maan. Lauluja ja runoelmia -kokoelmassakin
julkaistu ”Laulajan tervehdys” lausuttiin 12.3.1899 Helsingin ylioppilastalolla lähetystölle, joka oli matkalla Pietariin viemään keisarille helmikuun manifestia vastustavaa, yli puoli miljoonaa nimeä sisältävää ”Suurta adressia”. Runo myös julkaistiin seuraavana päivänä Päivälehdessä. Paavo Cajanderin kieltäydyttyä161 tehtävästä, Calamnius kutsuttiin Helsingin laulu- ja soittojuhlien (18–20.6.1900) juh-
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larunon laatijaksi. Severi Nymanin lausuma ”Juhlaruno” todistaa Uuden Suomettaren arvostelija –N.:n162 mukaan sen, että Calamnius ei ole ”mikään sovinnainen
isänmaallisten runojen sepittäjä”.
Arvostelijat kautta linjan kiittivät Lauluja ja runoelmia -kokoelman isänmaallista puolustushenkeä pursuvia runoja, joiden poliittista sisältöä ei yleensä ruodita,
mikä kuvastaa ajanjakson jännittynyttä ilmapiiriä. Kokoelman isänmaalliset runot
ovat Ahon mukaan parhaimpia niistä runoista, joita viimeaikaiset tapahtumat ovat
synnyttäneet, varsinkin spartalaisen Tyrtaioksen sotaelegiat mieleen tuova ”Ne tahtovat!” Aho kehottaakin levittämään kokoelman parhaimpia runoja arkeille painettuina, jotta arkkivirret korvautuisivat jalostuneella runoudella, joka olisi kuitenkin
vanhassa tutussa muodossa. Asian voisivat ottaa omakseen niin markkinalaulajat
kuin ylioppilaatkin, ja heidän tulisi laulaa kansalle, ei herroille: ”Mikä ala kansanvalistamiselle, jos niitä käytettäisiin tai jos rotu saataisiin jalostumaan”, innostaa
Aho.163
2.10 Snellmanin juhlavuosi 1906 – ”suomalaisuuden hyökyaalto”164
Vaikka vuonna 1812 tapahtuneen Vanhan Suomen Suomen suuriruhtinaskuntaan
liittämisen jälkeen 87 % väestöstä puhui äidinkielenään suomea, vasta vuoden 1902
kieliasetus165 takasi suomen kielen virallisen aseman ”tuomioistuimissa ja muissa
viranomaisissa”.166 Edelleen jäi voimaan Nikolai II:n vuoden 1900 kielimanifesti,
jolla määrättiin venäjän kielen käytöstä hallintovirastoissa ja senaatissa, mutta käytännössä manifesti jäi soveltamatta.167 Suomen kielen aseman parantamiseen merkittävästi vaikuttaneen J. V. Snellmanin syntymän satavuotisvuotta 1906 juhlittiin
maanlaajuisesti fennomanian hengessä, joka oli saanut uutta nostetta edellisvuoden
suurlakosta, jonka seurauksena säätyvaltiopäivät korvattiin vuonna 1906 yleiseen
ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvalla kansanedustuslaitoksella. Eduskuntauudistus merkitsi äänioikeutettujen määrän nousua kymmenestä prosentista 90 %:iin,
josta suurin osa koostui suomenkielisistä, mikä merkitsi poliittisen kentän vahvaa
suomalaistumista.
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Snellmanin juhlavuoden alla Valvojan 1880–1905 -juhlajulkaisun toimitus ilmoitti lähettäneensä ystävilleen ja avustajilleen kiertokirjeen, jossa pyydettiin vastauksia murrosajan ”kansamme elämälle ja tulevaisuudelle” tärkeimmästä tehtävästä. Linnankosken168 vastausartikkelissaan ”Mikä olisi välttämätöntä” esittämä,
varsin laajaan suomalaisuusohjelmaan sisältynyt ehdotus erityisen liiton perustamisesta suomenkielisen sivistyselämän, kielen, kirjallisuuden ja kansallishengen
kohottamiseksi johti Suomalaisuuden Liiton perustamiseen Snellmanin syntymän
100-vuotisjuhlapäivänä 12.5.1906. 169 Samana vuonna ruotsinkielinen väestö järjestäytyi puolestaan tahollaan perustamalla Ruotsalaisen Kansanpuolueen kielensä
ja kulttuurinsa aseman vaalimiseksi.170
Linnankosken suomalaisuusohjelman seurauksena kymmenettuhannet kansalaiset innostuivat suomalaistamaan muukalaisperäisen nimensä. Nimenmuutoskampanja huipentui Snellmanin satavuotissyntymäpäivään, jolloin Suomalaisen
Wirallisen Lehden lisälehdessä lähes 25 000 henkilöä ilmoitti nimenmuutoksestaan ”suomalaisuuden herättäjän J. V. Snellmanin muistopäivästä alkaen”.171 Seuraavana vuonna nimenmuutosten määrä ylitti jo sadantuhannen rajan, ja ottaen huomioon, että luvussa on mukana etupäässä vain perheenpäät, nimien suomalaistaminen koski satojatuhansia kansalaisia.172 Kiannon nimeä jo vuoden 1906 alusta käyttänyt Calamnius julkaisi nimenmuutoksensa Kiannoksi Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä marraskuussa 1906.173 Veckobladetin Per [Gustaf Mattsson] löysi
ironiaa juhlien yhteyteen masinoidusta sukunimien suomalaistamiskampanjasta:
För att fira minnet af Johan Wilhelm Snellman och hans tre svenska namn hade
man ställt till en namnförfinskning i stort på hundraårsdagen af hans födelse. I
lördags var den stora dagen. Bortåt 30,000 personer lär ha bytt namn.174
Snellman oli Päiviö Tommilan mukaan kansallisuuden filosofi, jonka keskeisin käsite on kansallishenki. Kansa voi Snellmanin mukaan koostua useista eri kansallisuuksista, jotka yhdessä muodostavat kansallishenkeä ilmentävän kansakunnan.
Perustamansa Saima-lehden avulla 1840-luvulla suomalaiskansallisen ohjelmansa
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ajamisen aloittaneen Snellmanin kansallisuusajattelu lähti syntyperän ja kielen ykseydestä kansallisen yhtenäisyyden peruspilarina. Jokaisen kansakunnan tulee ansaita olemassaolonsa oikeutus suorittamalla sille ”kuuluvaa kansallista maailmanhistoriallista tehtäväänsä”, joka onnistuu vain omakielisen kansallissivistyksen
myötä. Tehtävästä suoriutuminen vaati Snellmanin yksi kieli – yksi kansakunta ohjelman mukaisesti suomenkielisen rahvaan sivistämistä ja ruotsinkielisen sivistyneistön kansallistamista.175
Snellmanin syntymän 100-vuotisjuhlapuheissa korostui erityisesti Snellmanin
pitkäjänteinen työ suomen kielen saattamiseksi samanarvoiseen asemaan sivistysja virkakieleksi ruotsin kielen kanssa. Puheissa ja lehtikirjoituksissa ei unohdettu
myöskään ruotsinkielisen sivistyneistön osuutta suomenkielisten sorrossa. Talvion
Raittiusyhdistys Koiton Snellman-juhlassa pitämässä puheessa176 siteerataan Snellmanin vastauskirjettä vuoden 1840 heinäkuisia Helsingin yliopiston 200-vuotisjuhlia hehkuttaneelle Fredrik Cygnaeukselle. Snellman vierittää varsin tylyssä kirjeessään syyn suomenkielisen rahvaan ja suomen kielen sorrosta valtaapitävän ruotsinkielisen sivistyneistön niskoille. Kirjeessään Snellman toteaa, että sortajien ja sorrettujen maassa suomalainen ”hautaansa” laskettu kansakunta ei tiedä yliopiston
juhlamenoista ”enempää kuin taivaan linnut siitä tietävät”:
Toiseksi, sivistyneellä kansanosalla (ruotsalaisella) ei ole hitustakaan kiinnostusta sivistymättömien (suomalaisen) henkistä eikä aineellista edistymistä kohtaan. Katso ympärillesi ja totea, ketä hallitusmiestä liikuttaa jonkin maaseutupaikan aineellinen kurjuus tai kuka yliopistomies vaivaa päätään minuutinkaan
verran suomalaisen rahvaan valistamiseksi. [--.] Neljänneksi, massaa ei voida
myöskään koskaan kohottaa korkeammalle tasolle, niin kauan kuin lainkäyttöja opetuskielenä on ruotsi. Tästä syystä ei sivistyneiden joukossa voi myöskään
olla isänmaanystäviä; näiden on nimittäin tultava kansakunnan eikä välinpitämättömän vieraan aineksen keskuudesta.177
Snellmanin juhlavuosi nosti kielikiistan jälleen lehtien palstoille. Kaksikielisessä
kodissa kasvanut Calamnius osallistui varsin voimakkaasti niin runoillaan, lehtikirjoituksillaan kuin erilaisissa tilaisuuksissakin pyhän suomen kielen polkemista vastaan ja kehotti puhdistautumaan ruotsalaisuuden ”ryvettymästä”. Calamniuksen178
mottona oli, että herttaisten naisten kanssa saattoi solkata ruotsia, mutta Suomessa
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syntyneiden miesten kanssa ”ei milloinkaan, ei milloinkaan”. Heti jo aiemmin mainitun Linnankosken artikkelin perään Valvoja julkaisi Calamniuksen lokakuussa
1905 päiväämän artikkelin ”Suomen kielen pyhästä asiasta”, jossa Calamnius ilmaisee kärsimyksensä suomen kielen julkisesta syrjäyttämisestä ja poljennasta yliopistossa ja virkamiesperheissä. Samaista artikkelia lainattiin muun muassa fennomanian äänenkannattaja Uudessa Suomettaressa ja Pohjois-Savossa179:
Joka päivähän olemme kaikki tilaisuudessa kuulemaan, kuinka kevytmielisesti
naisemme ja herramme, sekä kotielämässään että julkisesti, sallivat etusijan
ruotsin kielelle, joka pintapuolisista ihmisistä on muka ”hienompaa” kuin suomen kieli, ja kaikkihan häpeäksemme tiedämme, että ruotsi vielä tänäpäivänä
kilisevänä kulkusena soipi tuhansissa virkamiestemme kodeissa yli koko Suomenniemen, alkaen aina Lapinmaan Utsjoelta Uudenmaan Hankoniemen nokkaan saakka, ja että epäkansalliset äidit sitä jo kehdosta pitäen lapsilleen tyrkyttävät, estämällä estäen perillisensä kansankielen muka turmiollisesta tartunnasta. Ruotsin kieli se myös on, joka valtavimpana kaikuu yliopistomme kuulimoista ja oppineitten professoriemme suista, ja satoja nuoria valkolakin kantajia vielä tänäpäivänä innostuttaa – vaikkapa keskellä karjalaista korpea – kajahuttaa ilmoille tuo meidän oloissamme mieletön laulu: ”Hör oss Svea, moder
för oss alla! ..” [--.] Onko Suomi todella siinä määrin ruotsalaisuuteen ryvetetty
maa, ettei meidän, sen poikien ja tytärten, onnistu sitä tuosta ryvettymästä puhdistaa?180
Sihvo toteaa artikkelissaan ”Suomalaisuuden pyhä tuli”, että kielitaistelu kiihtyi
tasolle, joka lähenteli ”uskonnollisen hurmoksen” sukuista fanatismia.181 Vuoden
1907 tammikuussa Calamnius-Kianto tervehti ilolla oululaisessa Liitossa Suomen
maalaisliiton ohjelmajulistusta, jossa suomen kieli vaaditaan ”isäntäkieleksi” ja
kansan kieli ”sivistyskieleksi”.182 Saman vuoden loppupuolella hyväksytyssä Suomen Maalaisväestön Liiton yleisohjelmassa suomen kieltä vaaditaan Suomen pääkieleksi, viralliseksi keskustelu-, pöytäkirja- ja kirjeenvaihtokieleksi sekä yliopistojen ja korkeakoulujen viralliseksi kieleksi. Virkakelpoisuusehtoihin ruotsin kieli
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sai kuulua ainoastaan ruotsinkielisillä seuduilla. Lisäksi vaadittiin, että suomenkielisillä seuduilla sijaitsevia ruotsinkielisiä kouluja ei saa rahoittaa valtion varoista.183
Varsinaisen myrskyn ruotsinkielisissä lehdissä aiheutti Nuorsuomalaisen puolueen
äänenkannattaja Helsingin Sanomissa tammikuussa 1906 julkaistut kaksi kirjoitusta. Talvio184 osallistui kielikeskusteluun 24.1. artikkelillaan ”Mietteitä kansani
kielestä” ja heti seuraavana päivänä Calamnius185 artikkelillaan ”Suomenkieli – kotikieli”.
Hufvudstadsbladetin vastaisku, joka julkaistiin sellaisenaan muutamissa muissakin lehdissä ja joka oli saanut otsikokseen ”Nationaliska tendenser”, syytti Talviota ja Calamniusta kansalliskiihkosta. 186 Kielikeskustelua käytiin myös muun
muassa Nya Pressenin, Tammerfors Nyheterin ja Åbo Underrättelserin sivuilla.187
Nimimerkki Teemu [Leino] kiirehti Mikkeli-lehdessä irtisanoutumaan Talvion ja
Calamniuksen tunteenpurkauksista, joita he olivat esittäneet äidinkielen kunniaksi.
Leino toteaa, että artikkeleista lemahtanut henki ei ole humaani, vaan ”pikemmin
kansalliskiihkoinen, natsionalistinen”.188 Kiannon vuonna 1907 nuorsuomalaisessa
Kajaanin Lehdessä julkaistua kaksiosaista artikkelia ”Pois vierasten kielten matkiminen kansankielestä!” lainattiin niin ikään useissa lehdissä.189
Snellmanin juhlavuosi innosti Calamnius-Kiantoa myös julkaisemaan sortovuosien aikana syntyneistä runoista kokoelman Isänmaallisia runoelmia (1906),
joka tosin sisältää 18 jo Lauluja ja runoelmia -kokoelmassa julkaistua ”Pohjanpalo”-osaston runoa. Muiden isänmaallisten runojen syntyä ovat siivittäneet monet
juhlat ja historian merkkihenkilöt, kuten Runeberg, Jaakko Ilkka, Daavid, Snellman
ja kenraalikuvernööri Bobrikovin kesäkuussa 1904 surmannut Eugen Schauman,
jolle omistetut ”seppelsanat” ovat muotoutuneet ylistysrunoksi:
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Sinä tulit, pelastaja! / Sankari ja kostaja! / Isänmaasi kurkihirren / Paikoillensa
nostaja! // Sinä tulit – sinä menit, / Elämäsi uhrasit, / Sydänveres lämpöisimmän / Vapaudelle vuodatit! // [--.] Historia tekos vaati, – / Totuus siitä riemuitsee. / Murhasi ei ollut murha – / Jumala sua tuomitsee.190
Calamnius-Kianto ei jättänyt kokoelmassaan käyttämättä Snellman-juhlavuoden
tuomaa tilaisuutta rummuttaa myös suomen kielen asiaa. ”Woimalaulussa”, ”soturi”
Snellmanin syntymän satavuotisjuhlapäiväksi kirjoitetussa ja Eläintarhan Snellman-kansalaisjuhlassa191 lausutussa runossa tekijä ylistää suomen kieltä ja hyökkää
ruotsalaisuus-muodin kimppuun, todeten kuitenkin Snellmanin halunneen antaa
rauhan ”’rantalaisillekin’”:
Voi teitä herrat, hienot vallasnaiset, / Te myrkkykyitä povell’ elätätte: / On teillä
mielet, kielet ruotsalaiset – / Te noilla hengen maasta hävitätte! // Heretkää ahmimasta ilmaa muodin – / Ei Ruotsi yksin hengen ruokaa kanna: / Se sydämmiinne ampuu surmanluodin, / Ei elämää se meille konsaan anna! // Sivistys nouskoon meillä suomalainen / Ja kansankieli pääsköön kukkuloille, / On
ruotsinkieli mieltä-murhaavainen – / Se taidoks jääköön muinaistutkijoille!192
Borgå Bladet julkaisi runon ensimmäisestä säkeistöstä ruotsinnoksen esimerkkinä
juhlallisuuksien yhteydessä esitetyistä vihamielisyyksistä:
Ve eder herrar, fina damer! / Giftiga huggormar nären I vid barmen: / Svenska
äro edra språk och sinnen – / Med den I landets lif tillintetgör!
Borgå Bladetin mukaan oli odotettavissakin, että fennomaanit käyttäisivät Snellmanin päivää hyväkseen vauhdittaakseen vihaa ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan.
Esimerkkeinä lehti mainitsee professori K. Krohnin ja ylitarkastaja A. H. Virkkusen
häikäilemättömän fanaattiset juhlapuheet193, joissa vähäteltiin ruotsin kielen merkitystä länsimaisen kulttuurin välittäjänä ja joissa ”med hänsynslös fanatism framhölls att ’en svensk bildad klass i samma utsträckning som hittills i Finland fortsättningsvis icke kunde tillåtas existera’”. Kirjoittaja toteaa, että valtioneuvos Th.
Reinin arvokkaat sanat Helsingin yliopiston Snellman-juhlassa ovat jyrkässä ristiriidassa edellisten vuodatusten kanssa, joiden tarkoituksena on vain lietsoa lisää
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suomenkielisten vihaa kaikkea ruotsalaisuutta vastaan. Reinin 194 todetaan sanoneen puheessaan, että ruotsinkielisen sivistyneistön olemassaolon jatkuvuudesta on
maallemme hyötyä, koska sen kautta meillä on siteet korkeinta kulttuuria ja poliittista kehitystä edustavaan germaaniseen kansanryhmään.195
Rein ei ollut ainoa kiihkomielistä keskustelua hillitsevä ääni. Valvojan juhlajulkaisussa ”J. V. Snellmanin muisto” Zach. Castrén toteaa kirjoituksessaan ”Millä
puolella olisi Snellman ollut…?”, että puolueet ovat perustuslakitaistelussa käyttäneet hyväkseen Snellmanin auktoriteettia, niin perustuslain suomaa itsemääräämisoikeutta horjumattomasti puolustavat nuorsuomalaiset kuin keisariin päin myöntyväisyyslinjaa edustavat vanhasuomalaisetkin. Myös Santeri Ingman moittii kirjoituksessaan ”J. V. Snellman ja nykyajan väittelyt” Snellmanin oppien puoluetaktisesta soveltamisesta riitakysymyksiin, jotka ovat puhjenneet vuosikymmeniä
Snellmanin kirjoitusten jälkeen, täysin eri ajassa ja olosuhteissa tapahtuneiden mullistusten ja kirjavien tapahtumien seurauksena. Ingman korostaa Snellmanin neroutta ja kykyä nähdä tavallisia kuolevaisia kauemmas, mutta sitoo Snellmanin ajatukset kuitenkin Snellmanin, sinänsä yhteiskunnallisesti tasaisen, aikakauden kehykseen. Snellman tulisi jättää seisomaan kuolinvuotensa 1881 jalustalle, koska
emme tiedä mille puolelle hän olisi nykyisissä riitakysymyksissä asettunut. Todennäköistä kuitenkin Ingmanin mukaan olisi, että hän sanoisi jonkun jyrisevän sanan
auktoriteettinsa hyväksikäytöstä.196
Sortovuosien kollektiivinen isänmaallisuustunne nousee Isänmaallisia runoelmia -kokoelman arvostelujen yhteiseksi piirteeksi, ja kriitikot toteavat Calamniuksen siirtyneen isänmaallisilla runoillaan ylevämpään ja vapaampaan runoiluun. Calamniuksen voimakkaan isänmaallisuuden nähtiin kuvastavan koko sitä kansakunnan isänmaallisuutta, joka sortovuosina nousi kaikilla taiteenaloilla kansakuntaa
yhdistäväksi arvoksi.197 Calamniuksen kirjallinen voima on Valvojan Y. K.:n [Yrjö
Koskelainen, ent. Nyholm] mukaan juuri ”yleisessä innostelemisessa”, joka on tosin peittänyt alleen sen persoonallisen välittömyyden, jota Calamniuksen aiemmissa kokoelmissa on tavattu. ”Taiteilija” Calamniuksesta ei Koskelaisen mielestä
voida kuitenkaan puhua, mutta hänenkin ääntään, ”suomalaista sopranoa”, Suomen
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laulajakuorossa tarvitaan. Isänmaallisessa innostuksessaan Calamnius sortuu Koskelaisen mukaan kuitenkin yliampumiseen, varsinkin Snellmanin julistuksia kertaavassa retorisessa saarnassa, ”Woimalaulussa”, jonka 31 värssyssä selitetään ja
siteerataan Snellmanin oppeja. Koskelainen toteaa, että lukijan täytyy olla ”hyvin
isänmaallisella juhlatuulella, ennen kuin tuon mixtura simplexin irvistelemättä nielaisee”.198
2.11 Runot elävät lauluina – ”Nälkämaan laulu” – korpikansan
itsetunnon kohottaja
Kiannon Valitut teokset IV (1923) sisältää viisikymmentä kaikista Kiannon runoteoksista valittua runoa. Kolmannes runoista koostuu sortovuosien aikana syntyneistä isänmaallisista runoista. Seuraavan kerran Kiannon runoja esiteltiin laajemmin Kiannon 90-vuotisvuonna 1964 Uolevi Kiannon toimittamassa Ilmari Kiannon
kauneimmat runot -kokoelmassa. Uudessa Suomessa kokoelman arvostellut Koskimies199 lainaa teoksen toimittajan ”naulan kantaan” osuneita alkusanoja:
Useimpien näistä runoista voi sanoa tulevan ”suoraan maisemasta”, KorpiKainuun muinaisista luonnontunnelmista. Korpisen muusan hyväily on selvästi havaittavissa. Sen rinnalla räiskyy entisen taistelijan, ”kapinoitsijan”,
äkäinen ääni, lisäksi kuuluvat paikoin kuin sydämen lyönteinä itsetutkistelijan
resignoituneet säkeet. Kaihomieliset tyynet vedet tai lipisevät pikkulaineet
vaihtelevat pärskyvien myrskyaaltojen tai yön pimeästä huutavan hornan
huuhkalinnun huhuilun kanssa.200
Leinonen korostaa Kaltiossa Kiannon koti-Kainuuta kohtaan tuntemaa, lähes maagista vetovoimaa. Runon ”Korven poika” alkusäkeissä Calamnius julistaa:
Sydänmaitani ylistän, / Korven karkeita oloja, / Miss’ ei kulttuuri kuhise / Eikä
eksytä edistys.201
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Kiannon säkeillä onkin ollut Leinosen mukaan kainuulaisten itsetuntoa kohottava
merkitys. Leinosen arvion mukaan kirjallisuuden Kainuu on Kiannon ja Leino-veljesten muotoilema. E. Leinon ja Kiannon aiheet ja ”helkavirsimäiset yhteiset kosmiset näyt” muistuttavat paljolti toisiaan:202
Huuda, huuda huuhkalintu, / Hornan haikea havukka, / Syksyn öisessä sylissä,
/ Hiiden hinkalon hämyssä!203
Viimeisimpiä suomalaista runoutta esitteleviä teoksia edustava Suomalaiset klassikkorunoilijat ja heidän koskettavimmat runonsa (2008) on kelpuuttanut sivuilleen
kolme Calamniuksen runoa: ”Rantakoivulleni”, ”Revontulten leikki” ja erillisenä
laulurunona ilmestyneen, Jean Sibeliuksen säveltämän ”Lastu lainehilla” (1902).
Teoksen toimittajan Pekka Tuomikosken mukaan Kiannon runoudella oli aikanaan
yhteiskunnallista ulottuvuutta ja ”merkitystä omaa profiiliaan hakevan katajaisen
kansan lyyrisenä pitkäsoittona”.204
Monet Kiannon runot ovat jääneet elämään sävellettyinä. Calamniuksen runoja
arvioinut Kormilainen pitääkin Kiannon lyriikkaa hyvin laulullisena ja helposti
sointuvana.205 Runoihin on sävelletty varsin runsaasti; R.-L. Kiannon kokoaman
yhteenvedon mukaan 193 sävellystä 47 säveltäjän toimesta. Säveltäjien joukkoon
kuuluu suomalaisen sävellystaiteen kärkinimiä. Calamniuksen sävellettyjen runojen suosituimmiksi ovat kohonneet Oskar Merikannon säveltämät ”Nälkämaan
laulu” ja ”Soipa kieli”, ”Lastu lainehilla” (säv. Sibelius), ”Sydänmaan lammella”
ja ”Rantakoivulleni” (säv. Erkki Melartin), ”Revontulet” (säv. Selim Palmgren), ”Suomussalmi – kotiseutu” (trad.) ja lastenlaulu ”Pikku Inkerin laulu” (säv.
Mikael Nyberg). Eniten sävellyksiä, 17 kappaletta, on tehty Calamniuksen Hiljaisina hetkinä -kokoelman lyriikkaan.206
Kajaanin Maanviljelysseuran tilaustyö, Kainuun maakuntalaulu ”Nälkämaan
laulu” on Kiannon laulusanoituksista tunnetuin. Sanojen valmistuminen viivästyi
Turjanlinnan rakennustöiden takia, jos kohta impulsiivisuudesta usein moititun kirjailijan inspiraatiokin oli tilaustyön edessä hukassa. ”Takaliston” kansan kulttuurikaan ei Kiannon mielestä ansaitsisi vielä trubaduuria. Sanoitusluonnoksen saatekirjeessä Kajaanin Maanviljelysseuran sihteerille Huugo Linnalle Kianto vaikeroi:
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Se on tekemällä tehty – minä en voi sellaista sepittää välittömästi. Kyllä oli
urakan otto tämä työ. Helppo luvata, vaikea täyttää. Sillä pyhä veli ymmärtää
itsekkin, että Kajaanin takaliston kulttuuri ei ole vielä läheskään sillä asteella,
että se henkisesti edellyttäisi trubaduureja. On siis po. asian kannalta oikeastaan synti koettaa laulaa, silloin kun henki ei käske. Ja mieskohtaisesti olen
viime vuosien kuluessa yhä synkennyt Kainuun kansan siveellisen arvon asteen suhteen. Mistä siis inspiratsiooni? Mutta täytyyhän jotakin toivoa tästä
kurjasta kansasta. Täytyyhän sitä edes keinotekoisesti sytyttää, salatun toivottomuuden uhallakin koettaa innostaa. Ja laulun luominen on valtava keino.
Luulin ehkä saavani paremmankin…207
Nimitys ”Nälkämaa” juontuu Otso Kukkosen mukaan Kalle Kajanderin Päivälehdessä julkaistusta ”Nälkäseuduilta”-matkaraporttisarjasta (1902–1903, I–XIV),
jossa Kajander kuvaa Kainuun oloja nälkävuonna 1902. Laulu sai ensiesityksensä
Kajaanin Maanviljelysseuran kokouksessa 21.12.1911. Kainuun Sanomien päätoimittajana vuosina 1955–1989 toiminut Kukkonen on todennut Nälkämaa-nimityksen väärentelyn hiertäneen Kainuun maakunnan väkeä ja käyneen kainuulaisten
kunnianarkuuden päälle.208
Kianto on itse tuominnut lyyrisen kautensa ”väärän uran henkiasteikkoon”, vaikka
näkeekin runoissaan ”siveellistä arvoa”.209 Vastaanotto näki Calamniuksen lyriikassa runsasta itsekeskeistä tunteellisuutta, alakuloista mielenapeutta, jumaluskon
hylkäämistä ja liiallista aistillisuutta, asioita, jotka on sittemmin nähty uusromantiikan aikaisen keskeislyriikan tunnusomaisiksi piirteiksi. Calamniuksen lyriikassa
on paljon sellaisia teemallisia piirteitä, jotka kulkeutuivat myös Kiannon proosatuotantoon: luonnon ylistys, isänmaallisuus, suomalaisuusaate, tunnustuksellisuus
ja tunteellisuus. Koskenniemi210 toteaakin vuoden 1957 artikkelissaan, että Calamniuksen lyriikka on jäänyt hänen muun tuotantonsa varjoon, vaikka sen voimakas
emotionaalisuus pohjustaa Kiannon koko kirjallista elämäntyötä ja etenkin hänen
intensiivistä ihmiskuvaustaan. Aikoinaan lähes unohduksiin painuneet Calamniuksen runot ovat sittemmin kokeneet renessanssin sävellettyinä, mikä osoittaa niiden
ylittäneen modernin ajan lyriikan vaateet. Venäjällä opiskelun aikana kiihtynyt
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kiinnostus tolstoilaisuuteen merkitsi Calamniukselle lyyrisen kauden loppua ja tunnustuksellisen proosatuotannon alkua. Kianto211 kirjoittaakin muistelmissaan, että
hänet vieroitti runoilun synnistä, ”riimien ja rytmien imututista”, etenkin ”isä Tolstoi”.
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3

KOKO ELÄMÄ ”PELKKÄÄ SUKUPUOLIVIETTIÄ”212

Kianto suomii itseään vuoden 1916 ”Pistopuheessaan” kirjailijalle harvinaisen suorasukaiseen tapaan, ei vain lyriikan, vaan myös vuonna 1907 julkaistun kolmen
teoksen (Auskultantin päiväkirja, Nirvana, Sieluja kevät-yössä) ja vuonna 1909 julkaistun Kärsimyksen vuoksi todeten niiden kuuluvan ”samaan kaltevaan pintaan”,
itse-elämyksiin kuin aiemmin julkaisemansa runoteoksetkin. Kärsimyksen Kianto
nimeää ”nuoruuteni hermosairauden tunnustuskirjaksi eli jonkunlaiseksi apologiaksi”, jossa kirjailija on halunnut painottaa ”kuinka valtavaa ja vaarallista osaa seksualisuus eli, käyttääkseni toisen kirjailijan [Järnefelt] nimitystä, ’Puhtauden
ihanne’ näyttelee ihanteellisesti kasvatetun nuoren miehen elämässä”. Kianto toteaa,
että edellä mainitut teokset eivät ole kelvanneet ”ravinnoksi terveyttä janoavalle
sivistyselämällemme”.213 Vaikka Kianto itse näyttääkin väheksyvän sukupuoliviettiä käsitteleviä tunnustusteoksiaan, niiden merkitystä ja suhdetta koko hänen tuotantoonsa ei voida ohittaa kirjailijan itselleen antaman tuomion vuoksi, varsinkin
kun Kianto itse palaa niihin toistuvasti myös muistelmateoksissaan. Luvussa esiteltävät puhtauden ihanteeseen liittyvät teokset ja niiden vastaanotto antavat paitsi
näköalan 1900-luvun alun kristillissävytteisen sukupuolimoraalikeskustelun kontekstiin, myös näkökulman Kiannon henkilökuvaan ja sitä kautta joidenkin arvioiden mukaan myös koko hänen tuotantoonsa, etenkin jos pidetään kiinni siitä, että
kirjailijan omalla elämällä on vaikutusta hänen teostensa sisältöön. Nuoren Calamniuksen omaksuma ankara siveysmoraali näyttää vaikuttaneen Kiannon luomisvoimaan tavalla, joka kavensi tilaa muilta aiheilta.
Edellä mainitun neljän teoksen tunnustuksellisuutta tukevat myös päiväkirjat, joiden aineistoa on päätynyt teosten materiaaliksi. Se, onko Kianto pitänyt päiväkirjoja tulevia teoksiaan silmällä pitäen, on Nevalan mukaan kuitenkin vain arvelujen
varassa. Päiväkirjat eivät yleensäkään sisällä fiktiivisiä kokonaisuuksia, ja Kiannonkin teoksiin hänen päiväkirjoistaan on siirtynyt Nevalan mukaan vain yksittäisiä kohtia. Nevala kuitenkin toteaa, että Calamniuksen Moskovassa oleskelun aikaisen päiväkirjan kirjoittajalle ja Nirvana ja Sieluja kevät-yössä -teosten romaanihenkilöille on yhteistä ”suhde naiseen ja omaan aistillisuuteen”.214
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Auskultantin päiväkirjan esipuheessa tekijä pohtii päiväkirjan materiaalin kelpoisuutta romaanin aineistoksi. Huvittuisiko lukija vai joutuisiko kaunokirjailija
ehkä naurunalaiseksi, jos myöhemmin julkaisisi sen? Siveellinen oikeutus päiväkirjan pitämiseen perustuu auskultantin mielestä sydämestä tulevaan rehellisyyteen
ja lapsenmielisyyteen. Auskultantti vetoaa esipuheessaan Tolstoin tunnustuksiin,
siihen, ettei Tolstoikaan salannut ja polttanut papereitaan, vaikka lieneekin aavistellut niiden päätyvän julkisuuteen. Neron ja tusinaihmisen päiväkirjan välillä on
auskultantin mukaan tietysti suuri ero, mutta molempien kirjoittajien tunnustusten
tarjoaminen lukijoille mahdollistaa tuon eron suuruuden havaitsemisen. Teoksen
epilogissa, joka on kirjoitettu lähes kymmenen vuotta päiväkirjan kirjoittamisen
jälkeen, tekijä kertoo osaavansa jo hymyillä ja hävetä päiväkirjansa paljastuksille,
hassunhauskalle lemmenjutulle. Tekijä ei ole halunnut polttaa kirjallisesti arvotonta
päiväkirjaansa, vaikka arvelee, kysyvään sävyyn tosin, että joku muu hänen sijassaan polttaisi ”joutavana roskana, lapsellisena renkutuksena?”215 Moni arvostelija
totesikin, että salanimi Antero Avomielen taakse piiloutunut, mutta helposti tunnistettavissa oleva tekijä olisi voinut jättää pitkäpiimäisen ja joutavanpäiväisiä sieluntiloja kuvaavan päiväkirjansa julkaisematta.216
Teoksessaan Nuori runoilijamaisteri Kianto kuvaa 1900-luvun taitteen vuosiansa niiksi, jolloin hänenkin ikäpolvensa nuoret miehet joutuivat määrittelemään ”kantansa voimakkaasti, viekkaasti ja hempeästi heräävään ihmiskunnan
ikuiseen intohimoon, sukuviettiin, naisen kaipuuseen ja niinsanottuun rakkauden
romantiikkaan”. Kianto toteaa toisen nuoren minänsä jatkaneen kehitystään ”iloisena ja terveenä”, kun taas toinen, ”umpimielinen lyyrillinen luonne” muuttui synkäksi ja ”sairaalloisesti itseensä tuijottavaksi nuoreksi mieheksi”, joka senaikaisissa painotuotteissaan valitti ääneen ”omaa hätäänsä”. Koska kouluissa ja kodeissa
ei häveliäisyyssyistä puhuttu sukupuoliasioista ja lähentymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa pidettiin syntinä ja riettautena, joutui jokainen nuori käymään yksin
ja ”hiljaisuudessa ihmisrodun vaikeinta ja vaarallisinta taistelua”. Kiannon mukaan ”on ihme, jos yksi sadasta tuhannesta kunnialla kestää sellaisen pyhimyskuurin”, taistelun kyykäärmeen lailla pistämään pyrkiviä sukupuolivietin houkutuksia
vastaan.217 Pappiskodissa kasvanut Kianto päättelee Iki-Kianto muistelee -teoksessaan, että ilman voimakasta kristillisperäistä puhtauden ihannettaan hän ei olisi
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koskaan tehnyt ”tiliä naissuhteistaan”, vaan ”ollut aivan tavallinen mies, joka ilman
moraalia pitää oikeutenaan elää aivan kuten tahtoo”.218
Pirjo Markkola toteaa artikkelissaan ”Seksi, miehet ja moraali”, että seksuaaliset kysymykset nousivat julkiseen keskusteluun 1800-luvun loppupuolella siveellisyyskysymystä käsittelevien sanomalehtikirjoitusten, teosten ja opaskirjojen
myötä. Erityisen huomion kohteeksi nousi miesten vahva sukupuolivietti ja prostituutio, jonka katsottiin olevan ensisijainen syy sukupuolitautien leviämiseen. Sukupuolimoraalista käydyn uskonnollissävytteisen keskustelun taustalla oli Markkolan mukaan Suomeen 1860–1870-luvuilla levinnyt anglosaksinen evankelioiva
herätyskristillisyys. Sinänsä siveellisyys-termin käyttö aikakauden keskusteluissa
ei merkinnyt ainoastaan sukupuolimoraalia, vaan kattoi myös yleisen yhteiskuntamoraalin. Keskustelun ydintavoite oli kristilliseen ajatteluun pohjautuva kokonaisvaltainen moraalireformi, jonka yksi tehtävä oli 1800-luvun lopulla virinneiden
seksuaaliradikaalien ajatusten torppaaminen.219
3.1

Sukupuolivietin kärsimysten romaanisato

Auskultantin päiväkirjassa, Nirvanassa ja Sieluja kevät-yössä -teoksessa suhde
seksuaalisuuteen liikkuu hillityimmissä rajoissa kuin kahden vuoden kuluttua Kärsimyksessä. Auskultantin päiväkirjan Antero Avomieli ihastuu Pohjalaisen Osakunnan tilaisuudessa tapaamaansa naisylioppilaaseen220, juoksentelee hänen perässään
ja saattelee, mutta kokee rakkautensa kuitenkin niin puhtaaksi ja henkiseksi ”ilman
pienintäkään huonoa himoa”221, ettei aistillinen lähestyminen tule kysymykseenkään. Varovaisuus ja epäröinti kostautuvat, kun toinen kosija ehtii edelle. Antero
Avomieli edustaa tyyppinä Kiannon muissakin kärsimyssadon teoksissa esiintyvää
naiivia puhtauden ihanteen vaalijaa, epävarmaa ja empivää, kaikkea hautovaa ja
jopa hieman sairaalloiselta vaikuttavaa ristiriitaista miespäähenkilöä, jonka kulloinenkin sukunimi antaa jo viitettä heidän luonteenlaadustaan: Avomieli, Ihantola,
Karm, Murhenius.
Sieluja kevät-yössä -teoksen moraalikysymykseksi nousee myös lähimmäisenrakkauden sanoma. Päähenkilö, venäjän kielen opiskelija Rafael Ihantola on ikävystynyt sipulikirkkojen Venäjän keväässä siinä määrin, että päättää sydämeenkäyvän naistuttavuuden saadakseen hankkia saksan kielen tunteja joltakin nuorelta
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saksattarelta. Katututtavuuksia inhoavalle poikamiehelle tällainen tapa hankkia
naisseuraa on kunniallinen: ”Saksankielen oppiminen oli sivuseikka – pääasia tietenkin oli saada suloisia suhteita.” Mieleen karkaa myös ajatus punaisten uutimien
huoneen iloisesta sulottaresta ”à la parisienne”, joka vapauttaisi poikamiehen ”tästä
tekopyhyyden kuormasta”. Toisaalta viettelystä pelkäävä poikamies rukoilee Jumalalta voimaa säilyttääkseen puhtautensa. Ihantola valitsee opettajatarjokkaista
totisen ja ”marmorikylmän vaikutuksen” tehneen ”korkeavartaloisen” riigalaisen,
ulkopuolisten silmissä tarpeeksi arvokkaalta näyttävän. Yksi hylätyksi tullut hakija,
aviottoman lapsen synnyttänyt surusilmäinen venäläis-saksalainen Milka Sorge on
kuitenkin tehnyt Ihantolaan säälinsekaisen vaikutuksen, joka johtaa tapaamiseen ja
kirjeenvaihtoon, naisen puolelta lähinnä rahankerjuuseen. Milka Sorgen vilpittömyyttä epäillessään Ihantola joutuu moraalisen ongelman eteen, jolle hän hakee
ratkaisua suuresti kunnioittamansa Tolstoin sanoista todellisesta kristinopista,
jonka mukaan ”tarvitsee vain menetellä muiden suhteen niin kuin me tahdomme
että meidän suhteemme meneteltäisiin. Siinä on koko laki ja profeetat, kuten Kristus on sanonut.” Rahaa saatuaan nainen häviää ja lopettaa yhteydenpidon, vaikka
on antanut kunniasanansa Ihantolan antamien rahojen takaisinmaksusta. Se, oliko
nainen ehkä ”taitava teeskentelijä”, ”sairas hysteerikko” tai ”salainen morfinisti”,
ei kuitenkaan vaivaa Ihantolaa. Oman itsekkyyden voittaminen ja Milka Sorgen
auttaminen, vaikkakin ”mitättömän vähän”, jää Moskovan muistojen ainoaksi ilonsäteeksi vakavamman elämänkatsomuksen omaksumisen ohella.222
Teoksen idealismista ja moraalisesta annista ei oltu yksimielisiä. Useissa arvosteluissa kuitenkin korostetaan teoksen siveellistä henkeä, tervettä moraalia ja
langenneen ihmisarvoista kohtelua. 223 Suur-Savon arvostelija toteaa, että vaikka
Calamnius-Kiannon teos näyttääkin ”satunnaisesti kokoonpannulta”, huokuu siitä
vapaa, kaikkea muotisiveyttä ja kirkkojumalisuutta hyljeksivä henki, joka antaa arvon ainoastaan yksityisen ihmisen omantunnon äänelle. Novelli putoaa
kirkkaana pisarana siihen elämänmereen, jonka aallot laulavat ainaista säälinvirttä köyhien ja sorrettujen tähden, mutta jota laulua parempiosaiset niin harvoin sietävät kuunnella.224
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Valvojan Tarkiainen puolestaan tuomitsee teoksen naiiviksi, paremmanpuoleiseksi
konventtikertomukseksi, jonka päähenkilö on yhtä kuin kirjailija itse, joka näyttäytyy meille ”rakastettavassa lapsellisessa avuttomuudessaan” avoimena kuin koulupoika. Maisteri Ihantola tulee nähtävästi nenästä vedetyksi lainatessaan kerjäävälle
venakolle rahaa, vaikka hän itse uskoo auttaneensa ”elämän murjomaa jaloa sielua”.
Venakon yhtäkkinen katoaminen rahojen saannin jälkeen herättää lukijassa ilkeitä
ajatuksia naista kohtaan ja vähentää kuvauksen puolueettomuutta ja kirjailijan teräväsilmäisyyttä.225
3.2

Päivänkakkararakkautta

Vuonna 1907 julkaistu Nirvana on Kiannon mukaan tunnustusromaani vuoden
1897 kielenharjoitusmatkalla Venäjän Staraja Russassa tapahtuneesta ihastumisesta
majoituspaikan emännän, paronitar von Verzbitskajan sisareen Antonina von Neimaniin, teoksen Nirvana Napoleonovnan esikuvaan. Viisi kuukautta kestäneen
oleskelun aikana syntynyt platoninen suhde jatkui Kiannon mukaan kirjeystävyytenä neljä vuotta ja päättyi viimeiseen tapaamiseen joulukuussa 1901.226 Urho Haapanen näkee Nirvanassa nationalismiin liittyviä kannanottoja arvellessaan kirjailijan tarkoituksena olleen kuvata ristiriitoja, joita eri kansallisuuksien välille syntyvissä rakkaussuhteissa voi ilmetä.227 Venäläisyyttä sinänsä ei nähdä arvosteluissa
negatiivisessa valossa, vaan teoksessa todetaan olevan aitovenäläistä alkuperäisyyttä, ”jonka hyväntuulisuudesta juro suomalainenkin tuntee sulavansa ja jonka
ehyen inhimillisyyden parissa hänenkin suljettu sielunsa viihtyy ja avautuu”.228
Ankaraa kritiikkiä yleensäkin Kiannon tunnustusromaaneille jakanut Tarkiainen tuomitsee teoksen lapselliseksi, ”sairaan ja hermostuneen ’vuosisadanlapsen
tunnustukseksi’”. Kirjansa puutteet tekijä lienee Tarkiaisen mukaan aavistanut ennakolta, koska hän on jo teoksen ”Jälkilauselmassa” ottanut varauksen negatiiviseen kritiikkiin:229
Mutta esteettinen vaikutus, hyvä veli…! koetin yhä väittää.
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Toverini huitasi vain kämmenellään ja päästi jonkun murhaavan sanan taiteesta
ja esteetikoista, vieläpä herroista arvostelijoistakin.230
Uuden Suomettaren A. A. T.:n 231 teoksessa näkemät ”Werther-tunnelmat” aromailta ja hämyisistä puutarhoista typistyvät Turun Sanomien Anna-Maria Tallgrenin kritiikissä teoksen kappaleiden kulun osalta yhteen lauseeseen: ”Rakkaus ja
rakkaus ja taas rakkaus, jossa juuri ei ole eri kehitysasteitakaan.” Koko tarina muistuttaa päivänkukalla käytävää leikkiä: jaa – ei, otanko – en uskalla. Tallgren tarttuu
teoksen muutoin lähinnä mystiikkaan liitettyyn Nirvana-nimeen, jonka valitseminen teoksen nimeksi lienee lähinnä ”hieno teatteri-’coup’”, dramaattinen yllätys
yleisön kosiskelemiseksi. Tavoitteleeko kirjailija hirtehistä huumoria vai heinemaista jumalallista ivaa, kysyy Tallgren lainatessaan Solmu Sortimo Karmin ”syvämietteiset sanat” arvosteluunsa:232
Anteeksi neitiseni että vielä olen elävien kirjoissa! En jumaliste kuolla voinut,
sillä kun yöllä näin istuin ja kirjoittelin alusvaatteisillani, niin tuli vilu, yksinkertaisesti vilu, ja minä olin myös hyvin uninen – ja kukapa, kukapa olisi huolinut itseään surmata sen hurmaavan ruusupeitteen alla, jonka Sinä itse olit neulonut – kuinka suloista siihen kietoutua...233
Juuri ivansekainen kerronta on auttanut Valvojan Koskelaisen [Y. K.] mukaan tekijää sentimentaalisuuden salakarien välttelyssä. Sekä tekijä että lukija hymyilevät
surullisen hahmon ritarille, rakkauden narrille ja kömpelölle rakastajalle, jota tekijä ”näsäyttää” tarpeen tullen. Lemmentarinan osapuolet eivät etene edes ensi suudelmaan asti, vaikka ”rakkaus on romaani”:
Nimittäin rakkaus huokauksissa, rakkaus ujossa neuvottomuudessa, oikullisessa weltschmerzissä, puhdas rakkaus paperilla. Tämä surullisen hahmon ritari Karm liikkuu kuin unissa-kävijä satakielten kaupungissa etelä-Venäjällä,
tuskittelee itseään ja tuskittelee muita, kävelee kuutamossa ja epäilee lemmen
olemassaoloa eikä huomaa, että hänelle, juuri hänelle kukkii ihana, täyskypsä
nainen – tahi oikeammin kyllä huomaa, mutta ei uskalla ymmärtää mitä se merkitsee. Kaihtaa, kiertää, kaartaa, ruikuttaa, etsii, pakenee, kieltäytyy suorittamasta pieniä ritaripalveluksia armaalleen, koska on päättänyt ettei mene ikinä
naimisiin venäläisen naisen kanssa, siitä syystä että venäjän kieltä halveksitaan
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hänen kotimaassaan (!). Kerran kauniina iltana puhuttelee ritarimme naisystäviään avatussa akkunassa, ja kun hänelle poislähtiessään heitetään sormisuukko, parkasee mies: hyi teitä!234
Koko teos noudattelee Nevalan mukaan dostojevskiläisen tunnustusromaanin tradition mukaista päähenkilön ”sielunerittelyä”, yhtä sisäisen minän analysointia.235
Äidiltään haaveellisen luonteen perinyt suomalainen ylioppilas Karm tarkastelee
ympäristöään romanttisin silmin, kokee olevansa epänormaali, lähes mielipuoli,
naurettava ja erilainen kuin muut. Karm analysoi jälkeenpäin jokaista sanaansa,
tekoansa ja liikettänsä ja tuntee tietävänsä muiden ajatukset itsestään. Hän haluaisi
olla poikkeus lammaslaumasta, dostojevskiläinen romaanisankari, joka uskaltaa
rikkoa vakiintuneita tapoja, etikettiä ja moraalisääntöjä. Naisten suhteen Karm on
kuitenkin kokematon, arka ja estoinen. Nainen näyttäytyy Karmille pyhänä ja puhtaana, valkoisena kuin joutsen, yliluonnollisen siveänä ja ulottumattomissa olevana:
Pyhä, pyhä on minulle naisen lempi ja naisen ruumis minulle pyhä, pyhä on
minulle se suudelma, jonka Jumala on ihmiselle opettanut, vaan jota minä, kokematon, en tunne.236
Teoksessa useissa yhteyksissä esiintyvä lumivalkoinen väri, muun muassa ylioppilaslakissa, symbolisoi Nevalan mukaan päähenkilön puhtauden ihannetta.237 Itsesaastutuksen häpeän taakkaan viittaavaa on puhe ”kummallisesta ’syystä’”, jonka
vuoksi Karm kieltäytyy kävelemästä käsikynkkää ”unessakin” puhtaana näyttäytyvän Nirvanan kanssa, vaikka nainen itse tarjoaa käsivarttaan. Karm laatii ja toimittaa Nirvanalle kymmenkunta arkkia käsittävän paperitukun itsetunnustuksia, ”sielullisen selonteon” naisilta tähän asti salaamastaan ”kummallisesta ’syystä’”, jonka
vuoksi pelkää Nirvanan halveksivan häntä. Nirvana ei ole aikaisemmin kuullutkaan ”sellaisesta syystä” ja pelkää Karmin liioittelevan:
Te viskaatte koko nykyisen sielunelämänne, kaikki sydäntunteenne, kaikki ajatuksenne, kaikki puheenne, koko käytöksenne yksistään tuon yhden ainoan
asian syyksi… Tuon salaperäisen ominaisuutenne tähden te ette muka voinut
tarjota minulle käsivarttanne silloin kun pyysin!...238
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Nirvanassa Kianto on Nevalan mukaan käyttänyt ”monenlaisia keinoja etäännyttääkseen alkukokemuksen ja fiktion henkilöiden kokemukset toisistaan”. 239 Romaanin ”Jälkilauselmassa” kertoja on nimennyt itsensä kirjantekijäksi, jolle sydäntautiin kuollut ylioppilastoveri, lehtori Karm on uskonut päiväkirjansa ja vuosia
sitten Venäjällä tapaamansa Nirvana Napoleonovnan kanssa käymäänsä kirjeenvaihtoa mahdollista novellia varten. Kirjantekijä ei olisi halunnut esittää Karmia
sellaisena raukkana kuin hän päiväkirjassa esiintyy, mutta Karm on vannottanut
tekijää pysymään totuudessa, aivan kuten kirjailijan kuuluukin tehdä. Myöhemmin
elämässään ryhdikkäänä ja yhteiskunnallisesti kelpona miehenä tunnettu Karm toteaa olleensa päiväkirjan kirjoittamisen aikaan ”naisvihaaja”, ”sairas, ja sairaus vaikuttaa sen että kaikenlainen sielunelämä, yksin lempikin, muodostuu surkeaksi”.
Suomeen palaava Karm vannoo, että Nirvana ja hänen kaltaisensa naiset ovat Karmille lopullisesti kuolleet. Mieleltään vapautunut mies päättää ottaa vastaan ”elämän kouristukset” ja tyytyä tulevaan. Ratkaisu ei löydy ainakaan avioliitosta, koska
Karm kuolee naimattomana.240
3.3

Tolstoilaisen siveysmoraalin kritiikkiä

Omaelämäkerrallisessa romaanissaan Avioliitto: tarina tuhansien joukosta Kianto
kirjoittaa, että hänessä 17-vuotiaana nuorukaisena herännyt voimakas sukuvietti sai
hänet tuntemaan itsensä maailman saastaisimmaksi ihmiseksi ja rukoilemaan 20vuotiaana apua jumalalta viettinsä tukahduttamiseksi. Paljon puhtauden ihanteensa
vuoksi kertomansa mukaan kärsinyt 29-vuotias uskoi masentuneena jo jäävänsä
loppuiäkseen vaille naista, koska oli ”siveyden kirjoissa” pysyäkseen kulkenut ”kylmänä kaikkien tarjolla olevien kiihottajattarien ohi”, vaikka toisaalta oli
toivonut tulevansa vietellyksi päästäkseen nauttimaan luonnollisesta sukupuolielämästä.241 Aiheen arkuuden vuoksi kirjailijanimellä Salanimi julkaistu Kärsimys on
Kiannon mukaan hänen ensimmäinen romaaninsa, rehellinen, ”omasta elämyksestä
leikattu ’Confession d’un enfant du siècle’”.242 Romaanin taustalla häilyy proosaruno Margareetaan purkautunut epäonninen ihastuminen Ida Cecilia Ahrenbergiin.
Kärsimys kertoo nuoresta filosofian kandidaatti Mauri Murheniuksesta, ruumiiltaan erinomaisen vahvasta ja mallikelpoisesta, mutta levottomasta ja itsekeskeisestä nuorukaisesta, joka tuntee olevansa hermostolliselta sieluntilaltaan lähes
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mielisairas. Teoksessa esiintyvät pelot itsesaastutuksen seurauksista seurailevat aikakauden, muun muassa Wretlindin oppaan tekstiä:
Mutta silloin se taas häneen kipeimmin pisti, kun hän yritti johonkin työhön,
jossa tarvittiin järkeä ja kestävyyttä. Juuri tämän taudin tähdenhän kaikki yliopistolliset luvut olivat olleet hänelle niin tympäiseviä, ja nyt olivat hänen aivonsa kaikesta päättäen semmoisessa tilassa ettei hän niillä olisi pystynyt suinkaan helpoimpiakaan tutkintoja suorittamaan. Että hän oli pakotettu hylkäämään virkamiesuran, se tosin ei riippunut yksinomaan hänen taudistaan, vaan
yleensä koko hänen luonteestaan.243
Seksuaalimoraalisessa kriisissään Mauri Murhenius päätyy luonnonlääkäri ja sielunelämäneuvoja Lea Stormin244 autettavaksi. Äidillinen rouva Storm ottaa Maurin
henkiseen hoitoonsa ja vakuuttaa, ettei itsesaastutus ole ikuiseen kadotukseen johtava synti, kuten kirkko opettaa, vaan tauti, säälittävä sairaus, joka oli iskenyt kyntensä Mauriin epäsuotuisten olosuhteiden takia. Siveellisesti onnettomasta elämästä ja itsesaastutuksen taudista parantuu rouva Stormin mukaan menemällä naimisiin. Stormilla on hoidossaan myös isänsä ja isoisänsä irstailujen perintösyntinä
hermotautiin sairastunut nuori pankkineiti Dagmar Svedenheim, johon Mauri rakastuu. Mauri mielii Dagmaria vaimokseen, mutta vaalii puhtauden ihannettaan
niin naiivin tarkasti, ettei uskalla edes suudella lempensä kohdetta. Toisaalta Dagmar myös ilmoittaa, ettei aio mennä koskaan naimisiin kenenkään kanssa. Dagmarin päätös ei kuitenkaan pidä, ja hän kihlautuu toisen miehen kanssa. Loukatuksi
itsensä tunteva Mauri tarttuu aseeseen, haavoittaa kilpakosijaansa ja ampuu sen jälkeen itsensä.
Mauri Murhenius kokee, että hänessä asustaa sekä enkeli että kiusaaja; mielikuvat naisista ovat samalla sekä puhtaita ja yleviä että aistillisen hekumallisia.
Vaikka Mauri on lukenut, että ajatusten varjelu puhtaina on ainoa keino säästyä
sukuvietin turmiolta, hän kokeilee vaivaansa myös ruumiinhoitoa juoksentelemalla
pitkin merenrantoja sammuttaakseen polttavan janonsa. ”Mene, pois kiusaaja!”,
anelee Mauri Jumalaansa rukoillen, mutta tarpeeksi itseään ruumiillisesti kidutettuaan antaa väsyneenä itselleen luvan raueta ”siihen puolitajuiseen antaumukseen,
joka vihdoin toi hänelle sairaloisen viihdytyksen”245. Murhenius tietää Tolstoinkin
todenneen, että nuorilla miehillä on aina vähän likainen mielikuvitus, joten täysin
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turmeltumattomia miehiä ei siten olekaan. Itsekieltäytymiseen kehottajat, jopa
Tolstoi, ovat Murheniuksen mielestä jääviä vaatiessaan muilta sitä, mihin eivät ole
itse pystyneet:
[--] ja Mauri Murhenius lausui katkeruutensa siitä että ne jalot ja suuret henkilöt, jotka saarnasivat itsekieltäytymistä ympärilleen, ovat itse menneet kaikkien nautintoasteiden lävitse, ennenkuin sellaisen vakaumuksen ovat saavuttaneet. – Kelpaa sitten opettaa muita, kun ensin on itse elänyt toisin. Ajatelkaa –
huudahti Mauri Murhenius – jos Leo Tolstoi itse olisi aikaisemmassa elämässään ollut toisenlainen, kuinka mahtavasti hänen siveysoppinsa vasta silloin
vaikuttaisi ihmiskuntaan!246
Tolstoin Kreutzersonaatin (1890) jälkipuheessa esittämät siveellisyysihanteet typistyvät Kiannon teoksissa lähinnä vaatimukseen pidättäytyä avioliiton ulkopuolisesta ruumiillisesta rakkaudesta. Tolstoin mielestä ruumiillinen rakkaus ei ole ensinkään runollisen ylevää, vaan ihmistä alentava eläimellinen teko niin avioliiton
ulkopuolella kuin avioliitossakin, joten ainoastaan totaalinen pidättäytyminen aistillisista suhteista on oikea tie ”ihmisarvon saavuttamiseksi”. Tolstoi tuomitsee
maksullisten naisten käytön heidän ruumiinsa ja sielunsa tuhoamisena, rikoksena
siveellisyyttä vastaan ja pitää ensimmäistä yhdyntää – kenen kanssa tahansa – avioliittoon velvoittavana. Avioliitto, johon ei löydy Tolstoin mukaan perusteita oikeasta Kristuksen opista, on ”lankeemus, synti”, koska siihen liittyvä ruumiillinen
rakkaus on itsensä palvelemista ja on siten esteenä kristityn päätehtävälle, Jumalan
ja lähimmäisen palvelemiselle. Langenneiden pitää kuitenkin huolehtia jo syntyneistä lapsistaan, mutta heidän tulee pyrkiä eroon ruumiillisesta rakkaudesta kohti
sisarellista suhdetta.247 Mauri Murheniuksen näkemys aistillisesta rakkaudesta kehkeytyy koko maailmaa pyörittävään voimaan, niin hyvässä kuin pahassakin:
Sukupuoli-ilmiö? Koko maailman elämähän, rehellisesti tutkittuna, kohdistui
tähän asiaan. Kaikki elämänlangat, sekä hienoimmat että karkeimmat, kiertyivät ihmisten sukupuolisuhteiden ympärille – koko yhteiskunta ammensi sisällyksensä verivirroista, jotka sen omissa suonissa pulputtivat… sieltä kaikki
kaunein, sieltä kaikki kamalin sai salaisen alkunsa, vaikkei sitä julki tunnustettu. [--.] Kaikkialla kutkuttavia kuvia ja sanoja, liikkeitä ja lemahduksia, jotka
hivelivät herkistyneitä hermoja, ravitsivat ahnasta fantasiaa, virittivät ja polttivat janoavaa verta! Katseet, kuiskeet, hymyilyt, ilakoiva käytös ja käynti – – –
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toverien kevytmieliset puheenparret ja pilakertomukset, joissa naisten raiskausta ja miehen irstautta pidettiin jokapäiväisenä, luvallisena asiana…248
Tolstoilaisen siveysmoraalin kritiikki tulee esille myös Mauri Murheniuksen käymästä keskustelusta tolstoilaisen elämänkatsomuksen omaksuneen maanviljelijä
Risto Rauhalan249 kanssa. Koska monien ikäistensä miesten tapa tyydyttää sukupuoliviettiään bordellissa on Maurille vastenmielinen ajatuksenakin, Rauhala ehdottaa poikamiehelle yhdyselämää yhden ainoan prostituoidun kanssa aivan kuten
avioliitossa. Ehdotus esiintyy myös Järnefeltin 250 Puhtauden ihanne -teoksessa;
prostituoituun langenneen naimattoman miehen pitää ottaa prostituoitu elämänkumppanikseen, ja heidän tulee pyrkiä yhdessä eroon aistillisuudesta. Rauhalan ehdotus on Murheniukselle kauhistus. Murheniuksen ihanteena kun on ”aina ollut
säästää itseni koskemattomana sille puhtaalle naiselle, jonka kanssa menen oikeaan
avioliittoon”.251
Nimimerkin ”eräs teoksen käsikirjoituksesta lukenut” samansisältöinen arvostelu julkaistiin useassa lehdessä. Arvostelijan mielestä on samantekevää, kuka salanimen takana oleva kirjailija on, koska teoksessa käsitelty ilmiö on pääasia:
Nyt ilmestynyt romaani ”Kärsimys” on kursailematon nuoruuden salaisuuksien paljastus, joka kertomalla nuoren miehen sukupuolisairaudesta aiheutuvan
sieluelämän semmoiselta ikäkaudelta, jolloin miehessä herää luonnollinen,
ihanteellinen, mutta vastaamaton rakkaus naiseen, tahtoo nostattaa kaikki siveellisyydelle arvoa panevat, viettinsä kanssa taistelevaiset ihmiset syvemmin
ajattelemaan aistiorjuudesta pelastumista. Romaanin ”sankari” esitetään sellaisena kuin monikin nuori mies todellisuudessa voipi olla, ei salata enemmän
hänen itsekästä raukkamaisuuttaan, kurjuuttaan ja halpaa kitumustaan taakkansa alla, kuin hänen avioliitto-ihannettaan ja puhdasta lapsellisuuttaan. Näyttämällä mihin parantumattoman rakastajaraukan sielullinen surkeus äärimmilleen kehittyneenä voipi johtaa, ei suinkaan tahdota saarnata sellaista esimerkkiä, vaan päinvastoin täten päästää vakava varoitushuuto samoihin asioihin
sortuneille ja takertuneille. Meidän kirjallisessa sivistyksessämme ollaan valitettavasti valmiina pilkkaamaan moisten teosten julkaisemista, mutta tämä
kirja ei pyydäkään tavotella kamarikaunotuomarien mallikaavoja, vaan ainoastaan elävän ihmisen omiatuntoja ja järkeä. Teoksesta on epäilemättä, oikein
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käytettynä, hyötyä ja silmäinavausta nuorukaisille, neitsyeille, lasten vanhemmille, holhoojille, kasvattajille ja yleensä kaikille, jotka ovat kohdistaneet huomionsa siihen, kuinka äärettömän tärkeä, päivänpolttava asia elämässä on tuo
sukuviettikysymys, jonka muotisivistys tahtoo salata taikka verhota niin taiteelliseen korumuotoon, ettei siitä ainakaan lukevalle yleisölle ole siunausta.252
Sukupuoliviettiä käsitteleviä kaunokirjallisia teoksia julkaistaan Suomessa arvostelijan mukaan liian vähän, mutta nuorsuomalaisen Hämettären arvostelija S.253 pitää alan tieteellisiä teoksia riittävinä ja sukuvietin käsittelemistä kaunokirjallisuuteen kuulumattomana. Helsingin Sanomien nimimerkki A. N. [todennäk. Alli Nissinen] näkee Kärsimyksen päähenkilössä jalon nuoren miehen, joka taistelee puhtautensa puolesta sukupuolivietin pahetta vastaan, ”joka seassamme niin paljo tuhoa tuottaa”:
Siveydellinen itsensä hillitseminen ja kauhistuttava lankeeminen on kuvattu
valtavilla, hirvittävillä väreillä. Samoilla sivuilla, joilla kirjailija kertoo taisteluista sukupuoliviettiä vastaan, kuvataan myöskin surullisia kohtia meidän sivistyneitten miestemme sukupuolielämästä. Näemme siellä, miten suuret lahjat
menevät hukkaan, valoisat tulevaisuudet turmeltuvat huonon ”elostelemisen”
takia.254
Uuden Auran arvostelija toteaa, että kysymyksessä ei ole tavallinen lemmentarina,
vaan ”hermosairaan miehen” taistelu ”siveytensä säilyttämiseksi”, miehen,
jonka ”fantasia lapsuuden päivinä on kuritta kasvatettu”.255 Karjala-lehden nimimerkki Binocle [Walter Zilliacus256] osoittaa myötäymmärrystä Mauri Murheniukselle ja kertoo omakohtaisten sukupuolivietin kiusausten tulleen hoidetuiksi hyvin
tavanomaisin ja yleisin keinoin. Zilliacus on lukenut rinnan August Strindbergin
Tjänstekvinnans son (1886) -teosta ja Kärsimystä ja toteaa molempien olevan ”sydänverellä kirjoitettuja” kärsimyshistorioita, mutta veri on punaisempaa ruotsalaisessa teoksessa. Zilliacus muistelee jokaisella olleen pieniä sydänsuruja ylioppilasvuosinaan, mutta pälkähästä on voinut päästä helposti ”jollakin pienellä synnillä
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runottaria vastaan”, ehkä ensihumalalla tai vieläkin halvemmalla, joten Murheniuksen itsemurha on tilanteeseen nähden ylimitoitettu teko.257
Kärsimyksen arvosteluja leimaa kaksinaismoralistisuus, sillä ei liene uskottavaa,
että naimattomien miesten seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen olisi suhtauduttu
yleisesti niin kauhistelevasti kuin esimerkiksi A. N.:n tuomitsevansävyinen arvostelu antaa ymmärtää. Kritiikit kuvastavat pikemminkin vallitsevaa kristillisperäistä
siveysnormia kuin käytännön elämää, kuten myös Zilliacuksen arvostelusta voi
päätellä.
Antti Häkkisen mukaan prostituutio oli 1800-luvun Helsingissä ”keskeinen osa
kaupungin varakkaamman miesväen huvittelua ja vapaa-ajanviettoa”. Esiaviollinen, avioliiton ulkopuolinen ja maksullinen seksi oli miesten keskuudessa salaisesti
hyväksyttyä. Vaikka bordellit kiellettiin vuonna 1884 ja poliisin ohjesääntöinen
prostituution valvonta lakkautettiin vuonna 1908, ko. toimenpiteet eivät merkinneet
Häkkisen mukaan prostituution loppumista, vaan prostituoitujen valvonnan siirtymistä terveysviranomaisille. Ilotalojen sulkeminen taas johti prostituution leviämiseen kaduille ja salabordelleihin.258
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4

VALTAIN VIHAAJA – RADIKAALI
KAPINALLINEN

Lyyrisen kauden ja kolmen puhtauden ihannetta vaalivan romaanin jälkeinen, vuosien 1908–1912 välinen tuotanto on nimetty Kiannon kapinointikaudeksi259, jonka
suurimmaksi yhteiseksi nimittäjäksi nousee Pyhässä vihassa huipentuva tolstoilainen antiklerikalismi. Työväenliikkeen nousulla 1900-luvun alun Suomessa oli
Kiantoon vaikutus, jota ei voi pitää ainoastaan kirjallisena, vaan myös yhtymisenä
moniin työväenluokan aatteellisiin pyrkimyksiin, muun muassa uskonnonvapauden ja siviiliavioliiton laillistamisen ajamiseen. Parempaa uskonnon ja palkkapapiston vastaista asetta kuin pappissäätyyn syntynyttä kirkkoherran poikaa ja yliopistokoulutettua Kiantoa sosialistit eivät olisi voineet toivoakaan. Savon Työmiehessä arvostelija J. K. 260 toteaakin jo odotetun, milloin joku nuori kirjailija ”uskaltaisi katkaista sovinnaisuuksien ja kuluneiden katsontakantojen kahleet ja virittää
soittimensa valistuneimpien vakaumuksien vapaisiin sävellajeihin”.
Kiannon loikka tolstoilaisen puhtauden ihanteen siivittämistä lemmenkaihoisista romaaneista sosialidemokraattien ajamien yhteiskunnallisten ja poliittisten
teemojen pariin oli suunnanmuutos, josta vasemmistolehdistön kritiikeissä otettiin
täysi hyöty irti. Tosin tuleva SKDL:n kansanedustaja (1946–1948) ja Yleisradion
pääjohtaja (1945–1949), näytelmäkirjailija Hella Wuolijoki, tyttönimeltään Murrik,
suhtautui jo nuorena 22-vuotiaana filosofian maisterina hyvin luokkatietoisella
asenteella Pyhään vihaan, joka ei täysin vakuuttanut Murrikia yläluokkaan syntyneen Kiannon poliittisen vakaumuksen aitoudesta. Pyhän vihan ideologinen konteksti nousee läntistä kirjallisuutta laajalti 1800-luvun loppupuolelta alkaen ravistelleista virtauksista, kuten darvinismista, tolstoilaisuudesta ja nietzscheläisyydestä,
jotka kaikki joutuivat törmäyskurssille kristinuskon kanssa.
4.1

Kristinuskon kriisi – uusille aatevirtauksille henkistä tilausta

Mikko Juva kirjoittaa tutkimuksessaan Rajuilman alla (1956), että vielä 1800-luvun puolivälissä kristillisyys merkitsi muutakin kuin pelkkää uskonnollista uskoa.
Kristinuskon katsottiin antavan vastauksen maailman syntymiselle, ja se muodostui
maailmankatsomukseksi, joka ohjasi valtiollista, yhteiskunnallista ja kulttuurielämää sekä sosiaalisen kanssakäymisen normeja. Kristinuskoa ja kirkkoa vastaan oli
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hyökätty 1700-luvulla valistuksen ja 1800-luvulla uskonnollisen liberalismin hengessä, mutta enemmänkin molemmissa oli kyseessä antiklerikalismi kuin täydellistä uskon hylkäämistä ajaneet suuntaukset. Varsinainen hyöky kristinuskoa vastaan alkoi 1800-luvun viimeisellä kolmanneksella luonnontieteiden kehityksen ja
etenkin Charles Darwinin teoksen Lajien synty (1859) myötä. Darvinismi koettiin
universaaliksi selitysopiksi, joka agnostisena teoriana perustuu logiikkaan ja kokemukseen ja kumoaa siten kristillis-platonisen maailmankuvan. Vastakkainasettelu
oli darvinismi tai kristinusko, tiede tai taikausko. Suomessa kristinuskon auktoriteettiaseman kyseenalaistaminen alkoi ensimmäisenä ruotsinkielisen sivistyneistön
piirissä ja levisi myöhemmin myös muihin yhteiskuntaluokkiin. Juva toteaa, että
vuosisadan alussa ”uskonto oli laajoille, nimenomaan sivistyneistön ja työväen piireille tullut kyseenalaiseksi suureeksi ja kulttuuri sai yksin tehtäväkseen pitää pystyssä yhteisön elämälle välttämätöntä arvojen järjestelmää”.261
Muun eurooppalaisen kirjallisuuden tavoin myös suomalainen kirjallisuus sai
vaikutteita tolstoilaisuudesta ja nietzscheläisyydestä. Näiden kahden aatesuuntauksen yhteisenä piirteenä korostuu individualismi sekä lähes nihilistinen suhtautuminen vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen ja kirkolliseen instituutioon. Väitöskirjassaan Tolstoilaisuus Suomessa (1958) Armo Nokkala toteaa tolstoilaisuuden
ydinsanomaksi lähimmäisenrakkauden teon, halun palvella lähimmäistä, kun taas
nietzscheläisyydessä korostuu yksilön omaan itseensä kohdistuva aktiivisuus,
Friedrich Nietzschen262 mukaan kyky halveksua itseään, tulla ”paremmaksi ja pahemmaksi”. Nietzschen ja Tolstoin näkemykset seksuaalisuudesta poikkeavat perustavanlaatuisesti toisistaan. Tolstoin seksuaalimoraalin ydin on puhtauden ideaali,
täydellinen pidättäytyminen sukupuolisuhteista.263 Nietzschen filosofia on sitä vastoin eroottismyönteinen, vitaalisuutta ja viettiä ihmisen voimavarana korostava.264
4.2

Luonnoton ”erootillinen” äiti

Pyhässä vihassa Kianto tarttuu autonomian ajan loppupuolen parisuhde- ja sukupuolimoraalikeskustelujen teemoihin: vapaan rakkauden ideologiaan, seksuaaliradikalismiin ja siviiliavioliiton laillistamisen vaatimukseen. Kristillisen seksuaalimoraalin mukaan sukupuoliviettiä sai tyydyttää vain avioliitossa, ja siviiliavioliiton
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laillistaminen tuottaisi kirkkoherra Viktor Salmisen265 mukaan ”tietysti suuria siveellisiä vaaroja kansalle”. Sukupuolikäyttäytymiselle oli asetettu varsin tiukkoja
vaatimuksia, joista poikkeamisista oli säädetty lailla myös rangaistuksia266, muun
muassa esiaviollisen (salavuoteus) ja avioliiton ulkopuolisen sukupuolisuhteen
(huoruus) osalta. 1800–1900-lukujen taitteessa julkaistiin runsaasti siveellisyyskysymystä käsitteleviä teoksia, joissa korostettiin yksiavioisuuden tärkeyttä ja seksin
kuulumista vain avioliiton solmineille.
Väitöskirjassaan Onnellisen avioliiton ehdot (1995) Arja-Liisa Räisänen mainitsee yhtenä sukupuolimoraalikeskustelun käynnistäjänä ruotsalaisen Gustaf af
Geijerstamin Helsingissä vuonna 1887 pitämää luentoa, jossa Geijerstam puolusti
miesten vapaata sukupuolielämää ehdottoman pidättyväisyyden aiheuttamien ongelmien ja vaikeuksien takia. Räisänen toteaa, että Geijerstamin esitelmää kritisoitiin Suomessa jyrkästi ja kuuluvammin Suomen Naisyhdistyksen toimesta. Toinen
Suomessa huomiota herättänyt ruotsalainen kirjailija oli Ellen Key, jonka mielestä
seksuaalisuus ja eroottisuus ovat naisen perusarvoja äitiyden tarpeen tyydyttämiseksi ja jopa aviottoman lapsen synnyttämisen oikeuttamiseksi. Naisilla oli Keyn
mukaan kuitenkin suurempi vastuu eroottisuudestaan kuin miehillä omastaan, joten
täydellistä aviollisen uskollisuuden vaatimusta Key ei esittänyt, koska ei uskonut
sen olevan kaikille mahdollista. Key esiintyi myös siviiliavioliiton solmimisen ja
avioeron helpottamisen puolestapuhujana.267
Canth ärsyyntyi Keyn kirjoituksista niin paljon, että julkaisi pienoisteoksen Arvostelu neiti Ellen Keyn viime lausunnoista naisasiassa (1896). Canth pitää Keyn
naisen erotiikan täyteläisyyttä hehkuttavia lausuntoja iljettävinä ja toteaa miestenkin pitävän rakkauttaan pyytämättä tarjoavaa naista vastenmielisenä. Keyn maalaama näky, jossa täysikasvuisten lasten äiti rakastaa miestään yhä seitsentoistavuotiaan hehkulla, ei ole Canthin mielestä mahdollista, koska
erotiikka ei voi olla samaa viisikymmen-vuotiaalle, jolloin se luonnon lakien
mukaan hänen sukupuoli-olennostaan loppuu, kuin se on seitsentoista-vuotiaalle, joka vasta naiseksi kehittyy. Se olisi luonotonta mitä suurimmassa määrässä, eikä ainoastaan luonnotonta mutta inhottavaa. Luulisi että tuo äiti ”erootillisessa loistossaan” vähän ujostelisi lapsiaankin, samoin kuin lapsia aivan
varmasti hävettäisi äidin puolesta. [--.] Kun hän on muutamia lapsia synnyttänyt, on hän sukupuoli-olentona tarkoituksensa saavuttanut. Siitä johtuu muutos
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hänen erootillisissa tunteissaan. Muu kaikki on epätervettä, vastenmielistä
luonnottomuutta.268
Saksalainen sosialistipoliitikko August Bebel oli Räisäsen mukaan Keyn ohella toinen sukupuolimoraalikeskustelussa lainattu ajattelija.269 Myös naisilla tuli Bebelin
mukaan olla oikeus tehdä omat rakkausvalintansa miesten tavoin, ja naisen ja miehen liiton tuli olla ”yksityinen sopimus ilman virkamiehen välitystä”. Bebel käytti
voimakkaimpana aseenaan Martin Lutheria, mutta myös Buddhaa sekä Immanuel
Kantin ja Arthur Schopenhauerin kirjoituksia, joissa sukuvietin tyydytystä pidetään
välttämättömänä ”ruumiillisen ja henkisen terveyden” takaamiseksi. Bebel toteaa,
että vaikka Luther korosti avioliiton ja sukupuoliyhteyden luonnollista yhteyttä,
Luther ei nähnyt ”että avioliitolla ja kirkolla olisi mitään yhteistä”. Lutherin mukaan julkisesti ilmoitettu omantunnon avioliitto oli hyväksyttävä asia, joka ei kuulunut kirkolle ja oli saksalaisen lainkin mukaan pätevä. Bebel toteaa Lutherin sanoneen, että ”’avioliitto on ulkonainen seikka niinkuin muutkin maalliset asiat’”.270
Sanomalehti Otavassa julkaistussa Pyhän vihan arvostelussa todetaan, että valtiollisten olojen vakiinnuttua suurlakon jälkeen ihmiset ovat alkaneet vaatia myös
suurempia yksilönvapauksia ja kirkon aseman heikentämistä yhteiskunnallisessa
elämässä. Yksilönvapauden periaatteen vastaisiksi nähdään arvostelijan mukaan
muun muassa uskonnonvapauden puuttuminen ja se, että siviiliavioliiton solmiminen ei ole vielä Suomessa mahdollista, tosin asia oli vireillä lakiehdotuksena [hyväksyttiin vuonna 1917]. Siviiliavioliitto ei ole arvostelijan mukaan pelkkä muotiasia, ja Pyhässä vihassa kuvattuja vaikeuksia, taloudellisia uhrauksia sekä pilkkaa
ja häväistystä on pidettävä todellisina siviiliavioliittoon mieliviin kohdistuvina uhkakuvina.271
4.3

Valikoiden Tolstoita

Pyhä vihan tolstoilaisista lähdesuonista ei Nokkalan mukaan ole epäilystä. Myös
runokauden päätöskokoelman, Kapinoitsijan (1910) runot, jotka ovat peräisin vuosilta 1904–1910, kantavat Nokkalan mukaan tolstoilaisen tendenssin leimaa, taistelua kirkon ja yhteiskunnan pakkovaltaa vastaan. Nokkala kuitenkin toteaa viitaten
myös V. Laurilan272 arvioon, että Kianto enemmänkin ihaili kuin toteutti Tolstoin
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oppeja ja että ”töyhtöhatuin ja kirjoliivein”273 keikaroivaa Kiantoa ei pidetty vakavasti otettavana tolstoilaisena.274 Ura lyyrikkona tukahtui Laurilan mukaan juuri
Tolstoin innoittaman itsetutkiskelun ja lisääntyneen itsekritiikin myötä, mikä johti
itsetunnustusteosten syntymiseen.275 Nevala puolestaan kyseenalaistaa Laurilan ja
Nokkalan arviot Kiannon tolstoilaisuuden hentoudesta ja toteaa, että Tolstoin voimakas henkinen vaikutus Kiantoon on selkeästi todettavissa hänen tuotannossaan
aina vuodesta 1899 alkaen 1910-luvulle saakka.276 Kapinavaiheen tolstoilaisen ohjelmajulistuksen Kianto kirjoitti jo vuonna 1906 runoon ”Taistelija”, joka julkaistiin Kapinoitsijassa:
Taistella tahdon / totuuden tähden, / iskeä suoraan / kaikkien nähden / valhetta
vastaan – / valtoja vastaan! / Iskeä niin / että suuttuvat suuret / kansani kahlitun
/ julkiset jumalat! / Iskeä niin / että haihtuvat humalat… / iskeä niin / että repeevät juuret / ”Eedenin puusta”… / Iskeä niin / että nyyhkivät naiset / hempeäjärkiset – rukoilevaiset. Iskeä niin / että itsekkin itken, / itken ihmisten pelkuriutta, / uskojen hulluutta – sydänten sutta…277
Nevalan väitettä tukee Kiannon278 erittäin laaja, viisiosaisena Savon Sanomissa keväällä 1910 julkaistu artikkeli ”Valistus – vapaus – vanhoillisuus”, jossa Kianto
selittää Tolstoin opin ja teosten sisältöä:
Pääsävynä Leo Tolstoin kaikissa uskonnollisissa teoksissa on se että kirkkojärjestelmien tyrkyttämä oppi on väärennetty, toisilla sanoilla sanoen: kirkkojen
opit sellaisina kuin niitä tarjotaan oppimattomalle kansalle eivät ole puhdasta
Kristuksen oppia.279
Tolstoi asetti suurimmaksi kysymykseksi elämän tarkoituksen, joka tuli ratkaista
järjen avulla. Teoksessaan Tunnustus (1879) Tolstoi kirjoittaa, ettei hän luota elämän tarkoituksen etsinnässä liioin tieteeseen eikä kirkon palvelijoihin ja oppeihin,
joita Tolstoi piti niin ristiriitaisina, etteivät ne täytä totuuden vaatimusta. Ajattelunsa perustan Tolstoi löysi köyhän ja uskovaisen kansan elämästä, jossa ihmiset
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tyytyivät maalliseen kohtaloonsa ja uskoivat varsinaiseksi elämäntehtäväkseen sielunsa pelastamisen. Sielun pelastuminen vaatii Jumalan tahdon mukaista nöyrää ja
työteliästä elämäntapaa kärsimyksineen ja toisten armahtamisineen. Tolstoi ei hyväksy toisuskovaisten kerettiläisenä pitämistä, ei myöskään kirkon hyväksyvää
asennetta sotaa ja ihmisen tappamista kohtaan. Kirkon oppi on vallanhaluisten petosta, yritys hallita toisia, ja sillä ei ole mitään tekemistä tavallisten ihmisten elämän
kanssa, puhumattakaan Kristuksen opin ja siihen tärkeimpänä asiana kuuluvan lähimmäisenrakkaudenkäskyn noudattamisessa. Tolstoi ei hyväksy myöskään valtiollista hallitusvaltaa missään muodossa, ei verojen kerääjänä, ei työnantajana eikä
ihmisten suojelijana. Moraalinen vastuu kansan aineellisesta ja henkisestä hyvinvoinnista edustavat Tolstoin yhteiskunnallisia periaatteita. Toisen työstä eläminen
on tuomittavaa, joten Tolstoi pitää rikkaita parasiitteina, jotka eivät ainoastaan elä
toisten tekemästä työstä, vaan syyllistyvät asemallaan toisten ihmisten orjuuttamiseen. Myös avioliitto on Tolstoin mukaan synti, johon langenneiden tulee pyrkiä
sisarelliseen rakkauteen.280
Kianto omaksui Tolstoilta lähinnä antiklerikalismin, johon kuului kirkon ja sen
dogmien tuomitseminen Kristuksen opin vastaisina, mutta ei naimattomuuden ja
totaalista seksuaalisen pidättäytymisen ihannetta eikä Tolstoin perusprinsiippiä,
jonka mukaan pahaa ei pidä vastustaa pahalla. Pappisvirka, joka on Pyhän vihassa
hyökkäyksen kohteena, on Tolstoin mukaan myös evankeliumin vastainen. Papit,
kuten muutkin uskovaisiksi itsensä luokittelevat, eivät elä kristinopin mukaista elämää. Pyhässä vihassa Tolstoin oppi tulee Nokkalan mukaan esiin useissa kohdin ”opettajanomaisesti”, muun muassa Reino Frommeruksen tunnelmaltaan kapinallisessa tekstissä, jonka pontimena toimii kirkon kansaa alistava ja valtaansa sitova helvetti-oppi, joka halveksii ja on esteenä luonnollisillekin toimenpiteille ja
uudistuksille:281
”Kirkkoa kannattavien ihmisten käsitys uskonnosta näyttää todella painuneen
niin syvälle pimeyteen, että jokaisen totuuttarakastavan kansalaisen velvollisuus on ruveta saarnaamaan tätä kirkon käsityskantaa vastaan pelastaaksensa
kansansa ja isänmaansa henkisestä kadotuksesta. [--.] Minun sydämmeni ja järkeni sanoo että samoin kuin on noussut Juhana Vilhelm Snellman kansallistun-
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non säälimättömäksi teroittajaksi, samoin myös kerran on ilmestyvä joku uskonnollisen valheen paljastava Leo Tolstoi meidänkin maassamme, jonka
asukkaita kiitetään muka ’mailman uskonnollisimmaksi kansaksi’.”282
Tolstoi tuli Suomessa laajemmin tunnetuksi Kiannon ystävän, Suomen Tolstoiksi
ristityn Järnefeltin vuonna 1894 julkaiseman Heräämiseni-teoksen aiheuttaman
sensaation myötä. Suurin kohu syntyi Järnefeltin seksuaalisista paljastuksista, masturbaation harjoittamisen ja porttolapalveluiden käyttämisen tunnustamisesta. Järnefeltin kertoman mukaan itsesaastutus ”ei ole painanut leimaansa ainoastaan nuoruuteeni vaan sittemminkin ja jo muodostuneena on ollut sisäisen elämäni pääkysymyksenä, ajatusteni ja surujeni keskuksena”. Kysymys ei ollut siis aivan pienestä
hädästä; Järnefelt kirjoittaa tarmon ja työkyvyn menettämisen pelosta itsesaastutuksen vuoksi. Koko tulevaisuus näytti olevan vaakalaudalla. Nuoruusaikaisissa
suhteissaan muihin ihmisiin Järnefelt kertoo olleensa ”ujo, epäluuloinen, loukkaantuvainen ja alakuloinen” ja löytää syyn epäsosiaalisuuteensa itsetyydytyksestä ja
sen paljastumisen pelosta.283
Täysin tuntematon Tolstoi ei Suomessa ollut ennen Järnefeltin teostakaan. Kuvaelmia Sevastopolin piirityksestä -teos oli suomennettu vuonna 1886 ja vielä samana ja seuraavana vuonna julkaistiin sekä lehdissä että kirjasina 13 pienimuotoista kertomusta, joissa Tolstoi esitteli uskonnollisia näkemyksiään. Vuonna 1894
suomennettu Kristuksen opin henki -teos on teoreettisluonteinen esitys Tolstoin
opeista. Suomessa 1880-luvulla ilmestyneistä lehdistä erityisesti ruotsinkielinen
Finsk Tidskrift julkaisi Tolstoin oppeja käsitteleviä artikkeleja ja kirja-arvosteluja.
Suomenkielisten lehtien kiinnostus Tolstoita kohtaan heräsi 1890-luvulla, jolloin
hänen oppejaan ja kirjojaan arvioitiin muun muassa Uudessa Suomettaressa, Päivälehdessä sekä Valvojassa Järnefeltin toimesta. Järnefeltin elämänohjeeksi muodostuivat evankeliumit siinä muodossa, jossa Tolstoi oli ne selittänyt. Elämänmuutoksen arkisempi toteuttaminen sai jättämään tuomarin ammatin ja vei suutarin- ja
sepänoppiin, mutta Järnefelt ei onnistunut käsityöläisenä kuitenkaan elättämään itseään ja ryhtyi ansiotyökseen kirjoittamaan.284
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4.4

Teemana uskonnonvapaus, vapaa rakkaus ja siviiliavioliitto

Kianto nimesi Pyhän vihan uskonnonvapausromaaniksi285, ja sellaisena se on myös
vastaanotossa etupäässä nähty siviiliavioliiton ajamisen ja dokumentaarista arvoa
sisältävän suurlakkokuvauksen lisäksi.286 Teoksen päähenkilö Reino Frommerus ilmoittaa taistelevansa ”kaikkea valhepyhää vastaan”, ”minkä omatunto, vaisto ja
terve, lahjomaton järki arvosteli kehnoksi, kurjaksi, vääräksi ja turmiolliseksi”.
Aatteellista innoitusta Frommerus nimeää imeneensä eurooppalaisilta valistuksen
edustajilta, Tolstoin, Zolan, Gustav Frenssenin, Ernst Haeckelin, Georg Brandesin,
Bjørnstjerne Bjørnsonin, Edvard Westermarckin, Keyn ja Grant Allenin teoksista
ja kirjoituksista sekä ”ristiriitaisesta Raamatustakin”, ”itse Jeesuksen Kristuksen
himmeästä elämäkerrastakin...”.287 Teosta verrattiin muiden ”totuudenetsijöiden”
teoksiin, muun muassa Frenssenin Hilligenlei-teokseen (Pyhä maa 1906) ja Zolan
evankeliumeihin (Les Quatre Évangiles288), ja teoksen henkeä sekä nimeä Zolan
tunnetuksi tekemään ”’ainoastaan viha on pyhää’” -sotahuutoon.289 Nevala toteaa,
että useat Frommeruksen mainitsemat vaikuttajat näkyivät ja toistuivat ajan suomalaisessa kulttuurikeskustelussa ja kirjallisuudessa. Pyhässä vihassa on Nevalan
mukaan kaikuja myös Nietzschen uskontokritiikistä ja Näin puhui Zarathustra
(suom. 1907) -teoksen vuorisaarnoja muistuttavasta Frommeruksen noususta Pyhän Vihan korkealle vuorelle saarnaamaan ”valtiokirkon luomaa henkeä vastaan”290.291
Valtiokirkon vastaisia konkreettisia protesteja teoksessa edustavat maisteri
Reino Frommeruksen ja diakonissa Paula Winterbergin Englannissa solmima siviiliavioliitto ja heidän lapsensa kastamatta jättäminen. Reinon mukaan lapsi kyllä
kuuluu Jumalalle, mutta ei kirkolle. Muutoin hyvin radikaalina esiintyvä Reino
Frommerus ei liity naisasialiikkeen kannattajiin, vaan käyttää liikkeen puhujasta
ivasanoja ”leikkotukka, rilliniekka”.292 Tampereen Sanomien arvostelija J. D. viittaakin suffragetti-liikkeen maineeseen kiittäessään Kiantoa siitä, että Paula Winter-
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berg on kuvattu vaatimattomana ja hiljaisena kotinaisena, ikinaisellisena, mutta lujana ja ylpeänä rakkaudessaan. Tämä osoittaa arvostelijan mielestä sen, ettei uusia
vakaumuksia omaksunut nainen ole vain räikeä ajan hirviö.293
Pyhän vihan aloittavassa ”Pohjamudat”-luvussa kerrataan avaran Kurjalan pitäjän rahvaan historiaa aina kahdennenkymmenennen vuosisadan alkuvuosiin,
suurlakon kynnykselle saakka. Kurjalan kansanheimon esi-isät olivat paenneet korpeen pakoon kuninkaan käskynhaltijoita ja kaikkea sitä mikä vain pakottaa ja käskee, vaan mitään ei anna. Lastenlasten aikaan Kurjalan rahvaan tavoittivat ruhtinaat
ja piispat, jotka vaativat puolet kansan tuloista Ruotsin valtakunnan kuninkaalle ja
kristittyjen Jumalalle. Perässä ilmestyi myös pappi, joka nimitti Väinämöisen luonnonuskossa elävää kansaa pakanoiksi, saarnasi syntiä ja vaati kirkon rakentamista.
Synti, kirkko ja pappi olivat korven heimolle tuntemattomia asioita, mutta papin he
tajusivat herraksi, ”joka pyrki heidän omaksi herrakseen”. Ne, jotka kynnelle kykenivät, lähtivät Amerikkaan ja lähettivät sieltä sanomalehtiä, jotka ”liistaroitiin
lukemattomina vieraskamarien seinille”, jos jollakin sellainen ”ylellisyyskomero”
sattui olemaan. Kurjalan pitäjän ”korkeinta sivistystä” edusti puolestaan ruotsin
kieli, jonka huonoakin solkkaamista pidettiin astinlautana ”autuaitten esikartanoihin”. Kurjalan seurakunnasta sorvautui ajan saatossa ”valtiokirkossa kiinni kituva
orjarahvas”, missä varakas vainosi varattomampaa ja ”toinen köyhä oli valmis puhkaisemaan silmän toiselta, joka oli vielä köyhempi”. Kun kaikki maat ja metsät oli
riistetty kansalta ja orjarahvas syntynyt, alkoi vuosisatoja kansan keskuudessa kytenyt katkeruus ja epäluulo puhjeta keisarien aikaan vihaiseen kysymykseen kansan
kurjuuden kohtuuttomuudesta. Suuren kansanjoukon innoittamana syttyi ”orjuutettujen kansakerrosten jumalainen kapina, korkeaveisuinen kostonuhka – suurlakko”.294
4.5

Suurlakon aikainen kirjallinen ilmapiiri

Vuonna 1905 Venäjältä koko keisarikunnan alueelle levinnyt lakkoliikehdintä kokosi Suomessa koko kansan yhteiseen rintamaan ja johti vuoden 1905 loka-marraskuun taitteessa viikon kestävään suurlakkoon, jolla tuli olemaan suuri vaikutus tuleviin poliittisiin tapahtumiin. Porvaririntamalla suurlakko nähtiin taisteluna Suomen autonomisen aseman säilyttämisen, sortokauden aloittaneen helmikuun manifestin kumoamisen ja kansalaisoikeuksien palauttamisen puolesta. Järjestäytyneen
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työväestön piirissä suurlakkoon liitettiin myös kamppailu yleisen äänioikeuden
vaatimuksesta. Suurlakko päättyi, kun Nikolai II kumosi helmikuun manifestin ja
muut sortokaudella laaditut laittomat asetukset marraskuussa 1905 annetulla ”Julistuskirjalla”295, ns. marraskuun manifestilla. Senaatti sai manifestissa toimeksiannon uuden valtiopäiväjärjestyksen laatimiseksi yleisen ja yhtäläisen vaalioikeuden
periaatteen pohjalta. Valtiopäiväuudistuksen seurauksena säätyvaltiopäivät lakkautettiin ja ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat yksikamarisen eduskunnan vaalit pidettiin maaliskuussa 1907. Työväestön järjestäytyminen ja
valtiopäiväuudistus mursivat lopullisesti uskon siitä, että säätyjakoon perustuva yhteiskunta oli Jumalan asettama. Suomen autonomisen aseman puolesta taistelleet
joutuivat kuitenkin pian pettymään, sillä venäläistämistoimenpiteet alkoivat uudestaan jo vuonna 1908.296
Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905 (2008) -teoksen esipuheessa
todetaan, että 1900-luvun alun kaunokirjallisuus osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun ja että varsinkin sen esittämästä sivistyneistön ja kansan suhteesta on
tullut myöhemmin tehtyjen tulkintojen lähde.297 Annamari Sarajaksen mukaan kirjallisuudessa tapahtui ”äänilajin muutos” suurlakon tienoilla. Taustalla olivat Suomen epävakaat poliittiset olot sortovuosien 1899–1905 puristuksessa sekä yhteiskunnalliset ja henkiset muutokset, jotka johtivat pitkään kertyneiden patoutumien
purkautumiseen. Venäjän hallinnon harjoittamat sortotoimet alkoivat jakaa kansaa
kahtia: myönnytyksiin valmiita olleisiin vanhasuomalaisiin ja perustuslaillisiin,
jotka vastustivat keisarin antamia Suomen perustuslain vastaisia lakeja ja asetuksia.298
Vain viikon mittaisella suurlakolla oli kauaskantoiset seuraukset, joita Pyhässä
vihassa jo ennustellaan:
[--] ja tuhansista kansalaisista on viisaampaa olla noihin haavoihin kurkistamatta ja väittää etteivät ne muka ole vaarallisia tai ettei niitä ole olemassakaan
tai korkeintaan: että kyllä niiden parantamiseksi lääkäreitä kustannetaan, kustannetaan, jahka joudetaan – yleisessä kiireessä…299
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Todellisuudessa kansan yhtenäisyys alkoi rakoilla jo lakon aikana ja johti punaisen
ja valkoisen rintaman syntyyn ja kahakoihin jo suurlakon aikana. Suurlakon mentyä kansa oli, jos mahdollista, vielä eripuraisempaa kuin ennen sitä.
4.5.1 ”Työn orjille” – Kiannon poliittisen kannan julistus
Eino Karhu määrittelee Kapinoitsijassa julkaistun ja suurlakon jälkeisenä vuonna
1906 kirjoitetuksi merkityn runon ”Työn orjille” Kiannon poliittiseksi ripiksi. ”Kansainvälisen” alkusanoista nimensä saaneessa runossa Kianto ymmärtää
työväestön kärsimyksiä, mutta ei halua liittyä sen taisteluun – ei ainakaan väkivaltaan turvautuvaan. Kianto sovittaa itselleen vain kronikoitsijan roolia, koska ei
usko herrashenkisenä edes kelpaavan työläisten taistelujoukkoihin:300
Et mua seuraas kaipaa? – Tiedän sen, / näet heimo mull’ on ”herrashenkinen”,
/ ja itse ”herraks” lienen kasvatettu / ja herrasvaloihin myös vannotettu – / Ei
siitä riitaa, mutta kuitenkin / mun salli seurata sua sotihin / joukossa jossain –
varaväessä – / ja auttaa tykkejäsi – vastamäessä, / jos tarvitaan... / noin vaan:
jos tarvitaan! // Vaan siihenkään jos minunlaist’ et huoli – / näet voishan vihlaista mua nuoli / ja pakoon lähteä siis voisin – / niin salli että edes etääll’ oisin
/ ja kuni runoniekka taikka maalaaja / sun sotaretkes ikuistaisin ja / ne sankarloistoon saatteleisin / ja jälkeentuleville kertoileisin...301
Kirstinän mukaan jo runon alaotsikko ”porvarillinen tunnelma murrosvuosilta” on
monimielinen. ”Työn orjille” -runossa Kianto haaveilee utopistisesti kaikkien yhtymisestä yhdeksi ”valtaa vailla” ja osoittaa epäuskonsa siihen, että työväestön valtaannousu inhimillistäisi yhteiskuntaa:302
[--] jos roistoja lie paljon ylähällä, / niin itsekkyyttä myös on alahalla, / ja talonpoika sortaa torpanmiestä, / ja toinen köyhä toistaan uhkaa piestä; / näet
kaikki itseään vain aattelee – / siks toistaan raatelee.303
Sarajas kirjoittaa kirjallisuuden mielialojen masentumisesta viitaten muun muassa
Leinon kannanottoon työväestön avoimesta herravihasta ja uhkauksesta ”’verenvuodatuksesta ja väkivallasta’”. Yhtenä vedenjakajana Sarajas mainitsee Hakaniemen mellakan elokuussa 1906, jolloin punakaarti ja ylioppilaiden suojeluskaarti
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ottivat yhteen. Aikaisemmin suopeasti työväestön pyrkimyksiin suhtautuneet sivistyneistöpiirit alkoivat nähdä työväestössä Leinon sanoin ”’sisällisen terroristisen
vihollisen’”.304 Vuosi suurlakon jälkeen Pyhän vihan kertoja kuvaa sekasortoisia
tunnelmia sekamelskaksi, jossa kaikki ryhmät olivat äänessä vaatimassa ”jotakin
oikeutta, kostonkin oikeutta”, joukossa myös ”joku arki-akutaattori, mokraatti, rakutaattori tai tukkilais-sisilisti”:
Neljäs karjui: ”Perkeleen herrat! Herrat perkeleet! Kansan sortajat: ruohtalaiset,
suometarlaiset, nuorsuomalaiset ja muut valtapuolueet. Tullut on koston päivä.
Työväki – köyhälistö – me olemme maan hiiva, pippuri ja pikanelli. Alas virkamiehet – palkat – pamput. Luokkarajat selviksi. Veräjät umpeen! Saamari!
Me olemme kärsineet! Tahtomme ammatinmuutosta! Pyrimme – herroiksi –
sitä ei saa herroille sanoa.305
Kiannon ohella nuorsuomalaisten kirjailijoiden koko kärkijoukko (Leino, Aho, J.
H. Erkko) osallistui kansallisen yhtenäisyyden lujittamiseen yhteiseksi koettua vihollista, venäläishallinnon toteuttamia sortotoimia vastaan. Jussi Ojajärvi toteaa,
että suurlakon kirjallisiin kuvauksiin sisältyy paljon metaforisia luonnonilmiöihin
– päivän sarastuksesta myrskyihin – ja fennomaaniseen kansallishenkeen liittyviä
symbolisia elementtejä. Kiannon Pyhässä vihassa suurlakon kuvaus ”suorastaan
hehkuu” vertausta myrskyyn:
Se vyöryi kuin pitkäisen jylinä yli tuhansien vuorten ja tuhansien järvien, ja
sen leimaukset näkyivät idästä hamaan länteen ja etelästä hamaan pohjoiseen.
Ja kammottavassa, pimenevässä hiljaisuudessa, joka ennusti hirmujyrinää,
kuului kuni huuhkajan huutona yksi ainoa ääni: ”herätkää! nouskaa! karistakaa
päältänne orjankahleet!” Se oli kärsivien kansojen viattomasta verestä vuotanut valtameri, joka tulvaksi paisuneena hyökyi pitkin mantereita, tantereita,
ryskäen, mukaansa temmaten ja allensa kaataen kaiken, mitä siihen asti järjestetyssä yhteiskuntaelämässä oli pidetty kaatumattomana, horjumattomana,
ikuisesti väistymättömänä.306
Fennomaanien suosimasta symbolista, Suomen lipusta, tuli suurlakon aikaan jälleen käyttökelpoinen. Yhtenä esimerkkinä Ojajärvi käyttää Calamniuksen säkeitä
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runosta ”Suomen lippu”307, jonka Calamnius on kirjannut syntyneeksi ”vapaus-manifestin” saapumisen jälkeen 7.11.1905.308
4.5.2 Venäjän kielen opettajasta Kajaanin lakkokenraaliksi
Pyhässä vihassa kertautuu se moraalinen närkästys, jonka Suomussalmen kirkkoherran pojaksi tiedetyn Calamniuksen solmima siviiliavioliitto, esikoispojan kastamatta jättäminen ja suurlakon aikaiset poliittiset ristiriidat aiheuttivat vähälukuisessa ja pienipiirisessä Kajaanissa. Calamnius kihlautui Suomussalmelle postinhoitajaksi tulleen Hildur Molnbergin kanssa vuoden 1904 toukokuussa. Kirkollinen
vihkiminen ei tullut laitoskirkkoa kritisoivalle Calamniukselle kysymykseenkään,
mutta siviiliavioliittoa koskevat vaatimukset olivat Suomessa vasta keskusteluasteella. Ongelma ratkesi naapurimaassa Ruotsissa, jossa nuoripari solmi siviiliavioliiton heinäkuussa 1904 Helsingborgin raatihuoneella. Perheen toimeentulo
ja asuinpaikka oli selvinnyt jo aiemmin, kun keväällä Kajaanin yhteiskoulun venäjän kielen opettajaksi valittu oli perunut tulonsa ja koulun johtokunta oli valinnut309
kokouksessaan 17.5. hänen tilalleen filosofian maisteri Calamniuksen.
Pikkukaupungin painostavassa ilmapiirissä Calamnius kynäili ”Nukkuva kaupunki” -kirjoituksen, joka julkaistiin joulukuun alussa Helsingin Sanomissa. Calamnius kuvaa Kajaania torkkuvaksi kaunottareksi, jota jo saapunut sadun prinssikään, ”kulttuurin pärisevä peto”, rautatie, ei ole herättänyt henkiin:
Proosallisuuden poroporvarimainen paikka, siisteyden töykeä vihollinen! [--.]
Ihmeellinen seutu, uskomattoman uinailun ja esi-isällisen säilymyksen tylsistyttävä tyyssija! [--.] Vuosisatainen tuhmuus painaa yhä sieluasi, raaka kehittymättömyyden sumu piirittää matalia pirttejäsi, jotka ovat kaatumaisillaan kuraan, porvarien paistinpadat levittävät käryänsä ympäri kujiasi, ja koirat ja kissat istuskelevat lakimääräisiä käräjiänsä raatihuoneen haisevalla torilla…310
Kajaanin Lehti reagoi Calamniuksen kirjoitukseen viikon päästä ja moitti sitä kyhäykseksi, jossa arvostellaan asukkailleen rakasta Kajaania. Liiallisella mustamaalauksella ja halveksumisella ei oloja paranneta. Suunsoiton sijaan tulisi keskittyä
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hiljaiseen työhön, johon ”Nukkuvan kaupungin” kirjoittajallakin on mahdollisuutensa, lehti muistuttaa. 311 Calamnius pehmensi kirjoitustaan Kajaanin Lehdessä
kolmen päivän kuluttua. Siinä hän laittaa kirjoituksensa uuden tulokkaan tilapäisen,
sateen turmeleman ikävän syystunnelman tiliin. Toisaalta Calamnius mainitsee
kuulevansa muidenkin arvostelevan Kajaanin kehittymättömyyttä, mutta hän sattuu itse olemaan sellainen persoona, joka on tottunut ajattelemaan ääneen julkisuudessa. Calamnius varoittaa olemasta ”liian itserakkaita saamattomuuden suhteen”.312
Venäjältä alkanut keisarin itsevaltiuden kaatamiseen tähdännyt yhteiskunnallinen liikehdintä nostatti esiin myös perustuslaillisten ja suometarlaisten näkemyserot suurlakon aikaisessa Kajaanissa. Perustuslaillisten mielenosoituskokous
Rimpilänmäellä 1.5.1905 aloitti tapahtumien vyöryn, johon perustuslaillisten leiriin lukeutunut Calamniuskin osallistui. Suometarlaiseksi mielletty Kajaanin seminaarin johtaja Volter Högman halusi saada kokouksessa puheenvuoron, mutta hänet ”huudettiin alas”. Saamastaan kohtelusta suivaantunut Högman erotti kuusi kokouksessa olleista seminaarin opiskelijoista yhdeksi vuodeksi. Solidaarisuudesta
erotettuja kohtaan lähes kaikki muut eli 118 opiskelijaa vaati saada erotodistuksen,
jollei kuuden oppilaan erotuspäätöstä kumota. Högmanin menettelyä paheksuttiin
yleisesti Suomen lehdistössä ja hänelle vaadittiin varoitusta, jopa eroakin, mutta
kouluylihallituksen enemmistö ei nähnyt Högmanin toiminnassa huomautettavaa,
vaikka osa sen jäsenistä kannattikin muistutuksen antamista Högmanille.313
Högmanin toiminnan kritisointi johti Calamniuksen törmäyskurssille Kajaanin
vanhasuomalaisen eliitin kanssa ja jatkui suurlakon aikanakin. Kajaanin suurlakkotoimikunnan sihteerinä Calamnius myös julkaisi Kajaanin Lehdessä ”Päiväkirjan vapaudentaistelun myrskyhetkiltä Kajaanissa”.314 Calamniuksen poliittista toimintaa tutkineen R. Heikkisen mukaan Calamnius esiintyi suurlakon aikana ”kuin
vallankumousjohtaja”. Myös Kajaanin kansalliskaartin ohjesääntö ja ulkoiset muodot olivat Heikkisen mukaan sotilaskoulutuksen saaneen Calamniuksen laatimia.315
Suurlakon alun kiihkeissä tunnelmissa Kajaanin seminaarin juhlasalissa 3.11.1905
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pidetyssä kansalaiskokouksessa Calamnius esitti ”Vapauden nimessä” -otsikolla
julkaistun varsin voimaperäisen nostatuspuheen Venäjän vallankumouksen esitaistelijoiden puolesta ja suomalaisten, ”sekä ylhäisten että alhaisten, talonpoikaisten
ja herrasväen, suomenmielisten ja ruotsikiihkoisten, perustuslaillisten”, yhtymiseksi keisarivallan kukistamiseen.316
4.5.3 Vapaaksi kirjailijaksi
Viikon kestänyt suurlakko oli pian ohi, mutta Calamniuksen vaikeudet vanhasuomalaisten kanssa jatkuivat. Calamnius haki irtiottoa Kajaanin yhteiskoulun venäjän
kielen opettajan toimesta panemalla joulukuussa 1905 Helsingin Sanomiin työnhakuilmoituksen, jossa kertoi eroavansa toimestaan ”johtajansa matelevaisuuden tähden”.317 Lasten vanhemmat asettuivat koulun rehtorin taakse, ja perustuslaillisiin
oloihin palautuneessa huumassa Calamniusta syytettiin nyt Bobrikovin kätyriksi
sen perusteella, että hän oli venäjän kielen opettajana venäläistyttänyt suomalaisia
lapsia.318 Sananvaihdon kiivaus tuotti Calamniukselle myös nimetöntä vihapostia,
muun muassa myöhemmin erään sotkamolaisen kirjoittamaksi paljastuneen kirjeen,
jonka Calamnius julkaisi Kajaanin Lehdessä, tosin pahimmista epäsiveellisistä törkeyksistä siivottuna. Pyhään vihaan päätyneessä kirjeessä Kianto julkaisi myös
lehdestä sensuroidun lauseen, jossa kirjeen kirjoittaja moittii Kiantoa huoripenikan
syntymän julkisesta ilmoittamisesta. Kirjoittaja toivottaa Calamniukselle Jumalan
kostoa jo ajallisessa elämässä:
Millä oikeudella Te, joka olette kelvottomimpia B–fin kätyreitä, s. o. venäläistyttäjiä, niin häikäilemättömän ja uskomattoman suurella törkimyksellisellä
hävyttömällä konnuudella esiinnytte – isänmaallisena ja päälliseksi – suomenmielisenä! Painakaa Te, joka uneksitte suurmiehen kunniaa, silmät lieteen!
Vain onhan toteutunut suhteenne sananlasku: ennen maa repiää kuin huora
häpiää. [--.] Mitä te itserakkaasti ylvästelette runoistanne! Runoja! Halpamai-
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sinta lallatusta, jolla ei neulanpistoa ole yhteyttä isänmaallisuuden ja suomalaisuuden kanssa! Kirottu, saastainen, iljettävä hylkiöperkele olette! Kostakoon Herra Jumala ajassa Teille ansionne jälkeen! Elköönkä suhteenne olko
pitkämielinen!319
Calamnius erosi opettajan toimestaan tammikuun puolivälissä ja siirtyi perustuslaillisten leiriin kuuluneen Kajaanin Lehden aputoimittajaksi neljän kuukauden
ajaksi, helmikuusta toukokuun 1906 loppuun saakka, jonka jälkeen Calamnius jättäytyi vapaaksi kirjailijaksi.320 Kajaanin Lehden toimittajana Calamnius kävi sanasotaa vanhasuomalaisen Kaikuja Kajaanista -lehden kanssa ja käytti myöhemmin
näitä kirjoituksia Pyhän vihan materiaalina, joka käy Raoul Palmgrenin mukaan
näytteenä nuorsuomalaisesta lehtiretoriikasta.321
4.6

Pyhä viha – ”Räikein pappisvastainen romaani”322

Pyhä viha oli Kiannon läpimurtoteos, jonka menekki oli Otavan mukaan ”erinomaisen hyvä”. 323 Aikalaisarvosteluissa teos huomioitiin laajasti ja siitä käytiin
myös muutama kiivas väittely. Aku-Kimmo Ripatti nimeää Kiannon aikakauslehti
Pohjoisen artikkelissaan tärkeimmäksi rousseaulaiseksemme ja pyhän vihan mestariksi:
Pyhä viha on suomalaisen kirjallisuuden mahtavimpia vapautumisen kuvauksia ja hurjimpia herjauskirjoja. Sen iva ja huuto on luultavasti ollut liian julmaa
ja kiihkeää, että Pyhää vihaa olisi voitu käsitellä kirjallisuutena sen ilmestymisaikoina tai valkoisessa Suomessa. On vaikeaa ymmärtää, miksi Pyhän vihan tekijä ei joutunut syytteeseen jumalanpilkasta tai ainakin uskonnollisten
tunteiden loukkaamisesta.324
Vasemmistolehdissä teosta suositeltiin luettavaksi ja hankittavaksi yhdistysten ja
lukurenkaiden rahoilla, koska teoksen hinnan (5 mk) todettiin olevan liian korkea
työväestölle. Teoksen kaukaa kiertämistäkin ehdotettiin lähes sensuurin tapaan.
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Vuoden 1909 toukokuisessa, sosialidemokraattisen Kansan Äänen numerossa kerrotaan erään Helsingin oppikoulun toverikunnan enemmistön estäneen Pyhän vihan oston koulun kirjastoon. Kirjoittaja ihmettelee nuorten sensuurihinkua ja kehottaa heitä jatkamaan kristillissiveellisen vellin syömistä, jos vapaa-aatteisimmat
lukemiset eivät kiinnosta.325 Lounais-Hämeen uutisen mukaan Tammelan opettajayhdistyksen kokouksessa opettaja Toini Kaila referoi laajasti Pyhää vihaa, joka
sai sitten osakseen ”yksimielisen halveksumisen”, mutta yhdistys päätti olla antamatta lausuntoa teoksesta, koska se vain kutkuttelisi tekijän ylimielisyyttä.326
Maalaisliittolaisen Liiton päätoimittaja Kustaa Hautamäen [K. H.] mukaan
Pyhä viha on ”vuorisaarna kirkollista pakanuutta vastaan” ja teos, jota ei voi arvostella esteettisen mittapuun mukaan:
Se ei miellytä tusinaihmisiä, joukkoihmisiä. Mutta se vankka siveellinen pohja,
jolla sen esittävä aate seisoo, panee ankarimmankin oikeaoppisen sitä varoen
koskettelemaan. Mutta vapaamielisessä lukijassa nuo ennakkoluulottomasti,
muotoja hakemattomasti heitellyt pyhän vihan kipunat löytävät vastakaikua ja
tulee kirja varmaankin löytämään laajan ja kiitollisen lukijakunnan.327
Kiannon kotipitäjässä Suomussalmella Pyhä viha laukaisi erikoisen tapahtumasarjan. Teoksen eroottisuutta ja siveettömyyttä julkisesti vuoden 1908 puolella moittinut suomussalmelainen opettaja Artturi Laitinen joutui seuraavana vuonna tutkinnan alaiseksi tyttöoppilaisiinsa kohdistamiensa siveysrikosten vuoksi ja erotettiin
kouluylihallituksen päätöksellä virastaan.328 Laitinen, joka kärhämöi muutoinkin
Kiannon kanssa lehtien palstoilla329, kirjoitti vastakritiikin Liitossa ensin julkaistuun, teoksen siveellisyyttä kiittävään arvosteluun. Kiannon mielipiteet sukupuoliasioista tuottavat Laitisen mukaan turmiota nuorisolle, varsinkin teoksen eroottinen
luku ”Korkea veisu”. Avioliiton vahvistaminen pelkästään sukupuoliyhdynnän
kautta johtaa isättömien lasten hoitoloiden perustamiseen jokaiseen kylään,
koska ”siveellisesti rappiolla olevat” eivät ole niin vastuuntuntoisia kuin teoksen
sankari. Sukupuoliyhdynnästä kieltäytyminen on Laitisen mukaan joskus myös
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velvollisuus, josta ei koidu haittaa.330 Liittoa nuhdeltiin Laitisen Kiannon persoonaan kohdistuneen arvostelun julkaisemisesta, mutta päätoimittaja Hautamäki puolusti Laitisen kritiikin julkaisemista lehden linjalla julkaista myös toimituksen mielipiteestä poikkeavia teosarvosteluja. Laitisen kritiikki ei ole Hautamäen mukaan
vaikuttanut teoksen menekkiin, ”sillä mikäli on tiedossa, on kirjaa levinnyt varsinaisen kansan keskuuteenkin suuri määrä”. Samalla Hautamäki toivoo, että ne,
jotka eivät vielä ole teokseen tutustuneet, ”kiirehtisivät” sen itselleen hankkimaan.331 Vastineessaan Laitinen kielsi tähdänneensä Pyhän vihan leviämisen estämiseen, mutta sanoi joidenkin Kiannon sukulaisten ja ystävien hyväksyneen hänen
ankaran kritiikkinsä.332 Myös Suomussalmen seurakunnan pitäjänapulaista Paavo
Hamusta epäiltiin teoksen levityksen vaikeuttamisesta, koska Hamunen epäili olevansa teoksen pastori Matti Möhkösen esikuva.333 Kianto itse on merkinnyt Hamusesta otetun valokuvan alatekstiin nimen ”’Matti Möhkönen’”.334
Valvojan kriitikko Y. K. [Yrjö Koskelainen] toteaa teoksen pohjautuvan tositapahtumiin ja moittii Kiantoa ritarillisuuden puutteesta, koska kirjailija taiteen
kautta sinkoaa häväistyksen vielä elävien henkilöiden ylle. Uskonnonvapauden ja
siviiliavioliiton ajaminen saa Koskelaiselta kuitenkin täyden tuen, ja hän veikkaa
teoksesta asetta ”monen käteen”:
Niin kauan kuin Suomen laki ei tunnusta vapaamielisille oikeutta uskoa sitä
mitä heidän järkensä ja omatuntonsa vaatii, niin kauan kuin se kieltää heitä
menemästä naimisiin ja jatkamasta sukua, niin kauan kuin se kohtelee heitä
rauhanhäiritsijöinä ja vihollisina, käymme me sotaa tätä yhteiskuntaa vastaan,
käyttäen kaikkia rehellisiä aseita, joita meidän intomme keksii ja kykymme
pystyy luomaan”.335
Kiannon omat odotukset Pyhän vihan suhteen olivat varsin korkeat. Tekijä oli niin
kiinnostunut teoksensa vastaanotosta, että toimitti lehdille julkaistavaksi tarkoitetun pyynnön lähettää teoksen arvosteluja antamaansa osoitteeseen.336 Kirjeessään
tunnetulle kulttuuriradikalisti Rolf Lagerborgille Kianto otaksuu teoksen herättävän ”näin konservatiivisessa maassa helposti hälinää, ehkä myrskyäkin”.337 Marja
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Jalava toteaa Lagerborgiin liittyvässä väitöskirjassaan Minä ja maailmanhenki
(2005), että Lagerborgin voimakkaasti propagoima siviiliavioliiton solmimisoikeus
johti Lagerborgin omalla kohdalla, vahvasti protestiluonteisessa tarkoituksessa,
päätymiseen avioliittoon tuomioistuimen julistuksella vuonna 1903. Julkisesti oikeussalissa esiaviollisen sukupuolisuhteen tunnustanut pariskunta voitiin vuoden
1686 kirkkolaista peräisin olevien määräysten mukaan julistaa tuomioistuinavioliittoon toisen osapuolen kanteesta, mikäli toinen osapuoli karttoi kirkollista
vihkimistä. Koska karttamissyitä ei määritelty laissa tarkemmin, Lagerborg vetosi
kirkonvastaisuuteensa. Jos avioliittoa vastustanut osapuoli oli mies, hänellä ei aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteita koskevan lain mukaan ollut oikeutta vaimonsa omaisuuteen. Laki takasi edellä kuvatussa tilanteessa naiselle paremman ”taloudellisen itsenäisyyden kuin kirkollinen vihkiminen”. ”’Lagerborgska
vägen’” herätti Jalavan mukaan valtaisan kiistelyn menettelyn lainvoimaisuudesta,
siviiliavioliitosta ja uskonnonvapaudesta.338
Pyhässä vihassa vapaan rakkauden kannattajana ja propagoijana esiintyvä sulhasmies Reino Frommerus ei kaipaa suhteen laillistamista ja olisi ”valmis menemään jyrkintä ihannepolkua – siis ilman minkäänmoisia muotoja ja kaavoja yhteiskunnan edessä – se on jokaisen puhdasmielisen edistysintoilijan tie –”, mutta toteaa,
että pohjoismaalaisena naisena Paula-morsian ei ole vielä riittävällä kypsyysasteella sellaiseen huimaan hyppäykseen.339 Kirkollista vihkimistä vastaan protestoivien sosialistien ja vapaan rakkauden kannattajien keskuudessa oli Suomessakin
yleistä laillistamattoman liiton solmiminen ja siitä sanomalehdessä julkisesti ilmoittaminen.340
Seksuaalimoraalin ankaruus närkästyttää Pyhän vihan sulhasmiestä,
joka ”tunsi sanomattomasti kituvansa siitä että muodin ja vanhan säädyllisyyslain
tähden täytyi viettiänsä alituisesti pidättää” ja ettei ”pidätys täydelle miehelle ollut
terveydeksi”. Frommerus on sukuvietin aiheuttamista tunnemyrskyistä ja kiusauksista huolimatta säästänyt itsensä tulevalle vaimolleen, joka näkee miehensä puhtauden pyhänä asiana. Morsiamensa sulhanen uskoo suostuvan esiaviolliseen yhdyntään, koska on suostunut kirkollisen vihkimisenkin hylkäämiseen: ”Sellaisen
naisen oli tietystikin lakattava olemasta kaikkien tekopyhien siveysreseptien orjatar.”341 Ensimmäisen, luonnon helmassa tapahtuneen sukupuoliyhdynnän jälkeen
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Reino ja Paula tuntevat olevansa mies ja vaimo ja omaksuvat siten Keyn342 esittämän periaatteen: ”De, som älska hvarandra, äro makar!” Yhdyntäkohtauksen kuvauksella Kianto myös irtaantuu avoimen kriittisesti tolstoilaisesta sukupuolimoraalista:
Tule! Joudu! Anna minun... riisua sinut! Näin juuri sen pitää tapahtua... auringon paisteessa, luonnon puhtaassa helmassa, kevätvihreys ympärillä, linnunlaulu ilmoissa... Anna minun... Hellanletta... Sinä... sinä ihana tyttöseni, neitseeni... Paula! Katso... katso vapaasti. Tämmöinen on mies... Anna minun...
Noin... Näin... Katso! Oi! Minä... Minä olen valmis. Me suuret tuhmat lapset...
Paula? Jumalantähden, Paula? – ”Tulkoon valkeus!” – ”Ja valkeus tuli!”343
Kuvaus on ajan mittapuun mukaan varsin rohkea, ja ehkä kuin lieventääkseen sen
mahdollisesti herättämää pahennusta Kianto on lainannut sen yhteyteen otteita
Raamatun eroottissävytteisestä ”Korkeasta Veisusta”. Yhdyselämä ei ole Reinolle
ja Paulalle pelkkää aistillisuutta, vaan heidän mukaansa se tuo onnea vain silloin,
kun sen toteuttamisessa noudatetaan terveysperiaatteita ja sielulliselle yhteissoinnulle annetaan yhtä suuri arvo kuin aviolliselle oikeudelle. Toive lapsesta on luonnollinen, jopa velvoittava seuraus yhdyselämästä ja avioelämän ilon tae.
Sekä Santeri Alkio344 maalaisliittolaisessa Ilkassa, tosin vain teoksen sivunumerolla viitaten, että teoksen nuorsuomalaisessa Karjalassa arvostellut LarinKyösti ylistävät luvun ”Korkea veisu” yhdyntäkuvausta ja eroottista tunnelmaa.
Larin-Kyöstin mukaan kohtaus on ”ihana, merentuoksuinen hekumallisen hieno,
luonnontuores ja luonnonpuhdas” ja hienotunteisesti tehty – ”puhtaalle on kaikki
puhdasta”. Se, ”joka menee sanomaan tätä synniksi”, on Larin-Kyöstin mukaan ”itse syntinen”. Teos on vapaamielisyyden aatetta huokuva tendenssikirja,
mutta Kiannon tulisi kuitenkin välttää liiallista tendenssiä, koska siitä voi muutoin
muodostua hänen akilleen kantapäänsä. Strindbergin suosio Suomessa näkyy myös
Larin-Kyöstin kommentissa, jossa hän ohjeistaa Kiantoa ottamaan ”oppia” Strindbergiltä, ”jonka suppeat musertavat ja elämänviisaat kompasanat nasahtavat kuin
ruumiskirstuun isketyt pienet vasaran iskut”. Tendenssimäisyydestään huolimatta
Pyhä viha on Larin-Kyöstin mukaan Kiannolle suuri kirjallinen edistysaskel.345
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4.6.1 Vasemmistolehdistö innostuu pyhästä vihasta
Työväenlehtien kirjallisuusarvosteluja tutkinut Aimo Roininen toteaa vuoden 1993
väitöskirjassaan Kirja liikkeessä: kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918), että Kiannosta kirjoitettiin työväenlehdissä runsaasti ja että
kirjoittelu oli ”paljon ristiriitaisempaa ja varauksellisempaa” kuin toista tolstoilaisia ajatuksia levittävää Järnefeltiä käsittelevä. Työväenlehtien arvostelijoiden tehtäväksi katsottiin palvella sosialidemokraattisen liikkeen kulttuurisia päämääriä ja
nostaa teoksista esille liikettä tukevia tavoitteita. Työväenliikkeelle ja Kiannolle
yhteinen asia oli antiklerikalismi. Suurlakon jälkeen kotimaisen kirjallisuuden esittely lisääntyi työväenlehdissä, joissa myönteisiä arvioita saivat Järnefelt, Canth ja
osasta tuotantoaan Maiju Lassila sekä Kianto ja Talvio sosiaalissävytteisistä teoksistaan. Leino leimattiin Roinisen mukaan uusromanttiseksi idealistiksi ja koettiin
Ahon ohella poliittiseksi vastustajaksi sanomalehtikirjoittelunsa vuoksi. Ahon painolastia lisäsivät hänen jäsenyytensä Raamatun suomennuskomiteassa, liikemiesten elämäkertojen kirjoittelu ja nuorsuomalaisten ihanteiden hylkäys. Työväenkirjoittajat näkivät Ahon ja Leinon lähinnä ”porvarillisen kirjallisuuden kritisoitavien
piirteiden ruumiillistumina”.346
Vasemmistolehdet tarttuivat innokkaasti Pyhään vihaan ja kehuivat Kiannon
tyylinmuutosta lyyrillisen hempeilevästä trubaduurista sodanjulistajaksi kohteenaan kirkon tekokristillisyys. Vaikka teoksen taiteellinen taso ei häikäissyt ja sen
eroottisuutta myös arasteltiin, ne katsottiin lähinnä sivuseikoiksi teoksen aatteellisten ansioiden rinnalla. Koko sivistyselämän tieteineen ja taiteineen todettiin potevan ”arveluttavaa syöpää, ja samaa, kirkollis-kapitalistisen järjestelmän synnyttämää näivetystautia”.347 Sosialistin arvostelija kuitenkin muistuttaa, että Kianto ei
ole sosialisti eikä hänen aikaisemmat teoksensa eroa mitenkään muista tyhjänpäiväisistä porvarillisen makusuunnan kirjoista. Sosialistista kirjallisuutta on julkaistu
paljonkin, mutta kuivan tieteellinen ilmaisutapa ei jaksa innostaa kaikkia lukijoita.
Kaunokirjallinen tapa esittää aatteen mukaisia asioita on siten tehokkaampi ja pysyvämpi keino vaikuttaa. Kirjoittaja näkee pappisvallan kukistumiseen tähtäävän ”Vihan evankeliumin” julistuksen ”taikauskoista tietämättömyyttä ja uskonkappaleiden valheita vastaan” yhtä tärkeänä kuin raittiusväen toiminnan viinaksia
vastaan, koska pappisvalta on yhtä ”yhtä vahingollinen kuin viinankin valta”.348
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Kansan Tahdossa teoksen arvostellut Oulun työväenopiston johtaja Ape Rantaniemi [A. R-mi349] toteaa Kiannon näyttäytyvän Pyhän vihan myötä ”uutena miehenä, voimakkaana sotatorven soittajana”. Teos on Rantaniemen mukaan sodanjulistus kaavamaiselle ja tekokristitylle kirkolle, joka tulee käymään teoksen kimppuun ankarasti, vaikka kirkon tulisi olla kiitollinen uskonpuhdistajalle. Rantaniemen mukaan teoksessa on syntynyt
aivan uusi ja runsas kokoelma koristelemattomia ”kulttuurikuvia” (laajemmassa merkityksessä) elämästä, jotka ovat omiaan ei vaan Kurjalan pitäjälle ja
Moukkalan kaupungille vaan yleispäteviä koko Suomen intelligentistä kansasta, vaikka ne todellisuudellaan hävittävätkin monen muun kirjailijamme antamat valheelliset sunnuntai-idyllit. Tämä puoli romaania, puhumattakaan pyhän vihan hengestä, meitä suuresti ilahduttaa. Me alamme herätä valekuvista,
jotka meillä näihin päiviin asti on kansastamme ollut. – Kiitos kirjailija Kiannolle, että hän opettaa meitä näkemään avoimin silmin. Se piiri, jolle minun
tehtävänäni on suosittaa kirjaa, on köyhä, eikä heillä monikaan voi ostaa viiden
markan kirjoja, mutta siellä löytyy yhdistyksiä ja renkaita: hankkikaa se kaikkiin niihin – lukijani, ja te tulette löytämään kirjasta uutta virikettä ja uutta
intoa pyhälle vihallenne, joka teissäkin kytee. Tämä kirja on saman pyhän vihan henkeä.350
Teoksen nostattamasta kiihkeästä keskustelusta kertoo se, että joissakin puoluepoliittisissa lehdissä nähtiin useampi kuin yksi Pyhän vihan kritiikki. Työmiehen sivuilla teoksesta kävivät sanaharkkaa nimimerkit H. P. [Hilja Pärssinen] ja H. M.
[Hella Murrik]. Sosialidemokraattisen Puolueen kansanedustaja Pärssinen luonnehtii uutuutta repäiseväksi, rohkeaksi ja uraauurtavaksi aatteen kirjaksi. Pyhän vihan aatteet eivät ole yksinomaan tekijän persoonallisia kannanottoja, vaan ne edustavat tuhansien rintojen vapautunutta ääntä, taistelua kristillissiveellistä tekopyhyyttä vastaan ja uskonnonvapauden puolesta. Pärssinen arvelee teoksen tuovan
paljon ”virikettä” uskonkeskusteluihin, varsinkin kun teos on ”kolahdus korkeakirkollisuudelle”.351
Työmiehen heinäkuun alun numerossa Pärssisen kritiikkiin tarttui Murrik, joka
moittii puoluetoveriaan liiallisesta innostuksesta. Murrik kertoo päässeensä unettavan teoksen loppuun, huokaisseensa ”herra varjele meitä ystävistämme, kyllä me
349
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vihollisista itse selviämme” ja tarttuneensa kynään suojellakseen työväenluokkaa ”henkisestä köyhyydestä ja huonosta mausta”. Porvarillinen estetiikka halveksii Murrikin mukaan tendenssimäistä taidetta. Yläluokka suosii puhdasta taidetta,
koska kokee vaarallisena nykyajan suuria aatteita edustavan tendenssitaiteen:
Ihminen sanoo aina vaan sitä, mitä hänen ympäristönsä panee hänet sanomaan,
hänellä on aina joku päämäärä ja tämä on sangen riippuvainen hänen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta asemastaan, hänen ympäristöstään. Niin on taiteella aina tendenssi, riippuen siitä, mikä tendenssi, päämäärä ja elämäntehtävä
on sillä ihmisluokalla, johon taiteilija kuuluu. Niin sanottu ”puhdas” taide, impressionistinen taide, joka kertoo jostain mitättömimmästäkin asiasta, saadakseen aikaan jotain määrättyä, hillittyä taiteellista muotoa ja vaikutusta, on kapitalistisen, hermostuneen yläluokkamme synnyttämä, joka hakee ”unta”, kauneutta, hiljaisuutta, nautintoa, joka ei tahdo antaa häiritä itseänsä millään herättävällä, innostuttavalla, suurella aatteella, jolle juuri nykyajan suuret aatteet
ovat elimellisesti vaarallisia. Sitä vastoin on jonkun nousevan, kamppailevan
luokan taide aina päämääräänsä nähden selvempää, sillä on aatteita, joiden
edestä se taistelee ja joita se taiteessaankin ilmaisee. Tämä aatetendenssi astuu
valtavana esiin ja sitä tavallisesti inhoavat ”puhtaan” yläluokkamme muototaiteen edustajat. [--.] Taivas varjelkoon innostumasta porvarillisesta puolinaisuudesta à la ”Prometeus” yhdistys, uskonnon kysymyksissä. Tietysti emme voi
saarnaamalla saada jumalakäsitteitä pois heikoista ihmisistä, jotka tarvitsevat
lukea. Puolueemme myöntää jokaiselle vapauden uskoa mitä tahansa. Vasta
taloudellinen kehitys tulee hävittämään jumalakäsitteen, mutta niiden, jotka
näkevät mihin suuntaan kulkee taloudellinen kehitys, niillä ei ole oikeutta
vaieta sen seurauksista, eikä innostua sellaisista uskonnon uudistajista, jotka
tahtovat pidättää uskonnon häviämistä kirkon kieltämisellä ja jumalakäsitteiden uudistamisella.352
Kiannon kirja ei täytä Murrikin mukaan ”meidän taiteemme” vaatimuksia. Reino
Frommeruksen, yläluokkaisen papin pojan sisäisen vakaumuksen kehitys vapaaajattelijaksi on epäuskottava; ympäristöllä ei ole ollut vaikutusta asiaan, koska vapaamielisyyden synty kuitataan jonkun salaperäisen luonnonvoiman eli Jumalan
ansioksi. Frommerus on siten deisti, irtaantunut kirkosta, mutta uskoo Jumalaan.
Kirkosta vapautuminen ei ole Murrikin mukaan nykyisten pappisperheiden poikien
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keskuudessa mikään kummallisuus, josta kannattaisi nostaa kauheasti hälinää, varsinkaan kun Frommerus ei luovu jumala-käsitteestä, josta vapaudutaan Murrikin
mukaan vasta taloudellisen kehityksen ja heikkojen ihmisten sivistämisen myötä.
Pärssinen toteaa vastineessaan Murrikin tarttuvan epäolennaisuuksiin, kuten
teoksen muodolliseen puoleen sekä siihen, että Kianto ei tarkastele ”asioita historiallisen materialismin valossa”. Pärssisen mukaan tärkeintä on se, että teoksessa
hyökätään kirkon pimeitä, luonnonjärjenvastaisia opinkappaleita vastaan ja puolustetaan uskonnon- ja omantunnonvapautta. Pärssinen toivoo, että Pyhä viha pöyhisi ”umpihenkisiä” oloja etenkin maaseudulla, jossa porvaristo vielä viime vaalien
alla pystyi ratsastamaan uskonnolla. Porvariston kielteinen suhtautuminen kirkon
ja valtion erokysymykseen edustaa Pärssisen mielestä sellaista ahdasmielisyyttä ja
matalarintaisuutta, että siitä kannattaa nostaa hälinää. Murrikin moitteet Reino
Frommeruksen jokapäiväisyysmäisistä taisteluista saavat Pärssisen ihmettelemään,
miksi todellisuus ei kelpaa Murrikille. ”Uskonnollisen valheen” paljastaminen palvelee edistystä, ja vaikka taloudellinen kehitys tuleekin muuttamaan uskontokäsitteitä, kirkon kahleita tulee voida ratkoa sanoinkin. Pärssinen nostaa muutoin ”porvarillisen valheen syleilyssä” makaavasta kaunokirjallisuudestamme Pyhän vihan,
Talvion Pimeän pirtin hävityksen ja Canthin teokset niiden harvojen joukkoon,
jotka herättävät taisteluhenkisessä köyhälistössä vastakaikua.353
Teoksen pappisvastaisuus sopi hyvin sosialistien ohjelmaan, ja muun muassa
sosialidemokraattinen Kansan Lehti julkaisi teoksesta seitsemän sivun mittaisen
katkelman otsikolla ”Jumalan santarmi”, Kurjalan ”raakamaisen” pastori Matti
Möhkösen muotokuvan. Pappien raadollisuus ja tekopyhyys personoidaan Pyhässä
vihassa juuri kappalainen Möhköseen, joka joutuu virasta erottamisen uhan alla
naimaan raskaaksi saattamansa Taava-piikansa. Lehdessä julkaistuilla teoksen sivuilla kuvataan Möhkösen ulkoista olemusta, luonnetta ja näköissuhdetta ristirahvaaseen, josta Möhkönen näyttää erottuvan vain koulutuksensa ja varallisuutensa
puolesta:354
Itse ilmetty materialisti. Ihravatsainen fariseus, tihrusilmäinen kirjanoppinut.
Pörröpartainen saunapiru – langennut musta enkeli. Salaraiskaaja. Kaappijuoppo tekopyhimys – pappiskauhtanan kätkössä. Viekas ja epärehellinen. Hirmuinen vihassa. Kamala kostossa. Sulosuisin saarnoissa… [--.] Luonnollista
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oli että samoinkuin Kurjalan ristirahvas Matti pastorin kiiltävässä naamassa
saattoi itseään peilailla pyhäaamuina, samoin myös Matti pastori Kurjalan kansan kasvoista näki kuvansa, mikä varsinkin kävi laatuun kaikkein pyhimmässä
paikassa, kirkossa, sekä tietenkin myös hierontatilaisuuksissa saunan lämpimillä lauteilla ynnä isäntäin kuusenjuurta lemuavissa vieraskammioissa.355
Myös oikeistolehdet näkivät Pyhän vihan ummehtuneen korkeakirkollisuuden arvosteluna ja uuden ajan vapaauskoisuuden julistuksena. Aamulehden H. V.:n mukaan teos käy etuvartijakahakasta ja arvostelija toivoo, että etenkin nuoret lausuisivat mielipiteensä teoksesta aikana, jolloin uusiin musertaviin virtauksiin on pakostakin otettava kantaa. Jos hyväksyy Raamatun ja kirkon opit, niin niitä vastaan
tehdyt hyökkäykset eivät herätä pelkoa, vaikka ”moni ahdashenkinen valtiokirkon
ja -uskonnon empimätön kannattaja tahtoisi moiset kirjat roviolla polttaa”. H. V.
yllyttää vuoropuheluun: ”Nyt joko peitset tanaan ja hurja hyökkäys tai voimakas
hurraa vapauden sankarille!”356 Helsingin Sanomien S–n Väinö [Väinö Salminen]
arvelee, että mallikristityt kauhistelevat Pyhää vihaa, ”mutta heidänkin pitäisi
muistaa, että reformaattorit, jotka ummehtuneissa oloissa ja sekasorrossa ovat tahtoneet saada äänensä kuuluville, ovat joskus puhuneet särähtävän terävästi”. Salmisen mukaan teos on myös tuulahdus ajan kirjallisuuteen:
Pyhä viha on ainakin yhtä onnistunut kuvaus oloistamme kuin ”suurten kirjailijaimme” routavuosista märehtimät, joista et tapaa niin paljon suuria piirteitä
ja omintakeisuutta kuin Kiannon teoksesta. Ja ennen kaikkea ansaitsee mainitsemista Kiannon häikäilemättömän suora ennakkoluuloton tapa syytää kiivaat
sanat suoraan räiskyen suustaan. Sen on ainakin rehellisempää kuin tuo meillä
niin tavallinen tehden tehty tekopyhä, loppumattoman pitkäveteinen jollotus.
Siis kirja jota vapaamielisten velvollisuus on levittää!357
Tekijä ei ole Ilkan Alkion [S. A.] mukaan tavoitellutkaan ”taidetta taiteen vuoksi”,
kuten viimeaikaisessa kirjallisuudessamme on ollut tapana. Jokainen reformaattori
esiintyy Alkion mukaan omien esiintymislakiensa mukaan. Kiannon teos on ”myrskyn vihaista ulvontaa”, jonka seuraukset voivat olla joko kammottavia tai vapauttavia. ”Farisealaista teeskentelyä” vihaava teos viskaa taisteluhansikkaan ”varsinkin muotokristillisyyden etuvartijain jalkain eteen” ja ”lennähtää kuin pommi kaik-

355

Kianto 1908, 111, 117.
H. V. 1908: Pyhä viha. Aamulehti 24.5.1908, 3.
357
Salminen, Väinö [S–n Väinö] 1908: Pyhä viha. Helsingin Sanomat 13.6.1908, 6.
356

113

kiin tusina-ihmistehtaisiin, puoluekokouksiin ja kirkkoihin saarnaten epäuskoa johtajia kohtaan, julistaen yksilöllisen ajatuksenvapauden rohkeata oppia”. Teoksessa
esitettyjen väitteiden kumoaminen on Alkion mukaan kristillisten piirien asia.358
4.6.2 Kianto – pappissukunsa häpäisijä?
Kansan Tahdossa ennustettu kirkollisten tahojen vastahyökkäys lähti Kotimaassa
teoksen arvostelleen Y. A.:n [Yrjö Alanen] kynästä. Kirkkoherra Alanen kertoo
päätelleensä jo teoksen Pyhä viha -nimestä ja sen kustantajasta, ”sosialisti” Vihtori
Kososesta, että kyseessä on kirja, jossa poljetaan siveellisiä ja uskonnollisia käsitteitä. Kirjailija pyrkii ilmeisesti maamme ”uskonnolliseksi reformaattoriksi” ja rahanahne kustantaja kapitalistiksi. Ulkomaalaisilta kirkon arvostelijoilta oppinsa
imenyt Reino Frommerus purkaa kiukkuaan ja vihaansa ”kuten luopiot tavallisestikin” luterilaiseen kirkkoon ja sen opettamaan kristinuskoon. Frommerus pitää ”puolipakanuudessa” eläviä Venäjän karjalaisiakin enkeleinä luterilaiseen kirkkoon kuuluviin ihmisiin verrattuna. Frommeruksesta ei ole Alasen mukaan reformaattoriksi; hänen suustaan syytämät sanat vain mukailevat sosialistien ja Robert
G. Ingersollin törkeää ivaa ”kolminaisuusoppia, Kristuksen syntymää, sakramenttioppia jne. vastaan”. Teoksen päähenkilön solmimassa siviiliavioliitossakaan Alanen ei näe mitään repäisevää, koska papisto on saanut katsella jo kautta aikain ”concubinaatin” muotoisia vihkimättömiä liittoja, joihin on olemassa jo ratkaisu:
Nyt eivät papit tälle arvoisalle parille, jonka sukupuolielämän alkua erään metsäpuron reunalla kirjailija niin alastomasti kuvaa, tee juuri muuta kuin mihin
jotenkin vapaamielinen kirkkolakimme heitä velvottaa, nim. toimittamaan
muutamia ilmoituksen ja selvityksensaamisia tuomiokapitulille ja tuomiokapitulista.
Alanen viittaa arvostelussaan vuosisadan alussa voimistuneeseen kirkon- ja uskonnonvastaisuuteen ja toivoo, että Kiannon pitkäveteinen häväistystekele ei herättäisi
suurempaa huomiota. Murrikin tavoin Alanen näkee uskottavuusongelman Kiannon säätynsä mukaisessa käyttäytymisessä ja mieltää Kiannon ahneen kustantajan
uhriksi:
Kirkkomme ja uskontomme puolelta, jotka tähän aikaan saavat sekä kuulla että
lukea kaikkialla mitä törkeintä pilkkaa ja ivaa, ei tämän pitkäveteisen häväistystekeleen tarvitse suurempaa huomiota herättää. Onhan se vaan muuan
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heikko rengas tuossa yleisessä häväistysketjussa. Ikävintä on, vallankin omaisten tähden, nähdä, miten eräs Suomen luterilaisen kirkon papin poika yrittää
törkeästi häväistä sitä uskontoa ja kirkkoa, jonka palveluksessa isänsä ja esiisänsä halki vuosisatojen ovat olleet, ja tämän yhdessä liitossa tunnottoman ja
rahanahneuden vuoksi seurauksista välinpitämättömän kustantajan kanssa.359
Uuden Suomettaren Wilkunan [K. W.] mukaan kaikista Kiannon teoksista löytyy
pirstaleiksi hajonneen kuonan keskeltä ”yhtä ja toista kaunista ja miellyttävää”,
lyyrillistä herkkyyttä, pelotonta realismia, sattuvaa todellisuuden kuvausta ja rehellistä kiivailua ”kaikkea sovinnaista ja ummehtunutta vastaan”. Pyhän vihan kosteikkoja ovat pororetkien ja kotipappilan kuvaukset sekä päähenkilöiden välinen
terve sensualismi. Teos on Wilkunan mukaan hajanainen ja sullottu täyteen kaikenlaisilla äärimmäisyysaineksilla, kiivailulla ”valtiokirkkoa, sen edustajia ja opinkappaleita vastaan”. Tehokas realismi kaipaisi mustien värien käytön hillintää, etenkin
teoksen nimien – Möhkönen, Moukkala – valinta osoittaa sairaalloista antipatiaa.
Pyhävihainen sisältö korreloi Wilkunan mukaan teoksen perkaamattoman, kansanomaisen rosoisen kielen kanssa.360
4.7

Pyhä rakkaus – ”velvollisuus ottaa vastaan sellaisenaan”361

Vuonna 1910 ilmestynyttä Pyhää rakkautta voidaan pitää Pyhän vihan jatkona ja
teosparina. Pyhässä vihassa solmittu siviiliavioliitto saa Pyhässä rakkaudessa täyttymyksensä lapsen syntymän myötä, mutta pienokaisen elämä päättyy kuolemaan.
Kianto on omistanut Pyhän rakkauden kolmevuotiaana huhtikuussa 1909 kuolleelle lapselleen, ”Sille kolmannelle”:
Salaisimman muistikirjani täten esille kaivan, sen saman lapsellisen muistikirjan, jonka olin aikonut hänelle antaa, vaan jota hän ei tarvinnut. Hänellä oli
siihen esikoisoikeus – olkoon hänellä siihen vieläkin perintöoikeutensa.362
Lapsen kuolema kirvoitti myös runon ”Tytöstä äidiksi tai liika kärsimys”, joka julkaistiin Kapinoitsijassa. Pyhässä rakkaudessa kerrotaan lapsen elinkaari aina odotuksen ensikuukausista Suomussalmen pappilassa tapahtuneeseen kuolemaan
saakka. Teoksen esipuheessa Kianto kertoo pyrkivänsä kirjoittamaan teoksen
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omalla sydänverellään, uskollisena itselleen ja totuutta palvellen. Muistikirja päättyy 18. huhtikuuta, kaksi päivää lapsen hautauksen jälkeen. Kianto on lisännyt päiväkirjaansa vielä saman kuukauden 29. päivän, jolloin hän on saanut valmiiksi teoksen, jonka oli aloittanut poikansa sairauden alkupäivinä eli joulukuussa 1908.
Kyseessä on Punainen viiva, joka ilmestyi vuoden 1909 joulumarkkinoille ja jonka
menestys on kertojan mukaan ”pienen rakkaan vainajan ansio”, mutta ei lohtu. Samalle päivälle osuu myös tieto jumalanpilkkasyytteestä Pikku syntejä -teoksessakin
julkaistun novellin ”Abraham ja Saara” vuoksi.
Kuolemansairaan lapsen isä joutuu Pyhässä rakkaudessa uskonkahnauksiin
pappilassa asuvan apupapin kanssa, jonka mielestä kastamaton lapsi joutuu helvettiin ja joka kehottaa isää kastattamaan poikansa. Lapsen kuolinpäivänä apupappi
sanoo murheellisille vanhemmille tuomitsevasti: ”’Niin, Jumalan sana sanoo että
synnin palkka on kuolema.’”363
Kianto on liittänyt Pyhän rakkauden loppuun kirjeen, joka Ernst Lampénille
osoitettuna julkaistiin helmikuussa 1910 muun muassa Vapaassa Sanassa ja Kansan Tahdossa otsikolla ”Kuolleitten ruumiitkaan eivät saa papeilta rauhaa”. Kianto
paheksuu kirjoituksessaan voimakkaasti sitä, että Suomussalmen kirkkoherran
apulainen on käynyt kuolleen lapsen vanhemmilta salaa toimittamassa ”kirkolliset
loitsunsa” kirkkoon kuulumattoman lapsen haudalla:
Se on ennenkuulumaton häväistys vapaauskoista perhettä kohtaan! Se on uskomaton uskonvimmattu loukkaus toisinajattelevien uskonvapautta vastaan!
Se on puolipakanallinen valhepyhitys elämässään suloisimman, jumalallisesti
eläneen, jumalallisesti kuolleenkin kolmivuotiaan ihmislapsen kauniille muistoille! Ennenkaikkea: se on törkeä rikos sitä korkeinta Jumalaa vastaan, joka
elää ja hallitsee ulkopuolella järjestelmiä!364
Kiannon ja kirkkoherran apulaisen väliset uskonnolliset erimielisyydet kärjistyivät
sille asteelle, että apupappi muutti pois pappilasta ”jumalanpilkkaaja” Kiannon
vuoksi. Apupappia puolustavat tahot pitivät kokouksen, jossa Kiannolle vaadittiin
häätöä kirkkoherra-isänsä pappilasta, koska Kianto opettaa nuorisoa olemaan uskomatta pappien saarnoihin. Vasemmistolehdet ottivat jupakasta irti kaiken, ja
muun muassa Kansan Tahto ilmoitti seuraavansa juttua ”kaiken hauskuuden
vuoksi”. Kiannon tukijat, joita Kansan Tahto kutsui vapaamielisiksi ja sosialisteiksi,
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kävivät vastaiskuun, jossa Kiantoon kohdistunut hyökkäys nähtiin toisinajattelevan
vainona ja sananvapauden supistamispyrkimyksenä. Koko jupakka päätyi lehtien
sivuille Suomussalmen piirin nimismiehen lausuntoineen. 365 Kiannon puolelle
asettunut Kansan Tahto käytti iva-aseenaan Raamattuakin:
Kirjailija Ilmari Kianto, joka nykyisin asuu vanhan isänsä luona Suomussalmen pappilassa, tullenee ”uloshäädettäväksi” pappilan rakennuksista. Pastori
Matti Kauppinen on näet muuttanut pois pappilasta, ”koska ei voi asua samassa
rakennuksessa ’jumalanpilkkaajan’ (Kiannon) kanssa”. Uskonvimmaamat seurakuntalaiset ovat pitäneet kokouksen häätötoimenpiteitä varten; tämän kokouksen vastapainoksi on pidetty taas toinen kokous, jossa on laadittu ankara
paheksumislausunto uskovaisten ahdasmielisyyttä ja julkeutta vastaan. Toistaiseksi asuu kirjailija Kianto pappilassa. – Ei ole kaunista tällainen sopu. ”Jesus söi ja joi syntisten ja publikaanien kanssa”, mutta niin ei Matti Kauppinen.366
Kiannon teoksiin useimmiten nyreästi suhtautuneen Juhani Siljon mukaan Pyhän
rakkauden taiteellisen puolen arviointi ei ole paikallaan, vaan teos on otettava vastaan sellaisenaan.367 Joel Lehtonen toteaa Suomalaisessa Kansassa, että Pyhä rakkaus on Kiannon koruttomin ja hirvittävän rehellinen tunnustuskirja. Kianto on kirjailija, jonka on kirjoitettava tunnustuksiaan ”keventääkseen itseänsä, vapautuakseen tuskistaan, päästäksensä eteenpäin” ja ”jolle tällaiset armottomat tunnustukset
ovat kohtalon välttämättömyyksiä”.368 Teoksen sisällöstä kertominen sanomalehden sivulla tuntuisi Johannes Lehtosen mielestä ”pyhyyden loukkaukselta”, ikään
kuin kahdenkeskisen puheen juoruilusta muille, koska lukija jäisi paitsi kokonaisuuden pyhittävää vaikutusta.369 Tylyimmästä arviosta vastasi Koskenniemi, joka
kuvaa teosta kahden ihmisen sairaskertomukseksi, vakavaan tautiin sairastuneen
lapsen ja ylivoimaiseen suruun sairastuneen isän. Hivuttavan subjektiivisen sairaskertomuksen lukeminen ei herätä myötätuntoa Koskenniemessä, jonka mukaan teoksen lukeminen on yhtä masentavaa, yksitoikkoista ja epäintresanttia kuin sairaan
ihmisen monotoninen voihkiminen ja nyyhkyttäminen.370
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Joissakin Pyhän rakkauden kritiikeissä arvioitiin myös Kiannon senhetkistä
kirjallista asemaa. Keski-Suomen päätoimittaja Kaarlo Järvi [K. A. J.] toteaa, että
kriitikot ovat kohdelleet Kiantoa tylysti, enimmäkseen kivittäneet kuin kantaneet
ja että johtavat kirjalliset piirit ovat suorastaan ilkkuneet Kiannolle. Nyt on Järven
mukaan korvauksen aika, koska Kianto on julkaissut jo pari arvonsa säilyttävää
teosta.371 Kansan Lehden Kustaa Evä kirjoittaa suomalaisen kirjallisuuden alalla
tapahtuneesta muutoksesta. Entiset tähdet sammuvat ja uusia syttyy tilalle, joista
kirkkaimpana tähtenä loistaa nyt Kianto, jonka mainetta Pyhä rakkaus lujittaa edellisten menestysteosten, Pyhän vihan ja Punaisen viivan rinnalla. Esimerkkinä vaipuneista kirjailijoista Evä mainitsee Ahon, jonka Evä epäilee joko hukkuneen Raamatun käännöskomiteaan tai lepäilevän ”niillä laakereilla, joita ansaitsi suuren rahan edestä kirjoitettuaan ylistyslaulun (!) tunnetun tukkihuijarin Antti Ahlströmin
elämäkerran”.372
Työläisnaisen Pärssisen asenne Kiantoon on muuttunut sitten Pyhän vihan ylistävän kritiikin, ja Pyhän rakkauden arvosteluun on tullut mukaan ankarampaa poliittista sävyä. Vaikka teos ei käsittelekään yhteiskunnallisia asioita, se on Pärssisen
mukaan lukemisen arvoinen kasvatusopillisen ja valistavan luonteensa takia. Teoksessa kuvataan pienen lapsen elämää jo ennen syntymää ja lapsen vaistojen heräämistä sellaisella lapseensa kiintyneen isän ”silmällä ja tarkkuudella”, että lukijakin
hämmästyy. Äärimmilleen kehitetty yksilöllisyys tekee teoksesta Pärssisen mukaan kuitenkin yksipuolisen ja koko ihmiskunnan kärsimyksiin verrattuna pintapuolisen. Sosialistinen lukija haluaa protestoida sellaista isänrakkautta vastaan,
joka ei laajene omaa lasta kauemmaksi: ”Kun Ilmari Kianto kuvaa rakkauden tunteen, joka kohdistuu vain omaan lapseen näkemättä ympärillä muita, ehkäpä puutteessa värjöttäviä lapsia, niin edustaa hän siinä kohdin äärimmäistä itsekkyyttä,
joka itsessään ei ole korkeaa.” Oman ahtaan kynnyksen ylittäminen herättäisi Pärssisen mukaan sosialismia tunnustavassa lukijassa vastakaikua, mutta sellaiseen
pystyy vain sosialistisen maailmankatsomuksen omaava kirjailija ja koska sellaisia
ei vielä ole, on tyytyminen edes joltain puolin elämän todellisuutta kuvaavaan kirjallisuuteen.373
Samaan avioelämän tunnustukselliseen jatkumoon Pyhän vihan ja Pyhän rakkauden kanssa voidaan lukea myös vuonna 1917 ilmestynyt sukupuolielämän paljastuksia tekevä Avioliitto-teos, jossa entisten rakastavaisten lemmenkohtaukset
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ovat vaihtuneet avioliiton arkisiin murheisiin ja ristiriitoihin, jotka johtavat lopulta
avioeroon. Valvojan nimimerkki A. H. haluaa liittää Avioliitto-teoksen avioliiton
merkityksestä käytävään keskusteluun. Uudenaikaisen nihilistisen elämänfilosofian kannattajat eivät arvostelijan mukaan näe avioliiton solmimista ihanteena sosiaalisen laitoksen, perheen, perustamiseksi. Moderni ihminen panee painoa elämän nautinnoille ja ei välttämättä hanki lapsia ollenkaan, minkä mahdollistaa uuden kumitavaran, pelastavan talismaanin käyttö. Kiannon teoksen aviomies Orjo
Korelius kannattaa A. H.:n mukaan vanhamuotoista avioliittoinstituutiota, mutta
uuden ajan lapsena hänen voimavaransa ovat riittämättömät tuhansien vaikeuksien
edessä. Toisen naisen seksuaalinen vetovoima, lihan himo, saa Orjon hylkäämään
vaimonsa ja vanhakantaisen avioliiton ideaalin. Vaikka korostuneessa individualismissa on arvostelijan mukaan oikeutettujakin näkökohtia, luo Orjon tapaus
eteemme ”pelottavia sosiaalisia näköaloja”.374
Kianto jatkaa suhteidensa ruotimista myös jo vuonna 1921 valmistuneessa,
mutta vasta vuonna 2012 postuumisti julkaistussa, yli 90 vuotta SKS:n arkistossa
käsikirjoituksena maanneessa Kahden vaimon mies -teoksessa, jossa ”kaksoisaviotaiteilija” kiroaa näennäissovinnaisen yhteiskuntamoraalin ja ajaa ”vallankumousta naisen vapauttamiseksi häpeästä, toisten rouvien ja huorintekijäherrojen
juoruista ja sorrosta”.375 Teoksen Helsingin Sanomissa arvostellut Panu Rajala toteaa vain Strindbergin pystyvän kilpailemaan Kiannon ”ryöppyävän tunnustuksellisuuden” ja terapeuttisten purkausten kanssa. Rajalan mukaan Kianto lienee ollut
vakavissaan esittäessään lemmenfarssinsa naisten vapauttamisena, jalona pyrkimyksenä ja moraalin vallankumouksena, johon keskenään kilpailevat ja tappelevat
naiset eivät kuitenkaan suostuneet. Teoksen julkaiseminen sen valmistuttua olisi
tuskin tuonut ymmärrystä Kiannolle, mutta nykypäivänä Kiannon ”vimmainen sekoilu päätyisi joka viikko lööppeihin”.376
4.8

”Lienevätkö edes lukeneet?”

Vuoden 1909 keväällä jaetut valtion kirjallisuuspalkinnot edellisenä vuonna ilmestyneiden teosten joukosta valituille saivat Pyhän vihan ihailijat vihaisiksi. Useassa
lehdessä julkaistiin samansisältöinen ”Lienevätkö edes lukeneet?” -kirjoitus, jonka
mukaan Kiannon aatteellinen romaani on saanut tunnustusta enemmän kuin mikään
374

A. H. 1918: Avioliitto. Valvoja 1918, 265–268.
Kianto 2012, 109, 135.
376
Rajala, Panu 2013: Kahden naisen vapauttaja. Kahden vaimon mies. Helsingin Sanomat 26.5.2013,
C16.
375

119

muu edellisen vuoden teos. Rakkaustarinoihin ja runoihin mieltynyt palkintolautakunta antoi ensimmäisen palkinnon kuitenkin ”viikinki-runoilija” Bertel Gripenbergille, ”jonka runoilun luonteenomaisena tunnusmerkkinä on verivihollisuus
suomalaista kansallissivistystä kohtaan”. 377 Larin-Kyösti oli toivonut palkintoa
Kiannolle sillä perusteella, että Pyhä viha on voimakas elämän arvoihin ja varjoihin
kantaa ottava, vapaamielisyyttä ja henkistä vapautusta ajava yhteiskuntaromaani,
jollaista ei ole julkaistu sitten Ahon voimavuosien ja Järnefeltin ensi teosten.378
Kianto julkaisi Pyhän vihan aikana, jolloin uskonnonvapaus ja siviiliavioliitto
olivat poliittisen päätöksenteon alaisina, joten teosta voi pitää molempien hankkeiden ajamiseen liittyvänä agitaatioteoksena. Myös teoksen vastaanotto suhtautui
myönteisesti edellä mainittujen päämäärien propagoimiseen ja ahdashenkisen kristillisyyden tuomitsemiseen.
Porvoon piispa Herman Råberghin aloitteesta senaatti oli jo marraskuussa 1906
asettanut uskonnonvapautta valmistelevan komitean. Täydellistä uskonnonvapautta ja siviiliavioliittoa kannattanut komiteamietintö valmistui kesäkuussa 1908,
ja eduskunta hyväksyi kirkkolain muutoksesta 1.7.1910 annetun asetuksen seuraavana vuonna. Venäläistämispolitiikan uudelleen alkaminen ja sosialismin pelko jarruttivat lain voimaantuloa kuitenkin siinä määrin, että uskonnonvapauslaki astui
voimaan lopullisesti vasta vuonna 1923. 379 Lain voimaantulon jälkeen kirkosta
eroaminen kävi mahdolliseksi, ja muun muassa Kianto erosi kirkosta saman vuoden helmikuussa.380
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5

SENSUURIVIRASTON HAMPAISSA

Suomalaisista nimekkäistä kirjailijoista juuri Kiannolla on Matti Pulkkisen mukaan
ollut ”eniten vaikeuksia sensuurin kanssa”. 381 Kiannon ”hebrealaisen runouden
helmikimpuksi”382 ristimään Raamattuun viittaavat ilakoivat lastut ja lehtikirjoitukset saivat kimppuunsa uskonnolliset piirit tuomiokapituleita myöten ja johtivat
aina jumalanpilkkasyytteisiin asti. Kianto joutui jo Pyhän vihan julkaisemisen jälkeen kristillismielisten piirien epäsuosioon, mutta kun teosta ei saatu sensuurin
kautta pois markkinoilta, jäi ainoaksi vaihtoehdoksi teoksen lukuboikotin julistaminen ja julkinen paheksunta. Kianto kuitenkin jatkoi kirkon ja papiston Raamattuja uskontokäsitysten kritisointia sekä vapaamielisten aatteiden julistamista sen verran ahkerasti, että hänet haluttiin panna aisoihin.
Vuoden 1909 Pikku synneissä julkaistun novellin ja vuoden 1912 Vapaauskoisen Psalttarin sekä joidenkin lehdissä julkaistujen artikkelien takia Kianto joutui
syytteeseen Jumalan pyhän sanan pilkkaamisesta, josta oli säädetty vuoden 1889
rikoslain 10. luvun 2. §:ssä. Kyseessä olevan lainkohdan rikkomisesta voitiin tuomita korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen tai enintään 200 markan sakkoon. Luvun 1. §:ssä säädetystä julkisesta Jumalan pilkkaamisesta tuomio olisi ollut jo paljon kovempi: kuritushuonetta korkeintaan neljä vuotta tai vankeutta; ajattelemattomuus tai pikaisuus saattoi lieventää tuomion puoleen vuoteen vankeutta
tai sakkoa. Jumalanpilkkasyytteet, joissa oli suorastaan ajojahdin makua, osuivat
Kiannon kohdalle ensimmäisen kerran mitä onnettomimpaan aikaan. Teoksessaan
Pyhä rakkaus Kianto kertoo saaneensa tietää ensimmäisestä jumalanpilkkasyytteestään 29.4.1909, jolloin hän ”paraikaa kantoi kuoleman kuormaa” vasta vähän
yli kaksi viikkoa aikaisemmin menehtyneestä esikoislapsestaan. Kianto koki, että
kirkkokristityt katsoivat lapsen kuolleen isänsä syntien tähden, joista vähäisin ei
ollut lapsen kastamattomuus:
Tunnen vain kuinka viholliseni, kirkkokristityt, minulle vieläkin – ikäänkuin
vahingonilosta – nyökkäilevät päitänsä, laskevat kätensä tekohurskaasti olkapäilleni ja ovat valmiit ystävällisesti sanomaan: ”Niin, niin! Niin Jumala tahtoi,
niin, niin on Jumalan laki; niin Jumala koettelee ja rankaisee synneistä; kyllä
Hän tietää mitä ihminen tarvitsee ja kuinka paljon hän kestää kuormaa.” [--] he
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tuomitsevat minun lastani vielä hänen kuoltuaankin ja uskovat lapseni joutuneen ikuiseen kadotukseen sentähden ettei hän ollut kirkollisesti ristitty.383
Rikoslain 10. luvun 2. §:n tulkinnassa ja käytäntöön soveltamisessa näyttää olleen
varsin erikoisia piirteitä, kuten luvun tutkimusaineistosta käy ilmi. Tekstin teoksessaan ensin julkaissut kirjailija, kuten Kianto, ei välttämättä tullut tuomituksi, mutta
samaa tekstiä myöhemmin lehdessään lainannut päätoimittaja tuli. Onnenkantamoisiakin sattui; juuri kun tuomio näytti taas olevan jo ovella, pelastus tuli yllättävältä taholta, Venäjän Romanov-suvun 300 vuotta kestäneen hallituskauden juhlaan liittyvänä armahduksena.
5.1

Yli-innokas Painoasiain ylihallitus

Vuoden 1865 painovapausasetuksen384 seurauksena Suomeen perustettiin vuosina
1865–1919 toiminut Painoasiain ylihallitus, jonka tehtäväksi määrättiin kaiken julkaistavaksi aiotun ja maahan tuotavan kirjallisuuden tarkastaminen, kirjastojen ja
kirjakauppojen valvonta ja asetuksen vastaisista rikoksista rankaiseminen. Toukokuusta 1867 lähtien toimeenpannulla ennakkosensuurilla pyrittiin yhteiskunnallisen vakauden ylläpitämiseen. Painotuotteilla ei saanut loukata ”kristinuskoa, keisaria, maan hallitusta ja perustuslakia”, ja erityisesti romaaneilta vaadittiin suurempaa siveellisyyttä kuin muilta kirjallisuuden lajeilta. Myös työläisten huonojen olojen, lakkojen ja kaiken yleistä epäjärjestystä mahdollisesti aiheuttavien aiheiden
käsittely oli kiellettyä.385 Suomessa toimivien kirjapainojen tuli toimittaa tuotteistaan neljä vapaakappaletta Painoasiain ylihallitukselle, joka toimitti niistä edelleen
omat kappaleensa Helsingin Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston kirjastoon, Pietarin julkiseen kirjastoon ja Pietarin tiedeakatemian kirjastoon.386
Vuosina 1905–1917 Painoasiain ylihallituksen puheenjohtajana toimi lehdistön mielestä liiankin pilkuntarkasti virkaansa hoitava Volmar Kanninen, jonka lehdistö risti painokanne-Kanniseksi ja hänen johtamansa viraston Kannishallitukseksi. Painokanteista uutisoitiin vilkkaasti ja Kannisen johtamaa virastoa arvosteltiin ja pilkattiin läpi sanomalehdistön. Painoasiain ylihallituksen ja lehdistön
suhdetta voi luonnehtia varsinaiseksi kissa ja hiiri -leikiksi, vaikka lain mukaiset

383

Kianto 1910b, 215–216.
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus painowapaudesta Suomessa ja sen täyttämisen ehdoista 18.7.1865/27.
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rangaistukset esimerkiksi Jumalan pyhän sanan pilkasta olivat varsin ankarat. Kannisen persoonakin sai osansa kohuotsikoita myöten, kuten esimerkiksi Savon Työmiehen387 ”Kanninen kännäilemässä Kuopiossa” -uutisessa, jossa kerrotaan tarkastusmatkalla olleen Kannisen joutuneen passipoliisin taluttelemaksi humalatilansa
vuoksi. Kannisen ja lehdistön välit kiristyivät lopulta niin pitkälle, että vuoden
1912 syyskuussa Painoasiain ylihallitus asetti sanomalehdet uutispimentoon, koska
ne nälvivät lakia noudattavaa ylihallitusta ja vahingoittavat sen toimintaa388.
Kianto joutui Painoasiain ylihallituksen huomion kohteeksi keväällä 1909 novellinsa ”Abraham ja Saara” takia. Novelli, joka julkaistiin samana keväänä myös
kokoelmassa Pikku syntejä, ponnahti yleisön tietoisuuteen jo ennen kokoelman ilmestymistä lahtelaisen Satamatyömies-lehden julkaistua novellin 20.1.1909. Novellissa389 kerrotaan arkiseen sävyyn Jumalan ja hänen kahden poikansa, ”taivaallisen kaartin kapteeni” Gabrielin ja ”pilvirykmentin vänrikki” Kerubimin vierailusta Abrahamin ja Saaran luona keskellä lauantaista leivontapäivää. Vieraille tarjotaan ryytimaan siimeksessä kirnuhuitoa, kahvia, kaltiaisia ja vasikanpaistia. Jumala huomaa, että ”lähes satavuotias ukonkarilas” Abraham ja ”Saara-köppänä”
ovat jääneet lapsettomiksi ja lupaa Abrahamille lapsen. Jumalan lupaus kantaa keittiöön asti, mistä alkaa kuulua ”makeaa naurunkikatusta”. Epäuskoiselta Saaralta
naurun syytä tivaava Jumala saa Saaran hämilleen ja vastaamaan ”enhän mie nauranut”. Kun Jumala sitten kertoo olevansa matkalla Sodoman ja Gomorran kaupunkien hävittämiseen, Abraham pyytää säästämään ”pari sukulaista”, ”pari vanhaa
hyvää ystävää” ja ”pari iloista kauppatuttavaa”. Jumala suostuu Abrahamin pyyntöihin, vaikka ne saavatkin Jumalan murheelliselle mielelle ja toteamaan, että hurskaimmatkin ihmiset ovat itsekkäitä. Vuoden päästä vierailusta ”enkeli-kapteeni
Gabriel” ratsastaa Abrahamin kodin sivu ja kuulee, kuinka Abrahamin ”muori”
hyssyttelee pientä poikaansa.
Novelli sai kintereilleen Kannisen, joka pyysi ja sai Porvoon tuomiokapitulilta
lausunnon, jonka lopussa todetaan, että novelli sisältää rikoslain 10. luvun 2. §:ssä
tarkoitettua Jumalan pyhän sanan julkista pilkkaa. Tuomiokapitulin lausunnon mukaan novellissa
yritetään saada aikaan koomillista vaikutusta siten, että asetetaan yhteen muinaisuudesta ja nykyisyydestä olosuhteita ja asioita. Sillä tavoin saadaan nuot

387
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Pyhässä raamatussa uskon esikuvina esiintyvät ja kristillisen seurakunnan tajunnassa kirkkaina elävät henkilöt Abraham ja Saara sangen narrimaiseen ja
naurettavaan valoon, jopa otetaan Jehovakin, jota kristikansakin Jumalanaan
palvelee ja jonka nimi sille on pyhä ja kallis, aiheeksi siihen ivakuvaan, jonka
kirjottaja on pitänyt sopivana lukijoillensa piirtää. Niinikään on kirjoittaja pilkallisesti kuvannut enkeleitä kirjoituksessaan. Tällainen sepustus ei Tuomiokapitulin mielestä loukkaa ainoastaan niiden ihmisten uskonnollista tunnetta,
jotka pitävät Raamattua Jumalan ilmoitettuna sanana ja joille tämän sanan ivallinen käsittely enimmin tuottaa tuskaa ja mielipahaa, vaan se tuntuu varmaan
loukkaavalta jokaisesta, joka puhtaan ihmisyydenkin kannalta on tottunut kunnioittamaan toisten vakaumusta ja joka ei tahdo yhtyä pilkkaamaan sellaista,
mitä ihmiset ovat vuosituhansia tottuneet pyhänä pitämään.390
Tuomiokapitulin lausunnon perusteella Painoasiain ylihallitus kehotti Lahden kaupunginviskaalia nostamaan painokanteen Satamatyömiehen vastaavaa toimittajaa J.
T. Manteretta vastaan. Lahden raastuvanoikeuden istunnossa 26.4.1909 vastaaja
Mantere ilmoitti kopioineensa novellin Tampereella ilmestyneen Työväen joululehden vuoden 1907 numerosta. Raastuvanoikeus lykkäsi asian käsittelyn toukokuun
26. päivän istuntoon, johon virallisen syyttäjän tuli haastaa myös novellin kirjoittaja Kianto ja hankkia hänestä virallinen mainetodistus.391 Kianto loukkaantui ja
vihastui jumalanpilkkasyytteestä, mutta ei lannistunut. Taistelutahtoaan Kianto kuvaa 10.5.1909 päivätyssä runossaan ”’Laureatus’”, (”Kun minut haastettiin oikeuteen ’Jumalan pilkasta’”):
Taistele loppuun saakka! Taistele sieluni, kestä! / Raskas on kantaa taakka,
maailman pettämys, pilkka. / Taistele vaikka se painaa! / Ihminen, vapautes'
orja, / taistele yksin ja aina, onnessa orpo, / pian oot kenties vainaa - / sitten et
jaksa...392
Toukokuun istunnossa Kiantoa edusti asiamies, joka kertoi, että tamperelaisella
Työväen joululehdellä oli ollut Kiannon lupa novellin julkaisemiseen, mutta lahtelaisella Satamatyömiehellä ei, joten oikeudenkäyntipaikkakunta oli Kiannon osalta
väärä. Oikeus katsoi, ettei kirjoitus loukkaa kirkon opin perusteita ja kumosi kanteen Kiannon osalta. Mantere tuomittiin maksamaan Kiannolle 30 mk:n korvaus
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Lampén, Ernst 1909: Porvoon tuomiokapitulin lausunto Ilmari Kiannon kertomuksesta ”Abraham ja
Saara”. Päivä 2.10.1909, 293–294.
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novellin luvattomasta lainaamisesta.393 Lahden kaupunginviskaali valitti päätöksestä Turun hovioikeuteen, joka tuomitsi 10.12.1909 Mantereen 50 mk:n sakkoon
tahi 10 päivän vankeuteen rikoslain 10. luvun 2. §:n nojalla Jumalan pyhän sanan
pilkkaamisesta. 394 Kianto otti kantaa Mantereen tuomioon Päivässä julkaistulla
kirjoituksellaan ”O tempora, o mores!”, jossa hän kehottaa kristittyjen mainetta
kaulavaisten maallisten instanssien ja ihmisten jättämään Jumalan sortajien rankaisemisen Jumalalle itselleen. Jumalan puumerkkiä ei löydy Kiannon mukaan painetusta rikoslaista. Kianto lausuu syvän paheksumisensa Turun hovioikeuden päätöksestä ja kysyy, että miksei häntä, fantasian kirjoittajaa, ole sakotettu. Kianto toteaa,
että hän ei ole pilkannut Jumalaa ja siksi on myös väärin häpäistä niitä, jotka kannattavat hänen kirjoituksiaan.395
Lappeenrannan raastuvanoikeus toimi 24.1.1910 istunnossaan Turun hovioikeuden päätöksen mukaisesti tuomitessaan Kansan Äänen vastaavan toimittajan
Otto A. Paappasen 40 mk:n sakkoon novellin julkaisemisesta kesäkuussa 1909.396
Lehdet eivät siis välttyneet tuomiolta siitäkään huolimatta, että ”Abraham ja Saara”
oli julkaistu jo keväällä 1909 Pikku synneissä, joka oli vapaassa myynnissä kirjakaupoissa.
”Abraham ja Saara” julkaistiin vuoden 1909 kesäkuussa myös Sosialidemokraatissa397, mikä johti jälleen painokanteeseen Turun hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon perusteella. Porin raastuvanoikeudessa 27.7. Sosialidemokraatin
vastaava toimittaja Frans Koskinen vetosi Lahden raastuvanoikeuden vapauttavaan
päätökseen ja siihen, että Kiannon teosta myydään vapaasti kaikkialla Suomen kirjakaupoissa, myös Porissa. Painoasiain ylihallitus haluaa Koskisen mukaan ”vetää
rajat siihen, minkälaista kirjallisuutta tai kirjotuksia kukin kansaluokka saisi luettavakseen”. Oikeus kumosi kanteen sillä perusteella, että novelli oli jo ennen julkaistu ja jokaisen saatavilla. Koskinen vaati, että joko Painoasiain ylihallitus
tai ”sen fanaattinen tirehtöri” määrättäisiin korvauksiin vastaajalle aiheuttamistaan
kuluista ja ajanhukasta, vaikkei Koskisella ollutkaan mitään sitä vastaan, että Painoasiain ylihallituksen typeryys tulee näin oikeuden kautta julkisuuteen.398
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Viikkolehti Päivässä julkaistiin Kiannon tueksi kaksi Lampénin kirjoitusta.
Otsikolla ”Uskontorikoksien syytteistä” Lampén ottaa kantaa vanhoillisten lehtien,
Painoasiain ylihallituksen ja Porvoon tuomiokapitulin yhteistyöhön painokannekysymyksissä ja ihmettelee sitä epäjohdonmukaista toimintaa, jonka tuloksena
vain ”epämieluisia henkilöitä” halutaan rangaista. Lampén kysyy, että miksi Bernard Shaw’n teokseen perustuvaa näytelmää ”Ihminen ja yli-ihminen” saa esittää,
vaikka siinä pilkataan taivas- ja helvettikäsitteitä. Jokaisen Raamatun sanan ja kertomuksen pyhänä pitäminen ei liene tuomiokapitulinkaan kanta. Lampén myös
vaatii rikoslain 10. luvun kahta ensimmäistä pykälää poistettavaksi laista vanhanaikaisina. Kirjoituksessa ”’Gubben Noack’ ja Porvoon tuomiokapituli” Lampén arvelee Porvoon piispan ja tuomiorovastin suomenruotsalaisina lapsina ja iloisina ylioppilasvuosinaan laulelleen Bellmanin ”Gubben Noack” -laulua, vaikka se sisältää
jumalanpilkkaa. Vanhenemisen myötä heidän arvostelukykynsä on heikentynyt, ja
siksi he eivät huomaa, että Kiannon ”viaton lastu” ei ole loukkaavampi kuin Bellmanin ”Gubben Noack” tai ”En Potifars hustru”. Miksei Bellmanin lauluja takavarikoida kirjakaupoista, kysyy Lampén.399
Lampénin kirjoitukset suututtivat Porvoon tuomiokapitulin, joka haastoi Päivän päätoimittaja Herman Stenbergin ja Lampénin oikeuteen ”kunnianloukkauksesta, herjaamisesta ja solvaamisesta”. Kirjoituksessaan ”Närkästynyt tuomiokapituli” Lampén toteaa tuomiokapitulin katsovan kunniaansa loukkaavana sen, että
Lampénin kirjoitusten mukaan tuomiokapituli olisi asettanut Kiannon syytteeseen,
vaikka tuomiokapituli oli vain antanut Painoasiain ylihallitukselle sen pyytämän
lausunnon.400 Helsingin raastuvanoikeus käsitteli Lampénia ja Stenbergiä vastaan
nostettua syytettä 22.10.1909 ja antoi päätöksen, jossa se katsoi kirjoitukset vain
tuomiokapitulin arvosteluksi ja kumosi kanteen.401 Juttu eteni hovioikeuteen, jonka
päätöksellä Lampén tuomittiin sakkoihin solvauksesta.402
Vuoden 1912 kesäkuussa oikeutta käytiin sosialistisen Työ-lehden edellisen
vuoden joululehti Punaisessa soihdussa julkaistun Kiannon ”Meidän hieno häveliäisyytemme” -kirjoituksen vuoksi. Närkästystä aiheutti muun muassa Kiannon
lausuma, jossa hän tuomitsee Jeesuksen neitseellisen syntymän dogmin ”hullunhurskaaksi saduksi”. Savonlinnan tuomiokapituli oli antanut Painoasiain ylihalli-
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tukselle lausunnon, jonka mukaan kirjoitus sisälsi rikoslain 10. luvun 2. §:ssä säädettyä Jumalan pyhän sanan pilkkaa. Kanne eteni aina Viipurin hovioikeuteen asti,
joka hylkäsi kanteen.403
5.2

Keisarin armahdusmanifesti pelastaa jumalanpilkkasyytteiltä

Seuraavan kerran Kianto joutui sensuurin ahdistelemaksi Vapaauskoisen Psalttarin
(1912) takia. 64-sivuinen teos sisältää 33 runoelman muotoon kirjoitettua psalmia,
joissa on Nevalan404 mukaan samankaikuista ”paatosta” kuin Nietzschen Näin puhui Zarathustra -teoksessa. Psalmit oli julkaistu jo aiemmin kuudessa osassa Vapaa
Ajatus: kirkollisten ja valtiollisten valheiden paljastaja -lehden vuoden 1910 numeroissa 1–6. Teoksen Kansan Lehdessä arvostellut A. H. [Alex Halonen] näkee
psalmit Pyhän vihan uskonnollisten kysymysten jatkumona ja tekijän etsijäsieluna,
joka
epäilemättä on paljon taistellut ja hakenut ennen kuin on saavuttanut sen elämänymmärryksen, jota hän uskonnollisessa kysymyksessä edustaa. Mutta
päästyään kerran selvyyteen itsensä kanssa, tahtoo hän uljaasti taistella vakaumuksensa puolesta ja istuttaa toisiinkin samoja aatteita. ”Vapaauskoisen
Psalttarilla” on julkisen uskontunnustuksen luonne. Tekijä tuo siinä vakuuttavasti, toisinaan intohimoisestikin, esiin käsityksensä kristittyjen jumalasta. Tekijä sanoo kursailematta, ettei hän sellaiseen jumalaan usko. Kirkon jumala on
ihmisten tekemä, johon ei kenenkään tarvitse luottaa, sillä:405
Sinua, Jumala, ei silloin enää olisikaan, jos ihminen häviäisi maan päältä.
Sillä sinä olet ihmisten luoma luoja! Maailman ihmeellisin suurkeksintö! Ihmiskunnan hätäapu ja voitonhimo!406
Halosen mukaan tekijä esittelee teoksessaan oman lavennetun jumalakäsitteensä,
joka edustaa ”kaikkea sitä, mikä on oikeata, hyvää ja totta” ja joka vastustaa jumalan kunnian kirkastamista pakkotoimin ja kirkon jumalan nimellä ratsastamista.
Painoasiain ylihallitus lähetti Vapaauskoisen Psalttarin joulukuussa 1912 Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin arvioitavaksi ja sai seuraavanlaisen vastauksen:
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Painoasiain Ylihallitukselle. Kirjelmässä joulukuun 30 päivältä n:o 2,569 on
ylihallitus, oheenliittäen yhden kappaleen kirjailija Ilmari Kiannon kirjoittamaa kirjaa ”Vapaauskoisen psalttari” ja viitaten m. m. sivulla 61 löytyvään
kohtaan ”Orjille” anonut tuomiokapitulin lausuntoa siitä, sisältääkö tämä kirja
sellaista Jumalan pyhän sanan pilkkaamista, jota rikoslain 10 luvun 2 § edellyttää, ja saa tuomiokapituli tämän johdosta, palauttaen sanotun kirjan, lausuntonaan asiassa kunnioittaen ilmoittaa, että kyseessä olevassa kirjassa, esim. sivuilla 14, 28, 32 ja 61 y. m. on sellaisia lauseita, jotka sisältävät törkeää pilkkaa
Jumalan pyhästä sanasta ja sakramenteista sekä karkeimmalla tavalla loukkaa
laajan kansanosan uskonnollista vakaumusta, jonka vuoksi siis kirja tuomiokapitulin mielestä sisältää rikoslain 10 luvun 2 §:n rikkomista.407
Tuomiokapitulin lausunto ja Painoasiain ylihallituksen antama syyttämiskehotus
eteni Tampereen kaupunginviskaalille, joka asetti Kiannon syytteeseen rikoslain 10.
luvun 2. §:n rikkomisesta. Oikeudenkäyntipäiväksi määrättiin 27.3.1913.408 Haasteen seurauksena Painoasiain ylihallitus haki Vapaauskoisen Psalttarin kappaleet
takavarikkoon, jonka tuloksia seurattiin lehtien sivuilla. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi viranomaisten suorittamasta etsinnästä muun muassa turkulaisen Sosialisti-lehden kirjakaupassa, josta teoksen kappaleita ei kuitenkaan löytynyt.409
Kianto ryhtyi vastaiskuun maaliskuun alun Helsingin Sanomissa julkaistussa
kirjoituksessaan ”’Jumalanpilkka’-jutut ja Painoylihallitus”, jossa Kianto ihmettelee Painoylihallituksen ajamien jumalanpilkkasyytteiden hyödyllisyyttä isänmaallemme aikana, jolloin uskonnonvapaudesta on tullut koko keisarikunnan tunnussana. Kianto ei säästele sanojaan arvostellessaan venäjää nuorelle Calamniuksellekin opettaneen Kannisen – punapartaisen puoliryssän, jolla ”eukko venakko ja pojat ryssäläisessä kimnaasissa” ja ”joka vahvasti uskoo Tsaari batjuškaan ja venäjän
votkaan”410 – vaikuttimia:
Suomessa tämän uskonvapauden sorron on ottanut aivan kuin urakalla ajaaksensa Painoylihallituksen päämies maisteri Kanninen – mies, jolla yleisesti
tuntien ei ole minkäänlaista uskonnollisesti merkitsevää asemaa yhteiskun-
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nassa, ei Venäjällä eikä Suomessa, ja joka ei siis koskaan ei filosofian, ei runouden eikä kulttuurin nimessä sekaannu uskontokysymyksiin, vaan ainoastaan valtiopolitiikan hämärän varjon alla. Ja kuka tietää, ettei herra Kannisella,
joka meistä monen on kunnia tuntea entisenä venäjän kielen opettajana, ole –
valta-asemata käyttäessään muitakin motiiveja kuin yllämainittu...411
Kiannon mielestä on omituista, että Kanninen ei vainoa anarkistisia jumalankieltäjiä, vaan käy sanomalehtimiesten ja kirjailijoiden kimppuun. Kanninen iskee kyntensä monen vuoden takaisiin kynätuotteisiin ja näyttää tarvitsevan jopa kolmekin
vuotta harkinta-aikaa jonkun artikkelin suhteen – tyyliin etsivä aina jotakin löytää.
Kiannon mukaan sekä oikeisto että vasemmisto ovat huomauttaneet jo usein, että
uskontoa koskevat rikospykälät ovat vanhentuneita ja nykyvirtauksiin soveltumattomia. Kannista vaivaa epäjumalallinen ”intohimo saada sakottaa ja istuttaa linnassa”, minkä seurauksena ihmisiä juoksutetaan turhanpäiten ali- ja ylioikeuksissa. ”Eikö tästä todellakaan loppua tule”, kysyy Kianto ja perää sulkulaitoksen
keksimistä Painoylihallituksen asiattomia uskonkanteita vastaan.
Syyttäjä katsoi Kiannon rikkoneen rikoslain 10. luvun 2. §:ää, mutta ei vaatinut
rangaistusta, koska syyte raukeaisi Romanov-hallitsijasuvun 300-vuotisjuhlien
kunniaksi 6. maaliskuuta 1913 annetun ”Julistuskirjan”, ns. armahdusmanifestin
nojalla. Myös vasta tutkimusasteellakin olevat painorikoksia koskevat jutut tulivat
armahduksen piiriin, samoin kaikki vähäpätöiset valtiolliset rikokset. Syyttäjän
vaatimuksesta teoksen takavarikkopäätös jäi kuitenkin voimaan käsiteltäväksi toukokuun 15. päivän istunnossa.412 Raastuvanoikeuden toukokuisessa istunnossa esitettiin Hämeen läänin kuvernöörin antama takavarikkopäätös, jonka tuloksena oli
löydetty 26 kappaletta Vapaauskoisen Psalttari -teosta: 4 Tampereen Sanomien kirjapainosta, 18 Rakeen kirjasitomosta ja 4 Emil Lyytikäisen kirjakaupasta. Kiantoa
istunnossa edusti Vapaa Ajatus -lehden toimittaja Sven Elof Kristianson, jonka mukaan teos ei sisällä jumalanpilkkaa, vaan on ”kirjoitettu vakavassa vilpittömässä
mielessä, tarkoituksella kehittää jumala-käsitettä nykyajan oikeus ja siveyskäsitteitä vastaavaksi”. Kristianson kertoi oikeudelle keskustelleensa tuomiokapitulin
lausunnon yhden allekirjoittajan, tohtori Kailan413 kanssa, joka oli kertonut Kristiansonille olevansa teoksesta yksityisesti eri mieltä kuin tuomiokapitulin lausunto.
Kaila oli Kristiansonin mukaan todennut rikoslain 10. luvun 2. §:n vanhentuneeksi
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ja lisäksi sanonut Painoasiain ylihallituksen lausuntopyyntöjä kiusallisiksi ja uskonasioita vahingoittaviksi. Oikeus katsoi, että teos ei sisällä jumalanpilkkaa ja hylkäsi syytteen. Teoksen takavarikko määrättiin peruutettavaksi ja takavarikoidut teokset palautettavaksi omistajilleen.414
Armahdusmanifestin nojalla Kianto säästyi myös jumalanpilkkasyytteiltä,
jotka häntä uhkasivat Vapaa Ajatus -lehden vuoden 1912 numeroissa 17–18 julkaistun kaksiosaisen ”Mitä meidän pitää uskoa” -artikkelin takia. Mainitut numerot
kuuluivat siihen kahdeksan Vapaa Ajatus -lehden nippuun (numerot 13–21), jonka
Painoasiain ylihallitus oli toimittanut Porvoon tuomiokapitulille lausuntoa varten.
Tuomiokapitulin lausunnossa todettiin ko. lehtien useiden artikkeleiden sisältävän
Jumalan pyhän sanan pilkkaa ja loukkaavan uskonnollisia tunteita. Kianto paheksui
Painoasiain ylihallituksen menettelyä, koska Vapaan Ajatuksen kirjoituksissa oli
Kiannon mukaan kyse omantunnonasioista. Painoasiain ylihallituksen tiukassa
syynissä ollut Vapaa Ajatus oli aikakauslehti, jonka roolia jumalanpilkan edistäjänä
tutkinut Mikko Ketola toteaa yhdistäneen useat kirkonvastaiset tahot: ”sosialistit,
akateemiset radikaalit, tolstoilaiset ja monistisen filosofian kannattajat”.415
5.3

Kaiken sovinnaisen manaaja

Pikku syntejä -kokoelman Raamatun kertomuksia mukailevat novellit joko tuomittiin vain sosialistien lehtiin sopiviksi tai ymmärrettiin lystikkäiksi ja kepeiksi ilotteluiksi, joista loukkaantuminen edustaa vain ”ahdasmielistä pikkumaisuutta”, kuten Uuden Suomettaren arvostelija K. L. toteaa.416 Wiipurin arvostelija S.:n mukaan
teos sisältää ”sellaisia kirjallisia syntejä”, jotka eivät olisi olleet julkaisemisen arvoisia ja joihin tekijä on ”pannut aiheeksi lempiaatteitaan: siviiliavioliiton, pohjattoman vihan kirkkoa ja pappeja vastaan”:
Kirjan ensimäisen osan pätkät ”Aatami”, ”Kain”, ”Ukko Noa” y. m. ovat sellaisia kaunokirjallisesti arvottomia pätkiä, joiden oikea paikka olisi ollut jonkun sosialisti- tai katulehden alakerrassa. Kömpelöjen mauttomuuksien ohella
koettaa tekijä näissä ivata raamatun kertomuksia, mutta vaikutus kertomatavan
räikeistä, jopa rivoistakin ”sukkeluuksista” huolimatta on tympäisevä ja vastenmielinen. [--.] [--] Kianto muuttuu muuttumistaan kaunokirjailijasta uusien
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oppien saarnaajaksi. Tälle alalle hän siirtyi ”Pyhässä vihassa” ja ”Pikku synneissä” on runsas annos samaa lajia. Emme voi olla erityisesti huomauttamatta
tätä seikkaa siitä syystä, että Kianto puhtaasti kaunokirjallisella alalla on onnistunut ja nauttii suosiota, mutta saarnaajana ja kaiken sovinnaisen manaajana
hän on epäilemättä onnistumaton ja jos näin tulee jatkumaan, niin on vaara
tarjolla, että hänen menestyksensä siitä suuresti kärsii.417
Aamulehden H. V.:n mielestä ei ole ihmekään, että Kianto on joutunut ”pyhästi”
kiivastuneen tuomiokapitulin hampaisiin ja että häntä odottanee syyte Raamatun ja
yleensäkin ”hengellisten asioiden pilkkaamisesta”. Raamattuun uskova, varsinkin ”oikeauskoinen tuomiokapituli”, ei voi olla loukkaantumatta teokseen sisältyvistä Raamatun kertomusten raaoista ja ”irvistelevän” ivailevista mukailuista.
Kianto ei H. V.:n mukaan välitä kirjallisesta maineestaan tarjotessaan lukijoilleen
tällaisia ”lennottomien hetkien ja huonon ruuansulatuksen tuotteita”.418
Joissakin kritiikeissä nousee esille kyllästyminen Kiannon pysyttelyyn samoissa aiheissa teoksesta toiseen ja teosten subjektiivisuus, joka jättää teoksen aatteellisen sanoman taka-alalle. Helsingin Sanomien I. H.:n [Iivo Härkönen] mielestä
Kiannolle pitäisi myöntää jo vihdoinkin ulkomaanmatkaraha, jotta hän pääsisi kehittämään itseään. Härkönen, joka pitää Kiannon käyttämiä murre- ja puhekielen
ilmaisuja kirjoitusvirheinä, tunnustaa kyllä Kiannon kirjalliset kyvyt, mutta moittii
Kiantoa liiallisesta, melkein Pyhän vihan aatteenkin alleen häivyttävästä Kiannon
oman tai omaistensa persoonien kuvailusta. Pikku syntejäkään ei voi Härkösen mukaan ottaa muulta kannalta huolimatta siitä
että se alkaa ”Aatami” ja ”Ukko Noa” -nimisillä hyvillä leikkipaloilla ja että
siinä etenkin osastossa ”Pikakuvia Vienan Karjalasta v. 1906” on erinomaisen
sattuvia ja kiinteitä kuvauksia. Myöskin ovat kuvaukset ”Pirttilän ukko”
ja ”Poika-rukka” hyviä, ja todistavat että tekijä voi objektivisestikin kuvata
maailmaa ja elämää. Mutta miks’ei hän jo jätä itsekohtaisia aiheitaan ja tartu
johonkin vakavampaan aineeseen? Miksi hän yhä edelleen hautoo ”häämatkatunnelmiaan” ja Mustanmeren-matkojaan ja mitättömiä pikkukaupunkikokemuksiaan? Miks’ei hän jo ota ja sulata hieman kokemiaan ja näkemiään ja luo
kirkasta, personamielihaluista ja m. s. riippumatonta taidetta, johon kaikkien
täytyy pyrkiä? Miksei hän, niin suurella kirjalliseen työhön tottumuksella ja
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omintakeisella näkemistavalla ja voimakkaalla taiteilijaluonnonlaadulla varustettu mies jo rupea käyttämään hyväkseen erinomaisia edellytyksiään? Hän,
joka on kotoisin sellaisilta ”pohjamutamailta”, voisi varmaankin kirjallisen
työnsä vakavasti ottaen saada aikaan pysyvämpiä tuloksia, jos ottaisi tehtävänsä vakavammalta kannalta.419
Ajan kriitikon V. J. T.:n [Jaakko Tuomikoski] mukaan Kianto tarvitsisi ”jo uutta
viinaa, vaikkapa vanhaan leiliin”, sillä uusia ajatuksia kyllä tarvitaan, mutta ei
omiin dogmeihin kangistumista. Kiannon huumorin lahjat ovat kuivumaan päin, ja
tilalle on tullut katkeruutta ja kiukkuisuutta, jotka ovat tuoneet mukanaan myös
rumuutta ja joutavaa lörpötystä. Tuomikoski viittaa Kiannon tolstoilaiseen antiklerikaaliseen kutsumukseen todetessaan, että Kiannon lörpötykseen lienee vaikuttanut ”nykyinen venäläinen hengenelämä häälyvine, määrättömine ja hajanaisine
kirjoineen – sama kirjallisuus, joka parast’aikaa uhkaa hämmentää ja venäläistyttää
monen muun suomalaisen alkuperäiset vaistot”.420
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6

PUNAINEN VIIVA – VAALIPROPAGANDA
KOHTAA KORPIKÖYHÄLISTÖN

Punainen viiva on Kiannon kautta aikain puhutuin, tutkituin ja luetuin teos, joka
on kestänyt aikaa ja pulpahtaa esiin lähes jokaisten eduskuntavaalien yhteydessä,
sillä teoksen konteksti nivoutuu vahvasti Suomen ensimmäisten eduskuntavaalien
aikaiseen vaalipropagandaan. Teos ilmestyi loppuvuodesta 1909, jolloin seuraavan
vuoden helmikuisten eduskuntavaalien kampanjat olivat täydessä vauhdissa. Jo
neljänsiin eduskuntavaaleihin sitten vuoden 1907 ensimmäisten eduskuntavaalien
oli jouduttu, koska Nikolai II oli hajottanut marraskuussa 1909 Suomen eduskunnan sen kieltäydyttyä maksamasta sotilasmiljoonia, jotka olivat vuosittainen korvaus suomalaisten vapauttamisesta Venäjän armeijan asevelvollisuudesta. Vaaleissa oli kysymys myös kahden suurimman puolueen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja Suomalaisen puolueen välisestä äänikamppailusta. Sosialidemokraatit olivat nostaneet tasaisesti kannatustaan vuoden 1907 vaalien 80 edustajapaikasta 84:ään toukokuun 1909 vaaleissa, kun taas konservatiivista oikeistoa edustaneen Suomalaisen puolueen kannatus oli laskenut tasaisesti sitten ensimmäisten
vaalien 59 paikasta 48:aan421.
Aamulehden Juttu-Jaakko arvioi joulukuussa 1909, että sosialidemokraattien
ja oikeiston väliset näkökantaerot ovat ”kärjistyneet toisiansa vastaan enemmän
kenties kuin koskaan ennen”.422 Punaisessa viivassa Kianto kuvaa, kuinka vasta
äänioikeuden saaneen köyhän väestönosan sosiaalista kurjuutta käytettiin poliittisesti hyväksi. Teoksellaan Kianto halusi näyttää, että köyhillä on ihmisoikeudet
vain vaalien aikaan; muulloin heidän köyhyyttään pidettiin heidän omana syynään,
ei yhteiskunnan. Punainen viiva oli teos, joka tuli määrittämään Kiannon odotushorisonttia koko 1910-luvun ja johon Kianto pystyi vastaamaan vasta Ryysyrannan
Joosepillaan.
Punaisen viivan taustalla on Suomen valtiollisessa asemassa tapahtuneet muutokset. Venäjän vuosien 1904–1905 suurlakot ja häviö Japanin sodassa pakottivat keisari Nikolai II:n myöntymään Venäjällä duuman perustamiseen. Suomeen vuonna
1905 levinneen suurlakon seurauksena keisari joutui taipumaan myös Suomen kansanedustuslaitoksen perustamiseen. Nikolai II:n heinäkuussa 1906 antama ”Suo-
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men Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys” määräsi Suomen kansaa edustamaan yksikamarisen eduskunnan, jonka 200 edustajaa tuli valita yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvilla vaaleilla, joista määrättiin ”Suomen Suuriruhtinaanmaan Vaalilaissa”. Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin 15.–16.3.1907, jolloin äänestäjät pääsivät vetämään punaisen viivan kannattamansa valitsijayhdistyksen ruutuun. Uudistus merkitsi äänioikeutettujen määrän kymmenkertaistumista,
nousua 1,27 miljoonaan verrattuna säätyvaltiopäivien aikaiseen tilanteeseen, jolloin äänioikeutettuja oli vain noin 126 000. Äänioikeutettujen määrän lisääntyminen tiesi haasteita myös vaalien järjestäjille, koska suurin osa äänioikeuden saaneista ei ollut äänestänyt koskaan mistään. Vaalimenettelyn ja suhteellisen vaalitavan tietoutta pyrittiin lisäämään sanomalehtien ja erilaisten yleistajuisten oppaiden
sekä myös puolueiden omien vaalioppaiden avulla, joissa saatettiin joko suositella
tai kehottaa välttämään tiettyjä valitsijayhdistyksiä. Esimerkiksi Osuuskunta kehityksen kustantama kirjanen Lyhyt Waaliopas kansalle 423 (1907) teroittaa katsomaan, ”että waan et wedä merkkiäsi wäärään listaan, katso wielä, onko listan päällä
sana: s o s i a l i d e m o k r a t i a”.424 Valistus ei jäänyt pelkkien oppaiden varaan,
sillä useat puolueet ja yhdistykset järjestivät myös harjoitusvaaleja.425
Vaaliuudistus merkitsi uuden poliittisen kulttuurin syntyä, kun eri ryhmät ja
aatejärjestelmät edustajineen alkoivat järjestäytyä puoluetunnusten alle.426 Jokaisella puolueella oli oma vaaliohjelmansa, ja taistelua äänestäjistä käytiin myös propagandan keinoin. Määrällisesti suurimman äänioikeuden piiriin tulleen ryhmän
muodosti maaseudun tilaton väestö, jonka keskuuteen puolueet lähettivät poliittisia
kiihottajiaan, Kiannon ”puoluehärkätaistelijoiksi”427 ristimiä. Porvarillisten puolueiden tavoin myös Sosialidemokraattinen Puolue laati oman ohjelmansa maaseudun äänestäjille, valjasti työväenlehdistön vaalityöhönsä ja koulutti järjestelmällisen organisoidusti agitaattoreita. Yksi kuuluisimpia agitaattorien kouluttajia oli
Suomen Työväenpuolueen (v:sta 1903 SDP) perustajajäsen Eetu Salin. Kalevi Kalemaa428 toteaa teoksessaan Eetu Salin: legenda jo eläessään (1975) Salinin vaatineen jo puolueen perustamiskokouksessa heinäkuussa 1899 kiertävien puhujien
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kouluttamista ja palkkaamista. Salin toimi itse myös kouluttajana ”agitatsioonikursseilla”, joista ensimmäinen aloitettiin Turussa 25.12.1902. Turun kurssin pituudeksi Kansan Lehti429 ilmoitti noin kolme tai neljä viikkoa päivittäin klo 10–15.
Naisäänestäjien liikkeelle saamiseksi oli tärkeää palkata myös naispropagandisteja. Esimerkiksi Työmies-lehdessä julkaistiin ilmoitus ”Nais-kiihottajat!”, jossa
etsittiin sosialidemokraattista naispuhujaa, jolla tuli olla hakemuksensa mukana ”takaus rehellisestä puoluehengestä”.430 Naisia käytettiin myös vaaliaseena
porvaripuolueita vastaan. Kaksi päivää ennen vaaleja Työmiehessä julkaistussa
vaalimainoksessa maalaillaan, että tyttäret joutuvat kapitalistisessa järjestelmässä
kilpailemaan raskaista rakennus- ja sataman lastaustöistä miesten kanssa ja muistutetaan huonoista tehdasolosuhteista ja naisten viehättävyyden kärsimisestä edellä
mainituissa töissä. Työttömyysaika voi puolestaan suista naisia prostituutioon, ”myömään pyhintään herroille”, ja ajaa sekä miehiä että naisia tekemään varkausrikoksia.431 Maalaispalvelijoille, piioille ja rengeille kohdistetussa artikkelissa
kuulutetaan heidän ihmisarvonsa perään ja arvellaan, että heitä pidetään ”jonakin
roskana” ja esitetään herätteleviä kysymyksiä: karttavatko isäntien perheet seurustelua heidän kanssaan ja kelpaavatko palvelijat ”edes kirkossa samalle penkille?”
Artikkelissa väitetään palvelijoille syötettävän ruokana ”roskaa” ja asuntoinaan
olevan usein vain huone, jossa myös työskennellään ja joka saattaa olla samalla
myös sikapossun läävä.432
6.1

Sosialidemokraattisen vaaliagitaation mestarinäyte

Kianto teki Punaisen viivan taustatöitä lähettämällä pitkän kysymyslistan kainuulaisen köyhälistön sosiaalisista olosuhteista suomussalmelaiselle kaupanhoitaja
Heikki Turuselle, jolle Kianto toteaa pitävänsä velvollisuutenaan ”seurata kotiperukkain kansaa”. Kysymyksiinsä Kianto pyytää rehelliset vastaukset ”aivan kansan
omassa hengessä eikä minkään opin tai opetuksen mukaan”. Kiantoa askarruttivat
muun muassa seuraavat asiat: köyhyyden pahimmat haitat, vieläkö syödään pettuleipää, köyhimpien mökkien elinolosuhteet, sairaudet, lapsikuolleisuus, köyhien
mielipide herroista, luulo Jumalan osuudesta ”leipäkysymykseen”, helvetinpelon
esiintyminen ja unelmat. Teoksen kannalta tärkeän kysymyksen muodostivat vaa-
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livuonna 1907 Sosialidemokraattiseen Puolueeseen pantu toivo köyhyyden poistamisesta sekä sosialistiagitaattorien ja -lehtien vaikutus kansan ajatuksiin pappien
saarnaamasta kirkon opista.433
Punainen viiva on liitetty paitsi kansankuvaukseen, myös vahvasti ensimmäisten eduskuntavaalien aikaiseen sosialidemokraattiseen vaaliagitaatioon, jota harjoitettiin paikoin Raamattu-väritteisellä retoriikalla. 434 R. Heikkinen luonnehtii teosta ”kiistattomia politologisia ansioita” sisältäväksi dokumenttiluonteiseksi vaaliraportiksi. Heikkinen kirjoittaa artikkelissaan ”Fiktiota vai faktaa?: korpikirjailija
poliittisen historian dokumentaristina” Kiannon olleen Kajaanin vuosinaan 1905–
1907 ”koko kihlakunnan kiistellyin poliittinen henkilö”, joka kunnostautui erityisesti sanasodassa suometarlaisia vastaan ollessaan keväällä 1906 Kajaanin Lehden
toimittajana. Heikkinen toteaa, että Kianto oli myös aktiivinen rabulisti toimimalla
vuoden 1906 keväällä nuorsuomalaisten ”matkasaarnaajana”. Kianto osallistui keväällä 1907 eri puolueiden vaalitilaisuuksiin, Heikkisen mukaan tarkoituksenaan
myös kerätä aineistoa Punaista viivaa varten. Kianto oli myös seuraamassa Sosialidemokraattisen Puolueen Juho Verner Viheriälaakson, Punaisen viivan puhelahjaisen agitaattori Puntarpään esikuvan, vaalipuhetta Suomussalmella 18.1.1907.435
Herätyssaarnaajamaisella otteella sosialismin iskulauseita räväkästi viljelleen
Viheriälaakson vaalipuhekiertue Kainuun kunnissa nosti maaseutuköyhälistön itsetuntoa. Viheriälaakson pitämien agitaatiokokousten kaltaisia puoluepropagandatilaisuuksia ei ollut Kainuussa ennen nähty. Työväenliikkeen itsetietoisuuden lisääntyminen näkyi mielenosoitusten järjestämisenä muun muassa Laukon torpparihäätöjen takia. 436 Kiannon vastinetta Viheriälaakson puheeseen ei tarvinnut odottaa
kauan. Perjantaina pidetyn puheen arvostelu löytyy jo seuraavan maanantain Kajaanin Lehdestä, jossa Kianto nimimerkin suojassa arvostelee sosialidemokraatteja
vihan lietsonnasta:
Toivottavaa olisi, että yhdistykset, jotka tällaisia agitaattoreja palkkaavat kiertomatkoille, valitseisivat niin tärkeisiin toimiin tietorikkaampia ja syvähenkisempiä sosiaalidemokraatteja kuin tämä härmäläinen nuorukainen on. Työväen
hyvää asiaa ei saa myrkyttää ei ylhäältä eikä alhaalta päin. Harva sai tästä en-
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simmäisestä esitelmästä sydämen tai järjen ravintoa, mutta raaimpiin tietenkin ”tikari ja perkele” upposi. Epäluuloa ja vihaa on nälkäpitäjässä ennestäänkin yllinkyllin – vaarallista on tulta yhä lietsoa! arvelee: Ei ”herra”, vaan totuuden ystävä.437
Toveri Puntarpään pitämä vaalipuhe Visuliinin pirtissä köyhälistön kokouksessa on
Koskimiehen mukaan ”omassa lajissaan pieni mestariteos”. Agitaattori Puntarpään
puheen myötä Kianto paljastaa sosialistisen hyökyaallon käyttämän retoriikan, joka
perustui eri yhteiskuntaluokkien välisten taloudellisten epäkohtien rummuttamiseen ja petollisten, liioiteltujen ”tuulentupien ja haavelinnojen” maalailuun:438
– Aateveljet! Aatesisaret!
Saapunut on keskellenne se kirkkovallan, se pappisvallan, se virkavallan, se
rahavallan, se asevallan, se kaiken pirullisen vallan leppymätön verivihollinen!
Minä se olen, katsokaa minuun, kuulkaa mitä minä puhun, sillä minut on tänne
lähettänyt asioita selittämään Suomen kansan järjestynyt porletaaripuolue, ei
mikään herrojen salasakki. [--.]
– Irvistelkää vain vapaasti partainne alta, te herraskaiset, olkaat keitä tahansa,
tämä mies ei teitä tunne eikä tuntemaan tuppau. [--.] Minä ilmoitan tälle köyhälle kansalle, joka teitä tässä tähän asti on kumarrellut ja passaillut, että nyt
on meidän vuoro astua sotatantereelle. Meillä on voimaa, tietäkää se, me emme
pelkää lahtarikaarteja, me lyömme sortajaluokan alas kuin niittymies koiranputket. Vapiskoot valheen ritarit ja hirmukonnat, kun Pohjolan nuijajoukko
käypi tuomitsemaan rosvotöitä ja kansan murhaajia. Kostonhetki koittaa ja oikeus lopultakin voittaa! Ihmisyyttä me vaadimme ja jos ei sitä meille hyvällä
anneta, niin me otamme sen väkisten. [--.]
– Kuka tässäkin pitäjässä pellot kyntää ja ojat kuokkii? Kuka mutakuopissa
tonkii ja savessa piehtaroi? Kuka taivasalla vesisateessa nukkuu? Kuka jään
railolla palelevin käsin kalanuottaa vetää? Kuka tuiskussa ja pimeässä hiihtää?
Kuka tervasjuurikkaat kiskoo ja tervatynnyrit raahaa ja soutaa henkensä kaupalla, nälkäpalkalla, satojen virstojen päähän – suurille herroille? Kuka virkamiehet, kuka poroporvarit, kuka tyhjäntoimittajat elättää, kuka ihramahat ja
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punanokkaiset juomarit leivässä ja viinassa pitää ja itse puutetta kärsii? Eikö
se ole köyhälistö, raskaan työn raatajat?!439
Ensimmäisten eduskuntavaalien aikainen agitaatioretoriikka on tullut kuuluisaksi
eritoten Punaisen viivan filmatisoinnin (1959, ohj. Matti Kassila) ja Jussi Jurkan
esittämän Puntarpään hahmon myötä. Elokuva kahmi vuonna 1959 jaossa olleista
kahdeksasta Jussi-patsaasta viisi, joista yhden sai Jurkka miessivuosastaan agitaattori Puntarpäänä.440 Punaiseen viivaan pohjautuva ooppera valmistui vuonna 1978
Aulis Sallisen säveltämänä.
6.2

Sosiaalipoliittinen manifesti

Vaikka Punainen viiva ja myös Ryysyrannan Jooseppi on haluttu nähdä tutkimuksessa lähinnä kansankuvauksina, voidaan niitä Seväsen441 mukaan luonnehtia myös
sosiaalisiksi tai yhteiskuntaromaaneiksi. Punaisen viivan sosiaalipoliittisessa julistuksessa on samoja asioita kuin Suomen Työväenpuolueen Turun (1899) ja Forssan
(1903) puoluekokousten ohjelmavaatimuksissa ja sosialidemokraattien vuoden
1907 vaaliohjelmassa442, jossa vaatimuksina olivat muun muassa kahdeksan tunnin
työpäivä, vanhuuseläke kaikille, verotusuudistus, kieltolaki, koulupakko ja tasaarvo. Kärjekkäimmät vaatimukset liittyivät kysymykseen ”mistä saada tilattomille
maata?” Sosialidemokraatit vaativat maiden pakkoluovutusta ”tukkiyhtiöiltä ja
muilta suurpohatoilta” tilattomille ja viljelyspakon säätämistä, jonka takana oli ajatus pakottaa isännät antamaan viljelemättömät maansa torpparien viljeltäviksi.
Myös Punaisen viivan Topi Romppanen tulee tietoiseksi Sosialidemokraattisen
Puolueen vaatimuksista Visuliinin pirtissä pidetyssä ”sosiali-mokraattien” perustavassa kokouksessa:
Ja ihka uuesta nyt maaliman maat ja mannut jaettavat ovat ja ruunun metät
annettavat sille, joka heitä enin tarvihteekin ja likinnä asuu. Mutta verot ja ulosteot köyhältä kansalta koppina poikkeen! Lapsiluvun mukaan on kunnan avustettava mökkiläisiä, niin että kellä enin Jumalan luomia, sille enin elämisen
neuvoja. Ja atteiki, atteiki pykätä pitää joka kyläkunnan keskuuteen ja siitä rop-
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peja ilmaiseksi jakaa on pakko kaikille sairastaville! Joutaa hänessä olla hokmannit jos koljatitkin saatavissa, kun Jumala milloin tauvin lähettää. Vaan tiet
ja sillastukset ovat laitettavat ruunun kustannuksella, eipähän tässä ilmankaan
elämisestä tolkkua tule rajamailla. Ei ne siitä maininneet kokouksessa, että
minkälaiset tiet, vaan niin minä meinaan äänestää – ja kaippa se Riikakin sitä
miettii – jotta oikeat rautatiet ne olla pitää!443
Maalaisliiton kansanedustaja Urho Kekkonen kirjoittaa toukokuun 1954 Kyntäjässä, että Punaisessa viivassa kerrotaan ”vakuuttavalla” ja ”järkyttävällä realismilla” vasemmistopolitiikan tunkeutumisesta maalaisköyhälistön keskuuteen.
Kekkonen toteaa voivansa kuvitella, ”että esimerkiksi viime vaalien alla on Pohjois-Suomessa pidetty monen monta kommunistista vaalipuhetta, jossa on ollut samat loimet ja kuteet kuin oli ’Punaisen viivan’ agitaattorin puheessa”. Kekkonen
suosittelee, että kommunismin vastustamisen merkeissä kokoontuvat ja puheita pitävät nuoret käyttäisivät tuon ajan Punaisen viivan lukemiseen ja sen jälkeen maaseudun vähäväkisten aseman parantamisen pohtimiseen. Moni saattaa Kekkosen
mukaan epäillä Punaisessa viivassa kuvatun kurjuuden aitoutta. Talven 1954 vaalitaistelun aikana Kekkonen kertoo poikenneensa suomussalmelaisen rintamamiehen asumuksessa, joka oli itse asiassa ”vanhan paikoilleen kaatuneen tienrakentajien kämpän pystyyn” jäänyt toinen pää. Kekkonen kuvaa näkyä sydäntäriipaisevaksi ja asumusta kurjemmaksi kuin Ryysyrannan Joosepissa kuvattu Jooseppi
Kenkkusen torppa. Artikkelinsa loppuun Kekkonen lainaa eräässä kokouksessa
kuulemansa kommentin: ”’Ei kommunisteja synny niin kuin sääskiä puroissa, yhteiskunta heitä tekee.’”444
Yhdistämällä aateromaanin ainekset naturalistiseen köyhyyskuvaukseen
Kianto käyttää naturalismin voimakkainta tehokeinoa, lukijan järkyttämistä. Riikka
Rossi toteaa, että ”epämukavalla, lukijaa häiritsevällä ja šokeeraavalla totuudella
on paljon enemmän kriittistä voimaa kuin yksiäänisellä aateromaanilla”. Punaisen
viivan loppuratkaisu kuvastaa Rossin tulkintaa naturalismin determinismistä, joka
jättää epäkohdat ”ratkaisemattomiksi ja arvot ja ideologiat riitasointuisiksi”, mikä
on myös Hippolyte Tainen miljööteorian mukainen ratkaisu:445
”Punainen viiva? – eivätkö siellä lienekkään huomanneet, että se oli kärsivän
kansan sydänverellä vedetty?”
”Eivätkö rakutaattorien ennustukset toteutuneetkaan?”
443

Kianto 1985a, 54, 79–80.
Kekkonen 2000, 316–318.
445
Rossi 2009, 251–252.
444

139

Piti tulla tuossa tuokiossa valkeat leivät ja valkeat puurot, silavat ja rokat? Piti
tulla eheät paidat ja kauniit kuvakirjat lapsille? Piti tulla nisukahvit ja lämpöiset
turkit vilussa värjöttäville? Ihmemullistukset tuleman piti punaviivan perässä
– miksi ei tullutkaan?446
Kiannon sosiaalisen pamfletin uskottavuus kärsii Ripatin mukaan teoksen loppuratkaisussa. Lasten kuolemat voidaan kyllä lukea Jumalan kostoksi, mutta Topin
kuolema romantisoi tarinan. Ripatti toteaa, että jättämällä Topin pesueineen Korpiloukkoon Kianto olisi ”viiltänyt pohjiin saakka”, osoittanut, ”ettei mitään ratkaisevaa tapahdu milloinkaan, kurjistumista vain”.447
Punaisen viivan luonnehtiminen sosiaaliseksi romaaniksi kohtaa Kupiaisen
mukaan ongelmia. Suuri yhteiskunnallinen murrosvaihe kutistuu Kiannolla pieneksi vaaliepisodiksi, aivan kuin Kianto ei olisi ”itse käsittänyt kuvaamansa sosiaalisen liikahduksen merkitystä”. Teoksessaan Huumorin sukupolvi 1900-luvun
suomalaisessa kirjallisuudessa (1954) Kupiainen luokitteleekin Punaisen viivan
burleskia ja repäisevää huumoria viljeleväksi teokseksi lukuun ottamatta kahta viimeistä lukua, joissa tapahtuu kolmen lapsen ja Topin kuolema. Ahon Rautatiessä
(1884) ja Punaisessa viivassa on Kupiaisen mukaan paljon ulkonaista samaa: ”vanha pariskunta” [Punaisen viivan Riika on tosin 33-vuotias 11 kk:n ikäisen
lapsen äiti], aikakauden murros ja uudet mullistavat asiat: rautatie ja vaalit. Ahon
ja Kiannon kirjailijalaatu kuitenkin eroaa suhtautumisessa kehitykseen. Aho on Kupiaisen mukaan entisiä oloja ihannoiva ja kehitykseen skeptisesti suhtautuva,
Kianto uudistusten vaatija.448
6.3

Pappilan ikkunasta käsin kirjoitettu konfliktiromaani

Karkama on luonnehtinut Punaista viivaa sosiaaliseksi konfliktiromaaniksi. Teorioidessaan sosiaalisen konfliktiromaanin rakennemallia Karkama tukeutuu väitöskirjassaan Sosiaalinen konfliktiromaani (1971) marxilaisen kirjallisuudentutkimuksen, etenkin Georg Lukácsin käsitteisiin, joiden mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa ihmissuhteet ovat rakenteellisia ja sellaisessa yhteiskunnassa elävä
kirjailija kuvaa pakostakin eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien ihmisten suhteita.
Karkama kirjoittaa, että sekä Lukácsin että Erich Auerbachin mukaan realismiin
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liittyy olennaisesti ”yksilön ja yhteiskunnan välisen ristiriidan” kuvaaminen. Kirjallisuuden, ennen kaikkea arvokkaan realismin päätarkoitus on osoittaa ”konkreettisia mahdollisuuksia, tulevaisuuden perspektiivejä”, seikkoja, joita naturalismin
determinismi tai modernismin abstraktisuus eivät tarjoa.449
Karkama on tutkinut sellaisia suomalaisen yhteiskunnallisen realismin merkkiteosten 450 henkilösuhteiden rakenteita, joissa kuvastuvat ”sosiaaliset ristiriidat
ovat luokkaristiriitoja tai niistä johdettavissa”. Sosiaalinen konfliktiromaani heijastaa Karkaman näkemyksen mukaan kirjailijan oman ideologian mukaista tulkintaa
yhteiskuntarakenteesta. Punaisen viivan Karkama katsoo ensimmäiseksi teokseksi,
jossa ideologioiden välisiin ristiriitoihin ei haeta enää kristillissiveellistä ratkaisua
edellisen vuosisadan konfliktiromaanien tavoin. Järnefeltin Maaemon lapsissa
(1905) torpparikysymyksen ongelmat tosin ovat teoksen keskiössä, mutta teoksen
torppari Janne Kinturista luokkatietoisuus on niin kaukana, ettei hän näe minkäänlaisia toimintatapoja asemansa parantamiseen. Kinturin yhteiskunnallisen tietoisuuden tasoa kuvaa se, että hän esi-isiensä tavoin vihaa säätyläisiä, ei uuden yhteiskunnan porvariluokkaa, joiden takana uudistukset ovat. Luokkateoreettiset näkemykset eivät istu Järnefeltin perustaan, hän ei ”tolstoilais-georgelaisena aristokraattina täysin ymmärtänyt vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta”. Karkama viittaa myös Järnefeltin vuoden 1905 Valvojassa julkaistuun artikkeliin ”Kansamme
tärkein tehtävä”, jossa Järnefelt pitää radikaalia maareformia tärkeämpänä päämääränä kuin yleisen äänioikeuden toteuttamista ja laillisten olojen palauttamista. Järnefelt yhtyy Henry Georgen ja Tolstoin periaatteeseen, jonka mukaan yksityisestä
maanomistuksesta tulisi luopua verotuksellisin keinoin. Äänioikeuskysymykseen
Järnefeltillä on tolstoilainen ratkaisu, johon hän soveltaa Matt. 6. luvun 33. jakeen
sanomaa:451
”Hakekaa ensin Jumalan valtakuntaa, niin – yleinen äänestysoikeus, lailliset
olot – kaikki nämä teille annetaan.”452
Karkaman mukaan Kianto tuo esille omaa ideologiaansa Punaisen viivan kahdessa
luvussa, 9:nnessä tosin Topi Romppasen ajatuksina, mutta 13:nnessa tekijän omina
mielipiteinä ”ylemmistä luokista”:453
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Kaiken sovinnollisuuden ja rauhan ihanteen pohjalla karkeli, kirveli vuosituhantinen herraviha, kostonhimoinen kauna niitä kohtaan, joilla tässä maassa
näytti olevan liian helppo elää ja herraslakien suojissa köyhiä komentaa.
Tottatosiaan olivat lakien hinkalot laitojaan myöten puhdistettavat, viljat seulottavat ja tasattavat!
Sillä samanlaisia susia olivat tietysti herrat pohjan perillä kuin etelän seutuvilla,
– samanlaisia susia, vaikka liikkuivatkin lammasten vaatteissa? Kautta koko
maailman ne olivat samanlaisia sortajia, laukkolaisparooneja – herrat?454
Kianto ei Karkaman mukaan kuitenkaan pysty peittelemään kuulumistaan porvarilliseen sivistyneistöön. Tuekseen Karkama viittaa Sarajakseen455, jonka mukaan
Kianto kylläkin oli kotiseudullaan perehtynyt kansanihmisiin ja heidän ajattelutapaansa, mutta asiantuntemuksesta huolimatta Punainen viiva on Sarajaksen mukaan ”nähty ja kirjoitettu pappilan ikkunasta”. Yläluokka ja järjestäytynyt yhteiskunta säilyvät läpi Punaisen viivan staattisina taustavoimina, joihin köyhälistö ei
voi vaikuttaa. Kristillisten näkökohtien esittäminen vanhentuneiksi ei tee Kiannosta sosialismin hyväksyjää, päinvastoin hän ironisoi ja parodioi sen oppeja. Lukeneistoon kuuluva Kianto ei samaistu Karkaman mukaan työväenliikkeeseen,
vaikka hän arvostaakin ja sympatisoi köyhälistöä.456
Venäläinen kirjallisuudentutkija Karhu syyttää Kiantoa teoksessaan Suomen
1900-luvun alun kirjallisuus (1974) köyhän maalaisväestön epäinhimillisen kurjuuden alentavasta kuvaamisesta. Kianto katselee köyhälistön puuhia ”ylimaallisista korkeuksista” ja murskaa heidän yhteiskunnalliset haaveensa naurullaan. Päähenkilöt Topi ja Riika eivät ole ainoastaan nöyryytettyjä köyhiä, vaan heidät alennetaan mustan huumorin ja ironian keinoin myös älyä vailla oleviksi kurjiksi. Kiannon käyttämät symboliset rinnastukset ovat Karhun mukaan myös alentavia: agitaatiokokouksen köyhä kansa vertautuu Korpiloukon russakoiden pöytäkokoukseen ja puoluetorailu koirien yhteishaukkulaulantaan, johon yhtyy osallistujia aina
itärajan puolelta asti.457
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6.4

Punaisen viivan uskonnollinen tematiikka

Haatanen arvioi niin Punaisen viivan kuin Ryysyrannan Joosepinkin luotettaviksi
kuvauksiksi maalaisköyhälistön köyhyyden syistä, ilmenemismuodoista ja seurauksista.458 Haatasen tutkimus on yksi niistä kirjavista tulkinnoista, joihin Niemi
viittaa kirjoittaessaan Punaisen viivan maineesta sosiaalisena tendenssiromaanina
ja käytöstä sosiaalihistoriallisena tutkimusmateriaalina, vaikka teosta voidaan Niemen mukaan pitää rakenteelliselta tematiikaltaan uskonnollisena. Niemi tukee väitettään sillä, että teoksessa ”sosialistinen työväenliike samastetaan uskonnolliseen
herätysliikkeeseen” ja että sosialismin sanomaa levitetään työväenluokan piiriin
sellaisella Raamattu-sävytteisellä retoriikalla, jota herätysliikkeet käyttävät. Uskontoon viittaava on myös Kiannon sosialidemokratiasta käyttämä nimitys ”hengellinen kulkutauti”459. Teoksen läpikäyvä punainen väri liittyy myös uskonnolliseen symboliikkaan, sekä hyvään että pahaan viittaavana. Karhun tappaman Topin
kaulan poikki valuvassa verivanassa voi Niemen mukaan nähdä ”kristillistä marttyyriajattelua” ja ”lunastusoppia”. Niemi toteaa, että Punaisen viivan kirjoittamisen
aikoihin Kiannossa ”ilmeni runsaasti tarvetta kristilliseen sijaiskärsijyyteen” ja että
kärsimyksen ongelmaa käsitellään myös Kiannon muissa teoksissa, muun muassa
Nirvanassa, Pyhässä vihassa, Kärsimyksessä, Pyhässä rakkaudessa ja Ryysyrannan Joosepissa. Kärsimysfilosofian taustalla on Kiannolle tuttu venäläinen kirjallisuus ja etenkin dostojevskilaisuus. Punaisen viivan ”uskonnollinen ylärakenne”
toteuttaa Niemen mukaan ”raamatullista logiikkaa: irtautuminen jumalallisesta järjestyksestä palkitaan synnin palkalla eli kuolemalla”. Niemi toteaa, että vaikka
Kiannon Punaisen viivan aikaiset tekstit ovatkin kirkonvastaisia, Kiannon hyökkäyksen kohteena olivat lähinnä todellisesta kristillisyydestä vieraantuneet papit.460
6.5

Vaaliopas sosialisteille ja porvareille

Punaisen viivan useissa kritiikeissä teosta luonnehditaan köyhälistökuvaukseksi,
kurjuudessa elävän ja ”kuolemaa silmiin katsovan” 461 köyhän kansanosan viimeiseksi tuskan- ja avunhuudoksi ja hyväosaisten omiatuntoja kolkuttavaksi teokseksi oloista, joista on saatu lukea myös liikuttavia kertomuksia sanomalehtien
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palstoilta.462 Joel Lehtosen mielestä uusi vaalilaki jääkin teoksessa sivuseikaksi,
keinoksi, jolla hädänalaisten kurjuus toiveineen, unelmineen ja pettymyksineen
tuodaan esille. Kiannon viimeisimpiä teoksia ei ole Lehtosen mukaan huomioitu
kirjallisissa piireissä niiden taiteellisten ansioiden mukaisesti:
Sitä vastoin on yleisö, varsinkin sosialisteihin lukeutuvat, osoittaneet niille
suosiotaan ostamalla niitä aina kaksin painoksin, varmaankin niiden aatearvojen vuoksi. Mutta puhtaasti taiteellisinakin saavutuksina olisi niiden luullut pitävän herättää enemmän huomiota.463
Kansan Lehden päätoimittaja Kaapo Murros [K. M.] toteaa kritiikkinsä aluksi, että
vaikka Pyhä viha on ”voimakas sotahuuto rappeutunutta kirkkoa”, turmeltunutta
pappeutta ja tekokristillisyyttä vastaan, on teoksessa myös siihen kuulumatonta yksilöllistä porua, jota Punaisessa viivassa ei enää ole. Punaisessa viivassa Murrosta
häiritsee ainoastaan agitaattori Puntarpään kuvaus, koska se ei edusta agitaattorin
yleistyyppiä, saati että on edes todenmukainen. ”Erinomaista” teoksessa on Murroksen mukaan se,
että kirjailija siinä on uskaltanut hiihtää aukomattomain korpien taakse nälkäpirtille, jonne vain harva kirjailija näihin asti on osannut ja tohtinut hiihtää, ja
että hän on taitanut kaivaa esille nälkäpirtin syvimmät mietelmät silloin kun
kumouksen vapauttavan äänen kohina on humahtanut halki salojenkin, ja että
hän on kaiken sanottavansa sanonut hyvin.464
Kiannon monissa muissa teoksissa liian usein kuuluneen palavan ”agitaattori-sydämen” poissaolo tekee teoksesta Uuden Suomettaren Koskenniemen mukaan
Kiannon objektiivisimman ja realistisen koulukunnan mukaisen teoksen, jossa
Kianto on ”päässyt lähelle sitä ’todellisuuden illusionia’, josta Ranskan naturalistit
uneksivat”. Kianto – lyyrisen kauden subjektiivinen valittaja – on elävöittänyt teostaan huumorilla ja koomisiin vaikutuksiin taipuvalla murteella; Valvojan Koskelaisen465 mukaan myös esittämällä henkilöidensä ”alkeellisia” ajatuksia. Jos teoksesta halutaan etsiä moraalista opetusta, on se Koskenniemen mukaan se, että yhteiskunnalliset uudistukset eivät yksistään hävitä kurjuutta, koska sen ”juuret ovat
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paljon syvemmällä”. Koskenniemi toteaa, että Kianto liittyy teoksellaan Ahon, Talvion ja Leinon ohella siihen seuraan, joka on lähtenyt analysoimaan ”kuohumistilassa olevan yhteiskuntamme aineksia”.466
Helsingin Sanomissa julkaistiin kaksi Punaisen viivan arvostelua, ensin ilmestyneen kirjoitti nimimerkki K. S. L. [Kaarle Laurila] ja myöhemmän Aho. K. Laurilan mukaan Kianto, jolla on ollut vaikeuksia ”noudattaa rakkauden käskyä valtiokirkon pappeja kohtaan” ja joka on tarkoitusperäisesti mustamaalannut pappeja ja
virkaherroja, on yltänyt Punaisessa viivassa taiteelliseen puhdistautumiseen ja henkilökuvauksen tasapuolisuuteen; valtiokirkon laiha apulaispappikin on esitetty
myötätuntoisesti. Myötätunto köyhälistöä kohtaan ei ole kuitenkaan saanut Kiantoa
ihannoimaan liiaksi sosialismia.467
Aho kirjoittaa kritiikissään, että jos Kiannon tähänastiset teokset ovatkin olleet
rakenteeltaan hataranpuoleisia ja muutoinkin yksipuolisia, niin ”’vähät siitä!’”, Punainen viiva on ”kokonainen kirja ilman poikkeiluja”. Teoksen tapahtumien ajoittaminen vuoden 1905 suurlakon jälkeisen ajan ytimeen on ollut Ahon mukaan tekijälleen täysosuma. Teoksella on paitsi taiteellista, myös historiallista ja harvinaisen suurta psykologista arvoa köyhälistön poliittisen heräämisen realistisena kuvauksena ajalta, jolloin sosialistisesta vaalijulistuksesta tuli köyhälistön uusi evankeliumi ja Työväen laulukirjasta uusi virsikirja, ”joka ei jouda russakkain ruuaksi”.
Teokseen kudottuun karhu-aiheeseen, josta on kaikuja pitkin teosta, liittyy Ahon
mukaan valtiollista symboliikkaa. Karhu-aiheella on melkein sama vaikutus kuin
sillä kaamealla valonlieskalla, ”joka lakkoviikolla leimusi panssarilaivoista pääkaupungin edustalla”. Tuulen mukanaan tuoma ominaishaju pesässään valtiorajalla
kylkeä kääntävästä karhusta saa kaikki pitäjän koiratkin ulvomaan levottomasti.
Aho painottaa kirjallisuuden yhteiskunnallista merkitystä sanomalla juuri kaunokirjailijoiden olleen niitä, jotka ”ovat valmistaneet maa-alaa kansan asian ymmärtämiselle, imettäneet aatteillaan niitä”, jotka nyt ”pöyhkeilevät” kirjailijoilta omimillaan ajatuksilla. Kiannon antama kuva ihmisten onnenuskosta on kaikessa ivallisuudessaankin liikuttava. Punainen viiva paljastaa Ahon mukaan sosialidemokraattien vaalilupausten ohuuden ja kansan harhaan johtamisen:
Siitä sietäisi tulla tulevissa vaaleissa opas sekä sosialisteille että porvareille.
Maailmanparantajille samoin kuin sen mullistajillekin. Sillä kirja opettaa mitä
meiltä puuttuu, neuvoo meille laskuvirheitä, joita olemme tehneet ja siten johtuneet vääriin tuloksiin. Kuinka pintapuoliselta tuntuu nyt moni touhu tämän
466
467

Koskenniemi, V. A. [V. A. K.] 1909: Punainen viiva. Uusi Suometar 14.11.1909, 12.
Laurila, Kaarle [K. S. L.] 1909: Punainen viiva. Helsingin Sanomat 14.11.1909, 13.

145

kirjan esittämien tosiasiain valossa! Mitä herrasmeininkiä ovatkaan monet sosialistien ja ei-sosialistien ohjelmapyrkimykset! Tuskinpa yksikamari olisi rakennettu niiden piirustusten mukaan kuin se rakennettiin, jos tämä Kiannon
kansanpsykolooginen kuvaus olisi ollut siihen aikaan olemassa. Tupa on kengitettävä uudestaan mitä huolellisimmalla valistustyöllä. Sillä Korpiloukon
eläjät ja kymmenet tuhannet heidän vertaisensa, jotka nyt määräävät kansan
asian ajantatavan, ovat vetäneet punasen viivansa aivan väärillä edellytyksillä.
He eivät ole olleet tehtävänsä tasalla eikä sitä ole ollut heidän eduskuntaryhmänsäkään, joka jauhaa muun muassa rautatieonnea yhtä tyhjillä kivillä kuin
rajamailla vaaliaikana rakutaattori silavaa ja nisuleipää.468
Ahon kritiikkiin tarttui sosialidemokraattinen Vapaus-lehti artikkelissaan ”’Vapaamieliset’ taantumuksen ylipappeina”, jonka mukaan Aho on lähtenyt samoille linjoille ”suurvaltiollisia johtopäätöksiä” tekemään kuin etenkin ruotsinkieliset ja monet suomenkielisetkin sanomalehdet syyttäessään eduskunnassa istuvia sosialidemokraatteja tietämättömyydestä asioiden hoidossa. Suositun kirjailijan auktoriteettiasemaansa hyväksi käyttävä Aho pauhaa, että suomalaiset saivat äänioikeuden
liian aikaisin ja käyttää Punaista viivaa väitteensä tueksi. Arvostelija syyttää Ahoa
Suomen eduskunnan ja valtiollisen aseman vaarantamisesta ”aikana, jolloin ulkonainen väkivalta käy ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien syytä ja tilaisuutta hyökätäkseen kansan itsemääräämisoikeuksiin”. Osansa saa myös Kianto, joka on Punaisessa viivassa
purevalla ivalla ja tarkotuksellisella liiottelulla kuvannut niitä kangastuksia,
joita äänioikeus on synnyttänyt nälkäisissä, tietämättömissä metsäseutulaisissa.
Mutta se on vaan kirjallinen, joskin tosioloista aiheensa saanut mielikuvitelma,
joka ei kelpaa miksikään yleispäteväksi väitteeksi äänioikeuden puolesta tai
sitä vastaan. Joka sellaista siitä etsii tai löytää, tekee sen vaan siksi, että itse
haluaa. Tällaisilla väitteillä paljastavat ”vapaamieliset” – kuten he mielellään
itseään kutsuvat – sangen pahoin taantumuksellisen karvansa, joka ei heidän
vapaamielisyytensä arvoa suinkaa lisää. Jos täällä äänioikeus joutuu vaaraan
niin siihen ei suinkaan ole syynä yksinään venäläinen vaan myöskin kotimainen taantumus.469
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Kansan Tahdon toimitussihteeri, nimimerkillä Joukahainen kirjoittava Janne Hautala iskee sekä Joel Lehtosen että ”piintyneeksi taantumukselliseksi” muuttuneen
Ahon Punaista viivaa ylistäviin kritiikkeihin artikkelissaan ”Parhaat miehet”, jossa
ruoditaan porvaripuolueiden ehdokasasettelua tulevissa eduskuntavaaleissa. Hautala syyttää porvaripuolueita ja -lehtiä kampanjasta, jonka tarkoituksena on pudottaa talonpoikaiset, joissakin asioissa työväestönkin etuja ajaneet maalaiskansanedustajat pois eduskunnasta ja asettaa ehdolle vuoden 1910 vaaleissa ”pelkkiä suurkapitalisteja”. Tähän kansanvaltaa vastaan suunnattuun sotaretkeen osallistuu myös
kirjallisuus, joka on ollut tähänkin asti kapitalismin palveluksessa. Kianto on Hautalan mukaan ”ollut olevinaan hyvin vapaamielinen”, mutta on tuottanut vehnäleipäkertomus Punaisella viivalla ”vilpitöntä iloa kaikille kansanvallan vastustajille”.
Teoksessa kuvataan Hautalan mukaan sitä, miten Sosialidemokraattisen Puolueen
agitaattorit ovat muka luvanneet köyhille maitten ja metsien jakoa sekä ”vehnäleipää ja silavaa”, jos pääsevät valtaan:
Asia on nyt kumminkin siten, että sellaisia lupauksia kuin mitä Kianto kertoo
tehdyn, ei ole koskaan luvattu, ei vähäpätöisinkään kyläagitaattori ole sellaista
pötyä puhunut. Yksin Suomussalmellakin on sosialismia esitetty toisella tavalla kuin mitä Kianto sanoo sitä esitetyn. [--.] Ymmärretään, että tulokset työväenluokan taistelusta eivät tule heti, mutta ymmärretään myöskin se historiallinen tehtävä, mikä työväenluokalla on ja minkä se tulee suorittamaan, herrain Ahojen, Kiantojen ja Heilalain sepustuksista huolimatta. Työväestön on
luettava arvostellen porvarillisten ”puolueetonta” kirjallisuutta.470
Hautala palaa Punaiseen viivaan vielä vuoden 1910 maaliskuussa kirjoituksellaan ”Jaksoi voittaa itsensä”, jossa hän kertoo, että teokselle on ehdotettu valtion
kirjallisuuspalkintoa, vaikka teos ajaa omistavan luokan etuja. Hautala ihmettelee,
että Punainen viiva on kelvannut suometarlaiselle Virkkusellekin, jonka periaatteena ennen on ollut painottaa taideteoksen sisältöä ja tarkoitusta palkitsemisperusteena. Kuten jo vuoden 1909 artikkelissaan, Hautala näkee Punaisen viivan edelleen politiikan teon välineenä:
Minä olen jo aikaisemmin sanonut, että ”Punaisen viivan” tuottama hyöty, siksi
ovelasti vääristellen ja sillä tavalla siinä on tosi-oloja käsitelty, tulee valtaluokillemme olemaan suuriarvoinen. Ei sitä kirjaa valtaherrat typerine kätyreineen tule lainakirjastoista poistamaan. Kyllä sitä saatetaan levittää mahdolli-
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simman laajalle. Valtion palkintojakin näkyy kyllä ehdotettavan teoksille, joiden sisällys on omistavien luokkien etujen mukaista. Taiteen kannalta ei silloin
niin kovin paljon asiaa katsota, vaikka muulloin ollaan valmiit huutamaan:
taide taiteen vuoksi.471
Suometarlaisen Kaikuja Kajaanista -lehden arvostelija toteaa, että parempiosaiset
eivät osaa käsittää, kuinka paljon puutteenalainen väki odotti ”verenkarvaisen” punaisen viivan vetämiseltä. Sosialistiagitaattorien kiihottavat, herroja ja porvareita
kaikesta kurjuudesta syyttävät saarnat upposivat köyhään kansaan ”kuin terva kuivaan puuhun”. Kianto kuvaa elävästi näitä ”rakuraattorien” räikeitä vaalipuheita,
joissa he ”suu vaahdossa” lupaavat sosialidemokratiasta köyhän kansan pelastajaa
ja joissa on pohjasävelenä kosto. Sosialismin levenemiseen on vaikuttanut myös jo
valmiina kytenyt ”äitien nisistä imetty” herraviha, johon tosin ruotsinkielinen virkamiehistö sekä muu samanmielinen yläluokka on antanut aihettakin. Teoksessa
kuvattujen kurjien olojen parantamiseksi ei ole arvostelijan mielestä tehty tarpeeksi
Kainuun perukoilla eikä muuallakaan. Luokkaviha ja sitä lietsova kiihotus löytävät
jalansijaa aina niin kauan kuin puutteessa elävän väestönosan olot saadaan edes
välttävälle tasolle. Arvostelija toteaa, että perukan oloja tuntematon voi pitää Kiannon teosta räikeänä esityksenä, mutta ”räikeät” ovat olotkin.472
Hufvudstadsbladetin kirjallisuusarvostelija H. N.:n [Holger Nohrström] mukaan teoksessa kuvatun herravihan nousun tekee epäuskottavaksi jo se, että köyhä,
jolla on neljä peninkulmaa matkaa lähimpään kylään, joutuu luultavasti erittäin harvoin kosketuksiin verenimijäporvarin kanssa. Teoksen päähenkilöiden toiminta ei
vastaa Nohrströmin mukaan suomalaisen rahvaan luonnetta. Rahvas on kaikesta
alkukantaisuudestaan huolimatta pantu uskomaan liian heppoisesti sosialistiagitaattorien valheellisiin lupauksiin köyhyyden poistumisesta. Suomalaisen rahvaan
epäröivään ja pohjimmiltaan konservatiiviseen mielenlaatuun nähden tällainen kuvaus ei ole Nohrströmin mukaan uskottava. Kiannon kirjailijakyvyt eivät ole
Nohrströmin mukaan riittäneet sinänsä mielenkiintoisen aiheen käsittelyyn: ”Ämnet är, som synes, icke illa valdt, utan både rikt och fängslande, men tyvärr tyckes
den uppgift, hvilken författaren förelagt sig, i åtskilliga afseenden ha öfverstigit
krafter och förmåga.”473
Kaisu Mikkola toteaa Juha Hurmeen Kajaanin kaupunginteatterille ohjaaman ”Ryysyrannan Jooseppi” -näytelmän (2009) kritiikin yhteydessä, että vaikka
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kirjallisuushistoria onkin leimannut Punaisen viivan ja Ryysyrannan Joosepin humoristis-realistisiksi teoksiksi, määrittelee moni ne nykyään ”armottomiksi naturalistis-traagisiksi paljastuskirjoiksi”.474 Punaisen viivan aikalaisarvosteluissa sanaa
naturalismi ei liioin käytetty, vaan puhuttiin realistisesta kuvauksesta. Poikkeuksen
teki Uuden Suomettaren Koskenniemen lisäksi Päivän Viki Kärkkäisen kritiikki,
jossa Kärkkäinen toteaa Kiannon edustavan teoksessaan 19:nnen vuosisadan naturalistien tainelaista ihmiskäsitystä. Naturalismista ”tiedemies”-Kianto tosin Kärkkäisen mukaan poikkeaa muun muassa kontiokuvauksessa ja russakoiden kokouksen välitarinassa, mikä osoittaa sen, että Kianto ei ole täysin sulattanut ”materialistista maailmankatsomusta”, jonka suhteen monet muutkin kirjailijat ovat asettuneet ”jyrkästi kielteiselle kannalle”.475
Naturalismista realismin tyylisuuntauksena voidaan Rossin mukaan puhua
sekä lajina [kuten Kiannon kohdalla] että periodina, jonka kukoistusaika osui Suomessa 1880–1890-luvuille. Suomessa naturalismin kirjallinen piiri syntyi Canthin
ympärille, ja siihen kuului muun muassa Aho. Naturalismin, elämän kuvaamisen
objektiivisesti ”ihmisen heikkouksia ja varjopuolia kaihtamatta”, syntyyn 1870-luvun Ranskassa vaikuttivat Darwinin evoluutioteoria ja Tainen miljööteoria, jonka
mukaan ihminen on ympäristön, ajankohdan ja kansanluonteen tuote, joka elää passiivisen ajautumisen maailmassa. Naturalismin ydinteemoiksi Rossi nimeää harmaan arjen sekä entropian, rappiota kuvastavan käsitteen. Rossin mukaan naturalismi syntyi ”oikealla hetkellä jäsentämään yksilön arkielämää ravistelevia muutoksia, kuten uusia käsityksiä uskonnosta, avioliitosta, seksuaalisuudesta, moraalista, vastuusta ja laajemmin ihmisen kohtalosta ja osasta elämässä”.476 Kiannon
yhteydet naturalismin kärkihahmo Zolaan ovat myös selvät; muun muassa Pyhässä
vihassa päähenkilö mainitsee yhdeksi innoittajakseen juuri Zolan, ja useissa kritiikeissä Kiannon tekstit vertautuvat Zolaan. Naturalismi, josta Pohjoismaissa puhuttiin myös realismina, herätti Suomessa 1880-luvulla myös kriittisiä puheenvuoroja,
joiden kaikuja kuultiin vielä pitkään 1900-luvulla Kiannonkin tuotannon osalta.
Eliel Aspelin toteaa vuoden 1884 Valvojassa, että naturalismi ”uhkaa tallata
maahan kaikki entiset ihanteet, samalla kuin se ylenkatseellisesti pilkkaa vanhan
estetiikan määritelmiä ja sääntöjä”. Aspelin nimeää Zolan naturalismin ”pelottavimmaksi tai hävyttömimmäksi edustajaksi, kirjailijaksi, jonka paras nautinto
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muka on laveasti kertoa alhaisimmista henkilöistä, ryömiä rikoksen ja epäsiveellisyyden saastaisimmissa luolissa”.477 Ahon ”Realistisesta kirjallisuudesta sananen”
kaksiosaista artikkelia vuoden 1885 Kaiussa voidaan pitää vastineena Aspelinin
purkaukseen. Artikkelissaan Aho esittää kolme syytä realistisen kirjallisuuden suosion kammoon ja torjumiseen, vaikka elämän ”varjopuolien valoon tuominen” ei
pitäisi haitata ketään rehellistä ihmistä. Realistisen kirjallisuuden paljastuksista eniten loukkaantuvat Ahon mukaan ne, jotka vallitsevista oloista eniten hyötyvät
eli ”kirkon ja valtion virkamiehet sekä rikkaampi kauppasääty”. Toiseksi realismin
torjumisen syyksi Aho mainitsee valituksen, ”että realistit vaan tahtovat rumaa, likaista ja saastaista esiin tuoda, tahtovat rypeä rapakoissa ja viedä lukijansa samaa
tekemään” ja kolmanneksi pelon seurauksista, perikadosta, jos kansa ei tottele viisaampiaan ja vanhempiaan.478
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7

METSÄNRAKASTAJA FORSTMESTARIVIRKAKUNNAN ARMOILLA

Vuonna 1912 julkaistussa Metsäherran herjaajassa Kianto jatkaa samaan anarkistiseen sävyyn Metsähallituksen virkamieskunnan pöyhintää, joka Pyhässä vihassa
kohdistui valtiokirkon edustajana toimivaan papistoon. Purevaksi ja myrkyllissävyiseksi479 arvioidun Metsäherran herjaajan yhteiskuntakriittinen konteksti, torpparilaitoksen epäkohtien paljastaminen, nostettiinkin sanomalehdissä teoksen taiteellista puolta arvokkaammaksi. 480 Johannes Lehtonen toteaa kritiikissään, että
Metsäherran herjaajassa on ”kaikki hyökkäysteoksen viat: liian omakohtainen,
suurentava näkökanta, taiteellisen hillinnän ja viimeistelyn puute, henkilöiden pakonnainen kuvaus”. Mutta jos asiat ovat niin hullusti kuin Kianto on teoksessaan
kuvannut, niin silloin on Lehtosen mukaan paljon ”korjaamista, eikä Ilmari Kiannon ruoska ole taaskaan turhaan heilunut”.481 Metsäherran herjaajan kirjoittamisen sytykkeenä toimivat osittain myös Kiannon omat kokemukset vuokrapalstan
anomisessa valtion mailta tulevaa Turjanlinna-kotiaan varten, mutta ne eivät vähennä teoksen yhteiskunnallista merkitystä. Varsinkin kun sekä aikalais- että myöhemmätkin asiantuntevat kirjoitukset tukevat Kiannon teoksen näkemyksiä ja väitteitä.
Metsäherran herjaajassa Kianto kuvaa tilattomaan kansanosaan kuuluvan miehen
yritystä saada torpparinpaikka kruunun mailta ja ajautumista kireisiin suhteisiin
kruunun metsien käyttöä valvovan ruotsinkielisen forstmestari-virkakunnan kanssa.
Kaupunkielämän turmeltuneeseen tungokseen tympääntynyt työmies Herkko Tapio palaa perheineen kotiseudulleen Rämsänrannalle, jonka Käkiniemeen hän haluaa perustaa oman valtakuntansa. Torpan rakentamista varten hän anoo palstaa
kruunun mailta Metsähallitukselta, joka hylkää hakemuksen metsänhoitaja Fjalar
Brynolf Bergin kielteisen lausunnon nojalla. Metsänhoitaja on päättänyt, ettei yksikään rämsänrantalainen sosialidemokraatti astu kruunun metsiin, mieluummin
vaikka ryssän anarkisti kuin virkamiehiä arvosteleva nokkaviisas sosialisti, joka
kruunun metsää saatuaan rääkyisi jokaisen puun juurella ”internatsionaaliaan”.
Metsänhoitaja Bergin vitkuttelun, kieroilun ja tekosyiden vuoksi ei Herkon uusikaan anomus lähes kolmen vuoden odottelun jälkeen tuota myönteistä päätöstä.
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Samaiseen Käkiniemeen silmänsä iskeneelle metsänhoitaja Bergille erityislupa sen
sijaan heltiää helposti. Ylimetsänhoitaja Brandenberg päättää saada kuriin ”lantakärpästen” napinan kruunun metsien käytöstä ja palkkaa Rämsänrannalle lisää metsäherroja, joiden herraskaisen elämän kansa kustantaa. Herkko Tapion mitta täyttyy,
ja hän päättää ottaa mallia sosialistiagitaattoreista ja ruveta virkavaltaa vastaan
saarnaavaksi kansanpuhujaksi aseenaan siveellinen järki, omantunnon vapaus ja
oman kodin kaiho. Herkon palopuhetta kuuntelemaan tulleet metsänhoitajat suivaantuvat heihin kohdistuvista syytöksistä ja haastavat Herkon käräjille törkeästä
kunnianloukkauksesta. Vankilavuosi katkeroittaa Herkon mielen lopullisesti, ja hän
lähtee perheineen siirtolaiseksi Amerikkaan.
Kianto iski teoksellaan aikoinaan varsin kiisteltyyn ja varsinkin Pohjois-Suomessa epäoikeudenmukaiseksi ja mielivaltaiseksi koettuun torppareiksi pyrkivien
kohteluun. Väitöskirjassaan ”Herroja on epäiltävä aina – metsäherroja yli kaiken”482 (2004) Anne Ruuttula-Vasari käsittelee muun muassa metsähallinnon vaikutusta asutus- ja elinkeinotoimintaan sekä paikallisen väestön ja Metsähallituksen
kireitä suhteita. Asumuksen perustaminen kruunun maille oli riippuvainen ”suoraan hoitoalueen metsänhoitajasta”, jolle torppariksi mielivän tuli esittää hakemus
mainetodistuksineen. Aluemetsänhoitaja ja ylimetsänhoitaja antoivat omat lausuntonsa ”anotun paikan ja torpparin soveltuvuudesta”. Prosessi oli niin hidas, että lopullisen sopimuksen syntymiseen saattoi kulua jopa neljä vuotta ja joillakin alueilla
joka viides hakemus hylättiin. Torppareiden ja metsähallinnon välisiä näkemyseroja puitiin lehtien palstoilla, pohjoissuomalaisista sanomalehdistä muun muassa Oulun Wiikko-Sanomissa ja Kaiussa. 1880- ja 1890-luvuilla aiheeseen tarttuivat myös useat kirjailijat, muun muassa Juhana Kokko, Aho ja Pietari Päivärinta,
jotka osallistuivat metsähallinnon kritisoimiseen myös sanomalehtien palstoilla.
Kokon Kruunun metsissä (1891) -teoksen ainekset ovat samoja kuin asian tiimoilta
käydyssä sanomalehtikirjoittelussakin. Ruuttula-Vasari vertaa Metsäherran herjaajaa Kokon teokseen ja toteaa, että siinä missä Kokon teos voisi olla faktaa, voi
Kiannon teosta lukiessa ”huoletta nauraa ja ymmärtää sen fiktiivisenä tuotteena”.483
Huhtala puolestaan toteaa Kokon ja Kiannon teosten olevan monilta yksityiskohdiltaankin niin yhtenevät, että Kiantoa syytettiin aikoinaan jopa plagioinnista.484
Kianto on Huhtalan mukaan Katajan ohella toinen niistä kirjailijoista, jotka kuvasivat 1910-luvulla pohjoissuomalaisen kruununtorpparin elämää. 1880-luvun
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syytösromaaneille sukua olevan Metsäherran herjaajan ja Kiannon maisema on
Kainuu ja Katajan Tornionjokilaakso. Torppariaihe oli työväenkirjallisuutta lukuun
ottamatta menettänyt kaunokirjallisuudessa merkitystään sen myötä, kun kansankuvaus oli hakeutumassa yksilökuvaukseen jonkun sosiaaliryhmän tai väestönosan
kuvaamisen sijaan. Kiannon Punaisessa viivassa torppariaihe on Huhtalan mukaan
sivujuonne, vaikka vaatimuksia torpparien ja tilattoman väestön aseman parantamiseen kuuluukin agitaattorin suusta ja vaalilehden sivuilta. Punaisessa viivassa
viitataan myös Laukon torpparihäätöihin (1906–1907) ja asian saamaan julkisuuteen:485
Kun esimerkiksi köyhälistön pää-äänenkannattaja kuuluisan torpparihäädön
johdosta kymmeniin tuhansiin leviävissä numeroissaan rummutti että: ”Torpparit! Köyhät! Varustautukaa vaalitaistelussa kostamaan nuo julmurityöt –”,
niin sellainen painettu sana upposi moneen sieluun kuin kuumennettu terva
kuivaan veneeseen. ”Ihmisiä palellutettu pakkaseen? Akkunoita ja tulimuureja
särjetty? Suomalaista rahvasta ratsupiiskoilla ruoskittu?” – Sellaiset asiat uskottiin vertaamatta muiden lehtien lausuntoihin.486
Helsingin Sanomissa julkaistu Tarkiaisen Metsäherran herjaajan kritiikki teilaa teoksen sosialistisesti värittyneeksi, vaikka teos on Tarkiaisen mukaan kylläkin lämpimän sydämen tuote ja rakkautta maata ja kansaa kohtaan osoittava. Tarkiainen
syyttää kaunokirjallista teosta puolueelliseksi ja tekijän katkeruuden sävyttämäksi:
Kirja puhuu kärsivien puolesta. Se huutaa kostoa sortajille ja väärintekijöille.
Sen on synnyttänyt juuri nyt elettävä aika ja se on tämän päivän kirja. Se ei
pyydäkään elää kauan. Se vaipuu mielellään unhoon, kun sen päivä on ohi.
Mikään taideteos se ei siis ole eikä voi olla. Aihe on liian läheinen kirjailijalle.
Väritetyllä katkeruudella hän kuvaa herrasluokan tahi jonkun herrassuvun rappeutumista, tylsyyttä ja tyhmyyttä. Ilellä ja uskolla hän kertoo korvesta kohoavan kansan uudistuspyrinnöistä ja voimasta. Koko kertomus on sosialistisesti
väritetty. Se ei ole puolueeton, vaan mitä suurimmassa määrin puolueellinen –
varsinkin lopusta – ja yksistään jo sentähden heikko.487
Tarkiaisen kritiikki sai torppariasiaa tuntevan ja siitä itsekin kirjoittaneen Katajan
tarttumaan kynään. Kuukauden päästä Tarkiaisen kritiikistä Helsingin Sanomat julkaisi Katajan yleisönosastokirjoituksen, jossa Kataja yhtyy Metsäherran herjaajan
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näkemykseen metsäherrojen mielivaltaisuudesta Pohjois-Suomessa. Erityisesti Katajaa näyttää ilahduttavan Kiannon erkaantuminen yläilmojen ihailusta, uskontokriittisistä ja uskonnonvapautta huokuvista teksteistä:
Kianto on, niin sanoakseni, iskenyt kirveensä leimaamattomaan metsään: rohjennut hienojen metsäherrojen pariin, rohkeasti niin kuin hänen tapansa on.
Hänen terävä kirveensä tekee murhaavaa jälkeä, sillä hän onkin osunut semmoisen hallituksen kimppuun, joka on osannut varjella itseään kaikilta ”ulkoapäin” tulevilta hyökkäyksiltä. [--.] Minusta tuntuu niinkuin Kianto nyt vasta
olisi visusti vapautunut kaikista ”tunnelmistaan” ja ”aatteistaan”, niinkuin hän
nyt vasta olisi löytänyt sen lujan pohjan, josta hänen laisensa mies saapi voimainsa takaa ponnistaa. Se yläilmojen ihailu ja uskonnonvapauden sotahuuto,
joista hän edellisissä teoksissaan tekee selvää, on nyt vaimennut ja mies on
lähestynyt maata, josta hän otettu on.488
Metsäherra Bergin tapaisia kansan kasvattajia lienee jokainen mies tavannut ja puhutellut, arvelee Kataja. Kiannon teoksessa ei ole Katajan mukaan nykyajan kirjallisuudessa tavattavaa ”’sielunerittelyä’ eikä joutavaa naukumista onnen ja lemmen
maailmasta”, vaan se on realistinen kuvaus metsäherrojen ikävästä toiminnasta,
josta hallituksenkin tulisi olla tietoinen.
7.1

Välinpitämättömät metsäherrat

Huhtala toteaa, että 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella torppariaihetta käyttäneet kirjailijat, muun muassa Aho, Talvio, Järnefelt ja Kataja, olivat
huomattavalta osaltaan lähtöisin säätyläisoloista kuten Kiantokin.489 Kiannolla oli
kuitenkin omakohtaisia kokemuksia torppariksi hakeutumisessa, ja Metsäherran
herjaajan kirjoittamisen taustalla oli myös Kiannon oma kädenvääntö Metsähallituksen kanssa. Kiannolla oli ollut vaikeuksia saada kruunun vuokrapalsta Suomussalmen Kiantajärven Leppikanta-nimisestä niemekkeestä metsäherrojen takia, joita
Kianto luonnehtii vuoden 1954 muistelmissaan kenkuksi väeksi. Metsäherran herjaajan päähenkilö Herkko Tapio tuo tosin julki myös tilattoman väestön väärinkäytökset, oman käden oikeuden käyttämisen kruunun metsissä, mutta kysyy samalla,
että miksi heitä rangaistaan mutta metsänhoitajien rumia menettelytapoja ei:
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Tässäkin pitäjässä on ollut mehtäherraa, vosmestaria, taksaattoria, templuria,
kontuhtööriä, revissoria, mittaria, syynäriä ja leimariherraa sen seihtemänlaista.
On ollut aatelismiestä ja paroonia, parempata ja huonompata sorttia. Tässä
seuvuin ovat puolensataa vuotta ahertaneet ja tyhjäntoimituksesta palkankorotusta naukuneet kuin mehtäkissat. Jos ovatkin joskus pilkan puuhun lyöneet
köyhän moukan hyväksi, niin moukan niskaan se puu on romautettu ja kuinka
monta typerää raukkaa lieneekään käräjissä kärvennetty tahikka linnassa laihutettu mehtän raiskuusta – muka ja luvattomasta talonteosta – muka. Niinkuin
kanat ne tässä ovat kaakattaneet ja nokkaviisauttansa maailmalle julistaneet.
Yksi laulanut yhtä nuottia, toinen toista. Jos ylimehtäherra lupasi – äläpäs nuolase ennenkuin tipahti, alimehtänhoitajapa ankarasti kielsi, mutta päähallitus
vasta rokat keitti, sotkut sekoitti, paperit viivytti eikä ilmoisna ikinä ratkaissut.
Sait kuolla kirves kopraan ruununlinjalle, oman lantasi päälle.490
Kajaanin Lehdessä julkaistiin tammikuussa 1910 kolmessa eri osassa maatalousneuvoja Frans Evert Torkkelin491 pitämä alustus Kajaanin maanviljelysseuran kokouksessa 28.12.1909. Torkkelin alustuksessa tuodaan esille harvinaisen paljon samanlaista Metsähallituksen metsänhoitajiin liittyvää arvostelua, jota esiintyy Metsäherran herjaajassakin. Torkkeli mainitsee alustuksensa sijoittuvan Kajaanin kihlakuntaan ja eritoten Suomussalmelle ja kirjoittaa Kajaanin kihlakunnan olevan ”poikkeusasemassa muuhun Suomeen katsottuna”. Maanviljelysseurojen ja
maamiesseurojen tehtäviin kuuluu Torkkelin mukaan saattaa Metsähallituksen tietoon niin suomussalmelaisten kuin muidenkin mieliä katkeroittaneet asiat. Torkkeli
ottaa ensin esiin metsänhoitajien roolin paikallistukkikaupoissa ja syyttää heitä
metsäyhtiöiden suosimisesta ja hintakeinottelusta. Toisen epäkohdan Torkkeli löytää kruunun metsämaille syntyneen asutuksen suhteen. Kruunun uudisasukas on
yleensä keski-ikäinen, monilapsisen perheen isä, jonka perhe ei enää sovi muiden
suojiin. Perheensä elättämiseksi torppari joutuu hakeutumaan ulkopuolisiin töihin,
mikä tarkoittaa torpan omien viljelysten hidasta laajenemista. Kun perheen lapsiluku yleensä vain kasvaa, on edessä ahdinko ja turvautuminen kunnan vaivaishoidon puoleen avustuksen saamiseksi. Torkkeli perää metsänhoitajien vastuuta kunnan virkamiehinä torpparien auttamisessa omillaan toimeen tuleviksi ja toteaa,
että ”metsänhoitajat voisivat paljon, jos he vaan tahtoisivat”:
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Eikö ruununtorpparien lauma ole jo kylliksi suuri, eikö niiden eteen kannata
työtä tehdä, ja kun kerran torpparien hyväksi työskenneltäisiin, tulisi se koko
yhteiskunnan hyväksi. Sillä yksin jo Suomussalmellakin on kunnan avustusta
nauttivien ruununtorpparien luku hyvinkin suuri. Jos metsänhoitajat niistä huolen pitäisi, niin kunnan verotaakka tuntuvasti kevenisi. Liekkö metsänhoitajilla
niin paljon työtä vai puuttuuko heiltä tahtoa tulla tuntemaan torpparien asemaa,
sillä löytyy ruununtorppia, joissa metsänhoitajat ei ole pariinkymmeneen vuoteen suvainneet käydä edes näkemässä, eikä kaikissa metsävahtienkaan
torpissa ole puoleen vuosikymmeneen mitään katselmusta pidetty vaikka vahtiakin on välillä muutettu.492
Torkkeli myös ihmettelee, että miten metsänhoitajat voivat päättää torppien oikeudenmukaisesta verotuksesta, jos eivät suorita asianmukaisia katselmuksia. Kruununtorpparien aseman parantaminen vaatii heidän jättämistään pois metsänhoitajien päätösten alaisuudesta, koska ”kokonaisen yhteiskuntaluokan olemassaolo” on
Torkkelin mukaan riippuvainen muutaman viljelemisestä tietämättömän henkilön ”mielivallasta”.493 Metsäherran herjaajassa esitetyt syytökset metsäherrojen
käytöksestä saavat kaikupohjaa myös Kajanderin ”Nälkämailta”-sarjan artikkelista,
jossa Kajander selostaa tapaamistaan kruunun metsäntarkastajan kanssa Suomussalmella. Metsäntarkastajan pöydällä on kolme pulloa kirkasta ”hätäliemi”-nestettä,
ja Kajander arvelee, että pullot ovat lahjuksia puiden saantiin tulleilta ukoilta. Ennen kuin puukauppoja aletaan edes hieroa, pitää toimitusmies ukoille ”tuiman nuhdesaarnan”:
Nuoran pätkää te tarvitsisitte, ettekä hätäapua. Selkään teitä pitäisi antaa, se
olisi paras apu. Te olette laiskoja vetelyksiä. Häh? Kyllä minä teidät tunnen,
kun olen kolme vuosikymmentä tätä katsellut. Ette viitsi muokata pelloksi edes
omien portaittenne pieliä, vaikka niitä sata vuotta olette lannoittaneet. Minun
pitää teille yhtenään kruunun metsästä puita jakaa.494
Kaikuja Kajaanista -lehdessä teoksen arvostellut S. H–nen [Simo Hirvonen] toteaa,
että Herkko Tapion tunnelmat, jos kohta ovatkin ihannoituja, eivät ole epätodenmukaisia:
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Oman kodin voimakas kaipuu ja tämän oikeutetun unelman surkea särkyminen
on aina ja aina tosielämässä uudestaan eletty. Pettymys on yhä katkerampi
niillä seuduin, missä laajat kruununmetsät tarjoaisivat tilaa sadoille uudistaloille, mutta joita metsäherrojen mielivalta ei salli syntyä huolimatta siitä, että
kruunun metsämaat alun pitäen on aikoinaan jätetty vasta syntyvien sukupolvien asuinmaiksi. On hyvä, että tämä pettymysten ja rauenneitten toivojen huokaus on vihdoinkin päässyt nyrkkiä puristavan huokaajansa korvankantaman
ulkopuolelle.495
Kianto on Hirvosen mukaan tarttunut teoksessaan näille seuduille tärkeään yhteiskunnalliseen kysymykseen, joka voidaan laajentaa koskemaan yleensäkin alemman
kansanosan sukupolvia kestäneeseen huonoon kohteluun niin pienempien kuin suurempienkin herrojen taholta. Se, että suomalaiset herkkotapiot eivät ole maksattaneet kolhujaan kouriintuntuvammin, johtuu vain suomalaisten rauhallisuudesta.
Yläluokka ei omassa mukavuudenhalussaan halua eikä välitä tietää syvimpien kansankerrosten suruista, tunteista, toiveista kuin vihastakaan.
Vasemmistolehdille Kiannon teoksen metsäherroja höykyttävä aines kelpasi
hyvin. Sorretun Voiman päätoimittaja Onni Tuomen [O. T.] mukaan Kianto ”on
kirjailija, joka terävällä kynällään tyrkkii yhteiskunnan mätäpaiseita” ja pistää tällä
kertaa ”kuuluisan metsänhoitolaitoksen suureen mätäpaiseeseen, piirtäen oivallisen
kuvan metsäherroista ja honkahallituksesta”:
Ken tuntee metsäoloja, niin täytyy tunnustaa, että hra Kianto tässä kirjassaan
on osunut naulankannan päälle ihan oikeaan kuvatessaan metsänhoitolaitoksen
virkavaltaisuutta. Vain harvoja poikkeuksia on olemassa mutta yleiseen katsoen pitää se paikkansa. Ja kun asiat kerrotaan kansanomaisen mehevästi, joka
on merkittävä kirjailija Ilmari Kiannon ansioksi, niin kirjan lukee jo senkin
puolesta suurella nautinnolla. Suosittelemme teosta työläistenkin luettavaksi.496
Työläisnaisen Pärssisen mukaan metsäherra Bergissä kulminoituvat ”kaikki se tylyys, kovuus ja röyhkeys, josta maassamme viikinkiläinen virkavalta tunnetaan”.
Tuskinpa Kianto tahtoo teoksellaan ”uskottaa, että suomalainen virkavaltaisuus
olisi laadultaan parempaa”. Pärssinen tuo arvosteluunsa mukaan naislukijan huomion Kiannon teosten naiskuvista:
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Kianto ei ole naisluonteiden kuvaaja. Näiden kauneimmat ja valtavimmat piirteet ovat hänelle salassa, hänen naisensa ovat pikkumaisia tai harmaan värittömiä ja esiintyvät vain sivuhenkilöinä.497
Kansan Lehden arvostelija P. katsoo Kiannon teoksen osoittavan, että valtion metsätalouden hoitajiksi valitaan kykenemättömiä, työhaluttomia ja luonnosta piittaamattomia herraspoikasia, jotka nauttivat lihavaa virkapalkkaa ja tuottavat maalle
enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Teoksen ”selvä tarkoituksenperäisyys” on ”ilahduttava”, mutta tendenssin voimakkuudessa on kuitenkin hiukan toivomisen varaa
työmiehen kuvauksen osalta:
Elintapojen kuvaukset, varsinkin mitä herrasväen askareihin ja ”huoliin” tulee
niissä oloissa, joista ne on otettu, ovat mestarillisia. Työväen luonnekuvaukset
sensijaan tuntuvat vähän kankeilta, esim. Ukonpirtin Juntunen, joka monia
vuosia on ”Työmiestä” lukenut ja siitä aikaansa seurannut, saisi kait olla vähän
selväpiirteisempi.498
Myös Valvojassa ja Ajassa Kiannon teokseen kudottu kritiikki nähdään oikeutettuna. Valvojan Siljon [J. S.] mielestä olisi jopa toivottavaa, että teoksen luonne ”yhteiskunnallisena paljastus- ja syytöskirjelmänä” herättäisi ”kapinamieltä virkavaltaisuutta vastaan”. 499 Ajan Eino Kaliman [E. K–ma] mukaan Metsäherran herjaaja ”on tendenssiteos sanan jyrkimmässä merkityksessä”. Teoksen voimaksi nousee kansanvaltaisuus ja kiihkeä virkavallan vastustus eli tekijät, jotka hallitsevat
myös maalaissosialistien yhteiskunnallista keskustelua. Kalima toteaa Kiannon teoksen osoittavan, että Kianto on lähentynyt maalaissosialistien mielialoja, vaikka
ei lienekään dogmaattisen marxilaisuuden kannattaja.500
7.2

Ruotsinkielisen yläluokan ivaamista

Ruotsinkielisissä piireissä Metsäherran herjaajaan suhtauduttiin varsin tylysti.
Hufvudstadsbladetin Nohrström [H. N.] toteaa, että taitavasti kirjoitetusta tendenssiromaanista kuvastuu Kiannolle kaksi rakasta aihetta. Toinen on byrokraattisten
virkamiesten välinpitämättömyys alempien luokkien tarpeita kohtaan. Toinen pääsuuntaus on ruotsalaisen yläluokan mahdollisimman huonossa valossa kuvaaminen
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ja kielipoliittisena kannanottona ruotsin kielen ivaaminen. Nohrström kysyy, että
millaista psykologista mielenkiintoa Metsäherran herjaaja olisi herättänyt, jos se
olisi kirjoitettu ruotsiksi ja roolit olisivat vaihtuneet siten, että suomalainen identiteetti olisi kuvattu mustaksi ja ruotsalainen valkoiseksi. Nohrström ottaa vertailukohdakseen Runar Schildtin novellikokoelmassa Den segrande Eros och andra berättelser (1912) ilmestyneen ”Mot skymningen” -novellin, jossa suomalainen
maisteri Janhunen esitetään kömpelönä maalaismoukkana. Nohrström toteaa, että
kokoelman Helsingin Sanomissa arvostellut K. V. esittää suoranaista itkuvirttä Janhusen kuvauksen tiimoilta:501
Hienossa seurassa esiintyy ”suomalainen” kotiopettaja, maisteri Janhunen.
Hän ei osaa laisinkaan käyttäytyä oudossa ympäristössä, vaan nojautuu ohimennessään pöytiin ja tuoleihin, tuuppailee vahingossa vieraita ja puhuu naurettavaa ruotsin kieltä. [--.] Koettakaamme pitää sattumana, että suomalaisen
kansanaineksen edustaja on tämä kömpelö, hiomaton ja hiukan naurunalainen
henkilö.502
Kianto haki Metsäherran herjaajalle korkean tason tunnustusta lähettämällä teoksen luettavaksi Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori Theodor
Homénille, joka oli Suomen suoviljelysyhdistyksen hallituksen jäsen ja tunnettiin
myös hallatutkijana ja metsänhoidon edistämistoimenpiteiden ajajana. Homén oli
myös ehdottanut vuoden 1911 valtiopäivillä metsäpolitiikan professuurin perustamista Helsingin yliopistoon503. Homén vastasi Kiannolle kirjeellä, jossa hän kertoo
lukeneensa teoksen tarkasti ja toteaa omaavansa erilaiset käsitykset metsien ja metsänhoidon taloudellisesta merkityksestä. Teoksen jyrkkä tendenssi ei ihastuta
Homénia, joka katsoo sen alentavan teoksen taiteellista arvoa:
Kun toiselle puolelle pannaan kaikkea pahaa ja ainoastaan pahaa ja toiselle läpikäyvää haavemielisyyttä, niin koko riita kadottaa todellisuuden pohjan ja
syntyy paljo deklamationeja. Ehkä voimakkaimmat kohdat voivat ihastuttaa
sitä osaa yleisöä, jolle kirjan tendenssi on noussut päähän, mutta voiko tämmöinen menestys tyydyttää tekijää? Kaikessa vaatimattomuudessa rohkenisin
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luulla että olisi edullisempi jos ne kirjailijat joilla kerran on kykyä, pikkasen
tahtoisivat käyttää myös tavallisen ihmisen kritiikkiä kirjoja laatiessaan.504
Kianto osui Metsäherran herjaajalla ilmeisesti sen verran arkaan asiaan, että Helsingin yliopiston metsänhoidon professori A. K. Cajander katsoi tarpeelliseksi kirjoittaa teoksesta Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisussa, tosin ei ”kaunokirjallinen arvosteleminen” mielessään. Cajander myöntää, että peräkulmilla voi toimia
edistyneimmille paikkakunnille kelpaamattomia virkamiehiä, jopa nuoriakin, jotka
ovat kuin ”monstrumeja” ja jotka tukaloittavat saloseutujen asukkaiden ennestäänkin vaikeaa elämää. Vihoviimeisiin seutukolkkiin ajautuvat yleensä vain ne virkamiehet, jotka eivät saa muualta tointa ja hekin pyrkivät sieltä pois mahdollisuuksien
mukaan ”ensi tilassa” ja ”hyvätkin virkamiehet siellä lopulta yksinäisyydessään
voivat tylsistyä”. Metsänhoitolaitokseen, Metsähallituksen ylitirehtööriin ja ylimääräiseen metsänvartijaan asti kohdistuva luonnottoman Herkko Tapion herjaus
on Cajanderin mukaan perua Kiannon epäonnistuneesta pyrkimyksestä ryhtyä
kruununtorppariksi. Vaikka Kianto onkin asettunut ”eräillä seuduilla jokseenkin
yleisen mielialan tulkiksi”, on hän mauttomuuksia ja suorastaan rivouksiakin sisältävässä teoksessaan ampunut nuolensa ”kauvaksi ohi maalin”. Cajander perää
Kiannon oikeutta arvostella kokonaista virkamieskuntaa, jonka jäsenissä on paljon
vähintään yhtä isänmaallisia henkilöitä kuin Kianto. Juuri metsänhoitajien joutuminen Kiannon uhriksi on Cajanderin mukaan senkin vuoksi valitettavaa,
että ”muista virkamiespiireistä” olisi löytynyt mielenkiintoisempia aineksia.505
7.3

Metsäherran herjaaja ”aivan suotta unohdettu”506

Oiva Turpeinen taustoittaa Metsäherran herjaajassa esitettyjä väitteitä Kainuun
Sanomissa vuonna 2003 julkaisemassaan artikkelissa ”Ilmari Kiannon tärkeä teos
Metsäherran herjaaja on aivan suotta unohdettu”. Teoksen yhteiskuntakritiikki on
Turpeisen mielestä purevaa ja vaatii Kainuun erityisaseman tuntemista isojaon
osalta. Siinä missä valtion metsäomistus oli vähäistä Etelä-Suomessa, oli tilanne
aivan päinvastainen Kainuussa. Suomussalmella 1870-luvun lopulla päättyneen
isojaon toimituksessa kruunu oli mitannut itselleen niin laajat metsämaat (80 %507),
504
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että suuresta joukosta korvenraivaajia tuli valtion vuokralaisia, kruununtorppareita,
jotka jäivät tilattoman väestön ohella puunsaantitarpeessaan kruunun metsänhoitajien armoille. Kruunun ahneus herätti katkeruutta ja kapinamieltä paikallisessa väestössä, virkamiehissä ja kirkonkin piirissä, koska seurakunnan tulot olivat riippuvaisia rahvaan tuloista. Valtion mailta luvatta puita, ”vaikkapa pettupuun” tai ”päremännyn”, kaataneita kainuulaisia haastettiin herkästi käräjille. Katkeruutta puun
tarvitsijoissa aiheutti myös metsätaksojen häilyvyydessä näkyvä metsänhoitajien
mielivalta, jota kuvataan myös Metsäherran herjaajassa:508
Yksi sai puunsa ilmaiseksi, toinen sai sen markalla, kolmas kolmella markalla,
vaan neljäs ei sitä saanut millään rahalla. [--.] Pärepuun nimellä sai yksi rakennuspuita, rakennuspuun nimellä sai toinen sahapuita, mutta joka todellakin tahtoi ostaa oikeita pärepuita, hänelle leimattiin hyvien rinnalta niin huonoja että
niistä hädintuskin sai aidanseipäitä.509
Turpeinen kiinnittää artikkelissaan huomiota myös siihen, että vuonna 1910 meneillään olleen toisen sortokauden ankara sensuuri esti venäläisten arvostelun. Sen
sijaan virkaintoisten ruotsinkielisten ja -mielisten sivaltelu oli Venäjän hajota ja
hallitse -politiikan edun mukaista. Turpeisen mukaan oli selvää, että kun ”näissä
oloissa ruotsinkieliset metsäherrat kukkoilivat Suomussalmella, Kiannon mitta oli
täysi” ja kynä alkoi suorastaan savuta. Joistakin teoksen ilmestymisen aikaisista
arvosteluista510 poiketen teoksen Herkko Tapion ratkaisu lähteä siirtolaiseksi Amerikkaan ei ole Turpeisen mielestä ollenkaan epärealistinen ratkaisu. Tilastot 511
osoittavat, että vuosina 1870–1914 Suomussalmelta lähti siirtolaisiksi valtameren
taakse yhteensä 1057 henkilöä. Muuttoaallon huippukausina, vuosina 1901–1907
Amerikkaan siirtyi 405 henkilöä (pitäjän keskiväkiluku oli ko. ajanjaksolla 6963)
ja 244 henkilöä vuosina 1908–1914 (pitäjän keskiväkiluku ko. ajanjaksolla 7177).
Nykyajan näkökulmasta katsottuna Metsäherran herjaajalla on historiallista
kantavuutta Kainuun isojaon seurauksista kertovana tekstinä. Teoksen merkitystä
korostaa Turpeisen mukaan myös se, että Suomen historiasta laaditut yleisesitykset
eivät kerro metsähallinnon Kainuussa aiheuttamista ongelmista, koska Kainuun
maanomistusta ei ole ymmärretty. Etelä-Suomessa vastaavanlaisia ongelmia ei ollut valtion metsäomaisuuden vähäisyyden vuoksi. Punaisen viivan ja Ryysyrannan
508
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Joosepin merkitys koko kansaa koskettavina ilmiöinä on tunnustettu, mutta Metsäherran herjaaja on jäänyt Turpeisen mukaan ”sivuhyllyyn” sen alueellisen teeman
ja koko Suomen väkilukuun nähden pientä väestönosaa koskettaneen kysymyksen
vuoksi.512
Metsäherran herjaajan kirjoittamisella oli Kiannolle kauaskantoiset, myös
raastupaan asti johtaneet seuraukset. Kianto solmi tilansa vuokrasopimuksen
vuonna 1911 ja anoi tilan lunastamista vuoden 1923 tammikuussa, mutta joutui
monikäänteiseen prosessiin, joka kesti yli kymmenen vuotta ennen kuin tilan lunastus onnistui. Turpeinen näkeekin pitkittyneessä prosessissa Metsäherran herjaajan synnyttämien kalavelkojen maksua ja Kiannon simpauttamista. Kiannolle
olisi lain mukaan voitu lohkaista maata hänen vaatimansa 50 hehtaaria saamansa
12:n sijaan, mutta potut haluttiin maksaa pottuina.513 Kaksikymmentä vuotta teoksen ilmestymisen jälkeen Kianto haastettiin käräjille teoksen esikuvaksi mielletyn
metsänhoitajan kunnianloukkauksesta. Juttu eteni aina hovioikeuteen asti päätyen
Kiannon tappioon, kuten Kiannon kirjeestä Otavan apulaisjohtaja Heikki Renqvistille selviää:
Olen totisesti kovan onnen mies nykyään ja teidän on uskottava, kuinka ikävä
minun on lähettää tätä kirjettä. Juuri lähtiessäni 15 p kesäk. noutamaan nuorimpia lapsiani vastaaottaen Kontiomäen asemalta, sain postivaunuun kirjeen
asianajajaltani – olin hävinnyt tuon vanhan metsäherrajutun, jossa turhaan olin
ehdottanut sovintoa ja turhaan vakuuttanut etten ollut tahallisesti loukannut
yhtä viikinkimetsäherraa. Mutta eikös Turun hovioikeus päinvastoin korottanut
sakkoja (600 mk – nyt 2000!) ja lisäksi tuominnut oikeuskuluihin tuolle Säkäpirulle (Karl Hjalmar Segerberg on metsäherran nimi) Siis yhteensä 5200 mk!
[--.] Kaikissa näissä ollaan, sanoi pässi, kun päätä leikattiin. Asianajaja itse
kehoitti minua valittamaan Hoviin luullen meidän puolen voittavan – hävisimme hävyttömästi.514
Kiannon saamat sakot maksoi Otava. Kirjeessään H. Renqvistille Kianto kiittää
Renqvistiä ”korvenkirotun” pelastamisesta ”pahan ja raateliaan pedon”, metsäherran ”kynsistä selvittämällä hänen jonnijoutavan kunnianloukkausjuttunsa, jonka
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Turun tumma Hovioikeus suvaitsi ratkaista vastoin kaikkea kohtuutta viikingin
mieliksi!”515 Oikeusjutussa oli Matti Leikolan mukaan ihmeellisintä se, että kanteen nostanut Karl Hjalmar Segerberg [Kiannan aluemetsänhoitaja vuosina 1926–
1939516] oli Metsäherran herjaajan ilmestymisen aikaan vasta 17-vuotias koululainen, joka valmistui metsänhoitajaksi vuonna 1917.517
7.4

Yllättävä aluevaltaus – Turjanlinnan satukirja

Vuonna 1915 Kianto yllätti lukevan yleisönsä julkaisemalla ensimmäisen ja ainoaksi jääneen satukokoelmansa, Turjanlinnan satukirjan. Teoksensa esipuhelmassa
Kianto kertoo satujen sorvaamisen taustaksi omien alle kouluikäisten lastensa sadunkerronta-ahdistelut. Jo olemassa olevat sadut Kianto huomasi vaikeatajuisiksi
maalaislapsille, joille prinssi- ja prinsessasatujen maailma oli vieras ja teennäinen.
Lyhyiden sunnuntaisatujensa kirjoittamisen kriteereiksi Kianto asetti hauskuuden
ja opettavaisuuden, vaikka tiesikin, että ”didaktisuus on vaarallinen elementti,
mutta tokihan olin herra omassa linnassani”. Sadut sijoittuvat pääosin siihen arkitodellisuuteen, jossa Kiannon omat lapset elivät. Kianto nimittää teostaan ”Turjalasten” omaksi koekokoelmaksi, jonkunlaiseksi Pohjois-Suomen satukontiksi.518
Kritiikeistä päätellen Kiannon olisi kannattanut kirjoittaa useampi kuin yksi
satukirja, mihin häntä kannustettiinkin muun muassa Valvojan H. K.:n [Helmi
Krohn] taholta.519 Teoksen Helsingin Sanomissa arvostelleen A. R.:n [Alvar Renqvist] mukaan Kiannolla on ”harrastusta ja silmää lasten elämälle ja lapsimaailmalle” ja syventyminen tähän lajiin voi viedä Kiannon ”uusiin, entistä ehompiin
saavutuksiin”. Kiannon sadut ovat kansanomaisia ja -kielisiä, luontevia ja yksinkertaisia ja liikkuvat varsinkin maalaislapsille tutun kokemus- ja näkemysmaailman piirissä. Kotoisasta taustasta kertovat satujen kissat, koirat, kukot, kanat, lehmät, vonkamiehet ja tukkipäälliköt ja -junkkarit. Sadussa ”Turjanlinnan akkunaruudut”, arvuutuksessa alaikäisille, korven kuninkaan ja kuningattaren pienet jälkeläiset, prinssit ja prinssittäret kulkevat pieksusaappaissaan tukka tuulessa liehuen. ”Uni-Matti”-sadussa lasten nukuttaja puolestaan käyttää metsässä paulapiek-
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suja ja sipsuttaa sisällä huopasyylingeissä. A. Renqvist näkee saduissa myös ”ohjaavia säikeitä”: naurettava osoitetaan naurettavaksi ja tavoiteltava tavoiteltavan arvoiseksi. Lasten juonittelua talkkunapuurosta moralisoi ”Ruoka-Jussi”, tyhjän tillittäjää moititaan ”Itku-Iikassa” ja poskille poimitaan punaa talvisia hankirientoja
kuvaavassa ”Punaisissa poskissa”. Sadussa ”Pappilan kanakammiosta” Kianto
käyttää satiiria, joka joidenkin kanarouvien hyvinkin tunnetuista sukunimistä (Nordensvan, Tötterman, Appelsiin, Klingendal) päätellen tähtää Renqvistin mukaan
kauemmaksi kuin lapsilukijoille. Joissakin saduissa esiintyy puolestaan liian lapsellisia ja joutavan lorumaisia nimiä ja runonpätkiä sekä vieraskielisiä huudahduksia ja lauseparsia, joita eivät ymmärrä välttämättä edes kaikki herraslapsetkaan.520
Turjanlinnan satukirjan viimeisin painos ilmestyi vuonna 2000, joten se kuuluu Kiannon aikaa kestäviin teoksiin ja on Otavan ilmoituksen mukaan Kiannon
kolmanneksi myydyin teos 30 500 kappaleen painosmäärällä.521 Teoksesta on dramatisoitu myös lastennäytelmä ”Turjanlinnan satuja” Kajaanin kaupunginteatterin
vuoden 1982 ohjelmistoon. Teoksen myöhempien aikojen lukijaa kiehtoo Nadja
Nowakin mukaan satujen syntypaikan sadunhohtoisen nostalginen piilomiljöö,
Kiannon perheen korpivaltakunta Turjanlinna, jota nimitetään saduissa kuningaskunnaksi ja jota asuttavat kuningas ja kuningatar prinssi- ja prinsessalapsineen.522
Seitsemän vuosikymmentä ensipainoksen jälkeen arvostelijat nostavat esiin
Kiannon virtuoosimaisen kielenkäytön, josta Iris Tenhunen mainitsee esimerkkinä
verbaalisen hurjastelun koiran ja kissan kuumatkasadussa ”Kotikoiramme Hurtta
Pystykorva Fox”. Tenhusen mukaan satujen ”elinvoimaiset korpilapset päihittäisivät väliin Vaahteramäen Eemelinkin hyppiessään sisään savupiipusta isäänsä piristääkseen tai keitellessään puuroa vesisaavissa”. Satujen opettavaisuuden vaarana
yleensä on, että niissä ”esitetyt arvot ja asenteet” ovat usein aikaansa sidottuja. Patriarkaalisuuskaan ei ole Tenhusen mielestä enää niin selviö kuin 1900-luvun alkupuolella; eivät myöskään jotkut keinot lasten koulimisessa, kuten esimerkiksi tiukujen ripustaminen levottomien nukkujien jalkoihin. Aikuisen lukijan tehtävä onkin erottaa ja esittää tietyt konstit menneeseen aikaan kuuluviksi.523
Kouvolan Sanomien Salla Paajanen kirjoittaa törmänneensä naislukijaa järkyttävään asenteelliseen miesnäkökulmaan ”Kaiken Kyselijä Tyttö” -sadussa, jossa
520

Renqvist, Alvar [A. R.] 1915: Turjanlinnan satukirja. Helsingin Sanomat 23.12.1915, 5–6.
Otava 2013: Ilmari Kiannon teosten painosmäärät Otavan 19.6.2013 Helena Hyötylle lähettämän
ilmoituksen mukaan.
522
Nowak, Nadja 1985: Kiannon omat prinssit ja prinsessat. Turjanlinnan satukirja. Iisalmen Sanomat
3.4.1985, 7.
523
Tenhunen, Iris 1985: Korpikirjailijan sadut. Turjanlinnan satukirja. Helsingin Sanomat 16.3.1985,
27.
521

164

selostetaan, ”että miehillä on tuohon aikaan lyhyt tukka, koska järki lyhentää hiukset ja miehet taitavat olla järkevämpiä kuin tytöt”. ”Sääskensyömäri Poika” -sadussa puolestaan pojan äidin suuhun pannaan toteamus, jonka mukaan ukot ”on
älykkäämpiä kuin akat”. Satujen ansioiksi Paajanen lukee murrekielen sekä perinteisten satujen ruhtinaallisen loiston ja ”tuhannen ja yhden yön” -tyylin korvaamisen yöttömien öiden ja korpieksotiikan maailmalla, jossa Kukko Pappakin ”saattaa
aamuäreissään vaikka kirota jurskauttaa”.524 Kiannon satuja on julkaistu myös kokoomateoksissa, muun muassa Pieni aarreaitta 1:ssä (1991) ja Pieni aarreaitta
3:ssa (1993).
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8

VIENAN KARJALA – PELASTUSHUUTO
VELJESKANSAN PUOLESTA

Metsäherran herjaajan julkaisun jälkeen olisi saattanut odottaa, että Kianto jatkaa
yhteiskunnallisten epäkohtien riepottelua. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan poliittisella kartalla useasti yhden askeleen monia muita edellä ottanut Kianto näki paluun
Viena-aiheisiin teksteihin ajankohtaisena ja julkaisi vuosina 1915–1920 viisi teosta,
joiden yhteiseksi poliittiseksi punaiseksi langaksi määrittyy ajatus rajantakaisen
heimokansan asuinalueen saattaminen osaksi Suomea. Kianto teki Vienan Karjalaan Raija-Liisa Kannen525 mukaan toistakymmentä matkaa, ensimmäisen vuonna
1892 ja viimeisen marraskuussa 1941. Matkojen kokemukset purkautuivat matkakertomuksina, runoina ja romaaneina, joilla on Sihvon526 mukaan kulttuurihistoriallista arvoa. Vuoden 1896 kesän matkasta julkaistiin Pohjalaisen Osakunnan julkaisussa Joukahainen XI jalkamatka-muistelma ”Karjalan kisoja katsomassa”,
jossa kuvataan praasniekkajuhlien viettoa. Calamnius ihailee karjalaisia heleänvärisiin vaatteisiin sonnustautuneita neitoja, kuin ”taivaan impysiä autuaassa karkelossa onnellisina ja hurskaina”527. Jo tästä matkakuvauksesta on Sihvon528 mukaan
havaittavissa koko Kiannon myöhemmän Viena-tuotannon perusasetelma, jossa
karjalainen luonnonkristillinen kulttuuri näyttäytyy Kiannolle aidompana kuin suomalainen sivilisoitunut kulttuuri. Saman matkan tuotoksia on myös Kirjailija-Albumissa (1898) julkaistu kertomus ”Eräs karjalainen perhe”, joka julkaistiin myöhemmin teoksessa Nuoren miehen kädestä nimellä ”Venäjän Karjalassa”. Kiannon
Viena-aiheiset tekstit olivat suosittuja etenkin porvaripuolueiden sanomalehdissä ja
Vienan Karjalaisten Liiton Karjalaisten Pakinoita -lehdessä ja sen seuraajassa
Touonpanossa.
Vuoden 1906 heinäkuussa Calamnius teki viisihenkisen seurueensa kanssa
vaellusmatkan Vienan Karjalaan ja kirjoitti retkestä matkaraportin ”Vienan Karjala
– Venäjän Kurjala”, jonka Helsingin Sanomat529 julkaisi seitsenosaisena artikkelina.
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Matkan aikana saadut vaikutelmat vienankarjalaisten elämästä venäjänkielisten
virkamiesten ja pappien armoilla purkautuvat matkakuvauksen esipuheessa:
Milloin nostaa Venäjän Karjala väsyneen päänsä? Milloin herää tämä suomalainen heimokansa, Kalevalan kalliiden laulujen ikiluoja? Milloin karistaa se
niskoiltaan tylyt sortajansa, nuot ummikko-venäläiset tshinovnikka-retkaleet,
jotka tätä vapautta rakastavaa rahvasta vuosisatoja ovat orjuuttaneet ja ryssänristien ja keisarikuvien avulla onnistuneet siitä vähitellen tekemään notkuvapolvisen toivottoman kansan?530
Calamnius moittii suomalaisia kädet ristissä istumisesta, vaikka laillisinkin keinoin
– ilman pelkoa ja vainoa – voitaisiin tehdä jotakin, ainakin tie aina rajalle asti vienankarjalaisten Suomen puolella käyntejä helpottamaan. Suomalaisilla on Calamniuksen mukaan siveellinen velvollisuus auttaa rajantakaisia veljiään.
8.1

Taiteilijoiden karelianismi – aarteita erämaasta

1800–1900-luvun vaihteen fin de siècle -ilmapiirin pessimistisissä tunnelmissa
snellmanilais-runebergiläisen valtio- ja kansallisuusajattelun ei katsottu enää vastaavan uuden ajan haasteisiin. Runebergiläinen ihannoitu kansankuva koettiin epäaidoksi, konservatiivista ajattelua ja piirejä tukevaksi ja vanhoilliseksi. Tulevaisuuskuvien epätietoisuudessa ja entisestä, viimeksi olleesta irtautumiseksi taiteissa
alettiin tukeutua aidoimmiksi uskottuihin muinaisen kansanelämän kulta- ja sankariaikoihin. Suomalaisen taide-elämän edustajat hakivat mennyttä nostalgista kultaaikaa Lönnrotin kokoamasta Kalevalasta (1849) ja Karjalan kalevalalaisesta maailmasta, suuntauksesta, jonka yhteinen nimittäjä oli Karjala ja josta myöhemmin
alettiin käyttää nimitystä karelianismi. Innostus karelianismiin ja Karjalaan suuntautuville matkoille merkitsivät kirjailijoille, kuvataiteilijoille ja säveltäjille modernin ja turmiollisen porvarillisen kulttuurin vastakohtaa ja entisen ihanteellisen onnen ajan etsintää. Karjala-harrastukseen oli myös poliittiset syynsä sortovuosien
aikana, jolloin Suomen kansan yhtenäisyyttä ja omaperäisyyttä haluttiin vahvistaa
myös Kalevalasta ammennetulla kulttuuriperinnöllä.531 Kriittisiäkin äänenpainoja
Karjala-harrastuksen ympärillä kuultiin. Sihvon mukaan Talvion, ”sittemmin kyllä
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aidon Karjala- ja kansallispukuromantikon”, piirissä innostus sai nimen ”tuohikulttuuri”532, jota käytti myös Strindberg teoksessaan Götiska rummen (1904):
[--] ja he koettivat rakentaa jotain Kalevalan pohjalle, tuon nuorisonkirjan, joka
näyttää olevan jonkun sahanhoitajan kokoonkyhäämä. Äskettäin 80-luvulla he
tahtoivat poistaa ruotsinkielen ja asettaa sijaan oman samojeedilaisen tuohikulttuurinsa ja suomenkielen [--.]533
Päivälehdessä nimimerkki Tiera tarttuu tuoreeltaan Strindbergin sanoihin ja toteaa
niiden osoittavan sen, mitä Strindbergin ”sydämen pohjalla liikkuu” nimittäessään
suomalaisia muun muassa ”’huulittomiksi elukoiksi’, raukoiksi”. Tiera manaa samalla ruotsalaisen kirjallisuuden, eritoten Strindbergin teosten, ostovimmaa Suomessa ja toteaa meillä ostettavan kolmasosan kaikista Ruotsissa julkaistuista teoksista.534
Tutkimusperäinen kiinnostus Karjalaan oli virinnyt jo 1800-luvun alkupuolella.
Jouko Vahtola toteaa teoksessaan ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi” (1988) jo
Lönnrotin vakuuttuneen runonkeruumatkoillaan ”karjalaisten suomalaisuudesta”.
Heimokansallisen aatteen syntymisen, Suomen kansan ja sen sukulaisheimojen yhdistämisen myös valtiollisesti Vahtola sijoittaa 1840-luvulle.535 Sihvo esittelee teoksessaan Karjalan kuva (2003) suomensukuisia kansoja tutkineen Anders Johan
Sjögrenin (1794–1855) Karjalan tutkijoiden pioneeriksi, jonka ensimmäinen matka
Karjalaan ajoittuu vuodelle 1823. Varsinaisen ohjelmallisen ja ideologisen Karjalaaatteen pohjustajaksi Sihvo nimeää August Vilhelm Ervastin (1845–1900), joka
kritisoi muun muassa Yrjö Koskisen teosta Oppikirja Suomen kansan historiassa
(1869–1873) ja K. E. F. Ignatiuksen teosta Suomen maantiede kansalaisille I (1880)
Karjalan ja karjalaisten sivuuttamisesta. Ervastin ensimmäisenä julkisena Karjalaaatteen ideologisena puheenvuorona Sihvo pitää Pohjois Suomi -lehdessä keväällä
1877 julkaistua kaksiosaista artikkelia.536 Ervasti enteilee artikkelissaan, että Karjalasta tulee vielä joskus ”polttava kysymys”. Lönnrotin työtä Ervasti kiittelee vuolain sanoin Karjalan ja kadonneiden veljiemme, karjalaisten saattamista Suomen
kansan tietoisuuteen, koska olemme ”yhen emosen” lapsia, jotka vain historiallisista syistä, Ruotsin ja Venäjän sotaisuuksien rikkirepiminä ovat pakosta olleet erotettuina toisistaan. Ervastin mukaan Lönnrot pitää karjalaisia osana Suomen kansaa
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ja Karjalaa osana Suomea. Todisteiksi käyvät Ervastin mukaan Lönnrotin matkakertomukset ja se, että Lönnrot kirjoitti Kalevalan alkulauseessa teoksen kertovan ”’esivanhempaimme muinaisesta olosta’”. Oulun suomalaisen klubin vuoden
1877 huhtikuisessa kokouksessa pidettiin Eliaksen päivän kunniaksi puhe, jossa
ylistetään Lönnrotin osuutta Karjalan tunnetuksi tekemisessä ja karjalaisten heimoveljeyttä suomalaisten kanssa:
Jos tahomme tutkia, mikä sydän sykkii, mikä ajatus asuu heidän harmajan takkinsa alla, niin tulemme näkemään, että heissä löytyy samat omaisuudet kuin
itsessämmeki: suoruus, uskollisuus, rauhanrakkaus, jumalisuus, luopumattomuus yrityksestä – kaikki luonnollinen seuraus siitä, että meillä kummallaki
alkuansa on samat esi-isät ja että niin ikään molemmat olemme saaneet kokea
samanlaatuisten ulkonaisten elämänehtojen vaikutusta, saaneet taistella kovaa
luontoa vastaan ja kärsiä köyhyyttä ja nälkää.537
Kalevalalaisen Karjalan myyttisyyttä ja harrastusintoa julistettiin monissa muissakin kirjoituksissa. Muun muassa Päivälehdessä julkaistiin lokakuussa 1890 ohjelmallinen artikkeli, jossa todetaan, että runonkerääjät, kielimiehet ja matkakertoilijat ovat jo löytäneet Karjalan, mutta taiteilijat eivät. Kirjoittaja arvelee, että suuri
yleisö haluaa tietää lisää tuosta omituisen viehättävästä maasta ja kansasta, ”joka
näihin saakka on säilyttänyt muualla jo kadonneen tai turmeltuneen karjalaisen ’karekteerin’”. Artikkelissa povataan menestystä sellaisille kuvataiteilijoille ja kirjailijoille, jotka kansallisen tehtävän nimissä kaivavat esiin ”aarteita tuosta erämaasta
ja sen kansasta”.538 Savo-Karjalainen Osakunta julisti 28.2.1890 Kalevalan kuvituskilpailun ”ylläpitääkseen yleisössä ja taiteilijoissamme tämän hyvän asian harrastusta”. Kilpailun voitti Axel Gallén.539
Gallén ja ruotsalainen Louis Sparre olivat Sihvon mukaan ensimmäiset taiteilijakareliaanit, jotka retkeilivät Karjalassa. He kuuluivat siihen suurten kareliaanien
kantajoukkoon, ”kareliaaniveljestöön”, johon Sihvo lukee myös Leinon, Ahon, I.
K. Inhan, Eero Järnefeltin, Albert Edelfeltin, Pekka Halosen, Yrjö Blomstedtin ja
Sibeliuksen. Taiteilijakareliaanien vilkkain matkaryntäys Karjalaan alkoi Sihvon
mukaan laantua 1890-luvun loppupuolella. Symbolistisen taidesuuntauksen myötä
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realismin- ja romantiikanhakuisille Karjala-matkoille ei enää lähdetty aikaisemmalla intohimolla, vaikka Kalevalan atavistinen maailma säilyikin kiinnostuksen
kohteena. Esteettisen karelianismin rinnalle alkoi nousta provinsiaalinen ja poliittinen karelianismi, joita leimasivat ohjelmallisuus, poleemisuus, suursuomalaisuuden paatos ja dokumentaarisuus elämyksellisen taiteen jäädessä toissijaiseksi.
Sihvo nimittää 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun karelianisteja ns. suurten karelianistien epigoneiksi, johon joukkoon lukeutuu myös Kianto, etenkin Ervastin
epigonina.540
8.2

Karjalan ihannoijasta Karjala-ideologiksi

Kansi taustoittaa toimittamassaan Ilmari Kiannon Vienan Karjala (1989) -teoksessa Kiannon Viena-innostuksen lähteitä. Kansi mainitsee suvun erään esi-isän,
Gabriel Galamniuksen kalevalalaiseen runomuotoon soinnutetut Suru-runot suomalaiset (1720) ja erityisesti J. W. Calamniuksen kannustuksen ja veljenpojalleen
Ilmarille toimittaman, Joukahaisessa vuonna 1864 julkaistun esitelmänsä ”Finnarne i Bjarmaland”. Suomussalmen kotipappilasta oli matkaa Venäjän rajalle vain
noin 30 kilometriä, ja raja oli avoin niin laukkukauppiaille kuin muillekin vaeltajille. Pappilalla oli yhteytensä myös Kalevalaan, sillä se oli toiminut aikoinaan
Lönnrotin runonkeruumatkojen tukikohtana ja Kiannon kirkkoherra-isä A. B. C.
Calamnius oli auttanut hädänalaisia vienalaisia jo 1890-luvulta alkaen. Karelianismin kukoistuskausi osui myös Calamniuksen Helsingin opiskeluaikaan (kirjoille
Helsingin yliopistoon v. 1892) ja aikaan, jolloin Aho karjalaisaiheisine teksteineen
oli myös Calamniuksen kirjailijaihanne. Calamniuksen Vienan Karjalaan suuntautuneiden vaellusmatkojen pohjimmainen motiivi on ollut Kannen mukaan kansatieteellinen kiinnostus vienalaiseen kansaan, elämään ja tapoihin. Kansi väläyttää
myös ”herraskaisuuden” näyttämishalua maalaisille viitaten Kiannon huomiota herättäneeseen pukeutumistyyliin.541
Vuoden 1913 Poro-kirjassa Kiannolla on kaksi matkakuvausta Vienan Karjalaan vuosien 1910 huhtikuussa ja 1911 helmikuussa suuntautuneilta pororetkiltä.
Molemmissa kuvauksissa tehdään vertailua suomalaisten ja vienankarjalaisten asumusten ja ihmisten välillä, jälkimmäisten eduksi. ”Pororetki Vienan Karjalaan” pikakuvissa Kianto kuvailee sitä vastavaikutusta, jonka pistäytyminen Suomen
puolella olevassa pirtissä aiheutti ”hempeän Karjalan jälkeen”:
540
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Mikä hengen jurous ja mikä aineen raakuus! Ei yksikään pirtissä olijoista hievahda, tuskin yksikään vastaa matkamiehen tervehdykseen. Miehiä istuskelee
lakit päässä, sylkemisen roiskinta kuuluu joka nurkasta, piipunnysät tupruavat
tukahduttavaa savua, pirtin lattia on musta, märkä ja pahansiivoinen, russakat
kihisevät seinänraoissa, ruuan jätteitä ja likaisia astioita viruu pöydällä, kahvipannun kylki on nokimusta; resuinen, haisevanlikainen virsikirja lepää akkunalaudalla – suloinen isänmaamme!542
Samanlaista elämäniloa kuin Vienassa Kianto löytää Suomessa vain rajalla sijaitsevassa Kuivajärven vienankarjalaiskylässä, missä matkamiehet otetaan vastaan jo
pihalla, sauna lämmitetään, saijut ja sultsinat tarjotaan, kisataan yömyöhään saakka
iloisissa illatsuissa laulellen, karkeloiden ja puheita pitäen sekä nuorten että vanhain voimin. Yksimielisyys vallitsi siitä, ettei samankaltaisia illatsuja onnistuta panemaan pystyyn suomalaisissa nuorisoseuroissa ja ”vielä vähemmän sivistyspesäpaikoissa”, joiden tapahtumia vaivaa kankeus ja teeskentely.543
Kiannon suhtautumisessa vienankarjalaisiin oli karjalaisjuurisen Sihvon mukaan mukana myös pessimismiä. Sihvo viittaa Kiannon muistikirjan kahteen kohtaan, jotka Kianto julkaisi myös matkakuvauksessaan Vienan virroilta, Karjalan
kankahilta. Kiannon aitous suursuomalaisena kareliaanina joutuu Sihvon mukaan
outoon valoon, kun Kianto asettaa vienankarjalaisten suomalaisen rotupuhtauden
kyseenalaiseksi:544
Tokko sellainen kansallisuus, jonka ylhäisimpänä säätynä on ainoastaan kourallinen rihkamakauppiaita, saapi maailmanhistoriassa koskaan toivoa säilyvänsä omana itsenään, s. o. kansallisuutena, vielä vähemmän kansana?
Eivätkö kansallisuuksien elementit ole kuin kasvilajit? On päämuotoja ja luonnollisesti välimuotoja. Vienanmaalaiset – sehän on vain välielementti venäläisten ja suomalaisten keskellä.545
Myös Kiannon maalaama ideaali karjalaisnaisista saa Sihvon mukaan uuden vivahteen, kun Kianto kuvaa täiden tuulastusta. Vaikka Kianto epäileekin täitä muinaislappalaisten, tšuudien, tai norjalaisen viikinkikuninkaan jätteiksi, on tilanteen kuvaus Sihvon mukaan ”karmea piirrelmä”:
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Missä onkaan eilispäiväisen soutajahymmin hyväätekevä hymy? Jo illalla sekin ilotulitus oli haihtumassa. Kyytiä tiedustaessani ”sussietassa” näin nimittäin akan puukko kädessä iskevän tytön päätä, joka oli pörröllään. En kerro
satua. Siellä tuulastettiin – täitä. Sattukoon sanani niinkuin asia on. Tyttö näytti
vallan onnelliselta ja olipa ikäänkuin mielissään että vieras (minä) näki toimituksen. O sancta simplicitas! Missä piileekään luonnonlapseuden ja kulttuurin
kutrijakaus?546
Täiden tuulastus vieraan edessä näyttää tahraavan Kiannon omaksumaa kuvaa rajantakaisesta Karjalasta. Ripatti toteaa Kainuun Sanomissa, että Kiannon Vienakuva on vain ”hänen oma totuutensa”, mutta omalla tavallaan kuitenkin ”vilpitön”.
Vienan Karjala näyttäytyi Kiannolle kokonaisuutena, jonka elementtejä olivat ”ihmisen täydellinen vapaus, ikuisesti puhdas nainen, koskematon neitsyt, sekä koskematon luonto”. Ripatin mukaan Kianto tapasi Vienan Karjalassa vain alueen henkistä aatelia eikä tuntenut sen köyhää kansanosaa.547
8.3

Karjalan ihmemaassa suuren Eliaksen runoreittien jäljillä

Vuonna 1915 julkaistujen matkakirjojen Vienan virroilta, Karjalan kankahilta ja
Talviretkiä Pohjolassa arvosteluissa Kiannon ei katsota liikkuneen Vienan Karjalassa pelkkänä turistina, vaan myös kielitieteilijänä, muinaistutkijana ja kulttuurikuvailijana, jonka Vienan Karjalaan liittyvillä teoksilla tulee olemaan sivistyshistoriallista arvoa kauas yli nykypäivän.548 Karjalaislähtöinen Härkönen esittelee artikkelissaan ”Karjalaisuus kaunokirjallisuudessamme” Karjala-kuvaajia aina Daniel Europaeuksesta lähtien päätyen Kiantoon ja toteaa, että Kianto iskee Vienan
matkakuvauksillaan ”varsin syvälle Vienan Karjalan kansan ja olojen sydämeen”
ja ”tempaa meidät väkevästi puoleensa”. Parhaita Karjala-kuvia välittävät Härkösen mukaan ne kirjailijat, jotka ”menevät niinkuin kullanhuuhtojat mailleen, kärsivällisyydellä huuhtelemaan arvokkainta ainesta esiin vähäarvoisemman seasta, menevät sinne oikeamielisyyden ja heimohengen kauniin velvoituksin”.549 Viipurissa
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syntynyt I. Havu toteaa puolestaan Kiannon Valittujen teosten I–IV (1923) kritiikin
yhteydessä, että Kiannon Karjala-kuvaukset ”eivät ole mitään kulissitaidetta”.550
Aamulehden Kallion mukaan Vienan virroilta, Karjalan kankahilta -teoksessa
samotaan ”suuren Eliaksen” runoreittien jäljillä. Kiannon naturalistinen tyyli saa
hienoaistiset taidekriitikot epäilemättä nyrpistämään ”ankarasti nenäänsä Kiannon ’tyylikukkasille’, joiden oikullinen vallattomuus ja möyheä mehevyys” ovat
saaneet Kallion vertaamaan teosta Osmo Iisalon [Eino Railon nimimerkki] Pyhiinvaeltaja-teokseen (1915):
Vastakohtana Iisalon romanttiselle ja ihanoivalle matkakuvaukselle on Kiannon matkakirja sekä sisällykseltään että muodoltaan täysin realistinen tai paremmin sanoen naturalistinen. Kianto kuvaa tiet, maisemat, kylät, ihmiset, majapaikat, ihmisten puheet ja toimet aivan arastelematta, täysin luonnonmukaisesti, karttamatta ”runollisesti” mainitsematta sellaisiakaan seikkoja ja toimituksia, jotka nykyaikaisessa kirjallisuudessa tavallisimmin häveliäästi sivuutetaan. Siten hänen matkakuvauksensa saa perin leveän, rahvaantuoksuisen sävyn, joka voittaa itse Aleksis Kivenkin realistiset kuvaukset ja muistuttaa renesanssiajan kirjailijain, sellaisten kuin esim. Rabelais'in, kuvailutapaa.551
Sillanpää [F. E. S.] toteaa Ajassa, että ansioistaan huolimatta Kiannon matkakertomukset eivät kestä vertailua Suomen etevimpien matkakuvailijoiden, I. K. Inhan ja
Gustaf Mattssonin matkakirjojen rinnalla. Teoksen ”ukkojen ja akkojen” kotiolojen
kuvauksissa on kyllä poikamaista sukkeluutta, mutta teoksen subjektiivisuus alkaa
kuitenkin lopulta kyllästyttää. Kiannon teosten liian subjektiivinen sävy on Sillanpään mukaan ”vika”, joka on vieroittanut ”kehittyneempää lukijapiiriä” Kiannosta.
Teoksen eduksi Sillanpää mainitsee sen, että siinä ei ole ”liikaa ihannoimista” ja
yksittäiseksi, kerrassaan unohtumattomaksi kuvaukseksi Kiannon piirtämän henkilökuvan 108-vuotiaasta runopatriarkka Jamani Paavilasta.552
Teoksen Helsingin Sanomissa arvostellut U. T. [Urho Toivola] toteaa, että aikaisemmin lännen ja etelän suurmaailman hienostuneisiin kulttuureihin suuntautuneet kirjailijat lähtevät nykyisin pyhiinvaellukselle Suur-Suomen suursaloille ”luonnonkulttuurin koskemattomille sydänhetteille” Karjalaan tavoittaakseen
alkuperäisen luonnon ja alkuperäisen suomalaisen ihmisen. Kianto on kuvannut
Karjalan luonnonlapsien välittömyyden ja mielialojen vaihtelut iloineen ja huoli-
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neen, kaivanut kuonan alta ”kansan sielun kultaa”. Kiannon teoksista huokuu Toivolan mukaan Vienan karjalaisten keskuudessa meneillään oleva murrosaika, välikansa-aika, joka merkitsee joko isien kielen ja tapojen hylkäystä (”suursuomalainen piirre!”) tai sitten karvan vaihtamista ”emämaan hengen mukaiseksi”. Matkakertomukset herättävät lukijassa rakkautta Karjalaan ja saavat aavistelemaan sitä
ihmemaaksi, jos vain osaa etsiä sen ihmeitä ja helmiä.553 Toivola on kirjoittanut
myös Talviretkiä Pohjolassa -teoksen kritiikin, jossa liputetaan avoimesti heimoaatteen puolesta:
Mitä mielenkiintoisinta on lukea Kiannon kuvausta niistä paikoin, missä pilkahtaa ilmoille ”valtakunnallistuttaminen”. Sanaryöpyn sisästä löytyy silloin
syvä tunne, rakkaus kansaan, jota kiskotaan sinne, minne se olemukseltaan ei
kuulu, temmataan irti sieltä, mihin sen hengen juuret helpoimmin voisivat tunkeutua imemään itseensä elinvoimaa, jota se ei koskaan saa sieltä toisaalta.554
Sosialidemokraattisen Kansan Lehden Evä arvelee, että eritoten kaupunkilaiset ja
teollisuusseutujen asukkaat löytävät Vienan virroilta, Karjalan kankahilta -teoksen
kertomuksista uudenlaisen, jopa terapeuttisen lukukokemuksen, mutta myös kateuden aiheen:
Nykyaikaisten työkoneitten rytinän ja kiihkeän hyörinnän keskellä toimiviin
vaikuttaa pitkän kehitysjakson taakse jääneiden hiljaisten salojen asukkaiden
elintapoihin tutustuminen hermoja rauhoittavasti. Tuntee jonkinlaista hiljaista
kaipausta ja ikäänkuin kateutta, verratessaan nykyaikaisen teollisuustyöväen
rauhattomia ja epävakaita oloja korvenraatajien köyhään, yksitoikkoiseen,
mutta silti rauhaisaan ja vakiintuneeseen elämään, jossa yllätykset ja epävarmuus eivät sanottavasti häiritse.555
Siljon mukaan Kiannon kummatkaan vuoden 1915 matkakirjat eivät merkitse ”maan- tai kansankuvauksina” paljoa ja sisältävät kulttuurimuistelojen kielellistä markkinailveilyä. 556 Kiannon myöhempi, poliittissävyinen Vienan kansan
kohtalo -teos sai Vienan vapautusliikettä tukeneelta Siljolta kuitenkin myönteisen
arvion.
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8.4

Toisen sortokauden sensuuri hyllyttää Viena-kuvaukset

Koska virallinen keisariaikainen Suomi ei ottanut kantaa Vienan Karjala -kysymykseen, joidenkin kirjailijoiden Viena-aiheiset teokset juuttuivat varotoimenpiteenä
sensuuriin. Kiannon heimoromaani Vienan kansan kohtalo (1917) oli valmiina jo
vuonna 1914, jolloin heimoaate jälleen aktivoitui, mutta Otava ei ottanut sitä kustannettavakseen, mistä Kianto557 esitti tyrmistyksensä muun muassa Aholle. Otavan historia I:n mukaan Kiannon tarjoaman romaanin hylkääminen johtui ajankohdan paino-oloista; 14.4.1915 päivätyssä pöytäkirjassa todetaan, että ”teosta ei voida
ainakaan nykyoloissa saada julkaistuksi”558. Suomessa elettiin toisen sortokauden
paineissa, ja teos olisi ollut liian tulenarka tilanteessa, jossa suomalaisia ja Venäjän
vähemmistökansoja venäläistettiin ensimmäisen maailmansodan aikana laadittujen
poikkeuslakien varjolla entistä kireämmin. Romaani on varsin dokumentaarinen, ja
sen tapahtumat sijoittuvat heimoaktivismin ensimmäiseen vaiheeseen, jolloin ensimmäisen sortokauden ”Suomessa oli sumuista, Vienassa viheliäistä, Karjalassa
katalaa!”559.
Teoksen tapahtumien vedenjakajana toimi Venäjän vuoden 1905 vallankumous,
jonka myötä Venäjän valtiomuoto muuttui itsevaltiudesta perustuslailliseksi monarkiaksi. Vallankumous herätti toiveita vähemmistökansojen aseman paranemiseen myös Vienan Karjalassa, missä laadittiin toukokuussa 1906 kolmentuhannen
ihmisen allekirjoittama vaatimuskirjelmä Venäjän valtakunnanduumalle. Kirjelmän tärkeimpiä vaatimuksia olivat äänioikeus, yhdistymis- ja sananvapaus, äidinkieliset oppilaitokset ja jumalanpalvelukset ja vapaa taloudellinen toiminta Suomen
kanssa.560
Kianto on sisällyttänyt romaaniinsa myös Vienan Karjalaisten Liiton perustamisen ja sen toiminnan Vienan Karjalassa sekä venäläisviranomaisten, kreikkalaiskatolisen kirkon ja pappismunkki Kyprianoksen (teoksen piispa Karakalpakus) johtaman Karjalan Veljeskunnan561, ”Vienan vainolaisten”, toiminnan Vienan Karjalaisten Liittoa vastaan:
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”Pitkätukkaiset” nousivat sotaan ”lyhyttukkaisia” vastaan. Heidän aseinaan oli
toisessa kädessä pyhä raamattu, toisessa kultainen risti, mutta pitkän kauhtanan
alle oli kätkettynä jesuiitan ikuinen tikari. Heidän tunnuslauseenaan oli: ei pisaraakaan kansallisuustunnon ravintoa vienankarjalaisille! Hekin pitivät kokouksia. Hekin perustivat Liiton – Mustain Veljesten Liitto Valkianmeren rantamailla.562
Vienan Karjalaisten Liiton (vuodesta 1917 Karjalan Sivistysseura) perustamisen
puuhamiehiä olivat Suomeen muuttaneet karjalaiset liikemiehet, jotka perustivat
liiton elokuussa 1906 563 ja joiden toimeksiannosta 564 Kianto sepitti samana
vuonna ”Vienan Karjalan kansallislaulun” 565 (säv. Heino Kaski). Liiton tarkoitukseksi määriteltiin vienankarjalaisten aineellisen ja henkisen tilan kohottaminen,
jota varten liitto perusti Karjalaan suomenkielisiä kansa- ja kiertokouluja, kirjastoja
ja lukutupia566. Toivo Nygård567 toteaa väitöskirjassaan Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen (1978), että vaikka kasvatustyö asetettiin liiton säännöissä ”ainoaksi tehtäväksi”, Karjala-kysymys politisoitui seuran johdon aloitteesta. Karjalan Suomeen liittämisen ajajaksi Nygård mainitsee eritoten Paavo Afanasieff-Ahavan.
Vienan Karjalaisten Liiton toimintaa ei katsottu venäläisten taholta hyvällä.
Liiton kesäjuhlassa 29.6.1907 Kajaanin kaupungintalolla liiton puheenjohtaja
Aleksei Mitrofanoff piti avajaispuheen, joka julkaistiin liiton elokuisessa Elonaikalehdessä. Mitrofanoff esitti puheessaan huolensa Venäjän sekasortoisesta tilanteesta keisari Nikolai II:n hajotettua valtakunnanduuman kesäkuussa 1907 ja sen
seurauksista ”oman onnensa nojaan” heitetylle heimokansallemme Vienan Karjalassa ja Aunuksessa. Liittoa on Mitrofanoffin mukaan ”syytetty luteerilaisesta tahi
protestanttisesta propagandasta” ja ”valtiollisesta kiihotuksesta, kapinallisen hengen levittämisestä Vienan Karjalaan”. Syytöksien takana on Mitrofanoffin mukaan
yritys saada venäläiset virkamiehet tukahduttamaan liiton toiminta. Mitrofanoffin
viittaus sopii propagandasyytöksiin, joita esitettiin arkkipiispa Sergein painattamassa ja pappismunkki Kyprianoksen laatimassa pamfletissa Panfinskaja propa-
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ganda, joka käännettiin myös suomeksi nimellä Suur-Suomalainen kiihoitus Suomen ja Venäjän Karjalassa. Arkkipiispa Sergei kirjoittaa olevansa huolissaan ”’oikeauskoisuuden’” kohtalosta Karjalassa ja siitä, ”’että Karjalan anastamisella suomalaisuuden ja luterilaisuuden ruokahalu ei vähääkään vähene’”, vaan levittäytyy
muihinkin suomalaisten sukukansojen pariin. Suomalaisina propagandisteina pamfletissa mainitaan Vienan Karjalaisten Liitossa toimivista henkilöistä muun muassa
Oskar Hainari, Härkönen ja Calamnius.568
Edellä mainitun Elonajan numeron etusivulla ja myöhemmin myös runokokoelmassa Kapinoitsija julkaistiin Kiannon ”Tervehdys-runo heimoveljien päiville
Kajaaniin”:
Nouskoon Vienan Karjala, / Nouskoon sorron alta, / Tulkoon valkeus, vapaus,
/ Tulkoon kansan valta! // Ei ole pahempi kärsimys / Vapaudenvainon alla /
Kuin on pitkä pimeys – / Vuosisatojen halla.569
Venäjän hallinnon ja papiston kielteinen suhtautuminen vähemmistökansallisuuksien oikeuksiin johti Vienan Karjalaisten Liiton perustamien koulujen ja lukutupien
pakkolakkauttamiseen syksyllä 1907 sekä liiton lehden julkaisuluvan peruuttamiseen. Eero Kuussaaren mukaan Venäjän viranomaiset pidättivät Vienassa ja Aunuksessa karjalaisten johtomiehiä, joita myös karkotettiin Siperiaan.570 Kianto on Sihvon mukaan kirjoittanut Kapinoitsija-kokoelman runon ”Vankeuteen raastetun
muistolle” suomalaisten kanssa tehdyn yhteistyön vuoksi vangitun ja vankilassa
kuolleen vienalaisvalistaja Vasili Jeremejeff-Räihän (Vienan kansan kohtalon
Jormo Orttonen) muistolle.571 Kapinoitsijan viidestä Viena-aiheisesta runosta voimakkaimmin vienankarjalaisten asiaa Kianto ajaa runossa ”Pro Karelia”572, jossa
vedotaan Karjalan pelastamisen puolesta.
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8.5

”Suomen suvun suuri asia on kallis”573

Valkoisten puolella taistelleen ja kaatuneen Siljon laatimassa Vienan kansan kohtalon kritiikissä on kuultavissa poliittista kannanottoa nousevan Suur-Suomi-aatteen puolesta. Tyrmästä vapautunut teos, jonka pääosassa on ”koko karjalaisuuden
vapautusliike”, on Siljon mukaan Kiannon suurisuuntaisin teos, joka ei tuota pettymystä myöskään ”taidepitoisuudeltaan”.574 Myös muissa kritiikeissä teos nousee
heimoaatteen poliittiseksi tulkiksi. Valvojan A. G.:n [Arvi Grotenfelt] mukaan
Kianto ei ole kirjoittanut romaaniaan taiteellisen intuition vallassa, vaan teoksen
pontimena on toiminut ”rakkaus rajantakaiseen heimokansaamme ja sen unohdettuun taisteluun sorronalaisen kansallisuutensa säilyttämiseksi”. Koko teoksen läpikäyvä heimoustunne tekee siitä ”kansallisen heräämisen epopean”, joka on sidoksissa nykyhetkeen. Grotenfelt kuvaa varsin laveasanaisesti ja ihannoidusti Kiannon
luomaa Vienan Karjala -kuvaa. Kianto luo lukijan eteen
Vienan-Karjalan ihmeellisen runojen maan kaikessa alkuperäisessä lumoavaisuudessaan: me näemme sen siintävät seljät ja vilisevät virrat ja jättiläisvaarat
tiheine rinnemetsineen, me kuulemme sen koskien ikuisen kohinan ja sen koskemattomien metsien tuhannet äänet, me tutustumme sen herkkään, sanarikkaaseen runoilijakansaan ”sinisen salon sisässä”, sen aatteellisiin eturivin miehiin, sen manalle kallistuvaan laulajapolveen, sen tuohitorvea soittaviin paimenukkoihin, sen työnraadannassa vanheneviin vaimoihin ja neitseellisiin neitoloihin, sen pieniin liikuttaviin iloihin puutteenalaisessa luonnonelämässään
ja sen suuriin kansallisiin suruihin muukalaisvallan sorron alaisina.575
Kuten Kiannon teoksissa yleensäkin, on myös Vienan kansan kohtalossa Grotenfeltin mukaan nähtävissä Kiannon kirjailijatoiminnan kaksinaisuus, vuorottelu,
jonka toisena osapuolena toimivat eloisat yksityis- ja luonnonkuvat ja toisena
ohutrakenteinen retorinen aatteellisuus. Teoksen poliittinen sanoma nousee Grotenfeltin mukaan yli sen taiteellisen ulottuvuuden. Grotenfelt arvioi, että ”jos teos
kykenee rakentamaan ’Suomen siltaa’ yli rajan korpien ja erämaiden, on sen panos
Suomenniemen kulttuurikehitykseen merkitsevämpi kuin kymmenien taiteellisten
vähäpätöisyyksien”.
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Kallion mukaan molempien sensuuriin juuttuneen teoksen, Kiannon Vienan
kansan kohtalon ja Edgar Sillmanin Itä vai länsi (1917), ansiot ovat orjuutetun ja
sorretun Karjalan heimon, ”laulajakansan” vapaustaistelun kuvauksessa, josta huokuu isänmaallinen henki ja suomalainen katsantokanta. Mutta siinä missä Sillmanin historiallinen romaani sijoittuu 1200-luvun loppuvuosiin, Kiannon teos perustuu mieskohtaiseen kokemukseen Vienan kansan oloista ja kielestä. Kiannon heimoromaani on Kallion mukaan ”herätyssoitto”, muistutus siitä, mitä Suomi ”on
Vienan Karjalalle Kalevalasta velkaa”. Samalla se on myös ”katkera sekä murhaava
todistuskappale” venäläisten harjoittamasta sortopolitiikasta pieniä kansoja kohtaan.576
8.6

Heimoaate aktivoituu jälleen Suomen itsenäistymisen aikoihin

Venäjän keisarivallan luhistumisen, bolševikkien valtaannousun ja Suomen itsenäistymisen myötä kysymys Itä-Karjalan (Vienan ja Aunuksen alueet) liittämisestä Suomeen sai jälleen uutta kantavuutta. Kielelliseen valtiorajaan perustuva
ajattelu oli perua jo Snellmanilta sekä myöhemmin myös karelianisteilta. Venäjän
vuoden 1917 sekasortoinen tilanne oli otollinen Suur-Suomea haikaileville tahoille,
heimoaktivisteille, itsenäisyysmiehille, jääkäreille ja Suomessa asuville itäkarjalaisille. Tukea haettiin myös Saksalta, joka ei kuitenkaan nähnyt mitään intressejä sekaantua asiaan. Itä-Karjalassa alueen tulevaisuutta hahmoteltiin vuoden 1918
alussa joko autonomian tai itsenäisyyden varaan. Hanke Itä-Karjalan liittämisestä
Suomeen sai virallista vahvistusta ja pontta myös kenraali Mannerheimin puheesta ”Kaikille Suomen ja Vienan karjalaisille” Antrean asemalla 23. helmikuuta
1918. Vaikka Mannerheim ei kehottanutkaan puheessaan suoraan sotilaalliseen toimintaan Itä-Karjalan valtaamiseksi, hänen tulkittiin – niin julkisuudessa kuin Vaasassa istuvan hallituksenkin piirissä – hyväksyvän aktiiviset sotatoimet Itä-Karjalan liittämiseksi Suomeen:577
Meidän ei tarvitse ottaa armonlahjana sitä maata, joka jo veren siteillä kuuluu
meille, ja minä vannon sen suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimessä, jonka
ylipäällikkönä minulla on kunnia olla, etten pane miekkaani tuppeen, ennenkuin laillinen järjestys vallitsee maassa, ennenkuin kaikki linnoitukset ovat
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meidän käsissämme, ennenkuin viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkotettu niin hyvin Suomesta kuin Vienan Karjalastakin. Luottaen oikeaan jaloon asiaamme, luottaen urhoollisiin miehiimme ja uhrautuviin naisiimme
luomme me nyt mahtavan, suuren Suomen.578
Vanhaa Karjalan-kävijä Kiantoa ei tarvinnut houkutella uuden tilanteen tuomiin
haasteisiin ja vanhoihin unelmiin. Kiannon toiminta ei rajoittunut vain Viena-aiheisten teosten kirjoittamiseen; Kiannolta julkaistiin sanomalehdissä heimoaatteen
nostatuskirjoituksia579, ja hän kirjoitti myös yksityiskirjeitä Karjala-kysymyksen
kannalta hyödyllisiksi katsomilleen henkilöille. Kianto osallistui myös tunnetun
kainuulaisen heimo- ja jääkäriliikeaktivistin, Hallan Ukkona tunnetun Juho Heikkisen kanssa Itä-Karjala-aktivistien neuvotteluun Vaasassa istuvan hallituksen
kanssa huhtikuussa 1918.580 Vienan Karjalan Suomeen liittämisestä oli tehty aloite
jo 7.4.1917 Suomussalmen kirkossa pidetyssä tuhatlukuisen yleisön itsenäisyyskokouksessa, jossa hyväksyttiin myös vaatimus Suomen täydestä itsenäisyydestä.
Kokous päätti lähettää rovasti Filip Nordlundin ja Juho Heikkisen esittelemään kokouspöytäkirjan vaatimuksia eduskuntaryhmille Helsinkiin. Useat eduskunnan itsenäisyysmiehet ja politiikan johtohenkilöt, muun muassa Pehr Evind Svinhufvud,
ottivat kannan, jonka mukaan Suomen itsenäisyyden ajaminen julkisesti oli vielä
liian arka asia.581
8.6.1 Päämääränä ”Suomi suureksi! – Viena vapaaksi!”582
Sotilaalliset toimet Itä-Karjalan liittämiseksi Suomeen alkoivat maaliskuussa 1918,
kun Suomessa käynnissä ollut sisällissota oli alkanut kääntyä helmikuun loppupuolella valkoisten voitoksi. Vahtolan mukaan Itä-Karjalassa oltiin täysin tietämättömiä Suomen sotilaallisista suunnitelmista Itä-Karjalan suhteen. Edes Suomessa
asuneet itäkarjalaiset eivät olleet tietoisia maanmiestensä tunnoista rajan takana.
Itäkarjalaisten vaakakupissa painoivat enemmän englantilaisilta saatu ruoka-apu
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sekä pelko punaisten karjalaisten kostotoimenpiteistä, jotka kohdistuivat suomalaismielisiin karjalaisiin. ”Etukäteisagitaatio” epäonnistui Vahtolan mukaan täysin,
ja karjalaisten haluista ja eduista ei oltu kiinnostuneita. Suomalaismielisyyttä yritettiin kylläkin levittää joidenkin aktivistien, muun muassa Kiannon avulla, mutta
tulos jäi laihaksi. Vanhoista kareliaaneista Kianto toimi aktiivisimmin Vienan Suomeen liittämisen puolesta. Kianto oli Vahtolan mukaan ”kyvykäs agitaattori” ja tunnettu myös Karjalassa, joten hänen palkkaamisestaan agitaatiotyöhön ”olisi Karjalan asialle ollut eduksi”. Vahtola epäilee, että Kiannon vanha maine kirkon, yhteiskunnan ja sittemmin myös Karjala-asiaa hoitaneiden henkilöiden arvostelijana vaikutti Kiannon kiinnittämättä jättämiseen.583
Karjalan Sivistysseura järjesti Uhtualla heinäkuussa 1918 heimo- ja kokousjuhlan, josta muodostui ”mittava karjalais-kansallinen demonstraatio”. Juhlapuheen pitäneen Kalevalaseuran perustajajäsen Väinö Salmisen mukaan Suomi oli
Kalevalasta velkaa Kauko-Karjalalle ja heimokansaa oli autettava ”jopa asevoimin”
karjalaisten itse sitä halutessa.584 Myös Kianto suuntasi Uhtuan heimojuhlille, jotka
pidettiin Petrun päivän praasniekan yhteydessä 12.–14.7. Kianto piti juhlilla puheen, jossa hänen heimoaktivisminsa sai suursuomalaisuuden leiman jo pelkällä ”Suomi suureksi! – Viena vapaaksi!” -iskulauseella. Puhe on julkaistu kokonaisuudessaan teoksessa Vienan puolesta (1919). Puheessaan Kianto maalailee Vienan viholliskuvia jo sisällissodan aikana tutuksi tulleen retoriikan voimalla ja varoittaa erityisesti rajan yli paenneista suomalaisista ryssän kätyreistä, punakaartilaisista:
Suomi nouskoon suureksi, mutta Viena pysyköön Vienana, kaikki tämän maan
vanhat pyhät säädyllisyystavat kukoistakoot, ja varokoot valkoiset ystävämme
Vienan sydäntä mustista pilkuista. [--.] Mutta teillä vienankarjalaiset, raivoaa
myös paraikaa punainen rutto. Eivät sanani kerkeä kylliksi kuvailemaan,
kuinka saastainen tuo rutto on. Minä olen kuullut sydäntäsärkeviä hätähuutoja
Vienan Karjalan kankahilta – varsinkin tuolla pohjoisessa ovat asiat huonosti,
huolestuttavasti: Suomen kurjimmat kavaltajat, punakaartilaispakolaiset, ryssän alhaiset kätyrit siellä raatelevat ja pettävät Vienan viatonta kansaa – irstaimmat, kuppatautiset, otsatukkaiset huligaanit, lentojätkät, joille ei mikään
auringon alla ole pyhää, siellä raiskaavat teidän tyttäriänne, vaimojanne ja
siellä missä ei rahvas taivu tämän roistojoukon halpoihin pyyteisiin, siellä ryöstetään talot ja poltetaan kylät. Ja mitä kaikkea tekeekään vihollinen tuolla
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Muurmannin rannikolla ja Vienanlahden rantamailla – siellä on itsekäs, viekas,
tavaranhimoinen englantilainen, siellä on ranskalainen, siellä on suurryssä,
siellä on vanhan santarmivallan viimeiset rippeet, siellä ovat bolsheviikit, siellä
ovat Suomen suvun valapatot, paholaiselle sielunsa myöneet punakaartilaiset.585
Vienan puolesta -teoksessa Kianto antaa myös ohjeita Vienan Karjalaan matkaaville suomalaisille. Niin matkaohjeissa kuin Kiannon monissa muissakin Viena-aiheisissa teksteissä korostuvat ne asiat, jotka Kianto katsoi olevan parasta Karjalaantia ja oppia suomalaisille: alkuperäisyys, henkinen turmeltumattomuus ja naisten
seksuaalinen siveellisyys, jonka Rajala586 tosin on kääntänyt Kiantoa harmittavaksi
seikaksi.
8.6.2 Kaksinaamainen Karjala ja rappeutunut suomalainen retkikunta
Kianto ja A. O. [Armas Otto] Väisänen värvättiin Uhtuan heimojuhlilla valistusupseereiksi propagandaretkelle Jyskyjärvelle ja sieltä edelleen Kiestinkiin. Kianto selostaa näiden epäonnisten retkien tapahtumat teoksessaan Suomi suureksi, Viena
vapaaksi (1918). Itä-Karjalan Suomeen liittämisen epäonnistumiseen Kianto löytää
syypäiksi sekä karjalaiset että suomalaiset. Teoksen luvussa ”’Orjanmerkki on teidän otsallanne”’ Kianto selostaa heinäkuussa 1918 pidetyn Kiestingin kansalaiskokouksen kiivaita tunnelmia. Suomalaisagitaattorit olivat tehneet voitavansa: oli
käytetty ”runoutta ja proosaa, ristiä ja miekkaa, evankeliumia ja ankaraa lakia”, ”oli
esitetty engelsmanni ja nyljetty ryssä kaikkien silmäin edessä”. Viljan saamiseksi
englantilaisten puoleen kääntyneet vienankarjalaiset saavat Kiannolta tylyn tuomion, kun eivät ymmärrä, ”ettei ihminen elä ainoastaan leivästä”. Kianto antaa
myös ymmärrystä vienankarjalaisten ratkaisulle, koska ”vuosisatoja kestänyt slaavilainen sorto oli nukuttanut heidän sydämensä ja tehnyt sen heikoksi”. Heimoveljet rakastavat Kiannon mukaan rauhaa, mutta eivät halunneet sotia sen puolesta,
vaan kuolivat joko nälkään tai leipä kädessä. Vienankarjalaiset haluavat antaa potkun takapuoleen sekä ”ryssälle” että ”engelsmannille”, mutta he eivät liioin kumarra sellaisia sukulaisia, jotka eivät ole tähänkään asti heitä ”kannikallakaan” auttaneet. He ovat siis ”terveen elämän diplomaatteja”, toteaa Kianto.587
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Suomi suureksi, Viena vapaaksi -teoksen ensimmäisessä epilogissa Kianto päivittää Itä-Karjalan tapahtumia ja suomii vallassaolijoita laiminlyönneistä, joista
Kianto on raportoinut jo kesäisen Viena-matkansa jälkeen. Kianto kirjoittaa kohtalokkaasta käänteestä Vienan asiassa, punaisten petojen ja englantilaisten hyökkäyksistä, joiden seurauksena suomalainen retkikunta ”oman rappiotilansa takia on särkynyt sirpaleiksi”. Syitä Kianto hakee myös Vienan suojeluskunnista, jotka
ovat ”pettäneet toiveemme tai ylivoiman edessä karjalaisessa arkuudessa laskeneet
aseensa”. Retkikunnan sotilaallisesta heikkoudesta todistaa Kiannon mukaan hänen jääkärikapteeni Kuismalta saamansa kirje.588 Kianto kirjoitti Kuisman kirjeen
johdosta palavamoitteisen artikkelin, joka julkaistiin ainakin Keskisuomalaisessa
ja Suomen Sosialidemokraatissa:
Jääkärikapteeni Kuisma voi itse todistaa, kuinka hyvää väkeä enimmäkseen
joukko on ollut: huligaaneja, pettureita, karkureita, varkaita j.n.e. Tällaisilla ”sotavoimilla” ei mikään kansa voita paremmin, kuin voitti punainen hallitus viime talvena siveellisesti ala-arvoisilla joukoillaan. Tietysti on ollut kunnon poikiakin, mutta miksi yhä viivytellään kaikkien syksyn kuluessa kaatuneiden, murhattujen, vangittujen, karanneiden, tahallaan tai erehdyksessä ammuttujen luetteloa, vaan nimiä tuodaan esille ainoastaan tiputtelemalla (ikäänkuin välttääkseen liikaa huomiota)?589
Teoksen epilogin epilogissa Kianto toteaa, että ”koko Vienan Karjala on katsottava
– toistaiseksi – menetetyksi”. Kianto sanoo kysyvänsä ”käsi sydämellä”, ”missä
määrin on Suomi syypää heimokansan kataliin yllätyksiin ja uusimman ajan kärsimyksiin?”590
Vuoden 1920 Vienan neitsyt -teoksessa Kianto jatkaa syyllisten etsintää ItäKarjalan operaatioiden epäonnistumiseen. Syytökset ovat astetta kovempia kuin
vuoden 1918 teoksessa. Suomalaisten sotureiden joukkoon rajantakaisessa Karjalassa mahtuu Kiannon mukaan kyllä niitä, joilla on ”korkeakansallinen aate sydänpohjassa”, mutta myös siveettömiä ”seikkailunhaluisia oman isänmaan hylkiöitä”,
jotka maleksivat siellä ”itsekkäisissä toiveissa ja alhaisessa saaliinhimossa”. Pettymys Karjalan sokeisiin, horjuviin heimoveljiin on katkera, mutta perimmäinen syy
lankeaa karjalaisten orjuuttajalle, Venäjälle:
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Kaksinaamainen Karjala! Kaksinaamaisuus oli sinun kansallishelmasyntisi –
orjanmerkki oli sinun otsaasi poltettu, sillä tuhatvuotisen historiasi kirot sinua
kirvelivät – ja siinä sinun anteeksiantosi. Et ollut kypsä kypenekylpyysi, slaavilaisen tsinovnikan ruoskansiima oli selkärankasi pehmentänyt. Sinä rakastit
rauhaa, et sotaa – sinä vapisit vaaroja ja verenvuodatusta ja suostuit myömään
sielusi enintarjoavalle. ”Leipä, suola, ristikansa!”591
Suomen ja Venäjän rajan lopullinen sulkeutuminen 1920-luvulla oli Kiannolle raskas ja masentava asia. Intohimo Karjalaan kuitenkin säilyi ja velvoitti osallistumaan Suomessa pidettyihin heimojuhliin ja Karjalan Sivistysseuran tilaisuuksiin
myös puhujana. Karjalan Sivistysseura myös kutsui Kiannon kunniajäsenekseen
vuonna 1924.
Suomi suureksi, Viena vapaaksi -teoksen Helsingin Sanomissa arvostellut nimimerkki P. A. [Pekka Aho] kirjoittaa, että suomalaisille on terveellistä tutustua
Karjalassa vallitsevaan ”poliittiseen ajatustapaan”, joka saa jokaisen suomalaisen
omantunnon kolkuttamaan:
Saamme katkerin mielin todeta idässä rajamme takana, mitä olemme vielä katkerimmin mielin todenneet lounaassa rajamme sisällä, nimittäin, miten perin
heikko meidän suomalaisten natsionalismimme (niin parjattu!) on ollut. Emme
ole osanneet varjella sitä, mitä meillä on, emmekä vetää puoleemme sitä, mikä
meille olisi tuleva. Karjalaan nähden Kiannon kirja on oivallinen herättäjä.592
Lukija voi saada Kiannon teoksesta P. Ahon mukaan sellaisen käsityksen, että Karjalan väestö syttyy helposti heimoasialle, mutta olosuhteet asian edistymiselle ovat
siellä vaikeat. Ahon toiveena onkin, että rajan tällä puolen tähän suurimpaan kansalliseen kunnia-asiaamme tartuttaisiin uhrautuvaisin mielin. Teoksen epilogeissa
on Ahon mukaan viittauksia, jotka paljastavat, että suomalaiset joutuvat vielä häpeämään Karjalan kysymyksen huonoa organisointia.
8.6.3 Vienan neitsyt – uuden Suomen moraalin nostattaja
Osittain samoja tapahtumia kuin Suomi suureksi, Viena vapaaksi -teoksessa, mutta
romaanin muotoon puettuna, Kianto kertaa teoksessaan Vienan neitsyt: korkeaveisu
Karjalalle: sotasatu Suomelle (1920). Kianto omisti teoksensa ”Kauko-Karjalan
saloilla salamurhattujen heimomarttyyrien – Suomen ja Vienan yhdistämisaatteen
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puolesta kaatuneiden muistolle”. Teoksen päähenkilö, Vienan neitsyt ”Tshirkkarannan simpukka-helmi” Tarja Trohkimainen nousee karjalaisneitojen neitseellisen
puhtauden esikuvaksi ampumalla mieluummin itsensä kuin alistumalla venäläisen
vääpelin raiskattavaksi, iäksi tahrituksi.
Vienan neitsyt nähtiin ennen kaikkea vienankarjalaisten kirjana, ydinsanomanaan ensimmäisen maailmansodan ja Suomen vapaussodan vaikutus vienankarjalaisten kansalliseen itsetajuntaan ja heimohengen itämiseen.593 Aamulehdessä teoksen arvostelleen Kallion mukaan Vienan neitsyt on ”vienalaisin” kaikista Kiannon Viena-teoksista:
Kielellä, joka on tulvillaan karjalaisia sanoja, muotoja ja puheenparsia, ja tyylillä, joka on eräänlaista runollista proosaa tai proosamuotoista runoa, täynnä,
oikeastaan paikoin liiankin täynnä, alkusointuja, poljentoa ja sanojen karjalaista yltäkylläisyyttä, Kianto kuvailee Vienan Karjalan merkillistä sotakevättä
ja sotakesää v. 1918, jolloin uljaat suomalaiset vapaaehtoiset yrittivät, vaikka
turhaan, luoda Suur-Suomea, vapauttaa Vienaa ja herättää siinä heimoushenkeä.
[--.] Tuntuu siltä kuin olisi Kianto kerrankin tahtonut ikäänkuin koko sieluineen ja ruumiineen antautua Vienan Karjalalle ja sen suurelle asialle. [-- Teosta]
ei ole arvioitava turhantarkkojen ja näivettyneiden taidesääntöjen mukaan,
vaan intomielisen ja hartaan heimoushengen voimakkaana purkautumana ja
Vienan Karjalan, sen kansan ja sen kohtalon tulkitsijana suursuomalaisen runoilijanäkemyksen valossa.594
Ilkkaan teoksen kritiikin kirjoitti lehden päätoimittaja Alkio [S. A.], joka nostaa
korkean idealismin innoittaman teoksen Kiannon tuotannon huippusaavutuksiin.
Kianto tavoittelee teoksessaan uudenlaista rakennetta, jossa välähdyskuvien sarjana etenevä tarina jättää lukijan mielikuvitukselle tilaa. Sointuvasanaisena kielenkäyttäjänä tunnettu Kianto on onnistunut sulavan kalevalalaisen murteen ja suomen
kirjakielen yhdistämisessä vuolaaksi ja reheväksi virraksi. Alkio ei halua puuttua
teoksen mahdollisiin vikoihin, koska ”taivaassakin on suurempi ilo yhdestä ’syntisestä’ joka tuottaa iloa yllätyksellään hyvässä kuin 99 vanhurskaasta, jotka ovat
edelleen jokapäiväisiä”. Vienan neitsyt Tarja Trohkimainen nousee Alkion silmissä
pyhimysmäisen esimerkilliseen asemaan sisällissodan jälkeisen moraalisen tien
viitoittajana:
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[Vienan neitsyt] on suorasanainen naisen siveyden, kansallisen vapauden ja kalevalaisen tunne-elämän sankarirunoelma. Se on korpivästäräkin uhmaviserrys
raakaa kulttuurikorpin rääkynää vastaan. [--.] Mikä onkaan tämä Vienan Neitsyt? Pyhimys jumalan armosta ja kuitenkin ilmi elävä. Hän on sadoille tuhansille langenneille siskoilleen tienosoittaja siihen vapauteen, joka puhtaan ja
puhdistuvan naisen on osoitettava sille uudelle miehelle joka nousee sodan
alennuksesta uuden elämän sankariksi ja ansaitsee elämänsä sulostuttajaksi
naisen.595
Arvostelunsa lopussa Alkio toteaa, että teos ei edusta realismia, vaan idealismia.
Alkio heittää kysymyksen, että kukapa olisi odottanut juuri Kiannon aloittavan runoilun kamalan sotarealismin ja -naturalismin jälkeen idealismin ihanteista, jotka
sodan aikana olivat pakoretkillään.
8.6.4 Viena-teokset neuvostovastaisina sinetöityihin paketteihin
Kiannon viimeinen Viena-teos, Vienan Karjala – Kalevalan kehto (1935) on kooste
Kiannon aiemmin ilmestyneistä Viena-teoksista. Teos on myös yksi niistä teoksista,
jotka Suomen Kustannusyhdistys pyysi poistamaan kirjakaupoista syyskuussa
1944 Moskovassa solmitun välirauhansopimuksen jälkeen. Poistosuositusten takana oli Neuvostoliiton valvontakomission määräys neuvostovastaisen kirjallisuuden poistamisesta suomalaisten lukijoiden ulottuvilta. Ulkoasiainministerin nootin
(16.10.1944) seurauksena Valtion kirjastotoimisto paimensi määräystä yhdellä
kiertokirjeellä (20.10.1944) kirjastoille ja Suomen Kustannusyhdistys kahdella kirjeellä kirjakaupoille (23.10.1944 ja 1.10.1945). Kirjastoista poistettiin myös muita
Kiannon Viena-aiheisia teoksia ja Elämän ja kuoleman kentältä -teoksen niteitä.596
Helle Kannilan mukaan kirjastojen osalta ei voida puhua kirjasensuurista tai
kielletyistä kirjoista, koska sodan jälkeen ei toimeenpantu ennakkosensuuria, takavarikoitu tai edes yksilöity vahingollisia kirjoja. Kannila toteaa, että kirjastoille ei
toimitettu valtion taholta mitään listaa ”’kielletyistä’” teoksista, vaan harkinta jäi
kirjastonjohtajien harteille. Kirjaluetteloita laativatkin Kannilan mukaan yksityiset
yhdistykset ja muut tahot. Menettelytapa merkitsi sitä, että hyllyiltä poistettiin te-
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oksia sattumanvaraisesti ja ylireagoiden. Kirjastojen avohyllyiltä syrjäänpantuja teoksia ei saanut säilyttää miten tahansa, ”ne oli pantava poliisiviranomaisten sinetöimiin paketteihin”.597
Kiannon Viena-teosten vastaanotossa korostui se poliittinen sävy ja Vienan Karjalan tulevaisuuden suomalainen visio, jota Kianto ahkerasti ja peittelemättä oli propagoinut jo 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Viena-teosten taiteelliset puutteet annettiin anteeksi aatteen tieltä. Kianto koki itsensä niin todelliseksi Vienan tuntijaksi,
että esitti omia näkökohtiaan karjalaisaiheisen kaunokirjallisuuden perusvaatimuksista joulukuun 1914 Helsingin Sanomissa artikkelissaan ”Karjalais-aiheisista kaunokirjoista”. Kimmokkeen artikkelin kirjoittamiseen Kianto oli saanut samana
vuonna ilmestyneistä kolmesta Viena-aiheisesta teoksesta, joiden kirjoittajat olivat
Härkönen, Ivalo ja Iisalo. Härkönen saa Kiannolta kiitosta vahvasta paikallistuntemuksesta ja Iisalo moitteita karjalaisten siveellisyyden ja naisten työkyvyn aliarvioimisesta. Kianto palaa myös Ahon vuoden 1911 Juha-teokseen, jonka Uhtuan
Shemeikan haaremintapaista elämää Karjalan kävijöiden asiantuntijajoukko ei
Kiannon mukaan tunnista paikalliseksi elämäntavaksi. Sekä kansanelämän että
maantieteellisen paikallistuntemuksen lisäksi Kianto asettaa Karjala-aiheisille teoksille vaatimuksen myös karjalan kielen dekoratiivisesta käytöstä kuvauksen
luonnollisuuden korostamiseksi. Muinaisten karjalaisten repliikeissä käytetty suomen kirjakieli ei ole Kiannon mukaan luontevaa. Kianto piikittelee kirjoittavansa
huomionsa ”varoitukseksi vastaisille taidekirjailijoille – niille herroille, joilla ei
ole ’aikaa’ matkustella” teostensa tapahtumapaikoille. Sellainen valtion varoilla
matkustelu, joka suuntautuu Pariisiin kirjoittamaan ”esimerkiksi ’Suomen kansankehdosta’ jossakin Uraalin tuntureilla”, on Kiannon mielestä muotihulluutta. Kiannon piikki lienee suunnattu lähinnä Aholle, joka viihtyi matka-apurahojen turvin
kirjoittamassa Pariisissa.598
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9

VALKOISEN SUOMEN SOTARUNOILIJA

Kiannon asettuminen sisällissodan aikana näyttävästi ja kuuluvasti valkoisten puolelle aiheutti täydellisen välirikon Kiannon ja työväenluokan sekä sosialistisen sanomalehdistön välille. Maine ”lahtareiden” runoilijasta on kantanut nykyisyyteen
saakka ja ponnahtaa silloin tällöin esille. Vasemmistopiireissä Kiannon kirjoittelulla on katsottu jopa olleen osuutta sisällissodan jälkeen punaisiin kohdistuneiden
rangaistusten kovuuteen. Kianto kirjoitti sisällissodan aikana paljon oikeiston sanomalehtiin ja käytti kaikkia niitä jokaiselle sotarunoilijalle parhaita avuja, joita
hänellä jo entuudestaan oli eli liukas kynä ja vuolas sanavarasto sekä kärjistävä ja
yliampuva tyyli. Vaikka Kiannolla olikin ymmärrystä työväenluokan pyrkimyksiä
kohtaan, sympatia haihtui kuin savuna ilmaan, kun punaiset turvautuivat Venäjän
bolševikkeihin vallankumouspyrkimyksessään.
Sisällissota oli Kiannolle itsenäisyystaistelu ja valkoisen Suomen sotarunoilijaksi ryhtyminen päämäärätietoinen isänmaallinen tehtävä. Punaisten valtaannousu
olisi merkinnyt Suomen ajautumista Venäjän bolševikkien komentoon, ja tätä skenaariota Kianto ei voinut millään hyväksyä. Isänmaallisuus painoi vaakakupissa
enemmän kuin saavutetun kirjailijasuosion säilyttäminen työväenluokan lukijoiden
parissa. Toisaalta Kianto saattoi laskea kirjallisen tulevaisuutensa valkoisen Suomen suosioon sodan päätyttyä valkoisten voittoon, mutta jo vuonna 1918 valmistuneelle Elämän ja kuoleman kentältä -teokselle ei löytynytkään kustantajaa valkoisiin kuuluneiden kustannusliikkeiden johtajien joukosta. Syykin oli selvä; teos
sisälsi valkoisille vahingollista materiaalia, minkä Kirjan johtaja Eino Railo599 toikin suoraan esille kirjoittaessaan Kiannolle, että teoksen mahdollinen kustantaja
saisi ”vihamiehekseen koko valkoisen Suomen sekä mahdollisesti oikeusjuttuja
herjauksesta”. Kiannon tavoin monet muutkaan Suomen johtavat kirjailijat, muun
muassa Aho ja Leino, eivät pysyneet sisällissodan aikaan kylminä, vaan tarttuivat
kynään, toiset valkoiseen, toiset punaiseen. Kiannon kirjailijalaadulle tyypillinen
iskevä ja säästelemätön hyökkäystaktiikka näytti sotarunoilussa ja sanomalehtikirjoittelussa voimansa ja sai punaisen lehdistön raivoihinsa.
9.1

Sisällissota jakaa kansakunnan kahtia

Vahtola toteaa teoksessaan Suomen historia (2003), että Venäjän huono sotaonni
ensimmäisessä maailmansodassa oli hyvä sattuma Suomen itsenäisyyshaaveille.
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Sodan pitkittyminen tiesi työttömyyttä, elintarvikepulaa ja muita taloudellisia ongelmia suomalaisille, joiden yhteiskunnallisissa oloissa oli epäkohtia jo ennestäänkin tilattoman maaseutuväestön ja torpparien asemassa sekä teollistumisen mukanaan tuomissa kaupunkilaisten sosiaalisissa ongelmissa. Tyytymättömyyden seurauksena luokkaristiriidat kärjistyivät ja purkautuivat mielenosoituksina ja mellakkoina sekä lakkoina, joita puhkesi yksin vuonna 1917 peräti noin 500. Venäjälle
tappiolliseksi muodostunut sota ankarine seurauksineen johti keisarivallan kukistumiseen helmikuun 1917 vallankumouksessa. Venäjän valtaan noussut väliaikainen hallitus kumosi 20.3.1917 annetulla ”Julistuskirjalla” helmikuun manifestin
perussäädökset sekä kaikki ne helmikuun manifestin jälkeen laaditut lait ja asetukset, jotka loukkasivat Suomen perustuslaillisia oikeuksia.600
Jo maaliskuun 1917 lopulla sosialidemokraatit ja heinäkuusta lähtien myös
porvarilliset puolueet alkoivat ajaa Suomen itsenäisyyttä Venäjän bolševikkien vähemmistökansoille lupaaman täyden itsenäisyyden innostamana. Bolševikit kaappasivat vallan Venäjällä lokakuussa 1917 Kerenskin hallitukselta ja painostivat
myös Suomen sosialisteja vallankumoukseen, johon haettiin vauhtia 14.11. julistetulla ja kuusi päivää kestäneellä yleislakolla, jota Suomessa oleva venäläinen sotaväki tuki aseistamalla punakaartilaisia. Itsenäisyysaktivistit, jotka pelkäsivät venäläissotilaiden tukemaa punakaartilaisten vallankumouspyrkimystä, kääntyivät syksyllä 1917 Saksan puoleen tuen saamiseksi. Bolševikkien vähemmistökansojen itsenäisyyttä suosiva ohjelma ja Saksan kanssa meneillään olleet rauhanneuvottelut
antoivat sysäyksen Suomen itsenäisyysjulistukselle, joka annettiin Svinhufvudin
senaatin ilmoituksella 4.12.1917 ja alistettiin vielä eduskunnan äänestykseen.
Eduskunta, joka oli marraskuussa julistanut itsensä korkeimmaksi vallan hallitsijaksi Suomessa, hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 6.12. Leninin johtama neuvostohallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden 31.12.1917, ja parlamentti hyväksyi sen
4.1.1918.601
9.1.1 Kirjailijat valitsevat puolensa
Sisällissodan alla kansakunta jakaantui kahtia, Vahtolan mukaan ”sosialismia ja
työväen valtaa” ajavaan vasemmistoon ja yksityisen omistusoikeuden säilyttämistä
ja ”porvarillista demokratiaa” kannattavaan oikeistoon. Molemmat osapuolet alkoivat valmistautua aseelliseen selkkaukseen. Työväen järjestäytymistä siivittivät
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yhteiskunnalliset epäkohdat, epäoikeudenmukaisuus, köyhyys, heikko ja turvaton
asema, asiat, jotka olivat sosialidemokraattisen agitaation peruspilareita ja lisäsivät
herravihaa. Työväenliike perusti vallankumoukseen tähtääviä punakaarteja ja porvaririntama suojeluskuntia yleisen järjestyksenpidon ja itsenäisyyden turvaamisen
nimissä. Punakaartien aseelliset joukot koostuivat työväestöstä ja suojeluskuntien
vastaavat tilallisista, mutta molempien puolella nähtiin myös torppareita ja tilatonta
väestöä. Suojeluskunnat nimettiin 25.1.1918 hallituksen joukoiksi, joita johti kenraali Mannerheim. Leninin rohkaisemana ja bolševikkien myötäavulla punakaarti
julisti vallankumouksen alkaneeksi 26.1. Helmikuun puoliväliin mennessä eteläinen Suomi oli punaisten hallussa Pohjois-Suomen jäädessä valkoisten haltuun.602
Esko Salminen toteaa teoksessaan Päättymätön sota 1918 (2007), että sisällissota johti myös lehdistön ja kirjallisuuden rintamajakoon punaisiin ja valkoisiin.
Punaisten valtaamassa Etelä-Suomessa lakkautettiin oikeistolehdet, muun muassa
28.1. Helsingin Sanomat, jonka painokoneilla alettiin julkaista punaisen hallituksen,
Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantaja-lehteä. Muita tärkeitä punaisen rintaman lehtiä olivat Työmies ja Kansan Lehti. Kirjailijoista punaisten puolelle asettui
näkyvimmin Algot Untola [kirjailijanimiä mm. Maiju Lassila, Irmari Rantamala],
joka oli sisällissodan aikana kuuluisin Työmiehen kirjoittaja. Valkoisen Suomen leiriin kirjailijoista lukeutuivat Kiannon lisäksi muun muassa Wilkuna, Aho, Leino,
Ivalo, Otto Manninen, Koskenniemi, Larin-Kyösti ja Siljo. Suomenruotsalaiset kirjailijat mielsivät sodan vapaussotana Venäjästä ja valkoisten taisteluna myös suomenruotsalaisten oikeuksien ja aseman säilyttämisen puolesta. Aktiivisimmin
heistä esiintyivät Gripenberg, Mörne ja Jarl Hemmer.603 Maria-Liisa Kunnas toteaa
teoksessaan Kansalaissodan kirjalliset rintamat (1976), että siinä missä tolstoilainen pasifisti ja torppareiden puolestapuhuja Järnefelt jättäytyi sisällissodan aikaan ”täysin passiiviseksi sivustakatsojaksi”, valitsi tolstoilaisia näkemyksiä valikoiden omaksunut Kianto aktiivisen roolin.604
Sisällissotaa käsitteleviä teoksia alkoi ilmestyä heti sodan jälkeen, ensimmäiset
jo vuoden 1918 kesällä. Teoksia julkaistiin enimmäkseen valkoiselle puolelle asettuneilta kirjailijoilta jo siitäkin syystä, että suurin osa kustantajista kuului valkoisten leiriin sodan aikana. Osa työväenkirjailijoista käytti aikaansa myös punaisten
toimintaan ja johtotehtäviin kirjoittamisen sijaan, osa pakeni ulkomaille ja osa
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käänsi selkänsä punaiselle liikkeelle sodan aikana tai lopullisesti. Työväenkirjailijat
kirjoittivat etupäässä lyriikkaa, jota julkaistiin punaisen puolen lehdissä.605
Aho kirjoittaa teoksessaan Hajamietteitä kapinaviikoilta (1961), että ”kirjallisuudessamme on ’punaista’ lointa enemmän” kuin ehkä on huomattukaan ja mainitsee Rantamalan lisäksi Kaarlo Kramsun, Canthin, Talvion, Järnefeltin ja Konrad
Lehtimäen. Aho povaa oppositiokirjallisuudesta ”hirvittävän” punaista ja järkyttävää ja kapinan kukistuttua kirjailijoiden valmistelevan ”uutta kumousta”. Rantamalan Aho katsoo osuvan pamfleteissaan ”useimmiten harhaan”, mutta ”ilkeimmissäkin” usein myös oikeaan. Aho toteaa, että Rantamalasta, kaameasta äänestä ”rotkoisesta korvesta”, on tullut ”vallankumouksen huuhkain”, joka käy vähästä asiallisuudestaan ja onttoudestaan näytteenä sosialistisesta kirjailijasta.606
9.1.2 Kianto vastoin odotuksia valkoisten leiriin
Kiannon syntymän 130-vuotisjuhlassa Suomussalmella 7.5.2004 pitämässään puheessa Rajala vertailee Sillanpään ja Kiannon lähtökohtia sisällissotaan nähden.
Vuonna 1888 syntynyt Sillanpää, Kiantoa 14 vuotta nuorempi, lukeutui opiskeluvuosinaan vanhasuomalaisiin, kun taas Kiannon tausta oli tunnetusti nuorsuomalaisuudessa. Lääketieteen opinnot, vaikkakin kesken jääneet, jättivät Sillanpään
maailmankuvaan oman vaikutuksensa ja sitä myöten myös hänen teoksiinsa. Säätyläisperheestä syntyisin ollut Kianto korosti mielellään kuuluvansa kansaan ja asui
kansan parissa Suomussalmella. Kianto oli ”ikänsä äreä kapinallinen”, jolla oli
hyökkäävä asenne Helsingin herroihin. ”Kummankin kirjailijan elämännäkemys ja
kansalaiskunto koeteltiin” sisällissodassa, kirjoittaa Rajala. Lähtökohdat olisivat
viitanneet siihen, että Kianto olisi sisällissodassa asettunut köyhälistön puolelle punaisiin ja Sillanpää olisi päätynyt ihailemaan valkoisia, mutta kävikin juuri päinvastoin. Sillanpää pysyi puolueettomana, vaikka ”eli keskellä verisintä terroria Hämeenkyrössä”. Sillanpäällä ei ollut sotilaskoulutusta saamattomana henkilönä militaarista asenteellisuutta, kun taas nuoruudessaan sotilasuraa kokeilleen Kiannon
sotilasveri kuohahti sisällissodan aikana aika ajoin hallitsemattomasti. Kesän 1918
aikana kirjoittamassaan teoksessa Hurskas kurjuus (1919) Sillanpää kuvaa sisällissotaa Toivolan Juhan, naiivin ja nahjusmaisen ”’punavanhuksen’” elämänkaaren
kautta. Sysäyksen teoksen kirjoittamiseen antoi Rajalan mukaan Sillanpään suuttuminen valkoisten suorittamiin summittaisiin kostotoimiin. WSOY:n johtaja Jalmari
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Jäntin päätös julkaista Hurskaan kurjuuden kaltainen hävinneen osapuolen puolustuspuhe oli Rajalan mukaan osaltaan Jäntin vastaus valkoisten ylikuumentuneeseen
voitonhuumaan. Hurskaan kurjuuden esipuheeseen sisältyy, Rajalan mukaan ilman
moralisoinnin makua, ”’kynäsoturi’” Kiannolta lainattu lausuma: ”Sodassa täytyy
nauttia tappamisesta – muuten ei sota menestykään.”607
Kiantoa pidettiin yleisesti puolivirallisena, omasta aloitteestaan toimineena
propagandistina, kun taas virallista valkoisen Suomen päätoimittajan virkaa hoiti
kutsuttuna Wilkuna. Molemmat kokivat sodan pyhänä ja oikeutettuna vapaussotana
Venäjästä, sotana venäläisiä ja suomalaisia punakaarteja vastaan Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen takaamiseksi. Punaiset
eivät ansainneet Kiannon ja Wilkunan mielestä edes suomalaisen nimeä. ”Onko
vielä tässä maassa yleistä mielipidettä, joka pitäisi punikeita ’omina kansalaisina’?
Ei ole eikä olla saa”, Kianto kysyy ja samalla vastaa artikkelissaan ”Eläköön sota!”
Kiannon mukaan valkoiset tappoivat rehellisesti, punaiset kiduttaen:
Mikä ihana tappelu! Kerrankin ryssiä, noita maan lutikoita rökittämään! Toista
sataa vuotta olivat kynnet syyhyneet – ei oltu uskallettu, jopas viimeinkin napsahti. [--.] Pois ryssäläisriena Pohjolasta ja selkäsauna kaikille, jotka sen kataliin veljeilyverkkoihin ovat eksyneet! [--.]
Tottakai oli korkeata kostaa, kun silmin näki, minkälaisten susien kanssa oltiin
tekemisissä. Vihollinen rääkkäsi ja nautti, kurja, kidutus-kostostaan – valkokaartilainen ainoastaan nautti rehellisestä tappamisesta. Tottakai me siitä nautimme – mitä me häntä tässä silaamaan tai salaamaan? Sodassa täytyy nauttia
tappamisesta – muuten ei sota menestykään. Sehän on selvää. Ne, jotka rintaman takana maalaavat soturin eräänlaiseksi pyhimykseksi ja taivaalliseksi enkeliksi, valehtelevat vastoin oikeampaa uskoansa. Miksi kaunistella sitä, mikä
jo on kaunista?608
Wilkunan vihaa venäläisiä kohtaan lisäsi myös hänen vankeusaikansa Pietarin Špalernajan tutkintavankilassa, josta hän vapautui kahdeksan kuukauden istumisen jälkeen maaliskuussa 1917. Venäläinen bolševismi edusti Wilkunalle ja Kiannolle ulkoista, Suomea ja koko läntistä kulttuuria uhkaavaa barbaarista ja anarkistista vihollista. Suomalaiset kirjailijat olivat suhtautuneet Venäjän kansaan myönteisesti
vielä Venäjän helmikuun 1917 vallankumouksen aikaan ja nähneet heidät, kuten
Leino runossaan ”Vapauden virsi”, keisarin orjina. Suhtautuminen venäläisiin alkoi
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kuitenkin muuttua kielteiseksi vuoden 1917 loppupuolelta alkaen, kun alettiin pelätä varsinkin venäläisten sotilaiden sekaantumista suomalaisten keskinäiseen valtataisteluun.609 Sisällissodan jälkeen Wilkuna puhuu vapautumisesta ”venäläisestä
saastasta” ja vaarallisesta henkisestä ruttotaudista.610 Kianto puolestaan samaistaa
punakaartilaiset venäläisiin ”verikoiriin”, jotka ansaitsevat Suomen kansan pettureina ja kavaltajina myös ”koirien kohtalon”.611 Kiannon Elämän ja kuoleman kentältä -teoksen kertoja syyttää suomalaisia sosialistijohtajia ja sosialidemokraattisia
lehtiä työväestön harhaanjohtamisesta ja utopistisen tulevaisuuskuvan maalailusta:
Aarni Suursalokin rientää läheltä katsomaan tätä pohjalaista sakilaislegioonaa,
tätä suuren vallankumouksen etuvartiojoukkoa, tätä pahanpäiväisesti petettyä
vapauden rykmenttiä, tätä ”Kansan Tahtoa” tätä 0-tuntisen työpäivän ihannesosialisti-risukarjaa, tätä hokmanninhimoista, rivosanaista, kansallisen korttipelin hullaamaa nuorukaislaumaa, joka ei ollut osannut parempaa kuin tarttua
surma-aseisiin todellisen ihanneyhteiskunnan lapsellisessa toivossa.612
Valkoisella puolella vallitsi Kunnaksen mukaan yleisesti sellainen näkemys, että
sisällissodan syttymisen syyt olivat syvemmällä kuin työväestön aineellisissa olosuhteissa ja sosiaalisissa epäkohdissa. Kirjailijoiden arvioissa korostuu kansan henkisen pohjan heikkous. Kansaa kohtaan ennen osoitettu ihailu muuttui purevaksi
kritiikiksi. Aho613 puhuu perustaltaan heikon rakennuksen horjumisesta, Ivalo614
viittaa suomalaisen rodun vajavaiseen kansanluonteeseen, ja Joel Lehtosen615 suhtautuminen romantisoituun Runebergin kansaan on jo alun perin skeptinen. Suomenruotsalaiset kirjailijat Hemmer ja Gripenberg löysivät sodan syttymisen syitä
suomalaisten rodullisesta alempiarvoisuudesta ruotsinkielisten germaanisiin hyveisiin verrattuna. Sodanjälkeisen kirjallisuuden tehtäväksi nähtiinkin eri kansanosien
yhdistäminen kansallisuusaatteen ja isänmaanrakkauden ympärille.616 Myös Wilkuna pohtii jo vuonna 1918 julkaisemassaan sisällissodan tilinteossa Kun kansa
nousee suomalaisen kansanluonteen kipukohtia, ”piilevää anarkismia, epäluuloista
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kyräileväisyyttä ja ikivanhaa korpiroutaa”, oman valtion ja valtiollisen elämän järjestämisen esteinä.617
9.1.3 Yksityiselämän ahdistus purkautuu sotarunoiluun
Juha Siltalan mukaan Kiannolle, jolla oli sisällissodan alla meneillään ”jättiläistaistelu”618 henkilökohtaisessa elämässään, sota tarjosi tien purkaa ahdistusta toitottamalla valkoista tuomiopasuunaa. Kiannon aviokriisi, vihityn vaimon hylkääminen
ja omantunnon avioliiton solmiminen lastensa kotiopettajattaren kanssa herätti
yleistä pahennusta myös kirjailijatovereiden keskuudessa.619 Elämän ja kuoleman
kentältä -teoksen sotarunoilija Aarni Suursalolla, ”kapinoitsevalla aatteensoturilla”,
on vihollisia sekä siviili- että sotarintamalla. Valkoiselle armeijalle kirjoitetut sotarunot ja sytytyspuheet tosin lievensivät ”sivilivihollisten salaista kaunaa”, mutta
sotakirjeenvaihtaja ei luota edes ystäviinsä ja aavistelee suosion olevan ”ohimenevää”. Aarni Suursalo kokee, ettei hänellä ole ”välirauhaa rauhankaan päivinä”: ”Aina aseissa, henkinen pistooli aina vireissä – eikä edes varmuuslukossa.
Elinkautinen palvelusaika... Ja ilman virkaylennystä.”620 Yksityinen piina muodostuu suuremmaksi kärsimykseksi kuin vapaussodan kamppailu. Helpotusta omantunnontuskiin tuo osallistuminen vapaussotaan, jossa kuoleminen puhdistaisi raunioiksi poljetun yksilön sielun:
Hän – yksilö – Aarni Suursalo – ei ole pyytänytkään olla mikään malli omassa
vaelluksessaan, mutta hän tuntee, että isänmaan vapaustaistelu on sellaista korkeaa, jonka edessä ennakkoluuloisen maailman yksilöhäväistys vaikenee. Jos
tuo yksilö kaatuu sodassa, niin mitä on merkinnyt silloin vaino ja pilkka –
kaikki kalpenee, mutta yksilönkin henki nousee raunioistaan. Olkoon hän ollut
kuinka rikoksellinen hyvänsä, hänen rikosromantiikkansa suuri vapaussota luo
lumivalkoisen kummun hänenkin ylitseen – hän tuntee sen näin, hän tuntee...621
Kiannon valkoisille kirjoittamia kannustusrunoja ja -kirjoituksia julkaistiin runsaasti oikeiston sanomalehdissä, muun muassa Keskisuomalaisessa ja vuoden 1918
alussa perustetussa maalaisliittolaisessa Kainuun Sanomissa 622 , jossa julkaistiin
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myös lukuisia lehden toimitussihteeri Jussi [Johannes] Kukkosen623 nimimerkillä
Ananiias kirjoittamia kannustusrunoja. Suurin osa kevään 1918 aikana lehdissä julkaistuista Kiannon runoista päätyi myös sisällissodan päättymisen jälkeen toukokuussa 1918 julkaistuun Hakkaa päälle! -kokoelmaan, josta tihkuu Ilkan624 arvostelijan mukaan ”soturimieli ja iskujen kunnioitus”. Kianto moittii Antreassa 5.4.
päivätyssä ja Keskisuomalaisessa 9.4. julkaistussa kirjeessään kustantajien haluttomuutta julkaista valkoista Suomea tukevaa materiaalia, muun muassa Kiannon
Hakkaa päälle! -kokoelmaa:
Allekirjoittanutta on suuresti kummastuttanut, että tällaisena myrsky- ja ponnistusaikana ei tarjoudu kustantajia pienimmällekään julkaisulle, jollaisen monien muiden mukana haluaisi taistelevien soturiemme rintamahengen virkeänä
pitämiseksi julkaista allekirjoittanut. Valkoisen Suomen sanomalehdistö on pitänyt kunnia-asianaan painattaa sarjan uusia sotalaulujamme ja marssejamme,
mutta herrat kustantajat pikkukaupungeissamme eivät näy pysyvän samalla tasolla, vaan pyrkivät kustantamaan kaikenlaisia puoliuskonnoll. ja suureksi
osaksi ennenpainettuja runotuotteita, joita uusien puutteessa kylläkin menestyksellä levitetään sotajoukkoihimme. Rohkenen siis täten kysäistä, eikö valkoisesta Suomestamme tosiaankaan löydy ajan vaatimuksia vastaavia kustantajia sekä olisin – yhteisen kalliin asian vuoksi – kiitollinen, jos joku sellainen
ilmottautuisi ennen varsinaisten kustantajakaupunkiemme valloittamista.625
Gummeruksen toimitusjohtaja Sakari Kuusi vastasi Kiannon kirjoitukseen Keskisuomalaisen 16.4. numerossa, jossa hän toteaa johtamansa kirjapainon ja sitomon
olleen sodan alusta alkaen ”mobilisoituina” ja toiminnan ”pääasiallisesti keskeytyneenä”. Keskisuomalaisessa 22.3. julkaistusta Kiannon pitkästä rintamakirjeestä
huolimatta Kuusi epäilee ja piikittelee Kiannon kirjoittelevan kotirintamalla, tykkitulen ulottumattomissa:
Erikoisesti pienen arvon annamme sellaisille runotuotteille, jotka ovat laaditut
tykkitulta kuunnellen kuuden kilometrin päässä rintamalta täysin turvatussa
paikassa, vaikka kirjailijalle, joka nuoruudessaan on aikonut sotilasuralle, päällystön taholta kylläkin olisi annettu tilaisuus käydä rintamalla todellisia sota-
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vaikutelmia saamassa. Milloin tämmöiset runot eivät ole edes todellisen taiteellisen innoituksen synnyttämiä, emme katso niiden omaavan minkäänlaista
arvoa.626
Kianto närkästyi ja loukkaantui Kuusen vihjailuista ja sai vastineensa 19.4. Keskisuomalaiseen, jossa Kianto kirjoittaa Kuusen purkauksessa olevan ”jotain äärettömän vihaista ja pahansuopaa” ja pilkan rintamalla olosta ”kunniallekäypää”. Lehden toimitus kertoi, että Kuusi oli yrittänyt peruuttaa kirjoituksensa julkaisun,
mutta lehti oli ehditty jo painaa. 627 Runoilija Irene Mendelin kirjoitti otsikolla ”Hiukan rintamahengen virkeänä pitämisestä” vastineen Kiannon kustantajia
moittineeseen artikkeliin. Mendelinin mukaan valkoisen Suomen armeija ei kaipaa
teennäistä hengenkohotusta, ”pikku kynäniekkojen” hataria ja ontuvia säkeitä,
koska sillä on jo innoittajanaan maailman ihanin ja mahtavin sankarirunokokoelma,
Vänrikki Stoolin tarinat. Käynnissä oleva pyhä vapaustaistelu saanee Mendelinin
arvion mukaan joskus myös oman suuren laulajansa, mutta siihen asti hoitakoon
tehtävää Runebergin ”jättikannel”.628
9.2

Pyhä sota ja talio-periaate

Valkoiset korostivat sisällissotaa pyhänä sotana laillisen esivallan puolesta sen perusteella, että hallitus oli julistanut suojeluskunnat omiksi joukoikseen. Niko Huttunen toteaa teoksessaan Raamatullinen sota (2010), että kapinan tukahduttaminen
voimakeinoin ja rangaistuksilla nähtiin Raamattuun perustuvana oikeutuksena.
Huttusen mukaan Raamatun talio-periaatteella, Jeesuksen lausumalla ”Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu” (Matt. 26:52) sekä selitettiin että arvosteltiin
rankaisutoimia.629 Kirjailijoista talio-periaatetta vieroksui Aho, joka helmikuun 1.
päivänä sodan jo alettua haaveilee vielä rauhanomaisesta ratkaisusta, mutta tiedot
Keravan verisestä ja paljon kaatuneita vaatineesta taistelusta saavat Ahon toteamaan lakonisesti: ”Verta on vuotanut ja veri huutaa kostoa. Valkoisen lipun nostamisen aika on ohi. Fiat justitia, pereat mundus630. Siihen kai se menee.”631 Ivalon
toimittamassa Taistelun jälkeen -teoksessa Aho kirjoittaa yhteiskunnan vanhojen
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perustuksien horjuvan, ei vain ulkoisilta, vaan myös henkisiltä osiltaan. Syypäät
sisäiseen siveelliseen sekaannukseen ovat Ahon mukaan kumouksen tielle lähteneet, joiden oppi saattaa levitä ”ruttona” toisenkin puolen kannattajiin: ”Nykyisestä
punaisesta sorrosta kärsiviä uhkaa siitä vapautuneina vaara ruveta mittaamaan samalla mitalla, millä heille mitattiin.” Ahon pettymys Suomen kansaan on kokonaisvaltaista:
Kaikki eetilliset, oikeudelliset valtiolliset ja yhteiskunnalliset käsitteet ovat
suuressa osassa ihmisiä tätä nykyä sekaisin. Murhat, rosvoukset, valheellisuus,
vääristely, alhaisimmat intohimot, kaikkinainen väkivalta, vallan anastus, sorto
ja pakko ovat tunnustetut oikeutetuiksi taistelukeinoiksi oman asian ajamisessa.
Hirvittävintä on, että köyhälistön itsessään mitä parhainten ja oikeutetuimpien
pyrkimysten perille ajamiseksi kehnoin keino näyttää olevan parhain. [--.] Sodan moraali on jo kauan ennen sotaa ollut kansamme moraali.632
Ahon sodanjälkeisen kannan talio-periaatteeseen Huttunen tulkitsee kielteiseksi,
vaikka talio-periaate nähtiinkin varsin yleisesti myönteisenä, mutta valitettavana
asiana.633 ”Vitsaakin” Ahon mukaan tarvitaan, mutta ennen kaikkea Aho uskoo valistustyön voimaan ja vetoaa artikkelissaan voimakkaasti sen aloittamiseksi ja rahoittamiseksi. Laillisen järjestyksen palauttaminen asevoimin ei riitä Ahon mielestä takaamaan yhteiskuntarauhaa ”valhetta, pimitystä, yllytystä ja anarkiaa vastaan”.634 Huttunen vertailee Aarno Karimon Karjalan nousu 1918 -teoksen ja Kiannon Elämän ja kuoleman kentältä -teoksen näkemyksiä talio-periaatteesta. Valkoisten puolella taistellut Karimo 635 tulkitsee teoksen lautamiehen suulla Raamatun
miekkalausuman siten, että se jättää varauksen itsepuolustukseen. Käräjäoikeuden
maallikkotuomarin, lautamiehen sanomana tulkinta saa erityistä painoarvoa: ”Ken
miekkaan tarttuu lähimmäistään sortaakseen, se saattaa hukkua, ken itseään puolustaakseen, hänen ei pitäisi hukkua.” Teoksen repliikki liittyy suojeluskuntien perustamisien uskonnolliseen ja moraaliseen oikeutukseen. Kianto tunnustaa miekkalausuman pasifistisen luonteen, mutta sotatilan aikana lauselman voi Kiannon
mielestä unohtaa käytännön olosuhteisiin sopimattomana:636
Kristuksen oppi kielsi tappamisen – molemmilta puolilta. Evankeliumi oli rakkauden oppi, Jeesus Galilealainen – se mestari, jota tämänkin paikkakunnan
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kirkko sanoi palvelevansa – oli selvästi kieltänyt veljesveren vuodatuksen: joka
miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu! Mutta – jatkoi puhuja vakuuttavasti –
kaikkina aikoina, kaikissa kansoissa on isänmaallisen sodan syttyessä täytynyt
ikäänkuin unohtaa, mitä evankeliumissa kielletään. Ja niin se onkin, rakkaat
sanankuulijat, että ihannoimamme Mestarin oppi ei käytännössä kelpaa – isänmaa on sodan tullen korkein uskonto kaikilla kansoilla ja niin se on tällä kertaa
Suomenkin kansalla. Mitä me siitä häpeämme tunnustaa – se on yksinkertaisesti niin eikä toisin.637
Perusteen Kristuksen opin hylkäämiseen sodan ajaksi Kianto saa myös siitä, että
myös papit, muun muassa Kiannon ystävä Arvi Järventaus, tarttuivat aseisiin:
Me saimme äsken luvan – varmaankin sadaksi vuodeksi – luopua kristillisistä
ihanteistamme: Suomen papit ovat siitä loistavimpina esimerkkeinä.
Surmatkaa vihollisemme! he huusivat kuorossa ja vaihtoivat mustan kauhtanan
harmajaan kenttäpukuun.638
Kianto käsittää miekkalauselman kielloksi, vaikka se Huttusen mukaan on pikemminkin toteamus. Kianto kiistää ”Jeesuksen sanojen arvovallan”, mutta Huttunen
pitää Kiannon tulkintaa hyvin yleisenä dilemmana koko kristikunnassa, koska rauhan ja rakkauden vaaliminen on näyttänyt vaativan aseisiin turvautumista. Kiannon
mukainen miekkalauselmatulkinta ei ollut Huttusen mukaan harvinainen kirkonkaan piirissä.639 Miekkalauselmaa ei voinut Kiannon mukaan soveltaa vain punaisiin. Valkoisen sankarivainajan hautajaisissa asetoveri väittää toverinsa kuolleen,
koska ei ollut saanut asiaankuuluvaa hoitoa haavoittumisensa jälkeen. Turha kuolema on Kiannon mukaan merkki siitä, että ”jumalallinen moraali” muistutti olemassaolostaan myös ”omalla puolella”.640
Myös Leino viittaa maltillista linjaa ajaneessa vasemmistolehti Työn Vallassa
laillisen esivallan vastustamiseen vedotessaan punaisiin aseiden laskemiseksi.
Leino toteaa kirjoittavansa nyt ensi kertaa elämässään Suomen työväelle, kun on
aiemmin aina halunnut puhua kirjallisessa toiminnassaan ”koko Suomen kansalle
enkä millekään erikoisille kansanluokille”:
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Mutta nyt ennen kaikkea: aseet alas! Sillä jokainen hetki, minkä Suomen työväki jatkaa tätä jo alunpitäen toivotonta, mutta nyttemmin suorastaan mielenvikaista taistelua laillista esivaltaa vastaan, on vain omiaan sekä sen omaa että
koko kansan ja ihmisyyden yhteistä, suurta asiaa vahingoittamaan.641
Vuoden 1918 toukokuun alun Työn Vallassa Leino heittää ”Kansalaissodan kynnyksellä” -artikkelissaan miekkalauselman sanoin syytöksen koko Sosialidemokraattisen Puolueen ylle: ”Jos mihinkään, pitää tuo totuus paikkansa valtiolliseen
puolueeseen nähden, joka lähtee ajamaan asiaansa kansalaisverellä ja vieraan valloittajan pistimillä.” Leino myös toteaa, että jälkiselvittely, Mooseksen lain käytäntöön soveltaminen on välttämätöntä.642
9.3

Naiset sotapropagandan välineinä

Siltala käsittelee teoksessaan Sisällissodan psykohistoria (2009) muun muassa sodan osapuolten toisistaan maalailemia uhkaavia viholliskuvia, joiden tehtävänä oli
vastapuolen mustaaminen. Molemmat osapuolet hyödynsivät propagandassaan
naissukupuolen hyveitä ja paheita symbolisoivaa kuvastoa. Punaiset näkivät prostituoidut vanhan kapitalistisen järjestelmän tuotoksena, yläluokan miesten orjina ja
uhreina. Seksuaalimoraalin höltymisestä Venäjän helmikuun 1917 vallankumouksen jälkeen oltiin huolestuneita tosin työväenliikkeenkin parissa. Tulilinjalla olivat
etenkin naiset, joiden katsottiin antautuvan seksuaalisiin suhteisiin venäläisten sotilaiden kanssa.643
Kiannon Elämän ja kuoleman kentältä -teoksen Aarni Suursalo toteaa, että hyvin aseistettujen venäläisten matruusien heikko taistelutahto Oulun valtauksen yrityksen yhteydessä helmikuussa 1918 oli osittain suomalaisten porttojen syytä:
Ei ollut ryhtiä venäläisissä, vetelyksissä, jotka olivat tuomitut kadotukseen jo
senkin takia että suunnaton parvi Suomen porttoja heikonsi heidän miehuuttaan.
Molempien kansallisuuksien häpeä se oli – tulisiko siitä vihdoinkin loppu?
Kuin mikäkin sikopahna oli tuo kasarmi, jossa erään lajin naiset loppuun asti
rypivät. [--.] Niin, kuinka monta tyttöä olikaan noiden ilkiöiden syliin juossut
ja iäksi itsensä saastuttanut!644
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Naiset olivat olleet propagandan välineinä jo 1–2.10.1917 käytyjen eduskuntavaalien alla. Työmiehen ”’Suomalainen naiskunnia’” -artikkelissa paheksutaan naisten
hullaantumista vierasmaalaisiin sotilaisiin ja neuvotaan naisia pidättäytymään irtosuhteista. Erityisesti vedotaan työväenluokan naisiin:
Tietoinen, eteenpäin pyrkivä, sosialidemokraattisesti ajatteleva nainen ymmärtää kyllä, ettei hänelle sovi kevytmielinen ilonpito, että hänen voimiaan tarvitaan muuhunkin kuin irstailuun.645
Irmari Rantamala kirjoittaa Työmiehessä maaorjista, ”joiden tyttäret on uhrattu orjuuttajaluokkien himoille”, joiden kohteeksi joutumisesta voi pelastua vain äänestämällä sosialisteja. Tietynlaista synninpäästöä ruotsinkieliselle yläluokalle Rantamala maalailee kirjoittaessaan, että Ruotsalaisen Kansanpuolueen miehissä virtaa ”germaanien ylväs vapaa veri”, minkä vuoksi heidän ei tulisi astua niiden riveihin, jotka ovat vannoneet ruotsin kielen ja kulttuurin tuhoa. Rantamala kehottaa
ruotsinkielisiä liittymään työläisten riveihin ja vetoaa heidän rotuunsa: ”Missä
olette näinä germaanilaisen veren suurina päivinä, päivinä, jolloin rotunne tekee
historiaa?”646 A–i V–i:n [Antti Vaali (Algot Untola)] ”Ovet auki! Syyttömät vapauteen!” -artikkelissa prostituutio leimataan kapitalistisen yhteiskunnan synnyttämäksi mätäpaiseeksi ja vaaditaan irtolaisuuden vuoksi vangittujen naisten vapauttamista.647
Pirjo Markkola toteaa, että ”naisten siveellisyys politisoitui ja naisten poliittisuus seksualisoitui” sisällissodan aikana. Punaiset naiset joutuivat kapinan aiheuttaman suuttumuksen helpoiksi syntipukeiksi. Kiantokin648 asettaa helmikuun 1918
Ilkassa syytössanansa juuri naisille kirjoittaessaan, että ”Suomen tyttärien punainen komppania häpäisi ensin itsensä myymällä siveytensä ryssien sotajoukoille”.
Markkolan mukaan sisällissodan aikainen naiskuva polarisoitui ääripäinään langennut Eeva ja uhrautuva Maria:
Eevat löytyivät etenkin työväenliikkeen ”ryssänmorsiamista” ja ”lemmensisarista”, mutta myös valkoiset Eevat lankesivat saksalaisiin sotilaisiin. Uhrinsa
antaneita Marioita olivat valkoiset naiset, mutta kirkko ei ollut täysin sokea
punaisten naisten tuskalle.649
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Naisiin kohdistunut poliittinen terrori oli Jaakko Paavolaisen teoksen Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918: 2, 'Valkoinen terrori' (1967) mukaan odotettavissa,
koska suhtautumisessa naisten poliittiseen aktiivisuuteen sisältyi molemmilla puolilla vielä arvaamattomia tunnelatauksia, vaikka naiset olivat saaneet äänioikeuden
jo vuonna 1906. Paavolainen viittaa myös vallalla olleeseen seksuaaliväritteiseen
sukupuolirooliajatteluun ja nietzscheläiseen käsitykseen naisten ”viheliäisestä
luonnosta”. Venäläisten sotilaiden kanssa seurustelleet suomalaiset ”’ryssänmorsiamet’” leimattiin siveettömiksi ja hylkiömäisiksi samoin kuin myös aseelliseen
toimintaan osallistuneet naiset ja punaisten sairaanhoitajina, ”haureellisina ’lemmensisarina’”, toimineet.650 Wilkunan teksti vangituista punaisista naisista noudattelee Paavolaisen tulkintaa. Wilkuna kuvailee puolikymmenpäistä naisjoukkoa,
jossa on myös sairaanhoitajan merkkiä kantavia naisia, joista eräällä on lääkärin
mukaan ”inhottavan pitkälle” kehittynyt veneerinen tauti. Jotkut naiset ovat Wilkunan mukaan pukeutuneet miehenpukuihin, ja nuorin näistä ”täyteläisine muotoineen, tärveltyneine kasvonpiirteineen ja uhmaavine eleineen” vaikuttaa Wilkunan
mielestä ”aito sakilaisheilalta”.651
9.4

Kiannon välit työväenliikkeeseen katkeavat

Ahkera ja näkyvä valkoisten sotarunoilijana toimiminen romutti Kiannon aiemmat
lämpimät suhteet vasemmistolehtiin kertaheitolla. Vasemmistolehdistö, joka oli ollut etupäässä suopea Kiannon teosten aatemaailmalle ja pitänyt Kiantoa työväestön
ymmärtäjänä ja puolustajana, pöyristyi Kiannon näyttävästä asettumisesta valkoisten hengenkohottajaksi. Soraääniä sosialistien puolelta oli tosin kuulunut jo aiemmin Punaisen viivan ja Otavan Joulussa (1913) julkaistun ”Joopi”-novellin vuoksi.
Joopi on puolikuuro ja vähämieliseksi arvioitu mies, joka ilmaantuu taloon työtä
hakemaan. Joopi saa pestin, osaksi säälistä ja osaksi siksi, ettei
nykyisen herraskaisvirman ja harhaan huipistuneen vapausvimman takia ottanut löytyäksensä montakaan miestä, jotka rehellisesti rakastivat työtä, jos olivat ”viisasten kirjoissa”, vaan että paraat jätkät täällä puolessa olivat aina etsittävissä niinsanottujen pöljien, puolipöljien, tylsäjärkisten tai lukutaidottomain
keskuudesta.652
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Työmiehen nimimerkki Torpparin mukaan kirkkoruhtinaan pojasta, muotikirjailija
Kiannosta on tullut talon omistajan myötä kapitalistihenkinen työnantaja, joka ”nyt
esittää meille typeryyden, hulluuden, tylsäjärkisyyden ja lukutaidottomuuden kunnon työmiehen parhaiksi avuiksi”. Kirjoittaja epäilee, että kahden miehen edestä
töitä paiskinut Joopi ei saanut edes yhden miehen palkkaa toisen työstä lihoneelta
poroporvarilta. Torppari on liittänyt artikkeliinsa laskelman Joopin mahdollisesta
työpanoksesta ja arvellusta palkasta ja tulee siihen johtopäätökseen, että ”tuskinpa
moni pahimmista kaupunkilaiskapitalisteista kykenee noin pitkälle pääsemään yhden riistettävän kanssa ja neljässä viikossa”. Kianto on Torpparin mukaan ”aikoinaan tehnyt suomussalmelaisten tyhmyydestä ja järjettömyydestä niin paljon pilkkaa, että on oikeen ihme, ettei hän ole koskaan keneltäkään pitäjäläiseltään saanut
siitä korvilleen”.653 Kansan Lehden nimimerkki Tahvo muistuttaa jo Punaisen viivan vastenmielisistä karikatyyripiirteistä. Kaikkien anastajasielujen mallityömies
Joopin avulla Rämsänrannan poroherra häpäisee ja on valmis sylkemään Tahvon
mukaan koko työväestön silmille. Työn teettäminen kuumassa auringonpaisteessa
levottoman Joopin rauhoittamiseksi on Tahvon mielestä mainio kapitalistinen keksintö, jonka herraskirjailija Kianto tarjoaa neuvoksi muillekin kapitalisteille niskoittelevaa työväestöä vastaan.654
Sisällissodan alkupäivinä oululaisten sosialidemokraattisen Kansan Tahdon ja
Kansallisen Edistyspuolueen äänenkannattaja Kalevan välinen sanankäynti yltyi.
Kansan Tahdossa nimimerkki Bolsheviki655 [toimitussihteeri Kössi Kaatra] piikittelee, että Kianto ei ”ole ollut aivan normaali” Kalevassa656 ilmestyneen ”Lipun
juureen” -runon kirjoitushetkellä, koska säkeet ovat tekijän mukaan singonneet siveellisestä suuttumuksesta ”’nuoressa Tasavallassa, jota koi syö ja ruoste raiskaa’”.
Kaatra arvelee myös, että Kianto ei ”ehken olisi aivan haluton rupeamaan Ilkaksi
n:o 2”, rakastamaan ”raudalla”.657 Kianto sai Kansan Tahdon lopullisesti takajaloilleen sisällissodan alkupäivinä 30. tammikuuta Liitossa julkaisemansa ”Pois ryssät!
Alas punakaartit!” -runon vuoksi:
Pirujen kanssa ei neuvotella / Roistoille kättä ei antaa saa! / Voi herrajumala
kuinka paljon / Kantaa päällänsä Suomen maa! // Nyt soikohon vihdoinkin Sotatorvi! / Jalopeura Suomen – nouse ja lyö! / Vai raukkojen ruhkako on tämä
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lauma, / Kun saartaa sen rantoja sorto ja yö? // Jos veljemme liittyvät verikoiriin, / He koirien kohtalon saakoot myös vaan! / Ken kansansa petti ja hurmeella tahras, / Se kaatukoon – kavaltajana maan!658
Seuraavan päivän Kansan Tahdossa kehotetaan painamaan ”murha-’runon’” kirjoittajan, Kiannon nimi visusti mieleen. Nimetön kirjoittaja huomauttaa, että jokin
aika sitten ”tämä samainen alhaissieluinen raukka kaunopuheisesti puolusti venäläisyyttä”, mutta epäilee Kiannon motiivina silloin olleen lahjakkaamman kilpailijansa kalvamisen.
Tämä lahjattoman ja typerän tuhertajan tuote on kyllä siksi ala-arvoinen, ettei
sitä kannattaisi lehdessämme julkaista, mutta teemme sen kuitenkin, jotta työläisetkin näkevät, minkälaiset mieskuvahiset edustavat porvaristomme älystöä. ”Runoa” luulisikin raa’an, sivistymättömän talonpojan, eikä maisteri-”kirjailijan” tuotteeksi, siksi lanta- ja verituntuinen se on.659
Kianto ei malttanut myöhemmin olla tölväisemättä Kansan Tahdon kirjoitusta lisäämällä Hakkaa päälle! -kokoelmassa ”Pois ryssät! Alas punakaartit!” -runoon
alakaneetin: ”Tämän palan jälkeen meni Oulun ’Kansan Tahtoon’ ’perkele’ ja punakaarti avasi tulen.” Kansan Tahdossa Kiannon runoon vastasi runolla lehden
Kaatra, jota Palmgren660 luonnehtii teoksessaan Joukkosydän I (1966) aikansa merkittävimmäksi työväenliikkeen runoilijaksi. Kaatra viittaa runonsa ”Murhan merkeissä”661 otsikon alahuomautuksessa Kiannon runoon verikoirien kohtalosta.
Kansan Tahdon tammikuun viimeisen päivän numero jäi sillä haavaa viimeiseksi valkoisten tuhottua lehden painon. Kianto piti Kansan Tahdon roolia työväestöä sisällissotaan kiihottaneena osapuolena niin merkittävänä, että syytti Kansan Tahdon toimitusta avoimesti helmikuisessa Ilkassa osasyylliseksi sisällissodan
puhkeamiseen ja peräsi lehden toimitukselta vastuuta sen valitsemasta linjasta:
Istuuko Kansan Tahdon toimitus tekojensa takana? Jos ei istu, niin miksi ei istu?
Eikö tuo räikeä äänitorvi meidän rannoillamme ollut suurin syyllinen kansa-
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laissotaan ja omiin verisiin tappioihinsa? Hyvälläkö omallatunnolla joku Kansan Tahdon neekeri vielä kehtaa katsella kurjien poikiensa verisiä ruumiita?
Meneekö väärä proletaariprofeetta niin pitkälle?662
Kansan Tahdon toimitussihteeri Kaatra pakeni Ruotsiin elinikäiseen maanpakoon
ja julkaisi siellä Henkipaton nimellä ”valkoisen katukirjallisuuden” vastapainoksi
luokkasotakuvauksen Punaiset ja valkoiset (1919), joka ei Palmgrenin663 mukaan
jää retoriikaltaan jälkeen tekijän nimittämästä ”’valkoisesta katukirjallisuudesta’”.
Kaatra664 omisti teoksensa Irmari Rantamalalle ja muille ”Suomen valkoisen hirmuvallan” uhreille.
9.5

Voittajien ongelma – kunnia herroille vai talonpojille?

Sisällissodan aikana sotaan aktiivisesti kantaa ottaneet kirjailijat purkivat tuntojaan
myös sodan päättymisen jälkeen sanomalehtikirjoituksin ja teoksin. Koskenniemi
painottaa Ajan artikkelissaan, että on keskiluokan ja siihen kuuluvien kulttuurityöntekijöiden, kirjailijoiden, sanomalehtimiesten ja taiteilijoiden ansiota ettei Suomi
sortunut ”bolševismin suohon”. Vaikka keskiluokka näytteli mainehikkainta
osaa ”huligaani”-tyrannian kukistamisessa, niin ”yleinen mielipide laulaa vain talonpoikien kunniaa”. Keskiluokan tietoinen ja tarmokas kulttuuriohjelma ja -politiikka muodostavat sen siveellisen kuntoisuuden, joka on Koskenniemen mukaan ”kansan tulevaisuuden kestävin rakennusaine”.665 Saksalaisin voimin vapautetun Helsingin ja sen herrojen sodanaikainen passiivisuus herätti närää monissa
kirjailijoissa. Mielipiteensä lausuivat muun muassa Kianto ja pakinoitsija Tiitus [Ilmari Kivinen] kirjoituksessaan ”Oletko mies? Kysymys pääkaupunkilaisnuorukaiselle”.666
Kianto muistuttaa Helsingissä marssitun valkoisten voitonparaatin kynnyksellä
Uudessa Suomettaressa julkaistussa artikkelissaan ”Suurempaa isänmaallista innostusta Helsinkiin!”, että sodan loppuminen ei merkitse sitä, että kansan jakanut
riita olisi poissa päiväjärjestyksestä. Kianto moittii Helsingin herroja ”auktoriteettinsa kilven alla” syvästioppineiden ja liian hellämielisten taktiikka-artikkelien kirjoittelemisesta, vaikka heillä ei ole suoranaista kokemusta vihollisen toiminnasta ja
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viheliäisistä teoista. Siinä missä Karjalan, Pohjanmaan, Savon ja Pohjois-Hämeen
sarkatakkisten armeija tarttui aseisiin punaista vihollista vastaan, jäi itse asiansa
karille ajanut hempeilevä ja uinaileva Helsinki mykäksi.667 Helsingin Sanomissa
julkaistussa artikkelissaan ”Miltä tuntui tulla Helsinkiin” Kianto toteaa, että suomalainen sotaan osallistunut nuorukainen, ”tuo töykitty maalaispoika”, on ”tuhat
kertaa korkeampiarvoinen kuin isänmaallinen hännystakkitohtori sen tai sen ’Osakunnan’ prameassa vuosijuhlassa”:
Suomalainen kansallissisu on lyönyt laudalta kaikki kaupunkilaishetaleet, kulttuurielämän etanat, sudenkorennot ja suunsoittajat... Aate on aateloitu, kruunu
on löytänyt oikeat helmensä, isänmaallinen fraasi on arkibuseerattu, kynän kultaisimmankin on täytynyt tehdä kunniaa – kiväärille.668
Helsingin vapauttaminen punaisten vallasta on saksalaisten ja muun Suomen ansiota, toteaa Kianto, joka kaipaa Helsinkiin moraalisotaa, ”vähemmän etikettiä,
enemmän entusiasmia”:
Enempi sotaista ryhtiä, enempi suomalaiskansallista sisäistä ja ulkonaista arvonilmaisua, enempi kunniantuntoa, enempi toivoa, taistelun halua ja voitonvarmuutta, enempi ylpeyttä ja ilontuntoa, mutta vähempi tuhmanylpeyttä, vähempi välinpitämättömyyttä, epämääräisyyttä, vähempi kosmopoliittisuutta,
vähempi hekottelevaa herraskaisuutta, valmiin odottamista ja vähemmän joutilaisuutta ja päivänpaisteista katukävelyä pitkin sileitä laattoja!669
Kianto myös ihmettelee sanomalehtimiesten käyttäytymistä. Sodan aikana kaikki
lehdet puhalsivat yhteen hiileen, mutta sodan päättymisen jälkeen ”kourallinen pääkaupungin herroja” on kansanjohtajina esiintyen ryhmittynyt entisiin asemiinsa sanomalehtikopliksi pääkaupungin suurimpien lehtien ympärille. Kianto päivittelee,
että lehdissä riidellään kesken sodan ”Paavin parrasta”, Suomen hallitusmuodon
valitsemisesta joko monarkiaksi tai tasavallaksi. Korskea kiistely osoittaa Kiannon
mielestä sen, ”ettei rakas pääkaupunki vielä siveellisesti riittämään asti ollut ’saanut
selkäänsä’”.670
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9.6

”Nyt on aika pahojen töiden palkan”671

Sodan hävinneelle punaiselle osapuolelle vaadittiin yleisesti ankaria rangaistuksia.
Paavolainen kirjoittaa teoksessaan Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918:
1, ’Punainen terrori’ (1967), että kiihkeä rangaistusmieliala johtui osittain myös
heti sodan jälkeen sanomalehdissä kirjoitetuista punaisten tihutöistä, joita ilmaistiin
sanoilla ”’kauhuntyöt’”, ”’hirmutyöt’”, ”’petomaisuudet’”, ”’murhavimma’”. Jutuissa painottuivat punaisten suorittamiin kidutuksiin ja julmuuksiin viittaavat kauhukertomukset, jotka ”iskeytyivät tulikirjaimin lukijoiden mieleen” ja olivat omiaan lisäämään järkytystä. Paavolaisen mukaan suurin osa näistä jutuista oli sepityksen tulosta. Esimerkkinä perättömistä tarinoista Paavolainen mainitsee Uudessa
Suomettaressa 16.4.–19.5.1918 julkaistut monet uutiset, joissa kerrotaan muun muassa kolmen kirkkoherran kidutusmurhasta. Monet punaisten julmuuksista kehitetyt tarinat päätyivät lähes sellaisinaan myös kirjallisuuteen. Esimerkiksi Talvion672
vuonna 1919 ilmestyneessä romaanissa Kurjet kerrotaan omaan kirkkoonsa ristiinnaulitusta kirkkoherrasta.673
Kunnas toteaa, että valkoisten puolelle asettuneilla kirjailijoilla oli erilaisia näkemyksiä sodan hävinneeseen osapuoleen kohdistettavista rangaistuksista. Kianto
ja Gripenberg vaativat perinpohjaista ideologista kitkentää ja olivat siksi ankaran
ja laajamittaisen rangaistuskäytännön kannalla. Wilkunan viha oli leppynyt jonkin
verran sitten sodan, ja hänen mielestään vain kapinan johtajat tuli tuomita kuolemaan. Lievempiä rangaistuksia punaisille rivimiehille ja -naisille ajaneet Wilkuna,
Koskenniemi, Aho, Leino, Talvio ja Kilpi perustelivat kantaansa sillä, että osa kansaa oli asettunut punaisten puolelle ymmärtämättömyyttään ja harhaanjohdettuna. 674 Wilkuna syyttää sosialidemokraatteja vuosikausia jatkuneesta kiihotuksesta ja joukkojensa pettämisestä vastuunkannon ajankohtana:
Siinä seisoo nyt vankeina sankat rivit työmiehiä, jotka vuosikausia ovat kulkeneet noiden johtajain talutusnuorassa. Mutta missä ovat johtajat itse, jotka kaiken tämän ovat aikaan saaneet? Siveellisesti ryhdittöminä ovat he aina tottuneet livistämään edesvastuusta. Niin he ovat tehneet nyt ja tekevät vastakin.
Vaaraa vainuten ovat he ajoissa laittautuneet turvaan ja jättäneet eksyttämänsä
joukot kantamaan seurauksia. – Suuri osa heistä on kunnon työmiehiä, joita voi
671
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katsoa syyntakeettomiksi, – selittää seurassani oleva tamperelainen opettaja,
joka on saanut olla punaisten pakkotöissä. – He eivät vuosikausiin ole lukeneet
muuta kuin heikäläisiä lehtiä ja se on tehonnut heihin kuin myrkky. Näkipä nyt
punaisen vallan aikana, mitä sellainen yksipuolinen lukeminen vaikuttaa valistuneempaankin.675
Käyty sota oli Kilven mukaan etupäässä kansalaissota, mutta myös vapaustaistelu, ”taistelu venäläisyyttä ja venäläisyyden huumaamia roskajoukkoja vastaan”.
Punaisen kapinaliikkeen synnyn, irtipääsyn ja kammottavan leviämisen syyt ovat
Kilven mukaan ”omissa oloissamme ja kansanluonteessamme”. Jos kysymyksessä
olisi ollut ainoastaan venäläisyyden purkauma, ongelmasta päästäisiin heittämällä
hävinneet Venäjän puolelle. Kansalaisrikoksista tulee Kilven mukaan rangaista,
mutta ei kansalaisvakaumuksesta, koska silloin ajauduttaisiin päättymättömälle
kansalaisvihan ja -vainon tielle. Punaisille ankaria rangaistuksia vaativat, ”kiihkoilevat ’oikeus’-fanatiikot” unohtavat Kilven mukaan sen, että tuhottavaksi tulisi toinen puoli Suomen kansaa, mikä merkitsisi yhteiskunnallista itsemurhaa. Punainen
liike on nähtävä yhteiskunnallisena sairautena, jota on rangaistusten sijaan ”lääkittävä”. Vakaumuksessaan väärille urille sokaistuneena harhautunut kansanosa saadaan Kilven mukaan yhteiskuntamme rakentavaksi osaksi ”viisaalla lempeydellä,
syvällisellä valistustyöllä ja suurisuuntaisilla, kaukonäköisillä yhteiskunnallisilla
uudistuksilla”.676
Kiannon Keskisuomalaisessa 12.4.1918 julkaistu ”Tuomiotaktiikasta”-artikkeli on yksi tunnetuimmista ja siteeratuimmista punakaartilaisille ankaria rangaistuksia vaatineista kirjoituksista. Kianto provosoi tekstissään muun muassa karsimaan punaisten susinarttujen määrää punaisen aineksen syntyvyyden säännöstelemiseksi:
Luonnollisesti on punakaartilaisten joukossa viattomiakin, mutta sangen vähän.
Tottakai ainakin jokaiselta 20 v. täyttäneeltä vaaditaan varma mielipide, miksi
on antautunut hirmuvallan soturiksi. Alas kaikki, jotka vakaumuksesta ovat
anarkismi-armeijan palvelukseen palkkautuneet! Meillä on lukemattomia esimerkkejä myös nuorukaisroistoista – aivan turhaa on jättää tämäkin elementti
maan pintaa mustaamaan. [--.] Sopii tässä yhteydessä kysyä, miksi sota säästää
niitä naisia, joiden jokainen näkee ja tietää edustavan kaikista raa’inta elementtiä kansalaissodassa? Senkö tähden vain, että he ovat naisia, sota heitä säästää?
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Mutta eikö ole ennakkoluuloa tai oikeastaan sangen lyhytnäköistä jättää rankaisematta juuri ne, jotka jo pelkällä perhelisäyksellä vahvistavat vihollisen
voimia. Eikö olisi oikeata tuomiotaktiikkaa ottaa joku prosentti vihollisen toisestakin sukupuolesta – siten siveellisesti vaikuttaakseen näiden kurjien ammattisisariin? Sudenjahdissa kelpaa maalitauluksi juuri naarassusi ehkä ennenmin kuin uros, sillä metsästäjä tietää, että naarassusi synnyttää yhtä pahoja penikoita, joista on oleva ikuinen vastus. Todistettu on, että Suomen kansalaissodassa punakaartilaiset ovat petoja, monet heidän naisistaan – susinarttuja, vieläpä naarastiikereitä. Eikö ole hulluutta olla ampumatta petoja, jotka meitä ahdistavat?677
Kirjailijoiden näkemykset sisällissodasta ovat Kunnaksen mukaan ”äärimmäisen
subjektiivisia” ja psykologisten tekijöiden ohjaamia. Kiannon kirjailijaroolille oli
myös tyypillistä ”šokeerata lukijakuntaa”.678 Tuulikki Pekkalainen kirjoittaa teoksessaan Susinartut ja pikku immet (2011), että Kiannon artikkeli oli ”raakaa kostonhimoa”, säälimätöntä vihaa ja ”peittelemätöntä väkivallan lietsomista ja murhanhimoa varsinkin naisia kohtaan” ja että Kianto vaikutti osaltaan punaisista naisista ”luotuun stereotypiaan”.679 Paavolaisen mukaan Kiannon artikkelin vaatimuksiin yhtyivät vain radikaaleimmat valkoiset, mutta punaisella puolella Kiannon kirjoitustyyli ruokki ”kostomielialaa”. Myös Kiannon tapaa heilahdella ”äärimmäisyydestä toiseen” ja hänen runsasta alkoholinkäyttöään on pidetty osasyynä hänen
ankariin tuomioehdotuksiinsa.680 Anu Hakala muistuttaa teoksessaan Housukaartilaiset (2006), että Kianto ei puhunut artikkelissaan ainoastaan naisista, kuten monissa tutkimuksissa on harhaanjohtavasti annettu ymmärtää. Kiannon artikkelin
naisia koskevien lauseiden runsaiden siteerauksien myötä on muodostunut
kuva ”punaiset naissotilaat jyrkästi tuomitsevasta valkoisesta lehdistöstä”, vaikka
naissotilaista kirjoittelu oli yleensäkin vähäistä.681
Kiannon kirjoitus tuli esille myös eduskunnan 12.12.1919 istunnossa, jossa oli
käsiteltävänä ”Armahduslaki”, ”Ehdotus laiksi eräitten valtiorikoksista rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta”. Sosialidemokraattien kansanedustaja Johan Helo otti puheenvuorossaan esille Kiannon ”Tuomiotaktiikasta”-artikkelin. Helo käytti Kiannon tekstiä esimerkkinä niistä runsaista viittauksista ja ohjeista, joita on julkisesti esitetty ”erään yhteiskuntaluokan taholta” ja jotka antavat
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psykologisen pohjan valtiorikosoikeuksien menettelytavoille.682 Kiannon armottomaksi leimattu tuomiolinja herätti kysymyksiä myös suuressa yleisössä. Kiannolle
lähetetyssä lukijakirjeessä kysytään, että onko mies, jota tuhannet lukijat ovat ”kunnioittaneet ja ihailleet jopa jumaloineetkin” sittenkin ”raaka verenhimoinen” peto,
joka näkee Suomen työläisnaisessa vain tapettavan ”imisän suden”. Kirjoittajan
mukaan punaiset naiset ovat kylläkin harhautuneet miestensä mukana lainvastaisille teille, mutta ovat sittenkin naisia ja äitejä ”ja etteivät parempia ole, syyttäkäämme itseämme” siitä. Kirjoittaja penää Kiannolta selitystä ”sepustuksen” syntyyn:
Allekirjoittaja, yksi Teidän lukijoistanne, rohkenee toivoa itsensä ja tuhansien
muitten vuoksi, että Te selittäisitten lukijoillenne julkisesti edellä mainitun sepustuksenne synnyn ja suhteenne siihen, että oletteko todellakin tuon kirjoituksenne takana ja onko Teidän vakaannuksenne todellakin tuon sepustuksen mukainen. Tämä on tarpeen meille lukijoille voidaksemme ratkaisevasti määritellä kantamme Teihin, ja se on tarpeen Teille itsellenne tuleviin julkaisuihinne
nähden, sekä ennenkaikkea rehellisyyteen nähden jota Teiltä on opittu odottamaan. Ei kukaan lukijoistanne toivone että tekisitte sellaisen peruutuksen kuin
monet ”Pyhän vihan” vastustajat vaativat, vaan me toivomme että Te rehellisesti tunnustatte josko todellakin olette edellä mainitun katsantokannan takana.683
”Tuomiotaktiikasta”-artikkeli ei ollut ainoa kirjoitus, jossa vaadittiin rangaistuksia
punaisten joukoissa sotineille naisille. Huhtikuun loppupuolen Aamulehdessä on
nimimerkki Valkoisen kirjoitus, jossa vaaditaan ”punaisen mädätyksen” turmelemien hornahenkisten ”hylkynaisten” siivoamista ja jossa ilkeän hävittämisvietin
omaavia raivottaria syytetään kidutuksista, murhista ja murhapoltoista. Punaiset
naiset edustavat kirjoittajalle koko sisällissodan alkujuurta, mätäpaisetta, jonka
hoito vaatii ”anarkististen naishurjimusten” eliminoimista koko yhteiskunnasta:
Salliiko kansamme etu, että henkinen, jopa ruumiillinenkin rutto (veneeriset
taudit) pääsee heistä leviämään puhdistetulla puolella maata. [--.] Luulen, että
itsekukin meistä säilyttää vereksen tuntemuksen siitä, minkälaisen vaikutuksen
jo tuommoisen punaruton turmeleman olion pelkkä ulkomuoto tekee. Jos oikeata roistopunakaartilaista on nimitelty ihmispedoksi, on tämä nimitys liian
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lievä hänen feminiselle vastakohdalleen. Sen vuoksi on puhdistus- ja rankaisutoimenpiteitten koko ankaruus kohdistettava myöskin naisiin, ja juuri naisiin,
sillä muuten ei päästä käsiksi tämän mätäpaiseen syvimpiin ja salaisimpiin juuriin. Siis ulos yhteiskunnasta, ulos terveitten joukosta naiskaartilaiset, katunaiset ja ryssäin morsiamet! Ehdottomasti ulos!684
Aho närkästyi Uusi Päivä -lehdessä julkaistusta V. Si.:n ”Milloin armeliaisuus on
verisintä julmuutta?” -artikkelista, jonka nimimerkki viitannee päällikkötason suojeluskuntalaiseen, Veikko Sippolaan, joka osallistui aktiivisesti punaisten rankaisutoimiin, myös teloituksiin.685 Sippola ihmettelee hempeämielisten porvarinaisten ja
kristillisen Valkonauhaliikkeen punakaartilaisten vaimoja ja perheitä kohtaan tuntemaa sympatiaa ja ruoan jakamista punaisten perheille. Sippolan mukaan on lyhytnäköistä elättää ja hoivata edelleen ”käärmeen mieltä” kantavaa vihollista, punaisia naisia, jotka ovat osoittautuneet julmemmiksi kuin miehet ampumalla tuhansittain ”aseellisiin järjestöihin” kuulumattomia maanviljelijöitä. Sippola varoittaa
lankeamasta näennäisen viattomuuden paulaan ja toteaa, että ”ei aika nyt ole armeliaisuuden vaan pahojen töiden palkan”.686
Sippolan artikkeli ja muut samankaltaiset kirjoitukset järkyttivät Ahoa, jonka
omat mielipiteet kylläkin vaihtelivat sisällissodan aikaisissa ja jälkeisissä kirjoituksissa. Aho kirjoittaa nousseensa ”siveellisen kauhistumisen jalustalle” ja pauhanneensa omalta osaltaan ”punaisten alkamaa kapinaa, heidän raakuuksiaan ja julmuuksiaan vastaan”. Aho kertoo olleensa myös sillä kannalla, että valkoiset ovat
oikeutettuja heittämään ensimmäisen ja viimeisen kiven. Nyt Aho kauhistelee sitä,
että sisällissotaan syyttömät valkoiset, sydämiltään ja teoiltaan valkoisiksi olettamansa voimat ovat lähteneet koston tielle ja vaativat kaikenlaisen armeliaisuuden
lopettamista punaisia kohtaan. Aho vetoaa kristilliseen tuntoon rikollisimmankin
ihmisen auttamiseksi hädässä ja pitää punaisten perheiden auttamista yhtä luvallisena kansalaisoikeutena kuin uskonnonvapautta. Punaisen terrorin tilalle ei pidä
Ahon mielestä rakentaa valkoista terroria.687
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9.7

Elämän ja kuoleman kentältä – kustantajat pelkäävät valkoisen
Suomen reaktioita

Elämän ja kuoleman kentältä: sotarunoilija Aarni Suursalon vaikutelmia vapaussodasta (1928) on Kiannon sisällissodan aikaiseen rintamalla matkusteluun pohjautuva teos. Kianto kirjoittaa teoksensa esipuheessa, että vasemmisto on ”ylenpalttisesti” haukkunut häntä, yhtä kapinavuoden sotakirjeenvaihtajaa, ”aivankuin
hän olisi ollut yksi ’päälahtareista’”. Kianto toteaa lyhyesti: ”Minä, jumala-paratkoon, en osannut kuulua värittömiin!” Kianto syyttää sanomalehtiä vääristelyistä,
mutta ei pidä teostaan kuitenkaan itsepuolustuksena, vaan todistuksena siitä, että
hän seurasi ”inhimillisin tuntein” itsenäisyystaistelua. Kivääriin tarttuminenkin käy
teoksen sotarunoilija Aarni Suursalon mielessä, mutta hän ei näe mitään järkeä
siinä, ”että otan kiväärin käteeni, ammun seitsemän ryssää ja tulen itsekkin ammutuksi, kun kynää heiluttamalla voin ehkä tovereillani ammuttaa seitsemän tuhatta
vihollista?” Sotarunoilija halusi kuitenkin matkustella rintamalla kootakseen ”vaikutelmia” ja sai Mannerheimilta vapaalipun rautateille sotatilan ajaksi. Suursalo,
joka on pitänyt itseään köyhien puolestapuhujana, joutuu sodan edessä inhimillisten kysymysten eteen:688
Eikö hän toki itsekkin vihannut herroja? Jokaisen työtärakastavan, köyhyyttä
kärsivän kansalaisen sydämen pohjassa piili sammumaton viha rikkaita kohtaan. Niin kauvan kun moiseen katkeraan tunteeseen oli aihetta, jatkuisi maailmassa sota – sanoilla tai kiväärillä – kapitalismin ja köyhälistön välillä. Miksi
ei Aarni Suursalo ollut punaisten puolella? Siksi kai ettei hyväksynyt aseellista
vallankaappausta, siksi että ”tunsi itsensä valkoiseksi”. Rahakasojen ääretön
epätasaisuus – siinä ihmiskunnan ikuinen kirous. [--.] Vasta kun oltaisiin tasaväkiset, silloin lakkaisi riita. Mutta sellainen yhteiskunta edellytti ettei saanut
olla herroja eikä herroiksi pyrkiviä sosialisteja, vaan hyviä ihmisiä. Kaikki
roistot, sekä valkoiset että punaiset, oli lopulta raivattava tieltä pois.689
Elämän ja kuoleman kentältä valmistui jo syksyllä 1918, mutta Kianto ei saanut
sille kustantajaa ja teos jäi pannaan kymmeneksi vuodeksi. Kirjeessään Kaarle
Krohnille Kianto pitää kohteluaan häpeällisenä, pyytää julkaisuapua ja valittaa,
että ”ammattikirjailijan sotakirja saa reput jokaisen jääkärikirjan edessä!” 690
Vuonna 1927 ilmestyneen, sisällissotaan myös liittyvän Hallan jääkärit -näytelmän
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osalta oli käyty myös keskustelua sen julkaisemisen sopivuudesta. Otavan johtaja
Ilmari Ahma kirjoitti Kiannolle helmikuussa 1927 Suomen Näytelmäkirjailijaliiton
puheenjohtaja ja kirjailija Lauri Haarlan todenneen, ettei näytelmän ”sisällys enää
nykyään ole esteenä julkaisemiselle”.691 Kirjan johtaja Railon arvio Elämän ja kuoleman kentältä -teoksen käsikirjoituksesta oli murskaava. Railo pelkäsi valkoisen
Suomen reaktioita eikä halunnut kustantajana ottaa riskiä teoksen julkaisemisen
mahdollisesti aiheuttamista oikeusjutuista. Lisäksi Railo näkee teoksessa epätervettä seksuaalisuutta. Valkoisen kustannuskentän haluttomuuteen julkaista Kiannon teos voidaan liittää ajatus siitä, että teos miellettiin sodanvastaiseksi ja myös
valkoisten väärinkäytöksiä ja mielivaltaa paljastavaksi. Railo lähetti Kiannolle varsin suorasanaisen kirjeen, johon Kianto on merkinnyt: ”Säilytä tämä Railon kirottu
paperi!”:
Jos tämä kirja julkaistaan, saisit sekä sinä että kustantaja vihamiehekseen koko
valkoisen Suomen sekä mahdollisesti oikeusjuttuja herjauksesta. [--.] Vielä en
voi olla huomauttamatta siitä inhottavasta tavasta, jolla paljastat halusi nähdä
alastomia naisten ruumiita, ja jolla sitten tarkoin panet merkille ja kerrot sekä
luettelet kaikki hävyt, jotka ahnas silmäsi kuoleman kentillä huomasi. Oletko
menettänyt järkesi, vai mitä ajattelet? Mikä on se sokeus, joka panee murhaamaan oman kirjallisen maineesi ja kääntämään viimeisetkin ystäväsi sinusta
pois?692
Vastauskirjeessään Railolle Kianto toteaa, ettei Railolla ollut ”moraalista oikeutta”
hylätä käsikirjoitusta, varsinkin kun Railo olisi keväällä 1918 vihjannut Kiannolle
sotakirjan kirjoittamisesta. Kianto huomauttaa, että Railon menettelyn tekee vielä
merkillisemmäksi se, että Railo itse herättää kiukkua ”kaikilla häikeilemättömillä
suurpolitiikka- ja yli-natsionalistisilla” letkautuksillaan. Jos Railo ei pitänyt käsikirjoitusta sopivana, niin miksi hän ei ”ryhtynyt karsimispuuhiin”, ihmettelee
Kianto:
Karsimalla arkuuksia jäisi kirjaan kuitenkin siksi paljon isänmaallista korkealentoisuutta että se aivan kyllin olisi puolustanut paikkaansa kymmenien muiden vapaussotakirjojen rinnalla. Sinä tartuit naisten ruumiisiin ja tahdoit häpäistä minua.693
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Kianto epäilee, että käsikirjoituksen hylkäämisen taustalla on Railon tuntema antipatia Kiannon kaksoisavioliittoa kohtaan. Sydämistynyt Kianto kirjoittaa hänen
kuoltuaan tulevan vielä ajan, jolloin todetaan, ”ettet Sinä ollut kelvollinen päästämään minun kengännauhojani”.
Kiannon teos sisältää varsin runsaasti Railon moittimaa ”ruumiskenttä”-matkoilta tallennettua materiaalia. Karjalan Raudussa näkemäänsä Aarni Suursalo kuvaa ensin järkyttyneenä: ”Voi Herra Jumala! voi Herra Jumala! voi Herra Jumala!”
Kauhistus muuttuu pian raivoisaksi – Lampénin694 mukaan jokaisen alitajunnassa
asuvan ihmispedon – haluksi nähdä aina vain ”lisää! ja vielä vähän lisää! verisiä
ruumiita, murskatuita kalloja, ulosvuotaneita aivoja, käryäviä ruumiita, tapetuita,
alastomiksi raastettuja naisia...”. Suursalo päättelee, että kyseessä on sota-aikaan
liittyvä psykologinen ilmiö, joka kiihottaa etsimään aina vain mitä hirveimpiä näkyjä. Kuoleman nimeäminen sodan sieluksi tekee ruumiista arvokkaita sillä edellytyksellä, että luovutaan väliaikaisesti Jeesuksen opista, jonka mukaan tappaminen
on kamala synti.695
Railon huomautus Kiannon tavassa silmäillä ahnaasti alastomia naisruumiita
liittyy myös siihen, että Aarni Suursalo toteaa löytäneensä vain yhden ainoan naisvainajan, joka oli täysissä pukeissa. Ruumiita riitti, niin naisissa kuin miehissä:
[--] punainen huivi kaulassa, paljastetut reidet levällään... [--.] [--] nuorempi
nainen, kädet taapäin ojennettuina, alaruumis paljastettuna, koko asento kuin
kuolemaansa raiskatulla... [--.] [--] nuori nainen kyljellään, miehen turkkihousut säärissään, sysimustat, tuuheat veenuskiharat veren tahroissa... [--.] [--] karkein sutkauksin heidät viskattiin yhteen veriseen läjään mustuneiden miesten
kanssa: ”Rypekää nyt, hiiden huorat, siellä tuomiopäiväänne saakka!”
[--] kolmetoista miestä. Ensimmäisellä on musta tukka, pää puskee alas hankeen. Toisen rinta on verilätäkkönä, mutta pää kuin elävä, oikea käsi kiertää
päätä ja vasen käsi, josta sormet on poikki, törröttää ylöspäin. Kolmannella on
sääret väännetty nurinpäin, rinta on oikeinpäin, kasvot ovat sinipunervat. Neljänneltä ovat sisälmykset vuotaneet ulos, hän on potkaisuasennossa, silmät
hohtavat avoinna ja näyttävät eläviltä. Viidennellä on koko yläpuoli päätä
poissa, aivot purskahtaneet hangelle. Kuudennelta on leuka poissa. Seitsemäs
ruumis on kuin huutava suu koko mies, suu on kamalasti ammollaan ja lisäksi
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sormi osoittaa tuohon omaan huutavaan suuhun. Kahdeksannella sukupuolielimet näkyvissä, yhdeksäs makaa rauhallisesti – kymmenes? – ei! tämä on jo
liikaa.696
Aarni Suursalo myös huomaa, että kuolleilta riisutaan vaatteita ja toteaa, että joistakin asioista ”ei sopinut puhua eikä kirjoittaa – inhoittavia, rikoksellisia ja myös
sairaloisia ilmiöitä, joihin ei sallittu julkisuudessa kajota”.697 Suursalon huomion
voi varovaisesti ymmärtää siten, että ruumiita olisi häpäisty seksuaalisesti.
9.7.1 ”Kurja oli kansalaissota”698
Ihmiskunnan pahan kierteen symboliksi Aarni Suursalon silmissä nousee sika.
Raudusta valkoisia paenneet punaiset olivat pyrkineet tappamaan kuin kostona
kaikki kotieläimet, hevoset, lehmät, lampaat sekä siat, joista kuitenkin yksi oli jostain syystä jäänyt tappamatta. Suursalo pääsee toteamaan, kuinka sika on kostanut
viattomien, ”kaatuneiden toveriensa puolesta” ja syönyt yhden seitsemästä teloitetusta punakaartilaisesta, joka sattui olemaan punakaartin päällikkö. Hävityksen katsojalle tulee mieleen, että kukahan mahtanee lopulta syödä punakaartilaisen raadon
syöneen sian ”ja miten lorun lopuimmaksi oli käyvä sille, jolle mokoma silava kelpasi? – pahasta sikisi loppumaton sarja pahaa, inhoittavasta inhoittavaa. Kurja oli
kansalaissota.”699
Kiannon Elämän ja kuoleman kentältä osoittaa Kunnaksen mukaan sen, että
Kianto ei suhtautunut sotaan ”niin yksiselitteisen myönteisesti” kuin hänen sodanaikaisesta kirjoittelustaan valkoisen rintaman sotarunoilijana voisi olettaa. Teoksen
lukijalle jopa ”piinallisiksi” muodostuvat realistiset kuvaukset sodan verisistä jäljistä palvelevat Kunnaksen mukaan ”parhaalla mahdollisella tavalla sodanvastaisena propagandana”. Kunnas viittaa Suursalon tunnustukseen:700
Hän tunsi että eräät hänen aikaisemmat tunnelmansa himmenivät loistossaan,
mutta tahtoi loppuun asti palvella sitä johtavaa aatetta, jonka hän vapaussodassa oli nähnyt. Hän ummisti silmänsä näkemästä mustia pilkkuja siinä, missä
Suomen kansa tahtoi todeta pelkkää valkoisen loistavaa. [--.] Hänestä tuntui
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että kun kerran tunnustaa vapaussodan valoisat puolet, täytyy todeta sen varjopuoletkin.701
Luvussa ”Sotaoikeus istuu” paljastuu Kunnaksen mukaan se moraalinen ongelma,
jonka eteen Venäjällä oleskelleet ja venäläiseen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja kansaan tutustuneet intellektuellit sodan aikana joutuivat.702 Kahden venäläisen ja yhden puolalaisen sotavangin oikeudenistunto herättää läsnä olevassa Aarni Suursalossa monia ristiriitaisia tunteita. Suursalo arvioi, että oikeudenkäynti on vain siveellisen järjestelmän vaatima muodollinen näytelmä ja että pöytäkirja on laadittu
jo ennakkoon ja sitä myöten myös ”kamala päätös”, kuolemantuomio. Suursalo
epäilee, että monen oikeudessa läsnä olevan mielessä käy armon anominen syytetyille, mutta kukaan ei uskalla sitä ehdottaa kasvojen menetyksen pelossa. Sotarunoilija valittaa ihmiskurjien raakuutta, ja hänen mielessään käyvät Kristuksen sanat: ”Mitä tahdotte että ihmiset teille tekisivät, se tehkää myöskin heille!”703
Aarni Suursalo on läsnä myös tuomioiden täytäntöönpanossa ”valkoisten pyövelien” kaartissa. Hän kokee häpeälliseksi aseettomien tappamisen ja katuu, ”ettei
hänessä ollut miestä” puhumaan lievempien tuomioiden puolesta. Suursalo tiedostaa oman epäloogisuutensa, kysymyshän on isänmaan vihollisista, punaisen armeijan palkkasotureista, jotka olisivat halunneet ”tanssittaa” valkoisia kuolemankentällä:
Eikö minussa ole Leo Tolstoita sen vertaa että saan järkytetyksi koko tämän
porvarillisen oikeusjärjestelmän – tällä hetkellä? Enhän edes suutani avannut
sotaoikeudessa. Kenties se olisi auttanut? Mutta kenties minut olisi leimattu
punaryssäin kätyriksi, jos olisin jaloimmat aatteeni paljastanut? Ja sitä paitsi –
tätähän juuri itsekkin olen halunnut – surmaa ja kuolemaa isänmaan vihollisille!
[--.] Mitäs tässä siis oikeastaan järkeilen ja siveilen – ajatukset lukkoon – mars
eteenpäin – nyt mennään – Eläviin kuviin!704
Punaiset eivät ole Aarni Suursalon mielestä oikeaoppisia sosialisteja; he ovat anarkisteja, suuria roistoja, jotka ovat ajavinaan pyhän sosialidemokratian asiaa, mutta
joilla on ”irstaimmat porvarilliset mieliteot”. Valkoisten taistelu ei puolestaan ollut ”kapitalistien voimaliike, vaan sarkatakkisen kansan puolustuskyvyn näyte”.
Kansakunnan tulevaisuuden suhteen Suursalo on pessimistinen, koska ”istumme
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kaikki pimeässä kuin riitelevät katurakit”. Suursalo huhuilee sovinnon auringon
nousun perään, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että ”yö on ylettömän pitkä”.
Valkoisen armeijan tehtävä oli puhdistaa Suomi ”alhaisista, raa’oista, laiskoista,
epärehellisistä ihmisistä, onnenonkijoista”. Sodan hävinnyttä punaista osapuolta
Suursalo lohduttaa sillä, että jos heille ”on tehty veristä vääryyttä”, niin ”kyllä herrojen Herra valkoisille palkan maksaa”.705
Leinon kanta sosialistien päämääristä myötäilee Kiannon näkemystä ja kuvastuu Punaisen sankarin (1919) päähenkilö Heikki Takaharjun, vallankumouksesta
innostuneen senaatin virkamiehen mietteistä. Yläluokkaan kuuluvana omasta riistäjä- ja verenimijäasemastaan vaivautunut Takaharju ihmettelee ja kammoaa sosialistijohtajien ihanteettomuutta ja kyynisyyttä, leipäpappi-sosialistina oloa vain toimeentulon vuoksi: ”Jos kenellä vain olisi mitä mahdollisuuksia ollut, he olisivat
olleet ensimmäiset kiroamaansa ja sadattelemaansa kapitalistiseen yläluokkaan lukeutumaan.” Sosialistijohtajat ihailevat ja kadehtivat suurkapitalismia, koska ilman
sitä ei olisi perustaa heidän ajamalleen sosialismille. Yleinen tyytymättömyys on
terveellistä sosialistijohtajien päämääriin nähden, luokkarajojen selviksi tekemiseen. Takaharju huomaa myös, että hyödyllisten parannusten vastustamisella halutaan säilyttää juopa luokkien välillä.706
9.7.2 Sosialistit tarjoavat rauhanpiippua
Kallio arvelee Kiannon kirjoittaneen Elämän ja kuoleman kentältä -teosta edeltäneen Hallan jääkärit -näytelmän jääkärien suojeluspyhimyksen, Hallan Ukon ja
jääkäriliikkeen 10-vuotismuistonäytelmäksi, joka on Kallion mukaan voimakkaan
isänmaallinen ja venäläisvastainen.707 Karjalaisen päätoimittaja Antti Hintikka [A.
L. H.] ottaa voimakkaasti kantaa ”korpiroju”-näytelmän jääkärien runsaaseen alkoholinkäyttöön, joka ei Hintikan mukaan vastannut todellisuutta, puhumattakaan
siitä, että kieltolain aikaisessa Suomessa olisi voitu ryypätä ”hallitusmiesten läsnäollessa”. Hintikka toteaa, että esittämällä jääkärit ”’viinamäenmiehinä’”
Kianto ”repii alas sen miehekkään isänmaallisuuden leiman, joka oli kuvaavaa Hallan jääkäreille”.708 Suomen Sosialidemokraatissa nimimerkki E. I. syyttää Kiannon
näytelmää ”yhteiskuntaruumiimme syvimmän haavan päälle” vasta kovettumaan
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alkaneen ruven auki repimisestä. Kianto ei ole arvostelijan mukaan ”säästänyt kultapaperia ’urhoja’ leikatessaan eikä makulatuuria ryssiä ja punaroistoja muovaillessaan”. Jo se, että teoksen kanteen on valikoitunut jääkäripataljoona 27:nnen jääkärimerkki, kertoo tekijän ennakkoon sidotuista käsistä ”ylistämään määrättyä järjestelmää maksoi mitä maksoi!”709 Seuraavana vuonna Elämän ja kuoleman kentältä
-teoksen kritiikissään ”Kianto herää” E. I. kirjoittaa, ettei olisi vuosi sitten ilmestynyttä Hallan jääkärit -nidettä lukiessaan voinut kuvitella, että Kianto vuoden
päästä uusimmassa teoksessaan tekee yllättävän tunnustuksen: ”Kurja oli kansalaissota.” Armottoman ja kiivaan sotarunoilukauden jälkeen Kianto näyttää E. I.:n
mukaan olevan uusimman teoksensa myötä ”epäröinnin kynnyksellä”, koska ei sivaltele punaisia hänelle ominaisella tulisella sanonnan ruoskalla entiseen tapaansa.
Lehdessä on katkelmia teoksen kahden venäläisen ja yhden puolalaisen sotavangin
tuomionluvusta ja teloituksesta, joiden kuvaus osoittaa arvostelijan mukaan sellaista ”rehellisyyttä ja tasapuolisuutta, jota ei sotarunoilijalta yleensä odottaisi”:
Tämän kirjallisena tuotteena vähäpätöisen mutta sotakuvauksena parhaan kotimaisen teelmän – johon allekirjoittanut on tutustunut – suurin ansio onkin
siinä, että se hetkeksi välähdyttää näkyviin sen kirjailija Ilmari Kiannon, joka
on kerran tuotteillaan pystynyt lämmittämään työmiehenkin sydäntä. [--.] On
oikeus uskoa, että Kianto sittenkin, kun aika on unohtanut hänen vimmatut harhaiskunsa vuosien 1918 ja 1928 väliseltä ajalta, on se suuri kirjailija, joka aikanaan paremmin kuin kukaan muu on tavannut köyhän suomenmiehen sisimmän sielun. [--.] Kovin on jo Kianto viime aikoina nuokkunut köyttä vastaan,
niin että häviön tunnustaminen hänen puoleltaan olisi vain oikean kunnianmiehen teko. Mitä erikoisesti allekirjoittaneeseen tulee, tarjoo hän, entinen punikki,
entiselle ”päälahtarille” rauhanpiipun.710
Työväen äänenkannattaja Eteenpäin-lehden nimimerkki P. H. arvelee, että Kiannolle olisi ollut ”suuremmaksikin kunniaksi” teoksen julkaiseminen jo aiemmin.
Elämän ja kuoleman kentältä ei edusta arvostelijan mielestä tavanomaista vapaussotakirjallisuutta, vaan on rehellinen ja inhimillinen kuvaus, jonka Kianto on kirjoittanut eri hengessä kuin viime vuosikymmenen kiihkokautena. P. H. uumoilee,
että Kianto olisi horjahtanut valkoisten leiriin rahapulassaan, mutta tekee nyt paluuta työväestön aatteeseen. Kiannon vanhat lukijaystävät toivovatkin, että teos
olisi merkki Kiannon uudestisyntymisestä:
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Ilmari Kiannolla on aikoinaan ollut harras lukijakunta ja ystäväpiiri kaunokirjallisuutta harrastavan työväestön keskuudessa, sillä hän on ollut rohkea vapaamielisyyden mies; nuoriso varsinkin lämpeni hänen leimuavan innostuksensa nuotiolla... Kenpä meistä, parhaassa miehuusiässä olevista, olisi unohtanut ”Vapaauskoisen psalttarin”, ”Pyhän vihan” ja eräät muut Ilmari Kiannon
rohkeat otteet, jotka hän teki korkeitten ihanteitten puolesta? Mutta ympäröivä
taantumuksellinen yhteiskunta, jonka kädessä oli valta ja kulta, teki taistelijan
tien vaikeaksi. Vilu ja nälkä alkoivat vierailla kirjailijan kodissa... Tuhannet
kerrat lienee Kianto huoannut: Kun olisi tuota rahhoo...! Ja taloudellinen ahdinko vei voiton. Ei ollut miehessä tarpeeksi kestävyyttä jatkaa alettuun suuntaan... Lienee siinä tämän miehen tunto monta pistosta tuntenut. Sillä hänhän
oli jo oikeastaan siellä toisessa leirissä ”laivansa polttanut mies”. Niinpä kävikin, että hän joutui todellisuudessa kaikkien hylkimäksi. Mutta Ilmari Kiannossa on sittenkin sitä, mitä kaikella kunnioituksella täytyy sanoa sisuksi. Hänen äskettäin ilmestynyt teoksensa osoittaa, että keneen kerran suuri aate on
iskenyt, se ei koskaan voi auttamattomasti taantua. Sellainen ihminen on kuin
tulisilla hiilillä, jos hän yrittää itseänsä paaduttaa. Ja ennemmin tai myöhemmin hänen täytyy purkaa edes osittain sydämensä raskas taakka. Kiannon entiset työläislukijat ovat varmaan iloisia monesta tässä teoksessa ilmaistusta ajatuksesta. Kianto astuu melko askeleen takaisin kärsivää köyhälistöä kohti.711
Oikeistolehtien kritiikeissä teosta kuvataan sisällissodan osapuoliin tasapuolisesti
suhtautuvana ja rehellisenä sotapäiväkirjana, jossa Kianto ei esiinny valkoisena
eikä punaisena, kuten muun muassa Kainuun Sanomien päätoimittaja Jussi Kukkonen [J. K. K–aa] toteaa.712 Lampén luokittelee teoksen Helsingin Sanomissa kaunokirjalliseksi tuotteeksi, joka ei ole ”historiaa, ei tapausten kuvausta, ei taistelujen
selostusta”, vaan kuvausta siitä, ”miten tapaukset, näkemykset ja kuulopuheet vaikuttivat Ilmari Kiantoon itseensä”.713 Aamulehden Kallion mukaan Kianto, joka
joutui ”sosialistien pannakiroukseen” valkoisen Suomen sotarunoilijaksi ryhdyttyään, ei säästä joillakin tahoilla ehkä pahennusta herättävässä teoksessaan sen koommin herroja, talonpoikia kuin työmiehiäkään:
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Etusijassa kohdistuvat Kiannon kolhaukset rintamantakaisiin urhoihin, jotka
siellä rehentelivät ja hankkivat itselleen helppoja laakereja, arvoja ja kunniamerkkejä. Niiden joukossa taas Kiannon silmätikkuina ovat erityisesti
maamme ruotsinkieliset herrat ja naiset, jotka varsinkin länsirintamalla muka
koettivat esiintyä johtavilla paikoilla ja hieman yliolkaisesti kohtelivat
sekä ”sotarunoilijaa” että yleensä suomenkielisiä ja -mielisiä. Myös Venäjällä
ikänsä olleet ja sieltä palanneet vanhat upseerit, ”isänmaan pojat”, jotka kenraali Mannerheimilta tahtoivat itselleen vain korkeimpia ”piällysmiehen” paikkoja, sanaakaan suomea osaamatta, saavat Kiannon isänmaallisesta kynästä
asianmukaisen läksytyksen.714
Myös maalaisliittolaisen Liiton nimimerkki H. [todennäk. päätoim. Kustaa Hautamäki] tarttuu Kiannon teoksessaan esittämiin syytöksiin ruotsinkielisen upseeriston
ylimielisestä suhtautumisesta sarkanuttusuomalaisiin:
Mutta vaikka luulisi tämän sotarunojen kirjoittajan eläneen silloin sokeassa sodan hurmassa ja ”valkoisessa” verivihollisuudessa, niin totuus esiintyy peräti
toisena näiltä kirjan sivuilta. Ei hän esiintynyt sodan ihailijana ja valkoisena
koston enkelinä, vaan ainoastaan isänmaan puolustuspsykologiaa hyvin ymmärtävänä, mutta samalla pitäen kansalaissodan synnyttämiä syitä näköpiirissään. Se on siinä suhteessa erikoinen sotamuistokirja, ettei siinä säästetä salonkisankareita ja alhaista onnenongintaa.715
Maalaisliittolaisen Itä-Savon päätoimittaja Väinö A. Rantala [V. A. R.] epäilee, etteivät Kiannon valkoisten toimissa näkemät ja tuomitsemat teot, varsinkin nuorten
ja kokemattomien sotatuomareiden antamat kaavamaiset kuolemantuomiot, miellytä kaikkia arvostelijoita. Rantala toteaa, että erehdyksien ”tunnustaminen ei ole
valkoisille häpeäksi, vaan opiksi”.716 Toisessa maalaisliittolaisessa lehdessä, Lallissa, nimimerkki Iivari viittaa Raudun ”sairaalloisiin kauhukuvauksiin” todetessaan, että ”Mannerheim teki vikapiston antaessaan Kiannolle luvan liikuskella vapaasti taistelulinjojen läheisyydessä”. Julman vapaussodan haavojen umpeutumisen ollessa vielä kesken on niiden keinotekoinen auki repiminen tarpeetonta. Iivari
suositteleekin lukemaan mieluummin Saksassa jääkärikoulutuksen saaneen suojeluskunta-aktivisti Sulo-Weikko Pekkolan huumoripitoisia jääkärikirjoja Herrana ja
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heittiönä (1927) ja Ihmisten kiusana (1928) kuin Kiannon teosta, jota ei tulisi antaa
ainakaan ”nuorison käteen”.717
Kiannon paljon julkisuutta saanut ”Tuomiotaktiikasta”-artikkeli on peittänyt alleen
kaiken sen tunnustuksen, jonka sekä vasemmiston että oikeiston lehdet Elämän ja
kuoleman kentältä -teoksen puolueettomuudelle aikoinaan antoivat. Teoksen julkaiseminen sen valmistumisvuonna 1918 olisi vuoden 1928 kritiikkien valossa lieventänyt Kiannosta muovattua kuvaa valkoisena lahtarina. ”Tuomiotaktiikasta”-artikkelia on käytetty Kiannon mustaamiseen vielä nykyisinkin; muun muassa Leena
Lander aloittaa sisällissodan jälkimaininkeihin liittyvän romaaninsa Käsky (2003)
sitaatilla edellä mainitusta artikkelista. Romaaninsa epilogissa Lander718 kirjoittaa,
että Kianto oli sisällissodan aikana ”erittäin vaikutusvaltainen” kirjoittaja ja että
Kianto oli yksi niistä kirjailijoista, joiden ”kirjoituksilla luotiin otollinen pohja sille,
miten hävinneitä kohdeltiin sodan jälkeen”. Kiannon teksteillä tuskin lienee ollut
Landerin kuvaamaa vaikutusta, etenkin kun suurin osa valkoisten puolelle asettuneista kirjailijoista esitti sisällissodan jälkeen hyvinkin maltillisia rangaistuksia punaisille kannattaen etupäässä vain punaisten johtohenkilöiden rankaisemista.
Konkreettisena ja päinvastaisena osoituksena Kiannon toisenlaisesta suhtautumisesta punaisiin voitaneen pitää hänen osallistumistaan Kansan Lehden toimittajan,
kirjailija Lehtimäen kuolemantuomiota vastustaneeseen ja Lehtimäen hengen säästäneeseen vetoomukseen719, jonka yksi allekirjoittaja Kianto muun muassa Ahon ja
Leinon ohella oli.
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10 KANSANKUVAUKSELLA KAANONIIN
Ahon vuoden 1909 veikkaus Punaisen viivan ympärille syntyvästä myönteisestä
puheesta toteutui niinkin osuvasti, että koko 1910-luvun Kiannolta odotettiin toista
Punaisen viivan veroista teosta. Kiannon useat 1910-luvulla julkaisemat Viena-aiheiset teokset eivät täyttäneet Punaisen viivan jälkeensä jättämää esteettistä odotushorisonttia ja miellyttivät etupäässä oikeistolehtien kriitikoita poliittisen aatesävynsä vuoksi. Ryysyrannan Jooseppi: köyhälistötarina Suomesta -teoksen ilmestyminen vuonna 1924 vastasi lopulta Punaisen viivan jälkeensä jättämiin odotuksiin. Teoksen alanimi kertoo aiheen, johon Kiannolla nälkäpitäjä Suomussalmen
asukkaana oli näköyhteys.
Teoksessaan Iki-Kianto muistelee Kianto kertoo, miten Ryysyrannan Jooseppi,
köyhän kansan romaani, kehkeytyi alulleen: ”Hyvin yksinkertaisesti vain siten, että
olin alkanut tuntea mielenkiintoa erästä äijänkäppyrää kohtaan, joka souteli tai
hiihteli Turjanlinnan sivu ja joskus poikkesi taloon ja jutteli elämäntaistelustaan.”
Syksyllä 1923 Kianto matkasi soutaen ja jalan Pesiöjärven rannalla sijaitsevaan
Kauhalan mökkiin tutustuakseen lähemmin äijänkäppyrä Jooseppi Kyllösen perheen elämään ja jäi yöksikin, vaikka Kianto sijoitettiin kehikkoasteella olevaan
huoneeseen, jossa ei ollut lämmitystä ja lattiakin oli puolivalmis. ”Sopi siinä lattialla maaten pahnoilla raanun alla miettiä köyhän elämää korvessa”, kirjoittaa
Kianto ja kertoo, että palattuaan kotiinsa hän iski kiinni aiheeseen.720
Kansankuvausta uudistaneet Punainen viiva ja Ryysyrannan Jooseppi ovat teoksia,
jotka ovat nostaneet Kiannon suomalaisen kirjallisuuden kaanoniin. Klassikoksi julistamisessa on Turusen mukaan kaksi tapaa. Toinen tie kulkee kirjallisuusjärjestelmän ja sen keskeisten toimijoiden ja toinen lukijakeskeisen vastaanoton kautta, jolloin klassikoituminen tapahtuu luonnonvoimaisemmin ja yllätyksellisemmin kuin
kirjallisuusjärjestelmässä manifestoidun normi- ja arvokonsensuksen määrittämänä
ja ylläpitämänä. Teoksen tekee eläväksi klassikoksi Turusen mukaan joku sen perustavanlaatuinen ominaisuus, usein joku ”ristiriita”, joka teoksen ilmestymisajankohdasta riippumatta ”haastaa lukijoiden emotionaalisen ja intellektuaalisen kokemuspiirin” vuosikymmenestä toiseen. Kirjailijan teoksien arvotus ei nouse Turusen
mukaan yksinomaan kirjailijan ansioista, vaan liittyy koko yhteiskuntaelämän kehitykseen, taloudellisiin, poliittisiin ja esteettisiin instituutioihin ja suhdanteisiin.
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Kaanoniin nousseiden teosten onkin siellä pysyäkseen vastustettava ”historiasidonnaisia suhdanteita”.721
Molemmat Kiannon naturalistiset kansankuvaukset kuuluvat Sihvon mukaan ”siihen kirjallisuutemme vaiheeseen, jolloin rahvaan runebergilais-ahomainen ihailu oli parhaastaan sivuutettu, saarijärvenpaavojen ja mattien ja liisojen
idylli oli särkynyt” ja jolloin ”köyhäläisiä oli jo liikaa piilossa pideltäväksi”. Kiannon tuotannon perustavan ristiriidan muodostavat Sihvon mukaan ”rähjäisen kurjuuden klisee”, Ryysyranta, ja ”kivimäinen Lintukoto”, kiantomainen korpi-idylli,
jonka keskiössä ovat luonnon ylistys ja pilvilinnamaisia mielikuvia sisältävä halu
paeta luontoon urbaanin ja teollistuneen maailman pyörteistä. Kiannon tarjoaman
autenttisen maalaiselämän idyllismiä ei häiritse kirkko eikä Metsähallitus, ei myöskään ryysyrantalainen köyhyys, joka luetaan vieraantuneen yhteiskunnan aiheuttamaksi vammaksi. 722 Kiannon kansankuvausten henkilöhahmot, Punaisen viivan
romppaset ja Ryysyrannan Joosepin kenkkuset ovat Turusen mukaan osa kansallismytologiamme prototyyppejä ”siinä missä Runebergin vänrikit, Kiven veljekset,
Linnan tuntemattomat tai pentinkulmalaiset”.723
Kianto on hankkinut kansankuvauksillaan köyhälistökuvaajan leiman, vaikka
suurin osa hänen tuotannostaan, kansankuvauksia myöten, on Nevalan mukaan
määriteltävissä sivistyneistön kritiikiksi.724 Niemi pitääkin Kiannon kirjailijakuvaa
yksipuolisesti kansankuvausten pohjalta kanonisoituneena ja muistuttaa, että
Kianto oli ”eräänlainen ideologinen synkretisti”, jonka katsontakannat vaihtelivat
elämän eri vaiheissa ja läpisäilyvää oli vain individualismi kollektiivin jäädessä
vieraammaksi. Kiannon subjektiivisuus ja sopeutumattomuus kumpusivat Niemen
mukaan yhtä paljon ajan kirjallisuudesta, muun muassa Tolstoin, Zolan ja Strindbergin vaikutuksesta, kuin ”hänen henkisestä rakenteestaan”: ”Kianto koki tehtäväkseen puhua suoraan ja ampua kovilla.”725
Kiannon726 itsensäkin tunnustama ihaileva kiinnostus Tolstoihin ja venäläiseen
kirjallisuuteen on Marja-Leena Vainionpää-Palmgrenin mukaan ymmärrettävää jo
siitä syystä, että 1890-luvun Suomessa julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi enemmän
venäläistä kirjallisuutta kuin esimerkiksi ranskalaista. Suurten venäläisten ja poh-
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joismaisten realistien kuvausvoima oli Länsi-Euroopassa suuressa suosiossa ja huipentui Tolstoihin, joka nousi myös nuoren Calamniuksen kirjailijaihanteeksi. Toinen Kiantoon vaikuttanut venäläinen kirjailija oli Ivan Gontšarov, jolta Kianto suomensi Herra Oblómovin (1908) ja jonka kerrontatapa vaikutti Kiantoon lähtemättömästi. ”Oblomovilaisen tradition” tarttuma näkyy myös Punaisessa viivassa ja
Ryysyrannan Joosepissa. Kiannon kiinnostus venäläisen realismin yhteiskunta- ja
ihmiskuvausperinteeseen ja ns. ”’ylijäämäihmisen’, tarpeettoman ihmisen” tyyppiin juontaa Vainionpää-Palmgrenin mukaan juuri venäläisestä kirjallisuudesta ja
Calamniuksen yliopistoaikaisen opettajan, venäjän kielen ja kirjallisuuden professori Josef Mandelstamin kirjoittamista artikkeleista.727
Ryysyrannan Jooseppi on Punaisen viivan ohella Kiannon tutkituin teos. Kun
Punaisen viivan lähtökohdaksi on tutkimuksessa useimmiten noussut köyhälistöön
kohdistunut vaalipropaganda, on Ryysyrannan Jooseppi puolestaan nähty pääsääntöisesti köyhälistökuvauksena, jopa humoristisena sellaisena. Molempien kansankuvausten on katsottu uudistaneen suomalaisesta rahvaasta 1800-luvulla annettua
idealistista kuvaa. Yksi tässä luvussa ja myös Ryysyrannan Joosepin tutkimuksessa
esille nostettu kysymys liittyy teoksessa kuvatun köyhyyden todenperäisyyteen ja
siihen, voidaanko kaunokirjallisuutta käyttää yhteiskunnan harjoittaman sosiaalipolitiikan tarpeisiin.
10.1 Kansankuvauksen tradition muutos
Laitinen kiteyttää teoksessaan Suomen kirjallisuuden historia (1981) ja artikkelissaan ”Metsästä kaupunkiin” suomalaisen kansankuvauksen tunnusmerkkejä, joita
esiintyy 1900-luvun vaihteen molemmin puolin aloittaneiden prosaistien valtaosin
kansankuvaukseksi luettavissa tuotannoissa. Yksi tunnusmerkeistä on kansan yliihannoinnin laantuminen ja toinen luonnon roolin korostuminen romaanien yhtenä
keskeisenä elementtinä, niin hyvässä kuin pahassakin. Kansankuvausten ihmiskäsitys on Laitisen mukaan demokraattinen. Päähenkilöt ovat usein köyhiä antisankareita, joiden ihmisarvo tunnustetaan riippumatta heidän sosiaalisesta, sivistyksellisestä tai taloudellisesta asemastaan. Henkilökuvauksessa ei peitellä heidän huonoja puoliaan eikä ulkoista epäsiisteyttään, hajuineen kaikkineen. Varsinkin Kianto
ja Joel Lehtonen kuvaavat päähenkilöidensä kurjuutta ”kiusallisen pikkutarkasti”,
aina rappeutuneista rakennuksista asuinhuoneiden siivottomuuteen ja torakoihin.
Päähenkilöiden vahva individuaalisuus, epäsosiaalisuus ja jopa epäsympaattisuus
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ovat Laitisen mukaan aineksia, jotka näkyvät yksilön ja yhteiskuntakoneiston tai
instituutioiden välisissä ristiriidoissa, joissa kirjailija asettuu heikomman puolelle.
Kansankuvauksen läpikäyvänä piirteenä Laitinen pitää realismin ja huumorin yhdistymistä. Huumori on naturalismin determinismin ohella toinen elementti, joka
Laitisen mukaan erottaa klassisen romaanin naturalismista. Laitinen muistuttaa,
että tunnusmerkit ovat yleisiä, joten niitä ei sellaisinaan tai kaikkineen ole löydettävissä kaikkien kansankuvaajien teoksista, vaan niistä esiintyy erilaisia muunnoksia. Laitisen teoksessaan esittelemiä Lehtosta, Kiantoa ja Maria Jotunia yhdistävät
Laitisen mukaan alkutuotannon uusromanttisuus, vuoden 1918 tapahtumien suuri
merkitys joko voimakkaana järkytyksenä tai vakavana haasteena ja kansankuvauksista puuttuvat idealistiset ylä-äänet.728
Lehtosen Punaisen miehen (1925) päähenkilön, maanmittausinsinööri Isidor
Tistelbergin mietteissä lienee paljon kirjailijan omaa näkemystä yli-idealisoidusta
kansasta:
Ei taitanut kansa aina olla sellaista kuin sanomalehdet ja kirjailijat olivat uskotelleet ja Isidor itsekin uskonut. Uskonut ikäänkuin ulkomuistista, hän, 80-luvun rahvaanihailun mekaaninen jatkaja. Ei aivan sellaisia kilttejä mökkien
Matteja ja Liisoja, jotka tiesivät maailmasta vähän, mutta olivat oloihinsa suloisen tyytyväiset. Vai näkivätkö hänen silmänsä ehkä liian herkästi kaikkea
mustaa? Ja hän ajatteli, että kentiespä nuo entiset katselijat eivät olleetkaan
liikkuneet oikein syvällä ihailemansa kansan parissa. Turismiin vivahtavaako
heidän ihastuksensa oli ollut? – Ainakaan eivät he olleet liikkuneet kansan joukossa – tällaisina vaikeina aikoina.729
Punaisen viivan, Ryysyrannan Joosepin ja Lehtosen Putkinotkon (1920) yhtäläisyydet rajoittuvat Laitisen mukaan aihepiiriin ja henkilötyyppien samansukuisuuteen. Ryysyrannan Joosepin ja Putkinotkon Laitinen rinnastaa siinä mielessä, että
molemmat teokset ovat ”huomattavimpia tutkielmia suomalaisesta köyhyydestä ja
sen syistä”. Samanlaista avointa yhteiskuntakriittisyyttä ei esiinny Kiven Seitsemässä veljeksessä, jossa sääty-yhteiskunnan tasapaino ei järky. Lehtonen ja Kianto
löytävät vikaa niin yhteiskunnasta kuin köyhästä kansastakin. Yhteiskunta ei auta
köyhiä nousemaan kurjuudestaan, ja köyhälistö ei puolestaan pääse irti ennakkoluuloistaan ja kaunastaan omistavaa luokkaa kohtaan. Paitsi sosialismin leviämistä
köyhälistön keskuudessa, Punainen viiva kuvaa Laitisen mukaan myös ankarissa
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olosuhteissa elävien ihmisten kamppailua luonnon kanssa. Päähenkilö Topi Romppasen taistelu karhun kanssa päättyy Topin häviöön, ja Topi menettää henkensä.
Kaulan poikki punaisena viivana valuva verinoro kaksinkertaistaa Laitisen mukaan
teoksen nimen symboliikan.730
10.2 Kianto – kotipitäjänsä häpäisijä?
Kotipitäjänsä Suomussalmen pysyväksi asukkaaksi Kianto palasi rakennuttamansa
Turjanlinnan valmistuttua vuonna 1912. Kianto oli tuttu näky Suomussalmen kirkonkylällä, ja Turjanlinna oli avoinna niin herroille kuin köyhillekin. Kainuun kansasta aiheita ahmivan Kiannon terävää kynää myös pelättiin. Lähettäessään vuonna
1927 SKS:lle Kiantoon liittyviä papereita H. W. [Henrik Wilhelm] Claudelin731 ennakoi saatekirjeessään Kiannon seuraavaa teosta:
Muutoin lienee mahdollista, että Kianto taasen suunnittelee jotain Rämsänrannan kertomusta, koska ruvennut paljon lähentelemään esim. poliisiviranomaisia ja se on paha merkki se, nim. hän koettaa ahmia ”aiheita” tietysti. Ja Suomussalmella ovat kaikki hyvin varovaisia puheessaan Kiannon kanssa ja voi
olla mahdollista, että juuri tämä varovaisuus juuri antaa ”aihetta” Kiannolle.
Käydessäni Suomussalmella tänä kesänä monestikin luulin huomaavani kirkonkylällä Kianto-kauhua paljonkin, pelkoa joutua Kiannon kirjoihin Joosepeiksi ja Amandoiksi. Siinä sitä onkin kerraksi pelkoa, tosiaankin, kun tarkemmin ajattelee.732
Ryysyrannan Joosepin päähenkilö Jooseppi Kenkkusen esikuvan mailla Suomussalmella Kiannon teos ei herättänyt pelkkää ihastusta. Osa suomussalmelaisista
suuttui ja syytti Kiantoa pilkasta, ivasta ja tavasta yleistää Ryysyrannan torpan kaltainen elo vallitsevaksi kaikkialla Suomussalmella. Koko pitäjän väestö samaistettiin arvostelijoiden mukaan Jooseppiin, joka nähtiin suomussalmelaisen laiskuuden
ja saamattomuuden tyyppiesimerkkinä. Asiaa pahensi vielä se, että yleinen moraali
piti köyhyyttä laiskuuden seurauksena ja kunnan sosiaaliavustusten pyytämistä
moitittavana. Ryysyrannan Joosepin esikuva harmistui jopa siinä määrin, että harkitsi Kiannon733 haastamista oikeuteen. J. Kyllönen valitti Kiannolle, että oli joutunut teoksen vuoksi suomussalmelaisten hampaisiin, saanut kuulla ”kuivia sanoja”.
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Kianto kehotti Kyllöstä haukkumaan takaisin ja olemaan ”’ylpeä siitä, että olet kohotettu henkisesti ajateltuna niin korkealle, olet saanut pysyvän paikan Suomen taiteen alttarilla’”734. Kyllösen kuoltua keväällä 1933 Kianto kirjoitti hänestä muistokirjoituksen Suomen Kuvalehteen, jossa Kianto kertoo Kyllösen reaktioista teokseen:
Kyllähän ”Kenkku” kirjani ilmestyttyä himpunverran räjähti, takertui jonnijoutaviin, esimerkiksi sellaisiin, että miksikä hänet oli taivaassa pistetty ”vanahaa postiröökynää735 kylvettämään”, mutta suurin piirtein miekkonen tunnusti, että kansanelämän kuvaus oli osunut naulankantaan eikä hän yrittänytkään kiistellä tosiasioista, kuten pontikankeittoa vastaan.736
Vuonna 1962 Kianto ehdotti muistopatsasta Ryysyrannan Joosepille Suomussalmen kirkonkylän puolelle. Patsas kruunaisi Kiannon mielestä ”sadoiksi vuosiksi
Suomen köyhän rahvaan olemassaolon ja elämäntaistelun meidän raukoilla rajoillamme”.737
10.3 ”Polttoraudalla leimattu”738
J. Kyllösen perikunta ei ole suhtautunut Ryysyrannan Jooseppiin yhtä anteeksiantavasti kuin teoksen päähenkilön esikuva. SKS:n arkistosta löytyy Kyllösen pojan
Eino Kyllösen vuonna 1950 Kiannolle lähettämä kirje, jossa Kyllönen vaatii Kiantoa pyytämään anteeksi. Kyllönen tivaa, että onko Kianto koskaan tullut ajatelleeksi, millaista harmia hän on teoksellaan aiheuttanut isä-Kyllösen perikunnalle.
Ryysyranta-nimi on tuonut ”vain häpeää ja kirousta” ja seuraa Joosepin lapsia Suomen jokaiseen kolkkaan vaikeuttaen jopa työnsaantia. Kyllönen on loukkaantunut
myös isänsä nimittämisestä äijänkäppyräksi, koska isällä oli ”sairauden tähden epämuodostuma”, kyttyräselkä. Katkeroitunut Kyllönen toteaa puolestaan olevansa
vahingoniloinen luettuaan lehdistä Kiannon köyhyydestä ja kodittomuudesta. 739
Kianto lienee tuntenut jonkinlaista myötätuntoa Kyllösen lapsille aiheuttamastaan
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harmista ja mielipahasta, koska hän koettaa lepytellä Joosepin lapsia vuoden 1954
teoksessaan:
Jooseppi Kyllösen lapset! Älkää huoliko kantaa kaunaa siitä, että olen tullut
kirjoittaneeksi kirjan rakkaasta isästänne – kyllä me siitä asiasta aina sovitaan
vainajan kanssa siellä unen usvaisessa taivaassa. Ja luulenpa että Jooseppi, jos
vaikka eläisikin, olisi kokolailla ylpeä siitä että häntä sekä näytellään että aiotaan filmatakin Helsingissä.740
Ryysyrannan Jooseppi nousi taas otsikoihin suomussalmelaisten harmiksi vuonna
1967 Irwin Goodmanin levyttämän ja Kiannon teoksen pohjalta sanoituksen saaneen ”Ryysyranta”-singlen myötä aikana, jolloin käytiin voimakasta kehitysaluepoliittista keskustelua. Vexi [Veikko] Salmen sanoituksesta sai suomussalmelaisten
mukaan sellaisen kuvan, että Suomussalmella eletään edelleen Kiannon teoksen
kuvaamaa torpparielämää luteineen, täineen ja kirppuineen. Saman vuoden marraskuussa toinen Joosepin 9-lapsisen perheen lapsista, Santeri Kyllönen, esiintyi Helsingin Sanomien artikkelissa ”Polttoraudalla leimattu”. Ryysyrantalaisen leima on
Kyllösen mukaan sellainen poltinmerkki, että se seuraa myös Joosepin lapsenlapsia,
joita sysitään ja pilkataan koulussa. Kyllönen valittelee, että paljastuminen J. Kyllösen sukujuureen kuuluvaksi nostattaa ulkopuolisissa halun päivitellä ja kysellä
typeriä.741
Irwinin laulun siivittämänä Kyllösten asuinsijoille tunkeutui uteliaita ja toimittajia Joosepin perillisten kiusaksi ja harmiksi asti. Vastaanotto ei ymmärrettävistä
syistä aina ollut kovin lämmin. S. Kyllösen vaimo sanoo vuoden 1968 Kainuun
sanomien artikkelissa ”Ryysyranta”-laulun olevan ”viimeinen pisara katkeruuden
maljaan”: ”Meitä on kohta viisikymmentä vuotta naurettu ja pilkattu. Jo saa riittää,
Jooseppi on ollut ja mennyt, on se kumma, kun vielä jälkeläisten täytyy monessa
polvessa kärsiä ja kantaa merkityn ihmisen leimaa.” J. Kyllösen tuntenut Hannes
Heikkinen toteaa, että Kiannon kirja on ”vahvasti liioiteltu” ja että koko Suomi oli
silloin ”samanlaista ryysyrantaa”. J. Kyllösellä oli H. Heikkisen mukaan ”paljon
tuttuja, se tunsi herroja ja paljon se aikoinaan seurusteli Kiannonkin kanssa”. Suomussalmen kunnanjohtajana vuosina 1965–1989 toiminut Alvar Saukko toteaa samassa artikkelissa, että ”Ryysyranta-termistä on ollut sekä haittaa että hyötyä”.
Saukko viittaa kunnan taloudellisille kasvupyrkimyksille aiheutuneisiin mainehaittoihin:
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Tänne on joskus soitettu ja kysytty, että onko täällä yhtään kauppaa!
Olen jatkuvasti painottanut sitä, että me emme häpeä menneisyyttämme, mutta
jos tämä menneisyys tulee esimerkiksi kunnan taloudelliselle elämälle taakaksi
niin silloin siihen on puututtava. On havaittavissa, että lehdistö, radio ja televisio tietoisesti elättelevät jonkinlaista idyllistä ryysyranta-epiteettiä. Eivät ne tee
sitä pahassa tarkoituksessa, vaan ne näkevät jotenkin tämän Suomussalmen
edelleen sellaisena jonkinlaisena romanttisena Ilmari Kiannon Ryysyrantana.
He haluavat luoda sellaisen kuvan, että tämä olisi vieläkin ryysyrantaa. Ja tätä
me ennen kaikkea vastustamme.742
Irwin puolestaan toteaa samassa Kainuun Sanomien jutussa, ettei hän ole halunnut
loukata laulullaan kainuulaisia. Ihminen elää Irwinin mukaan sitä paitsi jatkuvaa
ryysyranta-elämää, koska vauraskaan ihminen ei ole koskaan tyytyväinen taloudelliseen tilaansa, vaan haluaa aina lisää rahaa ja omaisuutta.743
Oopperaksikin744 vuonna 1992 päätyneen Vanhan postineidin (1935) ilmestymisen jälkeen Kiantoa syytettiin jälleen suomussalmelaisten vetämisestä teokseensa. Vaikka Kianto on antanut teokselleen alanimen korpiromaani, teosta on luettu myös muistelmana, jossa Kianto tilittää suhdettaan Suomussalmella postinhoitajana toimineeseen sisareensa Aina Calamniukseen. Sisaren ja veljen välit olivat
usein koetuksella veljen yksityiselämään liittyvien moraalinäkemysten eroavaisuuksien vuoksi. Teoksesta kuitenkin välittyy veljen kunnioitus tarmokasta ja monessa hyvässä asiassa mukana ollutta ”postiruustinna”-siskoansa kohtaan:
Hänessä, jos kenessä, oli oikeata ruustinnaa, kirkollisesti hallitsevaa emäntää,
kaikki kurissapitävää äitiä. Oli kohtalon ivaa, että häntä, silloin kun häneen
suututtiin, mainittiin myös ”’vanhaksipiiaksi’”. Ruhtinatar hän oli eikä mikään
tavallinen ikäneito! Päätänsä korkeampi muita ”’vanhoja tyttöjä’”.745
Kainuun Sanomien päätoimittaja J. Kukkonen kehuu Vanhan postineidin repäisevää sanontaa, räiskyvää huumoria ja sanarikkautta, ”jota toiset suomalaiset kirjailijat eivät toistaiseksi omaa”, mutta ihmettelee Kiannon motiivia pilkata ja ivata
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lähimmäisiään sekä tunnettujen suomussalmelaisten päälle heittämiä letkautuksia,
joita he eivät liene ansainneet. Kirjailijan ja hänen siskonsa ristiriidat johtuvat Kukkosen mukaan siitä, ”että sisar ei hyväksy veljensä lukuisia ja löysiä lemmenseikkailuja sekä liian suurta ja julkista Eroksen palvelemista”.746 Kianto tarttui Kukkosen kritiikkiin Claudelinille lähettämässään kirjeessä ja toteaa, että kirjailijat sieppaavat ”aiheensa mistä itsekukin tahtoo” ja että Kukkosen, kirjailija itsekin, tavoin
kaunokirjallisuuteen ei pitäisi suhtautua:
Mitähän pääkaupunkilaiset arvelisivat, jos Kukko-Jussin kaltainen arvostelija
jossakin aamulehdessä huutaisi että kuulkaa, kuulkaa, nyt on Agapetus laskenut leikkiä ministeri Matikaisesta, Erkki Kivijärvi on kirjoittanut professori
Lutikaisen rouvasta, Haarla on kirjoittanut kokonaisen näytelmän entisen presidentin tyttärestä, Sillanpää on juorunnut salaisuuksia koko Hämeenkyröstä,
Järventaus on paljastanut lemmenjuttuja Lapista jne. [--.] Mitä kaikkea Teuvo
Pakkala vainaja onkaan kertonut Oulun Kakaravaaralta! Entäs Juhani Aho,
mitä elämänseikkailuja sekin kuuluisa kirjailija on paljastanut Hellmannin herrassaan. (Yhden ainoan kirjaimen eroitus sukunimessäkin.) No niin, sama
mulle, mutta käy hieman surku kotipuolelaisiani. Tokko Kukko-Jussi koskaan
on nähnyt vanhaa neitiä, Floora Augustaa? Ja tietääkö Kukko-Jussi, ketä tarkoitetaan Kikarahännän Matilla! (Tekijä ainakaan ei tiedä!) Kuka on nimismies
Juuso Kinnunen Kuka on metsäherra Sidensnör! Kuka on apulaispostineiti
Alina Pörrönen! (Tekijä ei jokaisessa tyypissä ole suinkaan harrastanut valokuvausta.) Ja ottaako kirjailijaihminen Kukkonen tosiaankin ihan kirjaimellisesti ”Korvenkiron” itsensä?747
Kiannolla näyttää Aamulehden Kallion mukaan olevan loputon määrä runoja, sukumuistoja ja kirjeitä, joita hän käyttää romaaneissaan. Postineiti Floora Augusta Arctophilacius edustaa teoksessa vanhaa perinnäistä pappiskulttuurin maailmankatsomusta ”uuden ajan repiviä ilmiöitä ja vapaita mielipiteitä vastaan sekä pitää yllä
sukunsa arvoa”, jota kirjailijaveli Korvenkiro on kirjoillaan ja teoillaan alentanut.
Kallio luonnehtii teosta myönteiseksi kirjalliseksi muistomerkiksi ”’vanhalle postineidille’, entisajan säädyllisyyden ja sivistyneisyyden vankalle vartijalle”. Se, että
lukijat eivät kyllästy Kiannon lähiympäristöstään ottamiin aiheisiin, johtuu Kallion
mukaan Kiannon tyyli- ja kielitaituruudesta, jota Kallio kehuu laveasti:
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Kiannolla on omalaatuinen kyky kertoa ja kuvata nuo tutut asiat, ihmiset, olot
ja suhteet aina uusilta puolilta ja uudella tavalla, mihin kaikkeen hänen erinomainen kielenkäyttönsä, joka tätä nykyä lienee ainutlaatuinen suomenkielisessä kirjallisuudessa, on hyvänä apuna. Kiannon kieli sanoineen, käänteineen,
letkauksineen ja sutkauksineen juoksee raisuna kuin villi varsa ja tuntee kielemme kaikki mahdolliset sanat ja keinot Kainuun kansankielen rehevästä murteesta sivistyneen kielen eri vivahduksiin saakka. Rento tyyli ja räiskyvä sanonta, joka tosin monesti ampuu yli maalin, on kenties Kiannon väkevin kirjallinen ase, eikä hän suinkaan arastele sen käyttämistä niin vihamiehiä kuin
ystäviä kohtaan.748
”Repäisevin kielenkäyttäjä koko suomalaisessa kirjallisuudessa”, luonnehtii myös
Lampén Kiantoa Vanhan postineidin kritiikissään ja nimeää Kiannon kirjallisuutemme ilotulitusmestariksi ja pyroteknikoksi. Kiannon kirjoitustyyli on Lampénin
mukaan niin ”omintakeinen ja eloisa”, että Kianto ei onnistu kirjoittamaan nimimerkillä tulematta tunnistetuksi, mikä lienee mitä parhainta arvonantoa kirjailijalle. 749 Vanhan postineidin lähes kolme vuosikymmentä myöhemmät kritiikit
näyttävät samankaltaisilta kuin teoksen ilmestymisaikaan julkaistut. Vuonna 1963
Otavan Elävä kansalliskirjallisuus -sarjassa julkaistu Vanha postineiti valikoitui
Uuden Suomen viikkoliitteen ”lukijan kirjavaaka” -palstan lukuteokseksi. Teoksen
lukeneista viidestä naishenkilöstä yksi ilmoittaa teoksen anniksi postineidin kiinnostavan persoonallisuuden ja ennen muuta Kiannon loisteliaan suomen kielen,
toista harmittaa, ettei ole saanut kuulua Kiannon kirjeenvaihtoystäviin ja kolmas
toteaa teoksen punaiseksi langaksi huumorin ja ilkikurisuuden. Neljäs lukija on viehättynyt sisarusten vanhempiaan ja kotiseutuaan kohtaan tuntemasta rakkaudesta,
joka antaa teokselle ”vakavamman pohjasävyn”. Kukaan viidestä naislukijasta ei
moiti postineidin naiskuvaa tai paheksu muutoinkaan teoksen henkilökuvausta.
Yhden lukijan mukaan teoksessa kuvastuvat myös kaksikielisen säätyläisperheen
sivistysperintö ja uuden ajan kohtaamisen ristiriidat:
Vanhan sivistyssuvun piirissä ilmenevä ruotsalaisuuden ja suomalaisuuden taitekohta sekä sisarusten voimakkaasti tuntema ”vanhan hyvän ajan” katoaminen ilmenee usein siteeratuista vanhempien tai sukulaisten kirjeistä. Jotkut viimemainituista runomittoineen ja vanhahtavine fraaseineen ovat vallan viehät-
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täviä, sitä paitsi ne ovat kulttuurihistoriallisesti varsin mielenkiintoista luettavaa. Kirjalle antaa järkyttävää lisäväriä kuvaus ”hooverinhankkijoista” Kainuun korpikansan turvautuessa puutteessaan Hooverin toimikuntaan, jonka
paikallinen ”keskipiste” on – kuinkas muuten – toimekas postiruustinna.750
Ainoastaan yksi ”lukijan kirjavaa’an” viidestä lukijasta suhtautuu Kiannon teoksiin
negatiivisesti, vaikka tunnustaakin koulussa luettujen Punaisen viivan ja Ryysyrannan Joosepin arvon. Arvostelija toteaa, että Kiannolla ”on paljon sellaista, jota pidän moraalisesti ja siveellisesti ala-arvoisena ja tuomittavana” ja että useimmat ”Kiannon teokset ovat tavalla tai toisella herättäneet mielessäni ihmetystä ja
ehkä hiukan kauhuakin”. Lukija pohtii, ettei hän kaupunkilaiseläjänä osanne
aina ”suhtautua tarpeeksi vakavasti” Kiannon kahdessa maineikkaassa teoksessa
kuvattuun ”suureen hätään ja kurjuuteen”.
10.4 Köyhälistön kuvaus kaunokirjallisuudessa
Haatasen väitöskirjan Suomen maalaisköyhälistö tutkimusten ja kaunokirjallisuuden valossa (1968) mukaan realistista kaunokirjallisuutta voidaan käyttää köyhyystutkimuksessa tavanomaisia lähteitä täydentävänä, tekstiä elävöittävänä ja visualisoivana aineistona. Kaunokirjallisuus voi tarjota jopa sellaista yksityiskohtaista
materiaalia, joka on tavanomaisten lähteiden ulottumattomissa. Haatanen rinnastaa
totuudenmukaisesti elämästään tai ympäristöstään havaintoja tehneiden kirjailijoiden kaunokirjalliset teokset varsinaisiin muistelmiin tai reportaaseihin. Yhteiskunnallisten tutkimusten ja kaunokirjallisuuden välimaastosta voidaan löytää myös
lehtiartikkeleita ja matkakertomuksia, jotka täydentävät ja lisäävät tutkimuksen
luotettavuusastetta. Köyhälistön kuvaajat voidaan jakaa Haatasen mukaan kolmeen
ryhmään: maalaisköyhälistöstä lähtöisin olevat ja omakohtaisista kokemuksista
kertovat (mm. Päivärinta), yksilö- tai perhetasolla liikkuvat ulkokohtaiset havainnoijat (mm. Joel Lehtonen ja Kianto) ja tutkimusta, muistitietoa ja fiktiota apunaan
käyttävät sosiaalihistorian kuvittajat, jotka liikkuvat kollektiivisten ilmiöiden parissa (mm. Toivo Pekkanen ja Linna). Kaikki realistinen kaunokirjallisuus ei ole
Haatasen mukaan luotettavaa köyhyyskuvausta, ei etenkään tendenssimäinen kir-
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jallisuus. Kiantoa Haatanen pitää kirjailijana, joka ei kuvannut köyhälistöä viileästi, ”mutta joka silti onnistui välttämään tendenssikirjailijoiden tyypilliset, luotettavuuden vesittävät värittelyt”.751
Köyhälistöä on Haatasen mukaan kuvattu 1800-luvun alkupuolen lyriikassa
Runebergin ja Topeliuksen hengessä, ”’herraskartanon kuistilta’, jolloin välimatka
hämärsi yksityiskohdat ja haihdutti köyhänhajun”. Kansasta annettu ihannoitu kuva
ei vastannut todellisuutta, koska sen kuvaajat olivat kansan oloihin tutustumattomia
säätyläisiä, jotka kansallismielisyyden herättämisen nimessä halusivat luoda yläluokassa uskoa maalaisrahvaan kelpoisuudesta. Proosan runsaudenlähteeksi maaseudun köyhälistö muodostui vasta 1880-luvulta lähtien ja on tuottanut sittemmin
runsaasti teoksia, joissa köyhyyttä kuvataan joskus ”piinallisen tarkasti”. Köyhälistökuvauksen uranuurtajaksi Haatanen nimeää kansalle kirjoittaneen Päivärinnan,
jonka joissakin teoksissa on tosin opettavaista ja osoittelevaakin sisältöä, mutta I.
Havun752 tutkimuksen mukaan myös dokumentaarista arvoa sisältävää todellisuuspohjaista aineistoa. Päivärinnan ja muiden kansankirjailijoiden kuvailema kansa on
uskollisen nöyrä ja paikkansa yhteiskunnassa tietävä. Yhteiskunnallisen valveutumisen myötä alkoivat kirjailijat, Canth etunenässä, kuvata kansan elinoloja realistisesti kaikkine epäkohtineen.753
Canthin tendenssimäinen realismi ei Tiirakarin mukaan miellyttänyt konservatiivisia piirejä, joiden mielestä Canth ei kuvannut oikeaa kansaa. Canthin teoksia
pidettiin ”rumina, ikävystyttävinä, valheellisina, siveettöminä ja liian tarkoitushakuisina”, jopa anarkismiin ja vallankumoukseen yllyttävinä. Canthista tuli epähenkilö, ”kaikenlaisten epäesteettisten, epäsosiaalisten ja epäeettisten hankkeiden henkilöitymä”. 754 1900-luvun puolella nousseen työläiskirjallisuuden painolastiksi
voidaan Roinisen mukaan lukea sen poliittinen herätystehtävä, jolloin sen päämääräksi muotoutui tuottaa pikemminkin kirjallisuutta työväenluokalle, ei työväenluokasta. Roininen toteaa, että työväenliikkeen parissa ”sekä poliittinen ja didaktinen
että sanataiteellinen” teksti nähtiin samanarvoisena. Työläiskirjallisuuden tärkein
aspekti oli tekstin yhteiskuntakriittinen sisältö, tekstilajista riippumatta. Yhteiskuntakuvaukset ja työväestöä sympatisoivat teokset ja kirjailijat olivat suosiossa sekä
kotimaisen että ulkomaisen kirjallisuuden osalta.755
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10.4.1

Ryysyranta – ”rähjäisen kurjuuden klisee”756

”Ryysyranta Kenkkusineen ja kurjuuksineen” on Sihvon mukaan irronnut ”jo ajat
sitten suomussalmelaisista raameistaan”. Ryysyrannasta on muodostunut samanlainen yleiskäsite kuin Kiven Impivaarasta; impivaaralaisuus mallinnetaan eristäytymiseksi normiyhteiskunnasta ja ryysyrantalaisuus kaiken kattavan köyhyyden ja
kurjuuden tyyssijaksi:
Ryysyrannasta on tullut yksityistä yleisempää, se on kolkka suomalaisen huumorin ja ankean todellisuuden yhteistä ja jakamatonta pesää, se on yhtä lailla
kehitysaluepessimismin kuva tänä päivänä kuin kansallishumoristisen saamattomuuden korkea veisu.757
Suomalaiskansalliseksi köyhyyskuvaukseksi teoksen mielsi myös Kiannon tekstejä
runoilloissaan esittänyt Veikko Sinisalo, joka kirjoitti Kiannolle käytyään katsomassa teoksen elokuvaversion, Roland af Hällströmin ohjauksena vuonna 1955
valmistuneen Ryysyrannan Joosepin:
Katsellessani tänään filmiä ”Ryysyrannan Joosepista” ihastelin jälleen Sinun
ihmiskuvauksesi moniulotteista rikkautta. Sinä tunnet Kainuun kansan ja olet
sen kuvannut todesti ja aidosti, jonka edessä on jokaisen otettava kunnioittaen
hattu päästä. Henkilökohtaisesti minä teen sen täydellisesti myötäeläen, sillä
minäkin osaltani olen tahtonut olla vähäosaisten puolella, joita tässä armaassa
isänmaassamme on vieläkin niin tavattoman paljon. Ryysyrannan Joosepin elämänkamppailulla on kantavuutta ja on se universaali ilmiö kautta aikojen ja
siksi tunnenkin niin tavatonta onnea, että voin ja saan sitä esittää, sekä, että
minua ymmärretään.758
Köyhälistön arvioinnissa on 1800-luvun puolivälissä käytetty Haatasen mukaan
yleisesti kahta kategoriaa: omaa syyttään köyhyydestä kärsivät, muun muassa vammaiset, ja toisena ryhmänä laiskat ja taitamattomat. Jälkimmäiselle ryhmälle köyhyys oli rangaistus, joten he eivät ansainneet kristillisen rakkauden mukaista kohtelua. Köyhyyden syiksi katsottiin myös viinanpoltto ja liiallinen juonti, säästämättömyys ja ”tilattoman väestön kevytmieliset avioliitot”.759 Teoksessaan 60-luvun
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sosiaalipolitiikka (1961) Pekka Kuusi nimeää Ryysyrannan Joosepin ja Putkinotkon raporteiksi ”laiskuuden ja saamattomuuden syistä” ja eläviksi ja yleispäteviksi
kuvauksiksi siitä, miten yhteiskuntatalouden ”kausaalinen kiertokulku johtaa kasaantuvaan köyhyyteen” sukupolvesta toiseen. Kuusi pitää hätkähdyttävinä Kiannon ja Lehtosen silloisia varmoja käsityksiä köyhyyden kiertokulun syistä, joiden
vuoksi sekä Jooseppi Kenkkunen että Juutas Käkriäinen saavat ”synninpäästön”
saamattomuudestaan. Jooseppi Kenkkusenkaan laiskuus ei näytä enää laiskuudelta,
vaan apaattiselta toivottomuudelta, jos otetaan huomioon hänen olemattomat mahdollisuutensa päästä kirotun köyhyyden kierteestä:760
Kannattiko elää ja uskoa – hänen, mahdottomuuksien umpikujaan kupertuneen
rähjämökkiläisen? Kuuden alastoman lapsen isän? Kymmenettään raskaana
riutuvan akan ukon? Viljelyksettömän viljelijän? Russakkapirtin isännän? Heinättömän lehmänrääkkääjän? Kouluuttamatta jääpien sikiöiden papan? Elinkautisen armonkerjäläisen? – Salaviinankeittäjän? [--.] Ikuista kitkutusta,
ikuista kihnutusta, perävetoa ja kähmimistä kädestä kärsään… Miksi? Sanoppa
ihmisen järki syntyjä syviä myöten että miksi? – Kirotun köyhyyden takia vain.
Köyhyyden, jonka liejusta jalat eivät enää irtaudu. Köyhyyden, josta yksilövoimin ei nousua olla voi.761
Kiannon tekstistä nousee esille Kuusen teoksessaan esittelemä sosiologinen teoria,
jonka mukaan ennen sosiaalipoliittista tulonjakoa köyhyydestä ei juuri noustu ”yksilövoimin”. Köyhyys, passiivisuus ja eristäytyneisyys kulkevat sosiologien mukaan käsi kädessä, jopa sukupolvesta toiseen. Kuusi näkeekin suomalaisen tulonjakopolitiikan hävittäneen putkinotkolais-ryysyrantalaisen köyhyyden ja auttaneen
passiivista ja köyhää väestönosaa aloitteellisuuden ja omavastuisen elämänotteen
aktivointiin taloudellisen tilanteensa kohentamiseksi. Sekä aktiivisuudella että passiivisuudella on Kuusen mukaan tapana kasaantua.762
10.4.2

Kainuulaisen köyhyyden juuret ja realiteetit

R. Heikkinen taustoittaa artikkelissaan ”Kainuu – kurjuuden tyyssija” Kainuusta
kertovien tekstien mollisointuisia kuvauksia, joilla on pitkä historia. Tradition aloittivat Kajaanin linnassa vankeina 1600-luvun ensi puoliskolla viruneet kaksi ruotsalaista, historioitsija Johannes Messenius ja runoilija Lars Vivallius. Kurjuuden
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kuvausten 1700-luvun jatkajiksi Heikkinen nimeää runoilija Frans Mikael
Franzénin ja Henrik Gabriel Porthanin, jotka eivät säästelleet sanojaan ”kuvatessaan seudun kurjuutta ja asukkaiden moukkamaisuutta”. Myös Lönnrotin, Kajaanissa lääkärinä vuosina 1833–1854 toimineen, köyhyyskuvaukset levisivät sanomalehtien välityksellä. 1900-luvun alussa traditiota jatkoi Kajander, jonka matkareportaasit ”Nälkäseuduilta” kauhistuttivat lukijoita.763 Kajanderin Suomussalmea
käsittelevät raportit antoivat kuvan todellisesta köyhyydestä, mutta myös epäilyn
asukkaiden saamattomuudesta ja laiskuudesta:
Yksi silmiinpistävimpiä huomioitani oli se, etten ainoassakaan paikassa nähnyt
miehiä minkäänlaisessa oikeassa työntoimessa, vaikka he kyllä kovaa työtään
ja peltojensa lannoitusta kehuivat. [--.] Naiset olivat liikkeellä aikaisesta myöhäiseen, eivätkä he minun mielestäni suotta piippua imeskelleet. Onpa paikkoja,
joissa heidän täytyy valjastaa miehille hevonenkin, kun nämä heinään tai johonkin muuhun toimeen lähtevät. Millä voimalla miehet sitten heiluvat savotoilla ja tervatöissään, sitä en tiedä, mutta paljo kuuluvat naiset ainakin viimeksimainituissa töissäkin kulkevan mukana.764
Ei ainoastaan nälkää, vaan monenmoista muutakin kurjuutta olisi Kajanderin mukaan kerrottavana niin paljon, että lukijat voisivat kyllästyä. Tahatonta komiikkaakin mahtuu sekaan, kun Kajander toteaa käsinkivillä koivun kuoresta jauhetun leipäjauhon näyttävän melkein samalta ”kuin Fatzerin kaakao!” Koivun parkin kitkeryydestä ja sopimattomuudesta lasten vatsoille ei jää kuitenkaan epäselvyyttä: ”Minä myönsin sen täydelleen, sillä Honkisaaren leivästä oli jäänyt joku
karkeampi kappale hampaani väliin ja karvasteli siellä vielä.”765
Myös Calamnius tutki Suomussalmen asukkaiden elinoloja ja julkaisi Päivälehdessä köyhyyttä ja puutetta kuvaavan artikkelisarjan ”Kotipitäjää kiertelemässä”766, jossa Calamnius kertoo muun muassa ihmisulosteiden käytöstä lehmien
ruuaksi. Matkalla mukana olevalle ”sontapadan” keittoa kauhistelevalle agronomille ja lukijoille selviää, että tällainen lehmien ruokkiminen on vielä vuonna 1904
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aivan yleinen tapa Kiannalla. Calamnius toteaa, että eteläsuomalainen lukija ei varmaan voi ”ymmärtää, miten köyhyys ja epäsiisteys käyvät käsikädessä Pohjanmaan
ylimaissa”.767
Punaisessa viivassa ja Ryysyrannan Joosepissa kuvatun köyhyyden kehkeytymisen syitä voidaan löytää Leipä luonnosta: Suomussalmen historian kymmenen
vuosituhatta (1992) -teoksen esittämistä Kainuun elinkeinorakenteen muutosten
seurauksista. Tervanteko, jonka kukoistusaikaa elettiin Kainuussa 1840–1900, oli
myös Suomussalmen pääelinkeino jo 1850-luvulla ja koitui kaikkien sosiaaliryhmien hyväksi. Hyvinvointi merkitsi myös väkiluvun kasvua. Vuonna 1879 päättyneen isojaon seurauksena neljä viidesosaa Suomussalmen pinta-alasta siirtyi valtion omistukseen, mikä merkitsi tervanteon tyrehtymistä. Tervatulojen romahtaminen sattui samoihin aikoihin alkaneiden katovuosien kanssa, joiden seurauksena
ajanjakso 1890–1904 muodostui ”painajaismaiseksi” ja ”merkitsi nälkäpitäjän nälkiintymistä entisestäänkin”. Katovuosien vuoksi valtio salli metsiensä käytön tervantekoon väliaikaisesti, mutta metsän arvon nousu oli lopullinen kuolinisku tervanteolle. Maa- ja etenkin karjatalouden hyväksi 1880-luvun lopulla alkanut valistustyö ei luonnollisesti heti voinut tuottaa näkyviä tuloksia. Nälänhätä toimi pontimena Amerikkaan ja Kanadaan suuntautuneelle siirtolaisuudelle, joka johti 1093
suomussalmelaisen muuttoon valtameren taakse vuosina 1870–1926. Parhaassa
työiässä olevien miesten muutto työn perässä ulkomaille ja lasten ja vanhusten jääminen Suomeen kunnan elätettäviksi merkitsi katastrofia kunnan taloudelle.768
Haatanen määrittelee Hurskaan kurjuuden, Putkinotkon ja Ryysyrannan Joosepin vertaistaan vaille oleviksi teoksiksi yksilötasoisesta maalaisköyhyyden kuvauksesta. Edellä mainittujen teosten arvo ei ole niinkään kriittisen yhteiskuntatieteen alueella, vaan enemmänkin köyhyyden sosiologisten ja psykologisten syiden
havainnoinnissa. Kiannon teoksessaan kuvaamia köyhyyden ulkoisia piirteitä Haatanen pitää luotettavuudeltaan kiistattomina ja tukee päätelmänsä valtion asettaman
maaseudun asuntokomitean vuonna 1937 julkaisemaan tutkimukseen.769 Asuntokomitean tehtäväksi annettiin maalaiskuntien asunto-olojen epäkohtien tutkiminen
ja parannusehdotusten esittäminen. Komitea tuli aiempien tutkimusten ja vuonna
1937 touko-kesäkuun vaihteessa tekemänsä kuntamatkan perusteella siihen johtopäätökseen, ”että maaseudun asunto-oloissa vallitsee huomattavia epäkohtia”. Komitean tutustumiskohteet sijaitsivat Itä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin kohde oli
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Kuopion lähistöllä sijaitseva Tuusniemi, joten Oulun ja Lapin läänissä komitea ei
käynyt lainkaan. Raportissa todetaan, että mitä pohjoisemmaksi ja idemmäksi mentiin, sitä heikommiksi asunto-olot osoittautuivat. Vaikka komitea tunnistikin, että
asumistasoon vaikuttavat ilmeisesti myös taloudelliset seikat, se näki vaikeaan tilanteeseen syypäinä myös valistuksen puutteen ja ”perheen päämiehen” saamattomuuden. Komitea toteaa, että asuntojen kohentamiseen annettavan valtion rahallisen tuen muoto ja määrä on ”arkaluontoinen ja vaikea asia”, koska tuen tarvitsijoissa on melkoisesti ”oma-aloitteisuutta ja tarmoa” vailla olevia, avustuksenottajamielellä varustettuja perheenpäitä.770
Myös Jooseppi Kenkkusen saamattomuus kotinsa korjaamiseksi palaa yleiseen
näkemykseen kansasta osasyyllisenä omaan kurjuuteensa:
[Nimismies Koskelin] puhalteli sauhuja ja vaivihkaa tarkasteli mökin sisustaa. ”Onpa pesä!” hän ajatteli. ”Noin mukava mies ja noin älykäs mies ja henkisesti aivan kuin valveutuneista valveutunein, mutta jokapäiväisessä elämässään saamaton nahjus – peukalo keskellä kämmentä – ei edes asuntonsa ainoata
ovea korjaa, ei lattiaansa yhtä palkin pätkää saa, vaikka sankka metsä ihan on
päälle kaatumassa – se on Suomen kansaa se!”771
Komitean mietintöön sisältyy tuloksia myös Maatalousseurojen Keskusliiton
vuonna 1936 organisoimasta, maatalous- ja kotitalousneuvojien suorittamasta tutkimuksesta Suomen pohjois- ja itäosien varattomimman kansankerroksen, palstaviljelijäperheiden asuntotasosta. Palstaviljelijäperheet olivat ”kunnan huoltoavustuksen tarpeessa tai aivan avunsaannin rajalla olevia perheitä”, joita valtio ja kunta
auttoivat antamalla heille viljelyspalstoja. Eniten palstoja oli jaettu Oulun ja Kuopion lääneissä, joissa varallisuuskin oli tunnetusti heikkoa. Perheiden asunnoista
57,4 % oli yhden huoneen asuntoja ja 37,6 % kahden huoneen asuntoja, joista puolessa toinen huone ei ollut lämmitettävä. Asunnoista vain 38,3 % oli todettu ”täysin
tyydyttäviksi”, joten epäterveellisten, kylmien, vetoisten ja kosteiden asuntojen
määrä oli huomattavan suuri ja ”joukossa oli ihmisasunnoiksi täysin ala-arvoisiakin”. Komitea kiinnitti huomiota myös siihen, että väestö lisääntyy tehokkaimmin
juuri maaseudulla ja ”niissä piireissä”, joilla oli huonoimmat asunto-olosuhteet ja
heikko varallisuus. Komitea esitti huolestumisensa myös lasten kasvuoloista ja totesi, että ”huonot asunto-olot vaikuttavat turmiollisesti nuorison kehitykseen” ja
johtavat helposti ”asosiaalisiin tapoihin ja pyrintöihin”.772
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10.5 Kieltolaki tunkeutuu kirjallisuuteen
Matti Peltonen toteaa teoksessaan Kerta kiellon päälle (1997), että kieltolakiaikana
viinan salapoltto ja -kauppa oli niin yleistä, että se tunkeutui väistämättä ajan kirjallisuuteen, Laitisen773 mukaan Kiannosta Pentti Haanpäähän. Ulla-Maija Juutilan774 mukaan joissakin ajan teoksissa on suorastaan kirjallisen trokauksen piirteitä.
Kieltolakiin liittyvät kysymykset nousevat esiin muun muassa Ryysyrannan Joosepissa, Putkinotkossa ja Mika Waltarin Suuri illusioni (1928) -teoksessa, mutta ne
eivät ole varsinaisia kieltolakikuvauksia. Kiannon teoksessa on mukana tietoista
sivistyneistön pelottelua, joka liittyy yläluokkaan kuuluvan nimismiehen luokkarajoja rikkovaan seurusteluun ryysyköyhälistöön kuuluvan viinankeittäjä Joosepin
kanssa. Kianto halusi Peltosen mukaan osoittaa, että tällainen luokkarajat ylittävä
seurustelu voi johtaa ”’valioväen’” brutalisoitumiseen, jos typerää ”kieltolakifilmiä”
ei pysäytetä:775
Ja Ryysyrannan Jooseppi, velikulta viinankeittäjä, kylvetti isällisesti, veljellisesti, rakkaasti ja sydämellisellä arvonannolla pitäjänsä lempeän nimismiehen,
joka kerrankin tahtoi nauttia korven peikkojen pesässä, kaukana virantärkeästä
maailmanmyllystä – kaukana maaherroista, kansaneduskunnasta ja sosiaaliministeriön raittiuslautakunnasta. [--.] Ihmisiä he vain olivat tässä tilanteessa eikä
kumpikaan edes koskettanut onnettomaan kieltolakiin, ja Jooseppi varoi visusti
ilmaisemasta, kuinka lähellä tuo iloliemen lähde sijaitsi – eikä Carolus Koskelinkaan sitä tarkemmin kysellyt. Hänestä nuo Korpi-Jaakon kyynelet vain kuuluivat Ryysyrannan riihisauna-reseptiin aivan kuin järven vesi sauna-ammeeseen.776
Kieltolakimentaliteetilla oli M. Peltosen mukaan pitkät, alkuunsa taloudelliset perinteet jo ennen eduskunnan vuonna 1907 hyväksymää kieltolakia, joka sai vahvistuksensa vasta vuonna 1917 777 ja pantiin täytäntöön kaksi vuotta myöhemmin.
Vuoden 1800 paloviina-asetus oli antanut sekä maan- että kiinteistönomistajille oikeuden paloviinan valmistukseen, jonka laajuus perustui maaseudulla manttaalilukuun, samoin kuin viinaverokin. Paloviinan valmistuksesta muodostui polttoväli-
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neistön teknisen kehittymisen ja höyryvoiman käyttöönoton myötä tuottava tulonlähde kartanoille ja suurtiloille. Kotimaista tuotantoa varjeltiin paloviinan tuontikiellolla, ja säätyläistilanomistajat ja muut suurtuottajat halusivat saada myös kotimaiset markkinat haltuunsa ajamalla talonpoikien kotipolton kieltoa. Kieltoa perusteltiin sillä, että juuri talonpoikaisen kotipolton kieltäminen ”olisi lääke köyhyyteen, rikollisuuteen ja siveettömyyteen”. Myös valtio ajoi paloviinan valmistusta
tehdaselinkeinoksi oman taloutensa paikkaamiseksi. Paloviinan kotipoltto kiellettiin lopulta vuonna 1866 talonpoikaissäädyn vastustuksesta huolimatta.778
Suomalaista alkoholipolitiikkaa on M. Peltosen mukaan leimannut johtavien
alkoholipoliittisten vaikuttajien ja tutkijoiden, muun muassa Arvo Linturin ja Kuusen käsitykset, joiden mukaan vain sivistyneet ja koulutetut ”’ylemmät’ kansankerrokset” osaavat käyttää alkoholia säädyllisesti ilman ylilyöntejä ja että alkoholin
ongelmakäyttöä esiintyy vain työväestön ja alempien sosiaaliryhmien piireissä.779
Putkinotkon kirjakauppias ja tilanomistaja Aapeli Muttisenkaan mielestä viinakset
eivät sovellu hänen mökkiläiselleen, metsäläinen Juutas Käkriäiselle:
Pitihän sitä torua, sillä vaikka viinakset ovat Muttisenkin päästä mukavia, niin
eihän niistä ole Juutaksen tapaiselle: tekevät köntyksen ja viekastelevan kansan
entistä veltommaksi ja kehnommaksi.780
Kianto kirjoitti kieltolakisatiiri K. H. P. V.: Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunta
(1925) -teoksensa Lappeenrannassa samaan aikaan, kun viimeisteli Ryysyrannan
Jooseppia ja seurusteli välillä yksityislääkäri Einar [Eino] Heikelin kodissa.781 V.
Laurila toteaakin, että Kiannolla oli ”lappeenrantalaiseen todellisuuteen” sijoitetun
boheemisatiirin mukaan siellä varsin suotuisat työolot. K. H. P. V.:n ”riihatonta leikkiä” ei kuitenkaan ymmärretty kieltolain aikaisessa Suomessa ja sen myynti keskeytettiin ”pahennuksen takia”. Kiannonkin osalta voidaan Laurilan mukaan todeta
se, että päiväkohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin tarttuvan kirjailijan tulee valmistautua myös teostensa ristiriitaiseen vastaanottoon. 782 Kohtuullisen Hutikan
Pyhä Veljeskunta on Kiannon varsin tuulettava kannanotto kieltolain kumoamisen
puolesta. Teoksen mottona on, että joko liika raittius tai liika juominen pilaa ihmisen. Suomen eduskuntaa Kianto kiittää siitä, että se ”on kohtapuoleen pakottanut
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koko Suomen kansan elämään boheemielämää”783. Hj. Nordling784 kiittää kirjeessään Kiantoa ”raittiushulluuden” luoman surkean tilanteen paljastamisesta, mutta
ennustaa kurjuuden jatkuvan, koska ”raittiushulluja on nimittäin joka porvarillisessa puolueessa enemmän kuin tarpeeksi”. Raittiussantarmit, ehdottoman kieltolain – valhesiveellisen kuristuslain – ajajat ovat Kiannon teoksen mukaan
nousukkaita, kuivia arki-ihmisiä, joita huvitti ratsastella moraalin aasintammalla. Kieltolaki oli heille kaiken siveyden tunnusmerkki, he pettivät itseään
uskolla että joka Kieltolakia noudatti, se muka noudatti kaikkea moraalia, oli
muka mallikelpoinen, lainkuuliainen, ”lojaalinen” kansalainen. Kieltolaista oli
tehty uskontunnustus, sen pöyhkeilevät ritarit – nuo homines novissimi – vaativat opetuslapsiltaan polvistumista uhrialttarin eteen ja manausta: kirottu olkoon kaikki elämänilon neste! Kieltolaista oli tehty lunastusoppi. Ihmisen arvo
muka horjui, ellei hän suostunut kaikkea ikäänsä hörppimään vettä, piimää,
lemonaadia, kahvinkuraa, teehaudetta sekä karttamaan kaikkia vereen ja henkeen käypiä, jalompia nesteitä.785
Ryysyrannan Joosepin Jooseppi Kenkkusen elämänilot ja murheet kietoutuvat laittoman maisemasamppanjan keiton ympärille. Kupiainen786 nimeääkin teoksen sosiaalipoliittiseksi teemaksi juuri kieltolain. Jooseppi päätyy taloudellisessa ahdingossaan viinanpolttoon ystävänsä Riepuniemen Matin rohkaisemana: ”Kurjuudesta ei nousta rehellisin keinoin. Kierrä hiukan kieroa lakia eläkä päästä pakkorikosta omalletunnollesi, niin elät iloksesi”787. Joosepille korpirojun myynti tuokin
hetkellistä helpotusta köyhyyteen. Pikanttina lisänä toimii ystävyys kunnan merkkihenkilöiden, muun muassa vallesmannin kanssa, joka myös on Joosepin asiakas.
10.6 Kieltolakipolitiikka ajautuu karille
Raittiustoiminta, joka oli ollut vähäistä ennen kotipolton kieltoa, kehittyi 1880-luvulta alkaen sellaiseen muotoon, jossa suhtautuminen alkoholiin oli kokonaisvaltaisesti kielteistä. Kansalaisten keskuudessa vähitellen kehittynyt alkoholikielteisyys ilmeni M. Peltosen mukaan muun muassa vuoden 1898 juomalakkoliikkeenä
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ja peräti 170 000 788 täysi-ikäisen henkilön allekirjoittamana kieltolakiadressina.
Kuntien alkoholiin liittyvien järjestyssääntöjen ansiosta Suomi oli 1900-luvun
alussa yksi ”Euroopan kuivimmista maista”, ja kieltolaille näytti olevan yksituumaista kannatusta. Alkoholikielteiseen keskusteluun tuotiin mukaan myös suomalaiset juomatavat ja ”’suomalainen viinapää’” -käsite, johon liitettiin humalahakuisuus ja väkijuomien käytön yhteys rikollisuuteen. Kun vuonna 1916 tehdyn laajan
alkoholipoliittisen tiedustelun mukaan 90 % kuntien miesvaltaisesta virkamieseliitistä (kunnallislautakuntien esimiehet, nimismiehet, poliisit ja kirkkoherrat) kannatti maailmansodan alussa venäläisten viranomaisten määräämän juovutusjuomakiellon voimassapitoa, mielipideilmasto kokonaisvaltaisen kieltolain hyväksymiselle oli avoin.789 Kieltolain kynnyksellä puhtaan alkoholin kulutus oli Jorma Simpuran mukaan ”painunut 0,07 litraan asukasta kohti”. Simpura arvelee, että lukuun
ottamatta ensimmäisiä kieltolakivuosia alkoholin kulutus nousi kieltolain aikana
noin kahteen litraan puhdasta alkoholia vuodessa asukasta kohden.790
Presidentti Lauri Kristian Relanderin päiväkirjasta käy ilmi, ettei raittiusväki
ollut huolissaan ainoastaan rahvaan tekemistä kieltolakirikoksista. Relander kirjoittaa päiväkirjassaan 19.11.1929 Suomen Setlementtiliiton pääsihteeri Sigfrid Sireniuksen raportoineen Relanderille alkoholitilanteesta ja todenneen, ”’että meillä
huliganismi on päässyt huipuille saakka’”. Sirenius oli kertonut Relanderille Eino
Suolahden 50-vuotispäivillä olleen tarjolla ”kuutta eri lajia väkijuomia” ja päivällisillä olleen läsnä Svinhufvud, Mannerheim, Helsingin yliopiston kansleri Hugo
Suolahti ja Antti Tulenheimo, ”muista pienemmistä puhumattakaan”. Relander toteaa merkintänsä lopuksi, että muutoin niin asiallinen Sirenius näyttää olevan ”täydelleen kieltolakipsykoosin vallassa”.791
Kirsi Rasinahon mukaan alkoholia myytiin kieltolain aikana samoissa paikoissa, missä sitä oli myyty ennen kieltolakiakin sekä niiden lisäksi lain aikana
perustetuissa salakapakoissa ja salakauppaverkostojen välityksellä. Alkoholia, lähinnä spriitä, salakuljetettiin Suomeen Helsingin kautta koko maahan, ja yksistään
Helsingissä toimi Jouko Siiven792 mukaan noin tuhat alkoholin laitonta myyntipistettä. Laittomasta alkoholin myynnistä muodostui ”laaja harmaan talouden sektori”,
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suoranainen elinkeino ”tuhansille suomalaisille”.793 Jorma Kallenaution väitöskirjan Kieltolaki ja sen kumoaminen puoluepoliittisena ongelmana (1979) mukaan reseptillä apteekkien kautta saadun alkoholin myynti kasvoi kieltolain aikana sellaisiin mittoihin, että tilastojen mukaan kysymyksessä ei voinut olla pelkkä lääkinnälliseen tarkoitukseen mennyt myynti. Maaseudulla harjoitettu salapoltto oli Kallenaution mukaan alkoholin salakuljetukseen ja reseptimyyntiin verrattuna paljon
merkityksettömämpää, ja sitä vähensi salakuljetusspriin saannin helppous ja runsaan tarjonnan vuoksi edullinen hinta. Salakuljetuksen helppous rannikkoseuduille
merkitsi sitä, että alkoholin luvaton valmistus keskittyi etupäässä Oulun ja Kuopion
lääneihin eli sinne, minne salakuljetus oli hankalampaa ja kalliimpaa.794 Reijo Ahtokarin mukaan kieltolain aikaisessa Suomessa ei ollut vain kuivia ja märkiä kuntia,
vaan ”’märkiä’” ja ”’erittäin märkiä’”.795 K. H. P. V. -teoksessa Kianto irvailee kieltolain epäonnistumista kaikkien yhteiskuntaluokkien osalta:
Kieltolaki, joka Maahan julistettu oli, jakoi ihmiset kahteen vihamieliseen leiriin: raittiusritareihin ja juoppojunkkareihin. Kuta ankarammin juomain käyttämistä vainottiin, kuta kovempia rangaistuksia raittiushullut saivat säädetyksi
rahvaalle, sitä enemmän kieltolakia rikottiin ja riepoteltiin, sitä kiihkeämmin
ilmaantui ”sankarillista” salakuljetusta ja ”jumalatonta” julkijuopottelua. Suuretkin herrat herkuttelivat, pienet narrit napsuttelivat, maanisätkin maiskuttelivat, hienot ja huonot naiset nautiskelivat, äveriäät maanviljelijät viettivät villiä
viinajuhlaa, kaupparatsut – nuo salkulliset herrat pilkullisissa housuissa – riehahtelivat kuin löylynlyömät prinssit, työmies ryypiskeli ja tappeli totuttuun
tapaan, mökinmuijat muikistelivat suitaan, koulupojat ja tytöntyllykät huvittelivathen huumauksella, viisaustieteen tohtorit, kaiken maailman maisterit saattoivat pumpata pirtua kuin kirnupiimää, tuomarit tuikkuilivat ja tuomitsivat,
kaupunkien herrat heiluivat hotelleissa ja kadulla, koulujen korkeat rehtorit
esiintyivät jokaviikkoisessa kohmelossa, taiteilijat taapersivat ja tuhersivat taidettaan, komeat kenraalit juopottelivat kuin Olympon jumalat, nuoret sotilaat
eivät tienneet mitään viehättävämpää kuin virolaisen viettelyksen, koko armeija syleili kanisteria ja heikonsi hartioitansa Maan vihollista vastaan, vanha
hovioikeuden presidentti tai nuori nousukas ministeri eivät katsoneet arvoilleen sopimattomaksi löytää itsensä joskus putkan pahnoilta, poliisimestarit,
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nuo vaikeimman viran valtiaat, joivat juonikkaasti, poliisit poikkeilivat ankarasta järjestyksestä – itse raittiusvalvojatkin joivat ja petkuttivat aatteitansa.796
Neljä vuotta kieltolain toimeenpanon jälkeen tehdystä kieltolakitiedustelun tuloksista havaittiin, että suhtautuminen kieltolakiin oli muuttunut murskaavan kielteiseksi ja että lakiin olivat pettyneet erityisesti sivistyneistön edustajat. Tulokset
osoittivat, että ennen kieltolakia voimassa ollutta väkijuomalainsäädäntöä oli kunnioitettu paremmin kuin kieltolakia. Samaiset virkamiesryhmät, jotka olivat vuoden 1916 tiedustelussa olleet kieltolain kannalla, käänsivät täydellisesti kelkkansa
vuoden 1923 tiedustelussa. Poikkeuksen, M. Peltosen mukaan ilmeisen totuudenvastaisesti, tekivät ainoastaan työväkeä edustaneet ammattiosastot, joista vain 22 %
katsoi kieltolain epäonnistuneeksi. Lain epäonnistumisen yleisimmäksi syyksi nähtiin ”’yleinen siveellinen rappeutuminen’”. Tiedustelusta kävi selväksi, että alkoholin nauttiminen oli vanha tapa, lääkkeenäkin käytetty ja että laki on pakkolaki,
joka loukkaa ihmisen henkilökohtaista vapautta.797 Pontikkaa nimismiehen ja apulaisnimismiehen suojeluksessa keittävän Jooseppi Kenkkusen mietteet eivät voisi
olla lähempänä virallisen tiedustelun tuloksia:
”Ka niinkuin tää viinan viljelyskin – Ukko Noakin perintö – entäs nyt kelpo
rikku rotokollassa! Kieltolaki on kieltolaki, maan isät sen keksivät ja parlamentti vahvisti, mutta tulvillaan vain tulivettä lainehtii tasavalta – niitä alkion
huolia eli miten ne häntä viinimmin kuhtuut, sitä spirtua kuuluu rintamailla
rippovan ylitsevuotamiin asti, ei kuulemma ennätä Helsingin poliisit maahan
kaataa kaikkea, vaikka kerkiämään kanistereita kallistavat kenttään, kuuluupa
lentomasinastai setvertnoita tippuvan Lappeenrantaan ja Karjalan Vuoksikin jo
virtaavan puoliksi sitä spirtun sekulia… Ja siihen katsoen että kun sitä ainetta
saapi hevoskuormittain valtion atteikeista eikä joka resehtiä rikosrekisteriin
merkitä, ja kun se on kulkutauvissa ja spanjassa mahottoman terveellistä ja
kylmetyksessä kuraasinantavaa, niin sen hiivatin hirtehinenkö hänessä sitten
häksännee koko järjestelmässä, jotta ei Suomen korpikansa tippaakaan tirauttaa saisi? – yhtä hyvää tämä on kuin vapriikin valkonenkin ja paljon parempaakin!”798
Kallenautio toteaa, että vaikka jo 1920-luvun puolivälissä tiedostettiin kieltolain
mukaisen alkoholipolitiikan epäonnistuminen, vasta yleismaailmallinen talouspula
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siivitti kieltolain kumoamista. Valtio tarvitsi rahaa ja saisi sitä alkoholiveroina.
Kieltolain kumoamisen vauhdittamiseksi hallitus päätti järjestää neuvoa-antavan
kansanäänestyksen, koska epäili eduskunnan halua kieltolain kumoamiseen tai ainakin pitkittävän lain kumoamista.799 Naisten osuus kieltolain kaatamisessa oli Aija
Kaartisen mukaan yllättävä, koska naisten oli otaksuttu olevan kieltolain suurimpia
kannattajia. Kieltolakiäänestyksessä 29.–30.12.1931 äänestäneistä naisista 65,3 %
ja miehistä 74,8 % oli kieltolain kumoamisen kannalla.800
10.7 Jooseppi Kenkkunen – originelli metsäläinen
vai ”irrationaalinen pelle”801
Realistisessa kirjallisuudessa kuvatut näennäisen kehittymättömät rahvaan tyypit
ovat Niemen mukaan teosten sankareina varsin usein poikkeushenkilöitä, jotka eivät edusta tavallista kansanmiestä. Esimerkkeinä sopeutumattomista ja omapäisistä,
jopa salaperäisistäkin yksilöistä Niemi mainitsee Ryysyrannan Joosepin Jooseppi
Kenkkusen, Putkinotkon Juutas Käkriäisen, Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijan (1952) Konsta Pylkkäsen ja Heikki Turusen Simpauttajan (1973) Simpauttajan. Kirjailijat eivät ole luokitelleet edellä mainittuja hahmojaan sosiaalisesti,
vaan luonnostelleet heidät ”maanläheisesti” ja ”sallineet henkilöidensä puhua vailla
moraalisia tai ideologisia pidäkkeitä”. Kun edellisten hahmojen joukkoon liitetään
vielä ”Sillanpään vaistoihmiset” ja ”Lassilan animaaliset tyypit”, voidaan Niemen
mukaan havaita, että suomalaisten suosikkisankareiden taustana on metsäläisyys.802 Hellaakoski luonnehtii Jooseppia viekkaaksi ja sisukkaaksi rahvaan tyypiksi. Joosepin fyysisen vamman, kyssäselkäisyyden, Hellaakoski tosin näkee konstruktiovirheenä, ”joka pyrkii kiistämään tekijältä pois oikeuden käyttää Jooseppia
suoranaisena äänitorvenaan rämsänrantalaispropagandan hyväksi”.803
Kupiainen esittelee Kiannon kansankuvaukset kriitikoiden valtavirrasta poiketen humoristisina teoksina. Punaisessa viivassa Kiannon huumori ei pääse näyttäytymään laveana nauruna teoksen kiinteän komposition vuoksi, mutta Ryysyrannan
Joosepissa, ”korpiproletariaatin” surullisen riemukkaassa eepoksessa huumori on
jo koko teoksen valtaväri. Teoksen sosiaalinen julistus ei ole Kupiaisen mukaan
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tendenssimäistä ja jää Joosepin mielenkiintoisen henkilöhahmon varjoon. Humoristiseksi mestariteokseksi Ryysyrannan Joosepin tekee sen polveileva rakenne ja
herkuttelu riemukkailla yksityiskohdilla. Murrekielen ja deskriptiivisten verbien
viljely on Ryysyrannan Joosepissa Kupiaisen mukaan pidemmälle vietyä kuin Punaisessa viivassa. 804 Joosepin kielevän anopin verbi-ironian kohteeksi joutuvat
Joosepin pontikkatehdasta etsimään tulevat ”viinasantarmit”:
Ka saapi, saapi katella – on täällä kahtelemista, ipatti ämmä puolittain iloisena
ja ivallisena. – Oisi pitännä Pirhosen tulla aikasemmin – silloin kun näläkäinen
lainalehmä männä sumpsahti suohon, poika lyyä lipsautti poloviluuhun, kiukaan raato hajota romahti, katon hylyky lentää lerkutti hiiteen ja emäntä riepu
tehä tipautti tämän vajanaisen tyttölapsen. Silloin oisi ollunna kahtelemista!805
Kiannon onomatopoeettisten ja murresanojen viljely ei miellyttänyt kaikkia. Aarne
Anttilan vuoden 1926 historiateos Johdatus uudenajan kirjallisuuden valtavirtauksiin ei huomioi Punaista viivaa ja Ryysyrannan Jooseppia huolimatta siitä, että
Anttila pohjaa valintansa aikalaiskritiikiltä ”yksimielisimmän tunnustuksen” saaneisiin teoksiin. Syytä Kiannon ohittamiseen voidaan hakea murretaistelun suunnalta. Realismin tyyliä arvioidessaan Anttila toteaa realismin aiheiden olevan valtaosaltaan rahvaan piiristä ja realistimme lähtöisin Itä-Suomen murrealueilta, joten
odotettavissa on ollut toinen suurryntäys sitten Kalevalan ”länsisuomalaista kirjakieltämme vastaan”. Näkemyksensä tueksi Anttila viittaa kielimies Frans Ferdinand Ahlmanin lausuntoon Ahon Papin tyttärestä (1885) ja Agathon Meurmanin
lausuntoon Ahon ja K. Leinon teosten kielestä:
F. Ahlman osoittaa Juhani Ahon ”Papin tyttäressä” tarpeettomia murteellisuuksia, huolimattomuutta ja ilmeisiä kielivirheitä, ja hänen huomautuksensa on
tunnustettava pääkohdissa oikeiksi. Erikoisen havainnollisessa artikkelissaan ”Suomenkielisestä proosasta” Agathon Meurman osoittaa, kuinka liiallinen murteen käyttö vie pitkäveteisyyteen – onomatopoeettisten sanojen runsaus! – näennäiseen rikkauteen, joka on vain haparoimista esim. onerma,
odelma, odelvo, oderva, orelva j. n. e., väärinymmärrykseen ja rumuuteenkin,
mistä hän esittää useita hyviä esimerkkejä Juhani Ahon ja Kasimir Leinon tuotannosta.806
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Jooseppi Kenkkunen on Kupiaisen mukaan omissa mietiskelyissään täysverinen
humoristi, joka köyhyyttä ja elämänasioiden suhteellisuutta pohtiessaan toteaa riemukkaasti olevansa yhtä aikaa sekä ”’haisunäätä’” että ”’jumalankuva”’ ja rinnastaa itsensä ”viinankeittäjänä sotasankariin”. Teoksen epilogissa kuvatulla Joosepin
kuolemanunella ja syntirekisterin punnitsemisella on aivan erityinen merkityksensä;
se julistaa ”ruumiillisen kuoleman ylitse teoksen hengen perustunnelmaa: sovittavaa huumoria”.807 Myös V. Laurila näkee Joosepin koko elämän ”lempeän” humoristisessa valossa, etenkin kun Joosepin elämä jatkuu kuolemanunessa. Teoksen sosiaalis-eettinen merkityskin peittyy Laurilan mukaan ”hereän luonnonvaraisen
huumorin” verhoon.808
Nevala on tarttunut niin Kupiaisen kuin V. Laurilankin huumoripohjaisiin tulkintoihin. Molemmat tulkinnat näyttäytyvät Nevalan mukaan varsin kummallisessa
valossa, kun muistetaan, että teos päättyy Joosepin kuolemaan. Nevalaa oudoksuttavat yleensäkin tulkinnat, joiden mukaan Kiannon kansankuvaukset olisivat voittopuoleisesti humoristisia teoksia. Tulkinnalta vaaditaan varsin paljon kyynisyyttä,
jos ”likaisuus, repaleet, törkyiset hajut, kylmyys, russakat, ainainen nälkä tai Topin
ja Joosepin kuolema” nähdään koomisina. Sinänsä ei tosin ole harvinaista, että kansankuvausten tulkinnoissa uusien asioiden eteen joutuvassa kansanihmisessä nähdään koomisia piirteitä, vaikka hänen koko elämänsä olisi yhtä tragediaa.809
Elina Koukin mukaan Ryysyrannan Joosepin kertoja ironisoi Joosepin maailmankatsomusta ja ironia on teoksen oleellinen elementti. Kansan ongelmat ja hätä
mitätöityvät Joosepin ”moniulotteisen persoonan avulla”. Tämä on johtanut Koukin mukaan siihen, että teosta pidetään ”puhtaasti humoristisena”. Myös Joosepin
kolmen lapsen kuolemaan kertoja suhtautuu Koukin mukaan ironisesti onnellisena
ratkaisuna. Jooseppi on persoonana niin ”irrationaalinen pelle” ja absurdi, ettei hänen kuolemansa saa lukijaa suremaan. Kouki näkeekin Joosepin korpiköyhälistön
edustajan sijaan kansankuvauksen modernina ihmistyyppinä, jonka sijoittaminen
Ryysyrannan fiktiiviseen maailmaan on ”kaunokirjallinen paradoksi”. Kansan kurjuuden myötätuntoista ymmärtäjää Kouki ei Kiannossa näe.810
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10.8 Herrakauna umpeen saunomalla?
Kun Ryysyrannan Joosepissa esiintyvä Työväenpuolueen johtomies, ”punarusettikaulainen” Hermanni Hetale moittii Jooseppi Kenkkusta ”saatanan” suojeluskuntalaisten ja verenimijäporvareiden hännystelemisestä, Jooseppi puolustautuu sanomalla hänen suhteensa olevan ”tiplomaattisia”.811 Herraskipeän Joosepin veljeily
nimismies Koskelinin kanssa tuottaakin Kupiaisen mukaan teoksen hersyvimmät
kohtaukset. Nimismiehen ja Joosepin yhteissaunominen ja laittomasti keitetyn iloliemen naukkailu lakaisevat Kupiaisen mukaan ”vanhan herrakaunan jäljet umpeen”.812 Kenkkusten suhde herroihin kuitenkin vaihtelee ”asianhaarojen ja hyötypolitiikan mukaan”, tarvittaessa imarrellaan edessäpäin tai haukutaan takanapäin:
Kenkkuset eivät luota herroihin, mutta käyttävät herroja hyväkseen, he haluaisivat itsekkin herroiksi ja juuri sentähden he vihaavat herroja, koska näkevät
että herruus heihin nähden on supi saavuttamaton ihanne. Heille ei siis jää
muuta kuin ylpeillä siitä että eivät ole eivätkä voi olla herroja.813
Karkama toteaa, että vaikka Koskelinilla onkin kansanrakkautta, hän asettuu Kiannon kertomuksessa roolinsa mukaiseen, ennustettavissa olevaan asemaan. Koskelinin ja Joosepin ystävyys voi kukoistaa ”vain lain ja yhteiskunnan ulkopuolella”.814
Ymmärrys kansaa kohtaan ei ylety viranhoitoon asti, vaan Koskelin joutuu nimismiehenä – vastoin omaatuntoaan ja inhimillisyyttä – suhtautumaan vakavasti kotipoltosta tehtyihin ilmiantoihin, jotka ovat usein lähtöisin kansan keskuudesta silkasta ”halpamaisesta kostonhimosta eikä suinkaan raittiusvaikuttimista”. Toisaalta
Koskelin ei pistä ”lusikkaansa” ”siihen liemeen”, missä kotipolton harrastus ei aiheuta ongelmia ja ”kielet vain vähän kilkattavat”. Mietteissään Koskelin antaisi
monopolin Rämsänrannalle:
Ne siellä Helsingin punaisessa myllyssä näytelkööt aikakauden suurta kieltolakifilmiä, siellä siitä saattaa olla siunausta, mutta täällä kaukokorvessa? –
aivanhan tämä on kuin eri valtakuntaa, eri planeettaa – täällä ei ole katuja eikä
kapakoita, täällä on vain tuo ikuinen metsä ja ikuinen ihminen – metsä humisee
– ihminen elää – ei ole pienintäkään huvitilaisuutta – ei kiusausta pikkuvarpaallaankaan mihinkään ryvetykseen astua – sallittakoon siis sellaisessa sopessa edes pisara rukiista puristettua mehua – kaiken moraalin, Aabrahamin,
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Iisakin ja Jaakopin Jumalan nimessä se ei voi olla absoluuttinen rikos, ei pahe,
eikä synti. Monopooli, monopooli Rämsänrannalle!815
Jos Koskelinin suhde kansaan onkin Karkaman mukaan ambivalenttinen, niin itse
kansan keskuudesta poliisiksi kohonnut Pirhonen ei tunne solidaarisuutta kansaa
kohtaan, vaan ”korkean kruunun” uskollisena palvelijana hoitaa järjestyksenvalvojan tehtäväänsä virkaintoisesti ja tunnontarkasti. Rämsän kievarissa pidetyissä suojeluskunnan iltamissa, jonne kylän porvarit rouvineen ja Jooseppikin ovat saapuneet, todentuu Joosepin asema Rämsänrannan yhteisössä. Kylän herrat ”irvistelivät
iloisesti” Joosepille kahvipirtissä, kirkkoherra kättelee ja kyselee muodon vuoksi
kuulumisia, rouva Koskelinkin paiskaa kättä, mutta liehahtaa heti pois. Joosepin
tuntemiseen liittyy salakähmäisyyttä, eikä kukaan halua esiintyä julkisesti Joosepin
ystävänä, koska ainut yläluokkaa ja Jooseppia yhdistävä tekijä, pontikkakauppa, on
lain edessä rikos. Karkama toteaakin, että ”Joosepin arvo tunnustetaan vain järjestyneen yhteiskunnan ulkopuolella”.816
Jooseppi Kenkkusen suhde oikeuslaitokseen ja virkavaltaan on Eero Yrttiahon
tutkimuksen Tuomarin kuva kirjassa (1996) mukaan moninainen. Nimismiehen
kanssa Jooseppi tulee toimeen hyvin, koska on tälle kieltolain takia ”arvokas resurssi” ja nimismies ei myöskään yläluokkaisempana kilpaile Joosepin kanssa samassa kategoriassa paikasta yhteiskunnassa – toisin kuin rivipoliisi Pirhonen. Yrttiahon mukaan Ryysyrannan Joosepissa kritisoidaan köyhän ja varakkaan ihmisen
eriarvoisuutta lain edessä. Kun sakkoja maksamaan pystymätön köyhä joutuu sovittamaan tuomionsa vankilassa, kuittaa varakas rangaistuksensa rahalla:817
Kun Savuvaaran Santea sakotettiin ja tuomio jyrähti että varojen puutteessa
mies linnaan, niin Savuvaaran Sante kuuluu siinä oikeuden edessä silpaisseen
kukkaron sarkahousujensa taskusta ja, hiukan pontikalle lemahtaen, rätkänneen tuomarin nokan alle viisi tuhannen markan seteliä näin sanoen: ”Herra
tuomari, tässä on jenkit. Ei ou jätkällä aikoo tiilenpeän räknyyseen - savotta
käy parraillaan.”818
Jooseppikin joutuu pontikankeitosta käräjille, mutta välttyy linnareissulta korkeimman oikeuden käräjäoikeuksille antaman lain soveltamisohjeen ansiosta:
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Tuomarin oli otettava varovaisesti huomioon sellaiset kurjat ensikertalaiset,
joiden taloudellinen tila ja perheolot oli todistettu sellaisiksi että köyhä kunta
joutuisi elättämään kaikki ne surkeat perheet silläaikaa kun perheenisä oli tuomittu istumaan vankeutta ensikertaisesta salapoltosta. Tuomarille saapunut ohjesääntö sattui sopivasti Rämsänrannan oloihin, jossa kunnan kassa vuonnavuotuissaan osoitti nollan numeroa.819
Joosepin tuomio on Yrttiahon mukaan asianmukainen, joskin ehdonalainen tuomio
perustuu talous- ja sosiaalipoliittisiin syihin eikä lakiin. Ryysyrannan Joosepin käsitys oikeuden toteutumisesta on ajan kirjallisuuden mukainen: ”oikeusvarmuutta
ei ole, oikeusturva ei ole kovin hyvä kansan kannalta eikä sillä ole mahdollisuutta
demokraattisen kontrollin harjoittamiseen”.820
10.9 ”Jopa lohkesi!”821, mutta punainen lehdistö muistuttaa
sisällissodan aikaisista synneistä
Ryysyrannan Jooseppi ilmestyi Kiannon 50-vuotisvuonna, jolloin Kianto myös
kutsuttiin Suomen Kirjailijaliiton kunniajäseneksi Helsingissä vietetyssä syntymäpäiväjuhlassa.822 Teoksen kritiikeissä todetaan yleisesti Kiannon kirjoittaneen toisen menestysromaaninsa sitten Punaisen viivan, mutta aivan edellisen tasolle köyhälistötarinaa ei nostettu. Aamulehden Kallion mukaan Kianto on säilyttänyt karskin luontonsa ja repäisevän meininkinsä; Kianto on ”yhtä nuorekas, yhtä taistelunhaluinen, yhtä katkeroitunut ja yhtä satiirinen kuin parikymmentä vuotta sitten”.
Iän myötä Kiannon sielunsukulaisuus ja kiintymys korpiköyhälistön elämänkohtaloon on syventynyt siinä määrin, että Jooseppi Kenkkusen filosofoinnissa kuuluu
paljolti Kiannon ääni. ”Korpiritareiden” Kalevalan kautta Kianto haluaa Kallion
mukaan vedota niihin vallanpitäjiin ja siihen onnellisempaan osaan Suomea, jotka
ovat tietämättömiä ja välinpitämättömiä korpikansan elämäntaistelusta.823 Kalevan
kriitikko –ks–:n [todennäk. päätoim. Jussi Oksanen] mukaan Kianto ja Sillanpää
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ovat vaikuttaneet kurjalistokirjoillaan parempiosaisten toimintahaluun yhteiskunnan pahimpien epäkohtien poistamiseksi paremmin kuin ”monet kiihkokirjoitukset”.824
Suomen Sosialidemokraatissa teoksen arvosteli opettajakokelasaikanaan sisällissotaan punaisten puolella osallistunut ja valtiorikosoikeuteen825 joutunut Jaakko
Kemilä, joka sai kuitenkin vapauttavan päätöksen. Kirjailijanimellään Osmo Orjanheimo arvostelun kirjoittanut Kemilä pitää Ryysyrannan Jooseppia merkkiteoksena ”näivettyneessä kotimaisessa kirjallisuudessamme”. Kemilä kehuu teoksen
yhteiskuntaproblematiikan kuvausta ansiokkaaksi ja psykologiseksi, mutta näkee,
että nykyajan työläistä teoksen ratkaisu ei kuitenkaan tyydytä. Sosialidemokraatin
lukijat tietävät Kemilän mukaan ”vallan hyvin, että perimmäinen petkelkyläläinenkään ei ole ikuisiksi ajoiksi tuomittu elämän ulkopuolelle, joskaan häntä ei voi auttaa kirkko, ’kommuuti ja porvali’”. Kemilä ottaa esille Kiannon toiminnan sisällissodan aikana valkoisten ”runorakettien” ampujana ja teoksen mahdollisuuden sisällissodan aikaisten syntien sovittajana:
Edelläolevan olemme sanoneet unohtaen, että olimme kymmenientuhansien
muiden mukana piikkiaitojen sisäpuolella silloin, kun Kianto singahutteli runorakettinsa, hakkaa-päälle-panoksensa valkoisen ilveslauman usuttamiseksi.
Ehkäpä kirjailija lie kuuden vuoden kuluessa kokenut karmansa ja ”retiittinsä”
– kuten mekin leirihelvetteihin heitetyt. Ja huomannut, sen parempi ettei liian
myöhään, olleensa – ”väärällä uralla”. Onko nyt – kirjailijan 50-vuotispäivänä
– ilmestynyt ”köyhälistötarina” syntynyt orientoimis- vai patoutuneen elämäntunnon ja -kunnon tuotteena, jääköön arvailematta. Me otamme talteen jokaisen taidetuotteen, minkä havaitsemme elantoamme kohottavan ja kirkastavan
ja tämän tähtäimen nojalla annamme ”retiittiä” runoilijoille. Lukijan ratkaistavaksi jättää allekirjoittanut – Rämsänrannan liepeillä sisäänlämpiävässä savupirtissä enimmän aikansa elänyt – missä määrin Kiannon uusi kirja riittää ”syyn sovitukseksi”. Jokatapauksessa siinä soipi kokonaan toinen sävel
kuin kuusi vuotta sitten: allekirjoittaneen mielestä mieluinen sävel – virsi taitavan tekoa.826
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Myös Sosialistin päätoimittaja Heikki Välisalmi [H. V.] muistuttaa, että levottoman
temperamentin omaava Kianto on tehnyt kapinavuonna ”valkoisena kiihoituskirjailijana ja renkutusten sepittäjänä” työväestöä vastaan paljon syntejä, ”joita työväestö ei voine vallan pian unhoittaa”. Ryysyrannan Joosepin ilmestyttyä Kianto on
Välisalmen mukaan kääntynyt Suomen Sosialidemokraatin puoleen kirjeellä, jossa
Kianto on tiedustellut, että ”kuinka kauan häntä aiotaan pitää pannassa”. Työväestön tunteet ymmärtäen Kiannon uutta teosta on vaikea ”käydä arvostelemaan”, ”mutta toiselta puolen ei niin huomattavaa kirjallista tapausta voi päästää
ohitseen huomiotta”. Ryysyrannan Joosepillaan Kianto on Välisalmen mukaan ”palannut siihen aihepiiriin josta hän on parhaimmat kirjalliset löytönsä tehnyt, Rämsänrannan kurjaliston keskuuteen”. Teoksessa esiintyvät herratkin
ovat ”kaikki kansanmiehiä, köyhän kohtaloa ymmärtäviä ja ’höyliä’”, ja jotkut
heistä ”koettavat käsittää punakapinankin pitkällisistä kärsimyksistä aiheutuneeksi”.827
Oikeistolaisissa Kalevassa ja Helsingin Sanomissa huomioidaan Joosepin suoraselkäisyys venäläisen kommunistiagentin esittämän ja konjakilla voiteleman rahakkaan etappisopimuksen edessä, ”väärällä tavalla” tienaamisen hylkääminen.
Raja-agentti houkuttelee Jooseppia etappipaikan antajaksi ja vaatii vannomaan salassapitovalan ”Neuvosto-Venäjän Tasavallan – pyhän kolminaisuuden – Leninin –
Trotskin ja – Sinojehvin nimessä”. Jooseppi ottaa ensin rahan, mutta alkaa kuitenkin katua ja arvella, että jokohan tuli myytyä sielunsa ”peelsepupille”. Varoitusuni
Ryysyrannan palamisesta ja häpeä saavat ryysy-Joosepin palauttamaan tuhatlappusen kommunistiagentille, koska kommunistilta saatu raha polttaa paidan alla ”Juudaksen penninkinä”. Molemmissa lehdissä teoksen epilogia pidetään turhana,
koska kirjallinen taivaanvaellus ei istu yhteen Joosepin karun elämäntaipaleen ja
maallisten ongelmien kanssa. 828 Helsingin Sanomien Erkki Kivijärven mukaan
Jooseppi Kenkkunen on Joel Lehtosen Rakastunut rampa (1922) -teoksen Sakris
Kukkelmanin ”maalainen vastine”, tosin Joosepista ei tule ”’polseviikkia’ tekemälläkään”. Kivijärvi vertaa Kiannon ja Lehtosen teosten eroja ja yhtymäkohtia:
Ero näiden kahden köyhälistöromaanin haahmoittelussa on siinä, että Lehtonen keskittää kuvauksensa yksilön kehityshistoriaan, kun taas Kianto valaisee
koko sen sydänmaan mökkiköyhälistön elämää, jonka tyypillisenä edustajana
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hän on nähnyt Rämsänrantansa Petkelkylän Jooseppi Kenkkusen. Kianto lähtee siis laajemmalta pohjalta ja liikkuu leveämmillä laduilla. Se on aivan hänen
kirjailijalaatunsa mukaista. Sillä niin väkevästi subjektivinen ja jyrkästi personallinen kuin Kianto onkin – tahi ehkä juuri sen vuoksi – etsii hän milloin vain
voi yhteiskunnallisen taustan kuvaukselleen, sosialisen kaikupohjan runolleen,
kirpelöittääkseen sen kärkevyyttä. – Aiheiden sukulaisuus johtaa mieleen Lehtosen toisvuotisen kirjan Kiannon uutta teosta lukiessa. Vertauskohtia näiden
kahden kirjailijan välillä, jotka kai Sillanpään ohella edustavat nykypäiväisen
elämänkuvauksen huippuja kertomataiteessamme, on muitakin. Lehtosen iskevään ytimekkyyteen tähtäävässä ekspressionismissa on samaa rohkeaa suorasukaisuutta, jolla Kiantokin värikkään impressionistisen sanamaalailunsa väkevöittää. Kumpikaan ei pelkää sanoa asioita niiden oikeilla nimillä eikä karta,
kun niikseen tulee, karkeasyistäkään irvokkuutta.829
Lallin muutoin kiittävässä kritiikissä todetaan, että teoksen köyhyyskuvaus ”on niin
räikeää kuin vain Ilmari Kiannon kynästä voi lähteä, jopa paikoin liioiteltua, mikä
tekee sen osittain tympäiseväksi”.830 Satakunnan Kansan831 kriitikko puhuu äärimmäisestä, liiallisesta realistisuudesta ja Kalevan –ks– [todennäk. päätoim. Jussi Oksanen] muun muassa rahvaan käyttämän kielen paisuttelusta:
Kirjailijan kertomustapa on luistavaa ja sanarikasta kuten tavallisesti. Ei hän
häikäile pistämästä paperille räikeimpiäkään Rämsänrannan kansankielen erikoisuuksia. Vähemmänkin luulisi joskus riittävän. Myöskin kaikenlaisia vieraskielisten sanojen väännöksiä viljelee Ilmari Kianto varsinkin tässä teoksessaan niin runsaasti, että panee epäilemään, tokkohan nyt sentään siellä ”rannalla” kansa niitä niin ahkerasti ja sellaisella taituruudella käyttelee. Mutta
vaikkakin yhtä ja toista on tässäkin teoksessa sellaista, jonka suhteen lukija
arvelee, että siinä kirjailija tapansa mukaan on tehnyt syrjälaukkoja kuten oikukas ajoporo, niin romaani sellaisenaan on kaikissa tapauksissa uusi mielenkiintoinen lisä niihin viimeisten vuosikymmenien kaunokirjallisiin tuotteisiin,
joissa kuvataan kansamme pohjakerrosten oloja ja elämää. Siitä myöskin nä-
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kyy, että Ilmari Kiannossa elää kertomistenho yhtä monivivahteisena ja särmäisenä kuin ennenkin ja yhtä lähellä varsinaista kansaa hänen tuntee asustavan kuin ”Punaisen viivankin” aikoina.832
Uudessa Suomessa teoksen arvostellut Eino Palola käyttää liioittelun sijaan naturalismi-sanaa:
Kianto tekee uudessa romaanissaan tarkempaa yksityiskohtaista työtä kuin
missään muualla. Hän on täysi naturalisti, naturalisti siinä määrin, että kuvaus
joskus tehostaa liiaksikin ainaista likaa, syöpäläisten paljoutta ja puheitten ja
käytöksen karuutta.833
Punaisen viivan naturalismissa, jota teoksen kritiikeissä kutsuttiin lähinnä realismiksi, ei nähty samanlaista liioittelua kuin Ryysyrannan Joosepin naturalismissa.
Syykin on ilmeinen; Punaisen viivan kuvaamaa kurjuutta ei uskottu enää 1920luvun puolivälin Suomessa olevan olemassakaan tai sitä ei haluttu ainakaan nähdä.
Aamulehden Kalliokin834 toteaa, että vaikka Kianto on tuonut korpikansan ”väärentämättömästi ja naturalistisesti muun Suomen nähtäville”, niin ”monen lukijan mielestä on liikaa jo tässäkin”.
Suomalaisen naturalismin kaihtamisessa ja kieltämisessä on Rossin mukaan
pitkät perinteet myös tutkimuksen puolella ”pitkälle 1900-luvulle saakka”. Rossi
viittaa Koskimiehen835 lausuntoon suomalaisesta naturalismista pelkkänä sivu-uomana ja Laitisen836 näkemykseen, jonka mukaan suomalainen realismi ”ei yleensä
terävöitynyt naturalismina”. Rossi puhuu myös Brandesin luomasta pohjoismaisesta, varsinkin fennomaaneja miellyttäneestä myytistä, jonka mukaan pohjoismainen realismi olisi optimistisempaa ja siveellisempää kuin ranskalainen ”pessimistisen rappion” kuvaus. Naturalismin kieltäminen näkyy myös Rossin lainaamassa
Saarenheimon 837 toteamuksessa, jonka mukaan ranskalaisella kaunokirjallisuudella on ollut vain vähäinen vaikutus suomalaiseen kirjallisuuteen ja sitä ”vierottiin,
sillä siinä nähtiin jotakin kansallishengellemme vierasta ja siis vältettävää”. Rossi
viittaa myös Päivi Lappalaisen 838 huomioon naturalismin torjunnasta yksimielisesti ”yli puoluerajojen”. Kun kysymyksessä oli kansallisen identiteetin luominen
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kirjallisuuden avulla, naturalismin heikko ihminen oli nationalistisille historioitsijoille käyttökelvoton ”itsenäisyydestä taistelleen urhoollisen kansan” heroistamisessa. Rossi toteaa, että Zolan teokset olivat Suomessa tunnettuja ja että varsinkin
Canthin työväestöä kuvaavat teokset ovat zolamaisen dramaattisia, joskin kansan
ja porvariston vastakkainasettelu on pohjoismaisessa naturalismissa näkyvämpää
kuin Zolalla. Sekä Punaisessa viivassa että Ryysyrannan Joosepissa todentuu Rossin tulkitsema naturalismin nostalginen kaipuu ”elämänvoimaan”, ”kurjassa ja banaalissa” arjessa elävien ihmisten haave paremmasta tulevaisuudesta, joka kuitenkin pyritään teoksissa jatkuvasti osoittamaan ”pelkäksi fantasiaksi, naturalismin arjessa mahdottomaksi haaveuneksi”. Kaikkea hallitsevasta kärsimyksestä ja epäonnesta huolimatta naturalismin maailma tarjoaa myös ”valonpilkahduksia, edes
unissa”. 839 Onnistumisen ja tyytyväisyyden tunteet liittyvät Ryysyrannan Joosepissa juuri uniin. Unessa kansanedustajaksi noussut Jooseppi Lex Kenkkunen pääsee tekemään välikysymyksen Rämsänrannalle myönnettävästä pontikankeiton erikoisoikeuslaista, unessa Joosepille annettu varoitus Ryysyrannan palamisesta saa
Joosepin luopumaan maanpetokselliseen toimintaan ryhtymisestä ja kuolonunessa
päälle kaatuneen petäjän alla Jooseppi tulee tietoiseksi hyvästä taivasosastaan.
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11 MUISTELMIEN TIELLE
Kiannon tuotantoon sisältyy runsaasti muistelma- ja matkateoksia aina vuoden
1903 Kiannan rannoilta Kaspian poikki -teoksesta lähtien. Jo 1800-luvun loppuvuosina Vienan Karjalassa matkaillut Kianto toteaa Mies on luotu liikkuvaksi (1957)
-teoksessaan matkustusolosuhteiden olleen aikoinaan sellaiset, ”ettei nykyaika mokomasta tiedä”840. Monet Kiannon aikoinaan tavoittamat seudut olivatkin tiettömien taipaleiden takana ja saavutettavissa vain jalan kinttupolkuja pitkin, vesitse
tai talvella poron pulkassa. Vuoden 1922 Vanhassa pappilassa Kianto palaa Suomussalmen kotipappilaan, juurilleen, jotka kulkivat hänen mukanaan katoamattomasti läpi elämän ja joihin Kianto myös teksteissään toistuvasti palaa. Karhulanvaaran pappila oli Kiannolle ”ikuisesti muistoissa kuolematon Vanha Pappila”,
jonka raunioille Kianto ei halunnut astua sen jälkeen, ”kun saksalaiset polttivat rakkaan Karhulan. Donner Wetter!”841 Kotipappilan merkitys korostuu yli maallisen
Suomussalmen Kiantajärven Niettussaareen haudatun Kiannon hautataulukirjoituksessa, jonka Kianto on itse laatinut:
Tähän minut haudataan. / Katson Wanhaan pappilaan, / sieltä aallot armaat
pauhaa / lapsuuteni hellää rauhaa. / Turjanlinna tuossa on / sodan jälkeen onneton. / Minä kuljen onnen mailla / – en oo enää mitään vailla!842
Valvoja-Ajan Lauri Pohjanpää kiittelee Vanhan pappilan tarkkaa pappilamiljöön ja
henkilöiden kuvausta, muun muassa pieteetillä piirrettyä ukko-rovastia, vanhan
kunnianarvoisan hengenmiehen perityyppiä. Kianto osoittaa Pohjanpään mukaan
vielä kaukaakin omaavansa tarkan korvan ”sydänmaan-miehen puheen” meiningistä kuvatessaan korpipappilan kansliassa asioivien ihmisten puheenpartta. 843
Vuonna 1962 Otavan Elävä kansalliskirjallisuus -sarjassa julkaistun Vanhan pappilan kritiikissään Tarkka arvioi, ettei Kianto ole ainoa kirjallisuutemme ”’korven
poika’”. Kun runojen ja romaanien kukkais- ja prinsessamaailma ei ole tyydyttänyt
kaukaisuudellaan, tilalle on nostettu se läheisempi, pyhä erämaa. Kiannon lailla
monelle muulle 1900-luvun vaihteessa aloittaneelle kirjailijalle juuri erämaa on kohonnut ”opettajaksi ja luomisvoiman lähteeksi”. Kotipappilan vahva vaikutus
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Kiantoon näkyy Tarkan mukaan siinäkin, että Kianto kuvaa eroaan lapsuuden miljööstä ”keisarinleikkaukseksi”.844 Nuoren runoilijamaisterin kirjoitusprosessia kuvatessaan Kianto itsekin toteaa: ”Luinpa minkä epistolan tahansa, se vanha pappila
sieltä kurkistaa!”845 Jouko Tyyri arvioi vuonna 1975, että lapsuus oli Kiannolle ”paratiisi”, josta irtaantuminen johti sopeutumattomuuteen. Kiannon luoma kuva kotipappilasta ja vanhemmistaan, varsinkin äidistään, on Tyyrin mukaan ainutlaatuinen: ”onkohan toista yhtä mahtavaa äidin kuvaa luotukaan?”, toteaa Tyyri.846
11.1 Opintiellä Oulussa, Helsingissä ja Moskovassa
Kianto on palannut muistelmissaan myös koulu- ja opiskeluvuosiinsa piirtäen samalla opinahjojensa sijaintipaikkakuntien silloista elämää. Papin poika: kirja elämästä (1928) on Kiannon nuoruusvuodet 1800-luvun lopuille asti kertova, Kiannon
äidin Cecilia Lundahlin muistolle omistettu muistelmateos. Valvoja-Ajan Koskenniemi luonnehtii teoksen alkulehden lauseita suorastaan silloisen ajan suomalaista
kirjallisuutta vaivaavan taudin kuvaukseksi:
Väännän oveni lukkoon ja sulkeudun pois pahalta maailmalta. Kun ei nykyisessä elämässäni ole muuta kuin ristiriitaa ja taistelua, epätoivoa ja kärsimystä,
niin koetan rauhoittaa rikkirevittyä mielialaani muistelemalla menneitä, lapsuuden iäksi painuneita päiviä!847
Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat proosakirjailijat ovat Koskenniemen mukaan siirtyneet joukolla ”tunnustusten, muistelmien, itse-erittelyn ja aforististen mietelmien
piiriin”, vetäytyneet ”’minän’ muurien suojaan” ja hylänneet objektiivisen ihmiskuvauksen. Vaiheen aloitti Aho teoksellaan Muistatko? (1920), ja sitä on jatkanut
Kianto ja sittemmin myös Joel Lehtonen Lintukoto-teoksellaan (1929). Subjektivismilla on Koskenniemen mukaan seurauksensa, se lamauttaa ”eepillisen hermon”,
taannuttaa ”kertojailon” ja johtaa ”produktiivisen sympatian (ja antipatian)” laimentumiseen. Diagnoosin tehtyään Koskenniemi toivoo kriisistä väliaikaista ja kirjailijoiden paluuta ”varsinaisiin eepillisiin tehtäviinsä”, vaikka korottaakin Papin
pojan Kiannon kaikkein miellyttävimpien ja inhimillisesti rikkaimpien teosten
joukkoon:
844
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Kiannon avuja on vilpitön suorasukaisuus ja tämä hyve tulee hänen lapsuusmuistelmissaan monella tavalla oikeuksiinsa. Lukija tuntee teosta seuratessaan,
että kertoja ei ole kaunistellut eikä romanttisoinut muistelmiaan, ei edes katsonut tarpeelliseksi niitä järjestää ja seuloa kiinteäksi kronoloogiseksi tai taiteelliseksi kokonaisuudeksi. Mutta huolimatta varsin luonnosmaisista, jonkun verran höllästi toisiinsa liittyvistä luvuistaan tarjoaa Kiannon ”Papin poika” paljon
henkilö- ja kulttuurihistoriallista mielenkiintoa.848
Helsingin Sanomissa teoksen arvostellut Lampén vertaa Ahon Muistatko?-teosta ja
Kiannon Papin poikaa toisiinsa ja toteaa teosten täyden erilaisuuden. Ahon tyyli
on niin filosofoiva, että hän on tekaissut teokseensa ”naishengettären, jonkinlaisen
daimonin, jonka välityksellä hän syvimmät mietteensä saa esille”. Kianto puolestaan ei taivu ismeihin, hän ei ole moderni, realisti, romantikko, futuristi eikä impressionisti, ”hän on vain hyvin yksinkertaisesti Ilmari Kianto”. Ahon teoksesta
puuttuu Lampénin mukaan historiallisuus ja ajankuvaus, niin kaunis ja autereinen
kuin teos onkin. Kiannolle eivät ”hengettäret kuiskuttele hymistyksiä”; Papin pojassa hypellään tapauksesta toiseen, muistetaan paljon vuosilukuja ja kuvataan aikaa. Kiannolla on Lampénin mukaan taito kirjoittaa turhanpäiväisimmistäkin asioista niin, että lukijan mielenkiinto ei herpaannu. Lampén viittaa myös Kiannon
viimeaikaiseen epäsuosioon liian uskaliaiden tekstiensä vuoksi:
Niin vuolaasti virtaa hänen kertomuksensa, niin dionysosmaista ryöppyä syöksyy se eteenpäin. Joskus muistuu Bellman mieleen. Keskellä hellätuntoista kertomusta saattaa tulla kohta, joka panee lukijan huudahtamaan: ”rukoilkaamme!”. Ne ovat juuri nuo kohdat, jotka ovat vieroittaneet lukevan yleisön
Kiannon uusimmista teoksista. Sillä Suomen kansa, varsinkin sen naiset, loukkautuvat helpommin kuin monen muun kansan lapset. Säädyllisyys, ehkä tekosäädyllisyys, on korkeassa kurssissa meidän maassamme. Saa puhua arveluttavista asioista, mutta ne täytyy verhota enemmän tai vähemmän tiheän harson taa. Kianto ei tunne himmentäviä harsoja. Siitä vihat.849
Papin poika sai Oulun lyseon entiset oppilaat muistelemaan maineikasta opinahjoaan ja teoksen välittämää kouluaikaista tunnelmaa. Bruno Rénlund kirjoittaa
Claudelinille lukeneensa teoksen ”suurella nautinnolla”:
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Kuvittelen, että Kiannolla itsellään on ollut gogoljmainen kyynel silmänurkassaan muistoissaan eläessään ja alitajunnassa soinnahdellut ”Labuntur anni
Posthume, Posthume – – –”. ”Langat jo harmaat lyö elon kultainen pirta”. – –
– ”Elohopeaa” siinä kirjassa tosiaan on ja persoonallista, kerta kaikkiaan sitä,
joka kiinnostaa, vaikkei Kiannon kantaa aina hyväksyisikään. Rehellinen pyrkimys. [--.] ”Vanha pappila” -teoksessa on tekijä soitellut con sordino, meille
entisille Oulun lyseolaisille olisi se tässäkin riittänyt, tässä kamari-illassa, viulun ääni olisi tavannut meidät, jotka muistoissa istuimme Oulun Lyseon juhlasalissa, entisillä beaanien sinne kantamilla muistorikkailla penkeillä……..
meille se olisi riittänyt, mutta suuren yleisön vuoksi on Kiannon täytynyt astua
suurempaan saliin ja ottaa sordiino pois, jotta viulun ääni kaikuisi joka soppeen.850
Rénlund jatkaa vielä Papin pojasta toisessa kirjeessään Claudelinille, joka oli kirjoittanut teoksesta kiittävän kritiikin851 oululaiseen Kalevaan. Rénlund pohtii kirjeessään Kiannon nuoruusaikaa varjostaneen siveyspainin alitajuista vaikutusta ja
näkymistä Kiannon kirjallisessa tuotannossa ja koko elämässä:
Olen kuitenkin jo ennen ollut tilaisuudessa Sinulle huomauttamaan, jonka kyllä
olet varmaan ilman sitäkin tiennyt, että Kiannolla nuoruudessaan on ollut kärsimys, joka selvittää paljon hänen suhtautumistaan elämään ja ihmisiin, oleviin
oloihin y.m.s. Jotakin särkynyttä on ollut nuoruudesta lähtien (Vrt. esim. siv.
360 Papin Pojassa: – – ” – – Oi kuinka suloisen katkeraa on olla ulkoapäin
raikkaan valkolakkisen nuorukaisen näköinen ja sentään povessaan kantaa –
käärmettä. ” – – ” ja eräät muut kohdat m.m. Niettussaaren päiväkirjassa. Ei
kai niitä ole leikillä kirjoitettu) Tässä valossa on mielestäni koko Kiannon tuotantoa ja miksei koko elämääkin katsottava, jotta kaiken voisi osaksikaan ymmärtää. Sehän ei missään tapauksessa vähennä Kiannon suuruutta kirjailijana
eikä ihmisenä, pikemminkin päinvastoin, mitä ehkä on joidenkin mielestä paheksuttavaakin ollut, se saa selityksensä: syyn ja seurauksen laki. Tällä kärsimyksellä on ollut koko Kiannon luonteeseen x) ja kehitykseen sekä ihmisiin
suhtautumiseen ja hänen kirjalliseen tuotantoonsa ja sen laatuun nähden suurempi merkitys kuin ehkä Kianto itsekään on valmis myöntämään (siltähän
näyttää Papin Pojassa, niissä kohden, joissa hän näihin seikkoihin hellävaroen
kajoaa).
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x

) siitä todennäköisesti suurimmaksi osaksi myöskin Lampénin mainitsema
egosentrisyys.852

Papin pojan kirjoittamisen aikaan sijoittuu päiväkirjanpitoa ahkerasti viljelleen
Kiannon postuumisti julkaistu Salainen päiväkirjani (1980), joka kattaa vuoden
1927 joulun ja seuraavan vuoden toukokuun välisen ajanjakson ja jonka Kianto on
halunnut julkisuuteen vasta kuolemansa jälkeen teoksen avomielisen materiaalin
vuoksi. Salaisessa päiväkirjassani kuvataan ”Aatamin”, Kiannon, ja hänen taloudenhoitajansa ”Eevan” arkielämää, josta ei puutu vihaa, kiukkua ja raivoa, mutta ei
myös sopuisuuttakaan. Runsaasti elätettäviä hankkinut, taloudellisesti niukkaa aikaa elänyt Kianto vaipuu välillä aina masennukseen ja paljastaa Keskipohjanmaan
Eira Uusitalon mukaan itsestään pimeitäkin puolia, ailahtelevaisuuden ja hermoherkkyyden. Päiväkirjaan viedyt luonnonilmiöiden vaihtelut merkitsivät Kiannolle
puolestaan luomisvoiman lähdettä; kirjailija oli sitä tyytyväisempi, ”mitä tiukempi
pakkanen tai ankarampi kevätmyrsky” vallitsi: ”Nyt pauhaa kevätmyrsky. Ihana
ilma!”853.854 Teoksen rohkean sisällön vuoksi sen julkaiseminen olisi aikoinaan aiheuttanut Katriina Haapasalon mukaan skandaalin, mutta ei yksinomaan siksi, että
Turjanlinnan ainoat onnelliset ovat ”kissa ja koira”. Päiväkirja paljastaa Haapasalon mukaan Kiannosta ”paljon inhimillistä perusongelmaa”:
Kianto tiedosti voimakkaasti aikansa sosiaalisia vääryyksiä. Päiväkirjassa nähdään kuitenkin tunnustuksellisen demokraatin katselevan alaspäin rahvaaseen
ja halveksivan sen tapoja sekä sottaisuutta. Köyhälistön puolestapuhuja yrittää
auttaa hädänalaisia tarjoamalla heille viinaa ja lahjoittamalla sikareita. Työkansan ymmärtäjä pieksää emännöitsijäänsä ja pakottaa tämän öiksi vierelleen.
Metsäherran herjaaja juhlii ja saunoo pitäjän herrojen kanssa.855
Nuori runoilijamaisteri: papin poika muistelee menneitä (1931) on teos, joka ajoittuu Calamniuksen maisterivaiheen Helsingin opiskeluvuosiin vuodesta 1898 syksyyn 1901. Kianto käyttää teoksesta yhden kolmasosan siteeraamalla ja kommentoimalla romaaniaan Kärsimys, jonka taustalla on nuoren Calamniuksen ongelmallinen suhtautuminen seksuaalisuuteensa. Nuori runoilijamaisteri -teoksessa Kianto
luonnehtii seksuaaliproblemaattisessa tuotannossaan näkyvää tekijää surullisen
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hahmon ritariksi, ”jonka kaikki senaikuiset painotuotteetkin enemmän tai vähemmän sukulaistuvat ’Nuoren Wertherin kärsimyksille’ tai ovat suorastaan ’Vuosisatansa Lapsen Tunnustuksia’”856. Valvoja-Ajan Saarenheimo toteaakin teoksen olevan suurimmalta osaltaan kuihtuneen rakkaussuhteen ”lopullista tilittämistä”.
Kiannon takertuminen suhteensa kertaamiseen vie tilaa ajan kirjallistaiteellisten
olojen kuvaukselta, jota Saarenheimo olisi toivonut Kiannolta, silloisen pienoisen
kirjailijaparven jäseneltä. Saarenheimon mukaan Kianto hankki runoudellaan nopeasti ja helposti nimeä, joka ei lyriikan osalta kuitenkaan säilynyt pitkään:
Runoilijamaisteri oli meillä vielä vuosisadan taitteen molemmin puolin sellainen eksponentti, että julkinen huomio ja arvonanto lankesivat hänelle kuin itsestään. Kianto osasi semminkin kirjoittaa runoa nuorille, jotka etsivät runoudesta enemmän laulavia säkeitä ja kaihoisaa tunnelmaa kuin ajatuksia ja älyn
salamoita, ja niinikään hänen tuulikanteleestaan ajan poliittiset myrskyt soittivat säveleitä, joita silloin kuunteli koko lukeva kansamme.857
Nuoruusmuisteluidensa välissä Kianto julkaisi myönteisen vastaanoton saaneen
Patruunan tyttären (1933), ruukinjohtajan tyttären rakkaustarinan kertovan historiallisen romaanin, jonka Kianto on sijoittanut Kainuun rautaruukkien historiaan.
Teoksen oletettiin olevan eräänlainen ennakkotyö siitä kaikesta Ämmän ja Kurimon rautaruukkien toimintaan liittyvästä materiaalista, jota Kianto oli kerännyt ja
metsästänyt muun muassa lehti-ilmoitusten avulla Ämmän ruukin historian kirjoittamista varten. Sekä Kalevan –ks–:n 858 [todennäk. päätoim. Jussi Oksanen] että
Kainuun Sanomien päätoimittaja J. Kukkosen859 [J. K. Kulomaa] mukaan teos on
eräänlainen muistomerkki, osa Suomussalmen ja Puolangan korpikansojen merkittävää 1860-luvun historiaa rautaruukkien toiminnan kulta-ajoilta. Kianto on myös
kutonut teokseensa Ämmän ruukin kirjanpitäjänä toimineen Jaakko Aspin runoilijatytär Isa Aspin ihastumisen ruukinjohtajan vain 22-vuotiaana kuolleeseen Joelpoikaan. Tarinan lomaan Kianto on sijoittanut niin ikään nuorena kuolleen Isan runoja. Aamulehden Kallion mukaan Kianto, joka ei arkaile kirjoittaa puhekieltä, on
taas
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avannut ”sanaisen arkkunsa” ja purkanut siitä ulos runsaasti sekä mitä räikeintä
realismia että mitä utuisinta romantiikkaa, molempia aiheen kannalta katsottuna hyvässä sovussa ja toisiaan täydentävästi. [--.] Tällaisissa kuvauksissa
Kiannon realistis-naturalistinen kertomistaito ja kielenkäyttö esiintyy kaikessa
alkuvoimaisessa loistossaan, jopa ilmeisesti jonkin hienotunteisen lukijan mielestä alastomassa kansanomaisessa naturalismissaan ampuu monesti yli maalin.860
Moskovan maisteri: nuoren kielenopiskelijan elämyksiä tsaarinvallan aikuisessa
Moskovassa vv. 1901–1903 (1946) -teoksen esipuheessa Kianto toteaa teoksensa
sivuavan teoksia Margareeta, Kiannan rannoilta Kaspian poikki, Nirvana, Sieluja
kevät-yössä ja Kärsimys. Kianto on palannut teoksessaan paikoin varsin laajastikin
edellä mainittuihin, oman nuoruutensa heijastuksiksi luonnehtimiinsa teoksiin esittämällä niistä katkelmia. Teoksen päiväkirjamerkintöjen, kirjeiden ja muun tekstin
seassa vilahtelee silloisen suomalaisen kulttuurielämän nimihenkilöitä aina Sibeliuksesta, Järnefelteistä ja Leinosta lähtien. Teos kertoo myös ajasta, jolloin sekä
Suomessa että Venäjällä oltiin laajalti tyytymättömiä keisari Nikolai II:n hallintoon.
Suomessa elettiin ensimmäistä sortokautta, ja Venäjällä maaseudun ja kaupunkien
köyhän väestönosan kapina nosti päätään. Meneillään ollut poliittinen kehitys kuvastuu myös Kiannon muistelmissa. Päiväkirjamuistiinpano vuoden 1903 pääsiäisen ajalta kertoo, kuinka keisarin uusin manifesti, saarnastuolista julkiluettava ”Armollinen Asetus toimenpiteistä valtiollisen järjestyksen ja yleisen rauhan säilyttämiseksi Suomessa”861, vaikutti masentavasti Moskovan suomalaisopiskelijoihin:
Onko se todellakin totta? Totta se on. Nyt on jokaisella suomalaisellakin valmis
kyyti odottamassa porrastensa edessä – kyyti kaukaiseen Itään. Särjetty on kallein aarteemme, yksityisen kansalaisen kotirauha! Vaikea on pidättyä raivosta,
vaikea... Kamalat aavistukset nousevat sieluun... Näen kohtaloita kuvissa...
näen nuoren kulttuurimme kirkkaan kukan paholaisten kynsissä. Ne sylkevät
sitä, nauravat sille, tallaavat sen raakoihin jalkoihinsa... ja Jumala, Jumala ei
voi muuta kuin kädet ristissä itkeä ihmisten ilkeyttä, sillä asein Hän ei oikeuksiaan puolusta.862
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Teoksen kritiikeissä nousee esille sen kulttuurihistoriallinen arvo Moskovassa opiskelleen suomalaisen katsauksena keisarivallan aikaiseen Venäjään. Kalevan päätoimittaja Valde Näsi [V. N.], joka kiinnittää huomiota myös nuoren Calamniuksen ”Venäjän profeetan”, Tolstoin ihannoimiseen, toteaa, että stipendiaatti Calamnius
ei ollut vain opintoihinsa ja lukuihinsa hautautunut Suomen maisteri, vaan mies,
joka eli voimakkaasti mukana ajan virtauksissa, näki ja kuuli, mitä siihen aikaan Moskovassa ja muualla Pyhässä Venäjänmaassa tapahtuikin. Kuohuva
ylioppilasmaailma ja sortovalta iskivät vastakkain. Suomalainen stipendiaatti
oli syrjästäkatsoja, mutta tunsi kuitenkin suurta myötätuntoa niitä kohtaan,
jotka tsaarivaltaa vastaan kävivät sitkeää taisteluaan. [--.] Ilmari Kiannon mahtava opus on opettavainen muistelmateos, sillä siinä tutustutetaan lukija siihen
itäiseen naapurimaahamme, jonka kanssa meillä puolivuosisataa sitten oli erittäin paljon yhteistä, mutta joka niin silloin kuin nytkin eroaa tapojensa ja kulttuurinsa puolesta meistä.863
Moskovan maisteri valaisee Kauko Kareen mukaan Kiannon Punaista viivaa edeltävän tuotannon taustalla olevaa kirjailijan psyykettä ja vahvistaa ”’vaistojen kapinan’” vaikutelmaa. Vaikka teosta hallitsee liiaksi nuoruudenaikainen Margareetarakkauskriisi, sen ”olisi mikä ompeluseuratäti tahansa valmis siveellisesti hyväksymään”. Kianto on ottanut nuoruusaikansa eroottisiin tunnustuksiin ja tunteellisiin
purkauksiin etäisyyttä huumorin keinoin kommentoimalla niitä hirtehisesti ”herkullisella tavalla”. Keisariaikaisen Moskovan poliittisen ilmapiirin kuvaajana
Kianto on Kareen mukaan omimmillaan, koska Kianto on ”kirjailijagalleriamme
voimakkaimpia silmän ihmisiä; hänen yksityiskohtaiset, vastustamattoman persoonalliset aistivaikutelmansa ympäristöstä ovat tuoreudessaan usein vertojaan vailla”.
Kiannon tyylistä käytetty sana ”’räiskyvä’” on Kareen mukaan osuva ja ”niinpä
esimerkiksi kenelle tahansa pakinoitsijalle olisi Kiannon puheenomaisen, sukkelan,
hieman satiirisen-ylvästelevän sanonnan taitaminen kullanarvoinen lahja”.864

863

Näsi, Valde [V. N.] 1946: Ilmari Kianto kertoo muistelmiaan Venäjältä. Moskovan maisteri. Kaleva
24.10.1946, 5.
864
Kare, Kauko 1946: Moskovan maisteri. Suomalainen Suomi. Suomalaisuuden Liiton julkaisema
kulttuuripoliittinen aikakauskirja 1946, 430–431.

264

11.2 Mies on luotu liikkuvaksi
Kiannon vuonna 1926 valmiiksi saama matkamuistelma Poika maailman kylillä:
muistelmia matkalta Puolaan ja Tšekkoslovakiaan via Viro ja Latvia pääsi julkisuuteen vasta vuonna 1946 tultuaan sitä ennen seitsemän kustantajan hylkäämäksi.
Torjumisen syyksi Kianto ilmoittaa käsikirjoituksen sisältämän liian eroottisen ”Sulotar”-luvun. Muun muassa Satakunnan Kirjateollisuuden865 kustannusvaliokunta ilmoitti ”Sulotar”-kuvausten estävän julkaisun, mutta jos ”sentapaiset kohdat kokonaan poistetaan”, niin kustantamista voidaan harkita uudelleen.
Teoksen esipuhelmassa Kianto toteaa, että ”Sulotar”-kappaleen mukaan ottaminen ”oli olevinaan liikaa”, mutta pois jättämisen jälkeen ”koko matkakuvaus
muka kadotti ’mehunsa’”. Kianto vertaa käsikirjoituksen karsimista laudan höyläämiseen; liian ohueksi höylätty lauta ei sovellu enää aiottuun tarkoitukseen. ”Sulotar”-oksan pois höylääminen jättäisi teokseen pahannäköisen reiän, ja käsikirjoitusta oli Kiannon mukaan ”silitelty” jo sen verran, että se alkoi näyttää tekijästä ”epäilyttävältä”.866
Suomen Sosialidemokraatissa teoksen arvostellut Välisalmi [H. V.] ihmettelee
teoksen sensuuriprosessia, varsinkin kun käännösromaaneissa viliseviä rohkeita
kohtauksia ei ole paheksuttu. Välisalmi tosin moittii matkakirjan sisältämää naisväkeen liittyvää juttupaljoutta ja toteaa kaivanneensa enemmän asiallista tietoa
matkakohdemaiden elämästä, vaikka jotkut siepatut kuvat ovatkin yleisempää laatua.867 Helsingin Sanomien Palola [E. P–la] suhtautuu teoksen rohkeisiin kohtauksiin Välisalmea kriittisemmin ja toteaa niiden olevan ”ellottavaa erotiikkaa” muutoin niin hauskan tarinoimisen seassa. Palolan mukaan Kianto, ”silloin kun hameet
eivät liiaksi varjosta hänen havaintojaan”, kuvaa oivallisella kertomiskyvyllään
elävästi ja havainnollisesti Varsovan ja Prahan elämää sekä Zakopanen luonnon lumoa. Kianto on Palolan mukaan viettänyt matkallaan ”huoletonta boheemielämää”,
kiertänyt kaukaa nähtävyydet ja museot ja liikkunut arkielämässä omin, temperamenttinsa kautta välittyvin silmin.868
Iki-Kianto muistelee (1954) on koostettu enimmäkseen Kiannon aiemmin julkaistuista teoksista joillakin kommenteilla täydennettyinä. Samoihin aikoihin
muistelleet Kianto ja Sillanpää ovat Suomalaisen Suomen Kareen mukaan ”erään
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kirjallisuutemme vaiheen viimeisiä mohikaaneja, vaiheen jolloin sivistynyt, älynvoittoinen tuntemistapa on vielä saattanut elimellisesti yhtyä kansankielen rehevään perinteeseen”. Markkinoituvaan kulttuuriajatteluun viitaten Kare ottaa esille
kysymyksen taiteilijan mahdollisuudesta elää ”’yli aikansa’”:
Se että Seitsemän veljestä tai Punainen viiva tai Hurskas kurjuus jäävät elämään vuosikymmeniksi ja -sadoiksi hätiköivien päivänlukijoiden jälkeen, pyrkii joskus hätiköiviltä päivänlukijoilta unohtumaan. Kiannossa, Sillanpäässä
henkilöityy muudan kirjallisuutemme suuri perinne, heidän muistelmateoksensa heijastavat jo sinänsä, ajankohdan muka-esteettisistä tarpeista huolimatta,
kansakunnan suurta, ajatonta kulttuuripyrkimystä, pyrkimystä päästä perille
omasta olemuksestaan.869
Helsingin Sanomien Toini Havu nimeää Kiannon ja Sillanpään epäsovinnaisiksi
mestareiksi ja vertaa Kiannon teosta Sillanpään saman vuoden Kerron ja kuvailen
-muistelmaan. Havu toteaa, että siinä missä Sillanpään ote on meditatiivinen,
Kianto pysyy ikuisena koulupoikana, joka ei ”voi olla hirmustumatta” muistellessaan ”ulkonaisen kurin ja ahtaan järjestelmän pakkopaitaa” edustavien koulu-, armeija- ja yliopistoajan aikaisia vastoinkäymisiään. ”Kerrassaan hurmaava” Kianto
on kuitenkin kommentoidessaan haikean hirtehisesti nuoruutensa tuumailuja ja
edesottamuksia. Havu on kiinnittänyt huomiota samaan asiaan kuin moni muukin:
Kiannon A. Järnefeltiltä ja hänen äidiltään Elisabethilta saamaan tolstoilaiseen tartuntaan, joka Havun mukaan tuomitsi Kiannon ”pitkälle ohi nuoruusvuosien ankaraan omaehtoiseen munkkimaisuuteen, jonka vahingollisuus hänen sielunterveydelleen oli ilmeinen ja joka suo vankan kokemuspohjan hänen myöhemmälle
yhtä kiihkeälle kaikkinaisen vapauden ja terveellisyyden julistukselleen”. Kiannon
tärkeimpänä kirjallisena tilintekona Havu pitää Ryysyrannan Joosepin asettamista
Punaisen viivan edelle. Luettuaan molemmat teokset nyt uudestaan Havu yhtyy
Kiannon näkemykseen, mutta toteaa, ettei se suinkaan kiistä Punaisen viivan arvoa
ja ”sen puhtaaksiviljellyn klassisen muodon pätevyyttä”:
Mutta kun kummankin ilmestymisestä on kulunut jo näinkin pitkä aika ja Joosepinkin tapahtumakehään on saatu tietty perspektiivi, tuntuu se suurenmoisena psykologisena kuvauksena ja erään suomalaisen valioihmisen monitaitteisena karakteristiikkana omavoimaisesti nousevan kapeamman ja ”kuivemman” ”Punaisen viivan” yläpuolelle. Mitä paremmin näet Jooseppiin tutustuu,
869
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sitä enemmän karisevat ryysyt hänen harteiltaan, ja hän näyttäytyy oikeassa
hahmossaan, modernina, vapaasti valitsevana hengen ylimyksenä, tuo paradoksaalinen haisunäätä ja riepuaatelinen. Tämän huumorin ja tragiikan ristoman korpikohtalon ja -yksilön kuvaus on suurimpia suomalaisen luonteen ja
vapaan ihmisen ylistyksiämme, ja lisäksi yksilöllisenä luonneanalyysinä kerrassaan voittamaton.870
Vuoden 1957 matkakirja Mies on luotu liikkuvaksi: Iki-Kianto muistelee matkojaan
sisältää otteita teoksista Kiannan rannoilta Kaspian poikki, Vienan virroilta, Karjalan kankahilta, Moskovan maisteri ja Poika maailman kylillä. Aarne Laurilan [A.
L–la] mukaan vanhojen teosten lämmittely ei ole kielteinen asia, koska Kiannon
monet vanhat teokset ovat nykypolville uusia tuttavuuksia. Se liiallinen subjektiivisuus, joka vaivaa Kiannon romaanituotantoa, on matkakirjojen kirjoittamisessa
Laurilan mukaan pelkästään etu ja tuo matkakuvauksiin havaitsemisen iloa. Varsinkin Kiannon Viena-kuvaukset ovat rajan sulkeutumisen takia historiallisesti arvokkaita:
Kiannon maisemakuvia Kainuusta ja Karjalasta on kiitetty suuresti jo niiden
ilmestyessä, mutta lisäkiitos ei pahaa tee: nyttemmin ovat monet noista asioista
tykkänään muuttuneet, paikat ja olot mullistuneet, ihmiset kuolleet eikä läheskään joka paikkaan voi lainkaan päästä, joten Kiannon kirjoissa on talletettu
entisyyttä niin tarkkaan kuin sitä nyt kaunokirjailija tallettaa voi. Romantiikka
ja todellisuuden taju ovat yhtyneet hedelmällisellä tavalla. [--.] Usein pulpahtelee näkemisen riemu: vaikka gruusialaiset itse miten väittäisivät joitakin vuoristoteiden vastaantulijoita rosvoiksi niin ritareilta he lennokkuudessaan Kiannon silmissä näyttävät ja jos oli Kordelin unohtanut korpikirjailijan – tietysti
Kianto tämän mainitsee! – niin onpa suunsa hyvillään istuessaan muiden herrain mukana Suomen lähettilään pöytään Varsovassa.871
Kiannon tuorein julkaistu matkapäiväkirja Petsamoon: matkakuvaus vuodelta 1929
(2013) on ennen julkaisuaan maannut yli 80 vuotta SKS:n arkistossa käsikirjoituksena, josta sen on toimittanut julkaistavaksi R.-L. Kianto. Matkakuvauksen aloittaa ”Esipuheeksi ja propagandaksi” -kappale, jossa Kianto antaa varsin kiantomai-
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set ohjeet pohjoisen matkalle varustautumiseksi: ”Naiset kiskaiskoot koipiinsa tuulenkestävät turistipöksyt, herrasmiehet varustautukoot onkivehkeillä (vain liivintaskuun), [--].”872
11.3 Omat koirat purivat – saavutetun kirjailijamaineen menetys
Kiannon kaksi teosta, postuumisti julkaistu Ilmari Kiannon talvisota: siviilimiehen
sotapäiväkirja (2009, toim. E. Marttinen) ja Omat koirat purivat: pidätetyn päiväkirja (1948), liittyy Kiannon talvisodan aikana kokemiin vastoinkäymisiin. Ilmari
Kiannon talvisota perustuu ajanjakson 1.12.1939–13.1.1940 päiväkirjaan, jonka
Kianto on itse nimennyt ”Sivilimiehen sotapäiväkirjaksi”. Teoksessa Kianto kuvaa
siviiliväestön hätääntynyttä ilmapiiriä talvisodan alun Suomussalmella ja perheensä evakkotaivalta aina Raahessa 13.1. tapahtuneeseen pidättämiseensä saakka.
Helsingin Sanomien Lassila kuvaa aikaisemmin julkaisematonta tekstiä löydöksi,
vaikuttavaksi dokumentiksi ja kiinnostavaksi lisäksi talvisotakirjojen joukkoon.
Kianto tilittää havainnollisesti ”miten hän lyhyen sodan ja oman menetyksensä
koki”. Kiannon talvisotapäiväkirja on Lassilan mukaan myös muistutus siitä,
kuinka loistava proosan taitaja Kianto on: tunnevoimainen ja epäsovinnainen
kirjoittaja, jonka teksti välittää vahvan persoonallisuuden. Monin paikoin, kuten Suomussalmen vanhainkodin evakuointikuvauksessa, Kianto näyttää kuin
ohimennen suurenmoiset taitonsa.873
Kronologisesti tapahtumien osalta Ilmari Kiannon talvisota -teosta seuraa Omat
koirat purivat -teos. Turjanlinna-kodistaan joulukuussa 1939 evakkoon lähtemään
joutunut Kianto jätti jälkeensä sikarilaatikon kanteen ja sikareiden suojuspaperiin
kirjoitetun venäjänkielisen viestin:
Huomio: Saari on tuolla tyhjä, samoin huvila itäänpäin ja muut ulkorakennukset. Tunnen Moskovan, olin siellä 1901–1903. Venäläiset toverit. Kunnioittakaa ohimennessänne tätä taloa! Täällä asuu köyhä kirjailija!874
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Poltetun maan taktiikkaa toteuttamaan tullut suomalaispartio kuitenkin löysi ja taltioi sikarilaatikon ennen Turjanlinnan polttamista, joka jo sinänsä oli Kiannolle raskas isku. Kianto joutui sikarilaatikkotekstin vuoksi syytteeseen sotapetoksen yrityksestä ja tuomittiin kenttäoikeudessa huhtikuussa 1940 kuudeksi kuukaudeksi
kuritushuoneeseen sekä menettämään vuodeksi kansalaisluottamuksensa. Kianto
vapautui vankilasta heinäkuun alussa presidentti Kyösti Kallion armahduksen nojalla.875 Kianto, jonka neljä poikaa oli isänsä vankilassaoloaikaan rintamalla, purki
puoli vuotta kestäneen vankeusaikansa katkerat mielialat Omat koirat purivat -teokseen. Idean teoksen nimeen Kianto oli kenties saanut kirjailija Juho Hoikkasen
kirjeestä, jossa Hoikkanen Kiannon tuomiota punnitessaan puhuu Yrjö Maunu
Sprengtportenin Porrassalmen taistelussa vuonna 1789 lausumista sanoista ”Omat
koirat purivat”. Hoikkanen viittaa myös syytteen vakavuuteen ja toteaa Kiannon
saavan olla kiitollinen, että voi vielä astella ”tämän kiertotähden pinnalla”.876 Voimassa olleen Suomen sotaväen rikoslain mukaan tuomio sotapetoksesta olisi voinut
tuoda jopa kuolemantuomion.877 Kianto vetosi vankeusaikanaan kirjailija- ja isänmaallisuusmaineellaan kymmeniin kulttuurialan ja politiikan vaikuttajiin aina presidentti Kalliota myöten vapauttamisensa puolesta toimimiseksi. Otavan johtokunnan puheenjohtaja A. Renqvist kirjoitti Kiannolle vankilaan rauhoittavan kirjeen
syyttäjän valitettua mielestään liian lievästä tuomiosta sotaylioikeuteen:
Olen varma, että suomalaisen kirjallisuuden hyväksi tekemäsi elämäntyösi
kyllä nyt jo on tullut huomioon otetuksi ja tulee edelleen ja ehkä enemmänkin
asian käsittelyssä korkeammassa sotaoikeudessa huomioon otetuksi. Olen
myös vakuutettu siitä, että otetaan huomioon, että se mikä on tehty on tehty
harkitsematta ja kiihtyneessä mielentilassa, sillä en puolestani voi ajatellakaan,
että paha tahto olisi ollut mukana, sillä olethan sinä aina ennen ajatellut ja toiminut isänmaallisessa mielessä.878
Yksi Kiannon merkittävimmistä ymmärtäjistä, talvisodan aikaisten Suomussalmen
joukkojen komentaja eversti Hjalmar Siilasvuo toteaa vuoden 1940 joulukuisessa
vastauskirjeessään Kiannolle kuulleensa Kiannon jättämästä venäjänkielisestä
viestistä, mutta ei ollut pitänyt ”juttua puuttumisen arvoisena, mutta oli se muita
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teitä tullut Valtiollisen poliisin ja Päämajan valvontaosaston tietoon”.879 Tuomio
vahingoitti vakavasti jo vakiintuneen suosion siihen mennessä saavuttaneen Kiannon kirjailijamainetta. Kuritushuonetuomion seurauksena Suomen Kirjailijaliiton
kunniaoikeusto880 jäseninään professori Manninen, ylituomari Arvi Pohjanpää ja
SKS:n sihteeri, dosentti Anttila riisti kokouksessaan 1.11.1940 Kirjailijaliiton perustajajäsen881 Kiannolta hänelle 7.5.1924 myönnetyn kunniajäsenen arvon. Kiannon erottamista Kirjailijaliitosta ei katsottu Kiannon ihailijoiden joukossa suopeasti.
Martta Pohja Nivalasta samaistaa Kirjailijaliitolle lähettämässään kirjeessä Kiven
ja Kiannon kohtalon ja syyttää muita kirjailijoita Kiannon hylkäämisestä ja häpäisemisestä:
Haluaisin tietää, kenellä kirjailijoista on ollut oikeus häväistä Suomen suomalaisinta ja mainehikkaampaa kirjailijaa? Minulla on oikeus tehdä tämä kysymys Suomen kansan nimissä. Tehdä se sitäkin suuremmalla syyllä, että halpamainen tekonne joutuu kerran kansamme vastattavaksi historian edessä. Suomen kansalle riittää kovaksi kohtaloksi jo se, että Aleksis Kiven murha on
pantu, harvojen tekemänä, koko kansan kannettavaksi.882
Kianto erotettiin myös Karjalan Sivistysseuran kunniajäsenyydestä. Molemmat
kunniajäsenyydet palautettiin 883 myöhemmin, ja Kiannon 80-vuotisvuonna 1954
Kirjailijaliiton johtokunta884 päätti anoa Kiannolle korkeaa kunniamerkkiä. Omat
koirat purivat -teoksesta on tehty myös samanniminen televisioelokuva Mikko Niskasen ohjaamana vuonna 1974. Niskasen elokuvan myötä lehdet kertasivat ja puivat runsaasti Kiannon saamaa tuomiota ja sen oikeudenmukaisuutta sekä julkaisivat otteita885 Omat koirat purivat -teoksesta. Sota-ajan etäisyys on tuonut Kiannon
tuomion pohdintaan ajallista perspektiiviä, joka on suonut ymmärrystä Kiannon
menettelylle kotinsa pelastamiseksi.
A. Laurila kuvaa vuoden 2010 Demarissa Kiannon vangitsemista ja tuomiota
kulttuurihistoriamme merkilliseksi episodiksi, kun otetaan huomioon, että Kianto
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oli ”veljessodan valkoinen urho” ja kommunistien vihaaja. ”Hysteerinen pidätysmääräys” kertoo Laurilan mukaan ”tietysti myös sodan ensimmäisten viikkojen
hermostuksesta ja hätäännyksestä”.886 Turunen kuvaa Kiannon sodanjälkeistä asemaa melko syrjäytyneeksi. Kiannolta kyllä julkaistiin muistelmateoksia,
mutta ”niistä kirjoitettiin harvakseltaan arvosteluja ja esittelyjä” ja harvoissa julkaistuissakin teoksiin suhtauduttiin varovaisesti.887 Kiannon sodanjälkeistä hyljeksittyä asemaa kuvaa myös se, että aikalaiskriitikot ohittivat Omat koirat purivat teoksen lähes tyystin.
Kianto on allekirjoittanut Fennian kustantaman teoksensa prologin 1.6.1945,
mutta on tarjonnut käsikirjoitusta ennen vuoden 1948 julkaisua ainakin Suomen
Kirjalle ja WSOY:lle. Suomen Kirja888 toteaa teoksen tuntuvan ”kieltämättä nykyhetkellä vielä liian tulenaralta” ja WSOY:n Martti Haavio889 puolestaan, että ”tapaukset, joita siinä varmaankin kuvataan, ovat onnellisesti poissa päiväjärjestyksestä, ja niihin palaaminen tuskin ylentää, huvittaa tai herättää ketään”.
Kansan Tahdon Jöken [Yrjö Tönkyrä890] kritiikissä ”Väärä tilinpäätös” kuvastuu se vihansekainen katkeruus, joka oli jäänyt elämään Kiannon sisällissodan aikaisen propagandakirjoittelun takia. Tönkyrä siteeraa Kiannon teoksen ensimmäistä lausetta, jossa Kianto toteaa rehellisen kirjailijan olevan ”tilivelvollinen lukijapiirilleen ja isänmaalleen tärkeimmät elämyksensä”891. Kirjailijan tilivelvollisuus koskee Tönkyrän mukaan myös koko kansan kokemien taistelujen ”syiden ja
seurausten” taltioimista jälkimaailman luettavaksi. Kianto paljastaa teoksessaan sotilasbyrokratian ja kansalliskiihkoisen sotapropagandan ”pöpöuskon” mielettömyyden, jonka uhriksi hän itsekin on joutunut. Mutta vaikka Kianto näkee ”verisesti luodun järjestelmän oikeudettomuuden” ja sodan hulluuden, hän hapuilee pelastusta itselleen samalta mieheltä, Mannerheimilta, joka Tönkyrän mukaan symbolisoi koko vallitsevaa järjestelmää:
Ihmettelen, kuinka Kianto, joka pääsi tutkisteluissaan näinkin pitkälle, ei jaksanut tunkeutua eteenpäin, vaan nöyrtyen kiusaajiensa edessä, köyristellen, entisillä ”urotöillään” äitelästi kehuskellen ruikuttaa armoa omalle itselleen, EI
VARSINAISELLE KANSALLE, JOKA, HERRAPARATKOON, SAMAAN
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AIKAAN KÄRSI TUHANNESTI ENEMMÄN, KANTOI MILJOONASTI
RASKAAMPAA IESTÄ KUIN HÄN. Kansan kärsimyksille ei Kiannolta liikene yhtään hätähuutoa. Hän saattaa jopa kylmästikin kertoa olleensa todistajana luokkasodan jälkiselvittelyjen joukkoteloituksissa. Eikä hänellä edes pieni
oka näy tuntoon pistävän vuoden 1918 sotalaulujen johdosta, ei edes kaikkien
punaisten naarassusien tappoyllytysten osalta.892
Kalevan pakinoitsija Valtteri [päätoim. Näsi] toteaa, että ”vakoilijakauhu” sai talvisodan aikaan ”melkoiset mittasuhteet” ja että syyttömistäkin tehtiin syyllisiä.
Kiannon sikarilaatikkokirjoituksen Näsi panee vanhuuden ”yliherkkyyden” ja sodan läheisyyden tiliin. Kiannon kyyditys ja Omat koirat purivat -teoksessa kuvatut
tapahtumat ovat Näsin mukaan varoittava esimerkki sotapsykoosin nurjasta puolesta, ja Kianto on tehnyt oikein, teoksen nimeä myöten, julkaistessaan vankilapäiväkirjansa. Yhdeksi Kiannon painolastiksi Näsi laskee venäjän kielen osaamisen;
Moskovan maisterista tehtiin vakoilija, joka oli ilman muuta ”prikattava”. Kianto
joutui Näsin mukaan sankari-ihanteen palvonnan sijaiskärsijäksi:
Sankari-ihanteen palvonta on kansakunnassa ilmenevä kaunis piirre. Valitettavasti se saa kuitenkin huonoja muunnoksia. Sodan päivinä ihaillaan kyllä aivan
oikein niitä miehiä, jotka etulinjassa taistelevat, ja siellä taas ylemmissäkin ja
samalla taaemmissa johtoportaissa ollaan eri sankareita. Kotialuekaan ei tahdo
sen huonompi olla, ja sankarinsa sielläkin ovat. Tämän alan mainemiehiä esittelee Iki-Kianto muisteluksissaan vähemmän mairittelevassa muodossa, eikä
syyttä. Sodan väliajoilla taas varsinkin siinä polvessa, joka ei ole ehtinyt tappeluksiin mukaan, alkaa vaikuttaa myöskin sankarivietti, joka vaatii tekoja. Se
eli aikoinaan meillä ”sinimustissa”, joiden johtopaikoilla vaikutti myös toveri ”Jökekin”, vaikka onkin nyt siellä Kansan Tahdossa taas toista poikaa.893
Oululaisten Kansan Tahdon ja Kalevan sanailu Kiannon teosten ja kirjoitusten tiimoilta oli tuttua jo aikaisemmilta vuosikymmeniltä, eikä Kalevan Näsi malttanut
kritiikissään olla letkauttamatta aikaisemmin äärioikeistolaisen Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) ”sinimustissa” toimineelle Tönkyrälle toiseen äärilaitaan siirtymisestä, SKDL:n äänenkannattaja Kansan Tahdon toimittajaksi pestautumisesta.
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Kiannon kunnianpalautus käynnistyi 1950-luvulla ja huipentui vuonna 1957 Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi promovointiin. Myös Kiannon tuotannon esittelyssä kouluissa tapahtui muutoksia. Kun
koululukemistoissa oli aiemmin julkaistu vain lyhyitä tekstinäytteitä Kiannon teoksista, on Punainen viiva kuulunut 1950-luvulta lähtien lukioasteen luetuimpien
teosten joukkoon. Muun muassa vuoden 1950 Virittäjässä äidinkielenopettaja
Martti Saraste894 suosittaa Punaista viivaa koululukemistoksi. Sarasteen mukaan
teoksen aatteellinen runko, ”sosialismin läpimurto Suomen sydänmailla kiinnostaa
varmasti yhteiskunnallisesti usein hyvinkin valveutunutta nykyajan nuorisoa”.
Juha Rikaman tutkimusten mukaan Punainen viiva oli lukioissa 1950-luvun
puolivälissä 7:nneksi ja sen jälkeen aina 2000-luvun alkuun saakka 4:nneksi luetuin
teos. Yhtä vakaan aseman samalla ajanjaksolla on pystynyt säilyttämään vain ykkössijaa koko ajan hallinnut Kiven Seitsemän veljestä (1870).895 Kiannon pääasiallinen kustantaja Otava osallistui rehabilitointiin julkaisemalla Kiannolta vuonna
1954 Valitut teokset, joka sisältää Punaisen viivan, Ryysyrannan Joosepin ja valikoiman novelleja. Kiannon yksittäisten teosten painosmäärien kärjessä on Otavan
ilmoituksen896 mukaan Punainen viiva (190 000 kpl), toisena Ryysyrannan Jooseppi (64 700 kpl) ja kolmantena, hieman yllättäen, Turjanlinnan satukirja (30 500
kpl).
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12 SAVOLAISET PORTINVARTIJAT KIERTÄVÄT
KIANTOA
Kai Häggman toteaa teoksessaan Sanojen talossa (2012), että ensimmäisen tasavallan aikana kirjallisia piirejä hallitsi vain kourallinen ”portinvartijoita ja mesenaatteja” ja että ”suurin osa maassa myydystä kaunokirjallisuudesta rajattiin armotta ’oikean’ ja tukemisen arvoisen kirjallisuuden ulkopuolelle”. Kirjallisuuspalkinnoista, -apurahoista ja -eläkkeistä päättänyt piiri oli vielä pienempi keskeisimpinä eliminään Valtion kirjallisuuslautakunta, Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen
Kirjailijaliitto, jotka toimivat käytännössäkin lähekkäin ollessaan 1920-luvulla
vuokralaisina Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimitalon tiloissa. Neljä kaunokirjallisuuden keskeistä kirjallista mielipidevaikuttajaa, professorit Manninen, Tarkiainen, Koskimies ja J. A. Hollo miehittivät erilaisia palkintolautakuntia muutamalla täydentävällä jäsenellä.897 Myös Kiannon aikalaisvastaanoton aineistosta on
todettavissa, että kaunokirjallisuuden piirin vaikutusvaltaisin joukko oli 1900-luvun alkupuolella varsin suppea. Kiannonkin osalta voidaan siten ottaa tarkasteltavaksi kysymys kirjallisuuden portinvartijoiden roolista ja vallasta kirjailijan esille
pääsyyn, menestykseen ja palkitsemiseen tai tuomituksi tulemiseen.
Kirjallisen eliitin suppeuden ja sisäsiittoisuuden varsinainen konkretisoituma
nähtiin Häggmanin mukaan Aleksis Kivi -palkinnon synty- ja jakoprosessissa.
Vuonna 1935 perustetun Aleksis Kiven rahaston puuha- ja rahankeruumiehinä toimivat aktiivisesti Tarkiainen ja Manninen, ja rahastoon kertyikin ”lähes kaksi miljoonaa markkaa”. SKS:n hoitoon uskotun rahaston johtoon nostettiin Tarkiainen,
joka istui myös rahaston palkintolautakunnassa SKS:n yhtenä edustajana Mannisen
ja Hugo Suolahden ohella. Suomenkielisen kaunokirjallisuuden palkitsemiseen tarkoitetun palkinnon suuruudeksi määrättiin ajan mittapuun mukaan varsin korkea
50 000 markan suuruinen summa. Häggman toteaa, että ”yllätys ei ollut kovin
suuri”, kun ensimmäisen kerran vuonna 1936 jaetun Aleksis Kivi -palkinnon saajaksi valittiin Manninen. Kokoukseen, jossa päätös Mannisen palkitsemisesta tehtiin, osallistuivat seuraavat palkintolautakunnan jäsenet: Tarkiainen, Suolahti,
Manninen, Anttila, Eino Cederberg, K. Laurila, Yrjö Soini ja Härkönen. Mannisen
asema oli sikäli arveluttava, että hän kirjailijana ”sekä jakoi että vastaanotti kirjallisia palkintoja”. Häggman toteaa, että Manninen ei kuulunut 1930-luvulla Suomen
luetuimpiin ja tunnetuimpiin kirjailijoihin, mutta oli tuotantonsa määrään nähden
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palkituin. Vuoden 1937 Aleksis Kivi -palkinto myönnettiin Sillanpäälle, ”mutta
1938 olikin jo V. Tarkiaisen vaimon, Jotunin vuoro!”898
Kiannon tuotantoa on palkittu varsin niukasti: Punainen viiva 1000 mk (1910),
Vienan kansan kohtalo 900 mk (1918) ja Ryysyrannan Jooseppi 2000 mk (1927).
Vuonna 1939 Kianto sai Aleksis Kiven rahastosta 20 000 markan suuruisen apurahan itse palkinnon mennessä Koskenniemelle.899 Kianto ilmoitti tyytymättömyytensä suoritettuun jakoon ja kirjoitti Härköselle kieltäytyvänsä jyrkästi vastaanottamasta ”armosta” myönnettyä apurahaa.900 Yleinen mielipide lienee ollut Kiannon
puolella, mitä todistanee muun muassa se, että Turun Sanomat julkaisi Kiannon
avoimen kirjeen rahaston palkintolautakunnalle. Kirjeen julkaisun yhteydessä nimimerkki Veli Villehartti [toimittaja Arvo Suominen901] toivoo, ettei Aleksis Kivi palkinnon myöntäminen Kiannolle venyisi ”epämääräiseen tulevaisuuteen”. Kiannolle palkintoa mielivien taustalla oli Kiannon kirjallisten ansioiden lisäksi myös
tieto Kiannon huonosta taloudellisesta tilanteesta, joissakin lausunnoissa viitattiin
jopa Kiven kohtaloon. Kianto kirjoittaa olevansa sydänjuuriaan myöten loukkaantunut kohtelustaan, joka asettaa hänet ”alempaan sarjaan Aleksis Kiven jälkikirjailijoita”:
Arvonannolla parempiosaisia kilpailijoitani kohtaan rohkenen julkituoda sen
maaseudulla yleisen mielipiteen, että Kivi-rahaston hoitokunta heti alustapitäen on ohjannut nuo kunniapalkinnot outoon suuntaan tuhlaten siten satoja
tuhansia markkoja taloudellisesti verrattain tarpeettomasti – miten sanoisi –
pääkaupungin kermakerrosten suosikeille. Vai eikö Aleksis Kiven Rahasto silloin kuin se perustettiin, pohjautunut historialliseen kärsimysmuistoon? Jos ei,
niin siinä tapauksessa tunnustan, ettei minulla, ”korvenkirolla”, koskaan enää
saa olla toiveita tästä rahastosta. Mutta jos olen suurinpiirtein oikeassa, niin
sallikaa kysyä: onko tuota arkaluontoista kärsimysmuistoa osapuilleenkaan oikein hoidettu?902
Ilkan päätoimittaja Artturi Leinonen [A. L.] kirjoitti pitkän artikkelin vuoden 1939
palkinnonjaon jälkeen. Leinonen toteaa, että kirjallisten ansioiden lisäksi palkinnonjaossa tulisi huomioida myös kirjailijan taloudellinen tilanne eikä palkita
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jo ”kyllin – sekä titteleitä että tuloja” omaavia kirjailijoita. Vuonna 1938 kirjailijapiireissä odotettiin Leinosen mukaan yleisesti, että palkinto menee Kiannolle.
Kiannon epäillään polttaneen sillat takanaan ja suututtaneen ”kirjalliset tuomarit”,
mutta pokkuroinnin ja vaikenemisen sijaan on Leinosen mukaan ruvettava puhumaan suoraan:
[--] tällaiset jaot eivät ole omiaan herättämään luottamusta yleensäkään kirjallisten lautakuntaimme puolueettomuuteen, vaan voidaan hyvin ymmärtää
Kiannon sanonta ”pääkaupungin kermakerrosten suosikeista” ja ”professoreista ja professorien rouvista”. Kun tämän vuoden Kivi-palkinto jaettiin professori Koskenniemelle, piti jaon toimittaja professori Laurila puheen, jossa
hän sanoi, että ”lautakunta valittaa vilpittömästi, että sen varojen niukkuuden
tähden ei ole ollut mahdollista vielä tällä kertaa antaa kirjailija Kiannolle suurempaa palkintoa, mihin hänen kirjalliset ansionsa oikeuttaisivat”. Siinä lausunnossa puhui jonkunlainen kipeä omatunto. Ei kukaan tahdo sanoa, etteikö
professori Koskenniemi olisi ansainnut Kivi-palkintoa, hänkin. Mutta vaikea
on ymmärtää miksi Kiannon edellä? [--.] Miksi hänen täytyy odottaa siksi kunnes kaikki professorikirjailijat ja professorien kirjailijarouvat ovat saaneet palkintonsa?903
Kianto ei ole Häggmanin mukaan ainoa kirjallisuuspalkintojen jaossa kyseenalaisesti ohitettu kirjailija; Haanpään kohtalo oli vielä ankarampi kuin Kiannon. Häggman toteaa, että ”Manninen ja Haanpää edustivat kirjallisen sekä akateemisen eliitin huomionosoitusten suhteen ääripäitä. Toinen oli eliitin luottokirjailija ja kirjallinen portinvartija, toinen oli varsinkin Kentän ja kasarmin (1928) julkaisemisen
jälkeen välillä kokonaan porttien ulkopuolella.” Toisaalta palkintoja jaettiin kirjailijoille, joiden teokset ovat jääneet lukijoille tuntemattomiksi ja hautautuneet historiaan. Häggman vertaa Mannisen, Kiannon ja Haanpään tuotannon määrää ja palkitsemisia sotien välisenä ajanjaksona ja toteaa, että Manninen palkittiin kahdesta
runokokoelmasta viidellä palkinnolla, Kianto yli 20 teoksesta yhdellä ja Haanpää
jäi lähes 20 käänteentekevällä ja nerokkaalla teoksellaan palkinnoitta eikä löytänyt
aina ”edes kustantajaa kirjoilleen”.904
Myös Turunen kirjoittaa apurahaelinten tylyydestä Kiantoa kohtaan. Kianto
edesauttoi Turusen mielestä myös itse omaa taloudellista ahdinkotilaansa ”särmik-
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käällä käyttäytymisellään”, kun ei suostunut kumartelemaan ”byrokratiaa ja järjestöjen organisaatiovaltaa”. Kiannon ongelmat tukijärjestelmätahojen kanssa alkoivat Turusen mukaan 1930-luvun loppupuolella, ja lopullisesti portit sulkeutuivat
sotapetoksen yrityksestä vuonna 1940 saadun tuomion vuoksi. Turunen viittaa
myös Kiannon vuonna 1936 Härköselle lähettämään tiedusteluun mahdollisuudestaan saada joko Kiven rahaston tai Kordelinin säätiön apuraha. Joku, Turusen mukaan mahdollisesti Härkönen, on kirjoittanut kortin laitaan ”sarkastisen kommentin”: ”’Jopa kerkisi jaolle / Ilmari ikuinen poika.’”905
Kiannon huono taloudellinen tilanne huolestutti myös Suomussalmen kunnallislautakunnan esimies Albert Kinnusta, joka raportoi syyskuussa 1935 Kiannon
taloudellisesta ”sortumustilasta” Otavan toimitusjohtaja A. Renqvistille. Kinnusen
mukaan Kianto on perheineen ”kärsinyt puutetta ja nälkää koko viime kesän ja taistelee tänä syksynä elämästä ja kuolemasta”. Kinnunen toteaa Kiannon ulosmittauskierteen ja hämmästelee, että eikö Otava näe ”itseään velvolliseksi” auttamaan
Kiantoa ”ettei ainakaan Otavaa perästäpäin syytettäisi jos surkea loppu pääsisi tapahtumaan”. Vetoomus on kirjoitettu ”isänmaan köyhimmän kunnan puolesta” ja
siinä painotetaan Kiannon Suomen kansalle lahjoittamia teoksia, joita luetaan ”vielä sata vuotta” Kiannon kuoleman jälkeenkin.906
Vastauskirjeessään Kinnuselle A. Renqvist kirjoittaa Otavan tehneen liikemiehen näkökulmasta katsoen Kiannon ”taloudellisen aseman hyväksi niin paljon kuin
suinkin on ollut mahdollista”. Otava on antanut Kiannolle ”etumaksuja ja lainoja”
mahdollisesti tulevia uusia teoksia ja painoksia vastaan ”hyvin suuria summia, ja
olemme varmat siitä, että emme koskaan tule saamaan näitä summia vastaavaa hyötyä tulevasta Kiannon teosten kustannustoiminnasta”. Renqvist toteaa rahojen annetun Kiannon huomattavasta työstä ”Suomen kirjallisuuden hyväksi”. Kirjojen
markkina-alueena Suomi on Renqvistin mukaan niin pieni, että se vaikuttaa ”parhaimpienkin kirjojen” menekkiin eikä tuo suuria palkkioita kirjailijoille. Renqvist
viittaa kirjeessään myös Kiannon yksityiselämän kiemuroihin toteamalla, että
Kiannon vaikea taloudellinen tilanne on hänen omaa syytään, koska ”hän on sekaantunut niin monenlaisiin suhteisiin”.907 Kiannon kuolinvuonna 1970 Kiannon
tilivelka Otavalle oli Otavan Kianto-arkistossa olevan H. Reenpään todistuksen
mukaan liki 108 000 markkaa.
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Aleksis Kivi -palkinto myönnettiin Kiannolle vihdoin vuonna 1950. Palkinnon
myöntäminen liittyy ajankohtaan, jolloin talvisodan aikaista sikarilaatikko-episodin aiheuttamaa puolen vuoden kuritushuonetuomiota ja siitä seuranneita Kiannon hylkimisreaktioita alettiin pitää hätiköityinä ja ylimitoitettuina. Aleksis Kiven
rahaston palkintolautakunnan 7.10.1950 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta käy kuitenkin ilmi, ettei Kiannon palkitsemisesta oltu yksimielisiä. Kokouksen sihteeri
Huugo Jalkanen suositteli 75 000 markan kunniapalkinnon myöntämistä Kiannolle
hänen huomattavista ansioistaan kansankuvaajana ja hyvityksenä vuoden 1939 jaolle, jolloin Kiantoa paljon nuorempi Koskenniemi palkittiin. Lisäperusteena mainitaan Kiannon kehno taloudellinen tilanne Turjanlinnan toisen palon (1949) jälkeen ja talvisodan aikana sattunut ”kohtalokas omaisuuden hätävarjelutoimenpide”,
jotka ovat ”jättäneet vanhan kirjailijan mielen masennuksen tilaan”. Kiannon palkitsemista vastusti kokouksen puheenjohtaja Anttila, yksi kolmesta Kiannon Kirjailijaliiton kunniajäsenyydestä erottamisesta aikoinaan päättänyt. Jalkasen ohella
Kiannon palkitsemista puolsivat Tarkiainen, Lauri Viljanen ja hallitusneuvos Arvo
Salminen, jonka mukaan Kianto tosin olisi saanut opetusministeriöltä ”lisäavustusta silloin, kun hän sai apurahan Kiven rahastosta, että hän sai yhtä paljon kuin
Koskenniemi”.908 Salmisen mainitsemaa ”lisäavustusta” koskevaa tietoa ei kuitenkaan löydy Kansallisarkistossa säilytettävästä opetusministeriön arkistosta. Mutta
jos hyvitysavustus olisi tuolloin Kiannolle jotain kautta opetusministeriön varoista
annettu, se nostaisi Kiven rahaston palkintolautakunnan vuoden 1939 päätöksen
Koskenniemen palkitsemisesta ennen Kiantoa outoon valoon ja olisi merkki lautakunnan näpäyttämisestä.
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13 KIRJALLISUUSHISTORIAN KIANTOYKSIMIELISYYS
Suomalaisten kirjallisuushistorioiden esitystapa on ollut Varpion mukaan hyvin kirjailijakeskeinen. Teoksissa on esitelty yksittäisten kirjailijoiden elämää ja teoksia
ja tekstihistorialliset näkökohdat on sivuutettu yleensä lyhyellä katsauksella lukujen alussa. Harvinaisempia ovat olleet sellaiset kirjallisuushistorialliset yleisesitykset, joiden pääosassa ovat olleet kaunokirjalliset tekstit sekä niiden lajien ja tyylien
rakentuminen ja muuttuminen. Vähimmälle huomiolle kirjallisuushistorioissa ovat
Varpion mukaan jääneet kuitenkin lukijat, vaikka juuri lukijoiden reaktioiden olettaisi olevan kirjallisuushistorioiden peruslähtökohta. Myös kirjallisuushistorian
kirjoittaja on lukija, ja hänen näkemyksensä voivat vaikuttaa teoksessa esiteltävien
kirjailijoiden valintaan ja arvioimisperusteisiin. 909 Esimerkkinä kirjallisuushistorioitsijain vallasta käy Kupiaisen laatiman Suomen kirjallisuuden vaiheet (1958) oppikirjan kirjailijavalinnat. Kupiaisen vuoden 1958 kirje Kiannolle osoittaa hyvin
sen, että kirjallisuushistorioitsijat kärsivät sekä valinnan vaikeudesta että tilan puutteesta, mutta myös sen, että heillä on valtaa valita esittelemänsä kirjailijat:
Kyllä Sinun romaaneillasi on ollut huomattava sosiaalipoliittinen merkitys,
paitsi sitä että ne ovat verrattomia kansanpsykologisia tutkimuksia ja kirjallisuutemme humoristisia mestarisaavutuksia. Luen parhaillaan ”Suomen kirjallisuuden vaiheet” -nimisen kirjallisuudenhistoriani korrehtuuria. Teos ilmestyy
ensi syksynä. Siinä on Ilmari Kiannostakin yhteensä kuusi sivua, mikä on melkoinen tila alle 200-sivuisessa kirjassa, joka on tehty tiiviiksi puristaen ja kirjailijat valiten, niin että esim. Larin-Kyöstiä tai Aino Kallasta ei mainita sanallakaan. Josta tietenkin nousee hirveä meteli teoksen ilmestyessä.910
Kiannon tuotannon arvioinnissa kirjallisuushistoriat ovat keskittyneet Kiannon
kansankuvauksiin, tuotannon taiteellisesti arvokkaimmiksi arvostettuihin Punaiseen viivaan ja Ryysyrannan Jooseppiin. Harvinaisen yksimielisiä on oltu myös
Kiannon kielitaituruudesta, jota on luonnehdittu mestarilliseksi. Kallion vuoden
1929 Uudempi suomalainen kirjallisuus I–II -teoksesta lähtien Punaista viivaa ja
Ryysyrannan Jooseppia on kiitelty ja muun tuotannon subjektiivisuutta, kirjavuutta
ja kepeyttä moitittu sen kummemmin erittelemättä. Kianto on Kallion911 luonneh-
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dinnan mukaan 1900-luvun ”subjektiivisin ja taisteluasenteisin kirjailija”, ”vastustushenkinen” kirjailijaluonne, ”joka katsoo asioita pelkästään oman minänsä silmillä”.
Kiannon saamalla subjektiivikon leimalla on pitkät perinteet. Lampén toteaa,
että ”antoipa Kianto minkä nimen tahansa romaaninsa sankarille, aina se sittenkin
on vain hän itse, josta puhutaan”. Lampénin mukaan Kiannon romaanien ”punainen
lanka” on ”hän itse”, mutta Lampén asettaa kyseenalaiseksi yleensäkin täysin objektiivisen teoksen synnyn mahdollisuuden.912 Sekä teosten aikalaiskritiikeissä että
myöhemmissäkin tulkinnoissa913 on useasti lähdetty etsimään teoksen senkertaista
Kiannon hahmoa. Karkama914 esimerkiksi kirjoittaa väitöskirjassaan, että ”näennäisestä korven asukkuudestaan huolimatta [Ryysyrannan] Joosepissa on aimo annos kirjailijaa itseään”. Kiannon jo lyyrisen alkutuotantonsa kaudella saama subjektiivikon leima syöpyi kriitikoiden mieliin ja loi negatiivisia ennakkoasenteita
Kiannon uusia teoksia kohtaan.
Traditionaali kirjailijakeskeinen kirjallisuudentutkimus otti Nevalan mukaan
teosten tulkinnan lähtökohdaksi oletuksen, jonka mukaan kirjailijan teokset heijastavat hänen henkilökohtaista elämäänsä ja persoonaansa. Kirjailijan persoonallisuuden ottaminen fiktiivisen teoksen tulkinnan lähtökohdaksi voi johtaa tulkinnan
Nevalan mukaan kuitenkin harhaan, koska kriitikon käsitys kirjailijan persoonallisuudesta on usein yhtä fiktiivinen kuin teosten henkilöistäkin. Kiannon omiakuvia
tutkineen Nevalan mukaan jokaisen kirjailijan omalla elämänkululla on vaikutusta
teosten syntyyn, mutta väite, että kirjailija raportoi vain omia elämyksiään, on liian
suoraviivainen. Kaunokirjallisuuden omat lainalaisuudet muuttavat kirjailijan elämänkokemukset ”fiktion ehdoilla toimivaksi järjestelmäksi”. Nevala siteeraa Erich
Hellerin915 toteamusta: ”Kaunokirjallisuuden ’minä’ ei kuulu reaaliseen todellisuuteen. Hän on taiteen valtakunnan kansalainen.”916
Suhteellisen nihkeästi kritiikeissään Kiannon teoksiin suhtautunut Tarkiainen
kartoittaa Suomalaisen kirjallisuuden historia (1934) -teoksessaan Kiannon kirjailijalaatua. Kiannon alkutuotannon muoto-oppi on Tarkiaisen mukaan haettu maneerimaisuuteen asti Aholta ja kirjailijatemperamentti ja tendenssimäisyys ovat sukua Talviolle. ”Naturalistisena kansankuvauksena” Ryysyrannan Jooseppi asettuu
Tarkiaisen mukaan samalle viivalle Sillanpään Hurskaan kurjuuden ja Lehtosen
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Putkinotkon kanssa, vaikka teosten kerrontatavoissa onkin eroja. Ryysyrannan Joosepin sävy on Tarkiaisen mukaan ”monivivahteisempaa” kuin Hurskaan kurjuuden
ja ”sisäisesti aktiivisempaa” kuin Putkinotkon, mutta kokonaisuus ei ole niin harkiten suunniteltu kuin Sillanpäällä eikä ”niin koristeellisen väljä” kuin Lehtosella.917
Koskimies jatkaa vuoden 1946 Elävä kansalliskirjallisuus II -teoksessaan Kallion ja Tarkiaisen linjoilla keskittyen kansankuvauksiin, mutta nostaa V. Laurilaa918
lainaten myös esille Kiannon kirjallisena löydöksenä Vienan ja Viena-aiheiset teokset, joiden ”kansatieteellisen aineiston runsaus on hyvin huomattava” ja joilla on
kulttuurihistoriallista dokumenttiarvoa. Tarkiaisesta poiketen Koskimies ei näe
Kiannon kansankuvauksessa naturalismia, vaan toteaa, että ”puhdas naturalismi”
oli 1900-luvun alussa jo ”voitettu kanta” ja että Kiannon ”puhtaan runollisesti” tyylitellyissä Punaisessa viivassa ja Ryysyrannan Joosepissa ei ole ”realistisen perusteellisuuden merkkejäkään”. Molemmilla teoksilla on Koskimiehen mukaan vahva
kytkös kirjailijan kotiseutuun Suomussalmeen ja sen köyhän korpikainuulaisen talonpoikaisväestön elämään. Suomussalmen, ”surunsalmen”, korpiluonnon elämykset ja sen sitkeät asukkaat ovat olleet Kiannon taiteellisia innoittajia, jopa esikuvia.
Koskimies siteeraa Kiannon ”Maalaisuuden ylistys” -lastua tulkitessaan Kiannon
olemusta ja kirjallista työtä:
Virittäkööt muut viulunsa kaupunkilaisuuden kunniaksi – minä soitan katajaista kannelta maalaisuuden ylistykseksi.
Minä maaemon lapsi, kiilukarstaisessa saunassa syntynyt, olen kuunnellut korven käkeä enemmän kuin häkkeihin suljettujen kanarialintujen viserrystä tai
bulevardikahvilain papukaijojen pakinaa.919
Kiannon kuuluminen pappissäätyläisperheeseen ja sukuperintö sekä koulusivistys
näkyvät Koskimiehen mukaan myös Kiannon tuotannossa. Lapsuus ja varttuminen
Suomussalmella maalaispappilassa palvelijoineen antoivat mahdollisuuden tutustua myös rahvaaseen. Kianto jäikin Koskimiehen mukaan kirjailijana ”riippumaan
kahden maailman välille”, jossa vuorottelivat peräpohjalaisen korpimaailman tunnot ja säätyläissukuperintö, korkea sivistys ja aikakauden yhteiskunnallinen kulttuuri. Kokemuksilla kahden elinpiirin elämästä oli Koskimiehen mukaan etunsa,
jotka edesauttoivat Kiantoa kirjailijana ”sekä eläytymään kansanihmistensä sieluun
että asettumaan kuvattavansa yläpuolelle”. Koskimies päättää teoksensa Kianto917
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osuuden hieman hämmentävään arvioon, jonka mukaan Kianto on ”ulkoilmaihminen”, jolla ei kirjallisista jäljistä päätellen ole liiennyt aikaa eikä halua kehittää taitojaan kirjallisuuden lukemisen kautta: ”Suhteellisen korkeasta sekä peritystä että
hankitusta älyllisestä kulttuuristaan huolimatta Ilmari Kianto on tunnusomaisia
vaistorunoilijoita, epäkirjallinen siihen määrin, että hänen teoksiensa lukija helposti
joutuu päättelemään lukemisen jääneen kokonaan ”runoilijamaisterin” elämänohjelman ulkopuolelle.”920
Kianto ei liene kuitenkaan kasvanut ja elänyt Koskimiehen kuvaamassa epäkirjallisessa tyhjiössä, sillä Kianto kertoo muistelmissaan jo lapsuuden kotipappilan yleisestä lukuharrastuksesta kirkkoherra-isän romaaninlukua myöten.921 Kotikielten suomen ja ruotsin lisäksi sujuvasti venäjää taitanut Kianto teki myös käännöstöitä, suomensi muun muassa Tolstoin Kuoleman (1905), D. Gusjev-Orenburgskin Nuoren Venäjän (1906), Gontšarovin Herra Oblómovin sekä Mihail Lermontovin ja Aleksandr Puškinin runoja. Kiannon oman kirjaston laajuudesta kertoo Turjanlinnan polttamisesta joulukuussa 1939 aiheutuneet menetykset. Komean kulttuurikodin tuho oli Kiannolle raskas menetys, jota hän vaikeroi Claudelinille lähettämässään ja Kalevan sivuille päätyneessä kirjeessään:
Turjanlinnaa oli vain yksi kappale koko maailmassa. Sitä sen sisältöä ei saa
ikipäivinä millään rahalla takaisin. Isku sattui sisimpääni, pelkään etten enää
selviä. Hirsiä, seiniä, lautoja saapi rahalla, vaan rahalla ei saa Turjanlinnan rikkaita kokoelmia, kulttuurihistoriallisia muistoja. Äärettömät määrät Vanhan
Pappilan muistoja, tuhansia valokuvia, satoja antiikkiesineitä, päivä- ja vieraskirjoja pinottain. – Entäs kirjasto. Kolmessa eri huoneessa vähintäin 1.000 nidettä, ehkä 3.000, luetteloa ei ole.922
Koskimies on myös kirjoittanut vuosina 1963–1970 ilmestyneen 8-osaisen Suomen
kirjallisuus -teossarjan neljännen osan (1965), jonka Kianto-osuus ei juuri poikkea
Koskimiehen kaksi vuosikymmentä aiemmin Elävä kansalliskirjallisuus II -teoksessa piirtämästä Kianto-kuvasta. Molemmissa teoksissaan Koskimies tukeutuu
paljolti Laurilan Ilmari Kianto: kirjailijakuvan piirteitä -teokseen, joka ilmestyi
Kiannon 70-vuotisvuonna 1944 ja on siitä lähtien hallinnut Kiannosta luotua kirjailijakuvaa harvinaisen pitkään ja sitkeästi. Samalla tavalla on myös Tarkiaisen
kansallisromanttisesti muotoilema kuva Kivestä yli aikain kestävänä klassikkona
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vaikuttanut Manfred Heinin923 mukaan yleiseen Kivi-kuvaan aina Tarkiaisen vuoden 1910 väitöskirjasta lähtien pitkälle yli 1900-luvun puolivälin. Suomen kirjallisuus IV:ssä Koskimies924 siteeraa ja myötäilee myös Kupiaisen Huumorin sukupolvi -teoksen näkemystä Kiannosta humoristina, vaikkakaan ei yhdy täysin Kupiaisen mielipiteeseen Ahon Rautatien ja Punaisen viivan sommitteluyhtäläisyyksistä eikä ajatukseen Putkinotkosta läheisenä Ryysyrannan Joosepin edeltäjänä.
Laitisen vuonna 1967 julkaiseman Suomen kirjallisuus 1917–1967 -teoksen
Kiannon kansankuvausta käsittelevä osuus, johon on viitattu lähemmin tämän tutkimuksen luvussa 10.1, on siirtynyt osittain sanatarkasti sellaisenaan Laitisen vuoden 1981 Suomen kirjallisuuden historiaan ja sen uusintapainoksiin. Uusin laajaalainen kirjallisuushistoria, Suomen kirjallisuushistoria 1–3 julkaistiin vuonna
1999. Teoksen esipuheessa Varpio925 kirjoittaa tekijöiden halusta ”arvioida vanhaa
uudelleen oman aikamme lähtökohdista”. Teoksessa on pyritty murtamaan suomalaisen kirjallisuuden historiankirjoituksen traditio, jossa klassikoilla ja kansalliskirjailijoilla on ollut itseoikeutettu asemansa. Perinteisestä kirjailijakohtaisesta biobibliografisesta mallista on pyritty eroon ja yksittäisiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan esitellään erilaisten virtausten, ilmiöiden ja tendenssien yhteydessä. Teossarjan
toisen osan Kianto-osuuden on suurimmalta osaltaan kirjoittanut Lea Rojola, joka
on käyttänyt lähdeteoksenaan Nevalan Ilmari Kianto: anarkisti ja ihmisyyden puolustaja -tutkimusta.
Tuorein erikoishistoria, Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria, julkaistiin
vuonna 2010. Teoksen johdannossa pohjoissuomalainen kirjallisuus on määritelty
kirjallisuudeksi, ”joka joko kuvaa pohjoista tai on siellä asuneiden kirjoittamaa ja
usein myös käsittelee pohjoista”. Erikoishistorian yli 70 kirjailijaesittelyn kirjoittamiseen on osallistunut ”liki puolensataa kirjoittajaa”.926 Teoksen kirjailijavalintoja
on kritisoitu voimakkaasti muun muassa Kiannon ohittamisesta. Lassilan kritiikki
Helsingin Sanomissa kuvaa hyvin teoksen tiimoilta käytyä keskustelua: ”Sana ’historia’ on kirjan nimessä huonosti paikallaan. Teoksen kirjailijavalinnat on varmaan
mietitty, mutta klassikoiden sivuuttaminen olisi edellyttänyt perusteluja.”927 Kianto
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on kuitattu teoksessa parilla lauseella, teoksia ei mainita. Kiannon keskeiseksi aihepiiriksi Huhtala928 toteaa Kainuun kansanelämän ja ”ukonturilaansa”, jotka saivat myöhemmin seuraa Konsta Pylkkäsestä. Kiannon aikalaiskirjailijoista muun
muassa Teuvo Pakkala, Heikki Toppila ja Koskenniemi ovat saaneet 2–5 sivun mittaisen esittelyn.
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14 YHTEENVETO
Olen selvittänyt tutkimuksessani Ilmari Kiannon ajallisesti ja lajillisesti laaja-alaisen ja määrältään runsaan tuotannon julkista reseptiota, teosten ja vastaanoton yhteiskunnallisia ja aatteellisia aikalaiskonteksteja ja -yleisöjä sekä myöhempää
Kiannon tutkimuksellista reseptiota. Tutkimukseni on ollut kuin 1000 palan palapelin kokoamista, palojen etsintää, sommittelua ja yhteenhitsausta sellaisen kirjailijan reseption osalta, jolta valitut teokset ja kokoomateokset mukaan luettuina on
julkaistu yli 70 teosta vuosina 1896–2013. Tutkimusaineisto sisältää siten materiaalia yli sadan vuoden ajalta. Kiannon myöhempää tutkimusta ja kirjallisuushistoriallista käsittelyä on hallinnut kaksi teosta, suomalaisen kirjallisuuden kaanoniin
nousseet kansankuvaukset, vuoden 1909 Punainen viiva ja vuoden 1924 Ryysyrannan Jooseppi. Molemmat teokset edustavat uusrealistista, sosiaalisia kriisejä naturalistisesti esille tuovaa kansankuvausta. Edellä mainittujen kansankuvausten väliin jää kuitenkin 15 vuoden mittainen ajanjakso, jonka kirjallisuushistoria ja tutkimus ovat Kiannon osalta ohittaneet vähällä huomiolla, samoin kuin tuotannon ennen vuotta 1909. Kiannon kansankuvaukset ansaitsevat Suomen kirjallisuushistoriassa paikkansa, mutta ainoastaan niiden esittely on peittänyt alleen Kiannon koko
tuotannon monipuolisuuden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden. Jos kirjallisuuden historiankirjoitusta olisi ohjannut teosten vastaanoton historia, Kiannosta muotoutunut kirjailijakuva olisi monipuolisempi. Esitän alla yhteenvetona Kiannon reseption pääpiirteet viitaten myös siihen osaan Kiannon tuotantoa, joka on jäänyt
vähemmälle huomiolle myöhäisemmässä tutkimuksessa, mutta nousi aikalaisvastaanotossa puhutuksi, jopa kiistellyksi.
Nuoren Kiannon (Calamniuksen) haaveena näyttää olleen tulla kirjailijana ensisijaisesti runoilijaksi, osuvathan Kiannon nuoruusvuodetkin juuri lyriikkaa suosineen uusromantiikan kauteen. Uusromantiikkaa edeltäneen 1880-luvun tendenssirealismin kausi jäi alle vuosikymmenen mittaiseksi ja tuomittiin sekä konservatiivisten piirien että kirjallisuuden esteettisen laadun määrittelijöinä esiintyneiden yliopistomiesten taholta moraalittomaksi ja siveellisistä normeista piittaamattomaksi
virtaukseksi, estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori C. G. Estlanderin929 mukaan Suomeen sopimattomaksi rikkaruohoksi. Esimerkiksi Canthin ”Ko-
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van onnen lapsia” -näytelmän sytykkeenä nähtiin ”silmitön viha miesten järjestämää yhteiskuntaa kohtaan”930 siinä määrin, että näytelmän esitys lopetettiin Suomalaisessa teatterissa heti ensiesityksen jälkeen teatterin valtionavun menettämisen
pelossa. Canthilaisen ohjelmarealismin pelkoa voidaan luonnehtia yleisemmin sosialismin aatteen leviämisen peloksi, varsinkin kun tendenssirealismin edustajien
katsottiin käyttävän kansaan uppoavaa agitaattorikieltä. Tendenssirealismisyytöksiltä ei tosin välttynyt Kiantokaan, jonka vuoden 1908 Pyhässä vihassa nähtiin voimakasta sosialistien ajamien asioiden kannatusta.
Kyllästyminen ja siirtyminen arki- ja probleemavoittoisesta ohjelmarealismista
uusromantiikkaan tapahtui varsin nopeasti ja myös muodiksi 1890-luvulla nousseen kansallisromanttisen karelianismin siivittämänä. Lyriikan uusromanttinen
suuntaus, sisäisten tuntemusten ja aistillisuuden psykologiseen ja symbolistiseen
kuvaukseen pyrkinyt tyyli yhdistyneenä runokielen uudistamispyrkimyksiin, sai
kuitenkin lähinnä tuomitsevan vastaanoton mitalliseen runoperinteeseen tottuneen
yleisön keskuudessa. Vahvasti nousi esiin myös nuorten runoilijoiden, myös Calamniuksen, vähäinen ikä ja elämänkokemuksen puute, jonka katsottiin syövän runojen psykologista uskottavuutta. Johtavista kriitikoista lähinnä Aho nousi puolustamaan nuoria nousevia runoilijoita, heistä voimakkaimmin uusromantiikan johtotähteä Leinoa.
Suomalaisen uusromantiikan kontekstiin, varsinkin Calamniuksen lyriikkaan,
sekoittui myös suomen kieltä ja -kielistä kulttuuria ylistäviä aineksia, eikä vähiten
meneillään olleiden sortovuosien takia. Calamniuksen isänmaallinen sortovuosirunous oli laajalti suosittua, mutta voimakas snellmanilainen suomen kieli sivistyskieleksi -rummutus aiheutti myös runsaasti kieliriitoja suomen- ja ruotsinkielisen
yleisön välillä. Ruotsinkieliset kriitikot ovat suhtautuneet Kiannon teoksiin yleisemminkin vähemmän suopeasti, mitä on edesauttanut Kiannon tekstien hyökkäävä asenne Kiannon mielestä suomenkielisiä sortavaa ja alempirotuisena pitävää
ruotsinkielistä eliittiä ja virkamieskuntaa kohtaan. Juopa Kiannon tekstien ja ruotsinkielisen yleisön välillä säilyi sisällissodan jälkeenkin, vaikka ruotsinkieliset taistelivat ja asettuivat etupäässä valkoisten puolelle kuten Kiantokin. Muun muassa
Elämän ja kuoleman kentältä -teoksessaan Kianto katsoo ruotsinkielisen upseeriston pyrkineen sisällissodan aikaan etupäässä esikuntiin komentelemaan suomalaisia ja vältelleen kosketusta viholliseen.
Calamniuksen opiskelu Moskovassa vuosina 1901–1903 vahvisti jo aiemmin
alkanutta Tolstoin ajatusten tutkintaa ja osittaista omaksumista, joka heijastuu ensin
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kolmessa vuonna 1907 julkaistussa teoksessa kristillisen ja tolstoilaisen sukupuolimoraalin problematiikkana, jonka lopullinen tilitys tapahtuu vuoden 1909 Kärsimyksessä. Tekijällä on Nevalan931 mukaan kapinallinen asenne aikakautensa moraali- ja käyttäytymiskoodistoa kohtaan, ja tekijä ”tähtää universaalin ongelman
paljastamiseen ja tabun rikkomiseen”. Jos Kiannon päämäärä lieneekin ollut Nevalan käsityksen mukainen, nähtiin Kärsimys joissakin aikalaisarvosteluissa kuitenkin opettavana ja varoittavana esimerkkinä sukupuolivietin turmiollisesta vaikutuksesta nuorisoon. Teoksen kaksinaismoralistinen vastaanotto selittyy kristillisperäisellä virallisella sukupuolimoraalilla, josta poikkeaminen oli kylläkin yleistä,
mutta ei julkisesti hyväksyttävää. Kuvaavaa aiheen arkuudelle oli paitsi Kiannon
käyttämä tekijänimi Salanimi, myös se, että sama teoksen sanomaa pohtimaan kannustava nimetön kritiikki kiersi konservatiivisesta Suomalaisesta puolueesta
omaksi puolueekseen erkaantuneen liberaalin siiven perustaman Nuorsuomalaisen
puolueen äänenkannattajasta toiseen.
Tolstoilaisen antiklerikalisminsa Kianto purki laitoskirkon valtaa ja kirkollisia
muotoja vastaan hyökkäävään Pyhään vihaan, jonka saama positiivinen vastaanotto vasemmistolehdissä merkitsi Kiantoon kohdistuvan odotushorisontin käännettä aatteellisempaan suuntaan. Vasemmistolehdistö alkoikin teoksen julkaisemisen jälkeen kuherrella Kiannon kanssa, ja kristilliset piirit kauhistella papin pojan
radikalismia. Pyhän vihan radikaali aatemaailma, uskonnonvapauden ja siviiliavioliiton ajaminen (Kianto myös omalla henkilökohtaisella esimerkillään) sopivat hyvin sosialidemokraattien ja muiden laajempaa yksilönvapautta kannattavien,
etenkin liberaalien nuorsuomalaisten päämääriin. Vaikka kaksi sosialistia, kansanedustaja Pärssinen ja Murrik kävivätkin teoksesta julkista sanaharkkaa, kysymyksessä oli lähinnä teoksen tendenssiaste, joka ei Murrikin mukaan ollut riittävä. Murrik totesikin, että jos Kianto olisi kertonut vähemmän pitkäveteisesti ja ”korkean
veisun tapaisesti” päähenkilönsä kansanvalistuspyrkimyksistä, ”olisimme vielä
voineet leppyä hänelle, koska hän kumminkin haukkuu kirkkoa ja sokeutta”. Pyhän
vihan vastaanottoon sisältyi myös voimakas uskonnollinen juonne. Kristillisissä
piireissä Kianto alettiin nähdä kirjailijana uhkana vallitsevalle kristilliselle moraalille, ja teos toimikin alkusoittona Kiannon tuleville jumalanpilkkasyytteille. Kristillistä yhteiskuntamoraalia häiritsevää vaaraa yritettiin torjua kehottamalla Pyhän
vihan osto- ja lukuboikottiin ja teoksen leviämistä estävään toimintaan. Pappissukunsa velvoittavan ammattiuran hylännyt, siviiliavioliittoon monen vaivan kautta
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purjehtinut ja lapsensa kastamatta jättänyt Kianto oli mitä vaarallisin esimerkki uuden ajan radikalismista, suurempaa yksilönvapautta vaativan aatteen äänekkäästä
lipunkantajasta.
Vaikka Pyhän vihan esteettinen taso ei häikäissytkään vastaanottoa, Kianto
nousi teoksen aatteen voimalla Suomen luetuimpien kirjailijoiden joukkoon. Mutta
jo heti seuraavan vuoden teoksellaan, ensimmäisten eduskuntavaalien kontekstiin
sijoittuvalla Punaisella viivalla Kianto kirjoitti nimensä niin Suomen kirjallisuuden
kuin yleisenkin historian kirjoihin. Teoksen yleis- ja reseptiohistoriallista arvoa kuvaa se, että siihen palataan mediassa usein vielä nykyisinkin juuri eduskuntavaalien
yhteydessä ja että siitä on tehty myös elokuvaversio, lukuisia näytelmäsovituksia
ja oopperakin. Ensimmäisistä eduskuntavaaleista kertovissa teksteissä Punainen
viiva on usein esillä, ja muun muassa Oikeusministeriön Eduskuntavaalit 1907 julkaisu siteeraa teosta runsaasti. Punaisen viivan puoluepoliittisen kontekstin nouseminen teoksen aikalaisvastaanotossa merkittävään asemaan, poliittiseksi kiistakapulaksi, on myöhemmässä tutkimuksessa jäänyt lähes huomiotta. Oikeiston sanomalehdille juuri tulevien vuoden 1910 helmikuisten eduskuntavaalien alla ilmestyneen Punaisen viivan sisältämä sosialidemokraattisen vaalipropagandan köyhille
paljon mannaa lupaava kuvaus ja lupausten täyttymättömyys sopivat erityisen hyvin vaalitaisteluaseeksi. Sosialidemokraattisen Puolueen korkea kannatus nähtiin
oikeiston taholla Punaisen viivankin esiin tuomana yhteiskuntarauhaa uhkaavana
tekijänä. Vasemmistolehdissä Punaisen viivan taas katsottiin tukevan oikeiston
vaalityötä. Kansan Lehteä lukuun ottamatta vasemmistolehdet eivät halunneetkaan
esitellä teosta varsinaisena kirja-arvosteluna, vaan poliittisten artikkelien yhteydessä, joissa Kiantoa syytettiin sosialidemokraattisen vaalipropagandatyön vääristelystä. Tapetille nousi myös Ahon Punaisen viivan kritiikin yhteydessä esittämä
mielipide, jonka mukaan sosialidemokraatteja äänestäneet ovat äänestäneet kolmissa edellisissä vaaleissa väärin ja valtaan puolueen, joka ei ole ollut tehtäviensä
tasalla. Kansan Tahdon Hautalan puhe valtaherroista ”typerine kätyreineen”, jotka
eivät tule poistamaan Punaista viivaa lainakirjastoista, viittaa siihen, että teosta on
vaadittu jopa sensuroitavaksi. Teosta käsittelevissä teksteissä väittely kärjistyi ”tietämättömän” kansan äänestyskäyttäytymisen arvosteluun ja siihen, oliko yleinen
äänioikeus myönnetty sittenkin liian aikaisin, kuten joissakin oikeiston sanomalehdissä melko suoraan annettiin ymmärtää.
Torpparilaitoksessa 1900-luvun alkupuolelta lähtien voimistuneet ongelmat
saivat myös Kiannon tarttumaan aiheeseen teoksellaan Metsäherran herjaaja, osittain kylläkin oman kokemuksen vauhdittamana. Teos aiheutti arvosteluryöpyn,
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jossa vastakkain asettuivat suomenkielinen ja ruotsinkielinen yleisö. Eteläsuomalaiselle lukijakunnalle teoksen teema, metsänhoitajavirkakunnan mielivaltaisuus
torpparipaikan ja puun saamisessa kruunun metsästä, ei sinänsä ollut tuttu asia
Etelä-Suomen erilaisen maanomistustilanteen vuoksi, mutta teoksessa esitetty
syyte ruotsinkielisen virkamieskunnan halveksivasta ja ylimielisestä asenteesta
suomenkielistä kansaa kohtaan yhdisti suomenkielisten sanomalehtien kritiikit
Kiannolle suopeiksi. Torpparien sopimusasema oli 1910-luvulla niin ongelmallinen,
että sen on katsottu olleen myös yksi sisällissotaan johtaneista syistä, joten Kianto
tarttui teoksessaan hyvin kriittiseen ja merkittävään sosiaaliseen ongelmaan, mutta
sai vastaansa metsänhoidon ylimpiä virkamiehiä aina professoreita myöten.
Suurin osa Kiannon vuosien 1913–1920 tuotannosta keskittyy Kiannon puoli
vuosisataa kestäneeseen heimoaatepohjaiseen Vienan Karjala -innostukseen ja sisällissodan aikaiseen valkoisen sotapropagandan tuottamiseen. Suomen itsenäistymisen vaiheilla Kiannon Viena-harrastus politisoitui entisestään ja johti ponnisteluihin Itä-Karjalan Suomeen liittämiseksi. Viena-teoksia suosivat etenkin karjalaisjuuriset kriitikot, mutta myös oikeistolehdet kautta linjan. Yleensäkin kritiikeissä
painottui Viena-teosten poliittinen merkitys, ei niinkään teosten taiteellinen puoli.
Vienan Karjalan asema nähtiin Suomessa oikeiston piirissä vahvasti poliittisena
asiana, joka eskaloitui vuonna 1918 aseelliseen selkkaukseen asti. Kiannon Vienateokset ovat olleet poliittisesti varsin arkoja sekä julkaisemisen että jälkisensuurin
osalta. Jo vuonna 1914 valmistunut Vienan kansan kohtalo uskallettiin julkaista
vasta vuonna 1917, kun Venäjän Itä-Karjala oli noussut myös Suomen valtiojohdon
poliittisen intressin kohteeksi ja asialle haluttiin saada myös kirjallista näkyvyyttä.
Kiinnostus Vienan Karjalaan laimentui itärajan sulkeuduttua 1920-luvun alussa ja
sitä myöten myös Kiannon heimohenkeä nostattaviin teoksiin. Tutkimuksen puolella Kiannon Viena-aiheiset teokset ovat jääneet lähes unohduksiin ja kiinnostaneet vain muutamaa harvaa tutkijaa. Vahtolan tutkimus ”Suomi suureksi – Viena
vapaaksi”, jonka nimi on lainattu Kiannon iskulauseesta ja vuoden 1918 teoksesta,
käsittelee myös Kiannon poliittista toimintaa Suur-Suomi-hankkeen yhteydessä sivuten myös Kiannon Viena-aiheisia tekstejä. Kiannon sisällissodan aikaisten julkisten valkoisten kiihotusrunojen ja -artikkelien kirjoittelu merkitsi Kiannon ja sosialistien lämpimien välien totaalista jäätymistä ja ammottavan kuilun syntymistä
Kiannon ja vasemmistolehtien sekä työväenluokkaan kuuluvien lukijoiden välille.
Vasemmistolehdistö kostikin Kiannon sotarakettirunoilun pitkällä pannakirouksella, joka päättyi vasta Ryysyrannan Joosepin ilmestymiseen.
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Vuoden 1924 Ryysyrannan Joosepissa Kianto arvostelee puutteenalaisen
1920-luvun kaksinaamaista yhteiskuntamoraalia meneillään olleen kieltolain aikaisessa kontekstissa. Näkemyksensä kansalaisten eriarvoisesta asemasta Kianto tuo
esille kritisoimalla kieltolain aikaisen lainkouran kohtuuttomuutta leivänjatketta
hankkivan korpirojun keittäjää kohtaan samaan aikaan, kun Suomen vallanpitäjien
pöydät notkuvat salaviinoista. Aikalaiskritiikeissä teoksen esiin tuomiin kieltolain
nurjiin puoliin ei kieltolain ilmapiirissä otettu kantaa, vaikka Joosepin viinankeitto
mainittiinkin. Ryysyrannan Jooseppi nähtiin etupäässä ryysyköyhälistöä kuvaavana kurjalistokirjana. Teoksen kritiikeissä todetaan, että korpiköyhälistön elämää
kuvaamalla Kianto on halunnut näyttää kaiken sen kurjuuden, jolle vallanpitäjät ja
hyväosaiset ovat halunneet ummistaa silmänsä. Inhorealistisen köyhyyskuvauksen
vastenmielisyyden vastapainoksi Ryysyrannan Jooseppi on haluttu nähdä myös humoristisena teoksena, vailla todellisuuspohjaa olevana metsäläisilotteluna päähenkilönään koominen Jooseppi Kenkkunen. Toisaalta on muistutettu, että Kenkkusen
perheen jokapäiväinen leivätön elämä ja Joosepin traaginen kuolema ovat kaukana
huumorista. Vaikka Ryysyrannan Jooseppi vastasikin esteettisen tasonsa puolesta
Punaisen viivan jälkeensä jättämään odotushorisonttiin positiivisesti, useissa oikeistolehtien muutoin kiittävissä kritiikeissä Kiannon todetaan menneen naturalismissaan liian pitkälle, jopa lukunautintoa häiritsevälle asteelle. Punainen lehdistö,
joka oli rangaissut Kiantoa pitkään vaikenemalla ”renkutusten sepittäjän” teoksista,
näki Ryysyrannan Joosepin kuitenkin sellaisena kirjallisena merkkitapauksena, jota
ei voinut ohittaa. Vasemmistolehtien kritiikeissä näkyvät kuitenkin selvästi kuusi
vuotta aiemmin päättyneen sisällissodan jättämät jännitteet, vaikka Kianto pystyikin teoksellaan kaventamaan sotarunoilunsa aiheuttamaa välirikkoa sosialistileirin
sanomalehdistön kanssa. Kiannon katsottiin palanneen Ryysyrannan Joosepillaan
siihen aihepiiriin, köyhälistön keskuuteen, joka aikoinaan nosti hänet työväenluokan lukijoiden suosioon.
Toinen vasemmiston pannakirouksesta vapautumiseen vaikuttanut teos, Elämän ja kuoleman kentältä, valmistui jo heti sisällissodan jälkeen syksyllä 1918,
mutta joutui valkoisen kustannuskentän hylkäämäksi liian punaisen sisältönsä
vuoksi. Teos on sodanvastaisena ja valkoistenkin ylilyöntejä paljastavana haluttu
haudata ja unohtaa. Tutkimuksenkin puolella teosta on käsitelty harvinaisen vähän.
Timo Vihavainen932 toteaakin, että teoksen naturalistinen sodanvastaisuus on jäänyt Kiannon punakaartilaisnaisista käyttämän naarassusi-retoriikan varjoon. Vasta
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vuonna 1928 julkaistu Elämän ja kuoleman kentältä onkin yllättävä teos vastaanotoltaan Kiannon saamaan lahtarimaineeseen verrattuna. Sekä vasemmisto- että oikeistolehtien kritiikeissä todetaan yleisesti teoksen sodanvastaisuus. Jonkinasteisesta oikeiston päälehtien varovaisuudesta teoksen suhteen kertoo kuitenkin se, että
Helsingin Sanomissa teoksen arvosteli Kiannon ystäväksi itsensä kritiikissä mainitseva Lampén ja Aamulehdessä Kiannon teoksiin aiemminkin suopeasti suhtautunut Kallio. Lampénkin korostaa kritiikissään teoksen kaunokirjallista, ei-historiallista luonnetta.
Kiannon lahtarimainetta on myöhemminkin vasemmistopiireissä haluttu pitää
yllä Kiannon sisällissodan aikaisella ”Tuomiotaktiikasta”-artikkelilla, jota on lainattu ahkerasti osoituksena Kiannon punaisiin naiskaartilaisiin, ”susinarttuihin”
ja ”naarastiikereihin”, kohdistamasta eliminointiehdotuksesta. Siltala933 toteaakin,
että nykyisissä sisällissotaan liittyvissä teksteissä on usein kysymyksessä omiin tarpeisiin tuotteistamisesta, jopa karnevalisoinnista. Sisällissodasta on Siltalan mukaan kirjoitettu sitä enemmän, mitä kauemmaksi se on jäänyt ajallisesti taakse. Sisällissotaan liittyvää kirjasatoa selitetään sillä, ”että nyt asiasta voi puhua kiihkottomammin”. Mutta se, että historiaa käytetään ”nykyajan identiteettien ja rajalinjojen tukemiseen”, ei tee Siltalan mukaan kuitenkaan ”oikeutta menneisyyden toimijoiden perspektiiveille”.
Kiannon Ryysyrannan Joosepin jälkeinen tuotanto koostuu suurimmalta osaltaan matkakirjoista ja muistelmista, joista etenkin jälkimmäisten vastaanotto on ollut suopeaa, vaikka Kiantoa on myös moitittu muistelmiin sisältyvistä aikaisempien
teostensa liiallisista siteerauksista ja selvittelyistä. Toisaalta on todettu Kiannon
usein moititun subjektiivisuuden ja avoimuuden näyttäytyvän juuri hänen muistelma- ja matkateostensa parhaina piirteinä. Kiannon elämän ja kirjailijauran dramaattisin käännekohta lienee, ainakin Omat koirat purivat -teoksen perusteella,
vuoden 1940 tuomio sotapetoksen yrityksestä. Tuomion jälkeen käytännöllisesti
katsoen kaikki, niin vasemmisto kuin oikeisto – puhumattakaan kirjailijapiireistä –
hylkäsivät Kiannon. Myöhemmissä arvioissa Kiannon kohtelussa on nähty sotahysterian aiheuttamaa ylireagointia ja jopa venäjänkielentaitoisen ”Moskovan
maisterin” tahallista ajojahtia, jonka laantumisen virstanpylväänä voidaan pitää
Kiannolle vuonna 1950 myönnettyä Aleksis Kivi -palkintoa.
Kiannon pitkän kirjailijauran ja lähes 96 vuotta kestäneen elämän muistosanoissa Vilho Suomi kiteyttää yhden Kiannon vastaanottoa yhdistävän tekijän, josta
ei juuri ole ollut erimielisyyttä; Suomi toteaa Kiannon kuuluvan ”kirjallisuutemme
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Siltala 2009, 9–10.

293

parhaisiin ilmaisijoihin, elävän, lennokkaan sanan ja tyylin mestareihin”.934 Kiantoa onkin teosten vastaanotossa kiitelty lähes poikkeuksetta rikkaasta ja mielikuvituksellisesta sanankäytöstä sekä pelkäämättömästä murrekielen ja uudissanojen
viljelystä. Kiannon useat tunnustukselliset teokset ja oma-aloitteinen yksityiselämän suhdekiemuroiden tuominen julkisuuteen ovat pitäneet huolen siitä, että aika
ajoin Kiannon yksityiselämästä on puhuttu enemmän kuin hänen teoksistaan. Kiannon on todettu eläneen muihin aikalaiskirjailijoihin verrattuna epäsovinnaisesti ja
boheemin lailla, mutta oliko sittenkin kyse vain siitä Kiannon kirjallisestakin periaatteesta, jonka mukaan ihmisen tulee ”rehellisesti tunnustaa huonotkin puolensa”?
Pelkkä värikäs yksityiselämä ei kuitenkaan riitä tekemään kirjailijasta yhtä ”suomalaisen kirjallisuuden suurimpia legendoja”935, siihen tarvitaan myös teosten vastaanoton kautta saatua tunnustusta ja teoksia, joita luetaan, tutkitaan ja tulkitaan
uusista näkökulmista vielä sadan vuoden ilmestymisrajapyykin jälkeenkin.

934
935
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Sillanpää, Frans Emil [F. E. S.] 1916: Vienan virroilta, Karjalan kankahilta. Aika
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Päivä
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Kare, Kauko 1946: Moskovan maisteri. Suomalainen Suomi. Suomalaisuuden Liiton
julkaisema kulttuuripoliittinen aikakauskirja 1946.
Kare, Kauko 1954: Arctophilacius. Iki-Kianto muistelee. Suomalainen Suomi.
Suomalaisuuden Liiton julkaisema kulttuuripoliittinen aikakauskirja 1954.
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Cajander, A. K. [A. K. C.] 1912: Metsäherran herjaaja. Suomen
Metsänhoitoyhdistyksen Julkaisuja 1912.
Työläisnainen
Pärssinen, Hilja 1911: Pyhä rakkaus. Työläisnainen 12.1.1911.
Pärssinen, Hilja 1913: Metsäherran herjaaja. Työläisnainen 2.1.1913.
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A. H. 1918: Avioliitto. Valvoja 1918.
F. K. 1900: Lauluja ja runoelmia. Valvoja 1900.
Forsman, Kaarlo [K. F.] 1898: Hiljaisina hetkinä. Valvoja 1898.
Grotenfelt, Arvi [A. G.] 1917: Vienan kansan kohtalo. Valvoja 1917.
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Koskelainen, Yrjö [Y. K.] 1906: Isänmaallisia runoelmia. Valvoja 1906.
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1950/3.
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Aika
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Mitrofanoff, A. 1907: Arvoisat läsnäolijat! Elonaika 15.8.1907.
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Aaltonen, Jorma 1996: Kianto kenttäoikeudessa 1940: lievä vai ankara tuomio? Kaltio
1996/4.
Jokela, Kimmo 1996: Jumalanpilkkakäräjät. Kaltio 1996/2.
Kianto, Raija-Liisa 1997: Ilmari Kiannon elinikäinen innostus: Vienan Karjala. Kaltio
1997/4.
Leinonen, Anna 1966: Kianto ja Kainuu. Kaltio 1966/3.
Ripatti, Aku-Kimmo 1964: Korpiloukon manifesti. Kaltio 1964/3–4.
Pohjoinen
Kirstinä, Väinö 1974: Ilmari Kiannon runous. Pohjoinen. Kianto-erikoisnumero 1974.
Ripatti, Aku-Kimmo 1969: Ilmari Kianto – Pyhän vihan mestari. Pohjoinen 1969/4.
Sihvo, Hannes 1974: Kiannon tuotannon kaksi perityyppiä. Pohjoinen. Kiantoerikoisnumero 1974.
Päivä
Lampén, Ernst 1909: Uskontorikoksien syytteistä. Päivä 1.5.1909.
Lampén, Ernst 1909: ”Gubben Noack” ja Porvoon tuomiokapituli. Päivä 15.5.1909.
Lampén, Ernst 1909: Närkästynyt tuomiokapituli. Päivä 17.7.1909.
Lampén, Ernst 1909: Porvoon tuomiokapitulin lausunto Ilmari Kiannon
kertomuksesta ”Abraham ja Saara”. Päivä 2.10.1909.
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Sosialistinen Aikakauslehti
Anon. 1907: Köyhälistöpuolueen vaaliohjelma ja herraspuolueitten hätälupaukset.
Sosialistinen Aikakauslehti, helmikuu 1907.
Susikko
Leikola, Matti 2012: Ilmari Kiannon ”Metsäherran herjaajan” ilmestymisestä 100
vuotta. Susikko 2012/3. Metsähistorian Seura ry:n jäsentiedote.
Teatteri
Mikkola, Kaisu 2009: Lehmälläkin on sielu. Teatteri 2009/7.
Valvoja
Aspelin, Eliel 1884: Kirjailijain muotokuvia XIV: Émile Zola. Valvoja 1884.
Castrén, Zach. 1906: Millä puolella olisi Snellman ollut…? Valvoja 1906.
Ingman, Santeri 1906: J. V. Snellman ja nykyajan väittelyt. Valvoja 1906.
Järnefelt, Arvid 1905: Kansamme tärkein tehtävä. Valvoja 1905.
Linnankoski, Johannes 1905: Mikä olisi välttämätöntä. Valvoja 1905.
Söderhjelm, Werner [W. S.] 1897: Eino Leino: Yökehrääjä. Valvoja 1897.
Vapaa Ajatus
Anon. 1910: Suomussalmen kuulumisia. Vapaa Ajatus 15.5.1910.
Virke
Rikama, Juha 1993: Olemmeko kaanonin vartijoita? Virke. Äidinkielen opettajain
liiton jäsenlehti 1993/6.
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Ilmari Calamnius/Kiannon kirjoittamat sanomalehtiartikkelit
Calamnius, Ilmari [Ilmari –s.] 1893: Kirjeitä Krasnoje Seloon leiriltä. Uusi Suometar
4.8.1893.
Calamnius, Ilmari 1899: E. L:n arvostelun johdosta. Päivälehti 23.1.1899.
Calamnius, Ilmari 1904: Kotipitäjää kiertelemässä. Artikkelisarja: Päivälehti 13B
17.1.1904; 31B 7.2.; 43B 21.2.; 49B 28.2.
Calamnius, Ilmari 1904: Nukkuva kaupunki. Helsingin Sanomat 7.12.1904.
Calamnius, Ilmari 1904: Yleisöltä. Kajaanin Lehti 101A 17.12.1904.
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Calamnius, Ilmari 1905: Vastalause. Motto: O tempora, o mores! Kajaanin Lehti
6.5.1905.
Calamnius, Ilmari 1905: Vapauden nimessä. Kajaanin Lehti 8.11.1905.
Calamnius, Ilmari 1905: Päiväkirja vapaudentaistelun myrskyhetkiltä Kajaanissa.
Kajaanin Lehti 18.11.1905; 22.11.; 25.11.
Calamnius, Ilmari 1905: Palvelusta haluaa. Helsingin Sanomat 291A 20.12.1905.
Calamnius, Ilmari 1906: Suomenkieli – kotikieli. Helsingin Sanomat 25.1.1906.
Calamnius, Ilmari 1906: Tervehdys. Kajaanin Lehti 7.2.1906.
Calamnius, Ilmari 1906: Hr. Calamnius svarar. Tammerfors Nyheter 10.2.1906.
Calamnius, Ilmari 1906: I sanningens namn. Tammerfors Nyheter 21.2.1906.
Calamnius, Ilmari 1906: Hävyttömyyden huippu. Kajaanin Lehti 22A 17.3.1906.
Calamnius, Ilmari 1906: Kajaanin Lehden Toimituksesta on tästä päivästä alkaen
luopunut Ilmari Calamnius. Kajaanin Lehti 2.6.1906.
Calamnius, Ilmari 1906: Vienan Karjala – Venäjän Kurjala. Muistelmia kesäretkeltä
Uhtuaan. Artikkelisarja: Helsingin Sanomat 3.8.1906; 9.8.; 191B 19.8.; 199B
29.8.; 203B 2.9.; 205B 5.9.; 209B 9.9.
Calamnius-Kianto, Ilmari 1907: Suomenkieli isäntäkieleksi! Liitto 3.1.1907.
Kianto, Ilmari [nimimerkillä Ei herra, vaan totuuden ystävä] 1907: ”Sosiaalidemokraatti” Viheriälaakso piti ensimmäisen kiihotuspuheensa
Suomussalmella --. Kajaanin Lehti 21.1.1907.
Kianto, Ilmari 1907: Pois vierasten kielten matkiminen kansankielestä! Kajaanin
Lehti 8.7.1907; 10.7.; Uusimaa 17.7.1907; Otava 20.7.1907; Suomalainen
5.8.1907.
Kianto, Ilmari 1908: ”Jumalan santarmi”. Katkelma Ilmari Kiannon äsken
ilmestyneestä teoksesta ”Pyhä viha”. Kansan Lehti 19.5.1908.
Kianto, Ilmari 1908: Yleisöltä. ”Pyhä viha”. Tampereen Sanomat 1.10.1908;
Käkisalmen Sanomat 5.10.1908.
Kianto, Ilmari 1909: ”Abraham ja Saara”. Sosialidemokraatti 22.6.1909; Kansan Ääni
26.6.1909.
Kianto, Ilmari 1910: Avoin kirje: Hyvä ystävä Ernst Lampén. Kansan Tahto
15.2.1910.
Kianto, Ilmari 1910: Valistus – vapaus – vanhoillisuus. Savon Sanomat 27.4.1910;
2.5.; 11.5.; 23.5.; 27.5.
Kianto, Ilmari 1913: ”Jumalanpilkka”-jutut ja Painoylihallitus. Helsingin Sanomat
11.3.1913.
Kianto, Ilmari 1914: Karjalais-aiheisista kaunokirjoista. Helsingin Sanomat
5.12.1914.
Kianto, Ilmari 1918: ”Lipun juureen!” Kaleva 28.1.1918; Kainuun Sanomat
18.2.1918.
Kianto, Ilmari 1918: ”Tulkaa jääkärit.” Kainuun Sanomat 15.2.1918.
Kianto, Ilmari 1918: ”Pois ryssät! Alas punakaartit!” Kainuun Sanomat 20.2.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Miten heidän kanssaan on tehtävä? Ilkka 22.2.1918.
Kianto, Ilmari 1918: ”Helsingissä juhlaillaan!” Kainuun Sanomat 2.3.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Huomio – Vienan karjalaiset. Kainuun Sanomat 9.3.1918.
Kianto, Ilmari 1918: ”Rintamalle…” Kainuun Sanomat 14.3.1918.
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Kianto, Ilmari 1918: Herrat Kustantajat Valkoisessa Suomessa. Keskisuomalainen
9.4.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Tuomiotaktiikasta. Keskisuomalainen 12.4.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Hetki on lyönyt! Isänmaa kutsuu! Rientäkää – Karjalan rintamalle! Kainuun Sanomat 13.4.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Toimitusjohtaja, tohtori Kuuselle vastaus. Keskisuomalainen
19.4.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Suurempaa isänmaallista innostusta Helsinkiin! Uusi Suometar
14.5.1918.
Kianto, Ilmari 1918: Miltä tuntui tulla Helsinkiin. Helsingin Sanomat 31.5.1918.
Kianto, Ilmari 1918: ”Sotaretki” Vienan Karjalaan. Sotakirjailija Ilmari Kiannon
kuvaamana.: Ilmari Kianto: Totuus esiin Vienan Karjalan kurjasta
menetyksestä. Suomen Sosialidemokraatti 28.10.1918.
Kianto, Ilmari 1939: Aleksis Kiven Rahaston Lautakunnalle! Turun Sanomat
17.10.1939.
Ilmari Calamnius/Kiannon teoksista sanomalehdissä julkaistut kritiikit
Aamulehti
H. V. 1908: Pyhä viha. Aamulehti 24.5.1908.
H. V. 1909: Pikku syntejä. Aamulehti 17.10.1909.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1915: Vienan virroilta, Karjalan kankahilta. Aamulehti
22.12.1915.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1917: Kaksi heimoromaania. Edgar Sillman: Itä vai Länsi;
Ilmari Kianto: Vienan kansan kohtalo. Aamulehti 21.6.1917.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1920: Vienan romaani. Vienan neitsyt. Aamulehti 9.3.1920.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1924: Eräs köyhälistötarina. Ryysyrannan Jooseppi.
Aamulehti 11.6.1924.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1927: Jääkärikirjallisuutta. Hallan jääkärit. Aamulehti
4.3.1927.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1928: Sotamuistelmia. Elämän ja kuoleman kentältä.
Aamulehti 9.3.1928.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1933: Korpiromantiikkaa. Patruunan tytär. Aamulehti
14.11.1933.
Kallio, O. A. [O. A. K.] 1935: Korpiromaani. Vanha postineiti. Aamulehti
13.11.1935.
U. A. W. 1906: Isänmaallisia runoelmia. Aamulehti 295B 22.12.1906.
Demari
Laurila, Aarne 2010: Talvisodan hätä Ilmari Kiannon silmin. Ilmari Kiannon
talvisota. Demari 20.1.2010.
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14.11.1954.
Hollo, Juho August [J. H–o] 1920: Vienan neitsyt. Helsingin Sanomat 28.3.1920.
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Kansa 14.12.1980.
N. Vri 1924: Kuvaus saloseutujen kurjuudesta. Ryysyrannan Jooseppi. Satakunnan
Kansa 3.6.1924.
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Anon. 1906: Isänmaallisia runoelmia. Satakunnan Sanomat 17.11.1906.
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H. 1912: Metsäherran herjaaja. Satakunta 3.12.1912.
Savo-Karjala
A. P. 1900: Margareeta. Savo-Karjala 14.12.1900.
Homén, Olaf [O. H.] 1897: Soutajan lauluja. Savo-Karjala 21.5.1897.
Savon Sanomat
Anon. 1909: Lienevätkö edes lukeneet? Savon Sanomat 10.5.1909.
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Savon Työmies
J. K. 1908: Huomattava kirjauutuus. Pyhä viha. Savon Työmies 7.7.1908.
Savotar
G. A. V. 1907: Nirvana. Savotar 17.12.1907.
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Sosialisti
Anon. 1908: Pyhä viha. Sosialisti 17.9.1908.
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Lehtonen, Joel [L.] 1909: Punainen viiva. Suomalainen Kansa 11.11.1909.
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Anon. 1924: Kirjailija Ilmari Kiannon kunniaksi torstai-iltana Virkamiestalolla
Helsingissä --. Kainuun Sanomat 10.5.1924.
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Torkkeli, Frans Evert 1910: Valtion paikallistukkihuutokaupoista y. m. kruunun metsämaiden asutusta ja metsää koskevista seikoista. Kajaanin Lehti 10.1.1910;
12.1.; 15.1.
Kaleva
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Pohjois Suomi 28.4.1877; 2.5.
Päivälehti
Anon. 1890: Karjala ja sen taiteellinen merkitys. Päivälehti 1.10.1890.
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Kajander, Kalle [K. K.] 1902–1903: Nälkäseuduilta. Artikkelisarja Nälkäseuduilta I–
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Leino, Eino 1896: Suomalaisesta runokielestä. Päivälehti 297B 20.12.1896; 25.12.
Savo-Karjalainen Osakunta 1890: Taidekilpailu. Päivälehti 1.3.1890.
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Suomalainen
1906: Puhe, jonka prof. Kaarle Krohn piti Snellman-juhlassa Kansallisteatterissa
Helsingissä. Suomalainen 18.5.1906.
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Vapaus
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