
Nina Työlahti

1920-LUKU: doVerin PULVeria, rUiSLiKööriÄ 
Ja iLLUSioneiTa

Anna Inkeri Relanderin Anni ja arkkitehti, Ilmari Kiannon 
Ryysyrannan Jooseppi ja Hagar Olssonin Mr Jeremias  

etsii illusionia

Jättiläiskäärme kiemurtelee eteenpäin. Hirviö, jonka läähättävä hen-
gitys nousee ilmaan savuna ja höyrynä, kalkkalo [sic], jonka kulku 
on melua ja pauketta. vauhti kiihtyy kiihtymistään. Ruumis nytkähte-
lee yhä väkivaltaisemmin, kalina kasvaa, läähätys tihenee. Kyljet ovat 
kiiltäviä suomuja, neliskulmaisia, läpikuultavia. Mutta niitä ei enää 
erota toisistaan; ne muodostavat yhtenäisen välkejuovan kumpaiselle-
kin kupeelle. Hirviö on raivoissaan. Sillä on kiire. Joko ajetaan sitä ta-
kaa tahi on saalis sen edessä. Melu on huumaava, sen kaiku kiirii kau-
as; kun sattuu vuorenseinämä tien oheen, kuuluu kumeasta pauhinas-
ta repivää räminää ja kimeää kilahtelua. Mutta sitten yht´äkkiä alkaa 
vauhti hidastua. Meluun sekoittuu vingahtelua ja vonguntaa, raakaa ja 
vihlovaa. aivan kuin jättiläinen kiristäisi hampaitaan. Hetken perästä 
halkoo ilmaa viiltävä vihellys, tulisen tuskan parkaisu. Käärmeen pit-
kä ruumis vavahtaa. Hirviö on puraissut ikeniinsä, hampaat ovat tart-
tuneet lihaan. vielä vavahdus, ja jättiläinen jää hievahtamatta paikal-
leen. Jollei kuuluisi käheästi pihisevää hengitystä, luulisi sen kuolleen 
omaan puraisuunsa. (Bagheera 1928, 7.)

Näin alkaa oululaislähtöisen Erkki Kivijärven Rakkaus kutsuu. 
Nuoren naisen romaani, jonka hän julkaisi vuonna 1928 pseudo-
nyymillään Bagheera1. Teoksen viihdekirjalliset ansiot ovat ajalle 
tyypilliset ja samalla ajattomat: nuoren naisen pohdinnat rakkau-
teen antautumisesta. alussa päähenkilö matkustaa junassa kohti 
kotimaansa pääkaupunkia, tarkoituksenaan päästä Milanoon, jossa 
yrittää oopperalaulajan uralle. Unessa nähty jättiläiskäärme on tuo 
juna, jossa matkataan ja joka raivoisasti kulkee eteenpäin – tuntuu, 
että hengenkin uhalla.

Suomen historiassa, kevään 1918 tapahtumien jälkeen, 1920-lu-
kua on pidetty monin tavoin keveämpänä, iloisempana vuosikym-
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Bagheera-pantterin hahmo on tuttu mm. Rudyard Kiplingin Viidakkokirjasta (1894).
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menenä kuin edelliset. 1910-luvulla henkeä olivat uhanneet niin si-
sällissota kuin ensimmäinen maailmansotakin. Nyt nuoren, raken-
tumassa olevan valtion ajatuksissa saattoi olla toive, ettei sentään 
itseä tuhottaisi, ettei kuoltaisi ”omaan puraisuun”. Mutta miten sel-
vittäisiin menneestä tuskasta? Yhtenä toistuvasti käytettynä selviy-
tymiskeinona voisi pitää ajatusta yleisestä jaetusta halusta iloiseen 
ja vallattomaan arkeen. Pyrittiin tietoisesti ja avosylin kohti eu-
rooppalaista maailmannäkemystä. Näin todettuna ajatus on kuiten-
kin yksinkertaistus, kuten historian tiivistykseen pyrkivät lauseet 
pakostakin ovat. Mikko-Olavi Seppälä (2016, 9) kertoo, kuinka 
”[m]aailma tunkeutui väkisin Helsinkiin ja teki siitä suurkaupun-
gin”, olimmepa siihen valmiita taikka emme.

Tässä esseessä 1920-lukua tarkastellaan jossain määrin epä-
sovinnaisin teosvalinnoin. Mukana on viihdekirjallisuuden esi-
merkki, kanonisoitu esimerkki ja moderniin maailmantuskaan rat-
kaisua hakeva esimerkki. Näiden valintojen taustalla on tietoinen 
tarve nähdä paikka myös niille teksteille, joita harvemmin tulki-
taan tai joiden tulkinnassa ollaan ehkä jääty jonkinlaiseen kanoni-
seen katatoniaan.

1920-luvun yhteiskunnallisista muutoksista

Tulkinta iloisesta ja vapaammasta 1920-luvun elämästä liitetään 
usein ajatukseen arkielämän teknologioiden kehittymisestä. ar-
jen kahleista vapautumisen ilo yhdistetään edelleenkin moderniin 
elämään ja sen onnistumiseen. 1920-luvun arjessa tämä tarkoitti 
esimerkiksi junien, elokuvien, elokuvateatterien, nuorisomuodin, 
tanssiravintoloiden, radioiden, puhelimien ja jazz-musiikin yleisty-
mistä. Kuvallisen viihteen yleistyminen näkyy myös suomalaisen 
mykkäelokuvan kehittymisessä ja siinä kuinka Suomi-filmin toi-
minta oli voimakkaassa nosteessa koko 1920-luvun. 1920-luvus-
ta muodostui suomalaisen mykkäelokuvan nousukausi, jota hal-
litsi Suomen ensimmäinen ja pitkäikäisin teollinen elokuvayhtiö 
Suomi-filmi Oy. vuosina 1919–1929 Suomessa valmistui 56 pit-
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kää elokuvaa. (Uusitalo 1996.) Pienten purojen lailla 1920-luvun 
kaupunkielämä siirtyi ehkä jonkin verran modernimpaan elämän-
tyyliin, kuin mitä aiempien vuosikymmenten traditio olisi antanut 
olettaa.

Modernia elämää eivät merkinneet ainoastaan välineelliset uu-
distukset. Suomalainen yhteiskunta osoitti omaa muutostarvettaan 
laatimalla myös uusia lakeja, esimerkkinä vuosikymmenen aloitta-
nut sukunimilaki. 1800-luvun lopulta lähtien alkuunsa saanut suku-
nimistön kehitys suomalaistamispyrkimyksineen saavutti lakipis-
teensä vuoden 1920 sukunimilaissa, jossa sukunimen käyttö mää-
rätään pakolliseksi (närhi 1996, 35). Yleinen oppivelvollisuusla-
ki määritteli 7–13-vuotiaat lapset oppivelvollisiksi. Oppivelvolli-
suus toteutettiin itseasiassa Suomessa varsin myöhään, Euroopan 
viimeisimpien maiden joukossa vuonna 1921. (Lindström 2001, 
82.) asevelvollisuuslain säätämisen vuonna 1922 voi sanoa olevan 
luonnollista seurausta sisällissodan jälkeen laaditusta 1919 asevel-
vollisuudesta, joka oli väliaikainen laki. Köyhäinhoitolaissa vuo-
delta 1922 määritellään muun muassa työnantajan velvollisuus 
hoitaa ikääntynyttä työntekijää tarjoamalla tälle voimilleen sopi-
vaa työtä tai muutoin hoitaa häntä kuolemaansa saakka (Köyhäin-
hoitolaki 1923, 12–13). Uskonnonvapauslaki tuli voimaan vuonna 
1923. vuoden 1929 avioliittolaissa lakkautettiin aviomiehen edus-
miesasema vaimoonsa nähden ja puolisot julistettiin oikeudellisesti 
tasavertaisiksi. Demokraattista oikeusvaltiota perustettaessa mää-
riteltiin siis keskeisiä yksilöön, perheeseen, koulutukseen, turvalli-
suuteen, toimeentuloon, vanhuuteen ja avioliittoinstituutioon liitty-
viä raja-aitoja (Kekkonen 1999, 62). Lait olivat selviä muutostar-
peista nousseita tuloksia.

Yksi merkittävä lakiin ja järjestykseen liittyvä uudistus liittyi 
niin sanottuun kieltolakiin. alkoholijuomia koskeva kieltolaki pan-
tiin täytäntöön vuonna 1919 ja se päättyi vasta vuonna 1932. 1920-
luvulla Suomessa ei yksikään kansalainen itse saanut valmistaa 
eikä myydä alkoholijuomia. Kotipoltto-oikeus oli tosin viety maan- 
ja kiinteistönomistajilta jo vuonna 1866, kun vuoden 1800 palovii-
na-asetus, joka määritteli maan- ja kiinteistönomistajille oikeuden 
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paloviinan valmistukseen, kumottiin. Talonpoikien oikeus viinan-
polttoon kariutui osin valtion taloudellisten tarpeiden vuoksi, mutta 
myös siksi, että koettiin huolta talonpoikaisväestön siveellisyyden 
tilasta. Luokkaerot korostuivat näin alkoholipolitiikkaan liittyvissä 
keskusteluissa; vain sivistyneistön oletettiin osaavan juoda oikein. 
alkoholipolitiikassa keskusteltiin siis jo 1920-luvulla moraalisen 
paniikin tunnusmerkein. Huolestuminen levisi, ensin pitkään mu-
hittuaan, räjähdysmäisesti.

Kieltolain eräänä suorana seurauksena oli se, että alkoholia ryh-
dyttiin myymään ja kuljettamaan salaa. ”Bootlegger on meillä var-
sin kunniallinen herra”, toteaa Olavi Paavolainen (1929, 41) vuo-
sikymmenen lopulla ilmestyneessä kokeellisessa lehtitekstissään. 
Salamyynnin ja salakuljetuksen kautta väkivaltainen toiminta py-
syi kuitenkin yhteiskunnallisena ongelmana, sillä alkoholin saata-
vuuden vaikeutumisen, salakuljetuksen ja salamyynnin myötä tur-
vauduttiin usein väkivaltaisiin tekoihin. Edellisen vuosikymmenen 
väkivaltaisesta yleispiirteestä ei päästykään eroon. Ikään kuin vas-
tauksena tähän myös Suomen poliisilaitos muotoutui 1920-luvun 
aikana.

Pian olikin siis selvää, että kieltolaki toimii täysin päinvastoin 
kuin yleisesti oltiin ajateltu – Euroopan raitteimman kansan juoma-
tavat olivat raaistuneet kieltolain myötä (ks. esim. Kaartinen 2011). 
Kieltolaki kumottiin vuonna 1931 pidetyssä kieltolakiäänestykses-
sä. Irma Sulkunen (1986) pohtii raittiusliikkeen historiasta kirjoit-
taessaan liikkeen tarjonneen myös mahdollisuuden jonkinlaiseen 
kansanuskontoon. Kieltolain järjestelyn ja perumisen kautta saatiin 
kansalaistoiminta esille: kuulumisen tunnetta irrallisuuden sijaan.

1920-luvun alkoholipolitiikan seurausta oli sekin, että apteek-
kiliikkeiden myyntivalikoima muuttui. Kieltolain laatijat näyttivät 
unohtaneen, että alkoholia tarvittiin myös muuhun kuin nautinno-
naineeksi – mm. ”lääkinnällisiin, teknillisiin ja tieteellisiin tarkoi-
tuksiin” (Seppälä 2016, 78). Seppälä (2016, 82) kertoo myös, kuin-
ka ”Helsingin apteekit välittivät kolmanneksen koko maan lailli-
sista väkijuomista ja viineistä” ja reseptitehtailu oli varsin yleis-
tä. ”Sairaille” porsaille ja hevosille kirjoitettiin pirtuannoksia, jot-
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ka päätyivät ihmisten käyttöön. vauraissa kaupunginosissa hankit-
tiin siis luvan kanssa alkoholijuomia, kun kotipolttoisen ja salakul-
jetetun viinan markkinat olivat pääsääntöisesti ja pakostakin yh-
teiskunnan alemmille portaille suunnattuja. alkoholipolitiikan liik-
keet vuosituhannen alussa kiinnittyivät luokkaan ja sukupuoleen, ja 
muutokset hiipivät niin asutusten keskittymiin kuin salokyliinkin.

Yleisesti ottaen vuosikymmenen lainsäädäntö luo yksilölle uu-
sia, moderniin elämään oikeuttavia mahdollisuuksia. Käsittelen 
seuraavissa luvuissa niitä tahdon ilmauksia, joita uusi elämäntyyli 
ihmisissä herättää, kolmen eri teoksen kautta. Ne ovat anna Inke-
rin Relanderin Anni ja arkkitehti (1921), Ilmari Kiannon Ryysyran-
nan Jooseppi (1924) ja Hagar Olssonin Mr Jeremias söker en illu-
sion (Mr Jeremias etsii illusionia, 1927).

Mitä Anni haluaa?

anna Inkerin Relanderin teoksessa Anni ja arkkitehti vuodelta 1921 
eletään kaukana salokylistä. Relander syntyi viipurissa vuonna 
1888. Hän oli omaa sukuaan Bergroth, Kersti Bergrothin eli Mary 
Marckin pikkusisko. Relander aloitti julkaisemisen omalla nimel-
lään ja julkaisi 1920-luvun alussa kaksi romaania Anni ja arkkiteh-
ti sekä Lehtori ja loordi (1922). Teosten vähintäänkin nuiva vas-
taanotto on saattanut olla syynä siihen, että Relander päätyi tämän 
jälkeen salanimien käyttöön. Eeva-Liisa Haanpää kuvailee teosten 
saamaa vastaanottoa esimerkillä Karjalan Aamulehdestä:

anni ja arkkitehti – eikö se kuulosta tyypillisen koulutyttömäiseltä? Ei 
tarvitse muuta kuin jäädä tätä kirjan nimeä katselemaan niin jo aavis-
taa, että tekijä on aloitteleva kirjailija. Ja vähän selailtuaan kirjaa huo-
maa melkein yhtä pian, että hän on aloittanut aivan liian varhain. (Sit. 
Haanpää 1994, 16.)

Relander tuotti myös suuren joukon aikakauslehtinovelleja, ter-
veysaapisen2 ja käänsi nimimerkillä a.I.R. muun muassa Jack Lon-
donia, Dorothy Sayersia ja alice Lyttkensiä.

Inserted Text
Teos tehtiin lastentautien erikoislääkärin, Allergiasairaalan perustajan Zaida Eriksson-Lihrin kanssa.
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Seuraavat 32 teosta Relander julkaisi eri salanimien turvin. Käy-
tössä olivat muun muassa nimet Denys ashton, Merete Bendix, Ur-
sula Cooper, Senja Saar, Gordon Swing, Vic Wallis, mary Warren 
ja Magda Werner; tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, kuinka Re-
landerin kirjallista uraa on pystytty jäljittämään. Eeva-Liisa Haan-
pää tuo Relanderin saaman vastaanoton yhteydessä esiin Lehtori 
ja loordi -teosta kommentoineen Tyyni Haapanen-Tallgrenin arvi-
on, jossa kuvataan, kuinka teos on ”puolessa tunnissa luettu ajan-
vieteromaani, joka olemassaolostaan tuskin saa kiittää mitään si-
säistä pakkoa” (sit. Haanpää 1994, 16). Pekka Tarkka (1980, 175) 
taas kertoo, kuinka ajanvietekirjailijoilla ”tulojen hankkimisen ja 
itseilmaisun tarve esiintyvät rinta rinnan”, ja toteaa, että erityises-
ti naiskirjailijat olivat tietoisia yleisöstään ja sen vuoksi pyrkivät 
sitä myös miellyttämään. aikakausi suhtautui viihteeseen suopeas-
ti, viihteelle oli yhteiskunnallista tilausta. Elokuvatoiminnan kehit-
tymisen myötä 1920-luvulla kyse oli siis jo kerrontakehyksien mo-
nipuolistumisesta. Kirjallisen kerronnan viereen oli tulossa kuvalli-
nen kerronta ja sitä kautta taas uusia käytettäviä kerronnan resurs-
seja. Relanderin kaunokirjallisista teoksista muutama siirtyi valko-
kankaalle asti, mutta tällöin oltiinkin jo 1930-luvun puolella.3

On toki totta, että Relanderin teokset käyttävät vahvasti ajassa 
vallalla olleita romanttisen kaunokirjallisuuden resursseja. Annis-
sa ja arkkitehdissä tiedämme jo sivulla kuusi annin rakastuneen ja 
peräti kahteen mieheen eli italialaiseen upseeriin ja englantilaiseen 
siviiliin. Relanderin ammentamiin varantoihin on täytynyt kuulua 
esim. saksalaisen Hedvig Courths-Mahlerin (1867–1950) laaja tuo-
tanto, jota Suomessa paljon luettiin. Courths-Mahler kirjoitti niin 
sanottuja avioliittodraamoja, joissa keskeisenä ajatuksena on avio-
parien vieraantuminen ja yhteisyyden jälleenlöytäminen. Courths-
Mahlerin teos Diana oli toinen niistä romaaneista, jotka oli valit-
tu aloittamaan Otavan uutta Tähti-sarjaa. vuosina 1921–1928 sii-
nä julkaistiin yhteensä 68 nidettä. Sarjan tarkoituksena oli julkaista 
”sisällöltään hyvien ja viehättävien sekä ulkomuodoltaan miellyt-
tävien romaanien” valikoimaa (sit. Tarkka 1980, 172). Tähti-sar-
jan kustantaminen päättyi lamakauden alkuun (Tarkka 1980, 173). 

Inserted Text
Tunnetuin Relanderin filmatisoinneista oli Poikamieskerhon holhokki, joka ilmestyi alkujaan 1937, ja Poikamiesten holhokki -elokuva seuraavana vuonna. Myöhemmin vuonna 1949 filmatisoitiin myös Relanderin Voitto- ja tappiotili (1943) elokuvaksi Sinut minä tahdon.
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1920-luvun alussa oltiin viihteen mallinnuksen kanssa vasta alkute-
kijöissä. Lama aukaisi kuitenkin lopulta kotimaisen viihteen esiin-
marssin. Relander oli siis eturintamassa tämän mallin omaksumi-
sessa ja tuotannollistamisessa.

Anni ja arkkitehti on rakenteeltaan kirjemuotoinen teos. Sisa-
rukset anni alm ja jo naimisissa oleva Eva sekä heidän äitinsä kir-
joittavat toisilleen. anni ja äiti ovat Euroopan matkalla, jonka ta-
pahtumista anni kirjoittaa sisarelleen ja äiti tyttärelleen Evalle Suo-
meen. Kirjeiden alkuun kirjataan Montreux, Napoli, Pariisi tai Lon-
too. Kerronnan näyttämöinä ovat keskieurooppalaiset ylemmän 
keskiluokan miljööt, matkustushaluisten grand tour -kohteet, ho-
tellit ja pensionaatit, joissa tutustutaan korkeakulttuurin tuotteisiin 
ja turismin muokkaamiin kohteisiin: forum Romanumiin, Napolin 
siniseen luolaan, Bois de Boulogne -puistoon Pariisin länsilaidal-
la, albert Halliin Lontoossa ja niin edelleen. Teoksen päähenkilö 
on pienen perheen kuopus, joka hakee omaa ydinperhettään. Tätä 
odottaessaan hän ”kokee” tarkasti vanhemman sisarensa perheen 
vaiheita ja kertoo omia tuntemuksiaan kirjeiden sivuilla. Perheen 
keskiluokkaisuutta ei ole tarpeen epäillä; vaatteiden, ruoan, harras-
tetoimien kautta lukija näkee virkamiehen kotiin ja turistien huo-
neisiin. Teoksessa kerrotaan siskon perheen ongelmista, vieraan-
tuvan aviopuolison tuomisesta takaisin perheyhteyteen sekä lapsi-
perheen ajattomista ongelmista, pikkulapsen sairastumisesta ja pa-
rantumisesta. Parantumiseen käytetään muun muassa Doverin pul-
veria, oopium-pohjaista lääkettä, joka oli Suomessa yleinen kuu-
melääke ennen Hota-pulverin lanseeraamista vuonna 1929.4 Kirje-
muotoinen kerronta luo mahdollisuuden arkisen kotielämän ja ro-
manttisen rakkauselämän ironisille kombinaatioille.

Kulttuurikierroksellaan oleva anni suhtautuu ympäröivään 
maailmaan luottavaisin mielin. Yhteistä eurooppalaista, turvallista 
kokemusmaailmaa luodaan porvarillisen kehyksen sisällä. Se, mi-
ten anni nauttii ympärillään olevista kulttuuriaarteista, on osin si-
doksissa siihen, miten hänen rakkauselämänsä kukoistaa.

Montreaux kuuluu olevan hyvin luonnonihana paikka. Minä en jaksa 
käsittää sitä. voiko mikään paikka olla kaunis, kun sitä katselee seura-

Inserted Text
Hota-pulverin käytön yleisyys johti siihen, että käyttö huomioitiin myöhemmin jopa elinkustannusindeksiä määriteltäessä (Seppovaara 2004, 164).
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naan äiti tai joku vanhanpuoleinen sairas herra, joka rahallisista syistä 
asuu täyshoitolassa eikä hotellissa. En usko. alpit ovat kuin huonosti 
onnistuneet postikortit, ja Genfer-järvi kuin kokoonpuristettu lätäkkö. 
Ja nuo pienet kiemurtelevat polut, jotka johtavat salaperäiseen ruusu-
tarhaan – kuka niitä sietää nähdä? (aJa, 12.)

Pientä alemmuudentuntoa näkyy annin huomiossa, että pensionaa-
tissa5 asutaan, koska ei oikeasti ole varaa hotelliin. Myös aiemmin 
mainitun Kivijärjen Rakkaus kutsuu -teoksen päähenkilö asuu Mi-
lanossa pensionaatissa. Kivijärven päähenkilö on pensionaatissaan 
kuin perheenjäsen. Kerronnan karikatyyriset hahmot muistuttavat 
Annin ja arkkitehdin henkilögalleriaa. Molemmissa teoksissa pen-
sionaatti on kuin ydinperhe perheen ulkopuolella, sillä erotuksel-
la että suoranaista perinteistä isänvaltaa niistä ei löydy. anni ha-
kee identiteettinsä osa-alueita tekemällä myös eroa meidän ja mui-
den välillä:

älä lue tätä kellekään, onhan hirveän kiittämätöntä kirjoittaa näin ihmi-
sistä, jotka olivat ystävällisesti kutsuneet meidät luokseen, mutta sinul-
lehan voin salaa kertoa. Muuten kyllä ihailen englantilaisia paljon. He 
katsovat asioita suuremmasti kuin me ja heissä on ruumiin ja hengen 
kulttuuria. Useat suomalaiset tietävät paljon enemmän kuin he, mutta 
tekevät sittenkin vähemmän sivistyneen vaikutuksen. (aJa, 94.)

Kunnon matkalaisen tavoin anni potee ajoittaista koti-ikävää. Kes-
kiluokkainen sivistyselämä on kuitenkin opettanut, kuinka tullaan 
toimeen sovittujen käytöstapojen tuottamalla ylikansallisella kie-
lellä. Lähemmäs todellista uhkaa tullaan vain kerran, kun anni 
huolimattomuuttaan ja lievän seikkailuhalun ajamana ajautuu puis-
toon, jossa joutuu juutalaisen ahdistelemaksi. Naapuripenkille is-
tahtava lihava juutalainen käyttäytyy sopimattomasti ja epäesteet-
tisesti: ”Hän siirtyi lähemmäs – hänen pehmeä valkoinen kätensä 
tarttui äkkiä käteeni.” (aJa, 17.) Juutalainen tarjoaa ”mitä vain”, 
jotta anni seuraisi häntä hotelliinsa.6 Kohtaus on erikoinen, sillä 
se on ainoa kohtaus, jossa anni joutuu pelkäämään muiden kansal-
lisuuksien edustajaa. Silti tästäkin epätoivotusta tilanteesta annin 
pelastaa ”ulkomaalainen” eli tanskalainen arkkitehti Berger, annin 
tuleva puoliso. Tarina voi päättyä toki vain avioliittoon, viihdekir-
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E. M. Fosterin A Room with a View (1908) kuvastaa myös pensionaattien yleisyyttä ja luokkasidonnaista käytännöllisyyttä – valittu asiakaskunta loi turvaa.

Inserted Text
Yhteinen paheksunnan ja syntipukkiuden kohde 1900-luvun alun Euroopassa. Lisää kaunokirjallisuuden suhtautumisesta juutalaisuuteen esim. Hanski 2006.
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jallisuuden kaavasta ei ollut poikkeamista. Parasta on, kun anni voi 
”istua morsiamena fazerilla” (aJa, 126).

Jooseppi ”keksii” työnteon, eli halu tehdä työtä

Ilmari Kiannon Ryysyrannan Jooseppi ilmestyi vuonna 1924. Kian-
non etabloitunut asema Suomen kirjallisuudenhistoriassa on ol-
lut eittämätön, osin tietysti jo senkin takia, että kirjailijan tuotan-
to on laaja. Kuudenkymmenen vuoden uraan mahtui yli kuuden-
kymmenen teoksen julkaiseminen. venäjänkielentaitoinen Kianto 
toimi myös kääntäjänä. Se, että Kianto on kääntänyt muun muas-
sa I. a. Gontsharovin teoksen Herra Oblómov. Romaani maaorjuu-
den ajoilta (1908), on mielenkiintoinen tieto Ryysyrannan Joosep-
pia ja sen saamatonta päähenkilöä, Jooseppi Kenkkusta, ajatellen. 
Herra Oblomovin hahmo kun noudattelee pitkälle vietyä ”mitäpä 
se hyvejää” -logiikkaa: toimettomuutta työnteon sijaan. Mielestä-
ni Joosepin suhde työhön ansaitsee kuitenkin jotain uutta näkökul-
maa. voidaanko Joosepin kohdalla tosiaan puhua työnvieroksumi-
sesta, vai onko hän modernimman, omasta halusta lähtevän työelä-
män lähteillä?

Ryysyrannan Joosepin syntyhistoriaa tarkasteltaessa on yleen-
sä tuotu esiin kahden tavoitteen agenda: kieltolaista keskustelemi-
nen ja kansallinen eheyttäminen sisällissodan jälkeen. Uudemmas-
sa tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi Helena Hyödyn (2015) väi-
töskirjassa on tuotu esiin köyhyyden todenperäisyys ja se, millä ta-
voin kaunokirjallisuutta voidaan käyttää tällaisen yhteiskunnalli-
sen keskustelun ja agendan ajamiseen. väitöskirjassa Hyöty koko-
aa Kiannon tuotannon julkista vastaanottoa, ja toteaa muun muas-
sa Kenkkusen saamattomuuden keskusteluttaneen laidasta laitaan. 
Yleisenä syynä alueen huonoon tulokehitykseen voidaan pitää ter-
vatulojen romahtamista ja sitä seurannutta yleistä apatiaa. Esillä on 
myös se pitkä historiallinen häntä, joka liittyy Kainuun alueiden 
”yleisen saamattomuuden” kuvailuun. Hauskaa kyllä, Hyöty ker-
too myös ”Kianto-kauhusta” eli paikallisten pelosta toimia kirjaili-
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jan kanssa, ettei vaan joudu kuvatuksi seuraaviin teoksiin, kun oi-
keassa elämässä Ryysyrannan Joosepinkin perheen esikuva osattiin 
varsin tarkasti todentaa. (Hyöty 2015, 227, 236–239.) Ryysyrannan 
Joosepille parallellina teoksena on pidetty Joel Lehtosen Putkinot-
koa vuosilta 1919–1920. Tiettyä samankaltaisuutta teosten päähen-
kilöistä Lehtosen Juutas Käkriäisestä ja Kiannon Jooseppi Kenk-
kusesta toki löytyy, niin toimettomuuden kuin kotipolttoisen viinan 
valmistuksen ja salamyynnin kuvailusta.

Kuvitteellisessa Rämsänrannan Petkelkylässä, Kainuussa, Joo-
seppi Kenkkunen ja tämän perhe, pyrkivät selviämään arjesta ja 
saavuttamaan sitä taloudellista tasapainoa, jota voisi kaikkien per-
heiden kuvitella tavoittelevan: suojaa, ruokaa ja toivoa tulevasta. 
Jooseppi on laajan lapsilauman isä, jonka arkitekoja leimaa tietyn-
lainen ”henkinen laiskuus” eli kykenemättömyys tarttua työhön ja 
toimeen. Tästä järjenvastaisimpia oblomovilaisia esimerkkejä ovat 
rikkinäiset ikkunat, joita ei korjata, ja luhistunut uuni, jota ei myös-
kään saada kuntoon. Kiannon kuvaamana ”ikkunat auki Euroop-
paan”, 1920-lukuun liitetty hokema, saa ironista ja surrealistista sy-
vyyttä Joosepin tuvan ikkunoita kuvailtaessa: ”Kolme on akkunaa, 
mutta oi niiden ruutuja, laskette pian yhdeksän päreillä ja rievuilla 
tukittua kehystä.” (RJ, 12.)

Kianto kuvaa pienviljelijäperheen auttamattoman ankeaa arkea, 
jota pyritään pyörittämään esimerkiksi metsätöillä. Halkourakka 
kunnan kanssa on perustoimeentulon takeena. Joosepin suunnitel-
ma toimeentulon turvaamiseksi alkoholin myynnillä lähtee oman ja 
naapureiden tarpeen tyydyttämisestä ja muuttuu trokaukseksi kuin 
varkain. Uuden ja nuoren vallesmannin Carolus Koskelinin tapaa-
minen muuttaa Joosepin elämää. Carolus on sivistyneistön edusta-
ja, mutta sydämellinen ihminen: ”Siunausta tämä herra siis enempi 
levitti kuin kirousta, sydämellisesti hän hyvästeli köyhtyneiden ta-
lojen surunpainamia emäntiä ja karkeille isännille tarjosi tupakat ja 
kyydityksistä reilusti suoritti mitä vaadittiin.” (rJ, 105.) Yhtä sydä-
mellinen ei ole kommunistiagentti, joka värvää Jooseppia riveihin-
sä. Jooseppi päättääkin ryhtyä agentin avuksi, mutta peruu ryhtymi-
sensä yhden yön nukuttuaan, unensa järkyttämänä.
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Lehmän kuolema horjuttaa taloutta. Tilalle saadaan kunnan leh-
mä, josta kuitenkaan ei oikeaa apua heru, sillä lehmälle sopivan 
ruoan puutteen takia Rinsessa ajetaan metsään syömään, ja siellä se 
sitten hukkuu puroon. Jooseppi jää lopulta kiinni salapolttotoimis-
taan, mutta tuomitaan ”ehdonalaiseen vapauteen”, koska linnatuo-
mio johtaisi siihen, että köyhä kunta joutuisi elättämään laajan per-
heen vankilassaolon aikana.7 Joosepin elämään mahtuu vielä myös 
itse presidentin tapaaminen ja näin lukijalle esitellään luokkaero-
jen ääripäitä. Tätä seuraavien katovuosien aikana perheen tilanne 
pahenee ja lopulta Jooseppikin kuolee arkisesti puunkaadossa. Lo-
pussa kuvataan unen valtakuntaa, tuonpuoleista, jossa Pyhän Ukon 
kuultavana Jooseppi vielä käy. Tarkan syynäyksen jälkeen Jooseppi 
pääsee Taivaaseen, kultaisten pahkakuppien ääreen.

Kiannon tyylillinen tavaramerkki on laaja sanallinen variaatio. 
Usein sanavalintojen kautta ilmaistaan ironista suhtautumista, ku-
ten edellä kultaisien pahkakuppien ja taivaansalien rinnastamises-
sa. Samaa ironiaa löytyy myös kotipolttoisen alkoholin kuvaukses-
sa, joka eri tilanteissa on joko ”ruislikööriä” tai vaikkapa ”maisema-
shampanjaa”. Ruisliköörin valmistuksen ja myynnin kuvauksen 
taustalta on luettavissa myös järkyttynyt ja ironinen ajatus siitä, 
kuinka agraarisesti leimatun hyödykkeen tekotapa, joka iankaikki-
sesti oli koettu kuuluvan maaseudulla kaikille kykeneville, ilman 
pidäkkeitä, oli nyt yllättäen laiton. Kun Jooseppi päättää ryhtyä vii-
nan tekoon, on yhtenä pontimena ajatus siitä, että hän haluaa saa-
da selville, miten ”kaukaaviisaat” eli ylempiluokkaiset hallitsevat 
oman kohtalonsa. Mikä heidän suhtautumisensa on työhön? Mistä 
parempiosaisten onni ja kyky kumpuaa? Toimettomuuden ajatuk-
seen saadaan lisäsyvyyttä, kun tarkastellaan näitä Joosepin pohdin-
toja parempiosaisista eräänlaisena henkilökohtaisena kehitystehtä-
vänä. Se on Joosepille tehtävä, jonka ratkaisemisessa häneltä ei si-
säistä motivaatiota puutu.

Kianto kuvaa kotipolttoista alkoholia myös yläluokan halun nä-
kökulmasta: kotipolttoiselle on kysyntää erityisesti ylempien luok-
kien keskuudessa ja osin siksi Jooseppikin sitä myyntiin valmis-
taa. vallesmannin luona käydessään Jooseppi saa lääkärin ”koti-

Inserted Text
Kianto jatkoi kieltolain rappioittavan vaikutuksen käsittelyä, kun Kohtuullisen Hutikan Pyhä veljeskunta -teos ilmestyi seuraavana vuonna eli 1925.
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lääkkeeksi” määräämää apteekkispiritusta. (RJ, 234.) Kieltolakia 
vastustamaan muuten järkevän oloisesta vallesmannista ei ole, sil-
lä hänen mielestään ”[e]i kieltolakia kannata kumota – silloinhan 
raittiushullut suuttuvat” (RJ, 236). Jooseppi käyttää ainetta pääasi-
assa hallitusti. ”viinanhimon” kuvaaminen on varattu niihin tilan-
teisiin, joissa yläluokkaiset pyrkivät pääsemään käsiksi aineeseen, 
mutta kuitenkin niin, että eivät itse jää kiinni laittomuuksista. Joo-
sepin maailmassa alkoholin lääkinnälliset ulottuvuudet korostuvat: 
viinaa juodaan, jotta tulisi sairautta parantava olo. Joosepin suhde 
alkoholiin ei ole addiktin suhde, toisin kun parempiosaisten. Tarve 
on Joosepilla välineellistä ja taloudelliseen selviytymiseen liitty-
vää; samalla hänelle havainnollistuu jotain ylempiluokkaisten elä-
mään liittyvistä haluista.

Illusioneiden esikuvat ja ahdistavat kuilut: mitä moderni 
ihminen haluaa?

Hagar Olssonin romaani Mr Jeremias söker en illusion8 julkaistiin 
vuonna 1926. Olssonin ura oli alkanut vuonna 1916 Lars Thorman 
och döden -teoksella. Mr Jeremias söker en illusion oli siis jo vii-
des julkaistu teos. Rakel Kansasen suomennos Mr Jeremias etsii il-
lusionia ilmestyi heti seuraavana vuonna. Kirjassa on Wäinö aalto-
sen kubistinen kuvitus. Kansikuvassa on esillä nuoren miehen kas-
vot ja sen lisäksi päähenkilön kasvot ovat kuvattuna aina jokaisen 
jakson alussa, nuoren miehen kehityskertomusta mukaillen: kasvo-
kuvat ikääntyvät jakso jaksolta. Kubistiselle taiteelle ominaisesti 
kohde ikään kuin hajotetaan osiin ja kootaan uudelleen pelkisty-
neesti – jonkinlaiseen elämän hajottamiseen ja uudelleen koontiin 
päähenkilönkin kuvaus tässä teoksessa mielestäni pyrkii.

1920-lukuun liitetty uuden modernin maailman esiinmarssi ei 
ollut yksinomaan haltioitunutta ja iloista. Uuteen moderniin maa-
ilmaan kuului myös nouseva maailmantuska. Jo pelkkä teknisty-
minen ja kaupungistuminen loi tarvetta uudelle maailmankuvalle. 
Mikko-Olavi Seppälän (2016, 188) sanoin: ”Suhteellisuusteorian 

Inserted Text
Teoksen kansilehdellä sen nimi on lyhennettynä Mr Jeremias! sekä nimiösivulla Mr Jeremias.
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ja piilotajunnan keksiminen järkyttivät olemassaolon perusteita ja 
avasivat uusia näköaloja, suorastaan ahdistavia kuiluja.” Suhteelli-
suusteorian isän albert Einsteinin ja piilotajunnan esittelijän Sig-
mund Freudin lisäksi Suomessa luettiin oswald Spenglerin Län-
simaiden perikatoa (1918–1922), jossa pyrittiin osoittamaan, että 
kulttuurit ovat elävän eliön kaltaisia järjestelmiä. Niissä käydään 
läpi tietyt kehitysvaiheet ja lopulta kuollaan. Hänen mukaansa täl-
le kehitykselle on ominaista tietty säännönmukaisuus, joka toistuu 
kaikissa menneissä, nykyisissä ja tulevissa kulttuureissa. (Spengler 
1961, 96–97.) Tätä Olsson on laittanut Jeremiaan pohtimaan, ja sitä 
aaltonenkin on kubistisella kuvituksella alleviivannut.

Sammuminen on minussa alkanut, olen kolmenkymmenen vuoden 
vanha, nyt mennään alamäkeä, kaikki mielettömät toiveet ovat enna-
kolta tuomitut. Loiste käy yhä niukemmaksi, yhä harvinaisemmaksi. 
Katsonko sisälle itseeni, niin tahtoisin, jos voisin, rukoilla Jumalaa, 
ettei minun tarvitsisi nähdä, ja katsonko jonkun toisen silmään, näen 
saman: tuhkaksi muuttumisen. Silmä sammuu, ja oliot, näyt, tunteet 
sammuvat. Kuka kohottaa käsivarteni tekoon, kun näen tomun jo en-
nen, kuin olen nähnyt kukan puhkeavan ummusta, raunion, ennenkuin 
olen nähnyt rakennuksen kohoovan. (MJEI, 57.)9

Jeremiaksen valitusvirsi, jeremiaadi, kulkee illuusiosta toiseen. 
ammattiuraansa kauan etsittyään päähenkilö päätyy hakemaan elä-
mänsisältöä antikvariaatin pitäjänä, jonka erityisalaksi tulevat Ema-
nuel Swedenborgin, ruotsalaisen tiedemiehen ja mystikon, tekstit 
1700-luvulta. ”Tässä olen löytänyt todellisen itseni, hän ajatteli ja 
katseli ihastuneena uutta naamiotaan.” (MJEI, 69.)

ammatin löytäminen ei kuitenkaan rauhoita Jeremiasta. Eloku-
vateatterissa10 hän tarkkailee elokuvayleisöä. Kun hän näkee ylei-
sön joukossa esimerkiksi tehtaantytön ja sen, miten tytön häikäisty-
nyt katse muuttuu apeaksi elokuvaesityksen jälkeen, hän miettii on-
nen ja totuuden osuutta elämän merkityksellistämisessä.

Miten tolkutonta haha haa! Pelastaa ihmisiä muka pettämisellä! Minkä 
arvoista on sellainen onni – valehäikäisy, joka päivän valoon tultuaan 
tekee totuuden kaksinverroin katkeraksi. Ei, opettaa ihmisiä näkemään 
totuus sellaisenaan, ilman kaunistelua, ja tunnustaa se, tyynesti, asial-
lisesti, niin kuin tunnustaa ilman, jota hengittää, ja maan, jonka kama-

Inserted Text
”Slocknandet har begynt för mig, jag är trettio år, det bär nedåt, alla dåraktiga förväntningar äro dömda på förhand. Glansen blir allt mera sparsam, allt mera sällsynt! Blickar jag in i mig själv, ville jag, om jag kunde, bedja Gud att inte behöva se, och blickar jag in i en annans öga, ser jag detsamma: förvandlingen till stoft. Ögat slocknar, och tingen, synerna, känslorna slockna. Vem lyfter minn arm till handling, när jag ser stoftet redan innan jag sett blomman spricka ut, gruset redan innan jag sett byggnaden resa sig?” (MJSEI, 53.)

Inserted Text
Markus Raution Broadwaylta ja Hollywoodista (1929) summaa hyvin aikakauden elokuva-estetiikan luomaa kaunokirjallista ”valehäikäistymisen” tulosta. Teoksen novellit ovat alleviivaavan Hollywood-keskeisiä.



60Nykykulttuuri 121

ralla seisoo, kysymättä, tuoko ilma tai maa onnea vaiko onnettomuutta. 
Ilma ei ole balsamia, maa ei ole mannaa – sillä hyvä. (MJEI, 78.)11

ajalle ominaista koneromantiikkaa löytyy kaupunkielämän reklaa-
mivaloista, hektisistä liikennevälineistä ja tietysti Jeremian kohta-
losta. Hän jää auton alle ja kuolee. Jeremiaan odottama sähkösa-
noma on ilmoitus siirtymisestä toiseen ulottuvuuteen, kuoleman-
jälkeiseen todellisuuteen. Kuoleman lautturi on muuttunut lento-
koneen12 lentäjäksi ja kuolemakin on vain illuusio. Teos päättyy 
sanoihin: ”Nyt alkaa seikkailu! alkusoitto on loppunut! Oo, mitä 
vauhtia… hu-i-i-i.” (MJEI, 115.)13

Mr Jeremiaan takakannessa Tulenkantajiin lukeutunut Olavi 
Paavolainen14 toteaa, että teos on ”pohjoismaissa ainoa proosate-
os, jossa on uusi taiteellinen näkemys ja käsittelytapa on täysin joh-
donmukaisesti toteutettu. Se on puhtainta ylirealismia”.

Pari vuotta Mr Jeremiaan ilmestymisen jälkeen eli vuonna 1928 
ilmestyneessä Mika Waltarin Suuressa illusionissa kierrätettiin siis 
jo ajassa esillä olleita aiheita. Waltarin oman, kuuluisaksikin tul-
leen itsekritiikin kärki on myös tässä ajatuksessa: Waltarin mieles-
tä hänen romaanistaan on luettavissa tiettyä lapsekasta kehittymät-
tömyyttä. Tiettyä pinnallisuutta löytyy Waltarin mukaan myös esi-
merkkien suorasta palvonnasta (Michael arlenin The Green Hat, 
1924, suom. Vihreä hattu, 1925), mutta hän arvostaa itse teokses-
saan sitä, että se kertoo jotain ajankuvasta ja impressioiden tallen-
tumisesta. (Waltari 1995, 5–9.)

Olsson oli perustanut jo vuosikymmenen alussa modernismia 
edustavan Ultra-kulttuurilehden yhdessä Elmer Diktoniuksen kans-
sa. artikkeleista osa oli ruotsinkielisiä, osa suomenkielisiä. Kaksi-
kielisenä sen tavoitteena oli suomen- ja ruotsinkielisten kirjailijoi-
den yhdistäminen, ja tätä tavoitetta toteutettiin myös Olssonin kir-
jallisessa salongissa. vuonna 1928 perustettu Quosego-lehti, johon 
suurin osa Ultran kirjoittajista siirtyi, poikkesi kuitenkin Ultrasta 
sikäli, että siltä puuttui kansainvälinen tavoite ja se oli yksinomaan 
ruotsinkielinen. Katriina Kajannes (2009) muistuttaa, että Olsso-
nin tulevaisuudentoiveiden ja utopia-ajatusten taustalla on vahva 
usko siihen, että henkilön oma aktiivinen pyrkimys uuden identi-

Inserted Text
”Vilket nonsens, ha ha ha! Att frälsä människorna genom ett bedrägeri! Vad är en sådan lycka värd – ett falsk sken som gör sanningen dubbelt så bitter, när den kommer i dagen. Ne, lära människorna att se sanningen sådan den är, utan försköning, och att erkännä luften som man andas och jorden som man står på, utan att fråga, on luften och jorden bringa en lycka eller olycka. Luften är icke balsam, jorden är icke manna – därmed väl.” (MJSEI, 73.)

Inserted Text
Koneromantiikka korreloi aikakauden uusien innovaatioiden ja niiden arkipäiväistymisen kanssa. Esimerkiksi lentoliikenteen yleistymistä Suomessa vei eteenpäin vuonna 1923 perustettu Aero Oy (myöhemmin Finnair).

Inserted Text
”Nu börjas äventyret! Nu är förspelet slut! Å, vilken fart – hu-i-i-i.” (MJSEI, 104.)

Inserted Text
Olavi Paavolaisen aikauslehtiartikkelinmuotoista "Helsinki by Night" (1929) psykodraamaa voisi pitää ”tyypillisenä” kokeellisena yrityksenä. Kuvakollaasimainen kokonaisuus korostaa Helsingin moderniutta, jossa ainoita muinaismuistoja ovat lapset ja lutikat (Paavolainen 1929, 41). Lisää Paavolaisesta ja muista tulenkantajista mm. Panu Rajalan teoksessa Tulisoihtu pimeään. Olavi Paavolaisen elämä (2014).
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teetin luomiseen on tärkeä osa uuden, oikeudenmukaisemman maa-
ilman luomisessa. 1920-luvun kaunokirjallisissa varannossa saatet-
tiin käyttää myös varsin perinteisiä, jopa raamatullisia vertausku-
via. vuosikymmenen lopussa ilmestyneen Unto Karrin Sodoman 
alussa kuvataan ”puuterin ja jazzin ja luvattoman rakkauden kiel-
lettyä maailmaa” (Karri 1929, 20), jonka kansalaiset elävät epätoi-
voista elämäänsä, kuin näyttämöllä:

Lapset varttuvat, vastustamattomat halut alkavat vetää heitä elämän 
tuliympyrään. Häikäisevinä ja kauniina he saapuvat konserttisalonkei-
hin, teatterilavoille. Esittävät, itkevät ja nauravat, ja katsomo ihastuu 
heidän muotojensa henkeä ahdistavaan ihanuuteen. Mutta silloin on 
piru jo työtään tekemässä. Naisäänen vietteleminä karkaavat miehet 
kauneimman ympärille. alkaa epätoivoinen taistelu. (Karri 1929, 21.)

Otavan Kirjallisessa Kuukausilehdessä Karrin romaania kuvataan 
sen uskon todistuksena, että ”nykyinen ’Sodoma’ sulattaa kuonan, 
että ratkaiseva murros lähestyy ainakin Euroopan henkisessä elä-
mässä ”.15

Mitä 1920-luvun romaani halusi?

Perusajatuksenani on tässä ollut tarkastella kaunokirjallista 1920-
lukua jossain määrin totutusta poikkeavalla teosvalikoimalla. Re-
landerin kautta saatoin osoittaa, miten keskiluokkaiset tavoitteet 
eurooppalaisesta elämänmuodosta tulivat muun muassa viihdekir-
jallisuuden kautta lukijoille tutuiksi – eivät ehkä ihan korkeakirjal-
listen tavoitteiden mukaisesti, mutta vähintäänkin lukevaa kansaa 
onnistuneesti ohjaten. Relanderin henkilöissään esiintuomaa vie-
raaseen ympäristöön liittyvää sopeutumisen kykyä on kuvattu ää-
rimmäisen kevyeksi ja helpoksi toteuttaa. Tämä helppous saavute-
taan muun muassa ”pelottomalla” kerronnalla suurista eurooppalai-
sista kulttuuri- ja turistikohteista. Päähenkilö anni on eurooppalai-
nen, jolle suurta uhkaa voi edustaa vain epäesteettinen juutalainen.

Rene Girard (1966) puhuu ”mimeettisestä halusta” ja tarkoittaa 
sillä sitä jäljittelyä, jonka kautta pyrimme saavuttamaan halumme 

Inserted Text
”Nykyaikainen romaani – suuri ja kiintoisa” (tekijää ei nimetty) vuoden 1929 ensimmäisessä numerossa.
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kohteen. Mimeettisen halun käsitteen liittäminen niihin eri sosiaali-
luokkiin, joiden pariin Relanderin, Kiannon ja Olssonin teokset si-
joittuvat, tuottaa mielenkiintoisia huomioita aikakauden haluista ja 
niiden kohteista.

Relanderin romaanissa annin halun kohteena on onnistuminen 
avioliiton solmimisessa; se on jotain, mitä Eva-siskon maailmas-
ta voisi haluta itselleen. annin maailmassa, ja viihdekirjallisuuden 
kaavan mukaan, se suurin ja tavoiteltavin elämänkamppailu kun tu-
lee oikean ja soveliaan puolison valinnasta. anni ei pohdi sitä, onko 
valitun sulhasen luokka-asema sovelias, mutta muita kuin oman tai 
ylemmän luokan edustajia ei yksinkertaisesti näköpiiriin tule eikä 
heitä esitellä. Raja-aitaa aivan ylempiin luokkiin vedetään siinä, 
että annin pahin kilpailija on konsulin tytär, epäluotettavalta tuntu-
va Greta Koivu. Gretalla on varaa asua ”tietysti hienoimmassa ho-
tellissa” (aJa, 14). Greta myös osoittaa kiinnostustaan arkkiteh-
tiin. viihdekirjallisuuden tarjoamat vaihtoehdot ovat tarkkaan ra-
jattuja.

Oikean puolison valinta taas on kaikkea muuta kuin mihin Joo-
seppi elämänsä perustaa. Sen sijaan juuri Joosepin toive ”kaukaa-
viisaiden” maailman hahmottamisesta tuntuu jäljittelevältä, mi-
meettiseltä yritykseltä saavuttaa jotain, minkä avulla pystyisi rat-
kaisemaan arjen ongelmat. vaikka Jooseppia voi pitää henkisesti 
laiskana, on hän kuitenkin antisankariudessaan äärimmäisen pidet-
tävä ja rehellinen henkilöhahmo. Kianto on luonut jotain helpos-
ti rakastettavaa, sillä Joosepin taustalla on sellaisten kokemusten 
suma, joka johtaa lukijan tuntemaan voimakasta empatiaa Joosep-
pia kohtaan. Kirjailijan tai lukijan halu voisikin tekstissä kohdistua 
köyhien yksinkertaiseen, mutta jossain määrin ihailtavaan elämään, 
jossa keskiluokkaiset arvot toimivat uhan asemassa – kuten tässä 
ylempiluokkaisten epäterveeksi kuvattu viinanhimo. Kun Jooseppi 
kuolee, tulee kirjailija vyöryttäneeksi Joosepin päälle laajan empa-
tian aallon. Miksi Jooseppi ei saa onnistua eläessään?

Entä Olssonin Jeremias? 1920-luvun alun Suomessa oli nähtä-
vissä laajentunutta sivistymisen tarvetta, ja siihen vastattiin muun 
muassa kieliä opiskelemalla. Englannin kielen saattoi suorittaa osa-
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na ylioppilaskirjoituksia jo vuonna 1919 (Birkstedt 2004, 476). Hel-
singin yliopiston ohella korkeinta sivistystä saattoi nyt hakea myös 
vuonna 1918 perustetusta Åbo akademista sekä Turun Suomalai-
sesta yliopistosta, joka perustettiin vuonna 1920. Koulutus ja sivis-
tys olivat osa modernin ihmisen mielenmaisemaa. Olssonin Jere-
mias vaikuttaa varsin kouluttautuneelta pohdinnoissaan. Jeremiaalle 
myös työpaikkojen saaminen on helppoa. Olsson pystyy luomaan ”luo-
kattomalta” tuntuvan miljöön, jossa yksilöt toimivat sulassa sovus-
sa. Kouluttautuneisuus tulee kuitenkin esiin kuin vahingossa, esi-
merkiksi kun bussissa matkustava Jeremias järkyttyy vieressä istu-
van matkapahoinvoinnista ja ottaa ahdistuksissaan osaa keskuste-
luun sivistyssanalla; muut kuulijat luulevat hänen kiroilevan. Lea 
Rojola (2009) on kuvannut ”sivistyneestä käymisen” hankaluutta 
kaunokirjallisuudessa 1900-luvun alussa – Jeremias yrittää käydä 
”sivistymättömästä” ja saa kokea sen olevan yhtä vaikeaa.

Olssonin kuvaamat ihmisen ongelmat ovat moderneja. Tiedon 
lisääntyminen, oli se sitten Spenglerin tai freudin aikaansaamaa, 
näyttää tuovan tuskaa. Olof Enckell (1949, 67) on kuvannut Mr Je-
remiaan intellektualismia steriiliksi: se kohdistuu kaikkeen, ei vä-
hiten itseen. Jeremiaan halu onnellisuuteen on kiihkeää ja illusio-
nien puhkeaminen tuskallista. Jeremiaan kohdalla ei siis kyse ole 
enää annin kaltaisesti keski- tai ylempiluokkaisen ydinperheen an-
taman turvan hakemisesta tai Joosepin tapaan raa’an toimeentulon 
pyrkimyksistä, vaan halusta eksistentiaaliseen onnellisuuteen. Se 
on kuitenkin halu siinä missä annin halu onnelliseen avioliittoon 
tai Joosepin halu tietää, mistä parempiosaisten onni kumpuaa.

Girardin (1961) ajatus mimeettisestä halusta pitää sisällään 
myös väkivallan uhan. annin halun toteutumista uhkaa sulhasen 
rakennustyömaalla kohtaama onnettomuus. Onko Bergeristä enää 
puolisoksi – tämänkö minä oikeasti halusin? Joosepin halua uhkaa 
itse kuolema, joka Kiannon kertomana toteutuessaan kuitenkin pa-
rantaa Joosepin asemaa maanpäälliseen elämään verrattuna. Tai-
vaalliselle työmaalle päästyään Jooseppi määrätään riihen tappami-
seen eli puintiin, ja näin nälän kanssa kamppaillut Jooseppi saa pui-
da paljasta vehnää iänkaikkisesti. Halun kohde – parempiosaisen 
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helpompi elämä – ja halun edellyttämä töisevä iänkaikkisuus on 
yhdistelmänä mielenkiintoinen ja epätoivoinen.

Jeremiaan halun katkaisee niin ikään onnettomuus:
Hänet vietiin pois, ei tiedetty minne. Toiset väittivät hänen kuolleen. 
Hän kuoli silmänräpäyksessä, he sanoivat, toiset tiesivät kertoa, että 
toinen sääri oli mennyt poikki, ei muuta, mutta toiset sanoivat, että 
hän oli säilynyt vahingoittumatta, ikään kuin ihmeen kautta. (MJEI, 
109.)16

Tapahtuneen monitulkintaisuus hämmentää. Lukijaa valistetaan 
kuitenkin lopuksi siinä missä Jeremiastakin: kuolema on vain il-
lusioni.

Käsitellyissä teoksissa kaikki haluavat lääkitä puutettaan. An-
nissa ja arkkitehdissä Doverin pulveri on merkki siitä, miten perhe-
elämän arki voi olla eurooppalaisittain koristeltua, vaikka itse lää-
kettä käytetäänkin vain kuumepotilaan olon kohentamiseen. Ryysy-
rannan Joosepissa puutteen parantamiseen käytetään ruislikööriä. 
Mr. Jeremias hakee apua illuusioiden rikkoutumisen sietoon ko-
rostamalla ankaraa pohdintaa. Ristiriitaisuus on kuitenkin kaikil-
la läsnä, kuten aluksi lainaamassani nuoren naisen uneen hiipinees-
sä kokemuksessa, jossa juna vie pois kotoa. Modernin elämän uu-
det mahdollisuudet voivat olla jotain hyvää ja haluamisen arvoista, 
mutta samalla myös uhkaavaa ja hirviömäistä.

ViiTTeeT

1 Bagheera-pantterin hahmo on tuttu mm. Rudyard Kiplingin Viidak-
kokirjasta (1894).
2  Teos tehtiin lastentautien erikoislääkärin, allergiasairaalan perusta-
jan Zaida Eriksson-Lihrin kanssa. 
3 tunnetuin relanderin filmatisoinneista oli Poikamieskerhon holhok-
ki, joka ilmestyi alkujaan 1937, ja Poikamiesten holhokki -elokuva seu-
raavana vuonna. myöhemmin vuonna 1949 filmatisoitiin myös relan-
derin Voitto- ja tappiotili (1943) elokuvaksi Sinut minä tahdon.

Inserted Text
”Han fördes bort, man visste icke vart. Några påstodo att han var död, han dog ögonblickligen, sade de, andra visste berätta, att ena benet var avskuret, ingenting vidare, men somliga sade att han var oskadd, som genom ett under.” (MJSEI, 100.)
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4 Hota-pulverin käytön yleisyys johti siihen, että käyttö huomioitiin 
myöhemmin jopa elinkustannusindeksiä määriteltäessä (Seppovaara 
2004, 164).
5 E. M. fosterin A Room with a View (1908) kuvastaa myös pensionaat-
tien yleisyyttä ja luokkasidonnaista käytännöllisyyttä – valittu asiakas-
kunta loi turvaa.
6 Yhteinen paheksunnan ja syntipukkiuden kohde 1900-luvun alun Eu-
roopassa. Lisää kaunokirjallisuuden suhtautumisesta juutalaisuuteen 
esim. Hanski 2006.
7 Kianto jatkoi kieltolain rappioittavan vaikutuksen käsittelyä, kun 
Kohtuullisen Hutikan Pyhä veljeskunta -teos ilmestyi seuraavana 
vuonna eli 1925.
8 Teoksen kansilehdellä sen nimi on lyhennettynä Mr Jeremias! sekä 
nimiösivulla Mr Jeremias. 
9 ”Slocknandet har begynt för mig, jag är trettio år, det bär nedåt, alla 
dåraktiga förväntningar äro dömda på förhand. Glansen blir allt mera 
sparsam, allt mera sällsynt! Blickar jag in i mig själv, ville jag, om jag 
kunde, bedja Gud att inte behöva se, och blickar jag in i en annans öga, 
ser jag detsamma: förvandlingen till stoft. ögat slocknar, och tingen, 
synerna, känslorna slockna. vem lyfter minn arm till handling, när jag 
ser stoftet redan innan jag sett blomman spricka ut, gruset redan innan 
jag sett byggnaden resa sig?” (MJSEI, 53.)
10 Markus Raution Broadwaylta ja Hollywoodista (1929) summaa hy-
vin aikakauden elokuva-estetiikan luomaa kaunokirjallista ”valehäi-
käistymisen” tulosta. teoksen novellit ovat alleviivaavan Hollywood-
keskeisiä. 
11 ”vilket nonsens, ha ha ha! att frälsä människorna genom ett bedrä-
geri! vad är en sådan lycka värd – ett falsk sken som gör sanningen 
dubbelt så bitter, när den kommer i dagen. Ne, lära människorna att se 
sanningen sådan den är, utan försköning, och att erkännä luften som 
man andas och jorden som man står på, utan att fråga, on luften och 
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jorden bringa en lycka eller olycka. Luften är icke balsam, jorden är 
icke manna – därmed väl.” (MJSEI, 73.) 
12 Koneromantiikka korreloi aikakauden uusien innovaatioiden ja nii-
den arkipäiväistymisen kanssa. Esimerkiksi lentoliikenteen yleisty-
mistä Suomessa vei eteenpäin vuonna 1923 perustettu aero Oy (myö-
hemmin finnair).
13 ”Nu börjas äventyret! Nu är förspelet slut! Å, vilken fart – hu-i-i-i.” 
(MJSEI, 104.)
14  Olavi Paavolaisen aikauslehtiartikkelinmuotoista ”Helsinki by Night 
(1929) psykodraamaa voisi pitää ”tyypillisenä” kokeellisena yritykse-
nä. Kuvakollaasimainen kokonaisuus korostaa Helsingin moderniutta, 
jossa ainoita muinaismuistoja ovat lapset ja lutikat (Paavolainen 1929, 
41). Lisää Paavolaisesta ja muista tulenkantajista mm. Panu Rajalan 
teoksessa Tulisoihtu pimeään. Olavi Paavolaisen elämä (2014). 
15 ”Nykyaikainen romaani – suuri ja kiintoisa” (tekijää ei nimetty) vuo-
den 1929 ensimmäisessä numerossa.
16 ”Han fördes bort, man visste icke vart. Några påstodo att han var 
död, han dog ögonblickligen, sade de, andra visste berätta, att ena be-
net var avskuret, ingenting vidare, men somliga sade att han var os-
kadd, som genom ett under.” (MJSEI, 100.)
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