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1950-LUKU: TaLoa raKenTaMaSSa

Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 1, Oscar Parlandin 
Lumottu tie ja Tove Janssonin Muumipapan urotyöt

1950-luvulla kotimainen romaani elää murrosta, jossa uusi ja van-
ha risteävät. vuosikymmenen mittaan modernistiset tyylipiirteet ja 
aiheasetelmat ottavat lopullisesti sijansa. Toisaalta kirjoitetaan mitä 
merkittävimpiä realistisia romaaneja. Myös realismia uudistetaan – 
eikä modernismikaan pääse uutta hakiessaan noin vain irti vanhas-
ta. Menneisyys on romaanin varjo. Toinen maailmansota on sitten-
kin vielä lähellä ja sisällissodan trauma vaatii käsittelyään.

varjoista huolimatta vuosikymmentä voitaneen kutsua jälleen-
rakentamisen ajaksi. Koostettiin uudelleen niin yhteiskunnallista 
järjestystä kuin kuvaa Suomen historiasta. Itsenäisyyden alkukym-
menien ”ensimmäisessä tasavallassa” ei ollut annettu juurikaan ti-
laa sisällissodan häviäjien näkemyksille. Sotienjälkeisessä ”toises-
sa tasavallassa” ristiriitoja otettiin käsittelyyn ja vasemmisto pääsi 
osalliseksi politiikan ja kansallisen omakuvan määrittelyssä. Rii-
datonta aika ei ollut; nähtiin vuoden 1956 yleislakko ja kulttuuri-
kamppailuja.1 Mutta haluttiin tai ei, asuttiin samaa maaperää, ja oli-
han nyt käyty kaksi hävittyä sotaakin. Ehkä tappio yhdisti – kuin 
”[h]yväntahtoinen aurinko”, joka väinö Linnan Tuntemattoman so-
tilaan (1954) lopussa katselee suomalaisjoukkoa vailla vihaa, tun-
tien kenties ”jonkinlaista myötätuntoakin”.

Yleistä käsitystä linnasta tavataan tiivistää esimerkiksi sanoen, 
että hän ”muutti suomalaisten menneisyyden traumat kansakun-
taa rakentaviksi tarinoiksi”.2 Linnan tekemisiin kielikuva jälleenra-
kentamisen ajasta sopiikin yhtäältä hyvin. Toisaalta se vie harhaan. 
Sillä miten kirjallisuus jälleenrakentaa? Usein niin, että se samal-
la purkaa, jopa repii tai kumoaa vanhaa. Siitä oli Linnallakin kyse 
alkaen Tuntemattoman ensi kappaleesta, jossa läpikotainen ironia 
kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että Jumala olisi kaukaaviisaudes-
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saan auttanut suomalaisten sotimista. Kaikkivaltiaan sotasuunnitel-
man ja nationalismin olettaman yhtenäisen kansan sijaan Tuntema-
ton näyttää sodan mielettömyydessään ja suomalaiset monitaustai-
sena joukkona, jota läpäisevät näkökulmaerot ja valtasuhteet, kuten 
herran ja rivityöntekijän vastakkaisuus. Teoksen vastaanottoa vä-
rittivätkin jännitteet: toiset ylistivät realistisuutta ja ilmaisuvoimaa 
(mm. Suomi 1954), toiset moittivat karkeutta, näköalattomuutta ja 
”sammakkoperspektiiviä” (Havu 1954). Matti Kurjensaaren (1980, 
68) mukaan vastaanotossa käytiin jopa ”tiedostamatonta sisällisso-
taa”.

Yhtäältä voimme siis luonnehtia 1950-lukua jälleenrakentami-
sen ajaksi, mutta toisaalta samalla vanhaa laitettiin päreiksi, puret-
tiin uuden rakennuspuiksi tai ainakin arvioitiin kriittisesti. vuosi-
kymmenen kirjallista elämääkin värittivät kahnaukset ja asemi-
en ottamiset. ”Juoksuhaudoista siirryttiin siten tavallaan kulttuuri-
sotaan”, tiivistää Juhani Niemi (1995, 17) sotienjälkeistä kirjalli-
suutta tutkiessaan. Eikä vastakkainasettelua ollut vain yhteiskun-
nallisen realismin ja vanhoillisten lukijoiden tai kriitikoiden välillä, 
vaan tunnettu jännite virittyi myös ”modernistien” ja ”realistien” 
välille. Tosin esimerkiksi tamperelaisten realistien ei-modernisti-
suutta taidettiin tuoksinassa liioitella. Nyttemmin katsoen jo Lauri 
viidan Pispala-eepos Moreeni, joka ilmestyi vuonna 1950, on mat-
kalla realismista modernismiin päin sekä sisällössään että muodos-
saan.3 Teoksen loppupuolella viidan kertoja on ”henkilöidensä ta-
salla, melkein modernisti”, toteaa Niemi (1995, 41–42). Ja onko 
viita yksilön mieltä kohti kääntyessään sittenkään niin loputtoman 
kaukana antti Hyrystä tai Marja-Liisa vartiosta?4 Tai kun Moreenin 
kerronta menee episodeiksi ja kujeiksi, voisiko siinä nähdä jo veijo 
Meren Manillaköyden (1957) sukua?

Uuden kielen ja maailmankuvan hahmottelussa 1950-luvun pro-
saistit käyttivät kirjallista työkalupakkia loppujen lopuksi ehkä sit-
tenkin melko vapaasti. Suunta oli eteenpäin:

[S]otienjälkeisen proosan murroksen takana on kokemus vanhan maa-
ilman kuolemasta ja uuden syntymästä. Kulttuurin henkinen maisema 
oli siivottava, koordinaatit kartoitettava uudelleen. Sanataiteen, niin 
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lyriikan kuin proosankin[,] tehtäväksi tuli tämän kehityksen vauhdit-
taminen. Sitä varten kirjallisuuden oli opeteltava uusi kieli ja löydet-
tävä muuttuneelle maailmankuvalle sopiva esteettinen muoto. (Niemi 
1995, 30.)

Tämä kehitys alkaa jo 1940-luvulla ja kiihtyy 1950-luvun päävirtauk-
sissa. Kuvaus sopii nähdäksemme paitsi modernistien otteeseen 
myös Linnaan ja viitaan uudistavina realisteina.

1950-luvun romaanikuvan syventämiseksi otamme tarkempaan 
käsittelyyn kolme teosta, joista yksi on valinnaksi ilmeinen: Lin-
nan Täällä Pohjantähden alla -trilogian (1959–1962) ensimmäi-
nen osa. vähemmän ilmeisiä ovat Oscar Parlandin Den förtrolla-
de vägen (1953; Lumottu tie, 1955) ja Tove Janssonin Muminpap-
pans bravader (1950; Muumipapan urotyöt, 1963). Romaanit ovat 
tyylillisesti hyvin erilaisia. Linna edustaa yhteiskunnallista realis-
mia. Parland kirjoittaa yksilön mielen kautta kertovaa modernis-
mia. Janssonin teos taas on leikittelevää lastenkirjallisuutta tai las-
ten- ja aikuistenkirjallisuutta (teoksella on ns. kaksoisyleisö).

Tietyt seikat kuitenkin yhdistävät. Sekä Linnan teos että toi-
set kaksi ovat osa laajempaa sarjaa: Parlandin Lumottu tie aloit-
taa muistelmallisen Riki-sarjan, Janssonin teos kuuluu Muumi-kir-
joihin. tunnelmallisesti yhdistävä piirre on katastrofin, kuten so-
dan tai luonnonmullistuksen, läheisyys. Mikä merkittävintä, kaikki 
suuntaavat ajastaan kohti historiaa ratkoakseen hahmottelemansa 
menneisyyden traumoja. Siksi Linna aloittaa 1880-luvulta, Parland 
1910-luvun Kannakselta ja Jansson – totta vieköön! – myös histori-
asta: Muumipapan elämänhistoriasta.

Samalla tutkitaan historiallisesti rakentuvan identiteetin – kysy-
myksen siitä, kuka minä olen tai keitä me olemme – eri aspekteja. 
Linna tarkastelee kriittisesti kansallista ja luokkasuhteisiin liittyvää 
identiteettiä, eli romaani kysyy, keitä me tässä mielessä olemme. 
Parlandilla painotus on modernistisen yksilökohtainen, psykologi-
nen ja luonnonsymbolinen. Janssonilla lähtökohtana on elämäker-
ran parodia, jonka takaa voi sitten löytää niin modernisaation varjo-
puoliin kohdistuvaa kritiikkiä kuin ystävyyden ja perheen merki-
tystä korostavan filosofian.
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Mielenkiintoista on myös, että kaikissa teoksissa talo nousee 
keskeiseksi kuvaksi. Ja aina talossa tiivistyy jotakin kertomuksessa 
ja elämässä tärkeää. Talo pihapiireineen on historian tapahtuma- ja 
tekemispaikka ja identiteetin rakentumisen kuvastoa.

Linnan Pohjantähden toinen kansa

väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 1 kattaa ajanjakson 1880-
luvun puolivälistä 1910-luvun alkuun. alussa on ”suo, kuokka – ja 
Jussi” (TPa1, 7), siis torpan raivaus ja rakentaminen; lopussa Jus-
sin ja alman esikoispojan akselin ja Kivivuoren Elinan häät. Lo-
petusvirke on pahaenteinen: ”Suomen suvi on kaunis. Mutta lyhyt.” 
(TPa1, 460.) Tulevaisuudesssa odottavat vuoden 1918 tapahtumat, 
joiden ympärille trilogian kakkososa sitten rakentuu.

avausosan rooli on tehdä näkyväksi niitä yhteiskunnallisia olo-
ja ja sorron kokemuksia, jotka vuoden 1918 tapahtumiin osaltaan 
johtivat. Jussi Koskela – tai alkujaan vain antinpoika – raivaa pap-
pilan suosta pellon, rakentaa torpan ja asuu sitä sitten perheensä 
kanssa. Taloa rakennetaan ja siinä asutaan osana Pentinkulman yh-
teisöä ja yhteiskunnallisten olosuhteiden otteessa. Torpparin asema 
on selvä: ”aina on mentävä työhön kun käsketään, ja josei tulla, 
niin töllistä pois.” Kuten kertoja jatkaa: ”Tämänluontoinen määrä-
ys sisältyi melkein kaikkiin kontrahteihin. Se oli niin kuin torppa-
rin perustuslaki.” (TPa1, 124.) Isäntätalon määräämät työt tapaa-
vat ajoittua niin, että silloin torpparilla olisi omissakin viljelyksis-
sään riittämiin töitä.

Torpparin elämä on loputonta epävarmuutta. Koskelan torpan 
kontrahti pappilan kanssa on tehty aluksi vanhan rovastin elinajak-
si. Tämän kuoltua sopimus tehdään pastori Lauri Salpakarin kans-
sa ensin väliaikaiseksi, sitten hänen virankestonsa pituiseksi. Sopi-
muksissa on lauseke ”ellei virkatalon etu kirkkoneuvoston päätök-
sen mukaan toisin vaadi” (TPa1, 107). Ja ehtiihän se vaatia. Torpan 
viljelemää alaa tai taksvärkkipäivien määrää saatetaan aina muut-
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taa ”molemminpuolisella sopimuksella ja suostumuksella” (TPa1, 
106). Käytännössä asia menee näin:

– En minä halua esittää tätä käskynä vaan pyyntönä... [...] Ja kun ni-
menomaan sopimuksemme edellyttää molemminpuolista suostumusta, 
joten tämä on vain pyyntö.

Jussi melkein hymähti: olihan pyyntö tässä tilanteessa samaa kuin 
käsky.

– Kyllähän minä koitan... Sitä mukaa kuin voimme... Ei sen puoles-
ta.... Kun vaan saa asua. (TPa1, 154.)

Erityistä katkeruutta Jussin ja alman poikiin kylvää se, että pappi-
la siirtää puolet torpan parhaasta maasta – isän raivaamasta ja pit-
kään viljelemästä maasta – omaan käyttöönsä. Kertomuksen ylei-
semmässä kehyksessä taas Töyryn isännän toimeenpanema Lauri-
lan perheen häätö on näytelmällinen vastine Laukon vuoden 1907 
torpparihäädöille, jotka herättivät työväestössä suurta katkeruut-
ta (ks. varpio 2006, 454). Linna viittaa siihenkin, ettei Laurila ole 
torppareista helpoin, mutta keskittyy epäoikeudenmukaisuuden 
tuntojen ja sorron vastustamisen kuvaukseen. Hän kuvaa pitkälli-
sesti työväenliikkeen nousua ja sen monia – sivistyksellisiä, soli-
daarisia, koomisia, karkeitakin – puolia.

Mitä ironisimmin on esillä sivistyneistön ja kansan etäisyys. 
Koulutettu, omistava luokka tulkitsee kansaa turvautuen yleviin 
fennomaanisiin kuviin ja itsepetokseenkin. Pohjantähdessä kan-
sa on kuitenkin toinen, realistisemmin käsitetty kansa. Linnan pää-
teosten maailmankuva on ”oleellisesti alhaalta päin rakennettu” 
(Nummi 1999, 102) ja kirjailijaa lainaten ristiriidassa ”niiden ido-
leiden kanssa, joita yhteiskunnan yläkerrokset ovat tästä kansasta 
elätelleet”5. Se oli jännitteisessä suhteessa nationalistiseen kuvaan 
suomalaisuudesta ja Suomen kansasta.

Yläkerroksia ovat romaanissa isännät ja 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun fennomaanit, joita edustavat muun muassa pas-
tori ja etenkin hänen vaimonsa Ellen. Heille kansa on ihanteellisen 
sitkeää maalaistyökansaa (ks. Nummi 1993, 194–197). Sivistyneis-
tö kokee itsensä etujoukkona, joka johtaa kansaa kohti kansallista 
valistusta ja suomalaisuuden kukoistusta (vrt. Melkas ym. 2009). 

Inserted Text
Ks. ”Kirjallisuus kansakunnan tilan henkisenä heijastajana” (1978) teoksessa Linna 2007.
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vuonna 1899 ”Suuren adressin” keruumatkallaan papinrouva Ellen 
kuitenkin kohtaa kavalkadin todellisempaa kansaa ja joutuu lopul-
ta lähes kiirehtimään karkuun sitä – sen asumusten oloja, sen tapoja 
ja nurjamielistä suhtautumista sivistyneistön projektiin. Linnan iro-
ninen sivistyneistö–kansa-asetelma on kierteisimmillään siinä, että 
hän lisää joukkoon toistuvasti Laurilan vajaamielisenä pidetyn, sei-
nään kahlitun pojan. Kun Ellen käy keräämässä adressia Laurilassa, 
hän ei saa anttoolta allekirjoitusta, koska tämä on riidoissa isäntän-
sä Töyryn kanssa. ”Teidän suhteenne Töyryyn on asia, joka ei kos-
ke tätä kysymystä. On kysymys isänmaasta”, esittää Ellen. ”Siittä 
niin on juuri kysymys”, vastaa anttoo kireästi viitaten isältään pe-
riytyneeseen torppariuteen; teksti riitaannuttaa ”isänmaan” käsitet-
tä. Kohtaus jatkuu papinrouvan väittämällä ja kertojan huomiolla:

– Sillä isänmaa ei kerjää saataviaan. Se vaatii ne.
Eteisen läpi kulkiessaan hän kuuli pakarista kahleiden kilinää ja jal-

kojen tömistystä sekä omituista naurunsekaista mölinää. (TPa1, 182–
183.)

Laurilan poika nimeltä ”antti” siellä meluaa – hieman kuin Kiven 
seitsemän veljestä remutessaan. Käsittämättömässä mölinässään 
Laurilan antti on kuin se kuriton ellei hullu kansa, jota sivistyneis-
tö tai uhrauksia vaativa yläluokka itseltään salaa pelkää.

Hauskaa kyllä, alkujaan Jussin ”liikanimi” on ”antinpoika”. 
Tämä käy ilmi kohtauksesta, jossa Ellen on juuri tullut pappilaan ja 
Jussi on viljelykiireidensä keskellä häntä kyytimässä.

– Koskelako teidän nimenne oli?
– Niin… se on liikanimi?
– Liikanimi? Miten niin?
– No, niin kuin paikan nimi. Se on niin kun vaan antinpoika kir-

joissa.
– Lauri, sinun pitää heti merkitä Koskela tämän miehen sukuni-

meksi.
– Kyllä tietysti...
 Ja kirkkoherra naurahti huvittuneena mutta samalla hellästi ja sa-

noi:
– Ihan heti... pikku fennomaani.
Jussi lähti.
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Hieman epämääräisin tuntein hän käveli kotia kohti. – Taitaa olla 
kovat ajat edessä. Talon isäntä taisi tulla vasta ny... Mitä se siittä ni-
mestä? Ei sunkaan siinä mitään juonta vaan... Kun kontrahti on toisel-
la nimellä. (TPa1, 115.) 

Sivistyneistön kansakuvan ironisoinnin kannalta on siis osuvaa, että 
Jussi on juuri ”antinpoika”, ennen kuin Ellen Salpakari sitten ha-
luaa hänet kirkonkirjoihin Koskelana. anttiudet liittyvät kertomuk-
sen piiloisessa kuvastossa toisiinsa ja kielivät sivistyneistön ja kan-
san suhteesta. Merkitsevä asiasta tulee viimeistään siinä, että Linna 
laittaa Ellenin tottelevaisen pastorimiehen hellittelemään vaimoaan 
”pikku fennomaanina”. Kohtauksen lopussa näemme vielä, miten 
Jussi mutisee ja epäilee kontrahtiehtojen huonontuvan. antinpojan 
kohdalla mutina ei vielä nouse äänekkääksi vastalauseeksi eikä 
kahleiden katkomiseksi. Siihen ryhtyvät vasta hänen poikansa.

Jussi on raivaaja, josta fennomaaniversiota tarjosivat 1800-lu-
vun kirjallisuudessa esimerkiksi Runebergin ”Saarijärven Paavo” 
(”Bonden Paavo”, 1830), Topeliuksen Maamme kirjan (Boken om 
vårt land, 1875) ”Matti” ja Juhani ahon novelli ”Uudisasukas” 
(Lastuja IV, 1899). Linna itse totesi: ”Paavoa oli niin helppo ra-
kastaa ulkoa käsin, ja hänen kauttaan oli niin helppo tuntea yhteyt-
tä kansan kohtaloon; mutta Paavon taakka on sisältä päin koettu-
na suunnattoman raskas.” Linnaa häiritsi se runebergiläinen rooli, 
jota nationalismi oli tavalliselle kansalle tarjonnut vielä 1900-lu-
vullakin – ”loputtoman ahkera ja jumalinen korvenraivaaja, joka 
työskentelee sisukkaasti, mutta ei osoita juuri minkäänlaista mie-
lenkiintoa työn tuloksia kohtaan”.6 Linnan mielestä Runebergin ru-
nohenkilöstä oli tullut stereotypia, joka oli estänyt ymmärtämäs-
tä sitä, miten vuoden 1918 jännitteet olivat syntyneet. (Ks. varpio 
2006, 462–467.)

linnan elämäkerturi Yrjö Varpio (2006, 450) korostaa sitä, että 
Pohjantähti-trilogia alkaa juuri korvenraivaamisen kuvauksella.

alussa oli suo, kuokka – ja Jussi.
Suo oli autio, keskeltä melkein puuton neva, jonka veden vaivaa-

masta kamarasta nousi vain jokin kitukasvuinen käkkyrämänty, vah-
vakaarnainen ja tasalatvainen pieni vanhus. Jussi liikkui suolla, py-
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sähdellen, katsellen, tarkkaillen ja arvioiden. Hän otti seipään [...]. 
(TPa1, 7.) 

Kuvaus on pinnalta katsoen vain realistinen, mutta alla on tausta-
teksti. Linna muuntelee Raamatun luomiskertomuksen alkua, niin 
Mooseksen kuin Johanneksenkin versiota.7 Toisin kuin Raamatus-
sa, nyt alussa vetten päällä ei liiku Jumala eikä sana, vaan Jussi siel-
lä mittailee. Jussi on nimiään Johannes, huomauttaa varpio tausta-
teksteistä puhuessaan ja jatkaa, että toinen nimi on vilhelm. Risti-
mänimet liittävät Jussin täten myös valtiomies, filosofi J. V. Snell-
maniin. Nyt maatyöläinen J. v. Koskela saa kertomuksessa etualan. 
Näin kumotaan idealistisen sivistyneistökulttuurin ja auktoriteetti-
en ensisijaisuutta. Torppa syntyy Jussin omasta ajatuksesta, konk-
reettisesta työstä ja ähkinästä:

Työsuunnitelma oli tänä aikana hahmottunut valmiiksi, sillä kuvan 
mukaiseksi luoja luo. [...] (TPa1, 12.)

Hän otti raskaan rautateräisen puulapionsa ja laskeutui kuruun kos-
ken alle. Sitten hän asetti lapionterän maahan, painoi jalkansa kan-
nan päälle ja nytkäytti ruumiinpainollaan lapion maahan, samal-
la kun suusta purkautuivat ähkäisyn sekaiset puoliääneen lausutut 
sanat:

–Ja to . . . os . . .ta se alkaa. (TPa1, 12.) 

Luoja luo lapiolla. Kohta tilanne ristivalottuu vielä lisämerkityksin, 
kun suohommaa kommentoimassa käy ”Keisariksi” kutsuttu pio-
neeriraivaaja:

Pentin isäntä ei ollut pelkästään ihminen, hän oli kansantaru. Häntä 
sanottiin Suo-Keisariksi, tai sitten vain Keisariksi. Hän oli nimittäin 
kuokkinut elämänsä aikana pelloksi Pentin suuren suon. Siitä hän oli 
saanut herrojen hommaaman rintamerkinkin. vaikka hän vielä eli, pu-
huttiin hänestä niin kuin jostakin pyhästä Yrjänästä. muun muassa hä-
nen kuokkimisurakkansa olivat ihmisten mielikuvituksessa kasvaneet 
sellaisiin mittoihin, että ne jo ajat sitten olivat ylittäneet ihmisen mah-
dollisuudet. (TPa1, 15.)

Kun tämä taruolento käy kommentoimassa Jussin tekemisiä, Jussi 
huhkii henkistyneenä entistä enemmän, sillä häntä on ”koskettanut 
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suomalainen sankaritaru”. ”Jussi oli suuri idealisti.” (TPa 1, 15–
16.) Kertojan ironiaa kohdistuu siis Jussiinkin, mutta lempeästi.

Linna tuo romaanissaan alusta asti esiin sekä raivaaja-torppa-
rin työtä että sen, miten sitä oli kansallisessa historiassa ja identi-
teetissä peitetty ideologisiin merkityksiin. Teksti kuorii pois noita 
merkityskerroksia, usein juuri ironian ja intertekstuaalisen kiista-
suhteen avulla, ja nostaa esiin vähävaltaisempien omaa kokemusta 
ja ymmärrystä. Toki Jussi on ”idealistina” Suo-Penttiä ihaillessaan 
itsekin osin aikansa tuote, nationalistisen raivaajakuvaston koske-
tuspiirissä. Mutta pappilan väen hankkimasta raivaajamitalista Jus-
si ei välitä, ei etenkään kun pappila samalla toisella kädellä tarjoaa 
kiitokseksi työehtojen kiristystä; tämä asetelma on Linnalta hyvin 
pisteliästä ironiaa. Mitali on kylläkin alku Koskelan lipaston pääl-
le kertyvälle muistoesineiden kokoelmalle – vaan sielläkin sen vie-
reen päätyy (sittemmin, trilogian kolmannessa osassa) kiusaantunut 
Jussi, nimittäin ainoa valokuva hänestä. Siinä hän mulkoilee äkeäs-
ti, koska vierastaa kuvatuksi tulemista ja pitää poseeraamista – huo-
mattakoon – ylimääräisenä työnä.

Juonellaan, ironiallaan ja rinnastuksillaan romaani asettaa torp-
parikokemusta historiallisiin yhteiskuntasuhteisiin. varpio (2006, 
450) muistuttaa, että jo alussa on läsnä pääoma, työväline ja työ-
voima – pappilan suo, kuokka ja työläinen Jussi. Torpan raivaus 
kirjoitetaan nationalistis-uskonnollisen uhrautumiskertomuksen si-
jaan materiaaliseen, kapitalistiseen kehykseensä ja osaksi työn te-
kijän kokemusta, tarpeita, unelmia ja pelkoja. Torpparius oli jännit-
teinen väliaikaisratkaisu työvoiman ja pääoman ristiriidassa (virta-
nen 2009). Se määrää Pohjantähden avausosassa suuresti Pentin-
kulman pienoisyhteiskuntaa, varsinkin köyhien asemaa ja elineh-
toja. Toisen osan sisällissota on tuon yhteiskuntarakenteellisen ris-
tiriidan seurausilmiö, eikä punaisten primitiivisen raakalaisuuden 
tuotetta, kuten vielä sotien välissä oli usein annettu ymmärtää (ks. 
Koskela 1999; varpio 2006, 462–472).

Kirjoittaessaan torpparin talonpidosta ja yhteiskunnan jännit-
teistä Linna purki kansallisesta identiteetistä 1800-lukulaisen fen-
nomanian ja sotienvälisen ensimmäisen tasavallan nationalistisia 
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merkityksiä – ja myös Tuntemattomassa sotilaassa hän tarkasteli 
kriittisesti valta-asetelmia. Täten romaanit muuttivat Suomea siksi 
toiseksi tasavallaksi, joka sitten 1960-luvulla muotoutui laajan hy-
vinvointivaltion projektiksi.

Parlandin tulokulma: lapsi yhteisöä rakentamassa

1950-luvulla myös muut olivat kiinnostuneita Suomen lähihistori-
asta. veijo Meren suunnittelema historiasarja toteutui Manillaköy-
den novellimaisissa jutuissa, kun Linna, Meren sanoin, ehti ensin 
(Niemi 1995, 54). Linna oli tyhjentänyt pakin, mitä tuli realistiseen 
kerrontatapaan. Mutta lähihistoriaa saattoi lähestyä toisinkin kei-
noin. Tilaa oli huumorille, historiaa subjektiivisemmin kertovalle 
autofiktiolle, fantasialle ja modernistisille kokeiluille. murroskau-
den proosassa tuntemus maailman muutoksesta heijastui niin teok-
sissa kuvattuun kuin niiden muotoon (Makkonen 1992, 101).

Humoristista linjaa edusti Meren ohella veikko Huovisen vol-
tairelainen satiiri Rauhanpiippu (1956). autofiktiivisissä, omaa elä-
mää fiktionalisoivissa romaanisarjoissa, joita nyt alkoi ilmestyä, 
realistista lähestymistapaa toteutti Kalle Päätalon Koillismaa-sar-
ja (1960–) ja modernismia Oscar Parlandin Riki-trilogia. Molem-
mat käsittelivät ensin nykyaikaa (Ihmisiä telineillä, 1958; Förvan-
dlingar, 1945) ja palasivat sitten lapsuuteen. Parland panosti myös 
fantasiaan ja laji- ja muotokokeiluihin, samoin kuin Tove Jansson. 
fantasian taso auttoi lähestymään jopa sotien psykohistoriallista 
syntymekanismia: kertomusten allegorisen lapsinäkökulman kaut-
ta lapsen kasvu ja sen häiriöt vertautettiin ihmisyhteisön kehityk-
seen ja sotia aiheuttaneisiin ajattelutapoihin.

Janssonin leikittely Muumipapan muistelmilla ja kirjoitustyöl-
lä asettaa konventioita ja niiden omaksumista parodiseen valoon. 
Riki-trilogian kerronnassa taas pienen pojan viaton asiallisuus vie 
valtaa vääristyneiltä ajattelutavoilta (ks. Manner 1994, 23). Kun 
ajatellaan yhteisöllisen ja kulttuurisen identiteetin kysymyksiä 
1900-luvun puolenvälin tilanteessa, Parlandin ja Janssonin tulokul-
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missa hyvin tärkeää olikin eläytyminen lapsen kokemukseen – ja jo 
pelkkä ajan viettäminen lapsen maailman parissa. Se oli tarpeellista 
yhteisöllisen ja kulttuurisen itseymmärryksen kannalta.

Parlandin esikoisteoksessa Förvandlingar eli Muuttumisia 
(suom. 1966) minäkertojana on psykiatri Creutziger, kirjailijan ai-
kuinen alter ego; hän oli leipätyöltään psykiatri. Riki-sarjassa alter 
egona on juuri Riki. Trilogian avaava Den förtrollade vägen vuo-
delta 1953 ilmestyi 1955 Eeva-Liisa Mannerin suomennoksena Lu-
mottu tie. Se sijoittuu aikaan välittömästi ennen sisällissotaa. Jat-
ko-osista Tjurens år (1962; Härän vuodet, 1963) kuvaa sisällisso-
ta-aikaa ja Spegelgossen (2001; Peilipoika, 2002) aikaa välittömäs-
ti sodan jälkeen. Lumottu tie on Parlandin modernistinen tunnel-
mavastine fin de sieclen, romantiikan aikakauden lopun, kuvauk-
sille. Käsitellessään lapsuusmuistoja se kuvaa samalla sisällis- ja 
maailmansodassa kadotettua aikaa ja menetetyn Karjalan moni-
kulttuurista huvilaelämää. Muuttumisia-teosta ja Riki-trilogiaa ei 
ole yleensä luettu autofiktiivisenä jatkumona, mikä johtuu ehkä eri 
henkilönimistä ja siitä, että trilogiassa psykologisen romaanin muo-
to on toisenlainen kuin esikoisromaanissa.8 Kuitenkin jo Lumotun 
tien johdanto varioi Muuttumisten filosofisia teemoja, ja kumpikin 
teos kuvaa omantunnon toiminnan kehittymistä ja häiriintymistä 
eri aspekteissaan.

Parland ja muut modernistit käsittelivät historian tapahtumia 
ja ongelmakohtia usein ajattoman oloisesti filosofian, biologian ja 
psykologian kautta, ja ajattomuuden tuntu saavutettiin hyvin lapsen 
näkökulmassa. Tuolloin muodikasta psykoanalyysiakin käsitettiin 
niin, että lapsi elää kuin myyttisessä, osin ajattomassa maailmas-
sa. Parlandilla myös aikuinen palaa osin lapsen hahmotustapaan 
taiteellisessa luomistyössä, identiteetin muuttuessa tai mielen häi-
riintyessä. Lapsen näkökulmaa kokeilivat monet muutkin kirjailijat 
Toivo Pekkasesta Manneriin ja Hyryyn. Lapsuudesta oli toki läh-
detty liikkeelle jo aiemmin kehitysromaanin ja muistelmien kon-
ventioissa, mutta nyt lapsuusvaiheessa viipyiltiin: Parland kirjoit-
ti Rikistä kolme romaania, eikä päässyt edes kouluikään! Hän ku-

Inserted Text
Muuttumisia on suuri, metafyysisesti essehtivä perheromaani Thomas Mannin ja Hermann Hessen tyyliin. Parlandin romaanit ovat muotoutuneet Själen-nimisestä käsikirjoituksesta. Autofiktiiviseen sarjaan piti tulla muitakin teoksia. Eritasoisia novelleja sisältävä Peilipoika toimitettiin kasaan postuumisti. (Ks. Björklund 1982, 11; Parland 2002, esipuhe.)
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vitteli, miltä maailma 4–5-vuotiaasta näyttää ja antoi lapsen tunte-
muksille kielen.9 Tähän hän tarvitsi modernistisen epiikan keinoja.

Kerronnan tasoja: talo-metonymiat ja kehyskertomukset

1950-luvun kirjallisuus oli modernistisuudessaan kuvakeskeistä 
ja luotti erityisesti metonymian voimaan (Stewen 1992, 21). me-
tonymia on kielikuva, jossa asiaa edustaa jokin siihen likeisessä 
suhteessa oleva seikka (esim. kirjoittamista edustaa kynä). Mer-
kitys siirtyy jatkuvuuden perusteella. Samaa tapahtuu synekdo-
keessa, metonymian alalajissa, jossa osa edustaa isompaa kokonai-
suutta, kuten talo ympäröivää maailmaa.10 Metonyymisen kerron-
nan avulla luotiin identiteettiä ja maailmanselitystä sodassa tuhou-
tuneen tilalle. Suosittu metonyyminen kuva oli talo. Samalla talo 
saattoi olla esimerkiksi minuuden metafora, kuten kirjallisuudessa 
aiemminkin.11

Parlandin Rikillä on kotitalonsa ja sitä ympäröivä metsä ja kar-
jalalainen kylä, Janssonin Muumipapalla Muumitalo ja -laakso. 
Pappa ei muistelmien kuluessa kehity henkilönä kehitysromaanin 
tapaan (Westin 1988, 202), mutta kehitystä ilmentää muumitalo-
jen rakentelu. Pappa huomaa heti alussa, ettei talo ole tarkoitettu 
yksin hänelle vaan ystävien paikaksi. Ensimmäisestä muumitalosta 
tulee kajuutta Merenhuiske-talolaivaan, jolla pappa ystävineen läh-
tee seikkailuun. Pikku hiljaa talon ovet avautuvat perheelle, ja per-
heen jäsenistöä määrittää se, keitä talossa kulloinkin vierailee (val-
keajoki 2003, 125; Nupponen 2008, 26).

Parlandin ja Janssonin teoksissa on fantastisen kertomuksen 
päällä kehyskertomus, jonka vaikutuksesta lapsen fantasiakuvas-
to ja kehityskuvaus saavat allegorisen, psykohistoriallisen tulkinta-
kehyksen. Lumotussa tiessä on johdannon ja epilogin muodostama 
kehyskertomus, jossa lapsuudenkotia katsotaan retrospektiivisesti. 
Epilogissa Riki-sotilas palaa kesken viipurin takaisinvaltausvaihet-
ta kotikyläänsä Teerilään ja löytää sen ja kotitalonsa guernicamai-
sesti tuhottuna. Riki näkee mielessään talon kuvan (LT, 250). Täl-
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Lapsen kokemuksen kielellistämistavasta ks. Björklund 1982, 15–16.
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Talo on 1950-luvulle tyypillinen voimakas metafora, mutta metonyymisempana kuvana ajatellen siinä erottuu paremmin esim. minuuden yhteisöllinen ja eettinen konteksti. Parlandin metonymian vaikutus 1950-luvun lyriikkaan oli huomattava. Vrt. Manner 1994; Niemi 1995, 91–92.
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löin talo ei ole enää konkreettinen, vaan metonyyminen talo maa-
ilmassa sekä kuva ihmismielestä ja -muistista, sielusta – ja etenkin 
omastatunnosta. Perspektiivi maailmaan muuttuu omantunnon toi-
minnan muuttuessa.

Janssonin kehyskertomuksessa Muumipappa taasen kirjoittaa 
muistelmiaan nykyisessä Muumitalossa ja lukee niitä ääneen muu-
mipeikolle, Nipsulle ja Nuuskamuikkuselle. Nämä kirjoittamisen 
ja lukemisen kuvaukset katkaisevat toistuvasti nuoruuden seikkailu-
tarinan. Keskeytysten lisäksi kehyskertomukseen kuuluvat romaa-
nin johdanto ja jälkinäytös, joissa muistelmat ovat valmiit. Ny-
kyisen Muumitalon perspektiivistä katsoen romaanissa kerrotaan 
sekä talon väen että – metafiktiivisesti – muumi-kirjojen taustois-
ta.12 Papan seikkailujen kuulijat muumipeikko, Nipsu ja Nuuska-
muikkunen saavat tietää vanhemmistaan ja perheistään; papan nuo-
ruudenystävä Hosuli paljastuu Nipsun ja Juksu Nuuskamuikkusen 
isäksi. metafiktiivisyys taas voi viedä lukijan ajatuksia kohti muu-
mi-kirjoille ominaisten piirteiden ja teosrakenteen syntymistä.

Sotilas kissaa silittää

Oireellista 1950-luvulle ja sodanläheisyydelle on, että tarinoissa 
vilahtelee väkivallan aihelma. Parlandilla Rikin lapsuuden idyl-
li särkyy silmittömän väkivaltaisessa kostofantasiassa. Muumipa-
pan urotöissä väkivallan aihe liittyy luontoon; mörkö metsästää. 
Mutta lisäksi kalojen lamppujen pimennys vertautuu kaupunkien 
pimennyksiin ilmahälytyksen aikana ja merikoiran hyökkäys vihol-
lisvallan uhkaan. Sodalle tyypillistä hengen halpuutta ja ratkaisujen 
sattumankauppaa symboloi isomman väkivalta pienempiä kohtaan 
– drontti Edvard tallaa vahingossa tai äkkipikaisuuttaan heitä jopa 
kuoliaaksi. Toisaalta kun Hosuli pelkää tahmatassujen syövän he-
mulin tädin nenän, tematiikkaan nousee ajatus siitä, että väkivallan 
uhka voi velvoittaa suojelemaan toisia. Kehkeytyy Janssonille tyy-
pillistä konfliktia huonon omantunnon ja oman vapauden välillä.

Inserted Text
Takakansitekstissä kerrotaan papan kirjoittavan ”muumikansan varhaisemmista vaiheista”. Kehyskertomuksen metatekstiluonteesta ks. Westin 1988, 215, ja Rautatammi 2010, 7–8.
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Sodanjälkeisyyden oireita on myös se, että kummankin romaa-
nin lopussa päähenkilö tarttuu kauhun vallassa aseeseen: Muumi-
pappa pyssyyn ja Riki-sotilas pistooliin (MU, 131; LT, 250–251). 
Muumipapan urotöiden jälkinäytöksessä pappa säikähtää talon 
ovelta kuuluvia koputuksia, ja Parlandin epilogissa Riki luulee lä-
hestyvää kissaa venäläiseksi ja aaveeksi. Pian aseet jäävät syrjään: 
vieraat toivotetaan tervetulleeksi taloon, Riki-sotilas silittää kissaa. 
Nämä kehyskertomusten tapahtumat auttavat varsinaisen tarinan 
tulkintaa. Ja kääntäen, papan ja Rikin fantasiantäyteisten tarinoiden 
kautta voidaan ymmärtää kehyskertomuksessa ilmeneviä väkival-
lan ja ystävällisyyden syntymekanismeja. – Tarkastelkaamme ase-
telmaa tovi nimenomaan Lumotun tien tapauksessa.

Tulkitsemalla Riki-lapsen ja -sotilaan näkökulmia havainnol-
listuu se, mikä merkitys suhteella eläimiin on ihmisyhteisölle ja 
omantunnon synnylle. Riki hahmottaa maailmaa eläinten kautta. 
Eläinten läheisyys kehittää omaatuntoa, mutta kun tunnemaailma 
järkkyy, voi syntyä ylenpalttisen ”eläimellistävä” asenne, jossa toi-
nen typistyy välineeksi. Eläimellistettyä, esineellistettyä toista on 
helppo satuttaa. Edustaako tällaista heilahtelua se, että epilogissa 
Riki-sotilaan silittävä käsi muuttuu yhtäkkiä kissaa satuttavaksi?

Kenties olin kärsimättömyydessäni liian kovakätinen. Ensin oli kaik-
ki ollut leikkiä kissan puolelta, mutta muutaman hetken perästä ei enää 
ollut kysymys leikistä – korvat olivat painautuneet pitkin päätä, säke-
nöivät silmät yhteennipistetyt. Kissa köyristyi sirpiksi ja iski kynten-
sä ja hampaansa käteeni niin että kirosin tuskasta. Kesti hetken ennen 
kuin sain irrotetuksi käteni tästä raatelevien hampaiden ja kynsien ke-
rästä. (LT, 258)13

Parlandin teoksia läpäisee ajatus siitä, että omatunto voi olla jul-
ma joko itseä tai ulkoista kohdetta vastaan. Omantunnon herkkyys 
on tavallaan julmuutta itseä kohtaan (vrt. freudilainen yliminä). Jos 
tunnemaailma järkkyy, voi julmuus suuntautua ulkoiseen kohtee-
seen, muuttua väkivallaksi.

Lumotun tien lapsuuskuvauksessa järkyttävä, idyllin särkevä ta-
pahtuma on selkäsauna, jonka Grim Rikille antaa. Grim on Sal-
melan tilanhoitaja ja muistuttaa hieman Bulgakovin Saatanaa. Riki 
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taas toimii myöhemmässä kostofantasiassaan (LT, 189, 202) saa-
mansa mallin mukaisesti eli antaa Grimille vuorostaan selkään ja 
lopulta ”eläimellistää” ja tappaa tämän:

Se on jättiläismäinen limainen rupikonna joka loikkii yli permannon. 
Sillä on Kuno Grimin parta ja silmälasit. Minä poljen sitä. Se vaikut-
taa melkein likistyneeltä ja puolikuolleelta. Kumminkaan se ei tahdo 
kuolla, vaikka pää on aivan mäsänä niin ettei sillä ole enää kasvoja lai-
sinkaan (LT, 209–210.)14

Riki eläimellistää Grimin sammakoksi. Tämä on täysin vastakkai-
nen asenne kissan silittämiselle. Yleensä välineellistävä eläimellis-
täjä onkin Grim, joka keräilee perhosia ja tarhaa kettuja.

Kiinnostava yksityiskohta on, että Riki ei ymmärrä Grimin pu-
heita luokkaeroista (LT, 180). voidaan huomauttaa, että eläimellis-
tämisen kysymys oli allegorisesti myös vuosisadan yhteiskunnal-
lisia kysymyksiä – jyrkistä luokkaeroista oli lyhyt matka viholli-
suuksiin ja vihollisen eläimellistämiseen, mitä Linna trilogiassaan 
kuvaa. Lumotussa tiessä Parland keskittyy siihen, miten perheen, 
ympäristön tai yhteiskunnan asenteet ja valtasuhteet tuottavat eläi-
mellistävää asennetta: sodan ajattelutapaa. Näin hän pohjustaa var-
sinaisen sisällissotakuvauksensa, Härän vuosien, tematiikkaa. vä-
kivallan syntymekanismi ei psykologisessa, modernistisessa tarkas-
telussa riipu valkoisuudesta tai punaisuudesta, vaan se on kaikissa 
ihmisissä omantunnon problematiikan helvetillisenä yöpuolena.

Lumotussa tiessä omantunnon piiri leviää ihmisyhteisöstä koh-
ti luontoa. Teossarja mahdollistaa ekokriittistä15 luentaa, sillä sen 
tarkastelema väkivallan mekanismi tuottaa kulttuurin ja luonnon 
vastakkainasettelua, jossa luonto näyttäytyy vihollisena. Omatunto 
heilahteluineen on ikään kuin luonnon kaikkivaltias (vrt. LT, 7–8, 
192, ja Parland 1966, 271–274): se voi joko kärsiä kaikkien puoles-
ta – kuin Jeesuksen kuvana – tai tuottaa kärsimystä kuin Saatana. 
Jumala ja Saatana symboloivat rakentavia ja hävittäviä voimia ja 
käyvät kamppailua sielusta eli omantunnon hallinnasta. Rikin fan-
tasiassa kokemus on yhtä totaalinen: luonto on joko ystävä tai sie-
lunvihollinen (vrt. Härän vuosien kaikentuhoava härkä). Kun las-
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”Det är en jättestor slemmig padda som skumpar fram över golvet. Den bär Kuno Grims skägg och glasögon. Jag trampar på den. Den verkar nästan ihjälklämd och halva död. Den vill fortfarande inte dö, fastän huvudet är alldeles sönderkämt så att den inte längre har något ansikte (FV, 183.)”
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tenkamariin tunkeutuva punapäällikkö haisee eläimelle (Hv, 206–
207), on hän kuin viholliseksi muuttunutta luontoa.

Luonnon fantasiaväritteistä ja metonyymista roolia kerronnas-
sa selittää osin se, että 1950-luvulla modernistinen tapa käyttää 
myyttejä tuli muotiin myös Suomessa. Lumotussa tiessä Riki tans-
sii feeniks-linnun kanssa ja saa taikasulan, jolla hän kykenee muut-
tamaan muita sammakoksi. Parland yhdisti, Igor Stravinskyn Tuli-
lintu-baletin (1910) tapaan, feeniks-myytin ja venäläisen kansan-
sadun taikasulasta.16 Traagista kyllä, Riki ei lopulta tiedä, tekeekö 
taikoja hyvä vai paha taikuri, hän itse vai Grim, Jumala vai Saata-
na (LT, 206–209).

Myyteissä oli myös kohtalokkuutta, joka sodanjälkeisessä ti-
lanteessa tuntui puhuttelevalta. Kun sotilas-Riki tapaa kehysker-
tomuksessa kotitalonsa tuhoutuneena, se on kuin tuhkaksi palanut 
feeniks. Myös sotilaan mieli on kuin raunio, tunnesiteet ulkomaa-
ilmaan ovat katkenneet. Sodassa yksilö on menettänyt merkityk-
sensä, Riki kokee olevansa vain ”yksi miljoonista, joiden kohtalo-
na oli vaeltaa itään päin” (LT 256).17 Sodanjälkeisessä kirjallisuu-
dessa kohtalon käsite liitettiinkin eksistentialistiseen kysymykseen 
autenttisuudesta ja epäautenttisuudesta: seuraako ihminen sisäistä 
kutsumustaan vai rakentuuko identiteetti ulkoa tuotujen normien ja 
mallien varaan?

Tavatessaan kissan raunioitunut Riki kokee, ettei hänellä ole sil-
le mitään annettavaa (LT, 257–258). Mutta samalla hän silittää kis-
saa ja antaa sitä, mitä se kaipaa, eli hyväilyä. Käy niin, että kissan 
ystävällisyys täyttää sotilaan mielen, tyhjän talon, hetkeksi elämäl-
lä (LT, 252–253). Ja siinä missä Grimin tappaminen merkitsi Rikil-
le toisen kasvojen tuhoamista, kasvottomuuden valtaa, saa maail-
ma nyt takaisin puhuttelevat kasvonsa. Riki näkee mielessään koti-
talon keskipisteen, isoäidin kasvot (LT, 255). Mielikuva tämän läs-
näolosta tuntuu velvoittavan Rikiä eettisesti.18 Lapsuudessa Riki on 
saanut isoäidin Raamatun luennan yhteydessä oppia suhteesta eläi-
miin: Korinttolaiskirjeen rakkauden sanoman lapsi on ymmärtänyt 
sitä kautta, että on ajatellut eläimiä, jotka osoittavat ystävällisyyt-
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tään nuolemalla (LT, 63–64). Tämä kaikki vaikuttaa nyt mielessä, 
kun sotilas silittää kissaa tuhotun talon äärellä.

Kotitalon myötä tehdään läsnäolevaksi myös maailmansodas-
sa menetetty Karjalan kotiseutu ja menetyksen suru muuntuu eet-
tisemmän tulevaisuuden rakentamisen käyttövoimaksi. Lumotussa 
tiessä, sen eläin- ja talokuvastossa, näkyy 1950-luvun kirjallisuu-
delle ja sen metonymioille tyypillinen melankolian ja toivon liitto. 
Kehyskertomuksen rauniot ja mielen tyhjyys antavat lapsen iloisil-
le kuvitelmille traagisen, suruisan jälkisävyn – jossa piilee kuiten-
kin myös tulevaisuuden toivo. Jos tunnesiteet maailmaan ovat ker-
ran lapsuudessa syntyneet, jää niistä pysyvä tunnejälki, vähintään-
kin menetetyn kaipaus, joka saattaa mahdollistaa uusien tunnesitei-
den solmimisen, uudelleen syntymisen tuhkasta.

Kaiken kaikkiaan siinä, että lapsen näkökulma oli vuosikymme-
nen kirjallisuudessa niin tärkeä, näkyy sodanjälkeinen tarve lähteä 
rakentamaan identiteettiä aivan alusta. Tähän liittyi myös kuvain-
kaatoa, mistä kielii edellä se, että Parland esittää opastajana19 ja eet-
tisyyden mittapuuna kissan – Jumalan ja uskonnollisten kasvatus-
oppien paikalla. Eläin on velvoittava toiseus. Sodan katastrofi opet-
ti, että toivon ja onnen siemenen voi löytää arjen vähäpätöisinäkin 
pidetyistä yksityiskohdista; kulkukissan silittämisestä. Tämä ele ei 
Parlandilta välttämättä tarkoita vanhan (kuten uskonnon) täydellis-
tä hylkäämistä, vaan sen aseman kriittistä suhteellistamista. Lapsen 
spontaanin näkökulman kautta myös vanhaa saattoi lähestyä kuin 
sen näkisi konkreettisesti ja aistillisesti, kirkkain silmin.

Hemulin talosta Muumitaloon, eli traumaa ylittämässä

Uusien ilmaisukeinojen ja identiteetin rakentamisen yhteensovit-
taminen osoittautui vaikeaksikin. Monet 1950-luvun kirjailijoiden 
teossarjat jäivät kesken (Parland, Marko Tapio) tai joutuivat jatku-
vien muokkausten kohteeksi (Jansson, Eeva-Liisa Manner). Tove 
Jansson julkaisi Muumipapan urotöistä kaikkiaan kolme versiota 
erilaisilla ala- tai pääotsikoilla vuosina 1950, 1956 ja 1968.20 al-

Inserted Text
Allegoriassa kissa opastaa Rikin läpi omantunnon yö- ja päiväpuolen, helvetin ja taivaan kuin Vergilius Danten Jumalaisessa näytelmässä. Kissan muista merkityksistä ks. Niemi 1995, 90–91; Björklund 1982, 17–18.

Inserted Text
Muminpappans bravader. Berättade av Honom Själv (1950); Muminpappans bravader. Berättade av Honom Själv. Nedtecknade av Tove Jansson (1956); Muminpappans memoarer (1968). Kakkosversion pitkä alaotsikko puuttuu suomennoksesta. Tarkemmin ks. Westin 1988, 193–194.
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kuperäisessä ja lopullisessa versiossa huomio kiinnittyy enemmän 
aikuiskirjallisuuden kieleen, parodioidun muistelmatyylin teennäi-
siin ja vaikeisiin krumeluureihin. Eniten suomenkielisten käsissä 
on kuitenkin kulunut Laila Järvisen vuonna 1963 kääntämä kakkos-
versio, jota tässä luemme.21 Siinä Jansson on muokannut kieltä pe-
rinteisen lastenkirjan suuntaan (Rehal-Johansson 2006, 288; Rauta-
tammi 2010, 8), mutta sen asiallisessa ja kuvakeskeisessä ilmaisus-
sa voi nähdä myös 1950-luvun modernismin vaikutusta.

Muokkaustyössä Janssonin yksi päämäärä oli puhtaasti fantas-
tisen aineksen karsiminen (Rehal-Johansson 2006, 284). Todelli-
suussuhteen nimissä Jansson kehitteli fiktion lukijasuhdetta ja ak-
tivoi lukijaa. Pyrkimys heijastelee aikaansa sikäli, että 1950-luvul-
la lukijan rooli sanataiteellisen teoksen hahmotuksessa kasvoi ja 
häntä myös osallistettiin teksteissä suoraan. Sodan jälkeen muotiin 
tulleet psykoanalyysi ja eksistentialismi säilyttivät suosionsa 1950-
luvun lopulle asti, mutta niiden vaikutuksesta kielinyt ilmaisuta-
pa muuttui. Modernistinen kerronta tulee ”asiallisemmaksi”, ker-
toja pidättäytyy kommenteista ja arvotuksista. Samalla siirrytään 
henkilöhahmoja psykologisoivasta kertojasta tilanteeseen, jossa lu-
kijasta tulee hahmojen psykologi. (Makkonen 1992, 103, 108.)

Sodanjälkeinen identiteetinetsintä johti kuten sanottu moniin 
muotokokeiluihin. Kertomuksen lineaarisuus rikottiin, monitulkin-
taisuutta korostettiin, kirjailija auktoriteettina kuopattiin ja huomio-
ta kiinnitettiin fiktion rakennettuun luonteeseen. lajeja sekoitettiin. 
(Makkonen 1992, 100–102, 115.) Muumipapan urotyöt onkin var-
sinainen laji-ilottelu, jossa inter- ja pohjatekstejä riittää. Siinä on 
seikkailu- ja kehitysromaania, mahtailevaa muistelmaa, englanti-
laista nonsense-lastenkirjaa ja romanttista sankaridaamaa. On Ro-
binson Crusoen kolonialistista minä-kerrontaa, Oliver Twistin kehi-
tys- ja lastenkotiteemaa, Huckleberry Finnin seikkailua, Cenninin, 
Rousseaun ja Casanovan muistelmaa, Milnen Nalle Puhin höpöt-
telyä, afrodite- ja maaäitimyyttejä ja Münchhausenin ja Hoffma-
nin fantasiaa. (Ks. Westin 1988, 196–214; Rautatammi 2010, 35, 
10–14.)

Inserted Text
Tätä vuoden 1956 version suomennosta peräti kaksitoista painosta (1963–1994). Päivi Kivelän tarkistamana suomennoksesta on ilmestynyt kaksi painosta 2010 ja 2014. Erikoista kyllä, romaanin nimeä ei ole vaihdettu Janssonin tarkoittamaan muotoon, ”Muumipapan muistelmiksi”. Huomattavin muutos on johdannon edelle lisätty alkunäytös.
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Teosta on pidetty ennen kaikkea muistelmalajin parodiana, ja 
kirjoittaminen on nostettu sen pääteemaksi. Kirjoittamisteeman yh-
teyttä antiikin myytteihin ei sen sijaan ole tutkittu tarkemmin, vaik-
ka teoksen alkuperäinen nimi viittaa antiikin sankarien urotekoihin 
ja teoksen kannessa pappa nojaa kreikkalaiseen pylvääseen. Sel-
vää toki on, että kun pappa, fredrikson, Juksu ja Hosuli lähtevät 
Merenhuiske-laivalla seikkailuun, he ovat kuin antiikin sankarit Ja-
son tai Odysseus miehistöineen. Mutta pohjatekstin, Homeroksen 
Odysseian, syvempi merkitys käy ilmeiseksi vasta, kun teosta lue-
taan modernistisena, psykologisena allegoriana. Muistelmien kir-
joittamis- ja lukemistyö on papan tapa rakentaa identiteettiä ja voit-
taa lapsuuden trauma, lastenkodin hemulin alistava vallankäyttö. 
Seikkailu alkaa tuosta traumaattisesta lapsuudenkokemuksesta ja 
päättyy trauman ylittämiseen.

Trauman parantuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvää, koska 
pappa on taipuvainen uusintamaan sitä, toimimaan traumaattisesti 
menneisyyden vallassa. Hän toistaa kuin transsissa pakoaan lasten-
kodista astumalla nykyisen Muumitalon ikkunasta ulos nuoratik-
kaille (MU, 11–12). Trauman uusintamiseen kuuluu, että pappa toi-
mii tahtomattaan trauman aiheuttajan eli hemulin antaman mallin 
mukaisesti. Kun hän tarttuu jälkinäytöksessä pyssyyn, hän on pe-
lon vallassa ja valmis torjumaan Muumitalon ulkopuolisen uhan sa-
maan tapaan kuin hemuli torjuu kaiken, mikä ei sovi hänen ajattelu-
tapaansa. aseella pappa yrittää torjua sitä, mikä uhkaa hänen minä-
kertomuksensa valmiutta ja on jäänyt sen ulkopuolelle.

Niinpä myös kertojana pappa käyttää valtaa väärin, hemulin ta-
paan. Muistelmatyyliä parodioimalla teos ironisoi pappaa itsekes-
keisenä kirjailijanerona, samoin seikkailun miehisiä sankareita ja 
patriarkaalista vallankäyttöä (vrt. MU 118–119). Kritiikin kohtee-
na ovat valtaa ja väkivaltaa käyttävät systeemit ja instituutiot, kuten 
lajiperinteet ja lastenkirjallisuuden instituutio. Erityisenä parodian 
kohteena ovat opettavainen lastenkirjallisuus (vrt. MU, 69, 124) ja 
aikuisten sensuurivalta (vrt. MU, 42, 67).22

Odysseia-myytin alussa jumalat kiroavat Troijan sotaan osal-
listuneen Odysseuksen ja hän joutuu seikkailemaan merillä kym-

Inserted Text
Westin (1988, 205–208, 216) analysoi kouluinstituutio-hemulin ja Muumimamman kasvattajuuden törmäystä ja mamman esittämiä sensuurivaatimuksia, mutta ei liitä niitä kirjallisuusinstituution kritiikkiin.
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menen vuotta, kunnes jumalat antavat hänen palata kotisaarelleen 
ja vaimonsa Penelopen luo. Janssonin meriseikkailijoiden Troijan 
sota on Hemulin lastenkoti, sillä sankareita yhdistää hemulin ja he-
mulin tädin ajattelutavan vastustaminen. Muumitalo taas on Ithaka, 
jonne pappa kehyskertomuksessa lopulta palaa. Seikkailun ääneen-
lukijana pappa rinnastuu Homerokseen, joka esitti runoelmia suul-
lisesti.23 Muumimamma on Penelope, sillä hän edustaa papan ker-
tomuksen ulkopuolelle jätettyjä naisia (MU, 118–119). vasta lopus-
sa hän saa roolin seikkailussa, kun hän sitä erikseen kertomusta lu-
kevalta papalta vaatii (MU, 124–125). Pappa kertookin sitten kau-
niisti, miten he kohtasivat ja miten rakkaus antoi hänen elämälleen 
mielen, jos kohta mammalla on tässäkin kohtauksessa vallankäy-
tön kohteen, merestä pelastettavan naisparan perinteinen, passiivi-
nen rooli. (MU, 128–129.)

Erilaiset talot symboloivat romaanissa identiteettikehityksen 
ja sosiaalistumisen eri vaiheita. Muumitalo alkaa muovautua pa-
pan mielessä hemulin lastenkodin vastakohtana (MU, 8, 13–14). 
Heti paettuaan pappa rakentaa ensimmäisen Muumitalon, josta tu-
lee Merenhuiske-laivan kajuutta. Syntyy vastakkainasettelu Hemu-
lin talon ja Muumitalo-laivan edustamien ihanteiden välille. Las-
tenkoti edustaa kollektiivista traumaa: papan lailla melkein kaikki 
hahmot ovat hukanneet vanhempansa tai ovat juurettomia. Sodas-
sa miljoonat ihmiset menettivät isänsä ja äitinsä tai asuinpaikkan-
sa. Tämä johti orpo- ja pakokuvausten tulvaan sodan jälkeen (mm. 
Waltarin Sinuhe egyptiläinen, 1945; Sinervon Viljami vaihdokas, 
1946). Janssonin allegorisuus on toki myös ajatonta,24 mutta papan 
kirjoittamistyölle voi tulkinnassa antaa kontekstuaalisen merkityk-
sen: se käsittelee maailmansotien traumoja.

Hemulin talossa kuvastuu myös teknokraattisten tapojen ja nor-
mien systeemi, tietynlainen moderni rationalisaatio, jota tässä voi-
si nimittää hemulismiksi. Hemulismi vannoo järkiperäisyyden, luo-
kittelun, objektivoinnin, aikataulun ja sääntöjen nimeen. Tällaiseen 
nykyaikaistumiskehitykseen viittasi sosiologi Max Weber esimer-
kiksi ”rautahäkin” käsitteellään.25 Sääntöihin tuijottamisessa vailla 
niiden arvon ja mielen kysymistä piilee pahan ja väkivallan normit-

Inserted Text
Tässä asetelmassa Jansson on kuin Platon Sokrateelle: papan puheen ylöskirjaaja ja välittäjä, kehyskertomuksen kertoja. Vrt. vuoden 1956 alaotsikko Berättade av Honom Själv. Nedtecknade av Tove Jansson.
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Modernissa allegoriassa symboliikka on monimerkityksistä. Sen havaitsemiseksi tarvitaan ns. hermeneuttista kehää ja sitä, että tulkitsija palaa abstraktilta, symboliselta merkitystasolta yhä uudestaan tekstin kirjaimelliselle, konkreettiselle tasolle (ks. Lummaa 2010, 55–56; Lyytikäinen 2004a, 201–202). Myytti sopi modernin allegorian pohjatekstiksi sikäli hyvin, että myytin merkitys on – Niemen (1995, 90) sanoin – avoin ja vakiintumaton.
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Asia liittyy hemuleihin muuallakin (Ojajärvi 2007, 333). Välineellisestä rationalisaatiosta ym. ks. Taylor 1994, 499–502.
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tumisen ja arkipäiväistymisen mahdollisuus. Tavat ja normit ovat 
tärkeä osa ihmisten kanssakäymistä ja kirjallisuudenkin perintei-
tä, mutta jos ne irtoavat säätäjiensä hallinnasta, ne voivat muuttua 
kasvottomaksi, mielettömäksi systeemiksi. Kun pappa antaa rak-
kautensa kohteelle kliseisen pelastettavan roolin, hän toimii lajipe-
rinteen vallassa ja on antautunut sen sisäiselle hemulismille, sovi-
nismille.

Hemulismi – systeemisten, kyseenalaistamattomien kaavojen 
noudattaminen – voi kärjistyä dystopiaksi, painajaismaiseksi hir-
muvallaksi. Lastenkodissa hemulia pitää tervehtiä niin, että hän-
tä on tietyssä kulmassa, tulokkaille lyödään häntään leima ja he-
mulien vapaaehtoinen orkesteri soittaa hymnejä itsevaltiaan hovis-
sa. Nämä seikat assosioituvat selvästi totalitarismiin, kuten natsi-
Saksan tervehdyksiin, juutalaisten merkitsemiseen ja keskitysleiri-
orkestereihin (vrt. Westin 1988, 210). Hymnien soitto viittaa anti-
demokraattiseen utopiaan yleensä – Platonin Valtion (10:607a) kaa-
vailemassa yhteiskunnassa saa esittää vain ”jumalhymnejä ja jalo-
jen miesten ylistyslauluja”.

Jos hemulin talossa piilee dystopian mahdollisuus, niin Muumi-
talossa kehkeytyy utooppinen yhteisö. Toisen Muumitalon pappa 
rakentaa sankarien perustamaan saarikoloniaan, laittomien siirto-
kuntaan. Juksu puhuu laittomuudesta utopian perustana (MU, 93–
94). Tämä parodioi sopuisasti J. v. Snellmanin päätelmää, jonka 
mukaan jokaisen lain perimmäisenä tarkoituksena on itsensä tar-
peettomaksi tekeminen. Muumitalolaivassa vapaus on ystävysten 
hyväksymä perusoikeus, jota puolustetaan vastustamalla hemulin 
tätiä ja hemulismia. Tukemalla vapautta yhteisö tukee kunkin jä-
senensä yksilöllistä kutsumusta.

Myös muumitalolaivan muoto muuttuu kertomuksen kuluessa 
yhä utooppisemmaksi, kun fredrikson muuntaa Merenhuiske-lai-
van julesvernemäiseksi amfibiksi. amfibina se ei ole enää muumi-
papan rakentama tai Muumitalon näköinen (vrt. kuva, MU, 108). 
Se on kollektiivinen kapine, jolla rakennetaan tulevaisuusyhteisöä 
ja -kertomuksia. Jälkinäytöksessä, kun Muumitalon oven takaa löy-
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tyvät seikkailun hahmot, sukupolvet ja perheet yhdistyvät, ja kaikki 
lähtevät amfibilla kohti tulevaisuutta.

Autenttisempaa identiteettiä rakentamassa

Janssonin romaanin kehyskertomus luo kriittistä lukijasuhdetta 
aktivoimalla lukijaa tulkintaan. Kertoja puhuttelee lapsilukijaa ja 
vinkkaa silmää myös tekstin kaksoisyleisön aikuisille. Lapsilukija 
samastetaan kertomusta kuunteleviin lapsiin ja lapsilukijan isä ker-
tomuksen isiin:

Sinä pieni ymmärtämätön lapsi, joka uskot isäsi olevan arvokas ja va-
kava henkilö, lue tämä kertomus kolmen isän elämyksistä ja muista, 
ettei isillä ole kovinkaan paljon eroa. (Ei ainakaan silloin kun he ovat 
nuoria.) (MU, 5–6).26

Kehyskertomus luo eräänlaisen teatterimaisen katsomorakenteen. 
Seikkailukertomuksen yleisönä Nipsu, Nuuskamuikkunen ja muu-
mipeikko saavat tietää paitsi isistään myös laajemmin perheestään. 
Sekä nämä kertomisen fiktiiviset kuulijat että me, todelliset lukijat, 
olemme yleisön asemassa. Rinnastuksen myötä Muumipapan uro-
työt ikään kuin kysyy lukijaltaan, mikä erottaa tai yhdistää häntä 
hahmoihin, ja tuo identiteettikysymyksiään lähemmäs lukijan to-
dellisuutta.

Kriittinen lukijasuhde tukee autenttisen eli väärentämättömän 
identiteetin kehittymistä. 1950-luvun romaanissa kirjailija-kerto-
ja luopui auktoriteetistaan siinä mielessä, että hän tarjosi lukijal-
le identiteetin rakennuspuita mutta ei sanonut, millainen identitee-
tin – talon – pitäisi olla. vallalla oli eksistentiaalinen käsitys, jossa 
identiteetti rakentuu prosessina: sitä määrittävät koko ajan omat va-
linnat ja teot ja sovittelu sisäisen kutsumuksen ja ulkoisten normien 
välillä (valkeajoki 2003, 102, 127). Tähän sopii paitsi lukijan ak-
tivointi myös se, että Muumi-kirjojen hahmot edustavat vaihtoeh-
toisia elämän ja olemisen tapoja eikä toisia yleensä aseteta toisten 
yläpuolelle. Lähinnä vain hemulismi systeeminä saa tuomion aset-
taessaan ulkoiset kaavat autenttisen olemisen edelle.27 vastustaes-

Inserted Text
”Du, lilla oförnuftiga barn, som tror matt din pappa är en värdig och allvarsam person, läs denhär historien om tre pappors upplevelser och kom ihåg att den ena pappan inte skiljer sig värst mycket från den andra. (Åtminstone inte när han är ung.)”
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Rehal-Johanssonin (2006, 335) mukaan erilaiset elämäntavat eivät ole täysin vaihtoehtoisia, kuten on voitu ajatella (Westin 1988), sillä teossarjan muokkauksia tutkimalla hän on löytänyt kirjailijan arvotuksia ja vastakkainasetteluja.
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saan hemulia henkilöt riisuvat identiteetistä epäautenttisia, vääris-
täviä normeja.

Samaa normikriittisyyttä on myös siinä, että Muumipapan uro-
työt -otsikko antaa odottaa kuin Herkuleen tai Odysseuksen miehi-
siä sankartekoja – mutta ironista kyllä, sellaisia on varsin vähän, ja 
nekin harvat antisankarillisia. varsinaiset urotyöt ovat arkipäiväi-
siä, yhteisöä rakentavia, sosiaalisia ja eettisiä. Sankarit ystävysty-
vät, harjoittavat dialogia ja leikkivät perhettä. He rakastuvat, pariu-
tuvat ja lisääntyvät. He rakentavat yhteisöä ja vastustaessaan hemu-
lismia puolustavat yhteisön perustana yksilön vapautta.

Janssonin teksteissä identiteetin hahmottelu ei viime kädessä 
riipu vain yksittäisten hahmojen olemuksesta tai teoista. Pikem-
minkin eri hahmot edustavat minuuden tai olemisen eri puolia ja 
mahdollistavat lukijan identiteettipohdintaa (Ojajärvi 2007, 340). 
Hahmot konkretisoivat siis monia tapoja lähestyä maailmaa ja kiin-
nittyä siihen. Esimerkiksi Muumitalolaivan kapteeni fredrikson 
edustaa yhteiskuntaa rakentavaa tieteellistä optimismia. Yksittäisen 
henkilöhahmon identiteettipiirteissä voi Janssonilla korostua niin 
tällaisia kulttuurisia vaikutteita kuin psykologisia aspekteja. Papan 
tragikoominen hahmo edustaa luovaa elämäntapaa mutta tuo sa-
malla esiin minuuden epävarmuuden, jota pappa yrittää mahtailulla 
ja itsetehostuksella peittää.

Talon metonymiaan liittyen nähdään, mikä identiteetin eri puo-
lia kykenee yhdistämään: lapsenomaisen luova mielikuvitus, joka 
voi ylittää tavanmukaiset rajat. Janssonin sankarien meriseikkai-
lu ylittää nykyisen Muumitalon ja sen perheyhteyden rajat. Meri 
edustaa ulkomaailman kaikkia mahdollisuuksia, uskomatonta ja 
erilaista, luontoa ja vierasta. Toisaalta mukana kuvassa on oma talo, 
koti, nimittäin Merenhuiske kajuuttoineen. Kyseessä on siis taval-
laan turvallisuuden ja vapauden liitto, mikä Janssonilla yleensäkin 
esiintyy luovan elämänotteen edellytyksenä. Tuo liitto tapaa mah-
dollistaa erilaisten vaikeuksien ja traumojen ylittämisen, koskivat 
ne sitten sodan kaltaista uhkaa, moderneja systeemejä, kasvamista 
tai vaikkapa taiteilijuutta.
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Romaanin katsomorakenne on sellainen, että lapsilukijakin voi 
kokea seikkailut turvallisesti. Se luo Muumi-kirjoille ominaisen 
muodon, jossa lukija ympäröidään perheonnella, tutuilla luonne-
tyypeillä sekä arkisilla asioilla, mutta sitten todellisuus tai nuo hah-
mot voivat näyttää uuden, jännittävän ja oudon puolensa. Idyllistä 
siirrytään katastrofiin, kotoisuudesta kauhuun ja utopiasta dystopi-
aan ja takaisin.28 Silti Janssonin tekstien parissa minuus ei koe uusia 
tilanteita murskaaviksi, vaan voi rauhassa etsiä tilanteeseen ja luon-
teelleen sopivaa ajattelu- ja toimintatapaa. Muumi-romaanit opetta-
vat, että asioilla, niin hyvillä kuin pahoillakin, on joka tapauksessa 
aikaulottuvuutensa, menneisyys ja tulevaisuus.

Ilman erilaisuuden kohtaamista ei ole identiteettiä, koska vasta 
erilaisuus mahdollistaa identiteetin kehittymisen, muuttumisen ja 
oman rajallisuutensa hyväksymisen. Ystävä on erilaisen, ulkopuoli-
sen, luonnon ja luontonsa edustaja, ja vaikka hänestä tulisi Muumi-
talon perheen jäsen, ei häntä pakoteta muuttumaan samanlaiseksi 
kuin muut (valkeajoki 2003, 125; Nupponen 2008, 93–94). Tätä te-
matiikkaa vahvistaa se, että etenkin viimeisissä Muumi-romaaneis-
sa kuvitellaan, mitä on olla toinen. Samalla niissä kohdataan pois-
saoloa, viime kädessä kuolemaa. Pelottavan käsittelemisessä tarvi-
taan toisten ystävällisyyttä, kuten Muumilaakson marraskuu (Sent 
i November, 1970, suom. 1970) monin tavoin näyttää. Toisten ys-
tävällisyys yleistyy maailman kohdattavuudeksi, muuttaa ulkopuo-
len pelottavasta lähestyttäväksi. Muumipapan urotöissä fredrikso-
nin kohtaaminen määrittää papalle autenttisen identiteetin rakenta-
misen alkupisteen: ”Olin löytänyt ensimmäisen ystäväni ja siis al-
kanut todella elää.” (MU, 21.)29 ”Koko maailma oli äkkiä ystäväl-
linen ja ruusunpunainen!” (MU, 13.)30 Pappa heittää pyssyn nurk-
kaan ja lähtee amfibilla uuteen seikkailuun.

Itäisen taivaan ruusunpunainen kajastus ennusti hienoa elokuun päi-
vää.

Se oli kuin uusi portti, joka johti Uskomattomaan, Mahdolliseen, 
uuteen päivään, jolloin saattaa tapahtua mitä tahansa, ellei vain kellään 
ole mitään sitä vastaan. (MU, 133.)31

Inserted Text
Jansson-tutkimuksessa on vakiintunut käsitys, että Muumi-sarja perustuu idyllin ja anti-idyllin luomalle tutun ja oudon jännitteelle, jota tutkijat ovat lähestyneet eri aspekteista. Vrt. Rehal-Johansson 2006, 63, 284; Stewen 1992, 20; Valkeajoki 2003, 125; Westin 1988, 211.

Inserted Text
”Jag hade hittat min första vän och alltså börjat leva på allvar.” (MB 22.)

Inserted Text
”Hela världen blev vänlig och rosenröd!” (MB 13.) Vrt. ruusut ja ystävät kansikuvassa piirinä papan ympärillä.

Inserted Text
”Ett rosafärgat ljus i öster tydde på en fin klar augustidag. / En ny port mot det Otroliga, det Möjliga, en ny dag där allting kan hända om man inte har nånting emot det.” (MB 143.)
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Tämä romaanin viimeinen virke on monimielinen. Se viittaa itse 
asiassa lukijaan ja rinnastaa hänet pappaan, joka aluksi oli torju-
massa ulkopuolista pyssyllään.

Talo elää historiassa

Menneen kaunokirjallinen muistaminen, sanataiteellinen historias-
ta kertominen, on aina enemmän tai vähemmän kirjoitusajankoh-
dan omaa identiteettityötä. 1950-luvulla romaanin tehtäväksi täs-
sä työssä tuli jäsennellä ja purkaa muun muassa sitä, miten veri-
sen vuosisadan siihenastiset jäljet ihmisissä ja yhteiskunnassa eli-
vät. Sisällissota tai siihen ajaneet yhteiskunnalliset suhteet nousi-
vat aiheeksi niin Parlandilla, Linnalla kuin jo viidallakin. Ja toinen 
maailmansota oli, jossakin kirjallisuuden puolitietoisuudessa ellei 
kokovartalossa, vielä perin tuore haava.

Sota oli kaatanut vanhoja identiteettejä ja korostanut kirjalli-
suudessa ja muussa taiteessa vieraantuneisuuden, ahdistuksen ja 
tyhjyyden tuntoja. Ne saivat kuvakseen esimerkiksi suljetun huo-
neen tai vankilan (Makkonen 1992, 104.) Tarkastelemissamme ro-
maaneissa talo on kuvana keskeinen. Se toimii laajemman maail-
man metonyymisena osana, toisinaan myös minuutta symboloiva-
na metaforana. Lumottu tie vie taloon, joka on ensin täynnä elä-
mää mutta epilogissa raunioina, kuollut. Muumipapan urotöissä ta-
lojen rakentaminen, kuten kertominen tai seikkailu, voi muistut-
taa luovaa prosessia ja minuuden etsimistä, mutta toisaalta myös 
– hemulin lastenkotina – ahdistavaa, tuhoavaa systeemiä ja trau-
maa. Linnan Pohjantähti-trilogian avausosassa talo on Koskeloille 
toiveikkuuden symboli; romaanin lopussa, akselin ja Elinan men-
tyä naimisiin, heillä on niitä tontilla peräti kaksi. Mutta perheen ja 
heidän kaltaistensa näkökulmasta oman talon sosioekonominen pe-
ruskivi on koko ajan vaarassa murentua ylemmän luokan vallan-
käyttöön. Trilogian toisessa osassa merkitsevä talon kuva ja yhteis-
kunnallisten suhteiden metonymia onkin sitten se valtava kuole-
man talo, jota punapäällikkö akseli Koskela mieleensä ”pala pa-
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lalta pystyttää” odottaessaan vankileirin kasarmissa valkoisten tuo-
miota (TPa2, 461).

Kullakin kirjailijalla talo-elementti on melko näyttämöllisen 
dramatisoinnin kohteena. Olemme tulkinneet, että Parlandilla ja 
Janssonilla se korostaa ajattomasti esimerkiksi ihmisten riippu-
vuutta toisistaan, ystävyydestä, eläimistä ja luonnosta. Linnalla talo 
raivattuine tontteineen on luokkaristiriitojen keskellä paljon mate-
riaalisempi ja suoremmin historiallinen kuva. Kuitenkin myös Par-
landin ja Janssonin romaanien talot ovat taloja historiassa muun 
muassa siksi, että niihin kiteytyy psykohistoriallista allegorisuut-
ta ja historiallisten olosuhteiden nostattamaa autenttisuuden prob-
lematiikkaa.

vaan miten kävikään sille isä-Koskelan raivaamalle pellolle, 
jonka hän sai pakkoluovuttaa pappilalle? Toisen maailmansodan 
jälkeen, Pohjantähden kolmannen osan lopulla, Koskelat nimittä-
vät sitä puoliksi leikillään, puoliksi tosissaan ”isänmaaksi”.32 Nyt 
he saavat sen takaisin – kuinka? Kakkososassa akseli on muistel-
lut valkoisten kuolemansellissä sitä perheonnea, jota hän on raken-
tanut isänsä työn perustalle. vapauduttuaan hän on keskittynyt poi-
kiensa tulevaisuuden turvaamiseen. Päätösosa kertoo, että neljästä 
pojasta kolme kuolee sodassa ja akseli vaihtaa viime tekonaan pe-
rinnöksi tarkoittamiaan Kivivuoren maita ”isänmaahan”. Se maa-
kappale, jonka riistämisen takia sisällissotaan Koskelasta oikeas-
taan lähdettiin, päätyy heille takaisin – osin kuin historian ivana, 
osin kuin historian hyvityksenä.

Ja historian tapahtumien keskellä on elämän talossa jatkuttava 
niin kuin se voi. Trilogian lopussa Elina istuu kamarin keinutuo-
lissa ja hymyilee varovasti, avoimesta ikkunasta paistaa sisään au-
rinko, sen punertava valo kajastaa seinäpaperissa, lipaston peilissä, 
lasten kuvissa, kunniamerkeissä, muistoristeissä.

Inserted Text
Vrt. Ellenin ja Anttoon keskustelu ”isänmaasta” (TPA1, 182–183) sekä Varpio 2006, 470.
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ViiTTeeT

1 1950- ja 1960-luvun kulttuurikamppailuissa, esim. kiistoissa väinö 
Linnan, Paavo Rintalan ja Hannu Salaman romaaneista, törmäsivät yh-
täältä vasemmisto ja oikeisto, toisaalta nuori liberaali älymystö ja pat-
riotistis-nationalistinen porvarillinen eliitti, mm. kirkko, upseeristo ja 
osa oikeistopoliitikoista (Sevänen 1998, 334). 
2 Suomen kulttuurihistoria 4, 213, kuvateksti artikkelissa Lyytikäinen 
2004b.
3 Moreeni on luettavissa modernisaation eli nykyaikaistumisen kuva-
uksena, ja kertoja jää loppua kohti taka-alalle, kun yksilölliset näkö-
kulmat, dialogi ja rakenteen episodimaisuus korostuvat (Niemi 1995, 
41–42; Ojajärvi 2016).
4 Hyryn esikoisteos oli novellikokoelma Maantieltä hän lähti, 1958. 
vartion 1950- ja 1960-luvulle ajoittuneesta tuotannosta tässä mainitta-
koon romaanit Se on sitten kevät, 1957, ja postuumina ilmestynyt Hä-
nen olivat linnut, 1967.
5 Ks. ”Kirjallisuus kansakunnan tilan henkisenä heijastajana” (1978) 
teoksessa Linna 2007.
6 Jussi osoittaa mielenkiintoa työn tuloksia kohtaan sitten jopa pa-
rodiaksi asti, sillä romaanissa toistetaan sitä, miten kuuluisa hän on 
nuukuudestaan. – Linna-sitaatit: ”Muovaako kirjailija yhteiskuntaa?” 
(1968) ja ”Runeberg ja suomalainen kansallismentaliteetti” (1980) 
teoksessa Linna 2007.
7 ”alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pime-
ys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Ju-
mala sanoi: ’Tulkoon valkeus.’ Ja valkeus tuli. ” (Moos. 1:1–3.) ”alus-
sa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. [...] Kaikki 
on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mi-
tään, mikä syntynyt on. Hänellä oli elämä, ja elämä oli ihmisten val-
keus. [...] Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 
Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoi-
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sivat hänen kauttansa.” (Joh. 1:1–7.) – Näistä ja seuraavasta Nummi 
1993, 175–178; varpio 2006, 449.
8 Muuttumisia on suuri, metafyysisesti essehtivä perheromaani Thomas 
Mannin ja Hermann Hessen tyyliin. Parlandin romaanit ovat muotou-
tuneet Själen-nimisestä käsikirjoituksesta. autofiktiiviseen sarjaan piti 
tulla muitakin teoksia. Eritasoisia novelleja sisältävä Peilipoika toimi-
tettiin kasaan postuumisti. (Ks. Björklund 1982, 11; Parland 2002, esi-
puhe.)
9 Lapsen kokemuksen kielellistämistavasta ks. Björklund 1982, 15–
16.
10 Ks. Haapala 2013, 220–221, ja Tieteen termipankki, kirjallisuuden-
tutkimuksen hakusana metonymia. 
11  Talo on 1950-luvulle tyypillinen voimakas metafora, mutta meto-
nyymisempana kuvana ajatellen siinä erottuu paremmin esim. minuu-
den yhteisöllinen ja eettinen konteksti. Parlandin metonymian vaiku-
tus 1950-luvun lyriikkaan oli huomattava. vrt. Manner 1994; Niemi 
1995, 91–92.
12 Takakansitekstissä kerrotaan papan kirjoittavan ”muumikansan var-
haisemmista vaiheista”. Kehyskertomuksen metatekstiluonteesta ks. 
Westin 1988, 215, ja Rautatammi 2010, 7–8.
13 ”Kanske var jag alltför hårdhänt i min otålighet. först hade allt va-
rit lek från kattens sida men efter några ögonblick var det inte fråga 
om lek – öronen låg slätt utmed hjässan, ögonen var hopknipna och 
gnistrade. Katten krökte sig till en skära och högg klor och tänder i min 
hand så att jag svor till av smärta. Det gick en stund innan jag lycka-
des lösgöra handen ur detta nystan av huggande tänder och klösande 
klor.” (fv 224.)
14 ”Det är en jättestor slemmig padda som skumpar fram över golvet. 
Den bär Kuno Grims skägg och glasögon. Jag trampar på den. Den ver-
kar nästan ihjälklämd och halva död. Den vill fortfarande inte dö, fas-
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tän huvudet är alldeles sönderkämt så att den inte längre har något an-
sikte (fv, 183.)”
15 Tai ”posthumanistista” (ks. Lummaa & Rojola [toim.] 2014).
16 Jansson taas käytti Muumipapan urotöiden pohjatekstinä Homerok-
sen Odysseiaa, mistä myöhemmin.
17 ”Jag var blott en bland de miljoner människor som ödet drev öste-
rut.” (fv 223.)
18 Toisen kasvoista ja eettisestä vastuusta ks. Levinas 1978.
19 allegoriassa kissa opastaa Rikin läpi omantunnon yö- ja päiväpuo-
len, helvetin ja taivaan kuin vergilius Danten Jumalaisessa näytelmäs-
sä. Kissan muista merkityksistä ks. Niemi 1995, 90–91; Björklund 
1982, 17–18.
20 Muminpappans bravader. Berättade av Honom Själv (1950); Mu-
minpappans bravader. Berättade av Honom Själv. Nedtecknade av 
Tove Jansson (1956); Muminpappans memoarer (1968). Kakkosver-
sion pitkä alaotsikko puuttuu suomennoksesta. Tarkemmin ks. Westin 
1988, 193–194.
21  Tätä vuoden 1956 version suomennosta peräti kaksitoista painosta 
(1963–1994). Päivi Kivelän tarkistamana suomennoksesta on ilmesty-
nyt kaksi painosta 2010 ja 2014. Erikoista kyllä, romaanin nimeä ei ole 
vaihdettu Janssonin tarkoittamaan muotoon, ”Muumipapan muistel-
miksi”. Huomattavin muutos on johdannon edelle lisätty alkunäytös.
22 Westin (1988, 205–208, 216) analysoi kouluinstituutio-hemulin ja 
Muumimamman kasvattajuuden törmäystä ja mamman esittämiä sen-
suurivaatimuksia, mutta ei liitä niitä kirjallisuusinstituution kritiik-
kiin.
23 Tässä asetelmassa Jansson on kuin Platon Sokrateelle: papan puheen 
ylöskirjaaja ja välittäjä, kehyskertomuksen kertoja. vrt. vuoden 1956 
alaotsikko Berättade av Honom Själv. Nedtecknade av Tove Jansson.
24 Modernissa allegoriassa symboliikka on monimerkityksistä. Sen ha-
vaitsemiseksi tarvitaan ns. hermeneuttista kehää ja sitä, että tulkitsi-
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ja palaa abstraktilta, symboliselta merkitystasolta yhä uudestaan teks-
tin kirjaimelliselle, konkreettiselle tasolle (ks. Lummaa 2010, 55–56; 
Lyytikäinen 2004a, 201–202). Myytti sopi modernin allegorian pohja-
tekstiksi sikäli hyvin, että myytin merkitys on – Niemen (1995, 90) sa-
noin – avoin ja vakiintumaton.
25 asia liittyy hemuleihin muuallakin (Ojajärvi 2007, 333). välineelli-
sestä rationalisaatiosta ym. ks. Taylor 1994, 499–502.
26 ”Du, lilla oförnuftiga barn, som tror matt din pappa är en värdig och 
allvarsam person, läs denhär historien om tre pappors upplevelser och 
kom ihåg att den ena pappan inte skiljer sig värst mycket från den an-
dra. (Åtminstone inte när han är ung.)”
27 Rehal-Johanssonin (2006, 335) mukaan erilaiset elämäntavat eivät 
ole täysin vaihtoehtoisia, kuten on voitu ajatella (Westin 1988), sillä 
teossarjan muokkauksia tutkimalla hän on löytänyt kirjailijan arvotuk-
sia ja vastakkainasetteluja.
28 Jansson-tutkimuksessa on vakiintunut käsitys, että Muumi-sarja pe-
rustuu idyllin ja anti-idyllin luomalle tutun ja oudon jännitteelle, jota 
tutkijat ovat lähestyneet eri aspekteista. vrt. Rehal-Johansson 2006, 
63, 284; Stewen 1992, 20; Valkeajoki 2003, 125; Westin 1988, 211.
29 ”Jag hade hittat min första vän och alltså börjat leva på allvar.” (MB 
22.)
30 ”Hela världen blev vänlig och rosenröd!” (MB 13.) vrt. ruusut ja ys-
tävät kansikuvassa piirinä papan ympärillä.
31 ”Ett rosafärgat ljus i öster tydde på en fin klar augustidag. / En ny 
port mot det Otroliga, det Möjliga, en ny dag där allting kan hända om 
man inte har nånting emot det.” (MB 143.)
32 vrt. Ellenin ja anttoon keskustelu ”isänmaasta” (TPa1, 182–183) 
sekä varpio 2006, 470.
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