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1 Johdanto 

Menneisyyden tarkastelulla ja siitä muodostetuilla kertomuksilla on tärkeä merkitys sekä 

yksilöille että yhteisöille ulottuen kokonaisiin kansakuntiin ja kulttuureihin. Sosiaalipsyko-

logian professori Vilma Hänninen on todennut, että nykyhetken kokemisen tavoissa on 

aina läsnä aiempi kokemushistoria. Menneisyyttä voidaan tulkita yhä uudelleen, ja muis-

taminen onkin aktiivista toimintaa, joka palvelee kulloisenkin nykyhetken tarpeita ja tule-

vaisuuteen suuntautumista. (Hänninen 2002, 58.) Menneisyyttä koskevat kertomukset toi-

mivat osana menneisyyden hallintaa, jonka tarve on erityisen voimakasta suuria konflikteja 

tai muita traumaattisia tapahtumia kohdanneissa yhteisöissä. Yksi viime vuosisadan histo-

rian keskiössä ollut kansa, jolla on ollut erityisen suuri tarve menneisyytensä käsittelyyn 

ovat saksalaiset. Kansallissosialistisen Saksan perintöä kantaneessa yhteisössä suhde men-

neisyyteen on ollut erityisen haastava. Tarkastelen tutkielmassani kansallissosialistisen 

menneisyyden hallintaa kertomuksen avulla Saksassa toisen maailmansodan jälkeen. Lä-

hestyn aihetta kaunokirjallisten elämäkertojen valossa ja niiden narratiivisen eli kertomuk-

sellisen luonteen kautta.  

Aihe liittyy laajemmin tarkasteltuna viime vuosina jälleen ajankohtaiseen keskusteluun 

rasismin ja muiden ääri-ilmiöiden leviämisen mahdollisuudesta, sillä oikeistoradikalismi ja 

rasismi ovat olleet kasvussa Euroopassa (Ks. esim. Ramalingam ym. 2012.). Miten tämä 

on mahdollista Euroopan tässä suhteessa synkän menneisyyden valossa? Oleellinen kysy-

mys rasismin aseman osalta on niin sanotun suuren yleisön eli valtaväestön suhtautuminen 

ääriliikkeisiin ja niiden toimintaan. Historiantutkimuksessa on keskustelu Saksan valtavä-

estön osallisuudesta vähemmistöjen sortotoimiin Kolmannen valtakunnan aikana (1933–

1945) sekä erityisesti juutalaisten kansanmurhaan, jossa leimallista on ollut vastustuksen 

puute ja "tavallisten" saksalaisten välinpitämättömyys ja hiljainen hyväksyntä tai korkein-

taan yksityinen paheksunta (Ks. esim. Kuparinen 1999, 303–305.). Tätä on selitetty eri 

syillä, kuten vaikutusmahdollisuuksien kaventumisella ja terrorilla (Lee 1998, 50.), ylei-

semmin yhteiskunnan antisemitistisellä pohjavireellä yhdistettynä kollektiiviseen syylli-

syyteen (Kuparinen 1999, 307.), sekä toisaalta propagandalla ja mielipiteiden muokkauk-

sella (Welch 1995, 82.). Näillä näkökulmilla on myös oleellinen yhteys kasvatukseen, ja 

aihe on siten merkityksellinen paitsi kasvatuksen historian myös kasvatustieteen näkökul-

masta yleisemminkin. Kansallissosialistista formaalia kasvatusta on tutkittu paljon, ja tut-

kielmassani lähestynkin kasvua elinikäisenä prosessina, jossa kiinnostuksen kohteena on 
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identiteetin kehittyminen ja historiatietoisuuden osuus tässä prosessissa. Tarkasteluni kan-

nalta oleellista on historiaa tarkastelevien ja tulkitsevien kertomusten merkitys yksilöllisen 

ja yhteisöllisen identiteetin rakentajina.  

Kolmannen valtakunnan ja erityisesti toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat ovat jättä-

neet syvän trauman paitsi kansallissosialistien vainon uhreille myös valtaväestöön kuulu-

ville saksalaisille itselleen sekä heidän jälkeläisilleen. Menneisyyden aiheuttamat syylli-

syyden ja häpeän tunteet ovat merkityksellisiä kasvatuksen sekä yksilöllisen ja yhteisölli-

sen identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Vaikka tarkasteluni näkökulma on historialli-

nen, voidaan samanlaiseen ilmiöön törmätä periaatteessa myös luokanopettajan työssä ny-

ky-Suomessa. Esimerkiksi lähimenneisyyden kriisien seurauksena sotarikollisena pidetty-

jen henkilöiden lapsia on voinut muuttaa pakoon toiseen maahan, tai Suomessa asuva pa-

kolainen voi kokea syyllisyyttä omaan kansallisuuteensa kuuluvien henkilöiden kotimaas-

saan sivullisiin kohdistuvan väkivallan käytön seurauksena. Yleisemmin ajatellen voidaan 

pohtia syyllisyyden ja häpeän tunteiden merkitystä muihinkin vakaviin rikoksiin tuomittu-

jen lasten kasvun näkökulmasta. 

Suomella on myös itsellään taustalla traumoja aiheuttaneita konflikteja, joihin liittyvää 

menneisyyttä on käsitelty eri tavoin. Esimerkiksi vuoden 1918 sisällissodan käsittely on 

ollut pitkällinen ja monivaiheinen prosessi (Ks. Ahonen 2012.), jonka laineet ovat laantu-

neet, mutta josta voi kuulla kaikuja vielä nykyisinkin. Myös toisen maailmansodan käsitel-

tävänä perintönä on ollut vaikeita kysymyksiä, kuten suomalaisten ja saksalaisten asevelje-

ys niin virallisesti kuin kotirintamallakin, josta voidaan ottaa esimerkkinä saksalaisille soti-

laille syntyneiden aviottomien lasten asema (Ks. Junila 2000.). Menneisyyden käsittelyn 

merkityksen esiin nostamisen kautta haluan tuoda tämän vähän suomalaisessa kasvatustie-

teellisessä keskustelussa olevan näkökulman esille, ja siten mahdollisesti lisätä opettajien-

kin tietoisuutta asiasta.   

Ennen nykyisiä luokanopettajan opintojani olen opiskellut aate- ja oppihistoriaa, ja kansal-

lissosialismin ja yleisemmin rasismin aatehistoria on kiinnostanut minua, sillä näen tärke-

äksi ymmärtää ilmiötä ja sen taustoja mahdollisimman laajasti. Paneuduin aiheeseen jo 

reilu kymmenen vuotta sitten yleisen historian proseminaaritutkielmassa, jossa tarkastelin 

saksalaisen niin sanotun uuden keskiluokan, eli ennen muuta valtion virkamiehistön, suh-

tautumista kansallissosialistiseen hallintoon. Tämä tutkielma pohjautuu osaltaan tuohon 
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proseminaarityöhön, jonka pohjalta lähdin suuntaamaan tutkimusta uudelleen kasvatustie-

teen syventävien opintojen kvalitatiivisen tutkimuskurssin harjoitustyössä.  

Näen taustani sekä vahvuutena että heikkoutena kasvatustieteellisen tutkimuksen näkö-

kulmasta. Näkisin, että pidemmästä tutustumisesta kasvatustieteellisiin konventioihin olisi 

etua, mutta koen kuitenkin taustani antavan mahdollisuuden tarkastella kysymyksiä hieman 

perinteisestä kasvatustieteellisestä näkökulmasta poikkeavalla tavalla samalla kuitenkin 

yhteiseen keskusteluun osallistuen. Aiempi koulutukseni auttaa tutkimusnäkökulmani edel-

lyttämää liikkumista kahdessa eri ajallisessa kontekstissa, mutta historiantutkijapuoleni 

vetää minua uppoutumaan kertomusten kohteena olevaan aikaan, kun taas kasvatustieteilijä 

minussa pyrkii vetämään minua sieltä pois, takaisin kertomusten syntyaikaan.      

Vaikka narratiivien tutkimuksen lähestymistapa on lähtökohdiltaan monitieteinen, ja siitä 

on kirjoitettu metodologista pohdintaa historiantutkimuksenkin näkökulmasta jo 1990-

luvun lopulla (Ks. Grönholm 1997), niin lähestymistapa ei ollut minulle vielä aiempien 

opintojen ajalta tuttu. Toisaalta historiatieteiden piiristä löytyy samanhenkistä lähestymis-

tapaa esimerkiksi historiallisessa kuvatutkimuksessa (Alenius, Fält & Jalagin (toim.) 

2002.), tai tutkittaessa ihmisten historiakäsityksiä ja -tietoisuutta (Ahonen 1998; Löfström 

2012.). Myös keskustelu historiapolitiikasta, jolla tarkoitetaan historian ja menneisyyden 

käyttämistä välineenä esimerkiksi yhteiskunnallisten päämäärien saavuttamiseen (Histo-

riapolitiikan muodot ja motiivit ks. Torsti 2008; esimerkkejä historiapolitiikasta ks. myös 

Ahonen 2012; Löfström 2011.), ja historiallisista hyvityksistä antavat tärkeää viitekehystä 

tutkimukselleni (Historiallisista hyvityksistä Löfström (toim.) 2012). 

Narratiivien tutkimukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta löytyy kasvatustieteen puolelta 

runsaasti (Kooste lähestymistavasta Syrjälä 2005), mutta niissä ei ole käytetty juurikaan 

kaunokirjallista aineistoa. Kirjallisuustieteen puolelta sitä vastoin löysin tutkimusta saksa-

laisesta kirjallisuudesta menneisyyden tarkastelun näkökulmasta, ja erityisesti dosentti 

Hanna Meretojan viime vuosina aiheesta kirjoittamat artikkelit ovat tärkeä vertailukohta 

omille tulkinnoilleni.   
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Historiallinen konteksti 

Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue (NSDAP) perustettiin vuonna 1920, mutta 

puolueen kannatus pysyi kuitenkin varsin alhaisena 1930-luvun vaihteeseen saakka (Ks. 

Lee 1998, 14.). Vallankahvaan puolue pääsi vuonna 1933, jolloin sen johtaja Adolf Hitler 

nousi valtakunnankansleriksi. Kansallissosialistien valtaannousun taustalla vaikuttivat eri-

tyisesti Saksassa vallinnut joukkotyöttömyys ja Weimarin tasavallan sosiaalijärjestelmän 

romahtaminen (Jokisalo 1995, 66.). NSDAP:n puolueohjelma vuodelta 1920 oli luonteel-

taan varsin monitahoinen sisältäen sekä puolueen todellisia että demagogisia eli joukkojen 

saavuttamiseen tarkoitettuja tavoitteita. Sillä pyrittiinkin vetoamaan kaikkiin kansanker-

roksiin ja väestöpiireihin tarjoamalla jokaiselle jotakin. (Jokisalo 1995, 49.) Parhaiten kan-

sallissosialistit onnistuivat vetoamaan keskiluokkaan, mutta 1930-luvun alussa saavutetun 

joukkoliikkeen aikaan saamiseksi tarvittiin myös työväestön kannatusta. (Lee 1998, 7, 14–

16.) 

Hitlerin noustua valtaan alkoivat kansallissosialistit tehokkaasti pyrkiä eroon poliittisista 

vastustajistaan, ja jo vuoden 1933 aikana toteutettiin myös ensimmäisiä juutalaisvastaisia 

toimia. (Lee 1998, 18–19, 81.) Rotuantisemitismi oli oleellinen osa kansallissosialistista 

ideologiaa, ja sen avulla pyrittiin propagoimaan kuvitteellista luokatonta ”kansanyhteisöä”, 

ja luomaan yhtenäistä viholliskuvaa. (Jokisalo 1995, 53.) Juutalaisvastaiset toimet etenivät 

kansallissosialistisen hallinnon aikana asteittain radikalisoituen sodan oloissa äärimmil-

leen, jolloin vuodesta 1941 lähtien toteutetussa juutalaisten kansanmurhassa eli holokaus-

tissa kuoli yhteensä noin kuusi miljoonaa juutalaista. Kansanyhteisön ulkopuolelle jäävistä 

vähemmistöryhmistä myös muun muassa romanit, homoseksuaalit ja mielisairaat kokivat 

kansallissosialistisen hallinnon toimien äärimmäisyyden. (Lee 1998, 81–82.) 

Saksalaisten suhtautuminen kansallissosialismin aikaan ja juutalaisten kansanmurhaan sekä 

tilinteko tämän menneisyyden kanssa on ollut haastavaa. Voittajavaltiot järjestivät heti 

sodan jälkeen sotarikosoikeudenkäyntejä, jotka loivat saksalaisia syyllistävän ilmapiirin 

menneisyyttä kohtaan, mutta jättivät saksalaiset prosessissa ulkopuolisiksi. Saksalaiset 

myös pyrkivät torjumaan heille asetettua kollektiivisen syyllisyyden taakkaa. Esimerkiksi 

juutalaisten asettaminen etusijalle sodasta aiheutuneissa korvauksissa ja yleinen hyvityspo-
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litiikka aiheuttivat laajaa vastarintaa, sillä suurin osa kansasta katsoi, ettei heillä ollut 

osuutta hallinnon rikoksiin. Suuri yleisö suhtautui myös erittäin kielteisesti vuosien 1963–

68 saksalaisten itsensä Frankfurtissa järjestämiin Auschwitz-oikeudenkäynteihin, joissa 

syytettyinä oli tuhoamisleirillä erilaisissa tehtävissä toimineita virkailijoita. Ne koettiin 

tarpeettomiksi vainoiksi, ja ne aiheuttivat antisemitistisiä välikohtauksia Saksassa. (Kupa-

rinen 2008, 327–331.) Uusnatsien kannatus kasvoikin Länsi-Saksassa huippuunsa 60-luvun 

lopulla, jolloin sitä edustava puolue sai liittopäivävaaleissa yli neljän prosentin kannatuk-

sen. (Hentilä 1994, 260.) 

Saksan liittotasavallan poliittinen johto on virallisissa yhteyksissä pyrkinyt selkeästi irrot-

tautumaan kansallissosialistisesta menneisyydestä, ja se on reagoinut voimakkaasti erilai-

seen antisemitistiseen liikehdintään. Esimerkiksi 1960-luvun vaihteessa Saksan lainsäädän-

töä kiristettiin, jonka perusteella juutalaisvastaisten iskulauseiden seiniin kirjoittelijat voi-

tiin tuomita kansankiihotuksesta, ja edelleen 70-luvulla säädettiin laki rotuvihaan yllyttä-

misen kriminalisoinnista. Seuraavalla vuosikymmenellä lainsäädäntöä kiristettiin tekemällä 

holokaustin kieltämisestä rangaistavaa. (Kuparinen 2008, 332–333.)      

Jo 1960-luvun keskustelussa pohdittiin, miksi antisemitismi nosti Saksassa kaikesta huoli-

matta uudestaan päätään. Syiksi esitettiin muun muassa kansallissosialistista menneisyyttä 

koskevan täydellisen tilinteon sekä yleispätevän saksalaisen historiakuvan puuttumista, 

jolloin menneisyys nähtiin sekavana ja kiisteltynä. Toisaalta myös kouluopetusta syytettiin 

siitä, ettei ole yleistä mallia, kuinka historiaa tulisi opettaa. Muutosta tässä suhteessa ei 

kuitenkaan juuri tapahtunut ainakaan ennen 1970-luvun loppua. (Kuparinen 2008, 331–

332.) Vaikka saksalaisnuorison kiinnostus kolmannen valtakunnan aikaan lisääntyi 70-

luvulla, ja seuraavalla vuosikymmenellä  natsimenneisyydestä kyettiin jo käymään laajem-

paa avointa keskustelua (Hentilä 1994, 252–235.), niin historiakuvan puutteellisuus tai 

ristiriitaisuus on näkynyt myöhemminkin esimerkiksi holokaustia käsittelevien elokuvien 

ja tv-sarjojen vastaanotossa (Kuparinen 2008, 332.). Esimerkkejä populaarikulttuurin tun-

teita nostattavasta vaikutuksesta aiheen käsittelyssä löytyy vielä kuluvaltakin vuodelta eli 

lähes 70 vuotta sodan päättymisen jälkeen. (Ks. Baer 2013.) 

Sodan jälkeisten sukupolvien osalta monille ongelmallista menneisyyden käsittelyssä on 

ollut se, etteivät vanhemmat ole halunneet puhua asiasta, ja tietojen saaminen on siten ollut 

vaikeaa. Usein asian käsittely onkin jäänyt koulun vastuulle. (Hentilä 1994, 252–253.) Ho-

lokaustia on pyritty tietoisesti myös kiistämään, ei tosin yksin Saksassa, vaan jopa voimak-
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kaammin muualla, tai sen merkitystä vähättelemään suhteellistamalla sitä muihin historial-

lisiin vainoihin. Suhteellistamiseen liittyy Saksassa 1980-luvun lopulla käyty "historioitsi-

jakiista", jossa muutamat konservatiiviset historioitsijat pyrkivät luomaan revisioitavaa 

historiakuvaa ja sen avulla uutta länsisaksalaista identiteettiä. (Kuparinen 2008, 346–347, 

353–354.) 

2.2 Keskeiset käsitteet 

2.2.1 Yksilöllinen ja sosiaalinen identiteetti 

Identiteetillä viitataan ihmisten tapoihin määritellä itseään, jossa keskeinen merkitys on 

ihmisen omilla kokemuksilla siitä, kuka hän on. Identiteetin olemukseen kuuluu moninai-

suus. Ihmiset määrittelevät itseään monilla eri tavoilla, ja heillä onkin useita identiteettejä. 

Yleisesti identiteettejä jaetaan yksilöllisiin ja sosiaalisiin identiteetteihin. Yksilöllinen iden-

titeetti viittaa itsensä määrittelemiseen yksilönä ja itselle merkityksellisten ominaisuuksien 

perusteella, kun taas sosiaalinen identiteetti suhteuttaa yksilön sosiaalisiin kategorioihin 

mahdollistaen itsemäärittelyn jonkin ryhmän jäseneksi, jossa tärkeitä elementtejä voivat 

olla esimerkiksi sukupuoli, ikä, ammatti, etninen tausta, kansallisuus ja uskonto. Sosiaali-

psykologian alalta väitelleen Helena Miettisen mukaan yksilöllistä ja sosiaalista identiteet-

tiä on pidetty pikemminkin itsemäärittelyn eri puolina kuin eri identiteetteinä, sillä sekä 

itsemäärittely että sosiaalinen kategoriointi tapahtuvat aina sosiaalisessa kontekstissa ja 

identiteetti on luonteeltaan tilannesidonnainen ja joustava. (Miettinen 2004, 37, 39.) 

Ajallisuus ja siihen liittyvät kokemukset ovat identiteetin rakennusaineksia. Yksilö paikan-

taa itseään kokemusten kautta ajallisesti ja asettaa odotuksia tulevalle. Vaikka identiteetti 

muuttuu uusien kokemuksien myötä, sisältää se kuitenkin jatkuvuutta, sillä siihen sisältyy 

luottamus minän ainakin osittaisesta samana pysymisestä eri elämäntilanteissa. Myös nii-

den yhteisöjen muistoilla ja tulevaisuudenodotuksilla, joihin yksilö kuuluu, on merkitystä 

hänen identiteetilleen, sillä minäkäsitys muotoutuu sekä verrattaessa itseä muihin että sa-

maistuttaessa yhteisiin kohteisiin. Samaistuminen yhteisiin muistoihin saa aikaan tunteen 

yhteisön ajallisesta jatkuvuudesta, jolloin voidaan puhua myös yhteisön historiallisesta 

identiteetistä. (Ahonen 1998, 21–22.)  

Sosiaalipsykologian professorin Vilma Hännisen mukaan narratiivisessa lähestymistavassa 

minuutta ei nähdä pysyvänä ja olemuksellisena, vaan muuttuvana ja moniulotteisena, kult-
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tuurisena prosessina. Tarinallisesta näkökulmasta voidaan erottaa erilaisia identiteetin taso-

ja: sosiaalinen identiteetti, toimijaminä, moraalinen identiteetti, reflektoitu identiteetti ja 

mahdollinen minä. Ne muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, jossa yksikään ei ole py-

syvä ja muuttumaton, vaan ne kaikki ovat historiallisesti kehkeytyviä. (Hänninen 2002, 

60–62.) 

Väitöskirjassaan Hänninen on pohtinut sisäisen tarinan käsitettä ja rakentanut tarinallisen 

kiertokulun teoriaa, joka "kuvaa yksilön näkökulmasta prosessia, jossa ihminen suhteutuu 

yhtäältä sosiaalis-materiaaliseen, toisaalta diskursiiviseen todellisuuteen". Sisäisellä tari-

nalla Hänninen viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin, jossa yksilö tulkitsee omaa 

elämäänsä, sen tapahtumia, tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoja, tarinallisten merkitysten 

kautta ja sosiaalisesta tarinavarannosta omaksumiensa tarinallisten mallien avulla. Sosiaa-

linen tarinavaranto on se yksilölle tarjolla oleva jatkuvasti muuttuva ja täydentyvä kulttuu-

risten kertomusten joukko sisältäen kaikki ne tarinat, joita hän esimerkiksi kirjojen kautta 

tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kohtaa. Siitä omaksutaan tarinoita koko elämänhisto-

rian ajan, joista jotkut unohtuvat ja jotkut jäävät mieleen muodostuen osaksi henkilökoh-

taista tarinavarantoa, joka sisältää myös omaan henkilöhistoriaan liittyvät tarinallisesti tul-

kitut kokemukset. (Hänninen 2002, 20–21.) 

Lähtökohdiltaan Hännisen näkemys on historiallinen korostaen menneisyydelle rakentuvaa 

muutosta, sillä mielen sisältöjen ohella psyykkisen toiminnan luonne on kehittynyt histori-

an myötä, eri kulttuureissa eri tavoin. Ihmisen psyyke, sisäinen tarina, kehittyy siis sekä 

kulttuuri- että yksilöhistoriallisesti, sillä uudet tilanteet, suhteet ja merkitykset kohdataan 

aiemmin muodostuneiden merkityshorisonttien kautta. Nykyhetken kokemisen tavoissa on 

aina läsnä aiempi kokemushistoria. Menneisyyttä voidaan aina tulkita uudelleen, ja muis-

taminen onkin aktiivista toimintaa, joka palvelee kulloisenkin nykyhetken tarpeita ja tule-

vaisuuteen suuntautumista. (Hänninen 2002, 28, 58.)  

2.2.2 Historia, -politiikka, -kulttuuri ja -tietoisuus 

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professorina toiminut Sirkka Ahonen on 

määritellyt, että historia on ihmisten tekemä kertomus muutoksista ajan kuluessa. Kerto-

muksen rakentamisessa muistoja reflektoidaan nykyisyyden ja tulevaisuuden peilin kautta. 

Yksityinen ja yhteisöllinen muisti eivät ole suljettuja kokemusten varastoja, vaan muista-

minen on aktiivinen, sosiaalinen prosessi. Keskusteltaessa menneisyydestä yhteisön jäsenet 
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liittävät siihen merkityksiä ja työstävät siten muistojaan.  Historiaa ja menneisyyden esi-

tyksiä tuotetaan kolmella tasolla: historiakulttuurissa, yhteisön muistissa ja akateemisessa 

historiantutkimuksessa. Näistä kaksi ensimmäistä ovat laajempia kuin kolmas. Ne ovat 

luonteeltaan myyttisiä, mikä ei tarkoita, että ne olisivat vääriä, vaan niiden arvo on yhtei-

sölle tärkeä riippumatta niiden totuusarvosta. Kouluopetusta voidaan pitää historiakulttuu-

riin kuuluvana. Historia ei siis ole vain tutkimukseen perustuva ja sen pohjalta ilmenevä 

ilmiö, vaan kysymys on laajasta muistamisen reflektoinnin kentästä. Merkityksien raken-

taminen konkretisoituu julkisen muistin tasolla, kuten muistojuhlissa, patsaissa ja monu-

menteissa sekä muissa kulttuurin tuotteissa, jotka ovat menneisyyden kertomusten näkyviä 

ja pysyviä merkkejä, mutta varsinaisesti laajimmillaan menneisyyden kertomusten tuotta-

minen tapahtuu yhteisöllisen muistin tasolla. (Ahonen 2012, 13; Ahonen 2013.) 

Historiantutkimuksen ja julkisen muistin välinen suhde on vaihdellut eri aikoina positivis-

min kauden viileän etäisestä läheiseen yhteistyöhön esimerkiksi kansakunnan rakentamisen 

aikoina. Kollektiivisen muistin käsite on yhdistetty kollektiivisen identiteetin tarpeeseen jo 

1920-luvulla, jolla viitattiin siihen, että jokin sosiaalinen ryhmä pyrkii vahvistamaan ja 

turvaamaan identiteettiään ja lujittamaan ryhmäänsä jaettujen muistojensa kautta. Yhteisön 

muistista tulee näin oleellinen osa sen toimivuutta. Historiantutkimuksesta poiketen yhtei-

sön muistin keskeinen uskottavuus syntyy sen sosiaalisesta merkityksestä, ja se tekee myös 

eroa meidän ja muiden välille. (Ahonen 2012, 14.)  

Yhteisön muistoja muokkaavassa vuorovaikutuksessa joillakin julkisuudessa esillä olevilla 

toimijoilla voi olla merkittävä rooli kollektiivisen muistin ohjaajana. Koska historiallisella 

identiteetillä, joka sisältää jaettujen menneisyyden kokemusten ohella yhteisiä tulevaisuu-

denodotuksia, on aktiivista muutosvoimaa, on sitä pyritty myös ohjailemaan ylhäältä päin 

sekä totalitaarisissa että demokraattisissa yhteiskunnissa. Tällaiset yritykset eivät kuiten-

kaan ole yleisesti olleet kovin menestyksellisiä ehkä kansakunnan käsitettä lukuun ottamat-

ta. (Ahonen 1998, 21, 27–29.) Julkinen muisti voi tarjota kanonisoidun kertomuksen men-

neisyydestä, ns. virallisen historian, mutta sen merkittävin osa ovat historiakulttuurin eri 

muodot. Yhtenäisen koulutusjärjestelmän tulo tarkoitti myös yhtenäistä, kansallista kerto-

musta. Historian opetus osana julkista muistia tukee kollektiivista identiteettiä, ja se on 

historiapolitiikan alaista. (Ahonen 2012, 23.) 

Historiakulttuurilla viitataan kouluopetuksen ohella ympäröivän yhteiskunnan erilaisiin 

historiallisen viestinnän muotoihin, poliittisesta retoriikasta ja median tarjoamista mieliku-
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vista kaunokirjallisuuteen ja populaarikulttuurin tuotteisiin, joilla on voimakas vaikutus 

historiallisen identiteetin muotoutumiseen, eli menneisyyden merkitysten kytkemiseen 

omaan elämysmaailmaan. Niiden on katsottu ohittavan vaikuttavuudessaan sekä kouluope-

tuksen että historiantutkijoiden julkaisutoiminnan. Koulun ulkopuolinen historiakulttuuri 

on usein tunteisiin vetoavampaa ja muodostaa oleellisemman samaistumisen kohteen kuin 

koulun välittämä tieto tai tieteelliset teokset. Samalla sillä on tiedollisen roolin ohella po-

liittinen ulottuvuus. (Ahonen 1998, 15–17.) 

Historiapolitiikkaa on määritelty historian ja menneisyyden tarkoituksellisena apuvälinee-

nä käyttämisenä yritettäessä saavuttaa haluttuja yhteiskunnallisia päämääriä. Tällainen 

historiankäyttö voi koskea esimerkiksi akateemisen tutkimuksen tuloksia, koulun histo-

rianopetusta, julkista historiakulttuuria sekä poliittisia päätöksiä ja puheita. Tarkoitukselli-

suudella viitataan sekä aktiiviseen ja tietoiseen toimintaan että tiedostamattomaan historian 

käyttöön esimerkiksi poliittisissa argumenteissa. Kuten toiminnan muodot myös motiivit 

vaihtelevat, ja Pilvi Torsti on esittänyt historiapolitiikan motiivien jaotteluksi ulkopoliittis-

ta, sisäpoliittista ja universaalin hyvän motiivia, jolla hän viittaa muun muassa joukkosur-

mien uhrien kunnioittamiseen. (Torsti 2008, 62, 69.)   

Historiatietoisuus on historiandidaktiikan ja historiallisen tiedon yhteiskunnallisen käytön 

tutkimuksen keskeinen käsite, jolla tarkoitetaan kykyä luoda mielekkäitä suhteita ja yhte-

yksiä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille. (Löfström 2012, 174–175.) 

Ihminen on ajallinen olento, joka käsittelee elämäänsä eteen- ja taaksepäin, eikä ajatteleva 

ihminen tai ihmisten yhteisö voi näin olla historiaton. Historiatietoisuus pohjautuu siis 

menneisyyden selittämiseen, siihen nojaavaan nykyisyyden ymmärtämiseen ja tulevaisuu-

den odotuksiin, jotka kaikki rakentuvat toistensa vaikutuksesta jatkuvasti uusiksi. Tulevai-

suus onkin yhtä keskeinen osa historiatietoisuutta kuin menneisyys. (Ahonen 1998, 25.) 

Historiatietoisuutta on tarkasteltu toisaalta yhteisöllisestä näkökulmasta, jolla on viitattu 

sosiaalisen konstruktivismin mukaiseen yhteisöllisen todellisuuden muodostumisen proses-

siin (Ahonen 1998, 25.). Toisaalta sitä voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta, jolloin se 

näyttäytyy kykynä, jolla voi olla eri tasoja, ja jota voidaan kehittää (Löfström 2012, 175.) 

tai yleisemmin kriittisenä ajatteluna suhteessa yksipuoliseen ryhmänsä historiaan samais-

tumiseen (Ahonen 1998, 31–32.). Jan Löfström on aiempiin historiateoreetikoihin nojau-

tuen esittänyt, että historiatietoisuus realisoituu menneisyydestä tehtyjen kertomusten ra-

kentamisessa, ja sillä on tässä yhteydessä moraalinen ulottuvuus. Menneisyyttä koskevat 
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kertomukset sisältävät näkemyksiä oikeasta ja väärästä, jotka heijastavat nykyhetken mo-

raalisia käsityksiä. Tätä ilmentävät esimerkiksi pohdinnat syyllisyydestä, joidenkin ryhmi-

en potentiaalisesta mahdollisuudesta muuttaa historiankulkua sekä perillisten tai kansakun-

tien moraalisesta vastuusta ja oikeuksista historiallisen jatkuvuuden perusteella. Jatkuvuu-

den olemassaolon jatkoksi voidaan myös esittää kysymys, kuinka pitkälle historiaan se 

ulottuu? Historiatietoisuuden näkökulmasta keskeisiä ovatkin teemat, joissa pohditaan his-

torian tapahtumien selittämistä ja arviointia, menneisyyden läsnäoloa nykypäivässä sekä 

esimerkiksi sitä, voidaanko nykyisten moraalikäsitysten perusteella tuomita toisen aika-

kauden ihmisiä. (Löfström 2012, 175–176.)   

Teoreetikot ovat kiinnittäneet huomiota historiatietoisuuden kertomukselliseen muotoon. 

Ajallista kokemusta järjestetään luonnostaan kertomukseksi, jossa on alku, keskikohta ja 

loppu. (Ahonen 1998, 26.) Narratiivista kompetenssia, kykyä rakentaa kertomus, on pidet-

ty keskeisenä osana historiatietoisuutta. Kertomus onkin tyypillinen ei-akateemisen histo-

rian esitysmuoto, ja se edellyttää samaistuttavia henkilöitä, joilla on pyrkimyksiä ja tarkoi-

tuksia. Yksilöllisten tavoitteiden tarkastelu on usein huomattavasti ymmärrettävämpää kuin 

esimerkiksi poliittisten rakenteiden tarkastelu. Usein kertomukset sisältävät myös moraali-

sen näkökulman ja tyypillisen hyvä–paha-asetelman, joka johtaa syyllisten ja uhrien ni-

meämiseen. (Ahonen 2012, 14–15.) 

2.2.3 Kollektiivinen trauma ja muisti 

Tavanomaisesti, vaikkakaan ei kattavasti, trauma määritellään stressiä ja ahdistusta aiheut-

tavaksi tapahtumaksi, joka ei kuulu normaaliin inhimilliseen kokemuspiiriin. Traumatisoi-

va kokemus voi olla esimerkiksi yksilön tai hänen lähipiirinsä elämään tai fyysiseen kos-

kemattomuuteen kohdistuva vakava uhka sekä yksilön kodin tai yhteisön äkillinen tuhou-

tuminen. Myös fyysisen väkivallan tai onnettomuuden seurauksena vakavasti loukkaantu-

neen tai kuolleen ihmisen näkeminen voi olla traumatisoiva tapahtuma. (Levine 2008, 33–

34.) 

Ihminen käsittelee traumaattisia ja stressaavia tilanteita tai tapahtumia sekä niihin liittyviä 

tunteita psyykkisesti erilaisten puolustus- ja hallinta- tai selviytymiskeinojen kautta säilyt-

tääkseen mielen tasapainoisuuden. Yksilöllisten traumojen ohella voidaan myös puhua 

kollektiivisista tai kulttuurisista traumoista, sillä yhteisöt joutuvat myös kohtaamaan ja 

käsittelemään vaikeita tapahtumia, esimerkiksi historian traumoja. Myös yhteisöillä on 
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taipumus turvautua puolustuskeinoihin, kuten kieltämiseen, näitä käsitellessään. Juhani 

Ihanuksen mukaan ihmismielen on vaikea kantaa traumoista johtuvia kokemus- ja tunne-

taakkoja, ja ne mieluusti sysätään toisten kannettaviksi. Siirtämisestä voi aiheutua jopa 

sukupolvesta toiseen ulottuva muistamattomuuden taakka. (Ihanus 2012, 137–138, 161.)  

Sirkka Ahonen on konfliktin jälkeisiä yhteiskuntia tarkastellessaan huomauttanut, että yh-

teisö saattaa halvaantua kollektiivisen trauman vuoksi. Jos ihmiset eivät kykene ymmärtä-

mään, mitä on tapahtunut, jäävät he kiinni aikaisempiin tapahtumiin kykenemättä käsitte-

lemään niitä. Eheytyminen edellyttääkin vaikean menneisyyden kohtaamisen prosessia ja 

osapuolten keskinäistä dialogia. Konfliktia usein seuraavat ensin syyllisyyden kieltämisen 

ja hiljaisuuden vaiheet ennen kuin asiasta ollaan valmiita keskustelemaan. Prosessi voi 

kestää pitkään ennen kuin yhteisössä ollaan valmiita hyväksymään yhteisön muistin moni-

perspektiivisyys. (Ahonen 2012, 16.) Aina moniperspektiivisyyttä ei edes tavoitella, vaan 

kollektiivinen trauma voi olla myös yhteisön mentaliteetin tuki. Ahonen on esittänyt, että 

hankalan menneisyyden käsitteleminen vaatii myyttien purkamista tiedeyhteisön tasolla, 

kansalaisyhteiskunnassa käytävää avointa dialogia sekä esimerkiksi koulun tarjoamaa yh-

teistä foorumia dialogille. (Ahonen 2013). 

Menneisyyttä ei voi palauttaa muistin keinoin sellaisenaan, vaan sitä rakennetaan uudel-

leen kertomusten avulla sijoittamalla ne uusiin merkitysyhteyksiin. Historiallinen muisti 

välittää nykyhetken kertomuksia yksilölle tai yhteisölle merkityksellisistä hetkistä. Viralli-

nen historia voi jättää varjoon piilevät ja torjutut muistot, jotka kertoisivat inhimillisen 

kokemushistorian moniaineksisuudesta. Historian tulkintaan saattaa sisältyä yhteisiä myyt-

tejä, joita voidaan myös hyödyntää eri tarkoituksiin, ja ne voivat esimerkiksi vähentää yk-

silöllisiä syyllisyydentunteita. (Ihanus 2012, 140, 142.)  

Kollektiivinen konteksti, kuten kieli, kasvatus, tavat ja arvostukset, vaikuttavaa yksilöllisen 

muistin taustalla. Kollektiivinen muisti on kuitenkin sitä, mitä yhteisö konstruoi mennei-

syydestään. Se koostuu siten yhteisön arvoihin, normeihin ja uskomuksiin perustuvista 

menneisyyden tulkinnoista ja muistelemisen käytännöistä. Kollektiivinen muisti onkin 

riippuvainen yhteisön nykyisistä tavoitteista, joiden mukaan se voi järjestää ja esittää men-

neisyyttä. Muistin tehtävänä ei ole pelkästään menneisyyttä koskevan tiedon ja merkitysten 

välittäminen, vaan sillä on myös menneisyydestä juontuvien velvollisuuksien kertomisen 

tehtävä, ja siten se auttaa luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. On kuitenkin huomattava, 
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että kollektiivinen muisti ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan kansakunnalla tai kulttuuril-

la on monenlaisia muistiyhteisöjä. (Ihanus 2012, 156–160.)   

Itse kollektiivisen muistin käsitettä on myös kritisoitu epämääräisyydestä ja yksilön roolin 

peittämisestä. Sen tilalle on tarjottu kulttuurisen muistin käsitettä, jolla viitataan samoin 

yhteisön tapaan rakentaa identiteettiään ja minäkuvaansa menneisyyttä ja nykyisyyttä jä-

sentämällä esimerkiksi erilaisten kulttuuristen kuvien, tekstien ja tarinoiden kautta. Men-

neisyydestä valikoituu siis jotakin muistamisen arvoiseksi, kun taas jotakin jätetään piiloon 

tai halutaan unohtaa. (Meretoja & Kähkönen 2010, 18.) 

Menneisyys ja sen kulttuuriset traumat muuntuvat sukupolvien myötä eivätkä niiden mer-

kitys ja selviytymiskeinot pysy samana. Aiemman sukupolven tapa muistaa ei välttämättä 

enää sovi uuden sukupolven kokemuksiin ja kulttuurisen trauman käsittelyyn kuuluvat 

muistamisstrategiat kehittyvät, ja usein yksinkertaistavat vastakkainasettelut vähentyvät 

ajan myötä ja antavat tilaa eri näkökulmille. (Ihanus 2012, 160–161.) 

2.2.4 Kollektiivinen syyllisyys ja häpeä sekä menneisyyden hallinta 

Syyllisyys ja häpeä ovat kehityspsykologian näkökulmasta yksilötasolla itsetiedostustun-

teita, joilla on ryhmätasonkin seurauksia. Syyllisyydessä korostuvat väärin tekeminen ja 

sen seuraukset toiselle, kun taas häpeässä painottuvat väärän teon kielteiset seuraukset mi-

näkäsitykselle. Häpeä koetaan usein voimakkaammin kuin syyllisyys, jonka on havaittu 

olevan enemmän yhteydessä empatiaan ja auttavaisuuteen. Syyllisyyttä ja häpeää voidaan 

tuntea yhtä aikaa, mutta ne voivat esiintyä myös erillään. Kollektiivisen syyllisyyden  on 

useimmiten katsottu noudattavan samanlaista tunnelogiikkaa kuin yksilöllisen tunteen. 

Ryhmässä omaksutaan jonkinasteinen vastuullisuus jonkun tai joidenkin sen jäsenten te-

kemiin vääryyksiin ja pyritään korjaamaan tai pyytämään niitä anteeksi. Kollektiivinen 

häpeä kytkeytyy ryhmän jäsenten kokemaan heikkouteen tai halveksittavuuteen toisten 

silmissä väärien tekojen vuoksi, mutta sen perusteella ei pyritä aktiivisiin hyvityksiin ryh-

män ulkopuolisille. Ulkopuolisen ryhmän syytteleminen tai sen vältteleminen on usein 

helpompi toimintatapa kuin vääryyksien tunnustaminen, anteeksipyytäminen ja hyvittämi-

nen. (Ihanus 2012, 168–169.) 

Historiaa koskevien kertomusten moraalinen aspekti ja hyvä–paha-asetelmat johtavat tyy-

pillisesti syyllisten ja uhrien nimeämiseen. (Ahonen 2012, 14–15.) Syyllistetyt ryhmät voi-
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vat historiaa omalta kannaltaan kirjoittaessaan pyrkiä saamaan menneisyyttä hallintaansa. 

Tunnetuimpana esimerkkinä kollektiivisesti syyllistetystä kansasta on pidetty saksalaisia 

toisen maailman sodan jälkeen, joka sai leiman sekä omissa että kansainvälisen yhteisön 

silmissä. Menneisyyden hallinnan -käsite kehitettiinkin juuri Saksassa kuvaamaan kansal-

lissosialismin ajan toimijoiden tekojen ja tarkoitusten avointa selvittämistä ja siten mennei-

syyden traumoista vapautumista. Menneisyyden hallintaa on Saksassa tehty sekä historian-

tutkimuksen, suulliseen historiaan perustuvien puolidokumentaaristen selvitysten että kau-

nokirjallisuuden ja populaarikulttuurin, kuten elokuvien ja televisiosarjojen kautta. Prosessi 

on ollut pitkä eikä mitenkään kivuton. Esimerkiksi liittokansleri Helmuth Kohl on 1980-

luvulla vaatinut kouluopetuksessa syyllisyydestä irtautumista ja myönteisten samaistumis-

kohteiden tarjoamista kansallisessa historiassa. (Ahonen 1998, 28, 32; prosessista ks. Hen-

tilä 1994, 251–261.) Poliittiset johtajat ovatkin olleet taipuvaisia kiistämään kollektiivisen 

syyllisyyden sosiaalisen yhtenäisyyden nimissä. Syyllisyys voi myös jakaa kansakuntaa 

poliittisesti, kuten Australiassa 1980–90 -luvuilla valtaväestön suhteessa mantereen alku-

peräisasukkaisiin. (Ahonen 2012, 18.) Poliittinen vastareaktio syyllistämiselle ja hyvitys-

politiikalle on näkynyt myös Länsi-Saksan oikeistoradikaalissa liikehdinnässä (Hentilä 

1994, 260.).     

Yksi tärkeä menneisyyden hallinnan työkalu Saksassa on ollut kirjallisuus, jossa saksalais-

ten kansallista traumaa on työstetty sekä muistia ja identiteettiä rakennettu kertomusten 

kautta. Kirjailijat ovat ottaneet sodan traumojen käsittelyn ja muistamisen voimakkaasti 

omaksi työkseen, eikä sen merkitys ole vähentynyt viime vuosikymmeninä vaan päinvas-

toin ajallinen etäisyys on lisännyt aiheen käsittelyä. (Meretoja & Kähkönen 2010, 19–20) 

Menneisyyden hallinta ymmärretäänkin nykyään jatkuvana tehtävänä ja prosessina, eikä 

menneisyyttä siis voida saada hallintaan ja lopullisesti käsiteltyä. (Meretoja 2010b, 21.) 

Oleellinen kysymys menneisyyden hallinnan tarpeen taustalla on käsitys ylisukupolvisesta 

historiallisesta vastuusta, jonka mukaisesti historiallinen syyllisyys periytyy vanhemmilta 

lapsille tai paremminkin menneiltä sukupolvilta seuraaville. Syyllisyyden taustalla olevien 

historiallisten vääryyksien hyvittämistä on yleisesti perusteltu moraalisesta näkökulmasta 

sillä, että valtiolla poliittisena toimijana on ylisukupolvisia velvoitteita, ja yksilö tämän 

yhteisön jäsenenä perii osavastuun teoista. Jotkut tutkijat ovat esittäneet, että yksilö on 

moraalisesti osallinen tekoihin, vaikka hän olisi syntynyt tai liittynyt yhteisöön vasta tapah-

tumien jälkeen. Mielenkiintoista historian vääryyksien käsittelyn näkökulmasta on, että 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on koettu voimakas historiallisten anteeksi-
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pyyntöjen aalto. (Löfström 2012, 174, 177; ks. myös Ahonen 2012, 16–17.) Sen taustoja 

on tutkittu runsaasti ja syiksi on nostettu muun muassa vähemmistöjen historian ottaminen 

osaksi valtakulttuuria sekä yleisemmin kulttuuriseen kansalaisuuteen liittyvät kysymykset. 

(Löfström 2011.) Historiallisten anteeksipyyntöjen esittäminen edellyttää joka tapauksessa 

käsitystä ylisukupolvisesta vastuusta joko poliittisella tai kulttuurisella tasolla.  

2.3 Omaelämäkertakirjallisuus narratiivien tutkimuksen kohteena 

Lähestyn kansallissosialistisen menneisyyden käsittelyä narratiivisten, kaunokirjallisten, 

elämäkerrallisten teosten kautta. Kirjallisuustieteen professorina toimivan Hanna Mereto-

jan mukaan kirjallisuuden merkitystä meidän ymmärrykseemme menneisyyden ihmisten 

kokemuksista ei ole täysin huomioitu narratiivisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi historialli-

set romaanit tulkitsevat menneisyyttä, tekevät sitä ymmärrettäväksi ja antavat sille merki-

tyksiä kertomuksen keinoin. Vaikka romaanikirjailijalle sallitaan mielikuvituksen käyttö 

historiallisia tapahtumia kuvatessaan, edellytetään häneltä kuitenkin uskottavaa ja eettisesti 

kestävää tulkintaa menneisyydestä. Meretojan mukaan narratiivisessa lähestymistavassa 

jätetään usein huomiotta se, että fiktiivisilläkin kertomuksilla voi olla totuusarvoa sen kaut-

ta, miten ne vaikuttavat ymmärrykseemme menneisyydestä. Meretoja painottaa kirjallisuu-

den merkitystä tietyssä historiallisessa tilanteessa eläneiden ihmisten kokemusten tekemi-

sessä ymmärrettäväksi. Historialliset kertomukset auttavat ymmärtämään, miten ihmiset 

ovat kokeneet oman elämänsä ja miten se avautuu heille ajan kuluessa sekä miten heidän 

kokemuksensa heijastavat tiettyä historiallista tilannetta ja kuuluvat siihen. (Meretoja 

2011, 76–78.) 

Kertomuksella, niin kirjallisilla muistelmilla kuin haastatteluaineistolla, on jokin tarkoitus 

tekijälle itselleen ja omassa kulttuuriympäristössään. Narratiivista tutkimusta sosiaalipsy-

kologian alalla tehneen Vilma Hännisen (2002, 22.) mukaan: "Kertomalla tarinaansa ihmi-

nen voi saada aikaan sosiaalisia vaikutuksia, jakaa kokemuksiaan, saada jäsennyksilleen 

sosiaalista vahvistusta sekä reflektoida kokemustaan. Kertomus siirtyy sosiaaliseen ta-

rinavarantoon kuulijoiden resurssiksi, jota he voivat käyttää hyväksi oman elämänsä tulkit-

semisessa."  

Elämäkertakirjallisuudella on merkityksensä tiettyä ilmiötä, kuten fasismia, koskevan ym-

märryksen laajentamisessa. Esimerkiksi suomalaista uusfasismia tutkineen Vesa Puurosen 

mukaan ilmiöstä on saatava mahdollisimman monipuolinen kuva, jotta sen luonne ja vaa-
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rallisuus pystyttäisiin tunnistamaan (Puuronen 2001, 10.). Historian tuntemus voi auttaa 

tässä esimerkiksi tuomalla esiin uusfasistisen retoriikan ja natsien 1920-luvun retoriikan 

hämmästyttävän samankaltaisuuden. (Ks. Isaksson & Jokisalo 1999, 247–248.) Muistel-

milla on myös merkitystä menneisyyden ja esimerkiksi lapsuuden käsittelyn näkökulmasta, 

sillä henkilö rakentaa kasvukertomuksensa kautta omaa ja yhteisöllistä identiteettiä. Elä-

mäkertakirjallisuudessa kertojalla on mahdollisuus painottaa itselle merkityksellisiä asioita 

(ks. Marttila 2009, 54.), ja tuottaa siten oma tulkintansa asiasta haluamallaan tavalla. Tari-

nan muodostaminen toteutuu kuitenkin tietyssä sosiaalisessa kontekstissa ja ammentaa 

aineksia aiemmasta kulttuurisesta traditiosta, ja se on siten aina sekä yksilöllisesti luovaa 

että kulttuurisesti sidottua (Hänninen 2002, 15.).  

Kulttuuriseen merkitysrakenteeseen on toisinaan viitattu myös terminologisella tasolla 

erottamalla tarinan ja kertomuksen käsitteet toisistaan. Tarinalla on tällöin viitattu kulttuu-

riseen merkitykseen, ja se eroaa kertomuksesta, joka on tarinan vaihteleva esitysmuoto. 

(Ks. Hänninen 2010, 161.) Toisaalta tarinan ja kertomuksen erosta on tehty erilaisiakin 

tulkintoja. Tarinaa on  esimerkiksi pidetty kertomuksen sisällön tasona, sen tapahtumara-

kenteena, joka säilyy samana, vaikka kertomus käännetään kielestä tai esitystavasta toisel-

le. (Ukkonen 2006, 192.) Kertomusta ja tarinaa on käytetty myös synonyymisesti (Esim. 

Syrjälä 2013), jota tulen käyttämään myös tässä tutkimuksessa pitäen kuitenkin mielessä 

kertomusten kulttuurisen merkityksen.   

Yksilöllisten elämänkertomuksien hyödyntämistä tutkimuksessa on perusteltu sillä, että 

niiden kautta ihmisten äänet pääsevät autenttisemmalla tavalla kuuluviin. Tällöin tieto 

muodostuu moniäänisemmäksi ja kerroksellisemmaksi, joukoksi pieniä kertomuksia, eikä 

pelkisty yhteen, universaaliin ja monologiseen "suureen kertomukseen", jonka on katsottu 

toimivan usein myös vallan ja manipuloinnin välineenä. (Heikkinen 2010, 157.)    

Tutkimuskirjallisuudessa painottuvat usein haastattelujen ohella "tavallisen kansan" esi-

merkiksi kirjoituskilpailujen kautta kerätyt omaelämäkerrat, joita on pidetty jopa parempi-

na lähteinä kuin varsinaista painettua omaelämäkertakirjallisuutta. Ne ovat usein kielelli-

sesti lähempänä kirjoitettua puhetta kuin varsinaista kirjallisuutta. Esimerkiksi yhteiskunta-

tieteissä niitä onkin käytetty sosiaalihistoriallisina dokumentteina kertomaan niiden ku-

vaamasta reaalihistoriasta eli yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Narratiivinen tarkastelu 

kuitenkin kiinnittää huomion kuvaukseen, kertomukseen elämästä, joka ei ole tapahtuneen 

suora heijastus. Omaelämäkerrat ovat oma, erityinen diskurssin lajinsa, jolla on ehtonsa, 
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joiden puitteissa se syntyy. Se on sekä yksilö-, tilanne- että kulttuurisidonnainen konstruk-

tio elämäntapahtumista. (Vilkko 1997, 74, 90–92.)     

Kirjoitetun omaelämäkerran tapahtumien valinnassa ja kuvauksessa noudatetaan aineisto-

lajille tyypillisiä periaatteita, joita kirjallisuuden tutkimuksessa on kutsuttu "omaelämäker-

ralliseksi sopimukseksi". Sen mukaisesti kirjoittajan on kerrottava itsestään siten, että luki-

ja voi luottaa kirjoittajaminän ja tekstin minän olevan sama henkilö. Sopimuksellisuus 

asettaa siis ehtoja sille, kuinka kirjoittaja voi olettaa tekstinsä tulevan ymmärretyksi, ja 

miten lukija sitä tulkitsee. Omaelämäkerroissa käydään vuoropuhelua kertojan ja häntä 

ympäröivän yhteiskunnan erilaisten elämien välillä, ja olennaista on kyse elämän arvioimi-

sesta. Kertomuksista onkin erotettu kaksi funktiota: referentiaalinen eli tapahtumia selosta-

va ja evaluatiivinen eli kerrotun merkitystä arvioiva funktio. (Vilkko 1997, 92–94.)  

Kirjoitettu muisteluaineisto eroaa suullisesta haastatteluaineistosta yksityisyytensä ja haas-

tattelutilanteen vuorovaikutuksen puutteen kautta. Kirjoitettaessa on mahdollista muokata 

ja täydentää tekstiä sekä tehdä tulkintoja uudelleen tai reflektoida niitä, mikä mahdollistaa 

omien ajatusten ilmaisemisen tarkemman kontrollin ja tietoisen minäkuvan ylläpidon haas-

tattelua helpommin. Toki sekä kirjoittaminen että haastattelu ovat tilannesidonnaisia, mutta 

kirjoittaessa on mahdollista käyttää enemmän harkintaa haastattelujen mahdollisten spon-

taanimpien tunnustusten sijaan. Omien ajatusten lukeminen voi käynnistää pidempiaikai-

sen muistelu- ja reflektioprosessin, joka toisaalta voi autenttisen totuudellisuuden näkö-

kulmasta edistää myös fiktiivisyyttä. (Pöysä 2006, 228–231.) 



17 

 

 

3 Tutkimusongelma ja -aineisto 

3.1 Tutkimusongelma 

Tutkimukseni tarkastelee kolmen kaunokirjallisen, elämäkerrallisen kertomuksen tapaa 

käsitellä Saksan kansallissosialistista menneisyyttä. Kertomuksissa limittyvät yksilöllinen 

elämänhistoria, kuten oman lapsuuden ja kasvuympäristön tarkastelu, sekä yhteisölliset 

kokemukset natsi-Saksan ajasta. Tutkimuskysymyksenäni on: 

Miten kansallissosialistisen menneisyyden hallintaa on tehty Saksassa kerto-

musten avulla toisen maailmansodan jälkeen?  

Tarkentavia kysymyksiä ovat:  

– Miten tätä menneisyyden jaksoa ja siihen johtaneita syitä sekä omaa tai vanhempi-

en roolia tarkastellaan jälkeenpäin?  

– Miten yksikölliset elämänkokemukset suhteutuvat yhteisöllisiin kokemuksiin ja 

niistä muodostettuihin kertomuksiin?  

– Miten yksilöllistä tai kollektiivista syyllisyyttä tulkitaan ja käsitellään jälkikäteen?  

3.2 Aineiston yleiskuvaus 

Käytän aineistonani kolmea suomeksi käännettyä kaunokirjallista teosta, jotka ovat Wibke 

Bruhnsin Isäni maa, Günter Grassin Sipulia kuoriessa ja Horst Krügerin Hajonnut talo.  

Näistä kaksi viimeistä ovat omaelämänkerrallisia perustuen siten kirjoittajan omiin koke-

muksiin. Ensimmäinen sitä vastoin on elämäkerrallinen, jonka kertomuksen pohjana ovat 

kirjoittajan vanhempien kokemukset, joita tulkitaan aikuisen lapsen näkökulmasta. Teokset 

edustavat hieman eri näkökulmia Kolmannen valtakunnan ajan tarkasteluun, sillä kirjoitta-

jat ovat eri-ikäisiä, taustaltaan eri yhteiskuntaluokista ja perheiden suhde kansallissosialis-

tiseen hallintoon on ollut erilainen. Krügerin kirja on myös julkaistu eri aikaan kuin kaksi 

ensimmäistä, ja ne osallistuvat siten eri ajan yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Valitessani aineistoa tutkimusta varten oli tarjolla myös erityyppistä aineistoa, kuten haas-

tatteluaineistoa sisältäviä toimitettuja teoksia, sekä fiktiivisiä, aihetta käsitteleviä kaunokir-

jallisia romaaneja. Vaikka haastatteluaineistoa sisältävät toimitetut teokset poikkeavat sekä 



18 

 

 

sisällön että näkökulman osalta elämäkerrallisista teoksista niin jouduin kuitenkin rajaa-

maan ne tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Samoin teen saksalaisten, fiktiivisten, kansallis-

sosialismin aikaa kuvaavien tai sitä pohtivien romaanien osalta, joita löytyisi myös suo-

meksi käännettynä, ja jotka fiktiivisyydestään huolimatta olisivat mahdollinen ja mielen-

kiintoinen lisäaineisto narratiivien tutkimuksen näkökulmasta. Huomattavaa on, että natsi-

en uhrien, erityisesti juutalaisten, näkökulmasta kirjoitettua kirjallisuutta on saatavilla run-

saasti myös suomeksi, mutta valtaväestöön kuuluvien saksalaisten itse kirjoittamaa ajanku-

vaa on tarjolla paljon vähemmän. Käyttämäni kolme elämäkertaa muodostavat kuitenkin 

yhdessä hyvän kokonaisuuden erilaisten näkökulmiensa vuoksi.  

    

3.3 Horst Krüger: Hajonnut talo 

Horst Krüger (1919–1999) oli saksalainen kirjailija, joka saavutti mainetta erityisesti oma-

elämäkerrallisella teoksellaan Hajonnut talo: nuoruus Kolmannessa valtakunnassa. Alku-

teos on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1966, ja uudestaan vuonna 1976, jonka poh-

jalta käännettynä se ilmestyi suomeksi 1989. Teos on Horst Krügerin kuvaus lapsuudestaan 

ja nuoruudestaan Berliinin esikaupunkialueella kansallissosialistisen hallinnon aikana. 

Muistelmissaan hän pyrkii kuvauksen ohella pohtimaan, millaista elämä todella oli Hitlerin 

valta-aikana, sekä niitä edellytyksiä, jotka mahdollistivat kansallissosialistisen hallinnon 

suorittamat toimet. Teoksen kaunokirjallinen luonne johtaa kuitenkin siihen, ettei kaikkia 

tapahtumia esitetä kovin selkeästi tai tarkasti, vaan esimerkiksi kuvattujen tapahtumien 

ajallisessa järjestyksessä on hyppyjä. Kirjoittaessaan teosta Krüger oli jo keski-ikäinen, 

mikä ilmenee esimerkiksi kirjan kuvauksista vuoden 1964 Auschwitz-oikeudenkäynnistä.  

Krügerin teos on palkittuna ja suomeksi käännettynä hyvä tutkimusaineisto, sillä sitä on 

pidetty onnistuneena saksalaisena omaelämäkertana, jossa kyetään lähestymään vaikeaa 

menneisyyttä rakentavalla tavalla (Reich-Ranicki 1970.). Hajonnut talo -teos on kaunokir-

jallisuutta, mutta toisaalta Krügerin kirjoitustapa on hyvin analyyttista, ja hän pyrkii kirjas-

saan paitsi kuvaamaan lapsuuttaan ja elinympäristöään myös selkeästi analysoimaan sitä 

myöhemmän kokemuksensa valossa. Teoksen kuvauksen perusteella kyseessä oli valtavä-

estöön kuuluva, toisaalta taustaltaan kahdesta eri uskonnollisesta ryhmästä tuleva, saksa-

lainen virkamiesperhe, jonka elämään ei kansallissosialistien valtaannousun jälkeenkään 
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kuulunut puoluepoliittinen toiminta. (Ks. Krüger 1989, 22–23.) Teos antaa siten mielen-

kiintoisen näkökulman tarkastella kansallissosialismin kautta kertomuksen valossa. 

Tutkimuksen kannalta haasteellista Magdeburgissa vuonna 1919 syntyneen, ja lapsuutensa 

sekä nuoruutensa Eichkampin berliiniläisellä esikaupunkialueella viettäneen Krügerin 

kohdalla on se, että hänen henkilöhistoriastaan oli saatavilla hyvin niukasti tietoa. Joitakin 

perustietoja tämän palkitun kirjailijan ja toimittajan elämästä ja tuotannosta löytyi muuta-

mista saksalaisista lehtikirjoituksista, jotka liittyivät hänen saamiinsa palkintoihin (ks. 

Reich-Ranicki 1970; ks. myös "Deutscher Kritikerpreis") tai olivat hänen juhla- tai muis-

tokirjoituksiaan (ks. Gohlis 1994; "Horst Krüger".). Hänestä on kirjoitettu saksaksi myös 

yksi elämäkerrallinen teos, jota en kuitenkaan saanut tässä yhteydessä käsiini, ja joka näyt-

tää keskittyvän hänen myöhempään kirjalliseen tuotantoonsa. Niinpä joudun näiltä osin 

turvautumaan hänen Hajonnut talo -teokseensa, jonka antamien elämäkerrallisten tietojen 

luotettavuutta minulla sinänsä ei ole syytä epäillä, kun puhutaan puhtaasti henkilöhistorial-

lisista asioista, kuten asuinpaikasta tai vanhempien ammatista. Lähestymistapani ja tutki-

muskysymysteni näkökulmasta historiallisten tosiseikkojen paikkansa pitävyys ja niiden 

varmistaminen ei ole kuitenkaan keskeistä, sillä kertomuksen kautta ei pyritä niinkään tar-

kastelemaan kertojan elämää ja sosiaalista todellisuutta, vaan tarinallisuuden kautta ilme-

nevää kulttuurista todellisuutta (Hänninen 2002, 18.). Tarkastelen tutkimukseni metodolo-

giaa tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Horst Krügerin isä oli valtion virkamies, jonka virkaura lähti käyntiin ensimmäisen maail-

mansodan jälkeen, ja hän nousi Weimarin tasavallan (1919–1933) loppuvaiheessa ministe-

riön ylemmäksi virkamieheksi asti. Horstin isä myös säilytti asemansa kansallissosialistien 

valtaantulon jälkeen, ja pysyi lojaalina virassaan, vaikka ei koskaan liittynytkään kansallis-

sosialistiseen puolueeseen. Perheen äiti, joka ei myöskään ollut puolueen jäsen, sen sijaan 

oli kotona kahden lapsen kanssa. (Krüger 1989, 22–23.) 

Horstin vanhemmat kuolivat toisen maailmansodan kuluessa sairastelun myötä, ja hänen 

sisarensa oli kuollut jo tätä ennen tehtyään itsemurhan vuonna 1938. (Krüger 1989, 19, 

40.) Horst itse ehti suorittaa kahden lukukauden ajan filosofian opintoja yliopistossa Ber-

liinissä ennen kuin hänet pidätettiin valtion vastaisesta toiminnasta epäiltynä joulukuussa 

1939. Hän vapautui kuitenkin syytteistä, ja joutui sittemmin rintamalle. Selviydyttyään 

hengissä sodasta, hänestä tuli myöhemmin Saksan liittotasavallan kansalainen. (Krüger 
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1989, 12, 105–107, 126, 155.). Sodan jälkeen hän on työskennellyt sekä radiotoimittajana 

että vapaana kirjailijana kirjoittaen erityisesti matkakertomuksia (Gohlis 1994). 

3.4 Günter Grass: Sipulia kuoriessa 

Toinen arvostettu ja huomattavasti tunnetumpi saksalainen kirjailija, joka on pohtinut 

Kolmannen valtakunnan aikaa omaelämäkerrassaan, on kirjallisuuden Nobel-palkinnon 

vuonna 1999 saanut Günter Grass (s. 1927). Hänen muistelmateoksensa Sipulia kuoriessa 

on kirjoitettu vasta vanhuusiällä, ja se kuvaa kirjailijan omaa nuoruutta Kolmannen valta-

kunnan aikana sekä sen jälkeen. Vuonna 2006 julkaistu kirja, joka ilmestyi suomeksi seu-

raavana vuonna, osallistuu siten eri ajan kulttuuriseen keskusteluun Krügerin teokseen ver-

rattuna. Kirjassa esille nostettu osallisuus SS-joukkoihin nostatti kohua vielä kirjan julkai-

sun aikaan, eli noin 60 vuotta sodan päättymisen jälkeen, osoittaen kansallissosialistisen 

menneisyyden käsittelyn olevan Saksassa edelleen ajankohtainen asia (Ks. Marttila 2007; 

Meretoja 2011, 78.).  

Grassin itsensä mukaan kirja ei ole muistelma eikä omaelämäkerta, vaan "kertomus yhden 

ihmisen jännittävimmästä ajasta, vuosista jolloin persoonallisuus muotoutuu". (Grass 2007, 

kansilehti.) Hän käsitteleekin paljon myös kansallissosialismin aikaa sekä omaa rooliaan ja 

osuuttaan siinä, vaikka se ei ole kirjan yksinomainen teema. Nobel-palkittuna kirjailijana 

Günter Grassin teoksella on paitsi kirjallista arvoa myös merkitystä yhteiskunnallisen kes-

kustelun kannalta.    

Muistelmien nostattaman kohun taustalla vaikuttaakin vahvasti hänen asemansa. Grassin 

historiallisia romaaneja on pidetty hyvänä esimerkkinä siitä, että kirjallisuudella on merki-

tystä menneisyyden käsittelyn ja ymmärtämisen näkökulmasta, ja häntä on nimitetty myös 

sodanjälkeisen sukupolven omatunnoksi. Myöhään tehty tunnustus omasta roolistaan so-

dan aikana ja aiempi valehtelu asiasta vaikuttivat hänen maineensa uudelleenarviointiin 

julkisessa keskustelussa, ja saivat jotkut kiistämään hänen romaaniensa uskottavuuden sekä 

jopa vaatimaan häntä palauttamaan Nobel-palkintonsa. Hanna Meretojan mukaan keskus-

telussa unohdettiin, että Grass on kirjoittanut fiktiivisiä romaaneja eikä historiantutkimusta. 

Hänen teoksiensa arvo ei siten olekaan tapahtumien todenmukaisessa kuvaamisessa, vaan 

siinä, että hän on antanut muodon tietyille historiallisille kokemuksille ja niiden käsittelyl-

le. (Meretoja 2011, 77–78.)   
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Günter Grass kasvoi nykyisen Puolan alueella sijaitsevassa saksalaisenemmistöisessä Dan-

zigin vapaakaupungissa
1
. Sipulia kuoriessa -teoksen mukaan hän oli kaksilapsisen, katoli-

sen, pikkuporvarillisen perheen poika, jonka vanhemmat pitivät siirtomaatavarakauppaa. 

(Grass 2007, 30, 33, 53.) Grass on aiemmin kuvannut kasvuympäristöään sanomalla, että 

hän kasvoi Pyhän hengen ja Hitlerin kuvan välissä. (Meretoja 2011, 78.) Muistelmissaan 

Grass toistaa aiemmin muotoilemansa ytimekkään kuvauksen saamastaan kasvatuksesta: 

"Olen aika hyvin huonostikasvatettu". (Grass 2007, 37.) Tällä hän viittaa esimerkiksi toi-

mimiseensa vanhempiensa kaupan velkojen perijänä jo kymmenvuotiaana. Vaikka rahaa ei 

ollut paljon, niin Günter pääsi opiskelemaan arvostettuun lyseoon, jota hän ei kuitenkaan 

saanut milloinkaan käytyä loppuun saakka. (Grass 2007, 31, 33–34, 37, 269.)     

3.5 Wibke Bruhns: Isäni maa 

Kolmas lähipiirinsä menneisyyttä luotaava teos on Wibke Bruhnsin Isäni maa. Se on elä-

mäkerrallinen teos hänen perheestään, ei niinkään omaelämäkerta, sillä hän on syntynyt 

vuonna 1938. Kirja on kirjoitettu esimerkiksi arkisto-, kirje- ja päiväkirjalähteiden perus-

teella, ja se on julkaistu vuonna 2004, eli samoihin aikoihin Grassin teoksen kanssa. Sen 

näkökulma on erittäin mielenkiintoinen, sillä kyse on upseeriperheestä, jonka isä ensin tuki 

natsihallintoa, mutta kääntyi lopulta sitä vastaan. Bruhnsin isä tuomittiin kuolemaan osalli-

sena niin sanottuun heinäkuun 20. päivän salaliittoon vuonna 1944 (Ks. Bruhns 2010, 17.). 

Kirja on varsin pitkälle henkilö- ja tapahtumahistoriallinen. Se seuraa tapahtumia ja per-

heen elämää varsin tarkasti eri vaiheissa edeten kronologisesti löydetyn aineiston perus-

teella. Kirjailija onkin selvästi tehnyt hyvin runsaasti selvitystyötä aineiston osalta, ja hän 

kuvaa väliin selkeästi myös ajankuvaa ja historiallisia tapahtumia tietämyksensä ja epäile-

mättä myös kirjallisuuden pohjalta, vaikka siihen ei teoksessa suoraan viitatakaan. Isäni 

maa sisältää kuitenkin myös Wibke Bruhnsin omaa pohdintaa asioista, ja kertoo hänen 

suhtautumisestaan perheensä menneisyyteen esimerkiksi osallisuuden ja syyllisyyden nä-

kökulmista.  

Prologissa nousevat esille vaikenemisen teema ja lapsen näkökulma. Motiivina teoksen 

kirjoittamiselle on Wibken halu tietää lisää isästään, jota hän ei ehtinyt lapsena kunnolla 

oppia tuntemaan. Wibke syntyi juuri ennen sotaa, ja hänen isänsä oli sodan vuoksi hyvin 

                                                 
1 Danzigin vapaakaupunki, eli nykyinen Puolaan kuuluva Gdańsk, oli perustettu vuonna 1920 Versailles'n 
rauhansopimuksen perusteella. Kaupunki oli autonominen Kansainliiton valvoma alue, jonka väestöstä 95 % 
oli saksalaisia. 
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vähän kotona ennen kuolemaansa. Äiti ei halunnut puhua asiasta sodan jälkeen. Tästä taus-

tasta johtuen keskeistä kertomuksessa on myös vanhempien keskinäinen suhde ja siihen 

liittyen hänen isänsä uskottomuus. (Bruhns 2010, 12, 15, 350–352.) 

Wibke Bruhns syntyi hieman ennen toisen maailmansodan syttymistä Halberstadtissa, joka 

sijaitsee keskisessä Saksassa noin kahdensadan kilometrin päässä Berliinistä lounaaseen. 

Useampilapsinen perhe, jonka nuorimmaksi lapseksi Wibke jäi, kuului isän puolelta varak-

kaaseen ja vanhaan kauppias- ja porvarissukuun. Perheen isä oli oman isänsä tavoin toimi-

nut upseerina keisarillisessa armeijassa jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Myös 

Wibken äiti kuului varakkaaseen tanskalaistaustaiseen sukuun, joten Wibken perheen sta-

tus oli selkeästi yläluokkainen. Tätä ilmentää myös kartanotyylinen kotitalo lukuisine pal-

velijoineen. Sota-aika ajoi kuitenkin perheen liiketoiminnan vaikeuksiin. (Ks. esim. Bruhns 

2010, 38, 44, 85.) Sodan jälkeen koulunsa käynyt Wibke on itse työskennellyt uutistenluki-

jana ja toimittajana eri tehtävissä sekä vapaana kirjailijana kirjan kirjoittamisen aikaan. 
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4 Tutkimuksen metodologia   

4.1 Metodologisia lähtökohtia 

Lähestyn aihetta kaunokirjallisten kertomusten kautta, joten tutkimukseni on lähtökohdil-

taan toisaalta menneisyydestä, kuten omasta kasvusta, tuotetun kuvauksen tarkastelua tie-

tyssä ajassa ja kulttuuriympäristössä kirjallisuuden perusteella, mutta samalla myös tämän 

kertomuksen merkityksen pohdintaa. Aineistoni ovat luonteeltaan kerronnallisia, joten ky-

symys on narratiivien sisällöllisestä, teemallisesta analyysistä, joka menetelmänä sopii 

hyvin kirjallisuuden tutkimukseen, sillä narratiivisen lähestymistavan on katsottu saaneen 

alkunsa kirjallisuustutkimuksessa (Hänninen 2002, 16.), vaikka muitakin tulkintoja on esi-

tetty (Syrjälä 2005, 370.). Lähestymistapani on kerronnallisen tutkimuksen kautta tarkas-

tella menneisyyttä jäsentävien ja tulkitsevien kertomusten merkitystä yksilöllisen ja yhtei-

söllisen identiteetin rakentajina osana elinikäisen kasvun prosessia.  

Tutkimusmenetelmäni pohjautuu laadullisen tutkimuksen perinteeseen, sillä tavoitteenani 

on tutkia inhimillisiä kokemuksia ja muistoja sekä niille annettua tulkintaa, joille ominaista 

on subjektiivisuus, erityisyys ja tilannesidonnaisuus. (Ks. Uitto 2011, 36.) Narratiivinen eli 

kerronnallinen tai tarinallinen tutkimus on saavuttanut suosiota laadullisen tutkimuksen 

piirissä, sillä kertomukset soveltuvat inhimillisen kokemuksen kuvaamiseen ja ovat sen 

tyypillinen kielellinen muoto. (Polkinghorne 1995, 5.) Narratiivinen lähestymistapa sopii 

hyvin monitieteiseen tutkimukseen, sillä se on itsessään jo useissa eri tieteissä samanaikai-

sesti kehittynyt suuntaus, johon kukin tieteenala on tuonut oman näkökulmansa. (Ks. Hän-

ninen 2002, 16–18.) Kysymys ei ole kuitenkaan yhtenäisestä koulukunnasta, vaan eri tie-

teenalojen pohjalta rakentuvasta yhdistelmästä eri menetelmiä ja näkemyksiä. (Uitto 2011, 

37.) Kasvatustieteessä kerronnallista tutkimusta on käytetty esimerkiksi koulu- ja opetta-

jamuistojen tutkimiseen, elämänhistoriallisten muutosten tarkasteluun sekä oman identitee-

tin rakentamisen seuraamiseen. (Ks. Uitto 2011; Syrjälä 2005, 370–371.) Kerronnallisuus 

voi näkyä tutkimuksen metodologisena lähtökohtana tai se voi olla osa toteutusta esimer-

kiksi aineiston ollessa kertomuksia. (Syrjälä 2013.) 

Epistemologisesti taustalla onkin kaksi toisistaan eriytynyttä suuntausta: narratologinen eli 

faktinen suuntaus, jonka mukaan kertomus antaa tietoa kuvaamastaan todellisuudesta, sekä 

konstruktivistinen eli diskursiivinen suuntaus, jonka mukaan kertomus on aina jonkun tul-
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kintaa. Konstruktivistisessa suuntauksessa ollaan siten kertomuksen kuvaaman sosiaalisen 

todellisuuden sijaan kiinnostuneita narratiivin luonteesta, kerrontatavasta ja -tilanteesta.  

(Syrjälä 2013.)  

Ontologisesta näkökulmasta narratiivisen tradition piirissä on myös on esitetty, että ihmiset 

elävät kertomuksia ja kertomuksissa. Kertomus ei siten vain heijasta, vaan rakentaa ole-

massaoloa. Näin ollen narratiivi on kokemista ja tietämistä organisoiva periaate. Narratii-

vinen ajattelu on tämän näkemyksen mukaan toinen ajattelun perusmuodoista paradigmaat-

tisen ohella. (Syrjälä 2013; ks. myös Polkinghorne 1995, 5; Hänninen 2002, 17–18.) Tä-

män jaottelun perusteella narratiivista tutkimusta on jaettu paradigmaattiseen ajatteluun 

perustuvaksi, jolloin kertomuksia käytetään aineistona ja analysoidaan niiden yhtenäisiä 

piirteitä sekä pyritään muodostamaan kategorioita, kun taas narratiiviseen ajatteluun perus-

tuva tutkimus kerää aineistoa ja pyrkii muodostamaan niistä selittäviä kertomuksia. Näistä 

voidaan myös käyttää nimityksiä narratiivien tutkimus ja narratiivinen tutkimus. (Pol-

kinghorne 1995, 5–6.) 

Oma lähestymistapani on lähempänä narratiivien tutkimusta. Käytän tutkimusaineistoa, 

joka on luonteeltaan kertomuksellista, ja jonka sisältöä pyrin analysoimaan käyttämällä 

teemallista luentatapaa. Lähestymistapani on kuitenkin konstruktivistinen, sillä lähden sii-

tä, että kertomus on aina kertojansa tulkintaa, konstruktiota todellisuudesta ja sidoksissa 

syntyaikansa sosiaaliseen kontekstiin ja aiempaan traditioon.  

4.2 Aineiston analyysi 

Narratiivien tutkimuksen keinoin voidaan esimerkiksi tarkastella, miten henkilökohtaiset 

tarinat suhteutuvat kulttuurisiin kertomuksiin, tai millaisia kulttuurisia elementtejä tarinoi-

hin sisältyy, ja miten ne vaikuttavat kertomuksiin. Kertomuksissa voidaankin puolustautua, 

ottaa kantaa, kritisoida, tehdä asioita ymmärrettäväksi ja asemoida itseä sekä muita. Ne 

voivat siten koota yhteen esimerkiksi erilaisia henkilökohtaisia kokemuksia sekä sosiaali-

sia ja yhteiskunnallisia tarpeita, toiveita ja asenteita. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006, 119.) 

Menneisyyden tarkastelun näkökulmasta oleellista on muistitietohistorian tavoin tehdä 

näkyväksi tietyn yksilön ja yhteisön oman historian narratiivista tuottamisprosessia. Samal-

la tarkastellaan kertomusten kulttuurisia merkityksiä. Painopiste on kertomisen nykyhet-
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kessä ja kohteena on historiallisen tiedon tuottaminen kertomalla. Keskeistä onkin mennei-

syyden merkityksellistäminen, sillä kertomukset tulkitsevat menneisyyttä ja tuottavat kult-

tuurisia merkityksiä, eivät vain heijasta niitä. (Ukkonen 2006, 193–194.) Merkittävää täl-

laiselle lähestymistavalle on myös osana historiallisia tapahtumia saada tietoa yksilöiden 

kokemuksista, jotka liittyvät usein vahvoihin emotionaalisiin ja fyysisiin kokemuksiin tai 

yksilön ja yhteisön suhteisiin. (Salmi-Niklander 2006, 199, 201.) 

Lähdeaineistoni sisältää sekä omaelämäkerrallista että elämäkerrallista aineistoa. Omaelä-

mäkerrat ovat narratiiviselle tutkimukselle tyypillistä kertovaa aineistoa, mutta toisaalta 

mukana on myös esimerkiksi päiväkirjamerkintöihin ja kirjeisiin pohjautuvaa elämäkerral-

lista aineistoa, jonka suhteen on tärkeä pitää mielessä se, että kertomuksen muotoutumi-

seen on vaikuttanut alkuperäisen aineiston tuottajan ohella ja ennen muuta niitä tulkitseva 

kirjailija (Vrt. haastatteluaineiston luonne ks. Hänninen 2010, 163–164.).     

Lähestyn aineistoani sen sisällön kautta etsien sille keskeisiä teemoja, jotka kuvaavat ker-

tojan menneisyydelle antamia merkityksiä. Tarkastelen niitä suhteessa historiantutkimuk-

sessa tuotetun tiedon tarjoamaan kontekstiin, kuten kansallissosialismin suosiolle merki-

tyksellisenä pidettyihin tekijöihin. Samalla pyrin pitämään mielessä, mihin kysymyksiin 

kyseinen aineisto voi vastata. Pohdinkin sitä, miten kirjoittaja asemoi itseään ja muita sekä 

kritisoi tai pyrkii selittämään asioita lukijoilleen.    

Narratiivien analyysini pohjautuu erityisesti seuraaviin aineistolle asettamiini kysymyksiin:  

– Kuka kertoo, kenelle ja missä välineessä? 

– Mitä kerrotaan, mitkä ovat keskeiset teemat, millaisia aukkoja mahdollisesti jää? 

o Kuinka henkilökohtaiset tarinat suhteutuvat niihin kulttuurisiin kertomuk-

siin, esimerkiksi aiempaan tutkimustietoon, joita kyseiseen ilmiöön liite-

tään?  

– Miten kerrotaan, millaisia tyylikeinoja käytetään? 

o Löytyykö tarinasta puolustautumista, kannanottoja, kritiikkiä, ilmiön prob-

lematisointia? 

o Millä eri tavoin kertoja asemoi itseään ja muita?  

o Kuinka kertoja nivoo yhteen esimerkiksi erilaisia henkilökohtaisia koke-

muksia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tarpeita, tavoitteita, toiveita ja asen-

teita? 
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o Missä kohdassa kerronta on hyvin henkilökohtaista ja missä kohdassa kerto-

ja pysyy yleisellä tasolla? (Huttu 2013; ks. myös Salmi-Niklander 2006, 

209.) 

Tarkastelemassani kolmessa kertomuksessa käsitellään kaikissa yhteisön muistin ja identi-

teetin näkökulmasta keskeisiä vastuun ja syyllisyyden kysymyksiä. Ne pohtivat sekä hen-

kilökohtaisella että yhteisöllisellä tasolla saksalaisten suhtautumista kansallissosialistien 

valtaannousuun, ideologiaan ja johtajan palvontaan sekä valtaväestön alistumiseen natsi-

hallinnon aikana. Myös erityisesti sodanjälkeisen kansallisen identiteetin kannalta merki-

tyksellistä vastarinnan tematiikkaa käsitellään kaikissa kertomuksissa. Oleelliseksi kerto-

muksissa nousee jaetuille historiallisille kertomuksille tyypillinen, moraalisen näkökulman 

sisältävä, miksi ja miten oli mahdollista -kysymysten pohdinta. Kertomusten sisällön poh-

jalta sekä kulttuurisen kertomuksen taustaa vasten teemoiksi muodostuivat:   

– Suhtautuminen uuteen hallintoon 

– Suhtautuminen ideologiaan 

– Suhtautuminen vastarinnan mahdollisuuteen 

– Menneisyyden moraalinen arvio 

Käsittelen analyysin tuloksia seuraavassa luvussa, joka jakautuu alalukuihin teemoittain. 

Nostan esille kaikkien kolmen kertomuksen näkökulman kunkin teeman osalta sekä ana-

lysoin kirjoittajien niille antamia merkityksiä. Vertaan siten sekä kertomusten välittämiä 

käsityksiä keskenään että aiemmassa tutkimuksessa esille tulleisiin näkökulmiin ja histo-

riantutkimuksen tarjoamaan kontekstiin.  
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5 Tutkimuksen tulokset 

5.1 Suhtautuminen uuteen hallintoon: epäilyksiä, epäpoliittisuutta ja innostuksen 

huumaa  

Kuvatessaan kansallissosialistien valtaannousua ja sen aiheuttamia tuntemuksia asuinym-

päristössään Horst Krüger antoi käsityksen kansallissosialismin vieraudesta tälle ympäris-

tölle. Hän piti Berliinin esikaupunkialuetta Eichkampia tunnollisten porvarisperheiden 

asuinalueena, jonne nämä perheet olivat muuttaneet 1920-luvulla lähiön perustamisen jäl-

keen. Heidän pyrkimyksenään oli elää rauhassa jätettyään taaksensa ensimmäisen maail-

mansodan kauhut ja vuosikymmenen alun inflaation aiheuttamat pelot. Eichkamp oli hänen 

mukaansa ”kunnon saksalaisten maailma”, jolle oli leimallista epäpoliittisuus. Vaaleissa 

eichkampilaiset äänestivät Krügerin mukaan saksalaiskansallisia (Saksalaiskansallinen 

kansanpuolue, DNVP), mutta eivät kansallissosialisteja. (Krüger 1989, 15, 18, 32.)  

Krügerin käsitys äänestyskäyttäytymisestä ei tosin vastaa historiantutkimuksessa esiinty-

vää kuvaa keskiluokasta yleensä, sillä kansallissosialistit vetosivat varsin hyvin myös esi-

merkiksi valtion virkamiehiin (Lee 1998, 8). Krüger ei yleensä ottaen kirjoita mitään 

vuonna 1929 liikkeelle lähteneen maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksista, joten sillä 

ei ilmeisesti ollut suurta merkitystä hänen perheensä tai lähipiirinsä elämään. Talouskriisi 

ja sen seuraukset olivat kuitenkin keskeinen tekijä siinä, että monet keskiluokkaan kuulu-

vat siirtyivät kansallissosialistien kannattajaksi (Lee 1998, 8.).  

Kuvauksessaan perheestään Krüger painotti voimakkaasti epäpoliittisuutta, ja hän piti tätä 

piirrettä leimallisena myös ympäröivälle yhteisölle. Oma perhe esiintyi hänelle muutenkin 

tyypillisenä esimerkkinä kyseisen sosiaaliluokan perheestä, joka oli lähtöisin varsin vaati-

mattomista oloista, mutta oli kyennyt nousemaan sosiaalisessa hierarkiassa, ja pyrki täten 

säilyttämään saavuttamansa aseman. Krüger näki epäpoliittisuuden sekä järjestyksestä ja 

sovinnaisuudesta kiinnipitämisen kuuluvan oleellisena osana tähän elämään. (Krüger 1989, 

32.)  

Toisenlainen suhtautuminen tulee esille Wibke Bruhnsin kertomuksessa. Hänen perheensä 

kuului varakkaaseen kauppias- ja porvarissukuun. Vaikka molemmat vanhemmat liittyivät 

NSDAP:hen, isä jo vuonna 1933 ja äiti neljää vuotta myöhemmin, niin suhtautuminen kan-

sallissosialisteihin oli aluksi epäilevää ennen muuta luokkaerojen vuoksi. Kansallissosialis-
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tit miellettiin lähinnä rahvaanomaisiksi ja riidanhaluisiksi, eikä heitä haluttu ottaa todesta 

ylemmän yhteiskuntaluokan piirissä. (Bruhns 2010, 17, 143, 146, 243–245.) 

Bruhnsin tulkinnan mukaan hänen isänsä liittyi puolueeseen toisaalta käytännön syiden 

vuoksi, kun natsit olivat päässet valtaan, mutta myös kansallistuntoon liittyvistä syistä. 

Luokka-ajattelu ilmenee myös käsityksessä isän SS-joukkoihin (Schutzstaffel, suomeksi 

suojajoukot) liittymisen motiiveista, sillä taustalla kerrotaan vaikuttaneen niiden elitistisen 

sekä sotilaallisen luonteen, jossa upseereita kunnioitetaan. Bruhnsin isä, Hans Georg 

Klamroth, toimi upseerina sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan aikana, mutta hä-

nen aktiivinen toimintansa SS-organisaation sisällä oli kuitenkin lyhytaikaista kestäen vain 

vuoteen 1934 saakka. (Bruhns 2010, 258–259, 261.)  

Krügerin kuvauksessa perheensä ja lähiympäristönsä suhtautumisesta kansallissosialistien 

valtaannousuun korostui mielikuva tapahtumien vääjäämättömyydestä ja kaukaisuudesta.  

Hitlerin valtakunta tuli Eichkampin ylle oikeastaan kuin jokin ylimaallinen voima. Kutsu-

matta, taisteluitta. Se oli yhtäkkiä vain siinä, kuin jokin vuodenaika. Aika oli kypsä. Kaikki 

oli täällä luontoa eikä mikään yhteiskuntaa. Kukaan ei ollut osallistunut siihen, kukaan ei ol-

lut kuulunut natseihin. Se tuli kaukaisesta Berliinistä ja oli kuin pilvi Eichkampin yllä: kor-

kealla ja kauniin untuvaisena. (Krüger 1989, 33.) 

Ihmisten ensireaktioina olivat hänen mukaansa epäily ja hämmästys sekä ainakin hänen 

vanhempiensa kohdalla hienoinen pelko. Näiden ensireaktioiden tilalle vaihtuivat kuiten-

kin pian toiveikkuus ja iloinen mieliala, koska asioiden nähtiin alkavan sujua. Tätä myötä 

myös hakaristiliput otettiin käyttöön Eichkampissa. Krüger korostikin voimakkaasti tapah-

tumien juhlallisuutta. (Krüger 1989, 16, 21)  

Yhtäkkiä tähän epäpoliittisten ihmisten pieneen vihreään keitaaseen oli puhjennut suuren 

maailman myrsky. Ei mikään poliittinen myrsky, pikemminkin kevätmyrsky, Saksan uusiu-

tumisen myrsky. Kukapa ei siinä olisi nostanut purjeitaan? (Krüger 1989, 21.) 

Merkkinä nuoruutensa elinympäristön epäpoliittisuudesta Krüger väitti, ettei hän tavannut 

Eichkampissa niiden kahdentoista vuoden aikana, jolloin Hitler oli vallassa, oikeastaan 

yhtään todellista natsia. (Krüger 1989, 14–15.) Mielenkiintoista tulkinnassa on se, ketä 

pidetään todellisena natsina. Riittääkö tähän esimerkiksi NSDAP:n jäsenyys vai edellyte-

täänkö vielä jotakin muuta? Viittauksellaan todellisiin natseihin Krüger halusi ilmeisesti 

rajata pois sellaiset henkilöt, jotka ulkoisesti osoittivat lojaalisuutta natsihallinnolle, kuten 

hänen isänsä, mutta jotka eivät todella tukeneet kansallissosialistista ideologiaa. Tällaiseen 

käyttäytymiseen viittaa myös hänen alla oleva kuvauksensa hakaristiviirin saamisesta pol-

kupyöräänsä.  
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Eräänä päivänä äitini tuli kotiin mukanaan pieni kolmikulmainen viiri ja sanoi: "Tämä on 

polkupyörääsi varten. Kaikilla pojilla täällä Eichkampissa on polkupyörissään tällaiset somat 

viirit." Hän tarkoitti tämän,, kuten kaiken muunkin minkä teki, luonnollisesti täysin epäpo-

liittiseksi. Kaikki oli nyt yksinkertaisesti vain niin ylevää ja juhlallista. (Krüger 1989, 20–

21.) 

Edellä olevien kuvausten perusteella voisi tulkita, että epäpoliittisuutta ja ulkopuolisuutta 

painottavan kertomuksen tarkoitus olisi vapauttaa omat vanhemmat ja lähipiiri vastuusta 

kansallissosialistisen menneisyyden suhteen. Krüger kuitenkin itse toteaa asian olevan 

päinvastoin, eli hänen mukaansa ilman näiden tavallisten saksalaisten toimia natsit eivät 

olisi koskaan saaneet päämääriään toteutettua (Ks. esim. Krüger 1989, 20, 38–39.). Kerto-

misen tapa on elävästi kuvaileva ja paikoin provokatiivinenkin. Hän tarkastelee vanhempi-

aan ja heidän elämäntapaansa sekä arvojaan hyvin kriittisesti irrottaen niistä itsensä (Ks. 

esim. Krüger 1989, 25, 29.). Krüger ei kuitenkaan kuvaa itseäänkään ihanneminän tai san-

karillisen selviytyjän roolissa, joka on toisinaan tyypillistä haasteellisista tilanteista kerrot-

taessa (Ks. Day Sclater 2008, 102.), vaan kuvaa myöhemmässä vaiheessa myös itseään ja 

omaa toimintaansa kriittisessä sävyssä (Ks. esim. Krüger 1989, 90.). 

Bruhnsin kertomus tuo esille myös ylevyyden ja juhlallisuuden: soihtukulkueet ja paraatit, 

kansallisen yhtenäisyyden sekä Hitlerin vaikuttavat puheet. Aiemmista epäluuloista huoli-

matta perheessä laulettiin jo natsien valtaannousun vuonna Hitler-lauluja. Wibken äiti kir-

joitti lastenpäiväkirjoihin "äärimmäisen poliittisista ja kohottavista ajoista" sekä Hitlerin 

nerokkuudesta vaistota oikeaan aikaan erilaisia asioita. Wibke kiinnittää huomiota siihen, 

kuinka elämä jatkui ulkoisesti aivan normaalina ja ihmiset ovat hyväntuulisia. Hän itse 

tulkitessaan asioita myöhempien tapahtumien valossa odottaisi, "että maapallo olisi vähin-

täänkin lakannut pyörimästä". (Bruhns 2010, 21–22, 267–269, 276.) Toteamus kuvaakin 

hyvin sodanjälkeisten sukupolvien näkökulmaa ja tapaa tulkita tuota jaksoa saksalaisessa 

kansallisessa  menneisyydessä, jonka merkitys on noussut suuremmaksi kuin yhdenkään 

muun ajanjakson historiassa. 

Kyky näyttävien joukkotapahtumien sekä erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen on  

Krügerin kertomuksessa oleellinen tekijä, jota hän painotti kuvatessaan kansallissosialisti-

sen hallinnon suosiota. Hänen mukaansa kaiken juhlallisuuden ja suuruuden sekä esimer-

kiksi teatteriesitysten kautta kyettiin kohottamaan ihmisten omanarvontuntoa. Jokainen 

kykeni kokemaan olevansa osa jotakin suurta. (Krüger 1989, 20–22, 36.)  

Huuma ja ylevyys ovat fasismin avainsanat, avaimet sen julkisivuun, samalla tavalla kuin 

sanat terrori ja kuolema ovat avainsanoja sen kääntöpuolelle, ja luulen että myös eichkampi-

laiset antoivat mielellään huumata ja ylevöittää itsensä. Se oli heidän kohtalonsa. Tässä koh-
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den he olivat puolustuskyvyttömiä. Sitä oli yhtäkkiä joku. Sitä oli jotain parempaa, korke-

ammalla arvoasteikossa: saksalainen. Pyhä voima oli yhtäkkiä Saksan maaperän yllä. (Krü-

ger 1989, 22.)  

Krüger kiinnittää siten Bruhnsin tavoin huomiota kansallisuustunteen merkitykseen. Myös 

natsihallinnon kulttuurielämään liittyvät toimenpiteet vaikuttivat Krügerin mukaan voi-

makkaasti hänen perheeseensä. Hän kirjoittikin, että ”Hitlerin tunkeutuminen taloomme 

tapahtui pääasiassa esteettisesti”. Uuden hallinnon myötä korostuivat saksalaisen musiikin 

ja taiteen merkitys. Muun muassa halvemmat teatteriliput tarjosivat mahdollisuuden olla 

osa tätä kansallissosialistista kulttuuripiiriä. Krüger kuvasi äitinsä painottaneen Hitlerin 

taiteellista menneisyyttä, ja uuden hallinnon mukanaan tuoman ajan ”runollisuutta”, joka 

oli hänen mukaansa äitinsä lempisana tuona aikana. (Krüger 1989, 34.) Kulttuurin ja es-

teettisyyden painottaminen kuvaavat natsihallinnon monialaista vaikutusta. Kulttuurin kes-

keisenä tehtävänä oli palvella ”herrarodun” ideologian tarkoitusperiä ja vahvistaa käsitystä 

kansasta. Halvat teatteri- ja elokuvaliput yhdessä aiempaa halvempien radioiden ja kansalle 

suunnatun auton kanssa toivat nämä kansanyhteisön saavutuksien symbolit yhä useamman 

ulottuville. (Welch 1995, 66–67.) Myös Bruhns tuo kirjassaan esille uuden hallinnon saa-

vutukset: työttömyyden laskun, autot, moottoritiet, työläisten lomat ja elokuvat, jotka tosin 

todetaan lähinnä historiallisena kontekstina eikä niinkään perheen kokemusten kautta. Sen 

sijaan olympialaisten järjestämisen Berliinissä 1936 kerrotaan koskettaneen myös hänen 

perhettään. (Bruhns 2010, 288–289.)  

Lasten näkökulmasta esimerkiksi joukko-, urheilu- ja kulttuuritapahtumat saattoivat olla 

hyvinkin vaikuttavia. Berliinin olympialaisten ohella Bruhns kuvaa sitä, kuinka puolueko-

kouksen voimannäytöt tekivät vaikutuksen hänen sisaruksiinsa. (Bruhns 2010, 291.) Gün-

ter Grass huomauttaa myös omista muistoistaan nuoruusajalta: 

Siinä kaikki. Niin hanakasti kuin tonginkin muistojeni kuolleita lehtiä, niistä ei löydy mitään 

minulle otollista. Minua eivät lapsuusvuosina ilmeisestikään vaivanneet minkäänlaiset epäi-

lykset. Pikemminkin minä helposti innostuvana osallistuin kaikkeen, mitä minulle tarjosi 

kiihkeän kiihottavasti esittäytyvä "Uusi aika". (Grass 2007, 28–29.) 

Kaikki kertomukset vahvistavat siten käsitystä kansallissosialistisen hallinnon mukanaan 

tuoman "uuden ajan" innostavasta ja mukaansa tempaavasta vaikutuksesta. Bruhnsin osalta 

kokemukset eivät voineetkaan olla omakohtaisia, mutta Grass sen sijaan kuvaa omaa in-

nostustaan, kuten edellä oleva sitaatti osoittaa. Sitaatin alun pohdinnallinen osa kuvaa hy-

vin hänen muistelmiensa luonnetta ja hänen suhtautumistaan menneisyyden tavoittamiseen 

muistojen kautta sekä tietoisuuttaan nykyhetken läsnäolosta menneisyyden tulkinnassa.  
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Mielenkiintoinen piirre Krügerin kertomuksessa sen sijaan on, että hän ulkoistaa kerto-

muksessaan itsensä tästä innostuksesta, eikä kuvaa omia tuntojaan, vaan tyytyy kuvaamaan 

sitä ulkonaisesti yhteisön kannalta. Eräs huomioitava seikka Krügerin kuvauksessa nuo-

ruudestaan on, että hän ei mainitse missään yhteydessä kansallissosialistisia nuorisojärjes-

töjä, vaikka niiden merkitys kansallissosialistisessa aatteellisessa kasvatuksessa oli erittäin 

oleellinen. Merkittävimpiä näistä järjestöistä olivat Hitler Jugend (Hitler nuoret) sekä Bund 

deutscher Mädel (Saksalaisten tyttöjen liitto), jotka olivat molemmat tarkoitettu 14–18-

vuotiaille eri sukupuolten nuorille. Tutkimuksessa on todettu niiden olleen paikoin erittäin 

suosittuja, ja niiden merkitys oli tätä kautta erittäin tärkeä. Toisaalta niiden vaikutuksen on 

kuitenkin huomioitu olleen myös rajoitettua. (Lee 1998, 34–35.) Erityisesti 1930-luvun 

lopulla niiden on todettu vieraannuttaneen joitakin nuoria, jotka perustivat omia ryhmiään 

(Welch 1995, 62.), vaikka niiden tavoittavuus yleisesti kasvoikin.  Krügerin kertomuksessa 

nuorisojärjestöillä ei siis ollut hänelle itselleen tai lähipiirilleen merkitystä. Voidaan tietysti 

kysyä, onko niiden poisjättäminen ollut tarkoituksellista, mutta tälle ei sinänsä ole perustei-

ta, sillä kirjassaan Krüger ainakin ympäristönsä osalta kuvasi tuntemuksia varsin avoimes-

ti.  

Innostus sai sen sijaan Günter Grassin liittymään kymmenvuotiaana vapaaehtoisesti Jung-

volkiin eli Nuorkansaan, joka oli Hitler Jugendin alainen nuoremmille, 10–14-vuotiaille, 

pojille suunnattu järjestö, vaikka ainakaan hänen äitinsä ei ollut asiasta erityisen innostunut 

(Grass 2007, 29, 33.). 

Meitä kutsuttiin pikkupennuiksi tai sudenpennuiksi. Joululahjaksi toivoin saavani univormun 

ja kaiken siihen kuuluvan: lakin, kaulahuivin, solkivyön  ja olkahihnan. 

En tosin muista, että olisin ollut mitenkään innokas, että olisin tunkenut viirinkantajaksi 

esiintymislavoille tai pyrkinyt kohoamaan sudenpentujen laumanjohtajaksi, mutta ilman 

muuta olin mukana kaikessa, myös silloin kun iänikuinen laulanta ja kumea rummutus kyl-

lästyttivät. 

Houkutuksena oli muutakin kuin univormu. Johtajan toivomus oli: "Nuorison tulee johtaa 

nuorisoa!", ja Nuorkansan ohjelmaan kuuluikin tämän mukaisesti telttaleirejä ja maastoleik-

kejä rantametsikössä, leirinuotioita kaupungin etelänpuoleisten kukkuloiden siirtolohkarei-

den suojissa – ne oli korotettu muinaiseksi käräjäpaikaksi – , päivänseisaus- tai aamunkoi-

tonjuhlia kirkkaan tähtitaivaan alla ja itään antavilla metsäaukeilla. Me lauloimme kuin laulu 

olisi voinut kasvattaa Valtakuntaa suuremmaksi ja suuremmaksi. (Grass 2007, 29–30.) 

Myös muut Grassin aikalaiset ovat tuoneet esille nuoriin vetoavan sosiaalisuuden, yhteisöl-

lisyyden ja halun tuntea itsensä tärkeäksi. Nuorisojärjestöön kuuluneiden mukaan kansal-

lissosialistit olivat taitavia käyttämään hyväkseen nuorten tuntemuksia siitä, että hän on 

parempi kuin vanhempansa ja haluaa panna heille vastaan sekä kulkea omia teitään. Myös 



32 

 

 

nuorten halulle ihailla jotakin ja olla osa jotakin suurempaa tarjottiin valmiit puitteet. 

(Knopp 2006, 63, 66–67, 110–111.) Nuoret ovat tässä suhteessa haavoittuvassa vaiheessa, 

sillä yleisellä tasolla on esitetty näkemys siitä, että itsetunnon heikkous voi johtaa sen 

kompensoimiseen liittymällä vahvaan kollektiiviseen yhteisöön ja mukautumalla sen ideo-

logiaan riippumatta sen sisällöstä (Meretoja 2011, 81.). 

Edellä mainittujen syiden ohella Grass tulkitsee omaa kiinnostustaan ja motiivejaan jäl-

keenpäin:  

Tuo kaikki houkutteli minua, koska halusin päästä pois perheen pikkuporvarillisesta tunkkai-

suudesta, pois isän läheltä, kuuntelemasta asiakkaiden juttuja tiskin ääressä, pois ahtaasta 

asunnosta, josta minulle liikeni vain ahdas soppi olohuoneen oikeanpuoleisen ikkunan alta – 

siihen sain tyytyä. (Grass 2007, 30.) 

Grassin tapa kuvata nuoruutensa elinympäristöään ja itseään on toisaalta hyvin elävää, 

mutta samalla hän tulkitsee asioita myöhemmästä perspektiivistä käsin. Grass on käyttänyt 

samanlaista narratiivisen kerronnan menetelmää myös fiktiivisissä romaaneissaan, joissa 

kertojat tarkastelevat nuorempaa minäänsä vanhemman minän perspektiivistä. Menneitä 

kokemuksia kerrotaan siten, että tapahtumien kuvaus ja niiden välitön läheisyys kietoutu-

vat yhteen myöhemmän tulkinnan kanssa. (Meretoja 2011, 80.)  

Omaa rooliaan Jungvolkissa Grass kuvaa myötäilijäksi. (Grass 2007, 31.) Tämä kuvaus 

tulee lähelle Krügerin tulkintaa kansallissosialismiin suhtautumisesta epäpoliittisessa kas-

vuympäristössään. Myös Grass on fiktiivisissä teoksissaan kuvannut passiivista osallistu-

mista ja joukkoon sulautumista tyypillisiksi tavoiksi mukautua yhteisössä, jossa ei edes 

haluta tietää tarkemmin, mitä ympärillä tapahtuu, vaan ollaan tietoisesti välinpitämättömiä 

(Meretoja 2011, 81.).        

5.2 Suhtautuminen ideologiaan: Johtajan palvontaa, kansallista yhtenäisyyttä ja 

rasismia 

Kansallissosialismin aikaa lapsuusympäristössään tarkastellessaan Krüger tuo esille Hitle-

rin henkilökohtaisen suosion, jota on myöhemmässä historiantutkimuksessa pidetty erittäin 

oleellisena tekijänä kansallissosialistien kannatukselle (Lee 1998, 49; ks. myös Kershaw 

1994, 203–204.) Hänen mukaansa saksalaiset todella rakastivat Hitleriä, ja että he olivat, 

vanhempansa mukaan lukien, loppuun asti edelleen sitä mieltä, että he olivat kiitollisuuden 

velassa Hitlerille kaikesta. (Krüger 1989, 38–39.) Krüger ilmaisee tämän suoraan tapaansa:  
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Ja jos joku olisi vuonna 38 kohottanut kätensä ampuakseen Hitlerin, ei olisi tarvinnut mitään 

SS-joukkoja tai Gestapoa syyllisen kiinnisaamiseksi. Kansa itse olisi tuominnut hänet Messi-

aan murhaajana. Niin se oli. (Krüger 1989, 38.) 

Mielenkiintoista onkin, että Hitlerin suosion on todettu olleen varsin kestävää (Welch 

1995, 87, 89.), joten Krüger tulee 60-luvun analyysissään varsin lähelle tätä käsitystä asias-

ta, vaikka oman aikansa keskustelussa tämä ei välttämättä ollut itsestään selvää, mihin 

Krügerin oma maininta historioitsijoista seuraavassa sitaatissa voi viitata. 

Varhaisin muistoni Hitleristä on riemu. Olen siitä pahoillani, koska historioitsijat ovat asiasta 

tänään toista mieltä, mutta minä kuulin ensin vain riemun. Se ei tullut Eichkampista. Se tuli 

radiosta. Kaukaisesta ja vieraasta Berliinin kaupungista. (Krüger 1989, 20.) 

Hitlerin henkilökultti nousee selvästi esille myös muussa käyttämässäni aineistossa. Grass 

kuvaa  järkähtämätöntä uskoaan Hitleriin nuorisojärjestön ajalta: 

[Paikalliset puoluepamput] väärinkäyttivät puheissaan jatkuvasti Johtajan pyhää nimeä, hä-

nen johon me uskoimme, ei, johon minä uskoin lujasti ja hetkeäkään epäröimättä aina siihen 

saakka, kunnes kaikki oli pirstaleina. (Grass 2007, 48.)  

Hänen mukaansa Hitlerin pelastuminen heinäkuun 20. päivän attentaatista vuonna 1944 

koettiin tunteellisesti ja sitä pidettiin kaitselmuksena, ja sen tekijöitä kohtaan tunnettiin 

päämäärätöntä vihaa. Vaikka tuohon mennessä Hitlerinkin julkisivuun oli jo tullut selvästi 

erottuvia halkeamia, niin Grassin usko "Johtajaan" oli kuitenkin säilynyt vahingoittumat-

tomana, vaikka jälkikäteen olisikin hänen mukaansa kovin houkuttelevaa kääntää huomio 

pois tästä unohduksiin painetusta, mutta silti vaivaavasta asiasta. (Grass 2007, 115–116.) 

Ei häneen ollut vaikea uskoa, se oli lapsellisen helppoa. Hän säilyi rikkumattomana ja oli se 

mitä esitti. Hänen luja, joka ainoaan läsnäolijaan kohdistuva katseensa. Hänen kenttäharmaa 

asunsa, vailla koreita kunniamerkkejä. Vain ensimmäisen maailmansodan aikainen rautaristi 

rinnallaan, kuvattuna yksinkertaisessa suuruudessaan, hän oli kaikkialla minne katse osui. 

Hänen äänensä tuli kuin ylhäältä. Hän selvisi hengissä kaikista attentaateista. Eikö vain häntä 

suojellutkin jokin käsittämätön: Kaitselmus? (Grass 2007, 116–117.)  

Bruhnsin kertomuksessa korostuvat perheen naisten käsitykset Hitleristä. Äitinsä hän ker-

too kuvanneen Hitlerin nerokkuutta, kykyä selviytyä raskaasta taakasta ja hänen saavutta-

mistaan suunnattomista voitoista, jotka ovat entisestään syventäneet uskoa ja ihailua suurta 

johtajaa kohtaan (Bruhns 2010, 21–22, 273–274, 293.). Varsinainen henkilöpalvonta tulee 

kuitenkin esille lasten kautta, missä on varmasti nähtävissä kansallissosialistisen nuoriso-

järjestön kautta tullutta aatteellista vaikutusta, jonka piirissä perheen kolme vanhinta lasta 

olivat. Isosiskonsa, joka yleni tyttöjärjestön piirijohtajaksi, Wibke kuvaa hyvin uskollisena 

kansallissosialistina (Bruhns 2010, 21, 282–283.). Wibke lainaa "tyrmistyneen myötätun-

toisena" isosiskonsa vuoden 1944 lopulla kirjoittamia päiväkirjamerkintöjä: 



34 

 

 

"En saata päästää hänestä irti, en saata hukata uskoani häneen, jota olen palvellut ja halunnut 

palvella koko ikäni. Kuulun hänelle, isäni murhaajalle, kuulun niin lujin sitein, etten rohkene 

vieläkään nostaa ainuttakaan selkeää ajatusta häntä vastaan." (Bruhns 2010, 21.) 

"... en ole vieläkään päässyt irti Sinusta...tahdon yhä tuntea katseesi lumovoiman, käske, 

käske mitä tahdot, ja minä astun puolestasi kuolemaan." (Bruhns 2010, 21.) 

"Minä uskoin ja minut petettiin. Minä uurastin paholaisen hyväksi – minä rakastin Sinua, 

mein Führer! Ensimmäisen kerran tunnen nyt, että pystyisin vihamaan... [--]" (Bruhns 2010, 

21.) 

Sitaateissa heijastuu hänen isänsä muutamia kuukausia aiemmin toimeenpantu kuoleman-

tuomio, joka on vaikuttanut Wibken sisaren uskon murenemiseen, mutta itse Hitlerin hen-

kilöpalvonnan näkökulmasta ne eivät ole poikkeuksellisia, vaan aikalaisnaisilta löytyy sa-

manlaisia palvovia kommentteja Hitleristä. (Ks. Knopp 2006, 103.) Suhtautumistaan lu-

kemiinsa päiväkirjamerkintöihin Wibke kuvasi tyrmistyneen myötätuntoiseksi. Ajatus lä-

hisukulaisen Hitlerin palvonnasta aiheutti siten myöhemmän tiedon valossa kauhistusta, 

mutta hän ei halua kuitenkaan tuomita ja syyllistää siskoaan tästä, vaan tuntee myötätuntoa 

tämän nuoruuden sinisilmäisyyttä kohtaan. Omaa, pienen lapsen näkökulmaansa, ja siihen 

liittyvää muistikuvaa sodan jälkeiseltä ajalta Wibke Bruhns tarkastelee analyyttisesti: 

Ensimmäisiä muistikuviani uudelta ajalta on valtava korvapuusti. En muista enää kuka sen 

antoi, Else vai Barbara, muistan vain, että lensin sen voimasta keittiön poikki. Vasta aikuise-

na ymmärsin, mistä hyvästä se minulle annettiin. Polvenkorkuisena, jollainen silloin siis olin, 

olin kysynyt viattomasti: Eikö kukaan rakastakaan enää Führeriä? Miksei kukaan enää sano 

Heil Hitler? Ehkä minun olisi pitänyt sen sijaan kysyä: Miksi kukaan on koskaan niin sano-

nut? (Bruhns 2010, 403.) 

Johtajakultin ohella kansallissosialistisen ideologian yksi keskeinen elementti oli luoda 

vaikutelmaa kuvitteellisesta luokattomasta kansanyhteisöstä, jossa saksalainen verenperin-

tö toimisi yhdistävänä tekijänä rodullisesti tasavertaisten kansantoverien välillä. Tämän 

uuden kansallisen tietoisuuden myötä yhteiskunnalliset luokkaerot muodostuisivat merki-

tyksettömiksi. Kääntöpuolena tälle olivat kansanyhteisön ulkopuolelle jäävät ryhmät, joi-

den joukosta pyrittiin osoittamaan kansanyhteisölle sen viholliset. (Jokisalo 1995, 53.)  

Horst Krügerin lapsuuskuvauksessa ideologinen luokaton kansanyhteisö loistaa poissa 

olollaan, sillä hän korostaa vanhemmillaan olleen erittäin selvän käsityksen yhteiskunnalli-

sesta arvoasteikosta. Tämä arvoasteikko tuli tuntea, ja sen sisällä vallinneet erot olivat heil-

le hyvin selkeitä. Krügerin mukaan hänen äitinsä teki eron jopa maatalousministeriön ja 

kulttuuriministeriön ylemmän virkamiehen välille, koska taideasiat antoivat aivan erilaisen 

arvoaseman kuin maatalouteen liittyvien asioiden hoito. Tätä erottelua hänen isänsä ei to-

sin Horstin mukaan voinut ymmärtää. Krüger esitti, että useimmat eichkampilaisista olivat 
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tuohon aikaan samanlaisia kuin hänen vanhempansa. He pelkäsivät menettävänsä saavut-

tamansa aseman, ja tahtoivat pysyä ylhäällä arvoasteikossaan, jonka eroja kohtaan heillä 

oli pettämätön vaisto. (Krüger 1989, 30–32.) 

Erityisesti työläisiä koskevat näkemykset olivat Krügerin kuvauksen perusteella äärimmäi-

sen jyrkkiä. He olivat hänen vanhempiensa mukaan "punaista roskaväkeä". Krüger kuvasi 

seuraavasti tuntemuksiaan, joita hänellä oli ollut kulkiessaan nuoruudessaan työväen asun-

tojen ohi. 

Se oli outo, vieras maailma, johon en koskaan astunut jalallanikaan, sekoitus uteliaisuutta ja 

halveksuntaa, yhdeksän vuoden ajan kuljin koululaukkuineni näiden punaisten aitojen  ohi, 

olin lopultakin oppikoululainen ja pääsisin kerran ensimmäisenä meidän perheessämme yli-

oppilaaksi. Uskalsin vain kaukaa luoda tutkivia katseita tähän minulta kiellettyyn alempien 

yhteiskuntaluokkien maailmaan, tunsin sitä kohtaan toivoa ja pelkoa — sellainen oli punais-

ten saapuminen Eichkampiin. (Krüger 1989, 28–29.) 

Myös samaan yhteiskuntaluokkaan Krügerin vanhempien kanssa kuuluneen oppikoulun 

opettajan jäsenyys sosiaalidemokraattisessa puolueessa vuonna 1932 oli koettu jyrkän kiel-

teisesti. Horstia oli asian tultua hänen vanhempiensa tietoon kielletty käymästä enää tämän 

naapuriperheen luona, jonka poika oli ollut hänen ystävänsä. (Krüger 1989, 32–33.)  

Hallitsevan puolueen ideologiasta huolimatta Krüger sai siis kuvauksensa mukaan hyvin 

luokkatietoisen kasvatuksen. Työväestöä ja työväenaatetta kohtaan tunnettiin keskiluokan 

piirissä jonkinlaista pelkoa. Suhde sosialismiin on muistelmien julkaisun ajankohdan kan-

nalta mielenkiintoinen kysymys, sillä kansallissosialistit saivat paljon tukijoita juuri kom-

munismin pelosta johtuen (Ks. Lee 1998, 51; Jokisalo 1995, 97, 106.), mutta 60-luvulla 

elettiin myös jaetussa Saksassa vastakkainasettelun aikaa. Itä-Saksan (Saksan demokraatti-

nen tasavalta, DDR) osalta vapautuminen syyllisyydestä Hitlerin Saksan aikaisista teoista 

tapahtui ideologisista lähtökohdista. Natsi-Saksan teot olivat porvarillisen järjestelmän 

perua, ja siksi Länsi-Saksan (Saksan liittotasavalta, BRD) poliittisen järjestelmän vastuulla, 

jossa fasistisen perinnön katsottiin jatkuvan. Itä-Saksan sisällä keskustelua ei nähty tarpeel-

liseksi, joten suhde menneisyyteen on siten ollut erilainen Saksan eri osissa. (Kuparinen 

2008, 334–335.) Itä-Saksa pyrki 1960-luvulla voimakkaasti leimaamaan Länsi-Saksaa 

Kolmannen valtakunnan seuraajana esimerkiksi julkaisemalla yksityiskohtaisen kirjallisen 

selvityksen yli 2300 entisen natsirikollisen uusista yhteiskunnallisista asemista Länsi-

Saksassa mukaan lukien korkeassa virassa toimivia henkilöitä. (Hentilä 1994, 260.) Tämä 

DDR:n ideologinen lähtökohta näkyi myös kirjallisuudessa, jossa menneisyyden käsittelyl-

le ei ollut sijaa. (Meretoja 2010b, 26.) 
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Nuorisojärjestöihin kuuluneiden kokemuksista saa luokkatietoisuuden suhteen Krügerin 

kertomuksesta poikkeavan käsityksen. (Ks. Knopp 2006, 61, 63.) Grass kertoo ihailleensa 

ja seuranneensa kuuliaisena kaksi vuotta vanhempaa työläistaustaista lippueenjohtajaansa, 

joka oli hänen mukaansa "hyvä tyyppi" (Grass 2007, 30.) Bruhns nostaa esiin Hitlerin jul-

kisuudessa esittämän käsityksen siitä, että uusi aika luodaan nimenomaan nuorison kautta. 

Hitler käänsi selkänsä vanhalle oikeistolle, mikä toisaalta näkyi Wibken isän kriittisessä 

suhtautumisessa natseihin ennen valtaannousua. Sen sijaan tuon jälkeen luokkaerot näyttä-

vät kaventuvan, sillä "kaikki halusivat olla läsnä" pois lukien vastustajina pidetyt työläiset: 

sekä sosiaalidemokraatit että kommunistit. (Bruhns 2010, 244–246, 258.) Grass on myös 

kuvannut 1960-luvun romaanissaan sitä, että monet keskiluokkaan kuuluvat liittyivät 

NSDAP:hen muiden mukana, eli lähinnä siksi, että heidän naapurinsa tai tuttavansa olivat 

puolueen jäseniä. (Meretoja 2011, 80.) Mielenkiintoinen on myös Grassin kertomus sodan-

jälkeisistä mietteistään, jolloin hän kaivostöissä seurasi kommunistien, sosiaalidemokraat-

tien ja natsien, joita siis hänen mukaansa edelleen löytyi, välisiä kiistoja. Kertomuksen 

mukaan hän alkoi tuolloin hiukan aavistaa, millainen kommunistien ja natsien kiero kump-

panuus, sovittelevampia osapuolia, kuten sosiaalidemokraatteja vastaan, oli tuhonnut 

Weimarin tasavallan, valtion, jota molemmat osapuolet halveksivat. (Grass 2007, 280–

281.) Tämä ajatus voi osaltaan heijastella hänen myöhempiä poliittisia näkemyksiään, sillä 

Grass on ollut 1960-luvulta lähtien aktiivinen sosiaalidemokraatti (Ks. Meretoja 2010a, 

112.).  

Huolimatta propagandan ainakin osittaisesta epäonnistumisesta luokkatietoisuuden tuhoa-

misessa, se onnistui jossain määrin luomaan uutta kansallista tietoisuutta. (Welch 1995, 

58.) Krügerin kuvaus nostaa esiin tämän piirteen nuoruuden elinympäristössään. Hän mai-

nitsi käsityksen kansasta olleen jotakin uutta Eichkampissa, joka tuli uuden hallinnon myö-

tä. (Krüger 1989, 33)  

Kansallinen yhtenäisyys ja kansallistunne ovat selvä teema ja motiivi vanhempien osalli-

suudelle Bruhnsin teoksessa. Tulkinnan mukaan Wibken isä liittyi puolueeseen paitsi käy-

tännön myös kansallistuntoon liittyvien syiden vuoksi. Taustalla vaikuttivat jo aiemmin 

ensimmäisen maailmasodan häpeärauha ja ihmetys keisarillisen Saksan katoamisesta sekä 

kansallissosialistien kaudella saavutettu uusi kansallinen yhtenäisyys. Kansallisen ylem-

myyden ideologiasta kertoo Bruhnsin tulkinta siitä, että myöhemminkään sodan aikana 

toisten kansojen valloittamisesta ja johtamisen sekä orjuuttamisen oikeutuksesta ei ollut 

epäilystä. (Bruhns 2010, 18, 117–121, 258–259, 267–268, 276.)  
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Natsi-ideologian viholliskuvaan liittyvän antisemitismin asema ei sen sijaan ollut aivan 

selkeä yhdessäkään kolmesta tutkimastani elämäkerrasta. Krügerin kuvauksesta saa käsi-

tyksen, että ainakin suurin osa aiemmin alueella asuneista juutalaisista muutti pois jo var-

sin varhaisessa vaiheessa vallan vaihtumisen jälkeen. Muiden asukkaiden suhtautuminen 

heihin oli kuitenkin Krügerin perusteella ollut myönteistä. 

Katzensteinit ja Schickit ja Wittkowskit olivat muuttaneet pois. Sitä ei oikein edes huoman-

nut. Meidän hyvät juutalaisemme; pahat juutalaiset asuivat Alexanderplatzin ympäristössä. 

Jokaisella eichkampilaisella oli vähintään yksi hyvä juutalainen. Äitini suosi juutalaisia lää-

käreitä. (Krüger 1989, 16.) 

Viittauksia "hyviin juutalaisiin" vanhempien taholta löytyy myös Grassin sekä Bruhnsin   

kertomuksista (Ks. Grass 2007, 96; Bruhns 2010, 279, 355.) Bruhnsin perheen osalta tilan-

ne on kuitenkin monimuotoisempi, sillä hänen kertomuksestaan löytyy myös juutalaisvas-

taiseksi tulkittavia kohtia esimerkiksi isoisän ja isän kirjoituksista. Myös niin sanottu arja-

laispykälä otettiin mukaan sukuyhdistyksen sääntöihin jo vuonna 1933. Sen mukaan suvun 

jäsen, joka solmii avioliiton ei-arjalaisen kanssa, menettää suvun jäsenyyden. Wibken mu-

kaan hänen isänsä ei ollut kuitenkaan antisemiitti. Wibke tulkitsee esimerkiksi eräässä yh-

teydessä "juutalaislurjukset" -termin käytön ennen muuta ylemmyyden tunnoksi ja eliit-

tiajatteluksi, jonka taustalla vaikuttaa muukalaisuuden pelko. Samanlainen ylemmyyden-

tuntoisuus ilmenee myös arjalaispykälän kohdalla. (Bruhns 2010, 102, 256, 265, 267.) 

Vaikka Bruhnsin tulkinta ei näytä ilmentävän suoranaista menneisyyden silottelua, jää ky-

symys vanhempien vaikenemisesta tässä asiassa ja sen merkityksestä kuitenkin avoimeksi. 

Hän pohtii useassa kohdin, kuinka paljon erityisesti hänen äitinsä ajatteli juutalaisten koh-

taloa, josta ei mainita Wibken läpikäymissä papereissa juuri mitään. Wibke kirjoittaa tästä 

vaikenemisesta: "En jaksa ymmärtää heitä." (Bruhns 2010, 320, 355.) 

Krügerin teoksestakin löytyy viittauksia antisemitismin ilmenemiseen hänen kuvaukses-

taan äitinsä suhtautumisesta erääseen Hitlerin puheeseen. Tässä puheessa Hitler oli tuonut 

esiin juutalaisvastaisen taistelun uskonnollisen puolen julistamalla, että taistelu juutalaisia 

vastaan on samalla taistelua Jumalan asian puolesta. Tämä puhe oli Krügerin mukaan he-

rättänyt hänen äidissään ristiriitaista ihailua, sillä äidin käsityksen perusteella kirkossa oli 

neuvottu suurin piirtein samalla tavalla. Krügerin käsityksenä olikin, että hänen äitinsä 

pyrki ymmärtämään antisemitismin teologisella eli omasta mielestään korkeammalla tasol-

la. (Krüger 1989, 37.)  
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Kertomusten kokonaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna antisemitismiä ei voida pitää niis-

sä kansallissosialismin ja sen toimien käyttövoimana. Kertomusten luoma kuva saksalais-

ten suhtautumisesta juutalaisiin on enemmänkin ambivalentti, eikä se tue jyrkimpiä näke-

myksiä saksalaisten antisemitismin luonteesta, joista keskusteltiin erityisesti 1990-luvun 

puolivälissä. Vaikka saksalaisen yhteiskunnan antisemitistisestä pohjavireestä on historian-

tutkimuksessa oltu varsin yksimielisiä, niin antisemitismin luonteesta on esitetty eri näke-

myksiä. Erityisen jyrkän kannan mukaan saksalaiset laajasti hyväksyivät eliminoimisha-

kuisen antisemitismin, mutta yleisesti tätä on pidetty liian helppona mallina, joka antaa 

tavallisten saksalaisten asenteista liian synkän kuvan, ja perinteistä näkemystä asenteissa 

esiintyneestä vaihtelevuudesta on pidetty paremmin todellisuutta vastaavana (Kuparinen 

1999, 303–304.). Moniulotteisuuden tukeminen on paitsi totuudellisuuden myös historialli-

sen identiteetin ja kollektiivisen kertomuksen näkökulmasta ymmärrettävää. 

Kaikkien tarkastelemieni kertomusten osalta kuvaus suhtautumisesta natsihallinnon sotaa 

edeltäviin sortotoimiin on varsin niukkaa. Edellä mainitsin jo Bruhnsin vanhempiensa vai-

kenemista koskevista pohdinnoista. Krügerin kirjan perusteella hänen isänsä suhtautumisen 

voi katsoa olleen vahvasti sidoksissa toimien laillisuuteen. Selvimmin hän ilmaisi asian 

kuvatessaan isänsä pyrkimystä osoittaa ulkoista lojaalisuutta uudelle valtiolle, vaikka sa-

manaikaisesti isä saattoi pienessä piirissä työpaikallaan napista uuden hallinnon karkeita 

oikeudenloukkauksia vastaan. Eräs Krügerin mielikuva vuoden 1934 heinäkuulta liittyi 

ilmeisesti homoseksuaalien vastaisiin toimiin, joista hänen isänsä oli lukenut aamun leh-

destä, ja joissa toteutettu menettelytapa eli uhrien ampuminen vuoteisiinsa oli väärä. Krü-

gerin isän mielestä kyseiset henkilöt olisi pitänyt sitä vastoin toimittaa oikean tuomioistui-

men eteen. (Krüger 1989, 24, 35.) Hän ei näin ollen paheksunut itse kyseiseen ryhmään 

kohdistunutta sortoa, vaan ennen muuta sen äärimmäistä toteutustapaa, joka ylitti laillisuu-

den kynnyksen. Mielikuva Kristalliyön jälkeisen aamun mielialoista kotona osoittaa sa-

mansuuntaista suhtautumista.
2
 Hänen mukaansa kyseiset tapahtumat, eli väkivalta, syna-

gogien polttaminen ja juutalaisten liikkeiden näyteikkunoiden ja heidän asuntojensa ryös-

täminen, herättivät hiljaista suuttumusta hänen vanhemmissaan. (Krüger 1989, 35.). 

                                                 
2 Tässä kohdassa kirjassa ilmenee epätarkkuutta, sillä Krüger kertoi kirjassaan pitkien puukkojen yöstä, vaik-
ka hänen on kuvauksen perusteella täytynyt tällä tarkoittaa kristalliyötä (Ks. Krüger 1989, 35). Pitkien puuk-
kojen yöllä viitataan vuonna 1934 tapahtuneeseen SA:n (Sturmabteilung) johdon eliminoimiseen (Kershaw 
1994, 198.), kun taas kristalliyöllä tarkoitetaan 9.–10. marraskuuta välisenä yönä vuonna 1938 organisoitua 
juutalaisten liikkeiden ja synagogien hävittämistä (Kuparinen 1999, 230.). 
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Myös Bruhns ja Grass nostavat esiin Kristalliyön tapahtumat. Bruhnsin kertomuksessa 

hänen vanhempiensa suhtautuminen on samanlaista kuin Krügerillä, eli Kristalliyön jäl-

keen tunteina olivat viha ja häpeä (Bruhns 2010, 293.) Tämä reaktio on tutkimuksen mu-

kaan ollut tyypillistä laajemminkin. Avoin terrori ylitti sietokyvyn suurimmalta osalta sak-

salaisista. Mukana ylhäältä ohjatuissa tapahtumissa ei ollut kuin lähinnä puolueen organi-

soitu järjestöväki, vaikka valtakunnan johdon tarjoama virallinen selitys painotti vihastu-

neen kansan spontaania toimintaa. (Kuparinen 2008, 238, 316.) Tarkastelijan ikä ja lähei-

nen suhde kansallissosialistiseen liikkeeseen voi osaltaan selittää Grassin erilaista suhtau-

tumista Kristalliyön tapahtumiin, joihin hän viittaa omiin kokemuksiinsa perustuen:  

Kun pian yksitoistavuotissyntymäpäiväni jälkeen Danzigissa ja muuallakin synagogat paloi-

vat ja näyteikkunat lyötiin säpäleiksi, olin mukana en sentään tekijänä mutta kylläkin uteli-

aana sivustakatsojana, kun SA-miesten lauma ryösti, hävitti, yritti polttaa pienen Langfuhrin 

synagogan Michaeliswegin varrella, lähellä minun kouluani Conradinumia. (Grass 2007, 28.) 

Huomioitava seikka, josta Krüger ei kirjoittanut, mutta jolla on täytynyt olla myös suoraa 

vaikutusta häneen itseensä, on kouluopetuksen välityksellä tapahtunut asenteiden muok-

kaaminen. Koulujen opetussuunnitelmissa tapahtui oleellinen muutos natsihallinnon kau-

della. NSDAP:n kontrolli opettajan toimen suhteen varmistui vuoteen 1935 mennessä, ja 

vuoteen 1937 mennessä Kansallissosialistisen opettajien liiton jäsenet pitivät hallussaan yli 

95 prosenttia opettajan paikoista. (Lee 1998, 34; Welch 1995, 61.) Laajamittaisella aatteel-

lisella vaikuttamisella on varmasti ollut vaikutusta nuoriin eri tavoin, ja Krüger kuvaakin 

vuoden 1939 tapahtumia käsitellessään tunteneensa vihaa valtiota kohtaan. Kuitenkin alis-

tuminen vallitseviin oloihin seurauksena näkemyksestä, ettei asioille ole tehtävissä mitään, 

tai tietynlainen välinpitämättömyys muiden kohtalosta voivat olla esimerkkejä tällaisen 

vaikuttamisen toisensuuntaisista tuloksista. (Ks. Krüger 1989, 90, 171; ks. myös Welch 

1995, 82.)  

Vaikka Grass kertoo muistelmissaan joitakin kokemuksia kouluajoistaan, ei niissäkään tule 

esille formaalin koulutuksen kautta tapahtunut aatteellinen vaikuttaminen. Kansallissosia-

lismin aika näkyi kuitenkin koulussa selkeästi esimerkiksi siinä, että puolueen näkökul-

masta sopimattomia opettajia saattoi yllättäen kadota, ja nuorilla oli selkeä käsitys siitä, 

mitä mahdollisesti oli tapahtunut. Esimerkiksi omien opettajien ilmiantaminen oli Grassin 

mukaan tuona aikana yleistä. Hän kokeekin syyllisyyttä vaitiolostaan, eikä puolustukseksi 

kelpaa hänen mukaansa edes se, ettei hän tehnyt itse varsinaisesti mitään pahaa tai antanut 

ketään ilmi. Vaitiolo erityisesti oppikoulun latinanopettajansa katoamisen yhteydessä tun-
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tuu vaivanneen Grassia, ja se on tullut esille hänen myöhemmässä kirjallisessa tuotannos-

saan. (Grass 2007, 48–49, 50, 336.)  

5.3 Suhtautuminen vastarinnan mahdollisuuteen: tukahdutettua vastarintaa, kuu-

liaisuutta, alistumista ja vaikenemista 

Eräs Krügerin muistelmien kirjoitusajankohdan, 1960-luvun puolivälin, keskusteluun sel-

keästi kantaa ottava piirre on suhtautuminen hallinnon vastaiseen toimintaan. Historiantut-

kimuksessa on painotettu, että huolimatta monien erimielisyydestä natsihallinnon toteutta-

mia toimia kohtaan, todella merkittävää vastustusta, joka olisi muodostanut uhan hallinnol-

le, ei esiintynyt. Pienenpää vastustusta kylläkin ilmeni. (Lee 1998, 54, 58.) Krüger kuvaa 

ajautuneensa itse tahtomattaan ystävänsä kautta mukaan erään maanalaisen Hitlerin vastai-

sen liikkeen toimintaan, minkä vuoksi hänet pidätettiin vuonna 1939. Hän kuitenkin vapau-

tui syytteistä, mutta joutui keväällä 1941 todistamaan ystäväänsä vastaan kansantuomiois-

tuimessa. Tästä kokemuksestaan huolimatta Krüger kuitenkin korosti, että puheet saksa-

laisten laajasta vastarintatoiminnasta olivat vain myyttejä, viitaten tällä ajankohtaiseen 

keskusteluun. (Krüger 1989, 38, 90–91.)   

Tänään maassamme vilisee vastarintataistelijoita, salaisia valtuutettuja, sisäisen maanpako-

laisuuden miehiä ja viekkaita kettuja, jotka olivat kaikessa mukana vain silmänlumeeksi, es-

tääkseen kaiken vielä pahemman. Saksan kansa, vastarintaliikkeen taistelijoiden kansa, Sak-

san kansa – vainottu kansa – ah jos siihen aikaan ei vain olisi ollut SS:ää ja Gestapoa, olisi 

tämä kansa kyllä noussut vastustamaan Hitleriä. Se vain ei voinut.  

Nämä ovat oman aikamme uusia myyttejä, historiantutkijoidemme ketteriä, hyväätarkoitta-

via valheita, jotka päästävät meidät miellyttävästi taakastamme, uussaksalaista historiansi-

loittelua, joka tekee kaiken niin ymmärrettäväksi – ruskeaa terroria Saksan yllä. (Krüger 

1989, 38.) 

Saksalaisten kansallisen identiteetin kannalta sodanjälkeisen historiankirjoituksen harjoit-

tama vastarintatoiminnan painottaminen on hyvin ymmärrettävää. Sitä on pidetty lähes 

ainoana positiivisena kiinnekohtana historiaan, ja todisteena siitä, ettei koko Saksa totellut 

Hitleriä sokeasti (Hentilä 1994, 254.). Kaunokirjallisuudessa rakennettiin myös välittömäs-

ti sodan jälkeen kertomusta kansallissosialismin ajasta kansallisena koettelemuksena, joka 

päättyi katastrofiin. Tässä kollektiivisessa kertomuksessa lähtökohtana oli eron tekeminen 

"tavallisten saksalaisten" ja "todellisten natsien" suppean joukon välille, jolloin saksalaiset 

eivät olleet niinkään toimijoita, vaan ennemminkin harhaanjohdettuja uhreja ja kärsijöitä. 

Torjuvasta ilmapiiristä huolimatta joitakin yksittäisiä saksalaisten kollektiivisen syyllisyy-

den esiintuojia oli jo tuolloin. Laajemmin teema nousee kirjallisuudessa esille 1960-luvun 
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puolivälissä, jolloin esimerkiksi Auschwitz-oikeudenkäynnit herättivät keskustelua taval-

listen saksalaisten osallisuudesta. (Meretoja 2010b, 24, 29.) Krügerin kirja, jolle kyseiset 

oikeudenkäynnit olivat myös merkittävä virike (Ks. Krüger 1989, 160–162.), näyttäytyy 

siten luontevasti osana tätä laajempaa kriittistä keskustelua menneisyydestä ja sen aiem-

masta tulkinnasta, johon myös Grass on ottanut osaa ensimmäisillä romaaneillaan (Ks. 

Meretoja 2010b, 28.). Niin sanotussa Danzig-trilogiassaan (1959–1963) Grass kuvaa moni-

tahoisesti saksalaisten taipumusta kiusallisen menneisyyden näkyvistä pyyhkimiseen sekä 

sitä, miten menneisyys määrittää sodanjälkeisessä Saksassa nykyhetkeä. (Meretoja 2010a, 

104, 109–110.)     

Krüger ei pyri painottamaan oman toimintansa merkitystä hallinnon vastustamisessa tai 

muutenkaan, vaan kirjassa esiintyy paikoin varsin itsekriittinen sävy. Hän painotti, ettei 

itse ollut suinkaan mikään sankari, vaan esimerkiksi sota-aikana hänen rooliaan kuvauksen 

perusteella voisi pitää eräänlaisena ”mukanatoimijana”, jonka toimintaa leimasi halu sel-

viytyä hengissä. (Ks. Krüger 1989, 93, 171.)  

Muistelmissaan myös Grass tarttuu sodanjälkeisiä keskusteluja leimanneeseen historian 

silotteluun sekä politiikassa että muissa yhteyksissä. Hän kertoo ärtyneesti joidenkin polii-

tikkojen tavasta puhdistaa natsimenneisyyttään sekä itseään enemmän kiinnostaneista ystä-

väpiirin eksistentialistisista keskusteluista, joissa saattoi ilmetä myös antifasismia ja roh-

keata vastarintaa sekä sankaruutta. Tätä ei kuitenkaan tarvinnut näyttää toteen, ja Grass 

kuvaa sitä lähinnä suunsoittamiseksi. Muistelmissaan Grass irrottaa itsensä puolustautumi-

sen näkökulmasta toteamalla, ettei esimerkiksi tietämättömyyteen vetoamalla voi peitellä 

omaa osavastuutaan. (Grass 2007, 48–49, 139, 370–371.)  

Grassin kertomuksessa tulee ilmi hänen analyysinsä natsimenneisyyden merkityksestä so-

danjälkeisessä Saksassa. Hän tulkitsee osallistumista nuorten kirjoituskilpailuun, tai oike-

ammin kirjoituksen lähettämättä jättämistä myöhempien tapahtumisen valossa: 

Tai jos katsotaan asiaa positiivisesti: kenties säästyin menestymästä Suur-Saksan kirjoittavan 

nuorison kansallissosialistisessa kilvassa. Jos näet olisin sattunut voittamaan toisen tai kol-

mannen palkinnon – saati ensimmäisen – olisi kirjailijanurani varhainen alku saanut ruskeaa 

sävyä: siinäpä vasta herkkupala aina yhtä nälkäisille kulttuuriosastoille! Minut olisi voitu 

luokitella pikkunatsiksi, määritellä raskauttavasti myötäilijäksi, minuun olisi voitu lyödä läh-

temätön leima. Tuomareista ei olisi ollut pulaa. (Grass 2007, 47.) 

Kaikista sodanjälkeisistä vastarintapuheista ja julkisesta mielipiteestä huolimatta kansallis-

sosialistinen ideologia ei kokonaan kadonnut. Grass kertoo kohdanneensa tuolloin vielä 

monia, jotka julistivat natsien iskulauseita, ja etsivät syyllisiä Saksan vanhan järjestyksen 
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romahtamiseen sekä intoutuivat joskus olettamuksiin ja uhkauksiin siitä, mitä tapahtuisi, 

jos Hitler vielä eläisi. (Grass 2007, 279.) Omaa suhtautumistaan ja kokonaisvaltaisen ideo-

logian jäljelle jättämää tyhjyyden tunnetta sodan jälkeen hän kuvaa seuraavasti:  

Minun natsinuoruuteni oli nyt lopullisesti ollutta ja mennyttä. En halunnut olla enää missään 

tekemisissä noissa riidoissa yhä jatkuvan menneisyyden kanssa. Sen väljehtyneet aatteet ei-

vät enää houkutelleet minua, joskin siinä, missä tuo ainut vallitseva ideologia oli kerran hal-

linnut ja vallinnut, oli nyt ammottava tyhjyys. (Grass 2007, 289–290.) 

Syiksi vastustuksen vähäisyydelle natsismin kaudella Krügerin tulkinnasta on löydettävissä 

jo aiemmin esillä ollut Hitlerin henkilökohtainen suosio (Ks. myös Kershaw 1994, 203–

204.) Toinen tekijä vastustuksen vähäisyyden taustalla oli hänen tuntemuksensa kansallis-

sosialistisen hallinnon kokonaisvaltaisuudesta. Krüger kuvasi tunteneensa vuonna 1939, 

ettei hänen mieleensä ollut tullut, että hänen vihaamaansa hallintoa kohtaan olisi voinut 

todella tehdä jotakin. Kaikki tuntui tulevan ylhäältä annettuna ja olevan kuin ennalta sää-

dettyä. Erityisen hyvin Krügerin käsitys hallinnon kokonaisvaltaisuudesta tuli esille hänen 

muistellessaan tuntemuksiaan sodan lopulta oltuaan liittoutuneiden vankina ja saatuaan 

tiedon, että Hitler on kuollut. Krüger kuvasi saaneensa tällöin käsiinsä ensimmäisen va-

paan saksankielisen sanomalehden. Hitlerin valta oli aiemmin tuntunut ulottuneen Saksan 

kansan ohella lehdistön kautta myös saksan kieleen. (Krüger 1989, 90, 150–151.)  

Käsitys natsihallinnon kokonaisvaltaisuudesta tarjoilee menneisyyden hallinnan näkökul-

masta yhden työkalun kollektiivisen vastuun lieventämiseen, minkä käyttöön ajankohtai-

sessa keskustelussa Krüger viittaa edellisessä sitaatissa "jos siihen aikaan ei vain olisi ol-

lut..." -ilmaisulla (Ks. Krüger 1989, 38.). Vaikka Krüger samassa yhteydessä paheksuu 

tällaista menneisyyden tulkintaa, on hänenkin kertomuksessaan tarjolla samanlainen mah-

dollisuus vastuun lieventämiseen. Historiallisen identiteetin rakentumisen kannalta on 

huomattavaa, että vaikka vastustuksen tai sen puutteeseen johtaneiden syiden painottami-

sen tarve on ajan myötä vähentynyt, niin edelleen vallitsee näkemys, että kansallissosialis-

tisen hallinnon kritisoijille jäi varsin vähän mahdollisuuksia toimia. Tosin esimerkiksi 

Wibke Bruhnsin huomiot armeijan piirissä esiintyneestä vastarintahengestä ovat osittain 

tämän tulkinnan kanssa ristiriitaisia.      

Yleisesti natsihallinnon totalitaarisuutta on kuvattu esimerkiksi sillä, että perustuslaillisilla 

muutoksilla oli poistettu mahdollisuus äänestää tai perustaa uusia puolueita. Kaikenlainen 

vastustus leimattiin epälojaalisuudeksi ja petturuudeksi. Tärkeänä syynä vastustuksen vä-

häisyyteen on pidetty myös natsihallinnon harjoittamaa terroria. Vaikka terrori kohdistui-
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kin kansan vähemmistöön, se vaikutti myös enemmistön haluun ilmaista mielipidettään 

asioista. (Lee 1998, 50.) Vaikka Krüger ei itse suoraan kirjoittanut pelon ilmapiiristä, voi 

hänen kertomuksestaan päätellä, että jonkinlaista pelkoa mielipiteiden julkista esittämistä 

kohtaan esiintyi myös hänen perheessään. Hänelle oli usein kotona sanottu, että se mitä 

lehdessä lukee, ei ole totta, mutta samalla hänelle oli painotettu, että muualla kuin kotona 

tätä ei saanut sanoa. Muualla tuli käyttäytyä ikään kuin uskoisi kaiken. (Krüger 1989, 150–

151.) Saman suuntainen on myös Krügerin tulkinta isänsä tarpeesta osoittaa ulkoisesti lo-

jaalisuutta kansallissosialistiselle hallinnolle esimerkiksi ostamalla päivittäin puoluelehden 

julkisesti luettavaksi työmatkan ajaksi huolimatta sen sisällöstä (Krüger 1989, 23–24.). 

Tämänkin voi tulkita merkkinä pelosta oman kohtalonsa suhteen, mikäli uskaltaisi julkises-

ti olla erimieltä hallinnon kanssa. 

Merkkejä ajatuksen tasolla esiintyneestä vastarinnasta löytyy kaikista tarkastelemistani 

kertomuksista eri henkilöiden kautta. Krügerillä tämä ilmenee hänen vanhempiensa epäi-

lyksien ja oman valtiota kohtaan tuntemansa vihan kautta. (Krüger 1989, 90, 150–151.) 

Grassilla  asia tulee esille hyvin lyhyesti ja lievästi hänen äitinsä kautta (Ks. Grass 2007, 

96.). Laajinta vastarintaa koskeva pohdinta on Bruhnsin teoksessa. Tämä on hyvin ymmär-

rettävää, sillä hänen isänsä Hans Georg Klamroth tuomittiin kuolemaan valtion vastaisesta 

toiminnasta. Wibke pohtiikin varsin pitkään Saksan armeijan ja upseerien yllättävän avoin-

ta vastarintahenkeä ja hänen isänsä osallisuutta salaliittoon, josta Hans Georg tuomittiin 

sillä perusteella, ettei hän ilmiantanut vävyään (Bruhns 2010, 390.). Wibke löytää isänsä 

kirjeistä jonkinlaista ajatuksellista vastarintaa vuodelta 1943, ja hän lainaa kirjassaan isän-

sä kirjettä äidilleen: 

"En ole vielä koskaan tuntenut yhtä selvästi kuin nyt, että olemme keskellä maailmankatso-

musten valtavaa kamppailua, käymme taistelua, jossa rintamalinjat ja oikea puoli eivät ole 

likikään niin selkeät kuin fyysisellä sotarintamalla." (Bruhns 2010, 356.) 

Samana vuonna hänen isänsä lahjoitti pois SS-univormunsa, mutta Wibke ei tiedä tämän 

merkitystä, eikä tulkitse sitä suorana vastarinnan osoituksena. Wibke on ylipäänsä epävar-

ma siitä, mikä oli hänen isänsä osa Hitlerin attentaattisuunnitelmissa. Tulkinnan mukaan 

vastarinta-ajatus kehittyi vähitellen vuoden 1943 aikana. Esimerkiksi toimet Tanskassa ja 

joidenkin sotavangeiksi itärintamalla otettujen pelastaminen osoittivat Hans Georg Klam-

rothin irtiottoja sokeasta tottelevaisuudesta. Wibke Bruhns pitääkin selvänä, että hänen 
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isänsä tiesi pitkään valmistelluista suunnitelmista viimeistään vuoden 1944 alkupuolella. 

(Bruhns 2010, 357, 370–373, 378.) 

Bruhnsin mukaan hänen isänsä tunsi hyvin suunnitelman taustalla olevat henkilöt, mutta 

Wibke toteaa, että tietoisuus ei välttämättä merkitse osallisuutta, eikä hän usko isänsä otta-

neen osaa varsinaiseen suunnitteluun ja olleen siten varsinaisesti osallinen. (Bruhns 2010, 

371.) Bruhns ei siis selvästikään halua korottaa isäänsä suuren vastarintasankarin asemaan, 

vaan päinvastoin kiistää isänsä aktiivisen osallisuuden.  

Omasta suhtautumisestaan salaliittoon ja armeijan piirissä oikeastaan koko sodan ajan 

esiintyneeseen vastarintahenkeen Wibke kirjoittaa:   

En aio kuvata heinäkuun 20. päivän salaliittoa [--] Sen sijaan muistan oman entisen kärsi-

mättömyyteni, kun kysyin tuon tuostakin: miksi näin myöhään? Ei se myöhään ollut. Se epä-

onnistui. (Bruhns 2010, 373.) 

Bruhnsin tulkinta vastarinnan mahdollisuudesta ja sen myöhemmästä merkityksestä saksa-

laisille käy selvästi ilmi seuraavista lainauksista. 

Vastarinta oli liki tekemätön paikka totalitaarisessa valtiossa, jota hallitsivat mahtava turval-

lisuuspalvelu Gestapo, SS ja kansa, joka edelleen palvoi Hitleriä, sekä miljoonat sotilaat, jot-

ka olivat vannoneet hänelle uskollisuutta. (Bruhns 2010, 372.) 

Salaliittoon oli osallistunut suuri joukko ihmisiä [--] Mutta miljoonien joukossa vain häviä-

vän pieni määrä kuunteli omaatuntoaan ja uhmasi kuolemaa. [--] jollei heitä olisi ollut, meil-

lä jälkipolvilla ei olisi ollut sodanjälkeisessä, raunioituneen moraalin autiomaassa mitään 

mihin tukeutua. (Bruhns 2010, 372–373.) 

Vaikka Günter Grass kuvaa itsensä nuoruudessaan uskolliseksi kansallissosialismin kan-

nattajaksi, joka ei voi myöhemmin puolustautua millään kumouksellisilla teoilla, niin hän 

kertoo muistelmissaan tapauksesta, joka ilmentää vastarintaa ja toisaalta myös osoittaa sen 

seurauksista. Kertomuksen mukaan Grassin kanssa yhtä aikaa työpalvelussa ollut nuoru-

kainen, joka muilta osin oli täysin esimerkillinen, kieltäytyi järjestelmällisesti käsittelemäs-

tä asetta, vaikka häntä rangaistiin siitä kerta toisensa jälkeen. Lopulta tämä, ilmeisesti Je-

hovan todistajiin kuuluva, nuorukainen katoaa, eli viedään todennäköisesti keskitysleirille. 

(Grass 2007, 47, 105–111.) Hanna Meretoja on tulkinnut tämän toisaalta korostavan Gras-

sin omaa syyllisyyttä osoittamalla vastustuksen mahdollisuuden, mutta toisaalta kertovan 

myös yleisestä alistumisesta ja kollektiivisesta kuuliaisuudesta sekä vastustuksen kohta-

lokkaista seurauksista. (Meretoja 2011, 82.)  
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Vaikeneminen vastarinnan tai muista syistä johtuneiden oikeudenloukkausten yhteydessä 

ilmenee Grassin kertomuksessa edellisessä luvussa mainitun opettajan katoamisen ja jeho-

vantodistajanuorukaisen tapausten ohella koulukaverinsa kohtalon yhteydessä, josta hän 

sai tarkemmin tietää vasta tavattuaan koulukaverinsa uudelleen 50 vuotta myöhemmin. 

Kouluaikanaan Grass ei ollut esittänyt kenellekään miksi-kysymyksiä, joita hän nyt teki 

koulukaverilleen, joka oli yhtäkkiä kadonnut koulusta. Tuolloin selvisi, että taustalla oli 

ollut sosiaalidemokraattisen isän vangitseminen ja vieminen keskitysleirille, jonka jälkeen 

perheen äiti oli tehnyt itsemurhan, ja lapset olivat siirtyneet isoäidin hoiviin. Vaikeneminen 

tässäkin asiassa vaivasi siis Grassia edelleen. (Grass 2007, 23–25.)  Grassin kertomuksessa 

ilmenee selkeästi Kolmannen valtakunnan aikaa yleisemminkin leimannut välinpitämättö-

myys ja tiedonhaluttomuus eli halu olla tietämättä enempää natsien terrorista ja sortotoi-

mista sekä viime vaiheessa holokaustista. (Grass 2007, 241–242; Ks. Kuparinen 1999, 

307.) Grassin kohdalla vaikeneminen paitsi tuona aikana myös erityisesti sodan jälkeen 

liittyy hänen käsitykseensä omasta syyllisyydestään (Ks. esim. Grass 2007, 39.),  jota kä-

sittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Sodanjälkeinen vaikenemisen mentaliteetti näkyy Grassin kertomuksessa esimerkiksi tans-

simisen yleistymisestä nuorten keskuudessa, jonka Grass mainitsee olleen juhlimista hen-

gissä selviytymisestä. Se jätti Grassin mukaan taakseen ja unohduksiin menneisyyden ja 

joukkohaudat, eikä takana vaanivista kauhuista ja häpeästä puhuttu mitään. Myös yritys 

palata oppikoulun penkille sodanjälkeisten harhailujen ja kodittomuuden vaiheessa päättyi 

pian Grassin tuskastuttua opetukseen, jossa käytiin läpi historiallisia taisteluja, kun taas 

lähimenneisyyden käsittely jätettiin väliin hankalana tai kiusallisena (Grass 2007, 269, 

331–332.) 

Menneisyyden käsittelyn suhteen Krügerin teos ajoittuu merkittävään taitekohtaan vaike-

nemisen kulttuurin alkaessa vähittäin murentua. Paitsi kouluopetuksen suhteen, sodan jäl-

keen syntyneet saksalaisnuoret olivat usein menneisyyden suhteen pimennossa myös van-

hempiensa taholta. Sekä vanhempien että koulun tarjoamia selityksiä pidettiin puutteellisi-

na ja riittämättöminä. Saksalaisnuorten kasvanutta kiinnostusta kansallissosialismin ajan 

historiaan on katsottu ilmentäneen esimerkiksi vuonna 1977 järjestetyn valtakunnallisen 

koululaisten kirjoituskilpailun suuri suosio. Fasismin arkipäivää käsitelleiden kirjoitusten 

mukaan monelle oli vaikea saada tietoja vanhempiensa tai isovanhempiensa elämästä 

Kolmannen valtakunnan aikana, sillä he eivät halunneet puhua siitä, ja tutkiessaan sitä 

muista lähteistä moni nuori koki yllätyksiä perheensä menneisyyden suhteen. Menneisyy-
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den käsittelyn avoimuus lisääntyi Länsi-Saksassa erityisesti 1980-luvulla. Itä-Saksassa sen 

sijaan virallinen historiapropaganda aiheutti ongelmia identiteettityön kannalta painottaes-

saan puna-armeijan sankareita ja demonisoidessaan saksalaisia sotilaita, mikä aiheutti risti-

riitoja aiemman saksalaisuuden uuden neuvostoliittolaismielisen itäsaksalaisuuden välillä. 

Kun nämä DDR:n viralliset historianselitykset jäivät syrjään Saksan yhdistymisen jälkeen, 

joutuivat itäsaksalaiset käsittelemään natsimenneisyyttä lähes alusta alkaen, mikä lisäsi 

1990-luvulla kansallissosialistisen menneisyyden käsittelyn merkitystä ja ajankohtaisuutta. 

(Hentilä 1994, 252–253. 259, 279.)            

Bruhns pohtii Krügerin ja Grassin tavoin, mutta eri kannalta, vaikenemisen tematiikkaa, 

joka esiintyy Bruhnsin kertomuksessa kahdesta eri näkökulmasta: vanhempiensa sodanai-

kaisesta ja sitä edeltävästä vaikenemisesta esimerkiksi juutalaisten kohtalon suhteen sekä 

sodanjälkeisestä vaikenemisesta isänsä kohtalon ja yleisemmin menneisyyden suhteen.  

Vanhempiensa sodanaikainen ja sitä edeltävä vaikeneminen natsien terrorista aiheuttaa 

Bruhnsille neuvottomuutta, ja hän kertoo, ettei tiedä mitä asiasta pitäisi ajatella. Sodanai-

kaisen vaikenemisen hän on taipuvainen hyväksymään sen perusteella, että näistä asioista 

kirjoittaminen yksityisestikin olisi ollut liian vaarallista, mutta pohdintaa aiheuttaa erityi-

sesti se, etteivät hänen vanhempansa kirjoittaneet näistä asioista aiemminkaan. (Bruhns 

2010, 320, 354–355.)  

Äitinsä sodanjälkeisen vaikenemista ja omaa suhtautumistaan siihen Wibke kuvaa seuraa-

vasti: 

Isän suhteen olin hankkinut itselleni harmittoman aseman: minähän en ollut tuntenut häntä, 

mitä minä hänestä. En minä häntä osannut kaivata - miljoonat minun sukupolveni tyttölapset 

kasvoivat ilman isää. Karistin hänet mielestäni. En halunnut tietää hänestä mitään. Hän oli 

avoin haava äitini elämässä, ja minä koin isän ainoastaan äitini menetyksenä. Äitini vaikeni 

asiasta. Nykyään tiedän, että moni heinäkuun 20. päivän leskistä ei puhunut lapsilleen mi-

tään. Vaikeneminen kielsi kysymykset. Pahaa mieltä vältettiin puolin ja toisin. (Bruhns 2010, 

12.)    

Mielenkiintoista on, että vaikeneminen ilmenee myös kansallissosialismia vastaan käänty-

neiden vastarintasankareiden, kuten kuolemantuomion saaneen Wibken isän, kohdalla. 

Kertomuksesta käy kuitenkin ilmi, että perheessä oli omaksuttu virallinen kanta niin sano-

tusta kunniallisesta sankaruudesta. (Ks. Bruhns 2010, 16.) Ilmeisesti sodan ja perheen isän 

kuoleman aiheuttama trauma olivat voimakkaampia kuin sodanjälkeinen yhteiskunnallinen 

tarve osoittaa erottautumista natseista. Tähän ei ainakaan ollut tarvetta kotipiirissä, jota 

Wibken kuvaus käsittelee. Vaikka Wibken kirjan julkaisun aikaan 2000-luvulla ei enää 



47 

 

 

ollut samanlaista tarvetta nostaa esiin syyttömyyttä kuin heti sodan jälkeen
3
, niin tulkintani 

mukaan kertomus ilmentää samanlaista avoimuutta asioiden käsittelyn suhteen kuin Krü-

gerin ja Grassinkin teokset. Vuosituhannen vaihteen jälkeisessä keskustelussa saksalaisten 

omat kärsimykset eivät myöskään olleet enää samanlainen tabu kuin aiemmin.  

5.4 Menneisyyden moraalinen arvio: syyllisyyttä, vastuuta ja muistamista 

Kaikki tarkastelemani elämänkerrat pohtivat kansallissosialistista menneisyyttä myös syyl-

lisyyden näkökulmasta tai siitä johtuen. Ne ulottavat siten moraalisen arvioinnin näkökul-

man historian tarkasteluun.  Hajonnut talo -kirjassa syyllisyyden pohdinta näyttäytyy teok-

sen kantavana teemana. Sen sijaan Isäni maa ja Sipulia kuoriessa -teoksissa sitä voidaan 

pitää merkittävänä, vaikka ei välttämättä kaikkein keskeisimpänä teemana.   

Välittömästi sotaa seuranneelle ajalle tyypillisen menneisyyden torjumisen ja unohtamis-

pyrkimyksen jälkeen, ja sen vuoksi, monet saksalaiset kirjailijat ovat kokeneet kirjallisuu-

den tehtäväksi muistamisen ja menneisyyden työstämisen. Menneisyyden työstäminen on 

nähty kulttuuriseksi tehtäväksi, ja eri sukupolvilla on ollut erilaisia tapoja käsitellä syylli-

syyttä sekä tuottaa historiasta omanlaisiaan kertomuksia. Kansallissosialismin vaikutuspii-

rissä kasvaneiden lasten ja nuorten sukupolvella, johon kuuluneet olivat esimerkiksi avus-

tavissa tehtävissä sodan aikana, mutta kuitenkin liian nuoria varsinaisiin sotatoimiin, on 

ollut keskeinen rooli sodan käsittelyssä. Tämän sukupolven edustajien, kuten Günter Gras-

sin, on katsottu olevan silminnäkijöitä, mutta riittävän nuoria välttyäkseen aikuisten syylli-

syydeltä. (Meretoja 2010b, 21–22.)   

Grassin teosten on tulkittu korostavan sitä, että menneisyys välittyy tarinoiden muodossa, 

ja muistilla on taipumus liittää tapahtumia yhteen sekä työstää kokemuksia kertomusten 

kautta. (Meretoja 2010a, 103, 111.) Muistelmien luonteesta ja mahdollisuudesta myöhem-

min tavoittaa mennyttä Grass toteaa eri vaiheissa Sipulia kuoriessa -kirjaa kriittisesti: 

Aika on kerroksellista. Sen kerrosten alle voi nähdä korkeintaan pienistä raoista. (Grass 

2007, 56.) 

[--] voin vedota vain kaikista todistajista kyseenalaisimpaan eli Rouva Muistiin, oikukkaa-

seen, migreeniä potevaan ilmestykseen, jonka sitä paitsi väitetään olevan ostettavissa ja 

muokattavissa kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivaksi. (Grass 2007, 70.) 

                                                 
3 Vastarintatoiminnan esiin nostaminen on tosin ollut esillä vielä  2000-luvullakin populaarikulttuurissa esi-
merkiksi juuri heinäkuun 20. päivän salaliittoa kuvaavassa Operaatio Valkyrie -elokuvassa vuonna 2008.   
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Mutta kaikkea, mikä kertoo sodassa koetuista vaaroista, on syytä epäillä, vaikka tarina kuin-

ka leventelisi konkreettisilla yksityiskohdilla ja olisi olevinaan yhtä tosi ja todistettava kuin 

hyttynen meripihkassa. (Grass 2007, 159.) 

Tämä ei silti vähennä aiheen käsittelyn tärkeyttä. Hanna Meretojan mukaan natsimennei-

syyden käsittely näyttäytyy Grassille jatkuvana prosessina, joka ei tule koskaan valmiiksi. 

Menneisyyden käsittelyssä on 2000-luvulla katsottu ilmenneen murroksen, sillä nuorem-

mat sukupolvet ovat kyllästyneet syyttämisen kulttuuriin. Grass on käsitellyt sen lieveilmi-

öitä muutamia vuosia ennen muistelmia ilmestyneessä romaanissaan, jossa pohditaan, että 

yksipuolinen tapa käsitellä natsimenneisyyttä on osaltaan syynä sukupolvien välisten suh-

teiden jännitteisiin. Sodanjälkeisen sukupolven laittaessa vanhempansa vastuuseen natsiri-

koksista, tuli samalla vanhempien sukupolven omista kärsimyksistä tabu. Syyllistävä kult-

tuuri on vaikeuttanut monien seuraaviin sukupolviin kuuluvien identiteetin rakentamista, 

mikä on Grassin Ravunkäyntiä-teoksen perusteella vaikuttanut uusnatsismin taustalla tar-

peena löytää menneisyydestä samastumisen kohteita ja yrityksenä pitää kiinni kansallisesta 

identiteetistä. (Meretoja 2010a, 103, 111.)  

Sekä muistelmissaan että aiemmissa teoksissaan Grassin on katsottu esittäneen, että yksilöt 

ovat sekä osa historiallista maailmaa, kuten natsi-Saksaa, jonka todellinen luonne on pal-

jastunut heille vasta myöhemmin, mutta siitä huolimatta he ovat vastuussa teoistaan tai 

tekemättä jättämisestään tuossa historiallisessa tilanteessa. He toimivat näin ollen sekä 

historiallisina että moraalisina todistajina. (Meretoja 2011, 79, 82.) Grass onkin läpi tuo-

tantonsa työstänyt sekä saksalaisten yhteistä traumaa että omaa henkilökohtaista syyllisyyt-

tään. (Meretoja 2010a, 103.) 

Omasta syyllisyydestään Grass toteaa muistelmiensa alkuun lyhyesti: "Minä pysyin vaiti." 

(Grass 2007, 39.) Vaikeneminen liittyy sekä nuoruuteen Kolmannessa valtakunnassa että 

erityisesti sodan jälkeiseen aikaan.  

Mutta koska niin monet pysyivät vaiti, on suuri kiusaus olla täysin piittaamatta omasta kel-

vottomuudestaan, puhua sen sijaan moraalin rintaäänellä yleisestä syyllisyydestä ja itsestään 

vain teoreettisesti, kolmannessa persoonassa. (Grass 2007, 39–40.) 

Meretoja on huomauttanut, että Grass on käyttänyt romaaneissaan kertojia, jotka yrittävät 

ottaa sivullisen roolin, vaikka ovatkin osallisia tapahtumiin, ja heidän kerrontansa kumpu-

aakin syyllisyydestä. Muistelmissaan hän tulee näin ollen paljastaneeksi syyllistyneensä 

samaan ollessaan aiemmin myöntämäänsä osallisempi kuvaamaansa historialliseen maail-

maan. (Meretoja 2010a, 114.)   
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Sipulia kuoriessa -kertomuksen perusteella Grassin oma syyllisyys ei kuitenkaan kumpua 

niinkään varsinaisista teoista, vaan ennen muuta osallisuudesta ja sokeasta uskosta järjes-

telmään: 

Mutta syyllistämisen, luokittelun ja leimaamisen voin hoitaa itse. Hitler-nuorison jäsenenä 

minä olin pikku-natsi. Uskoin loppuun saakka. En ihan fanaattisesti enkä eturintamassa, mut-

ta katse kiinnitettynä lippuun, jonka sanottiin olevan "enemmän kuin  kuolema", minä pysyin 

tiukasti ruodussa, astuin yhtä jalkaa. (Grass 2007, 47.) 

Kului aikaa ennen kuin vähin erin aloin käsittää ja suostuin myöntämään, että olin tietämät-

tömänä tai tarkemmin sanottuna tiedonhaluttomana ollut osallisena rikoksessa, joka ei ole 

vuosien mittaan käynyt yhtään vähäisemmäksi, joka ei tahdo millään vanhentua, jota yhä 

poden. (Grass 2007, 241–242.) 

Tuon uskon kestävyyttä ilmentää myös kertomus tilanteesta, jossa amerikkalaiset alkoivat 

sodan lopulla "kasvattaa" saksalaisia sotavankeja näyttämällä heille kuvia keskitysleireistä 

ja niiden aiheuttamasta tuhosta, mitä vangit eivät halunneet uskoa saksalaisten tekemiksi. 

Grass kertoo tunteneensa tällöin uhmakasta vastarintaa, joka ei rakoillut vielä tuossa vai-

heessa. Hän kertoo alkaneensa tajuta asian vasta vuotta myöhemmin, kun Hitler Jugendin 

entinen johtaja vakuutti sodan jälkeen jäsenten syyttömyyttä sanomalla, että hän yksin oli 

ollut tietoinen suunnitellusta ja toteutetusta joukkotuhosta. Tätä Grass kommentoi: "Häntä 

minun oli pakko uskoa. Häntä uskoin yhä edelleen." (Grass 2007, 241–242.)  

Grassin mukaan syyllisyys on ja pysyy, vaikka eri aikoina se esiintyykin eri tavalla ja voi-

makkuudella. Puolustuksena ei voi käyttää harhaanjohtamista, kuten monet sodan jälkeen 

tekivät, vaan Grassin mukaan hän itse muiden ohella antoi johtaa itsensä harhaan. Puolus-

tukseksi ei kelpaa myöskään se, ettei tehnyt itse varsinaisesti mitään pahaa tai antanut ke-

tään ilmi, vaan syyllisyyttä on myös se, ettei kysynyt ja kyseenalaistanut tuolloin mitään. 

(Grass 2007, 39, 116.)  

Siitä, minkä nuoruudessani olin typerän ylpeyden vallassa hyväksynyt vastaan panematta, 

pysyin sodan jälkeen hiljaa, koska häpesin yhä vain pahemmin. Mutta taakka oli raskas kan-

taa, eikä kukaan voinut sitä helpottaa. (Grass 2007, 138–139.) 

[--] eikä sinä [Waffen-SS:n panssarimieskoulutuksen] aikana puhuttu sanaakaan niistä sota-

rikoksista, jotka myöhemmin paljastuivat, mutta tietämättömyyteen vetoamalla en voinut 

peitellä sitä tosiseikkaa, että olin ollut osa sitä järjestelmää, joka oli suunnitellut, organisoi-

nut ja toteuttanut miljoonien ihmisten tuhon. Ja vaikka en syyllistynyt mihinkään rikollisiin 

toimiin, jäi mieltä aina näihin päiviin saakka painamaan jokin, mitä aivan liian sujuvasti ni-

mitetään osavastuuksi. Sen kanssa joudun elämään vielä jäljellä olevat vuodet. (Grass 2007, 

139.) 

Myöhemmän tulkinnan ja syyllistämisen näkökulmasta tulee kuitenkin esiin jonkinlaista 

varovaisuutta.  
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Kun komennan esiin silloisen kolmetoistavuotiaan minäni, kun kuulustelen häntä ankarasti ja 

tunnen houkutusta tuomita hänet, kenties langettaa hänelle tuomion kuin konsanaan vieraalle 

ihmiselle jonka hädästä en piittaa, niin näen edessäni keskimittaisen poikanuijan, jolla on ly-

hyet housut ja polvisukat ja joka koko ajan vääntelee naamansa. Hän väistelee, ei halua jou-

tua arvostelluksi, tuomituksi. Hän pakenee äidin syliin. [--] hän kieltäytyy yhteistyöstä, ei 

suostu minun varhaiseksi omakuvakseni. Hän kieltää minulta oikeuden "tehdä hänestä sel-

vää", vieläpä "ylimieliseen sävyyn", kuten hän sanoo. (Grass 2007, 40.) 

Mielenkiintoista on, että Wibke Bruhns käyttää myös ylimielisyyden käsitettä pohtiessaan 

omaa rooliaan kirjailijana sekä suhdettaan menneisyyteen:  

Minulla ei ole laskua esitettävänä, joten minun on hillittävä ylimielisyyteni. [--] Minä en voi 

istua tässä 60 vuotta myöhemmin vailla sääliä ja "olla oikeassa". Minun onneni oli elää taite-

kohdassa. Minä aloitin, kun kaikki oli lopussa. Entä ne, jotka elivät sekä että? Pitäisikö hei-

dän, [--] mitätöidä elämänsä ensimmäiset 40 vuotta? Elää ikuisessa katumuksessa? Ei se niin 

voi mennä. Minä tahdon ymmärtää, mistä on lähtöisin tuo, mikä niin syvästi vahingoitti mi-

nun sukupolveani, jälkipolvea. (Bruhns 2010, 23.) 

Erityisesti Bruhnsin syyllistämistä käsittelevä sitaatti osoittaa mielestäni menneisyyden 

käsittelyssä tapahtunutta vähittäistä muutosta, jossa on luovuttu yksipuolisesta syyllistämi-

sestä. Isäni maa -kirjassa kuvataan tarkasti selviytymistä sodan oloissa niin kotona kuin 

rintamalla (Ks. esim. Bruhns 2010, 346–347.). Myös Grass kertoo vähitellen sodan jälkeen 

alkaneensa käsittää, ettei kukaan ollut vahingoittumaton. "Rauha, sodan kääntöpuoli, nosti 

päivänvaloon rikoksia, jotka nyt takautuvasti käänsivät asiat päälaelleen ja muuttivat ri-

koksentekijät uhreiksi." (Grass 2007, 297–298.)      

Oman ikänsä puolesta Wibke Bruhnsin ei tarvinnut koskaan päättää osallisuudesta tai vas-

tarinnasta natsismin suhteen. Vanhempiensa osallisuutta ja syyllisyyttä hän pohtii kuiten-

kin kirjassaan useaan otteeseen esimerkiksi isänsä upseerin aseman ja holokaustia koske-

van tietoisuuden näkökulmasta. Ensimmäisistä keskitysleireistä ja ghetoista sekä eu-

tanasiamurhista Wibke ei arvele vanhempiensa tietäneen. Sen sijaan hän pohtii vanhempi-

ensa tietoisuutta jälleen vuoden 1943 kohdalla, jolloin kansanmurhan toteuttaminen on 

laajasti käynnissä. Bruhnsin kertomuksessa on tuolloin maininta siitä, että pakkohan hänen 

vanhempiensa on tietää juutalaisten olojen raaistumisesta ja kuolemantuomioista, joista on 

mainittu myös lehdissä. Wibke päätyy tulkinnassaan siihen, että hänen isänsä Hans 

Georgin oli tiedustelu-upseerina täytynyt tietää ainakin omaan vastuualaansa liittyvistä 

raakuuksista, samoin hänen äitinsä Elsen on täytynyt havaita, että esimerkiksi Halber-

stadtin juutalaiset on viety jo edellisenä vuonna. (Bruhns 2010, 301–302, 354–355, 366.) 

Eikö hän näe kaduilla kulkevia ihmisiä, jotka ovat kantaneet syyskuusta 1941 alkaen keltais-

ta tähteä rinnassaan ja joille hänkin arjalaistodistuksellaan näyttää, että on heitä "arvokkaam-

pi"? (Bruhns 2010, 320.) 
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[--] pakkohan tuon kaiken on koskettaa myös [heitä]. (Bruhns 2010, 355.) 

Saksalaisten kollektiiviseen syyllisyyteen liittyen Bruhns ei allekirjoita väitettä sotilaiden 

ja Saksan armeijan (Wehrmachtin) syyttömyydestä (Bruhns 2010, 19.), jolla hän viittaa 

asiasta käytyyn saksalaiseen keskusteluun. Wibke myös nostaa esille äitinsä suhtautumisen 

sodan jälkeen saamaansa tietoon tuhoamisleireistä sanoin: "Sitä ei saksalaisille anneta iki-

nä anteeksi.". (Bruhns 2010, 22.) Wibke kiinnittääkin huomion siihen, ettei hänen äitinsä 

puhu tässäkään vaiheessa lainkaan uhreista, vaan korostaa ainoastaan saksalaisten omaa 

asemaa.  

Nelisenkymmentä vuotta Bruhnsin ja Grassin teoksia aiemmin julkaistu Krügerin teos poh-

tii syyllisyyttä enemmän siitä näkökulmasta, miten kaikki oli mahdollista. Tässä korostuu 

saksalaisten kollektiivinen syyllisyys. Hajonnut talo -kirjan viimeisessä luvussa paljastuu, 

kuinka Krüger sai virikkeen teokseensa seuratessaan Auschwitz-oikeudenkäyntiä helmi-

kuussa 1964. (Ks. Krüger 1989, 160–162.) Tuolloin hän kiinnitti huomiota kansallissosia-

listisen hallinnon toteuttaman juutalaisten kansanmurhan luonteen poikkeuksellisuuteen. 

Osana kansanmurhan toteuttamisesta vastannutta koneistoa toimi hyvin paljon virkamie-

hiä, jotka käsittelivät siihen liittyviä asioita hallinnollisena toimena. 

Mutta nämä täällä ovat uudenaikaisia, toistaiseksi tuntemattomia murhaajia, joukkomurhan 

toimitsijoita ja toimihenkilöitä, koneiston kirjanpitäjiä, napinpainajia ja kirjureita: teknikko-

ja, jotka toimivat vailla vihaa ja tunteita, Eichmannin suuren valtakunnan pieniä toimihenki-

löitä — kirjoituspöytämurhaajia. Täällä tulee esiin uudentyyppinen rikollisuus: kuolema hal-

lintotoimena. Murhaajat ovat miellyttäviä ja moitteettomia virkamiehiä. (Krüger 1989, 175.) 

Krügerin historiantulkinta on varsin tarkkanäköinen ja yhdenmukainen myöhemmin esitet-

tyjen näkemysten kanssa, mutta ei kuitenkaan täysin poikkeuksellinen, vaan se on ymmär-

rettävissä aikansa keskustelua vasten (Vrt. Meretoja 2010b, 29–30.). Historiantutkimukses-

sa on myös tuotu esiin natsivaltion byrokratiassa mukana olleiden virkamiesten osuus ho-

lokaustin toteuttamisessa. Eri virkamiehet käsittelivät kansanmurhaa hallinnollisena toime-

na, joka osittain hukkui heidän muiden tehtäviensä joukkoon. Niinpä osa heistä on kieltä-

nyt myöhemmin olleensa missään tekemisissä juutalaisasioiden kanssa. (Benz 2000, 8, 11, 

17.) 

Holokaustin toteuttajista Krüger päätyi teoksessaan näkemykseen, että erittäin poikkeuk-

sellisissa oloissa tavalliset saksalaiset pyrkivät vain sopeutumaan tilanteeseen ja täyttä-

mään annetut velvollisuutensa. Krüger piti esimerkiksi ihmisten sopeutumista tuhoamislei-

rien oloihin kauhistuttavana vahvistuksena sille, että ihminen on olosuhteiden tuote. Au-

schwitz-oikeudenkäyntiä seuratessaan hän kiinnitti huomiota siihen, kuinka syytettynä 
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olleet leirin henkilöstöön kuuluneet ihmiset olivat sodan jälkeen onnistuneet integroitu-

maan osaksi Saksan liittotasavallan yhteiskunnallista järjestelmää. Kaikki syytetyt olivat 

tulleet hyvätapaisiksi ja tunnollisiksi liittotasavallan kansalaisiksi, eikä kukaan ollut käyt-

täytynyt mitenkään huomiota herättävästi. Hän myös pohtii, mitä itse olisi mahdollisesti 

tehnyt, jos olisikin saanut komennuksen vartijaksi keskitysleirille. Krüger päätyy vastauk-

seen, että hänestä ei olisi ollut sankariksi, vaan luultavasti hän olisi pyrkinyt pesemään 

kätensä asiasta ja olemaan hiljaa. (Krüger 1989, 168–169, 171, 178.)  

Krügerin langettama kollektiivisen syyllisyyden taakka kohdistui ennen muuta hänen nuo-

ruutensa elinympäristön kautta keskiluokkaa, "tavallisia kunnon saksalaisia", kohtaan. Hän 

katsoi keskiluokan antaneen innostuksen huumassa ja omanarvontuntonsa kohotessa ahke-

ruutensa ja taitonsa natsihallinnon käyttöön mahdollistaen sen toimet ja kansanmurhaan 

johtaneen kehityksen. Tällöin korostui erityisesti saksalaisuuden merkitys heille. Kansallis-

tunteen korostuminen holokaustiin johtaneen kehityksen taustalla tekee osaltaan ymmärret-

täväksi sitä, miksi saksalaisten myöhempi identifikaatio ja tilinteko menneisyyden kanssa 

on ollut vaikeaa. Krüger päättää muistelmansa toteamalla, että "tämä Hitler, ajattelen, se on 

meille – elinkautinen". (Krüger 1989, 189.) 

Grassin tulkinta pikkuporvarillisuudesta natsismin kasvualustana tulee lähelle Krügerin 

näkemystä. Hanna Meretoja on tulkinnut, että Grassin romaanituotannossa tyypillinen suh-

tautuminen kansallissosialismiin on passiivinen sivusta seuraaminen ja mukana tekeminen, 

jotta ei erottuisi joukosta. Tulkinnan mukaan ihmisten arkinen välinpitämättömyys ja vas-

tuunpakoilu mahdollistivat natsismin hirmuteot. Äärimmäinen pahuus verhoutui arkisen 

kunnollisuuden suojakaapuun niin, että jokainen hoiti velvollisuudentuntoisesti omat tar-

kasti määritellyt tehtävänsä. Vastuu jakautui pieniin osiin siten, ettei tekijä edes koe olleen-

sa vastuussa toiminnan päämääristä. (Meretoja 2010a, 106–109.)  

Menneisyyden hallinnan näkökulmasta Grassin kirjallisen tuotannon punaisena lankana on 

pidetty taistelua sitä vastaan, ettei menneisyys unohtuisi ja toistuisi. Nykyisyys rakentuu 

aina menneen pohjalle eikä esimerkiksi natsimenneisyyden käsittelyä voida hoitaa lop-

puun. Vaikka Auschwitzia ei voida selityksistä huolimatta käsittää, niin kirjallisuuden on 

siitä huolimatta tartuttava tähän aiheeseen. Kirjallisuuden tehtävänä onkin rakentaa siltaa 

menneisyyden ja nykyisyyden välille. Sen tulee pohtia menneen läsnäoloa nykyhetkessä: 

millaista eettistä haastetta se nykyihmisille merkitsee ja miten menneisyyden jälkien kans-

sa eletään. (Meretoja 2010a, 113–114.)  
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Paitsi yleisellä tasolla niin menneisyyden hallintaa voidaan tehdä kertomuksen avulla myös 

hyvin henkilökohtaisesti, kuten Wibke Bruhnsin teos osoittaa. Ajallinen etäisyys tapahtu-

miin on voinut helpottaa kipeidenkin asioiden käsittelyä. Isänsä lopullista kohtaloa tarkas-

tellessaan hänen kertomuksensa menee hyvin henkilökohtaiselle tasolle, ja hän kuvaa tun-

tojaan avoimesti:  

Minulla on teljet aivoissani ja sielussani. Seison avuttomana, edessäni on musta seinä, jonka 

läpi en pääse HG:n selliin. En tahdo kuvitella kaikkea sitä, mitä olen lukenut kuulustelume-

netelmistä [--] Tiedän, etten saa kääntyä pois. [--] Mutta minun on pakko katsoa. En tahdo 

pelkistää Bernhardia ja HG:tä sankareiksi, "jotka pää pystyssä ja miehekkäinä astelivat kuo-

lemaan rankaisten teloittajiaan syvällä halveksunnalla" – niin kenties oli. Mutta siinä ei ollut 

kaikki. (Bruhns 2010, 391–392.) 

Miettiikö HG myös sitä, että myös hän itse on ollut rakentamassa hallitusta, joka pian sur-

maa hänet, että myös hän itse on ollut osallisena tuhoon, joka on tulossa? Hyvä Jumala, en 

tahdo vaatia häneltä yhtään enempää. (Bruhns 2010, 393.)  

Minä haluan kuitenkin katsella. Haluan olla läsnä, kun HG kuolee. Nuo 20 minuuttia ovat 

helvettiäkin pidemmät. Tahdon sanoa hänelle, että hän ei ole yksin, ei vielä 60 vuoden jäl-

keenkään. Minä olen tässä, minä, joka olen seurannut häntä läpi hänen koko elämänsä, minä 

en päästä häntä nyt. (Bruhns 2010, 399.)  

[--] en ymmärrä, miten saatoit langeta natsien pauloihin. Mutta se ei ollut minun aikaani. [--] 

Minua hämmentää, kun joudun tajuamaan silkaksi välinpitämättömyydeksi  tuon sinun suh-

tautumisesi juutalaisiin, pakkotyöntekijöihin, mielisairaisiin, keskitysleirivankeihin, Himm-

lerin "ali-ihmisiin" miehitetyillä alueilla. Olenko ymmärtänyt sinut väärin, kun et milloin-

kaan sanonut mitään? Nyt kuolet itse "ali-ihmisen" kuoleman. Sinulta evättiin kaikki hengel-

linen tuki, jota anoit. Mutta Getsemane on takanasi ja sinusta tuli kuollessasi sankari. Elämä-

si osui kammottavaan aikakauteen, mutta lapsillesi ajat ovat onneksi olleet paremmat. Olet 

maksanut verirahan, jota minun ei enää tarvitse maksaa. Sinulta olen oppinut, miltä kaikelta 

minun on varjeltava itseäni. Siksihän isä juuri on olemassa, eikö niin? Minä olen sinulle kii-

tollinen. (Bruhns 2010, 399.) 

Bruhns keskittyy siis isänsä kohtaloon yleisen natsimenneisyyttä koskevan pohdinnan si-

jaan, vaikka sitäkin on teoksessa mukana. Henkilökohtaisesta ja tunteellisesta lähestymi-

sestä kertovat myös jotkin asenteelliset maininnat, kuten se, että Bruhns kommentoi isänsä 

tuominneen oikeudenistunnon puheenjohtajan kuolemaa pommisuojassa seuraavana vuon-

na sanoilla: "joten oikeus tapahtui" (Bruhns 2010, 395.). Kertomuksella ja menneisyyden 

käsittelyllä on siten ollut tärkeä merkitys henkilökohtaisen identiteetin rakentamisen kan-

nalta Wibken pyrkiessä tutustumaan omaan isäänsä ja yrittäessään ymmärtää häntä ja hä-

nen toimintaansa. Yleinen ja yksityinen näkökulma kuitenkin limittyvät toisiinsa, ja henki-

lökohtainen kertomus saattaa siten tukea laajempaa asioiden käsittelyä. Isäni maa -kirjan 

suomalaisen kansilehden mukaan Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung -lehti on kom-

mentoinut kirjaa sanoilla: "Sensaatiomainen kirja, joka vastaa ratkaisevaan kysymykseen: 

Miten oli mahdollista, että Saksassa kävi niin kuin kävi?" Yleisempääkin merkitystä saa-
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van menneisyyttä kuvaavan kertomuksen ei siten välttämättä tarvitse olla näennäisesti 

neutraali ja puolueeton. Moraalinen aspekti on keskeinen osa historiatietoisuutta, ja kerto-

muksellisuus edellyttää samaistuttavia henkilöitä, joilla on pyrkimyksiä ja tarkoituksia (Ks. 

Ahonen 2012, 14–15.). 
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6 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuseettisestä näkökulmasta ensisijaisesti kaunokirjallisuuteen pohjautuva ja mennei-

syyteen sijoittuva tutkimukseni ei sisällä samanlaisia anonymiteettiin ja sensitiivisyyteen 

liittyviä vaatimuksia kuin aiheen tarkastelu itse kerätyn haastattelu- tai kirjallisen aineiston 

pohjalta. Tutkittavat ovat itse halunneet julkaista kertomuksensa omalla nimellään, ja osal-

listua siten aiheesta käytävään keskusteluun. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta 

onkin oleellinen kysymys, miksi kertomus on kirjoitettu ja kenelle se on tarkoitettu. Aiheen 

valinta on kuitenkin itsessään jo eettinen kannanotto, ja haluankin nostaa esiin kansallisso-

sialistista menneisyyttä koskevan kirjallisuuden merkityksen, sillä pidän aihetta tärkeänä 

myös kasvatustieteen näkökulmasta. Synkästä historiasta huolimatta esimerkiksi antisemi-

tismi on edelleen todellinen ongelma Euroopassa (ks. Kuparinen 2008, 361.), puhumatta-

kaan rasismista ilmiönä laajemmin. Tämä tutkielma voidaankin siten nähdä Günter Grassin 

tuotannon hengessä omana panoksenani muistamisen tärkeyttä painottavaan keskusteluun.  

Laadullisen tutkimuksen uskottavuuden ja luotettavuuden näkökulmasta oleellisia ovat 

valintojen perustelu ja tehtyjen ratkaisujen selittäminen. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006, 96.), jonka mukaisesti olen pyrkinyt avaamaan tehtyjä tulkintoja. Tämän tut-

kimuksen luotettavuuden näkökulmasta oleellinen kysymys on, mihin kertomusten kautta 

päästään käsiksi? Voiko aineisto vastata asetettuun kysymykseen? Erityisenä haasteena 

valitsemassani lähestymistavassa on liikkuminen eri historiallisten kontekstien välillä, eli 

kertomuksen kohteena olevan ajan sekä kirjoitushetken kontekstin välillä, joiden suhteen 

olen pyrkinyt selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Luotettavuuden osalta on myös tärkeä 

pitää mielessä, että tutkijana olen ulkopuolinen tuon ajan ja kontekstin näkökulmasta. Siksi 

analysoinnissa pitää varoa esimerkiksi ylitulkintaa ja historiallista anakronismia, eli men-

neisyyden tapahtumien tulkintaa myöhemmän tiedon valossa (Anakronismista Ks. Syrjä-

mäki 2011). Samoin on huomattava, että tarkastelen saksalaista yhteiskuntaa sen ulkopuo-

lelta käsin. Tämän tutkimuksen näkökulmasta huomattavaa on, että kertomuksien mennei-

syyttä koskeva sisältö on samaan aikaan toisaalta merkityksellinen ja toisaalta ei ole. Se ei 

ole merkityksellinen siitä näkökulmasta, pitääkö annettu tieto paikkansa historiallisen to-

dellisuuden kanssa. Sitä vastoin oleellisia ovat ne merkitykset, joita menneisyydelle anne-

taan. Tärkeää on esimerkiksi se, mille muistoille kertoja antaa painoa riippumatta näiden 

totuusarvosta.   
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Sillä, että tutkijana olen aiemmin perehtynyt kertomuksien käsittelemästä aikakaudesta 

historiantutkimuksessa tuotettuun kuvaan, on voinut olla vaikutusta huomion kiinnittymi-

seen tiettyihin teemoihin. Toisaalta nämä ovat pitkälle niitä yhteisen kulttuurisen kerto-

muksen elementtejä, jotka ovat ehtineet vakiintua saksalaisten keskuudessa, ja joihin ker-

tomuksia verrataan. 

Valitsemani tarkastelunäkökulma ja tutkimuskysymys vaikuttavat kertomusten käsittelyyn 

ja niiden sisällön tulkintaan. Bruhnsin teoksessa keskeistä on paitsi menneisyyden käsittely 

myös hänen vanhempiensa keskinäinen suhde (Ks. esim. Bruhns 2010, 350–352.). Grassin 

teoksen kokonaisuudessa kansallissosialismin ja oman syyllisyyden käsittely muodostavat 

vain osan, ja teoksen yleisenä teemana on pidetty hänen kasvuaan ja kehittymistään taiteili-

jana (Meretoja 2011, 78 alaviite 5.). 

Tutkimuksen tarkoitukseksi on laadullisessa lähestymistavassa esitetty esimerkiksi lukijan-

sa vakuuttaminen. Narratiivisessa tutkimuksessa, jossa tutkimustulosten esittäminen näh-

dään myös kertomuksen tuottamisena, vakuuttamisen kohteena ei ole totuus vaan toden-

tuntu, joka perustuu tarinaan eläytymiseen, ja sen kokemiseen todellisuuden simulaationa. 

(Ks. Heikkinen 2010, 152–155.) Vaikka lähestymistapani on narratiivien tutkimusta, eli 

aineistoni on kertomuksellista, eikä oma pyrkimykseni ole kuvata sitä kertomuksen kautta, 

niin tarkoitukseni ei ole vakuuttaa lukijaa lopullisesta totuudesta, vaan kyseessä on tutkijan 

tulkitsema ja konstruoima käsitys asiasta. Tämän tutkimukseni osalta näen luotettavuuden 

keskeisiksi tekijöiksi uskottavuuden ja intersubjektiivisen arvioinnin, jonka periaatteen 

mukaisesti olen pyrkinyt kirjoittamaan asiat siten, että lukija pystyy seuraaman tutkimuk-

sen kulkua ja arvioimaan sitä. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Tutkimuksessani olen tarkastellut kolmen kaunokirjallisen kertomuksen tapaa käsitellä 

Saksan kansallissosialistista menneisyyttä. Aineistonani ovat Wibke Bruhnsin Isäni maa 

(alkuperäinen 2004, suomeksi 2010), Günter Grassin Sipulia kuoriessa (2006/2007) ja 

Horst Krügerin Hajonnut talo (1966, 1976/1989). Grassin ja Krügerin teokset ovat oma-

elämänkerrallisia, kun taas Bruhnsin teos on elämäkerrallinen, jonka kertomuksen pohjana 

ovat kirjoittajan vanhempien kokemukset. Eri julkaisuajan ohella teosten näkökulmat 

poikkeavat toisistaan kirjoittajien eri-ikäisyyden, sosiaalisen aseman ja kansallissosialisti-

seen hallintoon suhtautumisen kautta. Kertomuksissa limittyvät yksilöllinen elämänhisto-

ria, kuten oman lapsuuden ja kasvuympäristön tarkastelu, sekä yhteisölliset kokemukset ja 

tulkinnat natsi-Saksan ajasta.  

Kolmannen valtakunnan aikaiset tapahtumat ovat jättäneet syvän trauman paitsi kansallis-

sosialistien vainon uhreille myös valtaväestöön kuuluville saksalaisille itselleen sekä hei-

dän jälkeläisilleen, sillä kollektiivisen vastuun ja syyllisyyden on katsottu periytyvän seu-

raaville sukupolville. Kertomukset toimivat osana tämän vaikean menneisyyden käsittelyä, 

johon on viitattu myös menneisyyden hallinnan käsitteellä. Ajallisuus ja siihen liittyvät 

kokemukset ovat identiteetin rakennusaineksia niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla, ja 

menneisyyden aiheuttamat syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat merkityksellisiä yksilöllisen 

ja yhteisöllisen identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Tutkielmassani kiinnostuksen koh-

teena on historiaa tulkitsevien ja siten historiatietoisuutta ilmentävien kertomusten merki-

tys yksilöllisen ja yhteisöllisen identiteetin rakentajina. 

Kertomuksen rakentamisessa muistoja reflektoidaan nykyisyyden ja tulevaisuusodotusten 

kautta. Menneisyyttä voidaan tulkita aina uudelleen ja muistaminen onkin aktiivinen pro-

sessi. Menneisyyden käsittelyssä yhteisön jäsenet työstävät muistojaan ja liittävät niihin 

merkityksiä. Historiaa ja menneisyyden esityksiä tuotetaan yhteisössä eri tasoilla, joista 

historiakulttuurilla, esimerkiksi kirjallisuudella, on merkittävä rooli. Saksassa kirjallisuu-

della on ollut erittäin tärkeä rooli menneisyyden hallinnan välineenä.  

Saksan sodanjälkeiselle yhteiskunnalle tyypillistä oli vaikeneminen vaikeasta menneisyy-

destä. Horst Krügerin teos ajoittuu 1960-luvulla merkittävään taitekohtaan, jossa kirjalli-

suudessa nostettiin esiin saksalaisten kollektiivisen syyllisyyden näkökulma, ja jonka jäl-

keen avoimuus asian käsittelyssä alkaa vähitellen lisääntyä. Tätä ennen tyypillistä histo-
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riakulttuurille oli vastarintatoiminnan korostaminen ja saksalaisten oman uhriuden esiin 

nostaminen, jolla saksalaisista tehtiin harhaanjohdettuja natsismin uhreja. 

Krüger sen sijaan painottaa erityisesti keskiluokkaisten saksalaisten vastuuta osana hallin-

tokoneistoa, koska he olivat vapaaehtoisesti antaneet osaamisensa järjestelmän käyttöön. 

Günter Grassin tulkinta pikkuporvarillisuudesta natsismin kasvualustana, jonka hän on 

esittänyt fiktiivisissä romaaneissaan jo samoihin aikoihin Krügerin kanssa, ja joka edelleen 

on läsnä hänen muistelmissaan, tulee lähelle Krügerin näkemystä. Krügerille ja Grassille 

tyypillinen saksalainen oli suhtautumisessaan kansallissosialismiin passiivinen sivustaseu-

raaja ja mukanatoimija, joka ei halunnut erottua joukosta. Tämän tulkinnan mukaan ihmis-

ten välinpitämättömyys ja vastuunpakoilu mahdollistivat natsismin hirmuteot. Samalla 

tämä tulkinta korostaa näiden ihmisten osavastuuta tapahtuneesta. Myös Wibke Bruhns 

tulkitsee vanhempiensa syyllistyneen välinpitämättömyyteen suhteessa natsien sortotoi-

miin. Kertomuksien historiantulkinnassa on siten voimakas moraalinen ulottuvuus.  

Sisällöllisesti kaikki kertomukset kuvaavat saksalaisten suhtautumista kansallissosialistien 

valtaannousuun ja sen mukanaan tuomaan uuteen aikaan. Etenkin Krügerin ja Bruhsin tul-

kinnoissa painottuvat lievät epäilykset uusien vallanpitäjien radikaaliutta kohtaan ja heidän 

vierautensa omassa elinympäristössä, mutta ennen kaikkea esille nousee uusi innostava ja 

kohottava ilmapiiri, johon kuuluivat yhteisöllisyyden, kansallistunteen ja omanarvontun-

non nousu. Grassin, samoin kuin Bruhnsin vanhemmat sisarukset, tämä innostus sai liitty-

mään kansallissosialistiseen nuorisojärjestöön.  

Kertomukset korostavat Hitlerin henkilökohtaisen suosion merkitystä kansallissosialismin 

kannatukselle. Erityisesti nousevat esille nuorten ja naisten ihailu johtajaa kohtaan sekä 

loppuun saakka kestänyt usko, jota esimerkiksi Grass kuvaa elävän omakohtaisesti. Bruhns 

siteeraa hämmentyneenä isosiskonsa päiväkirjamerkintöjä, joissa tämä sodan lopulla kai-

kesta tapahtuneesta huolimatta tunnustaa uskollisuuttaan ja vaikeuksiaan päästää irti Hitle-

ristä. Bruhns ei kuitenkaan halua tuomita sisartaan, vaan näkee hänet lähinnä nuorena har-

haanjohdettuna uhrina, jota kohtaan hän tuntee myötätuntoa.  

Toinen suosiota selittävä tekijä tarinoissa on natsien ideologiaan kuulunut kansallistunteen 

ja kansallisen yhtenäisyyden korostaminen. Yhtenäisyyden ajatukseen liittyvä luokaton 

kansanyhteisö ei sen sijaan nouse merkittäväksi tekijäksi, vaan sekä Krügerin että Bruhnsin 

tulkinnoista luokkatietoisuus ei suinkaan häviä. Myös ideologiaan, sen viholliskuvaan, 

oleellisena osana kuulunut antisemitismi tulee kertomuksissa esille lähinnä ambivalenttina 
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ilmiönä. Vaikka joitakin sympatioita esiintyykin, oli kaikissa perheissä myös yksittäisiä 

juutalaisia tuttavia eli niin sanottuja hyviä juutalaisia erotuksena jostakin muusta, johon 

ideologialla viitattiin. 

Kaikki kertomukset käsittelevät tai ottavat kantaa vastarintatoimintaan, jolla oli erityisen 

suuri merkitys saksalaisten historiallisessa identiteetissä heti sodan jälkeen, mutta joka ei 

ole menettänyt kokonaan merkitystään myöhemminkään, vaan sitä on pidetty esillä esi-

merkiksi populaarikulttuurissa. Myös myöhemmän identiteettityön näkökulmasta se on 

voinut tarjota myönteisiä samaistumiskohteita historiaan. Tarkastelemissani kertomuksissa 

vastarintatoiminnan merkitys ei ole kuitenkaan suuri, vaan yleiseksi asenteeksi kuvataan 

ennemminkin alistuminen ja tuntemus hallinnon kokonaisvaltaisuudesta, jolle ei edes ollut 

tehtävissä mitään. Wibke Bruhnsin kertomuksesta on erityisesti huomioitava, että vaikka 

hänellä olisi ollut erinomainen tilaisuus korostaa isänsä asemaa vastarintasankarina, hän 

päinvastoin laskee tämän alas kyseiseltä jalustalta.    

Kirjailijoiden henkilökohtainen suhde syyllisyyteen vaihtelee. Günter Grass painottaa 

omaa syyllisyyttään osallisuuden ja vaikenemisen vuoksi, jolla hän viittaa sekä kansallis-

sosialismin että sodanjälkeiseen aikaan. Natsivallan aikana hän ei ollut kyseenalaistanut 

asioita, ja hän myös kertoo uskoneensa loppuun saakka. Vaikka Horst Krüger oli Grassia 

kymmenen vuotta vanhempi, ja siten hänen ikäpolvensa on myöhemmässä kulttuurisessa 

kertomuksessa nähty olevan syvemmin vastuussa tapahtuneesta, niin hän irrottaa itsensä 

enemmän syyllisyydestä. Vaikka hän kuvaa itseään kriittisesti eikä suinkaan sankarillisessa 

roolissa, niin saksalaisten kollektiivinen syyllisyys kohdistuu enemmänkin hänen vanhem-

piensa sukupolveen ja keskiluokkaan. Wibke Bruhnsin ei ikänsä puolesta tarvinnut tehdä 

valintaa osallisuudesta, mistä hän ilmaisee olevansa tyytyväinen, mutta yleisestikään ker-

tomuksesta ei välity henkilökohtaisen syyllisyyden kokemus.    

Sisällöllisesti Grassin ja Bruhnsin kertomukset eivät välttämättä tuoneet uutta kollektiivi-

seen kertomukseen. Krügerin kertomuksen tilanne oli 1960-luvulla sitä vastoin hieman 

toinen. Se oli ainakin osaltaan vaikuttamassa menneisyyden tulkinnan muuttumiseen. Hän 

ottaakin suorimmin kantaa ajankohtaiseen keskusteluun viittaamalla esimerkiksi historioit-

sijoiden hyvää tarkoittaviin valheisiin. Myös Grassin historiallisilla romaaneilla on ollut 

merkittävä osansa tässä keskustelussa. Grassin muistelmista on kuitenkin huomioitava se 

voimakas julkinen keskustelu, jonka teos herätti. Vaikka yksittäinen paljastus omasta ai-

emmin tunnustettua suuremmasta roolista menneisyydessä ei sinänsä muuttaisi suurempaa 
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kuvaa, niin olisiko se keskustelun kautta voinut tuoda yhteisön tietoisuuteen jotakin uutta 

esimerkiksi vaikenemisen kulttuurin voimakkuudesta, ja ehkä painottaa siten Grassin tuo-

tannon perimmäistä sanomaa muistamisen tarpeellisuudesta?  

Kaikki teokset ovat hyvin henkilökohtaisia, mikä kertoo teosten merkityksestä oman iden-

titeetin rakentamisen näkökulmasta. 2000-luvulla julkaistuissa Bruhnsin ja Grassin teoksis-

sa tarkastelunäkökulma on siinä mielessä moniperspektiivinen, että ne nostavat esiin myös 

saksalaisten oman kärsimyksen unohtamatta kuitenkaan natsien uhrien kärsimyksiä. Mo-

lemmat ovat myös tietoisia myöhemmän historiantulkinnan taipumuksesta muuttaa käsi-

tyksiä ja asettaa moraalisia tuomioita. Heidän näkemyksensä mukaan jälkikäteen on helppo 

olla oikeassa ja ylimielinen. Erityisesti Bruhns painottaa, ettei hän voi asettua toiseen ai-

kaan eikä siellä eläneiden ihmisten asemaan, mistä seurauksena kertomuksen taipumus 

yksipuoliseen syyllistämiseen on vähäisempää.   

Grassin ja Bruhnsin kertomuksissa esiin nouseva vaikenemisen kulttuuri ei ole tyypillistä 

vain Saksan historiassa, vaan Sirkka Ahonen on todennut lähiaikojen kriisien jälkeisiä yh-

teiskuntia tarkastellessaan, että usein kouluopetuksessa on leikattu viimeaikaiset vaikeat 

tapahtumat pois. Ahosen näkemyksen mukaan yhteisöllisen identiteetin rakentamisessa ja 

sisäisen kriisin repimän yhteiskunnan eheyttämisessä toinen vaihtoehto olisi jättää moni-

perspektiivisyys näkyviin ja tarjota historian opetuksessa mahdollisuus tervehdyttävään 

keskusteluun. (Ahonen 2012, 25.)  

Suomessakin kansallisessa identiteetissä on voimakas historiallinen ulottuvuus (Ks. Löf-

ström 2011, 98.), ja historiallisilla kertomuksilla on siten merkitystä identiteetin näkökul-

masta. Sirkka Ahonen on todennut, että julkinen muisti ja kouluopetus ovat keskeiset väli-

neet ryhmän historiallisen identiteetin yhdenmukaistamisessa. Suomessa esimerkkinä his-

torian vaikeasta käsittelystä voidaan nostaa vuoden 1918 sisällissota. Sodan jälkeen yksi-

puolinen voittajien näkökulman ja totuuden huomioiminen johti vuosikymmenien aikai-

seen sosiaaliseen ristiriitaan. Kouluopetuksessa voittoisan osapuolen arvot hallitsivat, ja 

historian opetus teki hävinneiden osapuolen lapsista toisen luokan kansalaisia, sillä heidän 

vanhempansa olivat pettäneet kansakunnan. Veikin kahden sukupolven ajan ennen kuin 

hävinneet ja heidän jälkeläisensä saivat avointa tunnustusta uhrin asemalleen ja saattoivat 

tuoda julki omat yhteisölliset muistonsa. Toisella maailmansodalla oli merkittävä vaiku-

tuksensa historiatietoisuuden muutoksessa Suomessa. Muutokset näkyivät kollektiivisessa 

muistissa ensin populaarikulttuurin välityksellä erityisesti 1960-luvulla, kun taas virallises-
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sa kouluopetuksessa ja -kirjoissa muutos historiakuvassa tapahtui todella vasta 1980-

luvulla. (Ahonen 2012, 150, 152–155.) Näin ollen nykyisten koululaisten vanhemmat tai 

vähintäänkin isovanhemmat ovat vielä voineet saada tästä näkökulmasta varsin värittynyttä 

opetusta, kun taas perhepiirin, kuten myös historiakulttuurin muiden muotojen, kautta vä-

littynyt historiakäsitys on voinut olla tästä huomattavasti poikkeavaa. 

Kuten Suomenkin esimerkki osoittaa, niin historiallisia vääryyksiä ja niiden hyvittämistä 

koskeva keskustelu ei ole ollut vain Saksaan rajoittuvaa, vaan teemaa on tutkittu kansain-

välisesti varsin aktiivisesti. Keskustelun taustalla ovat viimeisen 20 vuoden aikana yleisty-

neet historiallisia vääryyksiä koskevat viralliset julkiset anteeksipyynnöt, jotka ovat koh-

distuneet esimerkiksi alkuperäiskansojen kohteluun. Samoin kuin saksalaisten kollektiivi-

nen syyllisyys on periytynyt sukupolvelta toiselle, niin näiden anteeksipyyntöjen  taustalla 

on ajatus historiallisen vastuun periytymisestä. Historiallisia vääryyksiä koskevat viralliset 

anteeksipyynnöt on nähty osana symbolista inkluusioprosessia, jossa esimerkiksi vääryyttä 

kärsineen vähemmistön historialliset muistot on virallisesti otettu osaksi yhteistä historiaa. 

Vähemmistön asema ja identiteetti on näin saanut myös kulttuurisen hyväksymisen. Aja-

tuksen taustalla on käsitys niin sanotusta kulttuurisesta kansalaisuudesta, erotuksena viral-

lisesta lakiin perustuvasta kansalaisuudesta. Kansallisvaltioiden perustana oleva kansalli-

suus on pitkän muotoutumisprosessin tulosta, jossa kulttuurisilla tekijöillä, kuten historial-

lisella identiteetillä sekä kollektiivisilla muistoilla ja kertomuksilla, on merkittävä rooli. 

Kulttuuriseen kansalaisuuteen liittyy siten yhteisen kulttuurisen ja historiallisen identiteetin 

hyväksyminen, mitä on toisinaan pidetty välttämättömänä osana täysimittaista kansalai-

suutta. (Löfström 2011, 96, 99.)  

Mielenkiintoista on, että tietty kulttuurinen perintö voi vastaavasti toimia myös poissulke-

vana, jolloin todellisen kansalaisuuden nähdään yhdistyvän yhteisenä pidetyn perinnön 

hyväksymiseen ja jakamiseen. Esimerkiksi virallisen historiallisen anteeksipyynnön tapa-

uksessa tämä voi tarkoittaa sitä, että pyydettäessä anteeksi koko kansan puolesta, kaikkien 

itseään tämän yhteisön jäsenenä pitävien tulisi tuntea olevansa moraalisesti velvollinen 

osallistumaan tähän anteeksipyyntöön. Niitä, jotka eivät jaa tätä näkemystä, ei voida pitää 

tämän moraalisen ja kulttuurisen yhteisön jäsenenä. Historiallisen identiteetin poissulkeva 

vaikutus kulttuurisen kansalaisuuden näkökulmasta voi tulla vastaan erityisesti maahan-

muuttajien tapauksessa. Esimerkiksi Saksassa tämä on tullut esille maahanmuuttajataus-

taisten nuorten historiatietoisuutta selvittäneessä tapaustutkimuksessa, jossa valtaväestöön 

kuuluvien saksalaisnuorten havaittiin asettaneen kriteeriksi todelliselle saksalaisuudelle 
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sen, että henkilö ymmärtää ja jakaa saksalaisten historiallisen taakan. Tällaisessa tapauk-

sessa, jossa sukupolvet ylittävä vastuu historiallisista vääryyksistä on merkittävä osa yhtei-

sön kollektiivista identiteettiä, voivat henkilöt, jotka eivät tunne jakavansa samaa vastuuta, 

tulla poissuljetuksi kulttuurisesta yhteisöstä. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa tällainen 

eksklusiivinen, tietoinen tai tiedostamaton, historiapolitiikka voi siten muodostaa uudenlai-

sia rajoja, vaikka virallisessa kansalaisuuspolitiikassa oltaisiin herkkiä sille, ettei se rajaa 

joitakin etnisiä ryhmiä pois. (Löfström 2011, 96, 101–102.) 

Grass on tuotannossaan nostanut esille syyllistämisen kulttuurin yhtenä syynä uusnatsismin 

suosioon. (Ks. Meretoja 2010a, 111.) Vastaavanlaisia kertomuksia löytyy muitakin, joissa 

ilmenee nuorten vastarinta yhteiskunnassa vallitsevalle kollektiiviselle identiteetille ja 

syyttämiselle. Historiallinen identiteetti ja historiatietoisuus sisältävät menneisyyden ohella 

aina myös tulevaisuusnäkökulman. Muistamisen tärkeydestä huolimatta menneisyyden 

käsittelyä tulisi kyetä tekemään siten, että se ei ole yksipuolisesti syyllistävää, vaan se si-

sältää moniperspektiivisyyden aineksia, sillä nykyisyydessä ja tulevaisuuteen suuntaami-

sessa tarvitaan positiivisia samaistumisen kohteita myös menneisyydestä, eikä niiden puut-

tuessa tarvitse tarttua esimerkiksi vanhoihin viholliskuviin. Moniperspektiivisyys voi osal-

taan vähentää kulttuuristen kertomusten mahdollista eksklusiivista luonnetta. 

Yhtenä keskeisenä moraalisen arvioinnin ja vastuun teemana käsittelemissäni kertomuksis-

sa on sokea totteleminen ja alistuminen, sekä vastuun väistäminen jättäytymällä osaksi 

suurta koneistoa. Esimerkiksi Krüger käsittelee tässä suhteessa natsien hallintokoneistoa 

hyvin tarkkanäköisesti. Kertomukset välittävät näkemystä kriittisen ajattelun tarpeellisuu-

desta yhteiskunnassa, jotta valtaväestö ei alistuisi radikalismin talutusnuoraan. Kertomus-

ten kautta voidaan myös kiinnittää huomiota kriittisyyden tarpeeseen historian tarkastelus-

sa. Moraalisesti tiedostava ja kriittinen historiatietoisuus realisoituu menneisyydestä tehty-

jen kertomusten rakentamisessa, ja opetuksen sekä muun historiakulttuurin välityksellä 

meillä on mahdollisuus kasvattaa kriittisesti ajattelevia historiatietoisia ihmisiä. 
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