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Johdanto

Ensimmäinen kosketukseni  ensimmäisen  maailmansodan sotilaiden kokemuksiin  tuli 

sotarunojen  kautta.  Sodan  kokeneet  runoilijat  välittivät  niiden  kautta  jotain 

kokemuksistaan.  Useat  runot  ovat  varsin  koskettavia,  niiden  tunnelmaan  on  helppo 

päästä  sisälle,  ja  ne  luovat  sodasta  kenties  yllättäviäkin  mielikuvia.  Runojen  kautta 

sotilaat muuttuivat yksilöiksi; he eivät olleet enää kasvottomia sotilaita. Runot antavat 

kuitenkin  vain  rajallisen  kuvan  sotilaiden  kokemuksista.  Mielessäni  heräsi  kysymys 

siitä, millainen sota oli sotilaille itselleen. 

Ensimmäisen maailmansodan syttymisestä  tulee  tänä vuonna kuluneeksi  100 vuotta. 

Kaikki  sodan  veteraanit  ovat  jo  kuolleet,  mutta  sota  ja  sotilaat  ovat  yhä  osa 

yhteiskuntaamme. Ensimmäistä  maailmansotaa on sanottu ensimmäiseksi  moderniksi 

sodaksi,  mutta on myös ajateltu,  että ensimmäinen maailmansota oli  koko modernin 

yhteiskuntamme alku.  Tämän vuoksi  ensimmäisen  maailmansodan historia  on myös 

oman aikamme juurten historiaa. 

Sodan alkaessa sadattuhannet innokkaat nuoret ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi, mutta jo 

sodan  aikana  runoissa,  päiväkirjoissa  ja  kirjeissä  sekä  sodan  jälkeen  muistelmissa 

nousivat  esiin  monenlaiset,  joskus  varsin  ristiriitaisetkin,  kokemukset 

isänmaallisuudesta  pasifismiin  ja  kuolemanpelosta  uhrautumisenhaluun.  Sotilaiden 

kokemuksiin liittyvät perimmäiset kysymykset ovat yhä ajankohtaisia monille, vaikka 

elämmekin toista aikakautta ja kohtaamme toisenlaisia haasteita.

Tutkimustilanne

Ensimmäistä maailmansotaa on historiantutkimuksessa tutkittu varsin paljon. Suuri osa 

tutkimuksesta  keskittyy  perinteiseen  sotahistoriaan,  kansainvälisiin  suhteisiin, 

valtioiden  historiaan  ja  niin  sanottuun  päämieshistoriaan.  Vaikka  sodan  kokeneiden 

ihmisten kokemuksista on hyvin runsaasti aineistoa tarjolla, aihetta, varsinkin sotilaiden 

itsensä kokemuksia, on tutkittu verrattain vähän. 
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En ole löytänyt  yhtään varsinaista  historiantutkimusta,  jonka aiheena ovat  sotilaiden 

yksilölliset  kokemukset.  (Tosin  on  syytä  mainita,  että  koska  ensimmäistä 

maailmansotaa  koskeva  tutkimuskirjallisuus  on  erittäin  laaja,  minun  ei  ole  ollut 

mahdollista tutustua kuin pieneen osaan olemassa olevaa tutkimusta.) Sotilasrunoilijoita 

lukuun  ottamatta  tavallisten  sotilaiden  kokemuksia  tutkittu  ilmeisesti  erittäin  vähän. 

Heidän  kokemuksistaan  on  tosin  olemassa  erilaisia  muistelmateoksia,  jotka  eivät 

varsinaisesti kuitenkaan ole tutkimusta, sillä ne eivät sisällä lainkaan analyysia. 

Sotilasrunoilijoita on tutkittu paljon kirjallisuuden tutkimuksessa, minkä lisäksi heistä 

on  myös  kirjoitettu  elämäkertoja,  mutta  heitä  ei  ole  tutkittu  lainkaan 

historiantutkimuksessa, varsinkaan sotilaina sotilaiden joukossa. Vaikka kirjallisuuden- 

ja  historiantutkimuksen lähtökohdat  ja  tavoitteet  saattavat  hieman poiketa  toisistaan, 

kirjallisuudentutkimuksesta  ja  myös  elämäkertakirjallisuudesta  löytyy  kuitenkin 

runsaasti tutkimusta, jota voi hyödyntää myös historiantutkimuksessa.

Jean Moorcroft Wilson on kirjoittanut sotilasrunoilijoiden Siegfried Sassoonin ja Isaac 

Rosenbergin elämäkertateokset Siegfried Sassoon: The Making of a War Poet ja Isaac  

Rosenberg: The Making of a Great War Poet.  Teokset ovat kattavasti kirjoitettuja ja 

Moorcroft Wilson käsittelee myös heidän sotakokemuksiaan. Kuten teosten nimetkin jo 

vihjaavat,  elämäkertojen pääpaino on kuitenkin runoudessa,  mikä oli  merkittävä osa 

kummankin  elämää.  Moorcroft  Wilsonin  teokset  kuuluvatkin  enemmän 

kirjallisuudentutkimuksen  kuin  historiantutkimuksen  piirissä  kirjoitettuihin 

elämäkertateoksiin.  Moorcroft  Wilson  käsittelee  kuitenkin  teoksissaan  molempien 

elämää  ja  sotakokemuksia  varsin  paljon.  Moorcroft  Wilsonilla  on  ollut  työssään 

käytettävissä  laajempi  aineisto  kuin  minulla,  joten  teoksista  on  mahdollista  saada 

taustatietoa  runoilijoiden  elämästä.  Toisaalta  Moorcroft  Wilson  myös  analysoi 

runoilijoiden sotakokemuksia jonkin verran, joten ne voivat antaa uusia näkökulmia ja 

luoda tutkimuksellista keskustelua. 

Daniel  Hipp  on  puolestaan  tutkinut  sotaneuroosien,  eli  lähinnä  posttraumaattisen 

stressioireyhtymän, ja sotarunojen yhteyksiä toisiinsa teoksessaan  The Poetry of Shell  

Shock.  Hippin  teos  käsittelee  erityisesti  Sassoonin  kokemuksia  Craiglockheartin 
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mielisairaalassa,  jossa Sassoon oli  hoidettavana saatuaan diagnoosin sotaneuroosista. 

Teos  antaa  myös  psykologista  taustatietoa  sotilaiden  kokemista 

mielenterveysongelmista laajemminkin.

J.M. Gregson käsittelee kirjallisuuskritiikin ohella sotilasrunoilijoiden sotakokemuksia 

teoksessaan  Poetry  of  the  First  World  War.  Gregson  myös  analysoi  runoilijoiden 

sotakokemuksia teoksessaan siinä määrin kuin ne olivat käsiteltävien runojen taustalla 

vaikuttimina. Kuten Moorcroft Wilsonin teokset, se voi antaa uusia näkökulmia ja luoda 

tutkimuksellista keskustelua. 

Yhdessäkään  näistä  tutkimuksista  tai  teoksista,  elämäkertoja  lukuun  ottamatta,  ei 

kuitenkaan seurata tiettyjen sotilaiden kokemuksia johdonmukaisesti läpi sodan tai läpi 

elämän.  Tällainen  tutkimus  voisi  kuitenkin  tuoda  jotain  uutta  sotakokemusten 

historiantutkimukseen. 

Tutkimustehtävä

Käsityksemme sotilaista ja siitä millaista on olla sotilas perustunee pitkälle erilaisten 

medioiden  luomiin  mielikuviin;  hyvin  harvalla  nykylänsieurooppalaisella  on 

henkilökohtaista kokemusta sodasta. Vaikuttaa siltä, että usein massamedioissa sotiluus 

nähdään  korostuneesti  vain  yhdestä  näkökulmasta:  sotilaat  saattavat  olla  tilanteesta 

riippuen joko sankareita, tappajia tai uhreja. Varsinkin sotatilanteissa sotilaat saattavat 

muuttua helposti pelkiksi numeroiksi ja massoiksi, menettää yksilöllisyytensä tai jopa 

ihmisyytensä. He muuttuvat osaksi yhtä isoa sotakonetta. 

Toisaalta kirjallisuudentutkimusten,  elämäkertojen, proosan ja runojen kautta välittyy 

mielikuva  sotiluudesta  ensimmäisessä  maailmansodassa,  esimerkiksi  Erich  Maria 

Remarquen  teos  Länsirintamalta  ei  mitään  uutta,  Ernest  Hemingwayn  Jäähyväiset  

aseille,  Wilfred  Owenin  Dulce  et  Decorum  Est  tai  televisiosarja  Musta  Kyy  sekä 

muistelmateokset  tai  haastattelut  kuten  Max  Arthurin  Forgotten  Voices  tai  BBC:n 

tuottama  sarja  The  Last  Tommy  luovat  suurelle  yleisölle  mielikuvia  ensimmäisestä 

maailmansodasta ja sotilaiden kokemuksista siitä. Näiden teosten luoma mielikuva on 
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melko surumielinen ja sodan kauheutta korostava; sotilaat näyttäytyvät vastahakoisina, 

valtiovallan huijaamina, nuorina ja ymmärtämättöminä sekä uhreina. 

Tämä  herättää  kysymyksiä  siitä  ovatko  massamedioiden,  viihde-  ja 

kulttuuriteollisuuden  luomat  mielikuvat  todellisia  ja  millaisena  sotilaat  itse  kokivat 

sodan. Työssäni pyrin siis tutkimaan sotilaiden omia kokemuksiaan sodasta. Aineistoni 

koostuu  sotilaiden  muille  tai  itselleen  välittämistä  ja  luomista  mielikuvista  sodasta, 

mutta  mielikuvien  taustalla  on  elettyjä  kokemuksia,  mitkä  erityisesti  kiinnostavat 

minua. 

Tutkimuksessani pyrin ennen kaikkea pohtimaan sitä, miten sotilaat kokivat sodan ja 

miksi. Aineistosta lähden etsimään vastauksia kysymyksiin muun muassa siitä, millaisia 

eroja  ja  millaisia  yhtäläisyyksiä  kokemuksissa  on  havaittavissa,  miten  sodan 

eteneminen  ja  sotatapahtumat  vaikuttivat  suhtautumiseen  sotaan,  millaisena  sotilaat 

näkivät oman roolinsa ja kokemuksensa sodassa sodan aikana ja sen jälkeen, ja millä 

tavoin sotilaat käsittelivät sotaa osana omaa elämäänsä ja elämänkatsomustaan. 

Työn  rakenne  on  ensisijaisesti  temaattinen  ja  vain  toissijaisesti  kronologinen.  Se 

koostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen syitä lähteä sotaan 

ja ensimmäisiä kokemuksia sodan fyysisestä maailmasta.  Ensimmäisen luvun teemat 

liittyvät erityisesti sodan alkuun. Toisessa luvussa käsittelen sotilaiden suhteita muihin 

sotilaisiin ja sotilaiden suhteita kotiin. Tämän luvun teemat käsittelevät koko sota-aikaa, 

mutta  ihmissuhteiden  muodostuminen  vaati  jonkin  verran  aikaa,  joten  toinen  luku 

keskittyy  hieman  ajallisesti  hieman  syvemmälle  sotaan  kuin  ensimmäinen. 

Kolmannessa  luvussa  käsittelen  sotatoimiin  osallistumista  sekä  elämän  ja  kuoleman 

merkitystä ja sodan käsittelyä sodan aikana ja sen jälkeen. Myös tämä luku käsittelee 

koko sota-aikaa ja sen yli. Sota henkilökohtaisena sisäisenä kokemuksena alkoi sodan 

alusta ja jatkui koko elämän ajan, joten kolmas luku yltää ajallisesti pisimmälle, vaikka 

en varsinaisesti käsittelekään sodan jälkeisiä kokemuksia tässä työssä.
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Lähteet ja menetelmät

Ensimmäinen  maailmansota  jätti  jälkeensä  suuren  määrän  erilaista  materiaalia 

sotilaiden  välittömistä  kokemuksista  ensimmäisestä  modernista  sodasta.  Materiaalin 

joukossa  on  muun  muassa  valokuvia,  kirjeitä,  päiväkirjoja  ja  sotarunoja. 

Sotakokemuksista  kertovat  myös  sodan  jälkeen  syntyneet  kirjalliset  ja  suulliset 

muistelmat. Kaikki nämä kertovat sodasta eri tavalla ja tuovat esiin sodan eri puolia. 

Kirjeitä  lähetettiin  rakkaille,  valokuvat  kertovat  sotilaiden  ympäristöstä  ja  sotarunot 

sotilaiden  tuntemuksista  taiteen  muodossa.  Sodan  jälkeen  syntyi  muistelmia  ja 

haastatteluja, joissa käytiin läpi sotakokemuksia. 

Ensimmäisen  maailmansodan  sotilaiden  kokemuksia  koskeva  aineisto  on  siis 

potentiaalisesti erittäin laaja. Aineiston olen valinnut ensisijaisesti sen monipuolisuuden 

ja  laajuuden  perusteella.  Olen  pyrkinyt  valitsemaan  aineistoa,  joka  kattaa 

mahdollisimman pitkän ajanjakson sodasta ja joka sisältää mahdollisuuksien mukaan 

erityyppistä  aineistoa,  jotta  voisin  saada  mahdollisimman  monipuolisen  ja  kattavan 

kuvan  yksittäisten  sotilaiden  kokemuksista.  Tällaista  yhden  sotilaan  kokemuksista 

kattavasti  pitkältä  aikaväliltä  kertovaa  aineistoa  on  suhteellisen vähän tarjolla,  joten 

aineisto on valikoitunut saatavuuden mukaan viiteen sotilaaseen: James Cross, Harry 

Lamin, Fred Littler, Isaac Rosenberg ja Siegfried Sassoon.

Aineistolähteeni  koostuu sotilaiden sodasta  kertovista  henkilökohtaisista  ja  julkisista 

dokumenteista.  Aineisto  sisältää  muun  muassa  päiväkirjoja,  kirjeitä,  virallisia 

dokumentteja,  sähkeitä,  piirroksia,  valokuvia,  muistelmia  sekä  runoja.  Ensimmäisen 

maailmansodan aikana sotarunoja kirjoitettiin satoja tuhansia, ja niitä kirjoittivat myös 

nykyisin  tuntemattomat  sotilaat.1 Runot  olivat  yksi  niistä  keinoista,  joilla  sotilaat 

saattoivat  purkaa  myös sellaisia  tunteita  ja  ajatuksia,  joita  ei  muuten  voisi  ilmaista,  

koska länsimaisessa sanataiteessa on hyväksyttyä ilmaista vaikeitakin asioita ja tabuja. 

Lisäksi sotarunot ovat myöhemmin antaneet äänen kokonaiselle sukupolvelle. Tämän 

vuoksi  sotarunojen  tutkiminen  osana  sotakokemuksia  on  tärkeää  myös 

historiantutkimuksessa.  Toisaalta  sotarunojen  suosion  ja  niihin  liittyvän  tutkimuksen 

1 Walter 2006: ix-x.
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vuoksi, niiden merkitys sotilaiden kokemuksissa on varsin näkyvä. Sotarunot edustavat 

kuitenkin vain yhtä puolta sotakokemuksista ja kenties vääristävät yleistä mielikuvaa. 

Tämän vuoksi olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman monipuolista aineistoa. 

Aineistolähteinä  käytän  Rubert  Hart-Davisin  toimittamia  Siegfried  Sassoonin 

päiväkirjoja  vuosilta  1915-1918,  Sassoonin  muistelmateosta  Siegfried's  Journey, 

Sassoonin  semiautobiografista  teosta  The  Memories  of  an  Infantry  Officer,  Harry 

Laminin kirjeet sisältävää Bill Laminin toimittamaa teosta  Letters from the Trenches, 

Fred  Littlerin  sotavuosien  päiväkirjat  sisältävää  Firstworldwar.com  -sivustoa  sekä 

Great War Digital Archive -  ja  The First World War Digital Poetry Archive  -sivustoa, 

joista löytyy James Crossin päiväkirjat ja muut dokumentit, Isaac Rosenbergin kirjeet ja 

runot sekä Sassoonin runoja ja kirjeitä. 

The First  World  War  Poetry  -arkisto  (FWWP) käsittää  yli  7000 kappaletta  erilaista 

materiaalia sisältävän aineiston, johon kuuluu muun muassa runoja, kirjeitä, valokuvia, 

äänitteitä  ja  videoita.  Kokoelman  pääsisältö  on  aikakauden  tunnetuimpien 

sotarunoilijoiden kirjoittamissa runoissa ja  niihin  liittyvässä materiaalissa.  Arkistosta 

löytyy  myös  aiheeseen  liittyvää  Imperial  War  Museum  -museolta  saatua 

multimediamateriaalia. 

The Great War Archive -arkisto (GWA) puolestaan käsittää yli 6500 kappaletta erilaista 

materiaalia sisältävän aineiston, josta osa on saatu lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja 

osa  koostuu  arkistoa  varten  kehitetystä  opetusmateriaalista.  GWA sisältää  runsaasti 

erityisesti  tuntemattomaksi  jääneiden  sotilaiden  jälkeensä  jättämää  aineistoa,  kuten 

kirjeitä  tai  päiväkirjoja.  Firstworldwar.com -sivusto  on  puolestaan  harrastelijoiden 

ylläpitämä sivusto. Vaikka sivuston artikkeleja ei ole tarkoitettu akateemiseen käyttöön, 

sen sisältämä alkuperäinen lähdeaineisto soveltuu hyvin myös tutkimukseen. 

Kaikki  viisi  sotilasta,  James  Cross,  Harry  Lamin,  Fred  Littler,  Isaac  Rosenberg  ja 

Siegfried Sassoon, palvelivat sodan aikana länsirintamalla, osa palveli osan sota-ajasta 

myös  muualla,  mutta  keskityn  tutkimuksessani  ensisijaisesti  kokemuksiin 

asemasodasta. Tutkin näiden sotilaiden välittömiä kokemuksia mahdollisimman pitkältä 
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aikaväliltä sodan aikana. Tutkimuksen tukena käytän myös muistelmia, mutta pääpaino 

on välittömillä kokemuksilla. 

James Cross (ks. liite 1) syntyi 18.7.1889 Lancashiressa. Sodan alkaessa hän työskenteli 

lennätinvirkailijana Ison-Britannian postilaitoksella. Hän värväytyi Royal Engineers –

joukkoihin sähköttäjäksi syyskuussa 1914. Rintamalle hän lähti joulukuussa 1915. Sota-

aikana hän toimi lennätinoperaattorina. Cross sai korpraalin arvon vuonna 1916. Sodan 

jälkeen Cross palasi työhönsä postilaitoksella ja teki siellä pitkän uran. Hän kuoli 104-

vuotiaana  3.5.1994.  Crossin  kokemuksista  kertova  aineistoni  koostuu  hänen  sota-

aikaisista  päiväkirjoistaan  vuosilta  1915,  1916  ja  1918  (vuoden  1917  päiväkirja  on 

kadonnut), lyhyestä muistelmakirjoituksesta, vaimolle lähetetyistä kahdesta sähkeestä, 

hakukirjeistä, kuolinilmoituksesta, virallisista dokumenteista ja valokuvista.2

Harry  Lamin  (ks.  liite  2)  syntyi  28.8.1887  Derbyshiressa  viisilapsisen  perheen 

kuopuksena.  Siviilissä  Lamin  työskenteli  tekstiilitehtaassa.  Hän  palveli  York  & 

Lancaster 9. pataljoonassa sotamiehenä. Sodan jälkeen Lamin palasi tehdastyöhönsä ja 

eli  rauhallista perhe-elämää. Hän kuoli vuonna 1961. Laminin kokemuksista kertova 

aineistoni koostuu hänen lapsenlapsensa toimittamasta kirjasta, joka sisältää Laminin 

kotiin  veljelleen  ja  sisarelleen  lähettämiä  kirjeitä,  jotka  kattavat  vain  osan  hänen 

kirjeenvaihdostaan, esimerkiksi hänen kirjeenvaihtonsa vaimonsa kanssa on kadonnut 

kokonaan,  virallisia  dokumentteja  ja  valokuvia,  sekä  teoksen  toimittajan  laatimia 

muistelmia ja ajatuksia isoisästään.3 

Thomas  Frederick  Littler  (ks.  liite  3),  eli  Fred  Littler,  syntyi  13.9.1897.  Hän liittyi  

armeijaan  Cheshire  Regiment  -joukkoihin  vapaaehtoisena  marraskuussa  1914 

sotamiehenä, pian 17-vuotispäivänsä jälkeen. Littler taisteli Royal Engineer -joukoissa 

vuodesta  1918.4 Littlerin  kokemuksista  kertova  aineistoni  koostuu  hänen 

päiväkirjoistaan  vuosilta  1915-1919  ja  yhdestä  valokuvasta.  Lisäksi  käytössäni  on 

hänen sukulaisensa kirjoittama lyhyt esittelyteksti päiväkirjoihin. Littler selvisi sodasta, 

mutta minulla ei ole mitään tietoa hänen elämästään sodan jälkeen.

2 GWA, James Cross, Diary, Document description.
3 Lamin 2013: 9-13, 216.
4 Firstworldwar.com, Memoirs & diaries, Thomas Littler; Littler 1916: 13.9.1916; Firstworldwar.com, 

Memoirs & diaries, Thomas Littler, johdanto.
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Isaac Rosenberg (ks. liite 4) syntyi Bristolissa 25.11.1890 köyhään liettuanjuutalaiseen 

perheeseen. Hänen perheensä muutti Lontooseen vuonna 1897. Taiteellisesti lahjakas 

Rosenberg  opiskeli  Baker  Street  Board  School  -koulussa,  mutta  joutui  lopettamaan 

opiskelut 14-vuotiaana perheen huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Tämän jälkeen 

Rosenberg toimi kaivertajan kisällinä, mutta toivoi voivansa elättää itsensä taiteilijana. 

Sodan syttyessä  Rosenberg  oli  sisarensa  luona  Etelä-Afrikassa,  jonne  oli  muuttanut 

keuhkojensa  huonon  terveyden  vuoksi  vuonna  1914.  Hän  palasi  Isoon-Britanniaan 

maaliskuussa 1915 työttömänä ja varattomana. 

Rosenberg värväytyi armeijaan lokakuussa 1915 sotamiehenä. Koska Rosenberg oli alle 

vaaditun 5'3” (noin 160 cm) pituuden, hän päätyi niin sanottuun Bantam-pataljoonaan5, 

joka oli muodostettu pituusvaatimukset alittavista miehistä. Pataljoonan vaatimuksia oli 

laskettu  vuoden  1915  kuluessa  eikä  pataljoona  enää  vastannut  kaikkia 

laatuvaatimuksia.6 Rosenberg kuitenkin vaihtoi useasti tehtäviään ja pataljoonaa sodan 

aikana,  sillä  hän  pyrki  jatkuvasti  pois  rintamalta.7 Rosenberg  menehtyi  1.4.1918 

saksalaisten  hyökkäyksessä.  Hänen  ruumistaan  ei  koskaan  tunnistettu,  mutta  hänen 

tiedetään olevan haudattuna Bailleul Road East Cemetery -hautausmaalle, St. Laurent-

Blangyssa, Ranskassa.8 

Rosenberg  on  saanut  tunnustusta  runoilijana  kuolemansa  jälkeen  ja  on  1960-luvun 

jälkeen  noussut  suurten  sotilasrunoilijoiden  joukkoon.9 Rosenbergin  kokemuksista 

kertova  aineistoni  koostuu  FWWPA:n  kautta  saatavilla  olevista  hänen  perheelleen, 

ystävilleen, mesenaateilleen ja kirjallisuusagentilleen lähettämistään kirjeistään, joita on 

yhteensä 187 kappaletta, mikä tosin kattaa vain osan hänen laajasta kirjeenvaihdostaan, 

kolmesta  näytelmäkäsikirjoituksesta,  muutamasta  piirroksesta  ja  valokuvasta  sekä 

hänen koko sotarunotuotannostaan. 

Siegfried Sassoon (ks. liite 5) syntyi 8.9.1886 Kentissä. Hänen isänsä oli varakkaasta 

5 Bantam suom. kääpiökana.
6 Moorcroft Wilson 2008: 272-273.
7 Moorcroft Wilson 2008: 247-397.
8 FWWPA, The Isaac Rosenberg Collection.
9 Gregson 1976: 69; Walter 2006: xxviii-xxxi.

10



intialaisjuutalaisesta  kauppiasperheestä,  ja  hänen  äitinsä  kuului  anglokatoliseen 

Thornycroftien  taiteilijasukuun.  Sassoon  opiskeli  Cambridgen  yliopiston  Clare 

Collegessa,  josta  hän  lähti  ilman  tutkintoa.  Seuraavat  vuodet  hän  eli  yläluokkaista 

herrasmieselämää yrittäen samalla  luoda kirjallista  uraa kunnes  hän liittyi  armeijaan 

päivää ennen kun Iso-Britannia julisti  sodan.  Sassoon selvisi  sodasta,  jonka lopussa 

hänen sotilasarvonsa oli kapteeni. 

Sassoon sai jo sodan aikana saanut tunnustusta runoilijana ja kirjoittajan. Sodan jälkeen 

Sassoon  jatkoi  uraansa  sekä  runoilijana  että  prosaistina.  Hän  käsitteli  sota-ajan 

kokemuksiaan myös sodanjälkeisessä tuotannossaan. Sassoon kuoli syöpään 1.9.1967.10 

Sassoonin  oma  tuotanto  on  varsin  laaja,  ja  hänen  kokemuksistaan  kertova  laaja 

aineistoni  koostuu  päiväkirjoista  vuosilta  1915-1918,  semiautobiografisesta 

proosateoksesta,  muistelmateoksesta,  noin  60  kirjettä  sisältävästä  kirjeenvaihdosta 

ystävien kanssa, mikä kattaa vain murto-osan hänen varsin laajasta kirjeenvaihdostaan, 

muutamasta valokuvasta, sekä hänen koko sotarunotuotannostaan.

Tutkimukseni  haasteet  voi  jakaa  kahteen  osaan:  tekstien  ymmärtämisen  haasteet  ja 

tulkinnan  haasteet.  Käyttämäni  lähteet  ovat  luonteeltaan  erilaisia  ja  erilaisiin 

tarkoituksiin luotuja. Kirjeissä rakkaimmille ei välttämättä kerrottu sodan kauheimpia 

puolia tai sellaisia omia ajatuksia, joita pidettiin tabuina. Lisäksi on muistettava, että 

rintamalta lähetettyjen kirjeiden piti läpäistä sensuuri. Päiväkirjat on kirjoitettu itselle, 

joten niissä saattaa olla aukkoja; asioita, joita ei kerrota, koska ne ovat itselle selviä. 

Runot puolestaan saattavat käsitellä tabuja, mutta on muistettava,  että ne ovat myös 

sanataidetta, jonka olemukseen kuuluu usein todellisuuden kärjistäminen tai aiheiden 

kapea rajaus. Tekstien ymmärtäminen ei kuitenkaan ole ongelma jos muistaa huomioida 

sen, mitä varten ja kenelle teksti on luotu, mikä siinä saattaa olla liioiteltua tai mikä on 

luettavissa vain rivien välistä. 

Tekstien tulkinta asettaa toisenlaisen haasteen. Tekstien tulkinta vaatii sitä, että pystyn 

ymmärtämään  lähes  100  vuotta  sitten  eri  aikakaudella  ja  eri  maailmassa  eläneitä 

ihmisiä,  joiden  aatteet,  kokemukset,  sukupuoli  ja  taustat  ovat  hyvinkin  erilaisia 

10 FWWPA, The Siegfried Sassoon Collection.
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omistani. Tämän ongelman voi ratkaista perehtymällä aikakauteen kokonaisuudessaan, 

ei  vain  sotaan ja  sotatapahtumiin,  jolloin  voi  myös paremmin ymmärtää sitä,  miten 

ihmiset ovat tuolloin ilmaisseet sisäistä maailmaansa. 

Metodologiseksi  lähestymistavaksi  olen  valinnut  mikrohistoriallisen  tutkimustavan, 

minkä  tukena  käytän  soveltavaa  kriittistä  diskurssianalyysia  ja  runoanalyysia  sekä 

vertailua.  Mikrohistoriallisen  tutkimuksen  ominaispiirteisiin  kuuluu  tutkimuksen 

keskittyminen mikrotasolle, mikä tarkoittaa sitä, että usein kohteena on yksi henkilö tai 

yhteisö.  Tutkimus  keskittyy  yleensä  niin  sanottuihin  tavallisiin  ihmisiin. 

Mikrohistoriallisessa tutkimuksessa aineiston määrä on usein varsin pieni  ja  lähteitä 

pyritään  lukemaan  tarkkaan  ja  syvällisesti.  Tässä  on  usein  apuna  on  diskurssi-  tai 

tekstianalyysi. Usein kohteena ovat ne ihmiset, joilla ei ole perinteisesti ajateltu olevan 

suurta roolia historiassa. Voidaan puhua ihmisistä historian marginaaleissa.11

Usein  kuitenkaan  kaikkein  ”tavallisimmista”  ihmisistä,  eli  heistä,  jotka  eivät  ole 

esimerkiksi osallistuneet poliittisiin tai muihin merkittäviin päätöksiin, eivät ole tehneet 

rikoksia tai vaikkapa toimineet erikoisessa ammatissa, ei ole juuri lainkaan lähdetietoja. 

Mikrohistorian piirissä onkin syntynyt ajatus niin sanotusta poikkeavasta normaalista. 

Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  usein  tutkimuksen  kohde  on  esimerkiksi  rikollinen  tai 

esimerkiksi kirkonmies, koska heistä on olemassa lähdeaineistoa.12 

Tämä  herättää  mielenkiintoisen  kysymyksen  siitä,  kuka  on  ”tavallinen”,  kuka  on 

”poikkeava normaali” tai kuka on ”suurmies”. Tutkimukseni sisältää esimerkiksi kaksi 

sotilasrunoilijaa, joista toinen tuli jo sodan aikana tunnetuksi julkisuudessa. Hän ei siis 

ollut enää ihan tavallinen ihminen, mutta toisaalta hän ei myöskään ollut suurmies, sillä 

hänellä  ei  ollut  merkittävää  valtaa.  Sotilasrunoilijoiden kohdalla  voisi  kenties  hyvin 

käyttää  määritelmää  poikkeava  normaali,  erityisesti  kun  heidän  sisällyttäminen 

tutkimukseeni liittyy osittain nimenomaan aineiston saatavuuteen ja laajuuteen: heistä 

on olemassa enemmän aineistoa kuin monista niin sanotuista rivisotilaista, minkä lisäksi 

heistä on aikaisempaa tutkimusta.

11 Oulun yliopisto, Metodien maailma -luentosarja, kevät 2011.
12 Oulun yliopisto, Metodien maailma -luentosarja, kevät 2011; Szijarto 2002.
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Voi  vaikuttaa  epäloogiselta  puhua  sotilaista  ryhmänä  historian  marginaaleissa,  sillä 

sotilailla  on  sinänsä  ollut  varsin  merkittävä  rooli  historiassa  –  he  esiintyvät  lähes 

jokaisella maailmanhistoriankirjan sivulla. Heidän historiallisesti merkittävä roolinsa on 

kuitenkin  ollut  nimenomaan  yksikkönä,  osana  suurta  sotakoneistoa,  ei  yksilöinä 

sodassa.  Sotilaiden  omat  yksilölliset  kokemukset  sodassa  ovat  sen  sijaan  jääneet 

historian  marginaaleihin.  Yksilöllisten  kokemusten  tutkiminen  on  kuitenkin  tärkeää, 

koska jos ne jäävät historian suurten tarinoiden varjoon, ihmiset saattavat kokea, että he 

ovat  yksin  kokemustensa  kanssa,  vaikka  näin  ei  välttämättä  ole;  ”poikkeukselliset” 

kokemukset saattavatkin olla yleisiä tai ainakin jaettuja. 

Mikrohistoriallista  lähestymistapa  antaa  mahdollisuudet  tutkia  muutamien  sotilaiden 

kokemuksia  sodasta  koko  sodan  tai  jopa  koko  elämän  ajalta.  Szijártó  kirjoittaa 

artikkelissaan  Four Arguments for Microhistory, että mikrohistoria luo kiinnekohdan, 

jossa  aihetta  voi  tutkia  intensiteetillä,  mikä  ei  ole  mahdollista  tutkittaessa  kansoja, 

valtioita tai suuria ryhmiä, vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen päähän.13

Mikrohistoriallisten  tutkimusten  aineisto  saattaa  olla  myös  varsin  monipuolista  ja 

sisältää  esimerkiksi  fiktiivisiä  tekstejä.14 Myös  minun  aineistoni  sisältää  fiktiivisiä 

tekstejä, ennen kaikkea runoutta. Sanataiteen lajina runous on luonteeltaan abstraktia ja 

määrittelemätöntä. Runojen analyysi on lähtökohtaisesti subjektiivista; lukija käsittelee 

runoja  aina  oman  kokemuksensa  pohjalta.15 Tieteellisessä  tutkimuksessa  on  tämän 

vuoksi  tärkeää  tutustua  runon  syntyhetken  taustoihin  siinä  määrin  kuin  se  on 

mahdollista; se voi avata uusia tulkintamahdollisuuksia, joita lukijan oma kokemus ei 

anna.

Esseessään Poetry and History: The Case for Literary Evidence David Byrne ja Charles 

C.  Ragin  esittävät,  että  oikein  tulkittuina  sanataideteksteillä  voi  olla  samanlaista 

historiallista todistusarvoa kuin perinteisillä arkistolähteillä. Kirjallisuuslähteet kertovat 

elämästä kokemuksena, joita voidaan tulkita muiden lähteiden valossa. Esseessään he 

tutkivat Robinson Jeffersin runoja vertaillen niiden sisältöä muihin lähteisiin. Jeffersin 

13 Szijarto 2002.
14 Boja 2001.
15 Böhm-Sallamo 2011: suullinen tiedoksianto; Goymer 2011: sähköpostiviesti.
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tarinat kuvastavat todellisia tapahtumia, mutta tarinoiden keskiöön nousevat erityisesti 

oman yhteisönsä  ja  aikakautensa  tabut,  kuten  insesti,  joita  ei  muissa  lähteissä  juuri 

käsitellä. Tabut ovat luonnollisesti aiheita, joista on vaikea puhua, minkä lisäksi niihin 

liittyy esimerkiksi pelkoja skandaaleista ja omasta maineesta. Tämän vuoksi niistä ei 

useinkaan  juuri  puhuta  muistelmissa,  mutta  traumaattiset  tapahtumat  ja  tabut  elävät 

ihmisten  muistoissa  ja  kokemuksissa,  ja  ne  voivat  saada  ilmaisun  sanataiteen 

muodossa.16

Tämä  sama  ilmiö  on  mahdollisesti  nähtävissä  myös  sotakokemuksia  kuvaavissa 

sanataideteksteissä, mikä tarkoittaa sitä, että ne antavat äänen sellaisille asioille, jotka 

koettiin  muuten  vaikeiksi.  Sanataidetekstien  aiheet  voivat  myös  auttaa  selvittämään, 

mitä tällaiset aiheet olivat, eli mitkä asiat olivat tabuja. Byrnen ja Raginin esseestä käy 

myös ilmi, että nämä aiheet kenties saavat sanataideteksteissä liiankin suuren roolin17, 

mikä on hyvä pitää mielessä sanataidetekstejä tutkittaessa.

Diskurssi- ja tekstianalyysejä on olemassa useita, mutta kaikissa on tavoitteena tutkia 

kielen  tai  kielellisen  ilmaisun  ja  sosiaalisen  maailman  tai  'todellisuuden'  suhdetta. 

Diskurssianalyysi  voi  käsittää  puheen  tai  kirjallisen  ilmaisun  lisäksi  kuvia  tai  mitä 

muuta  tahansa  materiaalia,  mitä  voi  ”lukea”.  Tutkittavasta  materiaalista  käytetään 

termiä  'teksti'  sen  tyypistä  riippumatta.  Termi  'diskurssi'  puolestaan  ei  tarkoita  vain 

valmista tekstiä, vaan koko tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen prosessia.18 

Kriittinen  diskurssianalyysi  on  kielitieteellinen  metodi,  jota  käytetään  erityisesti 

valtasuhteiden  tutkimuksessa;  kuinka  ne  toteutuvat,  laillistuvat,  toistuvat  tai  tulevat 

haastetuiksi  puheessa.  Faircloughin  mukaan  modernissa  yhteiskunnassa  valtaa 

käytetään  usein  ideologioiden  kautta.19 Yksi  kriittisen  diskurssianalyysin  keskeisistä 

ajatuksista on, että ideologiat tai arvot ilmenevät diskurssien kautta.20 

Faircloughin  mukaan  diskurssilla  voi  olla  kolme  erilaista  arvoa:  kokemuksellinen, 

16 Burne & Ragin 2009.
17 Bume & Ragin 2009.
18 Fairclough 1996: 24.
19 Fairclough 1996: 2-4.
20 Fairclough 1996: 5.
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suhteellinen tai ilmaiseva.21 Näistä erityisesti kokemuksellinen on tämän tutkimuksen 

kannalta oleellinen.

Kokemuksellinen arvo viittaa erityisesti tapaan, jolla diskurssin tuottajan (eli puhuja tai 

kirjoittaja)  kokemus  luonnosta  ja  sosiaalisesta  maailmasta  kuvastuu  tekstissä. 

Kokemuksellinen  arvo  liittyy  kiinteästi  sisältöihin,  tietoon  ja  uskomukseen. 

Esimerkkinä  kokemuksellisesta  arvosta  voi  olla  tapa,  jolla  ideologia  näkyy 

sanavalinnoissa. Samaa ilmiötä voi kuvata erilaisilla sanoilla riippuen tekstintuottajan 

omista näkemyksistä, esimerkiksi vyöhyketerapiaa voi kuvata sanalla 'vaihtoehtoterapia' 

tai sanalla 'huuhaa'. Näin ollen kriittisen diskurssianalyysin perusteita voi soveltaa myös 

tutkittaessa  muuta  kuin  valtasuhteita.  Tavoitteeni  on  siis  yrittää  selvittää,  miten 

sotilaiden kokemukset ilmenevät heidän jälkeensä jättämistään erilaisista teksteistä.

Kokemuksellinen  arvo  sotilaiden  teksteissä  saattaa  näkyä  esimerkiksi  juuri 

sanavalinnoissa;  millaisilla  sanoilla  tapahtumia,  vihollista,  ystäviä  tai  sodanjohtoa 

kuvattiin ja millaisia arvolatauksia sanavalintoihin liittyy. Kokemukselliset arvot voivat 

näkyä myös siinä, mitä ei sanota tai millaisia asioita kerrotaan missäkin kontekstissa; 

millä  tavalla  omaa  tai  muiden  osuutta  tai  roolia  kuvataan  muille.  Huomion 

kiinnittäminen  tällaisiin  seikkoihin  voi  avata  tekstistä  uusia  näkökulmia  ja  syventää 

analyysia.

Lopuksi  on  kuitenkin  tärkeää  muistaa,  että  mikrohistoria  ei  ole  makrohistorian 

vastakohta,  vaan ne voivat täydentää toisiaan.  Kun makrohistoria keskittyy historian 

suuriin  tarinoihin,  mikrohistoria  nostaa  esiin  historian  pienet  tarinat  ja  historian 

moninaisuuden.  Mikrohistoriaan  kuuluu ajatus  siitä,  että  ei  ole  vain  yhtä  yhtenäistä 

historiaa, vaan useita historioita.22

Historiallinen tausta

Serbian ja Itävalta-Unkarin välille heinäkuun lopussa 1914 syttynyt sota levisi nopeasti 

koko Eurooppaan.  Myös Iso-Britannia ajautui  mukaan hyvin nopeasti,  vaikka sodan 

21 Fairclough 1996: 109-139.
22 Boje 2001.
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syttyessä ei ollut vielä lainkaan selvää, että Iso-Britannia tulisi osallistumaan sotaan, 

sillä  se  pyrki  pysyttelemään erossa manner-Euroopan politiikasta.  Ratkaiseva  päätös 

syntyi  kun  Saksa  hyökkäsi  puolueettomaan  Belgiaan  elokuun  1914  alussa.23 

Edvardiaanisen  aikakauden  lopulla  Iso-Britanniassa  vallitsi  vielä  voimakas 

kunniankäsite,  ja  koska  Iso-Britannia  oli  antanut  sanansa  suojella  Belgian 

puolueettomuutta, useimmat britit pitivät itsesäänselvänä, että he pitäisivät lupauksensa 

Belgialle ja julistaisivat sodan Saksalle.24

Iso-Britannia ei kuitenkaan aluksi halunnut sitoutua sotaan manner-Euroopassa, vaan 

toivoi  voivansa  keskittyä  perinteiseen  merisotaan.  Iso-Britannia  lähetti  kuitenkin 

länsirintamalle  pienet,  mutta  hyvin  koulutetut,  maajoukkonsa  Ranskan  tueksi.  Iso-

Britannia  jäi  aluksi  etäälle  ja  toimi  nimenomaan  Ranskan  tukena.  Liittolaisten 

painostuksesta,  yleisen  mielipiteen  ja  Ranskan  epäonnistuneiden  sotatoimien  vuoksi 

Iso-Britannia joutui kuitenkin melko nopeasti sitoutumaan länsirintaman asemasotaan, 

ja se tuli enenevässä määrin osalliseksi sotatoimista.25 

Ensimmäisen  maailmansodan  miestappiot  olivat  alusta  asti  molemmilla  puolilla 

merkittäviä,  ja  kaikilla  sotaan  osallistuvilla  mailla  oli  tarve  saada  lisää  joukkoja, 

erityisesti Isolla-Britannialla, jonka maajoukot olivat ennen sotaa vain nimelliset. Sodan 

alkaessa  isänmaallisuuden  aalto  pyyhkäisi  Euroopan  yli  ja  vapaaehtoisia  liittyi 

armeijaan niin innokkaasti, että Isolla-Britannialla oli vaikeuksia kouluttaa ja varustaa 

kaikkia vapaaehtoisia.26

Sodan  alkaessa  suurimmalla  osalla  Ison-Britannian  asevoimiin  vapaaehtoisena 

liittyneistä ei ollut minkäänlaista omaan tai lähisukulaisten kokemuksiin pohjautuvaa 

mielikuvaa  sodasta,  Iso-Britannia  ei  ollut  käynyt  laajaa  sotaa  vuosikymmeniin  ja 

manner-Euroopassa oli vallinnut pitkä suhteellisen rauhallinen kausi vuosien 1870-1871 

Saksan ja Ranskan välillä käydyn sodan jälkeen. Näin ollen sota oli ennen ensimmäistä 

maailmansotaa  useimmille  brittinuorukaisille  kaukainen  ja  outo  asia.  Läheisin 

sodankokemus oli kaukana Etelä-Afrikassa 1880-1902 käyty buurisota. 

23 Howard 2002: 25-31, 35-37.
24 BBC 2008: Explosion. 
25 Howard 2002: 62-66.
26 Howard 2002: 32-35.
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Media  ja  julkinen  mielipide  buurisodasta  loivat  ihmisille  mielikuvia  jännityksestä, 

kunniasta  ja  isänmaallisesta  seikkailusta.  Lisäksi  buurisota  ja  kansallinen  ilmapiiri 

muistuttivat  brittejä  imperiumin  puolustamisen  tärkeydestä.27 Ensimmäisen 

maailmansodan vapaaehtoiset kuitenkin huomasivat nopeasti rintamalla, että modernin 

asemasodan todellisuus oli hyvin erilainen kaukaisten kolonialististen sotien luomista 

mielikuvista.28

27 BBC 2005a: 05.30-07.30; BBC 2005b: 0:17-02:20.
28 BBC 2005: passim.
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1. Mielikuvista todellisuuteen

Värväytyessään armeijaan nuoret  miehet  aloittivat  uuden jakson elämässään;  jakson, 

johon  liittyi  mielikuvia  ja  odotuksia,  jotka  eivät  kuitenkaan  perustuneet  realistisiin 

kokemuksiin,  vaan  esimerkiksi  median  välittämiin  mielikuviin.  Näin  ollen  monet 

odotukset osoittautuivat vääriksi, ja sota monimutkaisemmaksi kuin moni osasi odottaa. 

Sodan  ensimmäiset  kuukaudet  olivat  sotilaille  täynnä  uusia  kokemuksia  ja  tunteita 

laidasta laitaan.

1.1. Kuninkaan ja isänmaan puolesta: värväytyminen ja asevelvollisuus 

Ensimmäisen  maailmansodan  yhteydessä  puhutaan  usein  Euroopan  yli  hyökyneestä 

isänmaallisuuden  aallosta.  Vaikka  tällainen  yleistys  lienee  pitkälle  perusteltu,  kaikki 

sotilaat eivät suinkaan värväytyneet armeijaan puhtaasti isänmaallisista syistä, vaikka se 

olikin  joko  ratkaiseva  tai  osittainen  tekijä  monen  kohdalla.  Joidenkin  kohdalla 

isänmaallisuudella ei kuitenkaan ollut mitään merkitystä.

”Unelmien ei-mihinkään”: isänmaallisuus motiivina

Runoilija  Siegfried  Sassoon  oli  yksi  niistä  sotilaista,  joka  lähti  sotaan  mielessään 

romanttiset  mielikuvat  taistelusta,  kunniasta  ja  uhrauksista.  Romantiikka  henkiikin 

Sassoonin varhaisissa päiväkirjamerkinnöissä, joissa on varsin runsaasti romanttisia ja 

herkkiä kuvauksia Flanderin alueen luonnosta länsirintamalta.29 

Maaseutu näyttää hyvin viehättävältä kevyessä sadesäässä. --- Sommen laakso  

näytti  upealta  iltahämärässä;  ja  maaseutu  sen  länsipuolella  metsäisine  

harjuineen  keltaista  auringonlaskua  vasten  matalalla  tummien  pilvien  alla;  

rinteillä kiemurtelevat lukuisat pikkutiet, kosteat tiet kiilsivät illan viimeisessä  

valossa, nousten ja pudoten; tiet, jotka johtavat unelmien ei-mihinkään.30

29 Romantiikka: Mielikuvitukseen ja tunteeseen pohjautuva, arkitodellisuutta vierova elämänkäsitys, 
johon saattaa liittyä todellisuuspakoisuus sekä kuvitelmissa ja haaveissa eläminen (ks. Kielitoimiston 
sanakirja ja Suomen kielen sivistyssanakirja, ”romantiikka”).

30 Sassoon 1915: joulu. This country looks very attractive in the mild rainy weather. --- The Somme  
valley looked fine in the twilight; and the country westward with its wooded ridges against the yellow  
sunset low down under the dark clouds; the many little roads winding away over the slopes, wet roads  
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Romanttinen  asenne  sotaan  ja  kuolemaan  näkyy  myös  Sassoonin  varhaisissa 

sotarunoissa.31 Sassoonin ensimmäinen menetys sodassa oli hänen nuoremman veljensä, 

Hamon, kuolema Gallipolin taistelussa marraskuussa 1915.32 Sassoon kirjoitti veljensä 

kuoleman jälkeen runon, joka on tyyliltään romanttinen. Runossa Sassoonin veljellä oli 

muun muassa ”seppelöity pää”,  jonka voiton (eli  kuoleman) kautta Sassoon itse voi 

”voittaa  valon”.33 Moorcroft  Wilsonin  mukaan  Sassoon  ei  runossaan  onnistunut 

kuvaamaan suruaan, mutta arvelee, että Sassoon kenties pyrki oikeuttamaan veljensä 

kuoleman oikeuttamalla ja romantisoimalla sotaa. Toisaalta, hän myös arvelee, veljen 

kuolema tuntui aluksi epätodelliselta, joten Sassoonin runollinen vastaustaan ei kuvasta 

aitoa surua, koska se ei ollut vielä tullut.34 Moorcroft Wilsonin analyysi vaikuttaa hyvin 

osuvalta. Sassoon näyttää pyrkineen romantisoimaan sotaa tavalla, joka antoi sodalle 

lähes ylimaallisen merkityksen.

Sassoon  kirjoitti  sodan  alussa,  ennen  omia  konkreettisia  taistelukokemuksia, 

päiväkirjaansa usein kuolemasta ja uhrautumisesta samaan romanttiseen sävyyn. 

En olisi  koskaan uskonut  löytäväni  tällaista  rauhaa.  Ilman äitiä  ja  ystäviä,  

rukoilisin  nopeaa  kuolemaa.  Haluan  kokea  todellista  kauhua  ja  sitten  –  

rauha.35

Sassoonin  päiväkirjamerkinnöistä  syntyy  kuva  epävarmasta  miehestä.  Sassoon  itse 

kirjoitti muistelmateoksessaan  Siegfried's Journey,  että vuonna 1914 hän oli tuntenut 

elämänsä  valuvan  hukkaan.36 Näin  ollen,  Sassoon  kenties  näki  veljensä  myös 

eräänlaisena esikuvana ja hänen kuolemansa inspiraationa omaan sotaansa. Sassoonille 

sotaan  osallistuminen  oli  tapa  oikeuttaa  oma  olemassaolonsa  ja  tuntea  olevansa 

merkityksellinen. 

gleaming in the last light, climbing and sinking, the roads that lead to the nowhere of romance.
31 Gregson 1976: 29-30.
32 Moorcroft Wilson 1998: 205.
33 Sassoon 1915: 18.12. ”Laurell'd head .” 
34 Moorcroft Wilson 1998: 206-207.
35 Sassoon 1915: 3.12. ”I never thought to find such peace. If it were not for Mother and friends I would  

pray for a speedy death. I want a genuine taste of the horrors, and then – peace.” 
36 Sassoon 1947: 53.
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Romanttisten  mielikuvien  lisäksi  Sassoonia  näytti  sotilaan  elämässä  kiehtovan  sen 

yksinkertaisuus. Sassoon kuvaili päiväkirjassaan sotilaita kaalinpäinä matkalla Covent 

Garden -torille. Sotilaalla ei ollut arkihuolia. Sotilaan ei tarvinnut tehdä päätöksiä. Hän 

eli  tässä  hetkessä  miettien  ainoastaan  selviytymistä,  seuraavaa  ateriaa  tai  lämmintä 

nukkumapaikkaa.37 Sota  vapautti  Sassoonin  henkilökohtaisesta  eksistentiaalisesta 

kriisistä.  Lähitulevaisuus  oli  määrätty.  Toisaalta  Sassoonin  kuvaus  sotilaista  on 

sarkastinen,  eikä  kaalinpääksi  kutsuminen  vaikuta  erityisen  imartelevalta.  Sassoonin 

suhtautuminen  sotamiehiin  oli  samaan  aikaan  hieman  halveksuva,  mutta  myös 

ymmärtävä ja jopa ihaileva. 

Kuten  Sassoon,  myös  Fred  Littler  liittyi  armeijaan  vapaaehtoisena  heti  kun  se  oli 

mahdollista.  Hän ilmoittautui  vapaaehtoiseksi  pian  sen  jälkeen  kun oli  täyttänyt  17 

vuotta  syyskuussa  1914.38 Vaikka  Littler  ei  itse  kirjoittanut  päiväkirjaansa  mitään 

syistään  lähteä  sotaan,  hänen  voisi  arvella  lähteneen  sotaan  lähinnä  isänmaallisista 

syistä.  Littler  kirjoitti  päiväkirjaansa  huhtikuussa  1915,  että  hän  kieltäytyi 

värväytymästä  kansainväliseen  palvelukseen,39 koska  oli  vasta  17,5-vuotias.40 Hänen 

päiväkirjamerkintänsä  kertoo  sanattomasti  taustalla  vaikuttavasta  vahvasta 

velvollisuudentunnosta  ja  halusta  toimia  sääntöjen  mukaan.  Ennen  kansainvälistä 

palvelustaan,  Litter  oli  töissä  ammustehtaalla  sorvaajana,  sillä  hän  oli  ammatiltaan 

sorvaaja.41 

Koska Littler teki sodan kannalta tärkeää työtä, olisi hän mahdollisesti voinut jatkaa 

työssään  sorvaajana  kenties  jopa  koko  sodan  ajan,  mutta  hän  ilmoittautui 

kansainväliseen  palvelukseen  heti  18-vuotispäivänään.42 Tämä  kertoo  Littlerin 

halukkuudesta  osallistua  varsinaisiin  sotatoimiin.  Koska Littler  oli  myös  työllistetty, 

hänen päätöksensä värväytyä ei liene liittynyt taloudellisiin tekijöihin. Tämän vuoksi on 

mielestäni perustelua arvella hänen värväytyneen ainakin osittain isänmaallisista syistä. 

37 Sassoon 1917: 15.2.
38 Littler 2009: Introduction
39 Kansainvälinen palvelus tarkoitti sotilaspalvelusta myös Ison-Britannian ulkopuolella, mikä 

käytännössä siis tarkoitti varsinaisiin sotatoimiin osallistumisen mahdollisuutta.
40 Littler 1915: 25.4.
41 Littler 1915: 25.4., 12.7.
42 Littler 2009: Introduction.
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Muista  päätökseen  mahdollisesti  vaikuttaneista  tekijöistä,  kuten  hänen  perheensä, 

ystäviensä,  yhteisönsä  tai  mahdollisen  tyttöystävän  vaikutuksesta,  esimerkiksi 

painostamisesta  suoraan  tai  epäsuoraan,  tai  propagandan  vaikutuksesta  Littlerin 

päätökseen ei voi hänen päiväkirjastaan päätellä mitään.

”Lauman mukana”: velvollisuudentunto motiivina

Lennätinvirkailija  James  Cross  piti  päiväkirjaa  sotakokemuksistaan  päivästä,  jolloin 

värväytyi  armeijaan  sodan  loppuun.  Cross  ei  päiväkirjassaan  kirjoittanut  mitään 

syistään  liittyä  armeijaan.  Päiväkirjasta  löytyy  kuitenkin  joitain  merkintöjä,  jotka 

viittaavat mahdolliseen motivaatioon värväytyä. Uudenvuodenaattona 1915 Cross teki 

päiväkirjassaan katsauksen kuluneeseen vuoteen. 

Ehkä olen ottanut harteilleni velvollisuuksia, jotka olisin voinut välttää. Mutta  

elämä on rakkautta ja velvollisuuksia. Olen kiitollinen, että osalleni on sattunut  

tällainen  onni,  ja  toivon,  että  tulevani  vuosini  pystyn  Jumalan  avulla  

suojelemaan rakkaitani.43

Onni, johon Cross viittasi tarkoittanee kihlautumista Johnnyn kanssa. Kihlautuminen on 

luonnollisesti voinut tuoda mukanaan velvollisuudentunteen, sillä avioliitto merkitsisi 

taloudellisen  vastuun  kasvamista,  ensin  vaimosta  ja  sittemmin  mahdollisesti 

taloudellista  ja  kasvatuksellista  vastuuta  lapsista.  Cross  ilmaisi  kuitenkin 

päiväkirjoissaan  jatkuvasti  suurta  rakkautta  ja  onneaan  kihlatustaan  ja  sittemmin 

vaimostaan, joten on vaikea kuvitella, että hän piti tulevaa avioliittoaan velvollisuutena, 

jonka  ”olisi  voinut  välttää”.  Velvollisuudet,  joihin  Cross  tällä  viittasi  liittyivät 

todennäköisemmin  ennen  kaikkea  sotaan,  vaikka  samalla  sotaan  liittyvät 

velvollisuudentunteet  liittyivät  toisaalta  myös  velvollisuuteen  perhettä  ja  rakkaita 

kohtaan; he olivat niitä, joilta suojeltiin kaikelta pahalta. 

Cross  kertoi  motivaatiostaan  värväytyä  tarkemmin vasta  muistelmissaan.  Hän kertoi 

43 Cross 1915: 31.12. Perhaps I have taken responsibilities on my shoulders that I could have avoided.  
But life is love and duty. I am grateful that such happiness has fallen to my lot and in the years to  
come I hope by God's help to strive to love and protect those who are dear to me.
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kasvaneensa  pasifistiperheessä  eikä  ennen  sodan  alkua  ollut  ajatellut  liittymistä 

laisinkaan.  Cross  kirjoitti,  että  ei  muista  tarkkaan  miksi  värväytyi  armeijaan,  mutta 

useiden hänen kollegojen liittyessä hän meni ”lauman mukana”.44 Vaikka Cross kirjoitti, 

että ei muistanut tarkkaan miksi värväytyi, hän luetteli samassa yhteydessä useita syitä,  

jotka  vaikuttivat  hänen päätökseensä.  Cross  kirjoitti,  että  sodan alkaessa maa joutui 

”sotakuumeen” valtaan,  ja  nuoret  miehet,  jotka  kulkivat  kaduilla  siviiliasussa  hyvin 

todennäköisesti  saivat  valkoisen  sulan45 käteensä  ennen  pitkää.  Jill  Cross  kirjoitti 

muistelmateoksessa  Remebering  Jim,  että  ”[James  Cross]  tekisi  mitä  häneltä 

vaadittiin”.46 

Ystäviltä, perheeltä ja ventovierailta naisilta tulevasta painostuksesta voidaan käyttää 

nimitystä spontaani propaganda.47 Se vetosi paitsi velvollisuudentuntoon, myös häpeän 

ja  syyllisyyden  tunteisiin,  mutta  ennen  kaikkea  se  kuitenkin  loi  voimakasta 

vertaispainetta, millä voi olla erittäin vahva vaikutus. Useiden sotilaiden toistama ajatus 

oman osuutensa tekemisestä – kuten ajatuksessa, että Cross tekisi sen mitä vaadittiin ja 

monien  muiden  sanoissa  ”doing  my bit”48 –  heijastaakin  juuri  tätä  ajatusta  yksilön 

velvollisuudesta.  Samalla  tämä ajatus  kenties myös heijastelee ajatusta toisenlaisesta 

yhteiskunnasta kuin se, jossa me elämme; yksilö oli voimakkaammin osa yhteiskuntaa 

ja jokaisella oli siinä oma roolinsa ja omat velvollisuutensa suuremmalle yhteisölle. 

Crossin  päätökseen  lienevät  siis  vaikuttaneet  yleinen  asenne,  kollegojen  ja  ystävien 

päätös  sekä  kansalaisvelvollisuuden  tunne.  Myös  naisten  jakamat  valkoiset  sulat  ja 

painostus saattoivat vaikuttaa hänen päätökseensä tai ainakin lisätä painetta.

”Iänikuinen verenpunainen kirous”: köyhyys motiivina

Armeijaan  liittyi  kenties  hieman  yllättäen  myös  miehiä,  joilla  ei  ollut  voimakasta 

kansalaisuusvelvollisuuden  tunnetta  eikä  isänmaallisia  aatteita.  Yksi  näistä  oli  nuori 

pasifistirunoilija  Isaac  Rosenberg.  Kun  sodan  syttyminen  kirvoitti  monen 

44 Cross 1995: 13. I joined ”the herd”.
45 Valkoinen sulka on anglosaksisessa maailmassa pelkuruuden merkki, ks. Oxford English Dictionary 

'white feather'.
46 Cross päiväämätön: 11. He would do what was required of him.
47 Lielevicius. Luento. 2014.
48 Arthur 2003: passim.
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brittirunoilijan  kynästä  isänmaallisia  sankarirunoja  Rosenbergin  reaktio  oli  hyvin 

erilainen.49

---  Punaiset  hampaat  ovat  repineet  Hänen  kasvonsa.  /  Jumalan  veri  on  

vuodatettu.  /  Hän suree yksinäisestä paikastaan.  /  Kuolleita  lapsiaan.  /  Oi!  

Iänikuinen verenpunainen kirous! / Syövytä. Hävitä. / ---50

Rosenberg  oli  sodan  syttyessä  Etelä-Afrikassa  sisarensa  luona,  mistä  käsin  sota 

näyttäytyi  hänelle  tappavana,  iänikuisena  verenpunaisena  kirouksena.  Moorcroft 

Wilsonin mukaan Rosenbergin asenteeseen vaikutti hänen etäisyytensä sotatapahtumiin; 

se  antoi  objektiivisuutta,  jota  Euroopassa  olevilla  ei  ollut.51 On  kuitenkin  myös 

muistettava,  että  Rosenberg  oli  kasvanut  köyhässä,  juutalaisessa,  armeijavastaisessa 

perheessä,  mikä  on muovannut  hänen arvojaan ja  mielipiteitään voimakkasti.  Kuten 

Gregson  kirjoittaa,  Rosenbergillä  ei  ollut  romanttisia  mielikuvia  sankareista  tai 

kunniankentistä.52 Lisäksi on syytä muistaa,  että  hänen tuttavapiirissään oli  runsaasti 

muita maahanmuuttajia ja taiteilijoita, joita sota joko ei kiinnostanut tai jota vastaan he 

olivat.  Osa heistä oli  kasvanut kokien itsensä aina hieman ulkopuoliseksi,  niinpä he 

eivät  kokeneet  Isoon-Britanniaa  omaksi  maakseen  eivätkä  tunteneet  minkäänlaista 

velvollisuutta maata kohtaan. Vain hyvin harva Rosenbergin tuttavapiirissä värväytyi 

armeijaan, eivätkä hekään isänmaallisista syistä.53 

Rosenberg palasi Isoon-Britanniaan maaliskuussa 1915.54 Hänellä ei ollut aluksi mitään 

aikomusta  liittyä  armeijaan,  vaan  hän  etsi  aktiivisesti  töitä  kirjallisuuden  ja  taiteen 

alalta.  Rosenberg  ei  kuitenkaan  löytänyt  alan  töitä,  ja  lopulta  ilmoittautui 

vapaaehtoiseksi lokakuussa 1915.55

Armeijaan liittyminen ei ollut hänelle helppo päätös. Rosenberg kamppaili taloudellisen 

49 Gregson 1976: 56-59.
50 Firstworldwar.com, Poets and Prose, On Receiving the News of the War. ”Red fangs have torn His  

face./God's blood is shed./He mourns from His lone place/His children dead./O! Ancient crimson  
curse! Corrode. Consume.”

51 Moorcroft Wilson 2008: 231.
52 Gregson 1976: 58.
53 Moorcroft Wilson 2008: 249-251. 
54 Moorcroft Wilson 2008: 247.
55 Moorcroft Wilson 2008: 271.
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tilanteensa  ja  pasifististen  ajatusten  kanssa.  Rosenberg  kirjoitti  tilanteestaan  varsin 

suorasanaisesti mesenaatilleen Sydney Schiffille.

Harkitsen  armeijaan  liittymistä,  vaikka  se  on  vastoin  kaikkia  

oikeudenmukaisuuden  periaatteitani  –  vaikka  syyllistyisin  pahimpaan  

rikokseen, jonka mies voi mielestäni tehdä.56

Elokuussa  1915 hän kirjoitti  keskeneräisessä kirjeessä  Ezra  Poundille,  että  ”kiusaus 

värväytyä  on kieltämättä  vahva kun en tienaa yhtään rahaa”.57 Hän muutti  mielensä 

ainakin kertaalleen liittymisestä.58 Rosenberg oli huolissaan paitsi sodan moraalisesta 

puolesta myös siitä kuinka hänen äitinsä suhtautuisi uutiseen.59 Myös hänen pasifistinen 

ystäväpiirinsä lienee vaikuttanut hänen haluttomuuteensa värväytyä. Lopulta hän liittyi 

pakon  edessä  epäonnistuttuaan  löytämään  muuta  työtä  kertomatta  siitä  kenellekään 

ennen kuin oli toteuttanut aikeensa.60 

Kuten Moorcroft  Wilson toteaa,  on mielenkiintoista,  että  Rosenberg  olisi  luultavasti 

voinut löytää jotain työtä jos olisi ollut valmis ottamaan vastaan mitä tahansa työtä, 

mutta hän etsi ensisijaisesti vain oman alansa töitä. Kun hän ei löytänyt mitään, nöyrtyi 

hän lopulta pyytämään takaisin vanhaa työtään kaivertajana, mutta Rosenberg ei ollut 

pysynyt  alan  tekniikan  muutosten  mukana,  joten  hän  ei  saanut  sitä.61 Varsinaisten 

taloudellisten tekijöiden vuoksi Rosenbergin päätökseen liittyä vaikutti ilmeisesti myös 

Rosenbergin halu itsenäistyä ja auttaa äitiään taloudellisesti.62 Toisaalta luova työ oli 

Rosenbergille koko elämän keskipiste, ja ilman sitä elämä tuntui merkityksettömältä. 

Moorcroft  Wilson  arvelee,  että  Rosenbergille  elämä  ilman  luovuutta  tuntui 

56 FWWP, Rosenberg: kirje Sydney Schiffille, 8.6.1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1731/1618. ”I am thinking of enlisting,  
though it is against all my principles of justice – though I could be doing the most criminal thing I  
think a man can do.”

57 FWWP, Rosenberg: kirje Ezra Poundille elokuu 1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1616. There is certainly a strong tempatation to  
join when you are making no money.

58 FWWP, Rosenberg: kirje Sydney Schiffille lokakuu 1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1621.

59 FWWP, Rosenberg: Sydney Schiffille lokakuu 1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1621.

60 FWWP, Rosenberg: kirje Sydney Schiffille lokakuu 1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1623

61 Moorcroft Wilson 2008: 269-270.
62 Moorcroft Wilson 2008: 268-271.
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merkityksettömältä, mikä vaikutti hänen päätökseensä.63 Tämän voisi tulkita siis niin, 

että Rosenberg ei välittänyt oliko elossa vai kuollut ilman luovaa työtä. Voi kuitenkin 

olla,  että  Rosenbergin  päätökseen  vaikuttivat  kenties  myös  epärealistiset  odotukset 

armeijaelämästä.  Armeija  takasi  pienet,  mutta  jatkuvat  tulot.  Rosenberg  haki 

ensisijaisesti lääkintäjoukkoihin,64 joten hän kenties uskoi työn lääkintäjoukoissa olevan 

melko  turvallista  ja  toivoi  sen  jättävän  aikaa  luovalle  työlle.  Kenties  Rosenbergin 

päätökseen  vaikutti  lopulta  myös  se  armeijaelämän  helppous,  josta  myös  Sassoon 

puhui.

Moorcroft Wilson esittää ajatuksen, että maantieteellisellä paikalla oli merkitystä sodan 

syttyessä, ja laajemmin siihen liittyvällä sosiaalisella ympäristöllä. Etelä-Afrikasta sota 

oli etäinen eikä koskettanut ihmisiä suoraan kun taas esimerkiksi Sassoon oli tuolloin 

Englannissa  konservatiivisessa  ja  isänmaallisessa  Kentissä.65 Ympäristö,  erityisesti 

perhe  ja  ystäväpiiri  sekä  oma  yhteisö  vaikuttivat  motiiveihin  värväytyä,  tai  olla 

värväytymättä,  armeijaan.  Rosenberg  ei  taustansa  vuoksi,  toisen  polven 

maahanmuuttajana,  juutalaisena  ja  runoilijana,  kokenut  olevansa  tavallinen 

englantilainen. Hänen yhteisönsä koostui juutalaisista, maahanmuuttajista, pasifisteista 

ja taiteilijoista. 

Sassoon, Cross ja Littler kuuluivat kaikki eri yhteiskuntaluokkiin, mutta he kuuluivat 

kaikki  yhteisöihin,  jotka  olivat  englantilaisia  ja  joissa  yleinen  mielipide  oli  sotaa 

kohtaan hyvin myönteinen.  Siinä missä vertaispaine esimerkiksi Crossin, Littlerin tai 

Sassooninkin  kohdalla  mahdollisesti  lisäsi  motivaatiota  värväytyä,  Rosenbergin 

kohdalla vaikutus lienee ollut päinvastainen, sillä propagandan kannalta oleellisinta on, 

että henkilö itse kokee olevansa osa kyseenomaista yhteiskuntaa. Ilman sitä, ihminen on 

propagandan saavuttamattomissa. Perheen, ystävien tai yhteisön mielipide ei kuitenkaan 

aina ollut ratkaiseva, kuten Rosenbergin tapaus hyvin osoittaa.

63 Moorcroft Wilson 2008: 271.
64 Ricketts 2010: 126; FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille 18.1.1917. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5152.
65 Moorcroft Wilson 2008: 247.
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Kuninkaan käskystä

Näistä viidestä miehestä Harry Lamin on ainoa, joka ei värväytynyt armeijaan, vaan 

joka päätyi sotaan kutsuntojen kautta. Hänen yhteisönsä oli kaikesta päätellen myöskin 

englantilainen työläisväestö. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi hän ei värväytynyt 

vapaaehtoisesti.  Lamin ei itse kerro syistään mitään, mutta toisin kuin muut sotilaat, 

Lamin oli  jo sodan alkaessa perheellinen mies.  Lähtiessään sotaan hänellä  oli  kaksi 

lasta,  joista  toinen oli  sairas,  ja  vaimo elätettävänä.66 On mahdollista,  että  perhe  ja 

perheen taloudellinen riippuvuus saattoivat olla ne syyt, joiden vuoksi yleinen mieliala 

ei taivuttanut häntä lähtemään sotaan. Oma perhe oli hänen ensisijainen yhteisönsä.

Toisaalta moni perheellinen mies värväytyi. Voi myös olla, että koska Lamin oli hieman 

vanhempi kuin monet muut sotaan värväytyneet miehet, sillä hän oli sodan alkaessa 27-

vuotias,  hän  kenties  tunsi  jo  tietävänsä  paikkansa  maailmassa  ja  tuntevansa  itsensä, 

jolloin hän ei ollut yhtä altis vertaispaineelle kuin nuori, omaa minäänsä vielä rakentava 

mies. Samanikäinen Sassoon puolestaan kärsi samaan aikaan jonkinlaisesta kriisistä ja 

etsi omaa paikkaansa. Näin ollen sota ja värväytyminen saattoivat näyttäytyä hänelle 

paljon houkuttelevampana vaihtoehtona kuin Laminille. 

1.2. Liimaiseen liejuun: arkielämä länsirintamalla

Elämä harjoitusleirillä ja sittemmin armeijassa oli uusille sotilaille hyvin erilaista kuin 

elämä siviilissä. Harvan odotukset olivat täysin realistisia. Yhteiskunnan äärimmilleen 

venytetyt  resurssit  näkyivät  jo  harjoitusleirien  olosuhteissa,  jotka  tulivat  monelle 

sotilaalle järkytyksenä ja vaativat sopeutumista. 

”Voisit  lähettää  suklaata  tai  keksejä,  mitä  tahansa  syötävää”:  ruokatilanne  

länsirintamalla

Uudet  olosuhteet  olivat  erityisen vaikeita  Isaac Rosenbergille.  Vaikka Rosenberg oli 

köyhä, hän oli ollut varsin tarkka ruoastaan ja tottunut tiettyyn elintasoon tuttavapiirinsä 

66 Lamin 2013: 13-20.
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kautta.  Köyhyydestään  huolimatta  Rosenberg  oli  muun  muassa  matkustanut  Etelä-

Afrikkaan, missä oli saanut nauttia melko korkeasta elintasosta.67 Rosenbergin kirjeistä 

välittyy voimakas järkytys hänen kuvaillessaan uusia olosuhteitaan.

Tämä  Bantam-pataljoona  ---  vaikuttaa  olevan  hirvittävin  asia  maailmassa.  

Minun  pitää  syödä  samasta  altaasta  kuin  joku  kammottava  haiseva  

raadonsyöjä,  joka  sylkee  ja  aivastelee  sinne.  Se  on  todella  kuvottavaa.  ---  

Minua  ei  niin  haittaa  kovalla  nukkuminen,  ankarat  marssit  mutta  tämä on  

sietämätöntä.68

Rosenbergin  teksti  on  epätoivoinen  ja  siitä  on  havaittavissa  suoranaista  paniikkia. 

Rosenbergin sanavalinnat ja tilannekuvaukset ovat liioiteltuja; voisi kuvitella, että hän 

kuvailee sikojen syöttöä. On melkein kuin Rosenberg kysyisi itseltään mitä on mennyt  

tekemään.  Ilman  isänmaallisia  aatoksia  Rosenbergilla  ei  ollut  edes  lieventäviä 

asianhaaroja,  kuten  suuri  yhteinen  asia,  joka  olisi  tehnyt  tilanteen  hänelle 

siedettävämmäksi.

Erityisesti ensimmäisten kuukausien aikana Rosenberg kirjoitti usein ruoasta ja pyysi 

ystäviä tai sukulaisia lähettämään ruokaa, etenkin suklaata tai makeisia.69 Myöhemmin 

kommentit ruoasta vähenevät, joko Rosenberg tottui ruokaan, sai parempaa ruokaa tai 

kotiväki ja ystävät lähettivät hänelle säännöllisesti paketteja. Ruokatilanne oli vaikea 

myös  Harry  Laminille.  Hän  kirjoitti  sisarelleen  ja  veljelleen  ruoan  puutteesta  lähes 

jokaisessa  kirjeessä,  ja  ajoittain  pyysi  heitä  lähettämään  jotain  pientä  syötävää, 

erityisesti ollessaan Flanderissa. Hän oli myös hyvin kiitollinen saamistaan paketeista, 

kertoi usein, mitä oli saanut muilta, mistä oli puutetta ja mistä ei.70 

67 Moorcroft Wilson 2008: 274.
68 FWWP, Rosenberg: kirje Sydney Schiffille lokakuu 1915. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1622. This Bantaam [sic] Battalion --- seems to be  
the most rascally affair in the world. I have to eat out of a basin with some horribly smelling  
scavenger who spit [sic]& sneezes into it. It is most revolting --- I don't mind the hard sleeping, the  
stiff marches but this is unbearable.

69 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille 1.12.1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5148/4401; FWWP, Rosenberg, kirje Eddie 
Marshille 5.1.1916. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/4404. Ks. myös Moorcroft 
Wilson 2008: 274-275.

70 Lamin 1917-1919: passim.
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Älä lähetä savukkeita. Me saamme niitä runsaasti. Voisit lähettää suklaata tai  

keksejä, mitä tahansa syötävää.71

Myös Fred Littler kirjoitti päiväkirjaansa pian Ranskaan saavuttuaan, että ”ainoa ruoka 

oli säilykeliha ja keksit” ja viikkoa myöhemmin, että ”en saanut ruokaa tänään, koska 

meitä oli  9 miestä  yhtä leipää kohti”.72 Kaiken kaikkiaan Littler  vaikuttaa kuitenkin 

suhtautuneen tilanteeseen varsin tyynesti. 

James Cross ja Siegfried Sassoon puolestaan eivät yleensä valittaneet nälästä ollenkaan. 

Syynä tähän lienee ollut  ainakin osittain heidän asemansa. Cross oli sotilasarvoltaan 

korpraali,  minkä  lisäksi  hän  toimi  lennätinoperaattorina  erikoistehtävissä.  Siegfried 

Sassoon  kuului  puolestaan  upseeriluokkaan,  johon  hänet  ohjattiin  jo  yläluokkaisen 

asemansa  vuoksi.  Rosenberg  oli  kiinnittänyt  huomiota  upseerien  saaman  ruoan 

parempaan  laatuun,  mikä  herätti  hänessä  närkästystä.73 Ilmeisesti  Rosenberg  oli 

oikeassa, sillä varsinkaan Sassoon ei vaikuta kärsineen erityisesti nälästä. 

On  syytä  huomioida,  että  valitettavasti  minulla  ei  ole  yhtään  Littlerin,  Crossin  tai 

Sassoonin kotiin kirjoittamaa kirjettä käytettävissäni, joten tämän aineiston pohjalta on 

mahdotonta  sanoa kirjoittiko  kukaan heistä  ruokatilanteesta  kotiin.  Littler,  Lamin ja 

Rosenberg  asema  oli  joka  tapaukessa  jokseenkin  samanlainen;  he  olivat  kaikki 

sotamiehiä Flanderin alueella länsirintamalla, joten heidän ruokatilanteensa lienee myös 

ollut  hyvin samankaltainen. Siitä  huolimatta  Lamin ja Rosenberg vaikuttavat näiden 

lähteiden varjossa kärsineen tilanteesta huomattavasti enemmän kuin Littler, joka lienee 

värväytynyt  isänmaallisista  syistä,  toisin  kuin  Lamin  ja  Rosenberg.  Erot  voivat  siis 

selittyä  osittain  lähdetyypillä  tai  sotilaan  omalla  asenteella.  Kun  taustalla  on  oma 

vakaumus vastoinkäymisetkin ovat helpompia kestää.

71 Lamin 1917: kirje Kate Laminille 6.7. Don't send any cigs [sic]we get plenty out here [sic] you could  
send chocolate or biscuits [sic] anything to eat.

72 Littler 1916: 7.4. The only food was biscuits and bully beef.; Littler 1916: 15.4. Had no food this day,  
as it ran 9 men to one loaf.

73 Moorcroft Wilson 2008: 274.
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”Ei ollut pakopaikkaa eikä suojaa”: hiertymiä ja syöpäläisiä

Vähäisen  ja  huonolaatuisen  ruoan  lisäksi  varsinkin  sotamiehet  kokivat  muitakin 

haasteita rintamalla. Monet sotilaat kärsivät kovista jalkakivuista armeijan saappaissa, 

jotka olivat  varsinkin aluksi hyvin jäykät  ja painavat.  Rosenberg kirjoitti  kirjeissään 

useaan  otteeseen  kipeistä  jaloistaan  ja  saappaistaan.  Kirjeessä  Eddie  Marshille  hän 

sanoi:

Minun jalkani ovat nyt ongelmana. Tiedätkö millaisia armeijan saappaat ovat?  

--- Muutamassa tunnissa kantapääni olivat aivan rakkuloilla, ja olen marssinut  

ja harjoitellut hirvittävässä tuskassa.74

Myös  James  Cross  kirjoitti  päiväkirjaansa  kipeistä  jaloistaan  ja  uusista  saappaista: 

”Saappaat erittäin jäykät ja jalat  varsin kipeät.  Olen melko onnellinen.”75 Verrattuna 

Rosenbergin  kommenttiin,  Cross  vaikuttaa  suhtautuneen  saappaiden  aiheuttamaan 

tuskaan hyvin eri  tavalla kuin Rosenberg,  jolle  tuska oli  sietämätöntä,  ja hän valitti 

jaloistaan toistuvasti.76 Sopeutuminen armeijaelämään oli Rosenbergille sekä fyysisesti 

että henkisesti vaikeaa kun taas Crossille se vaikuttaa olleen suhteellisen helppoa. Cross 

valitti olosuhteista varsin harvoin.

Viimeistään kylmän saavuttua likaiset sotilaat saivat myös seuralaisikseen täit ja muut 

syöpäläiset.77 Sotilaat  itse  eivät  kuitenkaan  antaneet  täille  juurikaan  palstatilaa 

teksteissään ja silloinkin niihin suhtauduttiin usein huumorilla. Jopa Isaac Rosenberg, 

joka  koki  fyysiset  olosuhteet  usein  vaikeina,  suhtautui  täihin  ajoittain  huvittuneesti. 

Rosenberg kirjoitti täistä kaksi  runoa,  The Immortals ja  Louse Hunting.  Ensimmäinen 

niistä oli The Immortals.

Tapoin ne, mutta ne eivät kuolleet./ Joo! kaiket päivät ja kaiket yöt/ Ne pitivät  

74 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille, lokakuu-joulukuu 1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5146/4396. My feet now are the touble. Do 
you know what military boots are? --- In a few hours my heels were all blistered & I've been  
marching & drilling in most horrible pain.

75 Cross 1915: 4.2. Boots very hard and feet rather painful. Am quite happy.
76 Rosenberg 1916-1918: passim.
77 Moorcroft Wilson 2008: 335-336.
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minut valveilla, en saanut niiltä lepoa,/ Ei ollut pakopaikkaa eikä suojaa./ --- /  

Ennen uskoin, että paholainen piileksi/ naisten hymyissä ja viinissä./ Kutsuin  

häntä Saatanaksi, Belzebubiksi./ Mutta nyt kutsun häntä likaiseksi täiksi.78

Näiden  runojen  aihe  on  poikkeuksellinen  sotarunoudessa,  mutta  usein  varsin  musta 

huumori  oli  osa  arkielämää  rintamalla.  Täit  olivat  epämiellyttävä  riesa  sotilaille,  ja 

Rosenberg itse kärsi kovin syöpäläisistä – hän kulki mieluummin vähissä vaatteissa ja 

paleli kuin sieti täitä.79 Rosenbergin runossa The Immortals erityisen mielenkiintoista on 

sen  makaaberi  huumori;  ensimmäiseltä  riviltä  lukija  voisi  hetken  päätellä  kyseessä 

olevan saksalaisten sotilaiden tappamisen, mikä on aihe, jota sotilaat karttoivat lähes 

poikkeuksetta (aiheesta lisää luvussa 2.1.). 

”Metsä meren alla”: kokemukset mudasta

Oli kuitenkin jotain, mikä herätti ruokaa, täitä tai saappaita enemmän tuntemuksia lähes 

kaikissa sotilaissa: sää. Kirjeissä, päiväkirjoissa, runoissa ja myöhemmin muistelmissa 

mainitaan vuorotellen lämmin,  aurinkoinen sää,  kuuma,  sumu,  kylmä ja sade,  mutta 

kaikkein  eniten  sotilaisiin  vaikutti  muta.  Läntinen  Flanderin  alue,  jonka  läpi 

länsirintama  kulki,  on  hedelmällistä  maanviljelystasankoa,joka  jatkuvassa 

rankkasateessa ja pommituksessa muuttuu syväksi mudaksi.80

Ajoittain  mutaa  oli  todella  paljon,  ja  se  vaikutti  voimakkaasti  sotilaiden  arkeen. 

Kirjeessä  Eddie  Marshille,  Rosenberg  kuvailee  sodan  arkea  mutaisilla  Flanderin 

niityillä.

Olen  taas  juoksuhaudoissa,  jotka  ovat  ihan  kauheassa  kunnossa  nyt.  

Suurimman osan ajasta vedämme vain toisiamme pois mudasta. 81

78  FWWP, Rosenberg 1916-1917: The Immortals. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1475. I killed them but they would not die./ Yea! all  
the day and all the night/ For them I could not rest or sleep,/ Nor guard from them nor hide in flight./  
--- I used to think the devil hid/ In women's smiles and wine's carouse./ I called him Satan, Balzebub./  
But now I call him, dirty louse.

79 Moorcroft Wilson 2008: 336-341.
80 Ks. Encyclopaedia Britannica, ”Flanders”.
81 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille, päiväämätön. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5159/4438. I am back in the trenches which  
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Rosenbergin  kuvaus  kuulostaa  hänelle  hieman  tyypillisesti  liioitellulta,  mutta  myös 

muut  sotilaat  antavat  mudasta  samankaltaisia  kuvauksia.  Harry  Laminin  joukot 

siirtyivät  marraskuussa  1917 Ranskasta  Italiaan.  Helmikuussa  1918,  Lamin muisteli 

kirjeessään veljelleen oloja Ranskassa:

Muistan  hyvin  kun  olimme  menossa  juoksuhautoihin  Ypres'ssä.  Niitä  oltiin  

vapauttamassa.82 Minä eksyin enkä päässyt eteenpäin, koska [juoksuhauta] oli  

vyötäröä  myöten  mudassa  ja  vedessä.  ---  Toivon,  että  emme  koe  mitään  

sellaista enää.83 

Mutaa oli erityisen paljon  Passchendaelen taistelussa, joka alkoi kesäkuussa 1917 ja 

päättyi  marraskuussa  1917.84 James  Cross  osallistui  Passchendaelen  taisteluun. 

Valitettavasti hänen päiväkirjasta tuolta vuodelta on kadonnut, joten hänen välittömät 

kokemuksensa jäänevät historian unhoon, mutta hän kirjoitti mudasta muistelmissaan. 

Hyökkäystä  edeltävänä yönä oli  kamala  ukkonen ---  ja  rankkasadetta,  joka  

jatkui  kaksi  tai  kolme  päivää.  Tämä muutti  taistelukentän  mutamereksi.  ---  

Tykistöryhmämme,  jonka  olisi  pitänyt  olla  hyökkäävän  jalkaväen  tukena,  ei  

voinut  liikkua  jaardiakaan.  Asevaunujen  renkaat  olivat  juuttuneet  useiden  

jalkojen  syvyiseen  mutaan.  ---  Kaapeleiden  vetäminen  vaunuista  oli  

mahdotonta,  joten  käytin  kaapelivaunujen  rummun  akseleita  laskeakseni  

kaapelia,  kahden  miehen  toimiessa  kantajina.  Se  on  näky,  jota  en  koskaan  

unohda.85

are terrible now. We spend most of our time pulling each other out of the mud.
82 Tarkoittaa vuoronvaihtoa.
83 Lamin 1918: 7.2. I remember quite well when we were going in the trenches at Ypres [sic]they were  

just being releived [sic]. I got lost [sic] I could not get along [sic]it was up to the waist in slug [sic]  
and water. --- I hope we don't get anything like it again.

84 Howard 2007: 88-90.
85 Cross 1995: 27. The night previous to our attack there was a terrific thunder storm – and torrential  

rain which continued for two or three days. This turned the battle zone into a sea of mud. ---Our 
Artillery, which should have moved forward in support of the advancing Infantry, could not move a  
yard. The wheels of the gun carriages became bogged down feet deep in the mud. --- Laying cables  
from the wagons was impossible, so I used the axles from the drums of the cable  waggons [sic] to  
reel off cable, with two men as carriers. It was a scene I shall never forget.
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Toisin kuin muut sotilaat, normaalisti hyvin tuottelias Sassoon kirjoitti päiväkirjassaan 

harvoin  juoksuhautojen  kunnosta.  Huonokuntoiset  juoksuhaudat  eivät  vaikuta  olleen 

hänelle  henkilökohtaisesti  erityisen  merkittäviä.  Onkin  mielenkiintoista,  että 

esimerkiksi runossa Counter Attack muta nousee erityisen tärkeään asemaan. 

Ja  ruumiit,  kasvot  alaspäin  mudan  imussa,/  Rypivät  kuin  poljetut  löysät  

hiekkasäkit;/  Ja  alastomat  vettyneet  takapuolet,  hiusmatot,/  Pullistuneet,  

hyytyneet  päät  nukkuivat  liimaisessa liejussa./  Ja sitten sade alkoi,  -  vanha  

kunnon sade! / --- / Huutojen ja voihkinan sumuun kadoten/Alas, alas, alas,  

hän upposi ja hukkui,/ Vuotaen kuoliaaksi. Vastahyökkäys oli epäonnistunut.86 

Sassoon koki itsekin elämää mudassa ollessaan etulinjassa juoksuhaudoissa, mutta hän 

näytti ennen kaikkea kirjoittavan runonsa sotamiesten kokemusten kannalta. Runossa 

Sassoon  itse  ottaa  tarkkailijan  aseman,  mutta  tuntee  suurta  tuskaa  ja  voimakasta 

sympatiaa  miestensä  puolesta.  Sen  hän  haluaa  välittää  myös  lukijalle.  Runo  kertoo 

myös  mudan  karusta  realismista.  Runon  kuoleman  ja  mudan  maailman  perustuu 

Sassoonin todellisiin kokemuksiin. Sassoonin mielessä muta oli tappava vihollinen siinä 

missä saksalainenkin, mutta ilman inhimillisyyden häivääkään.

Myös  Rosenberg  käsitteli  mutaa  sanataideteksteissään.  Hän  oli 

näytelmäkäsikirjoituksessaan  The  Amulet vuodelta  1917  kuvaillut  miltä  mutaan 

uppoaminen tuntuu ja näyttää; hän kuvaili  mutaa metsänä meren alla.87 Hän hylkäsi 

käsikirjoituksensa,  mutta  palasi  myös  seuraavassa  näytelmäkäsikirjoituksessaan,  The 

Unicorn, jonka aihe ja inspiraatio oli raamatullinen, mudan ja kuoleman teemaan. 

Kohtaus:  Reitti  vie  metsäisen  paikan  läpi.  Pensasta  vasten  on  puoliksi  

uponneet vaunut hetteikössä. --- Ukkosta ja salamointia. // Sauli: Oi! Surkeaa!  

86 Sassoon 1917-1919, Counter-Attack. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/9855/9696 ja 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/9855/9697. And trunks, face downward, in the  
sucking mud,/ Wallowed like trodden sand-bags loosely filled;/ And naked sodden buttocks, mats of  
hair,/ Bulged, clotted heads slept in the plastering slime./ And then the rain began,—the jolly old rain!  
/ --- / Lost in a blurred confusion of yells and groans.../ Down, and down, and down, he sank and  
drowned, / Bleeding to death. The counter-attack had failed. 

87 Moorcroft Wilson 2008: 335. 
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Surkeaa!  ---  Tämä ei  ole  kuolevaisten  kauhua.  ---/  Oi  Jumala!  Oi Jumala!  

Mikä mustuus kohoaa ylleni. 88

Rosenbergin  kuvittelema  näytelmäkohtaus  voisi  hyvin  olla  James  Crossin  kokeman 

Passchendaelen taistelun alku.  Kun Sassoonin kuvaus kuolemasta mudassa oli hyvin 

realistinen  ja  visuaalinen,  Rosenbergin  näkemys  oli  varsin  filosofinen  ja  henkinen. 

Saulin  vuorosanoissa  Rosenberg  keskittyi  mudan,  ja  sitä  kautta  myös  sodan, 

aiheuttamaan  kuolemanpelkoon  ja  ahdistukseen.  Sekä  Sassoon  että  Rosenberg 

yhdistivät  mudan  ja  kuoleman  voimakkaasti  toisiinsa  sodan maailmaa  käsittelevissä 

sanataideteksteissään.  Sotilaiden  kokemuksissa  mudasta  tulikin  yksi  ensimmäisen 

maailmansodan symboleita, ja runoilijat antoivat mudan aiheuttamille tunteille äänen, 

jota ilman mudan merkitystä sotilaiden tunnemaailmalle on vaikea ymmärtää. Muta oli 

jotain enemmän kuin vain mutaa.

”Valojen loistossa”: seksi rintamalla

Varsinkin lepojaksojen aikana sotilaat pyrkivät rentoutumaan ja hakemaan huvituksia 

tai ulospääsyä sodan ja miesten maailmasta. Seksi prostituoitujen kanssa kuului sodan 

arkeen,  mutta  se  kuului  myös  sodan  tabuihin.  Näistä  viidestä  sotilaasta  ainoastaan 

runoilijat Siegfried Sassoon ja Isaac Rosenberg koskettavat aihetta runoissaan. 

Joseph  Cohen  pitää  Rosenbergin  runoa  Daughters  of  War seksuaalisena  fantasiana, 

mutta Moorcroft Wilson huomauttaa, että runo käsittelee oikeastaan kuoleman teemaa, 

mutta runon eroottista pohjavirettä on vaikea olla huomaamatta.89 

Tyhjyys  lyö  turhaan  heidän  raajojensa  terveessä  vapaudessa/  Alastomissa  

tansseissa miesten paljaiden henkien kanssa/  Elämänpuun juuripuolella./  ---  

Ottaakseen unen ja leivän ja lämmön palkkamme/ Nämä neidot tulevat – nämä 

vahvat  ikiaikaiset  amatsoonit,/  ---  /  Varjostaen  kesyttömän  –  pehmeä  kiilto  

88 FWWP, Rosenberg 1917-1918, The Unicorn, rivit 1-14. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1715/1535.  Scene: A track through a woody 
place. Against the hedge is a half sunk wagon in a guagmire. --- Thunder and lighting. / Saul: Ah!  
Miserable! Miserable! --- This is no mortal terror --- / Ah God! Ah God! What black things towers  
towards me.

89 Moorcroft Wilson 2008: 362-366.
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silmissämme.90

Rosenbergin runon erotiikka on lämmön ja rakkauden kaipuuta, ei pelkkää seksuaalista 

halua. Sassoon puolestaan lähestyi aihetta hyvin eri tavalla; hän suhtautui prostituutioon 

ja sotilaiden ympärillä liikkuviin naisiin halveksuvasti. 

Kun olen valojen loistossa,/ Nuhruisen musiikin ja sikarien seassa/ Ja naisten,  

jotka  vetelehtivät  nautinnossa,/  ja  upseerien  cocktail-baarissa,/  Ajattelen  

joskus iltoja puutarhassa/ ja jalavaa nyökkäämässä tähdille.91 

Moorcroft  Wilsonin  mukaan  Sassoon  kirjoitti  myös  toisen,  satiirisen  ex-tempore 

riimityksen kirjeessä Robert Rossille, jossa vertasi seksiä prostituoidun kanssa seksiin 

vuohen kanssa, vuohen eduksi.92 Sassoonin satiiriin ei pidä lukea liikaa, mutta se kertoo 

paljon Sassoonin asenteista prostituutiota ja rintamalla harjoitettuja irtosuhteita kohtaan. 

Sassoon hätkähdytti suurta yleisöä runollaan  'They',  jossa hän käytti sanaa 'syfilinen' 

tiettävästi  ensimmäisen  kerran  englanninkielisessä  sanataiteessa:  ”Ja  Bert  on  saanut 

syfiliksen”.93 Sassoonin  sanavalinta  oli  itse  asiassa  niin  järkyttävä,  että  kun  runo 

julkaistiin  The Cambridge Magazine -lehdessä,  sana 'syfilinen'  jätettiin  pois.94 Tämä 

runo ehkä myös hieman valottaa Sassoonin halveksuntaa belgialaisia  ja  ranskalaisia 

prostituoituja  kohtaan;  he  levittivät  tuohon  aikaan  vaikeasti  hoidettavia 

sukupuolitauteja.  Tosin  Sassoon  ei  vaikuta  ajatelleen  sotilaiden  omaa  vastuuta 

tilanteesta. 

Sassoonin ja Rosenbergin kokemuksiin vaikuttivat myös heidän aiemmat seksuaaliset 

kokemuksensa  sekä  seksuaalinen  suuntautuminen.  Sassoon  oli  seksuaalisesti 

90 FWWP, Rosenberg, Daughters of War. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1510. Space 
beats in vain the ruddy freedom of their limbs/ In naked dances with man's spirit now bared/ By the  
root side of the tree of life./ ---/ To take our wage of sleep and bread and warmth/ These maidens  
came – these strong everliving Amazons,/ --- Clouding the wild – the soft lustres of our eyes./

91 FWWP, Sassoon: When I'm among a blaze of lights. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/9854/9572. When I’m among a blaze of  
lights,/ With tawdry music and cigars/ And women dawdling through delights,/ And officers in  
cocktail bars,/ Sometimes I think of garden nights/ And elm trees nodding at the stars.

92  Moorcroft Wilson 1998: 325.
93 FWWP, Sassoon: 'They'. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/9622.  And Bert's gone  

syphilitic.; Sassoon 1973: 30.
94 Moorcroft Wilson 1998: 305.
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kokematon  homoseksuaali.  Hänen  runossaan  on  samanaikaisesti  viattomuutta  että 

seksuaalisuuden  halveksuntaa;  hän  kääntyy  seksuaalisuudesta  romanttiseen  iltaan 

puutarhassa,  yksin.  Rosenberg  sen  sijaan  on  valmis  heittäytymään  uhkeiden naisten 

syleilyyn. 

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä ja epäilemättä myös muut sotilaat kohtasivat 

seksuaalista  turhautumista  tai  kiusauksia,  mutta  sotilaiden  muistelmat,  päiväkirjat  ja 

kirjeet ovat lähes poikkeuksetta täysin aseksuaalisia. Kuten Ragin ja Byrne esittävät, 

sanataidetekstit nostavat todennäköisemmin esiin tabuja kuin muut tekstit. Seksillä oli 

kuitenkin  merkittävä,  joskin  hiljainen,  rooli  sotakokemuksissa,  sillä  peräti  neljännes 

sotilaiden saamista sairauksista oli sukupuolitauteja.95 Seksuaalisuuden ilmaisu on hyvä 

esimerkki  siitä,  miten  kokemuksista,  joihin  liittyy  tabuja,  on  vaikea  puhua 

päiväkirjoissa,  kirjeissä  tai  muistelmissa,  mutta  jotka  voivat  saada  ilmaisun 

sanataiteessa. Ilman Rosenbergin ja Sassoonin runoja seksi ja seksuaalisuus olisi jäänyt 

näiden viiden sotilaan kokemuksissa lähes täysin hiljaiseksi kokemukseksi.

Yhteenveto 

Brittimiehet päätyivät armeijaan ja sotaan useista eri syistä. Kunkin tausta, lähipiiri ja 

omat aatteet vaikuttivat siihen, miten he sodan alkuun reagoivat. Sassoon lähti sotaan 

mielessään  epärealistiset  romantisoidut  mielikuvat  ja  koetut  oman  elämän 

epäonnistumiset,  Littler  isänmaallisuudesta,  Cross velvollisuudentunnosta,  Rosenberg 

pakeni  köyhyyttä  ja  Lamin  päätyi  lopulta  armeijaan  asevelvollisuuden  astuttua 

voimaan, mutta teki silloin sen, minkä katsoi kansalaisvelvollisuudekseen. 

Velvollisuudentunto  vaikutti  lähes  kaikkien  värväytymispäätökseen,  mutta  käsitykset 

velvollisuudesta  ovat  luultavasti  olleet  erilaisia.  Sassoonin  kohdalla  ajatus 

velvollisuudesta näkyi ennen kaikkea vastuunkantamisena toisten puolesta kun Littlerin 

ja  Crossin  kohdalla  se  vaikuttaa  olleen  ajatus  oman osuutensa  tekemisestä  yhteisen 

asian puolesta.

95 BBC 2012: 41.50-42.20. 
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Kodin jättäminen, harjoitusleirille siirtyminen ja sieltä sotaan lähteminen toi puolestaan 

paljon uusia kokemuksia ja teki sodasta ensimmäistä kertaa todellisen; se ei ollut enää 

mielikuvia ja aatteita. Sodan rankat fyysiset olosuhteet tulivat oikeastaan kaikille näille 

sotilaille  järkytyksenä  ja  vaati  sopeutumista.  Erityisen  vaikeina  olosuhteet  koki 

Rosenberg,  jolle  ruoanlaatu,  uudet  saappaat,  syöpäläiset  ja  sää  toivat  aina  uusia 

valituksen  aiheita.  Sassoon  vaikuttaa  puolestaan  sopeutuneen  uusiin  fyysisiin 

olosuhteisiin kaikkein helpommin. On kenties hieman yllättävää, että köyhistä oloista 

kotoisin oleva Rosenberg koki fyysiset olosuhteet niin vaikeina kun varakas Sassoon 

näytti sopeutuvan melko helposti. Tähän oli osittain syynä ero heidän sotilasarvoissaan; 

Sassoon oli upseeri, ja hänen fyysiset olosuhteensa olivat myös rintamalla paremmat 

kuin Rosenbergin, joka oli sotamies. Toisaalta on myös mielenkiintoista huomioida, että 

Sassoon  lähti  sotaan  näistä  viidestä  miehestä  kaikkein  innokkaimpana  kun  taas 

Rosenbergin  päätös  oli  vastoin  hänen periaatteitaan.  Samanlainen hienovarainen ero 

asenteissa  on kenties  havaittavissa  myös  Littlerin  ja  Laminin  kokemuksissa.  Vaikka 

Lamin ei valittanut olosuhteista samalla tavalla kuin Rosenberg, hän vaikutti kärsivän 

enemmän olosuhteista ja kaipaavan rauhaa enemmän kuin Littler. Voi olla, että usko 

suureen,  yhteiseen  asiaan  on  kenties  tehnyt  uudet,  vaikeat  olosuhteet  henkisesti 

helpommaksi kantaa kuin usko sodan turhuuteen. 
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2. Rintaman ja kotirintaman kaksi eri maailmaa

Monet  sotilaat  kokivat  suhteensa  muihin  sotilaisiin  hyvin  eri  tavalla  kuin  suhteensa 

siviileihin.  Sotiluus  itsessään oli  myös erilaista  kotirintamalla  siviilien keskellä  kuin 

sodan  maailmassa  muiden  sotilaiden  keskellä.  Monille  sodan  maailma  ja  omat 

kokemukset siellä olivat kuin toinen maailma elämästä kotimaassa. 

2.1. Kuolleiden maailmassa: sotilaiden keskinäiset suhteet rintamalla

Sotilaiden välille syntyvät vahvat keskinäiset siteet lienevät varsin tunnettu ilmiö muun 

muassa  kirjallisuudesta  ja  elokuvataiteesta.  Sotilaiden  keskinäiset  suhteet  saattoivat 

kuitenkin olla myös vaikeita. Sen lisäksi sotilaiden keskinäiset suhteet käsittävät myös 

suhteet  vihollissotilaisiin,  joihin  liittyy  kenties  mielikuvia  epäinhimillistämisestä  ja 

ensimmäisen  maailmansodan  paljon  julkisuutta  saaneesta  spontaanista  joulurauhasta 

vuonna 1914. 

”Eivätkö he ole yhä veljiäsi veremme kautta?”: aseveljeys

Sassoonin  varhaisista  päiväkirjoista  välittyy  kuva  sivustakatsojasta,  joka  kuvaili 

ihmisiä,  tapahtumia  ja  olosuhteita  ulkopuolelta.  Sassoon,  joka  toimi  aluksi  melko 

turvallisissa  kuljetustehtävissä  kiinnitti  siihen  myös  itse  huomiota.  Hän  kirjoitti 

päiväkirjaansa marraskuussa 1915, että hän näki vain vilauksia synkistä tapahtumista ja 

ratsasti sitten pois turvaan.96 

Hieman  ujo  ja  epävarma  Sassoon  tarkkaili  muita  sotilaita  aluksi  etäältä,  erityisesti 

sotamiehiä,  joihin hänellä  oli  melko suuri  sosiaalinen etäisyys.  Sassoonin mielikuva 

sotamiehistä henkii romantiikan ajan mielikuvia kansasta. 

Miehiä marssi ohitseni --- hirveitä, brutaaleja kasvoja, synkkiä, viheliäisiä. ---  

Mutta heidän sydämensä ovat kultaa, sitä en epäile.97

96 Sassoon 1916: 5.2.
97 Sassoon 1916: 3.12. ”Men marching by --- hideous, brutal faces, sullen, wretched. --- But their hearts  

are gold, I doubt not.”
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Sassoonin mielessä sotamiehet olivat ehkä karkeita ja yksinkertaisia, mutta heissä oli 

myös aitoutta ja hyväsydämisyyttä. On kuitenkin selvää, että Sassoon ei itse kokenut 

olevansa yksi heistä.

Myös Rosenberg, joka oli sotilasarvoltaan sotamies ja vietti aikansa nimenomaan tämän 

Sassoonin romantisoiman kansan keskellä, koki selkeästi olevansa erilainen kuin muut. 

Sitä hän myös olikin, sillä hän oli juutalainen, pasifisti ja runoilija, minkä lisäksi hän oli  

varsin  huono  sotilas,  sillä  hän  oli  hyvin  hajamielinen.98 Hänen  oli  vaikea  sopeutua 

uuteen ympäristöön, ja hän koki tulleensa syrjityksi ja jopa pilkatuksi. Runossaan The 

Jew Rosenberg kysyi viimeisellä rivillä, että ”miksi he [vaaleat, päivettyneet ja punakat, 

eli englantilaiset] ivaavat minua?”99 Rosenberg viittasi myös kirjeessä Sydney Schiffille 

lokakuussa  1915  lyhyesti  vaikeuksiinsa:  ”Sitä  paitsi,  näiden  kelmien  joukossa 

juutalaisuuteni  tekee  asiat  vaikeiksi.”100 Vaikka  Rosenberg  ei  kertonut  tarkemmin 

kokemuksistaan,  runo  ja  kirje  viittaavat  syrjintään.  Moorcroft  Wilsonin  mukaan 

Rosenberg myös pyysi Sydney Schiffiltä joulukuussa 1915 savukkeita, jotta hän voisi 

tehdä itsestään pidetymmän.101 

Moorcroft Wilsonin arvelee, että on kuitenkin varsin todennäköistä, että Rosenbergia 

syrjittiin hänen epäsotilaallisuutensa, ei niinkään juutalaisuutensa, vuoksi. Rosenbergin 

komppaniassa oli myös toinen juutalainen sotilas, luutnantti Sternberg, joka oli hyvin 

pidetty. Sternbergia pidettiin rohkeana ja sotilaallisena miehenä. Rosenbergia sen sijaan 

pidettiin  epäluotettavana  ja  hajamielisenä.  Sodassa  ensiarvoisen  tärkeää  oli,  että 

vieressä oleva mies koettiin luotettavaksi.102 Rosenbergin hajamielisyys ei varmaankaan 

luonut  mielikuvaa  luotettavasta  sotilaasta,  ja  vaikka  se  on  voinut  olla  alkusyynä 

syrjinnälle,  se  on  voinut  saada  myös  muita  muotoja,  kuten  antisemitismiä,  sillä 

juutalaisuus oli erilaisuus, johon oli helppo tarttua. Toisaalta on myös mahdollista, että 

98  Moorcroft Wilson 2008: ; Ks. myös FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle, 11.8.1917. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5299.

99  FWWP, Rosenberg, The Jew. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5299/4347. 
Then why do they sneer at me?

100 FWWP, Rosenberg: kirje Sydney Schiffille, lokakuu 1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1622. Besides my being a Jew makes it bad among 
these wretches.

101Moorcroft Wilson 2008: 276.
102Moorcroft Wilson 2008: 277.
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syrjintä  johtui  nimenomaan  juutalaisuudesta;  siinä  missä  Sternberg  pystyi 

sotilaallisuudellaan  häivyttämään  antisemitistiset  asenteet,  Rosenbergnin 

epäsotilaallisuus  vain  vahvisti  niitä.  Rosenbergin  oman  kokemuksen  kannalta  sillä, 

miten paljon hänen juutalaisuutensa todellisuudessa loppujen lopuksi vaikutti muiden 

suhtautumiseen häneen ei kuitenkaan ole oikeastaan väliä. Tärkeintä oli, että Rosenberg 

koki tulleensa syrjityksi, että hän koki oman juutalaisuutensa olevan ongelma muille ja 

hänen oli vaikea sopeutua joukkoon.

Seuraavien kuukausien aikana Rosenberg vaikuttaa kuitenkin hiljalleen sopeutuneen, tai 

vähintään  tottuneen,  joukkoon  enemmän  tai  vähemmän.  Rosenberg  pystyi  kenties 

taiteellisten  lahjojensa  avulla  voittamaan  muita  sotilaita  puolelleen,  sillä  ollessaan 

sairaalassa joulukuussa 1915, hän piirsi ja maalasi muita potilaita ja antoi valmiit kuvat 

heille.103 Kunnia,  josta  harva  heistä  lienee  saanut  nauttia  aiemmin.  Elokuussa  1916 

Rosenberg kirjoitti Eddie Marshille pyytääkseen tätä auttamaan erästä ”ystäväänsä”, ja 

lokakuussa 1917 Rosenberg kirjoitti runon surullisesta jutusta, joka ”tapahtui yhdelle 

tovereistamme”.104 Rosenbergin  tekstissään  käyttämä  monikon  ensimmäinen  muoto, 

'me',  kertoo  hänen  sopeutuneen  joukkoon  ainakin  jossain  määrin.  Monikon 

ensimmäinen  muoto  ilmaisee  läheisyyttä  huomattavasti  enemmän  kuin  vaikkapa 

vaihtoehtoinen  ilmaisu  ”tapahtui  täällä”.  Maininnat  tovereista  ovat  kuitenkin  varsin 

harvassa  eivätkä  muut  sotilaat  ole  samanlaisessa  voimakkaan  henkilökohtaisessa 

roolissa  Rosenbergin  sotarunoudessa  ja  kirjeissä  kuin  Sassoonin  runoissa  ja 

päiväkirjassa.  Rosenbergin  suhtautumisessa  toisiin  sotilaisiin  vaikuttaa  olleen 

enemmänkin kyse kyvystä tulla toimeen kuin veljeydestä tai rakkaudesta. 

Sassoonin alun etäisyys puolestaan katosi täysin muutamassa kuukaudessa. Sassoonin 

etäisyys sotilaisiin, etenkin sotamiehiin, säilyi  pitkälle kevääseen 1916. Toukokuussa 

sattunut  tapaus  vaikutti  kuitenkin  olevan  käännekohta.  Sassoon  oli  mukana 

epäonnistuneessa operaatiossa, jossa he joutuivat saksalaisten tulitukseen. Osa miehistä 

jäi  loukkoon  pommikuoppaan  kuolleena  tai  haavoittuneena.  Sassoon  ryhtyi  hyvin 

103FWWP, Rosenberg, kirje Eddie Marshille 1.12.1915. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/5148/4400

104FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille 4.8.1916. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5150/4411; FWWP, Rosenberg: kirje Gordon 
Bottomleylle 22.10.1917. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5138/4352. It's sad 
enough --- it happened to one of our chaps.
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vaaralliseen yritykseen pelastaa haavoittuneet,  ja hänen ansiostaan kaikki kuolleet ja 

haavoittuneet  onnistuttiin  hakemaan.105 Tapahtuma  oli  merkittävä  sikäli,  että  se  oli 

ensimmäinen  sotilasoperaatio,  jota  Sassoon  kuvaili  yksityiskohtaisesti  ja  jossa  hän 

kuvasi itseään aktiivisena osanottajana. 

Hippin  mukaan  Sassoonissa  syntyi  sodan  aikana  vastuuntunto  johtamiaan  miehiään 

kohtaan.106 Edellä mainittu tapahtuma on kenties ensimmäinen osoitus tämän tunteen 

synnystä.  Sassoonin kohdalla uhrautuminen, velvollisuus ja isänmaallisuus ilmenevät 

jatkuvasti hänen kirjoituksissaan eikä hänen kohdalla liene syytä kyseenalaistaa hänen 

tunteidensa aitoutta. 

Sassoonin,  kuten monien  muidenkin sotilaiden,  mielikuvat  muuttuivat  sodan aikana, 

mutta  kuolleet  sotilaat  olivat  alusta  asti  osa  Sassoonin  keskeistä  sotakokemusta.  Jo 

varhaisessa  sotarunossaan  Brothers,  jonka  hän  kirjoitti  veljensä  kuoleman  jälkeen, 

Sassoon  puhui  kuolleiden  sotilaiden  haamuista.  Kuolleista  sotilaista,  haamuista,  tuli 

teema, johon Sassoon palasi yhä uudestaan ja uudestaan sotarunoudessaan. Runoissa 

kuolleet sotilaat palasivat takaisin yhä uudestaan. Kuolema ei siis katkaissut Sassoonin 

suhdetta sotilaisiin. Kuten Hipp toteaa, Sassoon eli kuolleiden kautta.107 Hyvä esimerkki 

Sassoonin  suhteesta  kuolemankin  jälkeen  jatkuvaan  suhteeseen,  ja  lähes  isälliseen 

rakkauteen, jota hän tunsi miehiään kohtaan, on hänen runonsa Death's Brotherhood.

Kun nukun, uneksin, torkun, lämpimässä,/ He tulevat, kodittomat, äänettömät  

kuolleet./  ---  /  Hämärästä  he kerääntyvät  sänkyni  ympärille/  He kuiskaavat  

sydämeeni;  heidän  ajatukset  ovat  omiani/  ---  /  'Milloin  palaat  heidän  

luokseen?'/ 'Eivätkö he ole yhä veljiäsi veremme kautta?'108

Hipp pitää tätä runoa esimerkkinä Sassoonin vastuuntunnosta ja sisäisestä taistelusta 

105 Sassoon 1916: 25.5.
106 Hipp 2005: 157-158, 165, 184.
107 Hipp 2005: 150-156.
108 FWWP, Sassoon: Death's Brotherhood, kirje Lady Ottoline Morrelille 17.10.1917. When I am asleep,  

dreaming and drowsed and warm,/They come, the homeless ones, the noiseless dead.//Out of the  
gloom they gather about my bed./They whisper to my heart; their thoughts are mine.//'When are you  
going back to them again?'/'Are they not still your brothers through our blood?” Julkaistu hieman 
muunnettuna nimellä Sick Leave.
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oman  ja  miestensä  kokemusten  ristiriidassa.109 Sassoon  kirjoitti  runon  ollessaan 

sairaalassa,  mistä  käsin  hän  tunsi  hyljänneensä  miehensä.  Hän  makasi  mukavalla 

sängyllä kun hänen miehensä,  joista hän oli  vastuussa ja joiden mukana hänen olisi 

pitänyt  olla,  kuolivat kauheissa olosuhteissa.110 Runon kuolleet sotilaat  tuntuvat jopa 

syyttävän ja vaativan runon 'minää' palaamaan. Tämä kertoo Sassoonin voimakkaasta 

syyllisyyden  ja  velvollisuuden  tunteista;  Sassoonin  mielessä  kuolleet  näyttivät 

suorastaan syyttävän häntä siitä, että tämä oli yhä elossa.

Sassoon nimesi aluksi runonsa Death's Brotherhood eli 'kuolemanveljeys' tai 'kuoleman 

veljeskunta' (myöhemmin Sick Leave). Nimi ja runon viimeinen rivi viittaisivat siihen, 

että Sassoon itse näki suhteensa sotilaisiin veljellisenä. Sassoonin suhde miehiinsä oli 

kuitenkin  lähinnä  isällinen.  Alun  hieman  halveksuva  ja  etäinen  tunne  kypsyi 

rakkaudeksi, mutta tuon ajan englantilaiseen yhteiskuntaan vahvasti liittynyt sosiaalinen 

etäisyys ja hierarkia säilyi. Sitä osoittaa myös se, että vaikka Sassoon selvästi rakasti 

miehiään  hän  ei  kuitenkaan  muodostanut  varsinaisia  ystävyyssuhteita  sotamiesten 

kanssa, vaan hänen ystävänsä koostuivat pääasiassa muista upseereista.111

Sassoonin kesällä 1918 kirjoittamasta runosta I Stood with the Dead välittyy voimakas, 

lähes  epätoivoinen  tunne  muiden  kuolemasta,  ja  siitä,  että  Sassoon  on  ainoa  elävä 

kuolleiden maailmassa. 

Seisoin  kuolleiden  kanssa,  niin  unohdettujen  ja  hiljaisten/  Kun  aamu  oli  

harmaa seisoin kuolleiden kanssa/ --- / 'Oi, poika, jota rakastin, kasvoillasi on  

sadetta'/  'Ja  silmäsi  ovat  sumuiset  ja  tyhjät  kuin  aava/  Seisoin  kuolleiden  

kanssa  … he  olivat  kuolleet,  he  olivat  kuolleet;/  Minun  sydämeni  ja  pääni  

hakkasivat kauhun marssia/112

Sassoon pyrki runoillaan rikkomaan tabuja sodan todellisuudesta. Hän käsitteli paitsi 

109 Hipp 2005: 150-190.
110 Sassoon 1917: 20.5.
111 Sassoon 1915-1918: passim.
112 Sassoon 1918: 16.6. I stood with the Dead, so forsaken and still:/When dawn was grey I stood with  

the Dead.//‘O lad that I loved, there is rain on your face/‘And your eyes are blurred and sick like the  
plain.’//I stood with the Dead ... They were dead; they were dead;/My heart and my head beat a  
march of dismay:/ 
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kuolemaa taisteluissa, myös itsemurhaa rintamalla, mikä kuului sodan suuriin tabuihin. 

Aihe  on  melko  poikkeuksellinen  Sassoonin  omassa  tuotannossa,  mutta  yleisemmin 

myös sotarunoudessa. Sassoon ei kuitenkaan arastellut käsitellä aihetta suorasukaisesti 

runossaan Suicide in the Trenches.

Tunsin  yksinkertaisen  sotapojan/  Joka virnisti  elämälle  tyhjää iloa,/  Nukkui  

sikeästi läpi yksinäisen pimeyden,/ Ja vihelsi aikaisin lintujen kanssa// Talven  

juoksuhaudoissa,  uhkaavissa  ja  apeissa,/  Pommien ja  täiden keskellä  ilman  

rommia,/ Hän ampui kuulan kalloonsa./ Kukaan ei puhunut hänestä enää.113

Sassoonin runoissa toistuu teema kuolleista sotilaista, jotka eivät kuolleet sodanjohdon 

tai siviilien mielestä toivotulla tavalla, eli sankareina. Hän yritti herätellä ihmisiä sodan 

epäinhimillisyyteen  ja  sen  rumiin  puoliin.  Toisaalta  tässä,  kuten  useissa  muissakin 

Sassoonin  runoissa  ja  teksteissä  toistuu  jälleen  ajatus  sotamiehistä  hieman 

yksinkertaisina, tavallisina miehinä, jotka eivät tienneet, mihin lähtivät värväytyessään 

sotaan ja joita johdettiin sodanjohdon puolesta harhaan. Sassoon ei kuitenkaan vaikuta 

syyttäneen heitä,  mutta  on mahdollisesti  myös itse  kokenut  olevansa jossain määrin 

vastuussa ja syyllinen siihen, että hän ei itse ymmärtänyt mihin lähti. 

Sekä Hipp että Gregson pitävät Sassoonin runoja sekä ironisina ja sävyltään etäisen 

tarkkailijan  kirjoittamana.114 Sassoonin  runojen  etäännyttämisessä  onkin 

silmiinpistävää, että hän kirjoitti runonsa pääasiassa sotamiesten näkökulmasta. Se voisi 

kertoa  siitä,  että  hän  ei  itse  kokenut  sotaa  samalla  tavalla,  mistä  myös 

välinpitämättömyys omasta turvallisuudesta voisi kertoa, mutta tunsi myötätuntoa muita 

sotilaita kohtaan. Sassoonin runoissa on kuitenkin taustalla voimakkaita kokemuksia ja 

tunteita – ehkä jopa siinä määrin, että Sassoon pystyi runoudessaan käsittelemään niitä 

vain etäännyttämällä aihetta hieman. 

Juoksuhautakokemuksen  myötä  Sassoonin  runoudesta  katosi  nopeasti  romantiikka 

113 FWWP, Sassoon: Suicide in the Trenches. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/9854/9578. I knew a simple soldier boy/ Who 
grinned at life in empty joy,/ Slept soundly through the lonesome dark,/ And whistled early with the  
lark.// In winter trenches, cowed and glum,/ With crumps and lice and lack of rum,/ He put a bullet  
through his brain./ No one spoke of him again.

114 Hipp 2005: 150-190; Gregson 1976: 29-40.
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tyylilajina115, mutta ei kuitenkaan pidä olettaa, että romantiikka katosi myös Sassoonin 

ajattelumaailmasta  täysin.  Päinvastoin  vaikuttaa  siltä,  että  romantiikka  ei  täysin 

kadonnut, vaan sai uuden muodon eräänlaisena makaaberina kuolemanromantiikkana. 

Sassoon kirjoitti sodan lopussa ja sen heti loputtua myös rakkausrunoja, joiden teema 

sopii  samaan  kuolemanromantiikan  ajatukseen.  Sassoonin  kokemuksiin  muista 

sotilaista  liittyi  myös  homoseksuaalinen  elementti.  Sassoon  kirjoitti  sekä 

päiväkirjassaan että runoissaan melko varovasti omasta seksuaalisuudestaan.

Olen  elossa/  Vain  että  löytäisin  sinut  lopussa/  ---  /  Että  kaikki  päivänä  

kääntyvät kohti suudelmaasi;116

Olit  iloinen  tänä  iltana:  ja  nyt  olet  poissa/  Huuhdottu  pimeään,  luovuit  

unelmistasi;/  Mutta  juuri  ennen  kuin  nukahdit  kuulin  sinun  sanovan/  Nuo  

väsyneet, suloiset sanat, jotka jätimme sanomatta.117

On epäselvää oliko Sassoonilla mielessään joku tietty henkilö, mutta Sassoon menetti 

sodassa  rakastamansa  David  Thomasin  lisäksi  muun  muassa  ystävänsä  Marcus 

Goodallin,  johon  oli  ihastunut,118 sekä  runoilijakollegan  ja  ystävän  Wilfred  Owenin 

sodan viimeisellä viikolla119. Sassoon vaikuttaa kuitenkin käyneen läpi menetyksiään, 

jotka on kokenut vaikeiksi hyväksyä, ja kenties sitä, mitä olisi voinut olla.

Myös Littler  palasi  kuolleisiin tovereihin yhä uudestaan,  vaikkakin hyvin eri  tavalla 

kuin Sassoon. Littler, joka vaikuttaa olleen luonteeltaan huomattavasti suorasukaisempi 

ja  toiminnallisempi  kuin  Sassoon  dokumentoi  päiväkirjaansa  säännöllisesti 

pataljoonansa tai komppaniansa kuolleet.120 Joskus hän dokumentoi kuolleet pelkkinä 

numeroina, mutta usein nimeltä. Joka tapauksessa kirjan pitäminen heistä oli selkeästi 

115 Gregson 1976: 29-40.
116 FWWP, Sassoon: Parted. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/9644. I am alive/ Only 

that I may find you at the end/ --- / That all my days are turning toward your kiss;/
117 FWWP, Sassoon: Lovers. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/9646. You were glad to-

night: and now you've gone away/ Flushed in the dark, you put your dreams to bed;/ But as you fall  
asleep I hear you say/ Those tired sweet drowsy words we left unsaid.

118 Sassoon 1928.7.1916; Moorcroft Wilson 1998: 256.
119 FWWP, Fishwick: The Wilfred Owen Collection, Biography. 
120 Littler 1915-1919: passim.
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hänelle  tärkeää  ja  osa  hänen  keskeistä  sotakokemustaan.  Kesällä  1916  hän  myös 

kirjoitti  poikkeuksellisesti  tunteistaan  näitä  menehtyneitä  kohtaan:  ”Illalla  pidimme 

muistotilaisuuden hiljattain kaatuneille ystävillemme.”121 Vaikka viittaus on hyvin lyhyt, 

Litterin  sanavalinta  kertoo  jotain  Faircloughin  määrittämistä  kokemuksellisista 

arvoistaan  ja  sisäisen  maailman  toisintumisessa  tekstissä.  Littler  käyttää  tekstissään 

sanaa  'chum”,  johon  liittyy  läheisyyden  ja  tasa-arvon  konnotaatio.  Näin  ollen  voisi 

ajatella, että hän ajatteli lähtökohtaisesti, että hänen komppaniansa oli yhtä ja kaikki 

siihen kuuluvat toistensa ystäviä. Littler ei kuitenkaan vellonut kuoleman teemassa ja 

kuolleiden maailmassa samalla tavalla kuin Sassoon.

James Crossin päiväkirjateksteissä on puolestaan hyvin silmiinpistävää se, mitä niistä 

puuttui: kuolema. Hän kirjoitti päiväkirjassaan kuolemasta erittäin harvoin ja silloinkin 

hyvin lyhyesti. Sen sijaan hän kirjoitti usein päiväkirjaansa vapaa-ajan aktiviteeteistaan 

ystäviensä  kanssa  sota-aikana.  Hän  kirjoitti  muun  muassa  urheilutapahtumista, 

kävelyistä, retkistä ja yhteisestä ajanvietosta. Päiväkirjasta käy hyvin ilmi, että näillä oli 

suuri merkitys Crossille. Jouluna 1915 Cross oli Ranskassa rintamalla, ja vietti joulua 

sotilaiden seurassa. 

Nautin miellyttävästä illasta. Brown ja kaksi pojista toivat hieman samppanjaa,  

ja vietimme illan majapaikassamme.122

Keväällä 1918 Cross sai yhä samanlaista nautintoa ajasta ystävien seurassa.

Nautin miellyttävästä illasta Joen ja B:n kanssa. Me tietysti juttelimme kuten  

tavallista ja sitten laitoimme nukkumaan. 123

Vietin laiskan iltapäivän --- Täytyy ottaa kaikki irti näistä muutamista päivistä  

– ensi viikolla menemme taas etulinjaan, mikä tarkoittaa taas samoja, pitkiä  

päiviä.124

121 Littler 1916: 16.7. At night we had a memorial service for the chums we had lost lately.
122 Cross 1915: 25.12. Enjoyed a good time in the evening. Brown and two of the boys brought a drop of  

champagne along and we spent the night in the billet.
123 Cross 1918: 9.2. Enjoyed a pleasant evening with Joe and B. Of course we had our usual chat after  

which we went to bed.
124 Cross 1918: 10.2. Had a lazy afternoon --- Make the most of these few days – next week we'll go into  
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Crossin  hyvin  harvat  merkinnät  kuolemasta  kertovat  todennäköisesti  kuoleman 

kohtaamisen  vaikeudesta.  Tätä  näkemystä  tukevat  myös  Crossin  muistelmat.  Hän 

kirjoitti  kuoleman kohtaamisesta  vasta  muistelmissaan,  yli  60  vuotta  sodan jälkeen, 

kertoessaan kokemuksistaan Passchendaelen taistelussa kesällä ja syksyllä 1917. 

Kun  katson  nyt  menneeseen,  ja  näen  asiat  perspektiivissä,  kokemukseni  

miehistä  kuolemassa  toivottomissa  olosuhteissa  olivat  niin  hirvittäviä.  Kun  

ajattelinkin  sitä  vielä  60  vuoden  jälkeen,  sydämeni  kylmettyy  pelosta,  jota  

silloin tunsin, ja yhä nyt uskon, että nuo kammottavat päivät saivat elämäni  

tolaltaan moneksi vuodeksi. Itse asiassa uskon, että nuo kokemukseni ovat syy  

yliherkkään luonteeseeni.125

Kuoleman sijaan Cross keskittyi etenkin päiväkirjoissaan elämään ja arkeen rintamalla. 

James Cross osoitti vahvaa kiintymystä omiin joukkoihinsa. Kun hn siirtyi syyskuussa 

1918  38th Division  Signals  -divisioonasta  63rd Royal  Naval  Division  -divisionaan 

muutos  ei  ollut  aluksi  ollenkaan  tervetullut,  vaikka  siirto  oli  osa  Crossin 

upseerikoulutusta, ja siten askel ylöspäin.126 Cross kirjoitti päiväkirjaansa, että muutos 

suretti  häntä  ja  ensimmäinen  reaktio  uudesta  divisioonasta  oli:  ”[Olen]  saanut 

tarpeekseni”.127 Muistelmissaan Cross kirjoitti kaivanneensa vanhoja ystäviään entisessä 

divisioonassaan ja jopa harkinneensa uuden divisioonan hylkäämistä. Cross kuitenkin 

sopeutui uuteen divisioonaan muutamassa päivässä.128 

Myös  Sassoon  tunsi  erityistä  kiintymystä  ”omiin”  joukkoihinsa.  Lokakuussa  1917 

Sassoon kirjoitti  Ottoline Morrelille kirjeessä olevansa valmis palaamaan rintamalle, 

action again which will be the same long days.
125 Cross 1995: 27. Looking back, and now able to look at things in perspective, I experiences such  

dreadful scenes of men dying in helpless conditions. When I think about it, after a lapse of over sixty  
years, my heart turns cold with the fear that gripped me, and I think that even now those dreadful  
days upset my life for many years. In fact, I believe that experience is responsible for my over-
sensitive nature today.

126 Cross 1995: 34-36.
127 Cross 1918: 7.1. Fed up.
128 Cross 1918: 7.-11.9.; Cross 1995: 36.
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mutta vain jos hänet lähetettäisiin takaisin Ranskaan.129 Marraskuussa Sassoon kirjoitti 

pelkäävänsä joutuvansa 19. pataljoonaan eikä takaisin 1. pataljoonaan.130 Kun Sassoon 

lopulta päätyi 25. pataljoonaan, vaikuttaa hän kuitenkin sopeutuneen sinne varsin hyvin 

ja nopeasti.131

Sodan  loputtua  Harry  Lamin  siirtyi  irlantilaisiin  Munsters-joukkoihin  joukkojen 

harvetessa  rintamalla.  Lamin  oli  kirjoittanut  veljelleen  ja  sisarelleen  useita  kertoja 

mahdollisesta  divisioonaan  hajottamisesta.132 Kun  Lamin  vihdoin  päätyi  Munsters-

joukkoihin,  kirjoitti  hän,  että  se  ei  ollut  kovin  mukavaa,  koska  he  olivat  ”vanhoja 

miehiä” eivätkä olleet olleet mukana taisteluissa.133

”Iskisin pistimen ilolla saksalaiseen”: viholliskuva ja sen muutos

Sassoonin suhtautumiseen vaikutti voimakkaasti hänelle erityisen rakas henkilö David 

Thomas, eli Tommy, johon Sassoon oli rakastunut etäältä jo heidän asuessaan yhdessä 

Cambridgessa edellisenä kesänä. Thomas menehtyminen sodassa maaliskuussa 1916 oli 

Sassoonille  syvä  menetys.134 Aikana,  jolloin  homoseksuaalisuus  ei  ollut  sosiaalisesti 

hyväksyttävää  ja  varsinkin  ujolle  miehelle,  joka  rakasti  toista  kaukaa,  julkinen 

surunosoitus ei ollut sopivaa. Sassoonin suru oli hänen omansa. 

Niinpä lounaan jälkeen, pakenin Sailly-Lauretten yläpuolella oleviin metsiin, ja  

suru teki tehtävänsä paksussa tiheikössä --- Ja minä makasin siellä --- miettien,  

kaivaten fyysistä olemusta, joka oli niin oikea.135

Thomasin kuollessa Sassoon ei ollut vielä itse kokenut juoksuhautataisteluita, ja hänen 

suhtautumisensa kuolemaan ja sotaan oli yhä romanttisesti värittynyttä. Sassoon muun 

129 Sassoon 1917: 17.10 (kirje Lady Ottoline Morrelille).
130 Sassoon 1917: 21.10 (kirje Lady Ottoline Morrelile).
131 Sassoon 1918: 4.3.-16.6.
132 Lamin 1918: kirje Jack Laminille 26.11, Lamin 1919: kirje Jack Laminille 28.2., kirje Kate Laminille 

12.3.
133 Lamin 1919: kirje Jack Laminille 1.6. Old men.
134 Ricketts 2010: 56-68.
135 Sassoon 1916: 19.3. So after lunch, I escaped to the woods above Sailly-Laurette, and grief had its  

way with me in the sultry thicket --- And I lay there --- wondering, longing for the bodily presence that  
was so fair. 
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muassa  kirjoitti  päiväkirjaansa,  että  Tommy  oli  täydellinen  ja  viaton.136 Thomasin 

kuolema  herätti  Sassoonissa  vihan  saksalaisia  kohtaan.  Sassoon  oli  pian  Thomasin 

kuoleman jälkeen itse aktiivisesti  mukana sodassa etulinjan taisteluissa,  jossa pystyi 

kostamaan rakkaansa kuoleman. Ensimmäistä juoksuhautataistelua seuraavana päivänä 

Sassoon kirjoitti saksalaisten tappamisesta.

Minulla oli tapana sanoa, että en voisi tappaa ketään tässä sodassa; mutta sen  

jälkeen  kun he ampuivat Tommyn, iskisin pistimen ilolla saksalaiseen milloin  

tahansa.137

Tappaminen  kuuluu  sodan  tabuihin,  ja  onkin  erittäin  mielenkiintoista,  että  Sassoon 

kirjoitti siitä niin avoimesti päiväkirjassaan kun tabujen käsittely jää muutoin melkein 

täysin sanataidetekstien varaan. Tämä kertonee tunteen voimakkuudesta. 

Vaikka Sassoonin motivaatio saksalaisvihan synnyssä on ainutlaatuinen näiden viiden 

sotilaan  joukossa,  hän  ei  suinkaan ollut  ainoa,  joka  koki  vihaa  saksalaisia  kohtaan. 

Toukokuussa 1916 Littler kirjoitti päiväkirjaansa, että ”täällä [Belgiassa] monet nuoret 

naiset  ovat äitejä hunnien vuoksi.”138 Littlerin ympäripyöreä sanavalinta jättää hänen 

tarkoituksensa  lukijan  tulkinnan  varaan.  Vaikka  kyse  ei  olekaan  valtasuhteista, 

Faircloughin ajatuksia diskurssin taustalla olevista ideologioista voi hyödyntää myös 

tämän lauseen tulkitsemissa. Littler antaa ”hunneille” aktiivisen roolin, ja belgialaiset 

äidit ovat näiden tekojen seuraus. Näin hänen sanansa voi tulkita niin, että hän tarkoitti 

tällä  saksalaissotilaiden  tekemiä  raiskauksia,  vaikka  ei  sanonutkaan  niin  suoraan. 

Kiertelevä  sanavalinta  antaa  kuitenkin  lukijalla  käsityksen,  että  kyse  ei  ole 

rakkaussuhteista.  Siviileihin  kohdistuneet  raakuudet,  kuten  viattomien  belgialaisten 

raiskaukset,  olivat  keskeinen  osa  brittipropagandaa,  mikä  vaikutti  myös  sotilaisiin. 

Tunnetuin esimerkki lienee niin sanottu Brycen raportti, joka antoi virallisuuden leiman 

näille teoille.139

136 Sassoon 1916: 19.3.
137 Sassoon 1916: 1.4. I used to say I couldn't kill anyone in this war; but since they shot Tommy I would  

gladly stick a bayonet into a German by daylight. 
138 Littler 1916: 7.5. Many young girls here are mother through the Huns.
139 National Archives: Spotlights on History: Alleged German 'war crimes'.

47



Kaksi vuotta myöhemmin toukokuussa 1918 Fred Littler kirjoitti päiväkirjaansa, että he 

olivat miinoittaneet siltaa lähellä kenraali von Bissingin, ”hoitaja Cavellsin murhaajan”, 

Belgian  asuinpaikkaa.140 Littler  viittasi  tällä  sairaanhoitaja  Edith  Cavelliin,  jonka 

saksalaiset  teloittivat  maanpetoksesta  sotaoikeudessa  lokakuussa  1915,  ja  jonka 

kuolema toimi liittoutuneiden propaganda-aseena.141 Littlerin sanavalinta kertoo jotain 

hänen  ideologisista  asenteistaan  toisaalta  naisten  roolista  ja  toisaalta  saksalaisista 

murhaajina. On myös huomionarvoista, että molemmat Littlerin kannanotot noudattavat 

liittoutuneiden  propagandistisia  näkemyksiä  saksalaisista  raakalaisina.  Tällaiset 

näkemykset  vihollisesta  säälimättöminä  raakalaisina,  jotka  tekisivät  hirvittäviä 

julmuuksia  jos  kukaan  ei  puuttuisi  tilanteeseen  liittyvät  vastapuolen 

epäinhimillistämiseen, mikä toimii omien sotatoimien oikeuttajana, ja myös helpottaa 

vastapuolen sotilaiden tappamista.

Erityisen  voimakkaasti  saksalaisten  ja  liittoutuneiden  vastakkain  asettelu  –  tällöin 

voittajana ja häviäjänä – Littlerin kirjoituksissa näkyy pian sodan jälkeen kirjoitetussa 

päiväkirjatekstissä. 

Täällä  [Kölnissä]ihmiset  löivät  ovet  ja  ikkunat  kiinni  kasvojemme  edestä,  

yrittivät olla niin epäystävällisiä kuin mahdollista, mutta sille ei ollut mitään  

merkitystä, sillä me olimme parempia.--- Siviilit olivat kokonaisuudessaan ihan  

siedettäviä, mutta me ylenkatsoimme heitä kylmästi, sillä me olimme voittajia  

ja he uhreja.142

Littlerin tekstistä on luettavissa suurta voitonriemua, sekä syytöksiä ja vihamielisyyttä 

saksalaisia  kohtaan.  Littler  ei  kuitenkaan  vaikuta  olleen  missään  vaiheessa  yhtä 

vihainen kuin Sassoon, mutta hänen viholliskuvansa ei myöskään vaikuta muuttuneen 

voimakkaasti  sodan aikana.  Sassoonin mielikuvat  saksalaisista  sen sijaan muuttuivat 

täysin.

140 Littler 1918: 6.5.
141 Ks. Encyclopaedia Britannica ”Edith Cavell”; Taylor 2003: 179.
142 Littler 1919: 10.1. Here the people shut doors and windows in our faces, tried to be as unfriendly as  

they could, but it made no difference we were top dogs. --- The civilians here were on the whole not  
too bad, but we held them in cold contempt, as we are the victors and they the victims.
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Sassoon sairastui punatautiin tai  ampumahautakuumeeseen heinäkuussa 1916.143 Hän 

päätyi sairaslomalle Isoon-Britanniaan jolla oli joulukuuhun 1916, minkä jälkeen hän 

oli  harjoitusleirillä  helmikuuhun  1917.144 Sassoon  ei  tehnyt  sairaslomansa  aikana 

juurikaan merkintöjä päiväkirjaansa, mutta päiväkirjasta ilmenee, että juuri tänä aikana 

tapahtui  jokin  ratkaiseva  muutos  Sassoonin  asenteessa  saksalaisia  kohtaan.  Hänen 

vihansa saksalaisia kohtaan vaikuttaa tyystin kadonneen tammikuuhun 1917 mennessä, 

kuten runo Enemies antaa ymmärtää. 

Hänen ympärillään romuluiset saksalaiset,  jotka ammuin/ Kun vihani hänen  

kuolemastaan oli kuuma./ --- / He kertoivat hänelle, että tapoin heidät hänen  

vuokseen;/  --- /  Lopulta hän kääntyi ja hymyily; ja kaikki oli  hyvin,/  Koska  

hänen kasvonsa johdattaisi heidät helvetistä.145

Runon  'hän'  viitannee  Sassoonin  rakastamaan  David  Thomasiin,  joka  oli  kuollut 

edellisvuoden  maaliskuussa.  'He'  puolestaan  viittaa  saksalaisiin.  Runossa  kaikki 

kuolleet,  saksalaiset  ja  britit,  olivat  sulassa  sovussa;  ja  he  tuntuivat  jälleen  jopa 

syyttävän Sassoonia. 

Sassoon  viittasi  kuolleiden  toveruuteen  ensimmäisen  kerran  päiväkirjassaan 

heinäkuussa  1916  löydettyään  kuolleita  sotilaita  juoksuhaudassa.146 

Semiautobiografisessa  teoksessaan  Memoirs  of  an  Infantry  Officer Sassoon  kertoi 

tapauksesta,  joka  perustuu  ilmeisesti  todelliseen  tapahtumaan.  Ollessaan  yksin 

saksalaisten juoksuhaudassa hän astui kaatuneen saksalaisen päälle. Hän nosti miehen 

istumaan juoksuhautaa vasten ja pyyhki mudan hänen kasvoiltaan. Mies oli nuori, vain 

noin 18-vuotias, ja Sassoon kuvaili hänen kasvojaan lempeiksi.147 Nuori mies oli kuin 

saksalainen  Tommy;  joku,  jota  joku  jossain  rakasti  ja  joku,  jolle  miehen  kuolema 

tuottaisi tuskaa. Saksalaiset olivat saaneet kasvot.

143 Sassoon 1916: 23.7.; Moorcroft Wilson 1998: 276.
144 Sassoon 1916: 23.7.-15.2.1917; Moorcroft Wilson 1998: 278-321.
145 Sassoon Enemies. Round him the hulking Germans that I shot/ When my mad anger for his death  

was hot. / --- / They told him that I'd killed them for his sake;/ --- / At last he turned and smiled; and  
all was well,/ Because his face could lead them out of hell.  
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/9743 

146 Sassoon 1916: 4.7.
147 Sassoon 1965: 64. Ks. myös Moorcroft Wilson 1998: 271.
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Keväällä  tai  kesällä  1918,  Sassoon  lähestyi  sotaa  ja  saksalaisia  poikkeuksellisesta 

näkökulmasta runossaan Remorse, eli 'katumus'.

Muistaen kuinka näki noiden saksalaisten juoksevan/ Huutaen armoa puiden  

kantojen seassa/ Vihreäkasvoisina, he väistelivät ja syöksyivät: oli/ yksi/ Joka  

oli  kauhusta  kalpea,  puristaen  polviaan.../  Miehemme  pistelivät  heitä  kuin  

sikoja...  ”Oi/ helvetti”/ Hän ajatteli  -  ”sodassa on asioita,  joita  ei  uskalla/  

kertoa/ Isäparalle, joka istuu turvassa kotona ja lukee/ Sankarikuolemista ja  

heidän kuolemattomista teoistaan”.148

Runon  viimeisellä  rivillä  Sassoon  käyttää  sanaa  'deathless'  (suom.  kuolematon). 

Normaali  englanninkielinen  vastine  olisi  'immortal',  mutta  sanalla  'deathless'  on 

kaksoismerkitys; se voi tarkoittaa joko kuolemattomuutta ikuisena elämänä tai tekoja 

vailla  kuolemaa.  Sassoon viitanneekin runossaan saksalaisten tappamiseen.  Runo on 

kirjoitettu  sodan  loppuvaiheessa  kun  Sassoonilla  ei  ollut  enää  mitään  mielikuvia 

kunniasta eikä isänmaallista paatosta. Sen sijaan hän oli vihainen ja katkera. Hän on 

myös  ilmeisesti  koskettanut  sodan  suurinta  tabua:  tappamista.  Sassoon  on  kenties 

ajatellut  omaa  kokemustaan,  omia  motiivejaan  lähteä  sotaan  ja  sen  seurauksia. 

Mielestäni  on  perustelua  tulkita  runo  Remorse harvinaisena,  joskin  varovaisena, 

kurkistuksena  Sassoonin  itsereflektioon  omasta  roolistaan  sodassa  nimenomaan 

kuoleman aiheuttajana.

2.2. Elävien maailmaan: sotilaiden ja siviilien väliset suhteet

Sotilaat  pitivät  yhteyttä  kotiinsa  kirjeenvaihdon välityksellä.  Perhe  ja  läheiset  olivat 

monille  sotilaille  äärimmäisen  tärkeitä.  Vaikka  isänmaa,  perhe  ja  läheiset  saattoivat 

toimia motiiveina sotaan lähdölle, suhtautuminen siviileihin tai edes omaan perheeseen 

ei kuitenkaan aina ollut helppoa ja siviilien ja sotilaiden kokemusten välillä oli kuilu. 

148 FWWP, Sassoon: Remorse. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/9688. Remembering 
how he saw those Germans run,/ Screaming for mercy among the stumps of trees:/ Green-faced, they  
dodged and darted: there was/ one/ Livid with terror, cluthing at his knees.../ Our chaps were sticking  
'em like pigs... ”O/ hell!”/ He thought - ”there's things in war one dare not/ tell/ Poor father sitting  
safe at home, who reads/ Of dying heroes and their deathless deeds.
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Siviilien oli mahdotonta ymmärtää, millaista sota oli sotilaille.  

”Vaikka edes vain rivin”: suhteet läheisiin

James  Cross  kirjoitti  päiväkirjoissaan  usein  saamistaan  kirjeistä.  Cross  oli  mennyt 

naimisiin  vain  noin  kolme  kuukautta  ennen rintamalle  lähtöään.149 Erityisen  tärkeitä 

olivat kirjeet hänen vaimoltaan, josta hän käytti lyhennettä J.150 Cross kirjoitti jo heti 

ensimmäisinä  päivinä  J:n  kanssa  käymästään  kirjeenvaihdosta.151 Cross  ei  yleensä 

kirjoittanut  päiväkirjaansa  mitään  kirjeiden  sisällöstä.  Kirjeet  todennäköisesti 

käsittelivät niin arkisia asioita kuin sotaakin, mutta jo sensuurin vuoksi luultavasti vain 

varsin pintapuolisesti. Tärkeää ei kuitenkaan ollut kirjeiden sisältö sinänsä, vaan se, että 

niitä  tuli.  Kirjeiden  saapuminen  oli  Crossille  niin  merkittävä  asia,  että  hän  tallensi 

säännöllisesti päiväkirjaansa sekä saapuneet että kirjoitetut kirjeet.152 Kirje itsessään oli 

mainitsemisen arvoinen ja tärkeä asia. 

Cross  raportoi  päiväkirjoissaan  kirjeiden  lisäksi  lähes  päivittäin  voinnistaan.  Cross 

mainitsi vointinsa hyväksi ja onnelliseksi useammin silloin kun oli saanut kirjeen kuin 

silloin  kuin  ei  ollut  saanut  kirjettä.153 Cross  kertoi  päiväkirjassaan  esimerkiksi 

joulukuussa 1915 sateisesta  päivästä,  jota  kirjeen  saapuminen piristi.154 Kirje  saattoi 

pelastaa huonon päivän. Päivinä, jolloin hän mainitsi, että ei ollut saanut kirjettä, hän 

myös  usein  jätti  vointinsa  kokonaan  mainitsematta  tai  käytti  harvoin  sanaa 

'onnellinen'.155 Vaimon kirjeiden, merkityksestä kertovat erityisen voimakkaasti Crossin 

reaktiot siihen kun kirjeitä ei tullut ja kun hän odottaa kirjettä. Helmikuussa 1918 Cross 

mainitsee  kahtena  peräkkäisenä  päivänä,  että  ei  ole  saanut  kirjettä,  ja  normaalisti 

hyväntuuliselta vaikuttava Cross oli ilmeisen huonotuulinen tuona päivänä. 

Ei  taaskaan  kirjettä  J:ltä.  Minä  olen  tietenkin  p-n  huonolla  tuulella.  Joku  

149 Cross 1915: 14.9.
150 Cross 1995, Memories: 28. Crossin vaimon nimi oli Kate, jota kutsuttiin nimellä Johnny, eli J.
151 Cross 1915: 11.12.
152 Cross 1915-1918: passim.
153 Cross 1915-1918: passim.
154 Cross 1915: 23.12. 
155 Cross 1915-1918: passim.
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takuulla saa kuulla kunniansa tänään.156

Cross vieläpä korosti viestiään marginaaliin piirretyllä huutomerkillä.157 

 

Myös Harry Laminilla oli  vaimo sotaan lähtiessään, minkä lisäksi hän oli nuori isä. 

Hänellä oli 1-vuotias poika, ja hän oli sisarentyttärensä huoltaja.158 Hänelle perhe oli 

selkeästi  tärkeä;  kirjeissään  hän  kirjoitti  usein  perheasioista  ja  vaikutti  aidosti 

kiinnostuneelta  perheensä  kuulumisista,  jopa  asioista,  joiden  voisi  kuvitella  olevan 

rintamalla täysin yhdentekeviä. Lamin esimerkiksi kävi veljensä, Jackin, ja sisarensa, 

Katen,  sekä  vaimonsa,  Ethelin,  kanssa  keskustelua  useassa  kirjeessä  Jack  Laminin 

veljenpojalleen  Willielle  lahjaksi  suunnitellusta  mukista.159 Sodan  edetessä  Lamin 

avautui  veljelleen  enenevissä  määrin.160 Lamin  kirjoitti  kuitenkin  tunteistaan  varsin 

varovaisesti  ja  lyhytsanaisesti,  esimerkiksi  syyskuussa  1917 Lamin kertoi  veljelleen 

vain, että he olivat kokeneet kovia saksalaisten käsissä (ja toisinpäin), minkä jälkeen 

hän toteaa,  että  on iloinen sitten kun se kaikki  on ohi.161 Vuoden 1918 aikana Jack 

Lamin  ja  Harry  Lamin  alkoivat  käydä  hienovaraista  keskustelua  sotatapahtumista 

viittaamalla lehtijuttuihin.162 Jack Lamin lieneekin ollut  Harry Laminin luottohenkilö 

sodan  ulkopuolella;  tuttu  ja  rakas  henkilö,  jonka  kanssa  hän  saattoi  jossain  määrin 

käydä  läpi  kokemuksiaan  ja  jakaa  tuntojaan.  Vaikka  Lamin  ei  kertonut  veljelleen 

tapahtumista ja tunteistaan yksityiskohtaisesti, kokemusten kirjoittaminen ja jakaminen 

– vaikka vain pintapuolisesti – olivat keinoja jäsentää ja ymmärtää kokemaansa.

Kuten Crossinkin kohdalla, kirjeet olivat Laminille yhteys normaaliin arkeen. Crossin 

päiväkirjoista  ei  ilmene hänen kirjeidensä sisältö,  mutta  niistä  käy ilmi,  että hän oli 

suorastaan  nälkäinen kirjeille.  Samoin  Laminin  kirjeistä  käy hyvin  ilmi,  että  kirjeet 

perheeltä olivat äärimmäisen toivottuja ja tärkeitä. Kuten Crossinkin kohdalla, sisällöllä 

ei  tuntunut  olevan  merkitystä  niin  paljon  kuin  kirjeellä  itsellään.  Laminin  kirjeet 

päättyvät  usein  toiveeseen  tai  pyyntöön  saada  uusi  kirje,  kuinka  lyhyt  tahansa, 

156 Cross 1918: 27.2.
157 Cross 1918: 27.2.
158 Lamin 2009: 13-20.
159 Lamin 1917: kirjeet Jack Laminille ja Kate Laminille 23.9.-27.10.
160 Lamin 1917-1918: kirjeet Jack Laminille 2.6.1917.-4.11.1918.
161 Lamin 1917: kirje Jack Laminille 23.9.
162 Lamin 1918: kirjeet Jack Laminille: passim.
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mahdollisimman pian. Sisarelleen Lamin kirjoitti:

Olisin  iloinen  jos  voisit  kirjoittaa  kerran  viikossa,  vaikka  edes  vain  rivin.  

Kirjoitan taas mahdollisimman pian.163

Fred  Littler  ei  päiväkirjassaan  maininnut  mitään  kirjeistä  tai  perheestä  ennen  kuin 

joulukuussa 1918 hän poikkeuksellisesti mainitsi kirjeenvaihdon kun sotilaat joutuivat 

olemaan ainakin 12 päivää ilman kirjeitä.

Surkeaa  kun  meidän  ei  ole  sallittu  ottaa  vastaan  minkäänlaista  

kirjeenvaihtoa.164

Kirjeillä oli siis myös Littlerille suuri merkitys, vaikka se ei suurimmaksi osaksi näy 

laisinkaan  hänen  päiväkirjastaan.  Seuraavana  päivänä,  mikä  oli  joulupäivä,  Littler 

kirjoitti  päiväkirjaansa,  että  ”kamalin  jouluni  koskaan”.165 Tämä  voi  vaikuttaa 

yllättävältä  kommentilta  ottaen huomioon,  että  sota  oli  juuri  loppunut.  Osasyynä on 

hyvin  voinut  olla  kaipuu  kotiin  sodan  jälkeen,  mitä  tunnetta  kirjeiden  puute  vain 

voimisti.

Kirjeet  rakkailta  säilyttivät  yhteyden  siihen  toiseen  maailmaan  ja  elämään,  jonka 

sotilaat  jättivät  sotaan  lähtiessään  taakseen.  Perhe  edusti  myös  tulevaisuutta,  minkä 

lisäksi  se  on  voinut  toimia  motiivina  omalle  sodalle.  Oma  perhe  oli  myös  jokin 

konkreettinen asia, jonka puolesta saattoi kokea taistelevansa.

Isaac Rosenbergin kokemuksista kuitenkin käy ilmi, että kirjeillä oli myös toisenlaista 

merkitystä  sotilaille.  Elokuussa  1916 Rosenberg  kirjoitti  Gorgon Bottomleylle:  ”Älä 

vaivaudu vastaamaan paitsi jos se huvittaa sinua, vaikka kirje sinulta tuottaakin minulle 

suurta mielihyvää.”166 Rosenberg toisteli vastaavaa fraasia kirjeissään usein, varsinkin 

163 Lamin: kirje Kate Laminille 23.11.1917. ”Would be pleased if you could write once a week if it was  
only a l ine. Will write again as soon as possible.”

164 Littler 1918: 13.-25.12. It's rotten as we are not allowed to receive any correspondende whatever.
165 Littler 1918: 25.12. Its [sic] the worst Christmas I've ever had.
166 FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle 1916: 29.8. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5134. Please don't trouble to write  unless it  
amuses you, although the arrival of a letter from you is a real deep pleasure.
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kirjeissään Bottomleylle, joka oli yksi hänen idoleistaan.167 On epätodennäköistä, että 

Rosenberg olisi kaivannut sotaansa motivaatiota, ja varsinkin, että se olisi tullut hänen 

idolinsa kautta. Todennäköisempää on, että Rosenbergille, ja muillekin, kirjeet olivat 

toisaalta harvinainen huvitus rintamalla, jotain mukavaa, jota odottaa; ne olivat myös 

rakkauden-  ja  huomionosoituksia.  Ne  edustivat  myös  jotain  turvallista;  Rosenberg 

kirjoitti  kirjeessä  Gordon  Bottomleylle  varsin  paljon  puhuvasti  helmikuussa  1918: 

”Kirje merkitsee paljon, jos ei muuta se tarkoittaa turvaa.”168

”Senkin omahyväiset joukot”: sotakokemusten jakamisen vaikeus

Niin tärkeitä kuin läheiset olivatkin sotilaille, he saattoivat tuntua sotilaista joskus myös 

hyvin etäisiltä, sillä sotakokemusten jakaminen heidän kanssaan oli mahdotonta. Lomat 

olivat toivottuja ja odotettuja, mutta lomilla sotilaat kohtasivat siviilien kokemukset ja 

mielikuvat sodasta, jotka saattoivat olla hyvin erilaisia heidän omista kokemuksistaan. 

Lomat saattoivat olla siis varsin hämmentäviä ja ristiriitaisia. 

Siegfried  Sassoonin  mielessä  alkoi  vuoden  1916  sairasloman  jälkeen  syntyä  ajatus 

siviilien  kyvyttömyydestä  ymmärtää  sotaa.  Sairasloman  aikana  Sassoonilla  oli  ensi 

kerran ollut omien taistelukokemustensa jälkeen tilaisuus seurata laajasti läheltä median 

uutisointia  sodasta  ja  siviilien  suhtautumista  siihen,  ja  hän  huomasi  siviilien  yhä 

näkevän sodan kunniakkaana ja kohtelevan sotilaita sankareina.169 Sodanjohdon ohella 

Sassoonin kritiikki, ja suoranainen viha, kohdistui nimenomaan ”harmaaseen massaan”, 

erityisesti naisiin. Sassoonin suhde naisin vaikuttaa olleen muutenkin etäinen ja vaikea. 

Hän vaikuttaa  tunteneensa  olonsa  varsin  epämukavaksi  naisten  seurassa  eikä  hänen 

lähipiirissään ollut juurikaan naisia. Joulun alla 1916 Sassoon kirjoitti päiväkirjaansa, 

että harjoitusleirillä elämisen ainoa etu oli,  että siellä ei ollut naisia.170 Kahta päivää 

myöhemmin Sassoon kirjoitti  kertoneensa eräälle  toiselle  sotilaalle,  että  ”he [naiset] 

eivät kuulu filosofiaani” tämän kysyessä, miksi Sassoonin runoissa ei ole naisia.171

167 FWWP, Rosenberg: kirjeet: passim.
168 FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle 24.2.1918 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5139. Letter means a lot, if it only implies  
security.

169 Sassoon 1973: 5-15.
170 Sassoon 1916: 22.12. 
171 Sassoon 1916: 24.12. They are outside my philosophy.
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Vihaisuus  siviilejä  kohtaan  näyttää  kärjistyneen  kesäkuussa  1917,  jolloin  Sassoon 

kirjoitti myös sodanvastaisen julistuksensa. Sassoon kirjoitti päiväkirjaansa:

He  [sotilaat]  ovat  palanneet  elämään  kuoleman  kynnykseltä.  ---  He  

ymmärtävät jotenkin epämääräisesti, että on epäkohteliasta loukata ihmisten  

[siviilien]  tunteita kertomalla totuus sodasta.  Voi sankariparkoja! Kunpa he  

vain avaisivat suunsa.172

Sassoon jatkoi purkaustaan kohdistaen kritiikkinsä naisiin:

[Jos  sotilaat  vain]  kysyisivät  naisiltaan miksi  heitä  kiihottaa  tietää,  että  he  

[sotilaat] ovat vuodattaneet saksalaisten verta. Eivätkö naiset nautikin salaa  

rakastajiensa haavoista? Onko alkeellisissa seksuaalivaistoissa yhtään mitään  

sisäisesti arvokasta?173

Sassoonin suhtautumisessa naisiin  lienee ollut  myös seksuaalinen elementti.  Hänellä 

vaikuttaa  olleen  mielikuva  (joidenkin)  naisten  seksuaalisuudesta  jonain  inhottavana, 

jota  hän  halveksi.  Taustalla  lienee  ollut  Sassoonin  sisäinen  konflikti  hänen  omasta 

seksuaalisuudestaan. Naiset olivat Sassoonille etäisiä ja epämukavia, minkä lisäksi he 

muodostivat siviilien suurimman joukon, joten he saivat Sassoonin kritiikin terävimmän 

kärjen.

Voi tuntua ironiselta, että Sassoon syytti niin voimakkaasti siviilejä näkemyksistä, jotka 

oli  itse  jakanut  aina  ensimmäisiin  juoksuhautataistelukokemuksiinsa  saakka,  jolloin 

Sassoonin  omista  kokemuksista  romanttiset  ja  isänmaalliset  näkemykset  sodasta 

kunniakkaana  alkoivat  karista.  Sodasta  siviileille  kertominen  muodostuikin  lopulta 

Sassoonin runouden keskeiseksi sanomaksi. Erityisen suorasukaisesti Sassoon ilmaisi 

halveksuntansa siviilejä kohtaan runossa Suicide in the Trenches.

172 Sassoon 1917: 19.6. They have come back to life from the door of death. --- They vaguely know it is  
'bad form' to hurt people's feelings by telling the truth about the war. Poor heroes! If only they would  
speak out.

173 Sassoon 1917: 19.6. [If they would] ask their women why it thrills them to know that they --- have  
shed the blood of Germans. Do not the women gloat secretly over the wounds of their lovers? Is there  
anything inwardly noble in savage sex instincts?
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Senkin omahyväiset joukot palavine silminenne/ Jotka hurraatte kun sotapojat  

marssivat  ohitsenne,/  Hiipikää  kotiinne  ja  rukoilkaa,  että  ette  koskaan  saa  

tietää/ Helvettiä, jonne nuoruus ja nauru katoavat.174

Kun Lady Ottoline Morrell kirjoitti ensitapaamisestaan Sassoonin kanssa hän teki hyvin 

tarkkanäköisen havainnon, että Sassoon saattoi  olla julma.175 Vaikka hän oli  selvästi 

herkkä  ja  kykeni  tuntemaan  suurta  myötätuntoa,  Sassoonissa  oli  myös  puoli,  joka 

saattoi  olla  täysin  kylmä  ja  säälimätön.  Tämä  näkyi  ensin  hänen  säälimättömässä 

vihassaan  saksalaisia  kohtaan,  hänen  kyvyttömyydessään  alkuunkaan  ymmärtää 

belgialaisia tai ranskalaisia prostituoituja ja lopulta hänen katkeruudessaan oman maan 

sodanjohtoa  ja  siviilien  ymmärtämättömyyttä  kohtaan.  Sassoonin  räikeä  vihaisuus 

siviilejä ja sodanjohtoa kohtaan heijasti kenties myös vihaisuutta häntä itseään kohtaan; 

hän oli  itse niin sanotusti  lähtenyt soitellen sodan kunniankentille,  mutta huomannut 

saapuneensakin helvettiin.

Myös muut sotilaat huomasivat, että niin miellyttävää kuin olikin päästä edes hetkeksi 

pois sodasta, lämpimään, saada kunnon ruokaa ja nähdä rakkaita, lomiin kotimaahan 

kuului  myös  toinen  puoli.  Kotimaa  ja  rintama  olivat  kuin  kaksi  eri  maailmaa,  ja 

molemmat vaativat hieman sopeutumista.

James Cross kirjoitti päiväkirjaansa joulukuussa 1916 lomalta lähtiessään: 

[4.12.] Jätin kaiken, mitä rakastan. --- Se on niin julmaa.

[5.12.]  Vietettyäni  elämäni  onnellisimman  viikon,  olen  palannut  Ranskaan.  

Olen melko onnellinen, vaikkakin surullinen.

[7.12.] Palasin tehtäviini. Olen varsin hyvällä tuulella.176 

174 FWWP, Sassoon: Suicide in the Trenches. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/9854/9578. You smug-faced crowds with  
kindling eye/ Who cheer when soldier lads march by,/ Sneak home and pray you'll never know/ The  
hell where youth and laughter go. 

175 Moorcroft Wilson 1998: 289.
176 Cross 1916: 4.12. Left all that I love. --- It is so cruel.; 5.12. After spending the most happy week of  

my life, I returned to France. I feel quite happy tho' sad. 7.12. Returned to duty. Am quite in good 
spirits.
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Crossin  lähtö  takaisin  rintamalle  vaikuttaa  olleen  varsin  vaikea.  Seuraavien  päivien 

aikana Cross kuitenkin siirtyi kodin maailmasta takaisin sodan maailmaan, jossa elämä 

oli aivan toisenlaista. Myöhemmin Cross kirjoitti muistelmissaan, että Englanti ja koti 

tuntuivat hyvin kaukaisilta, ”itse asiassa, kuin toinen maailma”.177

Myös Harry Lamin kirjoitti veljelleen,  miten epämiellyttävää oli palata rintamalle.178 

Lamin ei kuitenkaan kirjoittanut mitään sopeutumisestaan rintamalle tai siitä, millaisena 

oli kokenut kotimaan, mikä on täysin ymmärrettävää, sillä hän kirjoitti veljelleen, joka 

oli  siviili  kotimaassa.  Lamin  antoi  kuitenkin  eräässä  aselevon  jälkeen  veljelleen 

kirjoittamassa kirjeessä vihjeen siitä, että kenties myös hän koki, että sodan kokeneiden 

miesten ja siviilien välillä oli kuilu. Heidän vartioimassa kenttävarastossa oli sattunut 

räjähdys, jota hän kuvaili mitättömäksi, mutta jatkoi, että ”suurin osa miehistä täällä --- 

ei ole nähnyt minkäänlaisia taisteluja, joten se oli heille tietenkin kamalaa.”179

Isaac  Rosenberg  oli  Flanderissa hyvin  pitkään ilman lomaa.  Hänen sisarensa  Annie 

Rosenberg  jopa  kirjoitti  helmikuussa  1917  tuntemattomaksi  jääneelle  auktoriteetille 

pyytäen veljelleen lomaa.180 Rosenberg pääsi lopulta lomalle syyskuussa 1917.181 Loma 

ei kuitenkaan sujunut ihan kuten Rosenberg oli odottanut. Lomalla ollessaan Rosenberg 

oli  ollut  levoton eikä  omien sanojensa  mukaan pystynyt  kirjoittamaan tai  lukemaan 

mitään,182 mikä  Moorcroft  Wilsonin  mukaan  saattaa  tosin  olla  hieman  liioiteltua.183 

Rosenberg  kirjoitti  tuolloin  myös  muita  kirjeitä,  joissa  kertoi  levottomuudestaan.184 

Moorcroft Wilsonin mukaan Rosenberg oli lomansa aikana myös ilmaissut halustaan 

olla rintamalla ystävälleen,185 mikä kuulostaa hyvin yllättävältä, mutta kahden maailman 

ajatusta vasten se voi selittyä sillä, että loma kotimaassa olikin ollut yllättävä shokki, ja 

177 Cross 1995: 26.
178 Lamin 1918: 1.10. kirje Jack Laminille.
179 Lamin 1918: 9.10. kirje Jack Laminille. Biggest part of the men --- and have seen no fighting at all  

so it would be terrible to them.
180 FWWP, Rosenberg, Annie: kirje tuntemattomalle, 1.2.1917. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/5142/4380-4381. 
181 Moorcroft Wilson 2008: 366.
182 FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle, lokakuu 1917. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/5137/4348.
183 Moorcroft Wilson: 372.
184 Moorcroft Wilson: 367-369.
185 Moorcroft Wilson: 367.
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Rosenberg oli huomannut muuttuneensa sodan myötä. 

Rosenbergin levottomuus ja mahdollinen kaipuu rintamalle, kuten Sassoonin katkeruus 

ja Crossin tunne kotimaasta etäisenä, kertovat kaikki siviilien ja sotilaiden kokemusten 

suuresta erosta. Lomia kotimaassa varjostivat lisäksi ajatukset sodasta; sotilaat tiesivät, 

että loma kestäisi vain lyhyen aikaa. Se oli nautinnollista, mutta siihen liittyi samalla, 

kenties alitajuinen, odottamisen tunne, sillä sota ei ollut ohi, vaan odotti heitä jossain 

kaukana. Loma kotimaassa ei ollutkaan se pako sodasta, jota he olivat odottaneet.

Yhteenveto

Kaikille viidelle miehelle ihmissuhteilla oli tärkeä merkitys, vaikkakin hyvin erilaisilla 

tavoilla. Sassoonin kokemuksessa erityisen tärkeitä oli ihmiset, joiden kanssa hän jakoi 

sotakokemuksensa.  Sassoonille tärkeillä ihmisillä oli  voimakas vaikutus siihen miten 

hän  suhtautui  sotaan  ja  miten  hän  itse  koki  sen.  Ihmisten  kautta  hänelle  syntyi 

henkilökohtainen  side  sotaan.  Hänen  kokemuksessaan  yhdistyivät  rakkaus  ja 

velvollisuuden tunne muiden hyvinvoinnista. Edes kuolema ei katkaissut tätä suhdetta. 

Päinvastoin kuolleet  sotilaat,  ”kummitukset”,  olivat Sassoonin ihmissuhteista kenties 

kaikkein  voimakkaimmat.  Sassoon  tunsi  voimakasta  vastuuta  miehistään,  jopa  siinä 

määrin,  että  vaikuttaa  kantaneen  syyllisyyttä  näiden  kuolemasta.  Sassoonin  suurta 

vastuuntuntoa sotilaistaan voi heijastaa lähtöasetelmaa vasten ja pohtia tunsiko Sassoon 

syyllisyyttä,  tietoisesti  tai  tiedostamatta,  sodan  alun  tuntemuksistaan  kun  hän  oli 

lähtenyt  sotaan  innolla.  Ihmisten  kautta  Sassoon  myös  menetti  uskonsa  sotaan  ja 

”suureen, yhteiseen asiaan”.

Voisi sanoa, että Sassoon ikään kuin kääntyi voimakkaasti sotilaisiin ja sisään sotaan 

päin.  Syinä  saattoivat  olla  hänen  vastuu  sotilaista,  mutta  myös  hänen 

homoseksuaalisuutensa,  rintamarakkaat,  vaikeus  elää  ”naisten  maailmassa”,  elämän 

kokeminen tyhjäksi ja merkityksettömäksi kotimaassa, jossa ei odottanut mielitietty, iso 

perhe tai ura, toisin kuin esimerkiksi James Crossilla. Sassoon suorastaan velloi sodan 

ja kuoleman maailmassa.
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Cross,  jonka  suhteet  muihin  sotilaisiin  olivat  luonteeltaan  toverillisempia  ja  tasa-

arvoisempia  kuin  Sassoonin  isälliset  suhteet,  puolestaan  vältti  kuolleista  tovereista 

puhumista  ja merkinnät  kuolemasta ovat  hyvin harvassa hänen päiväkirjassaan. Hän 

keskittyi arkeen, toimintaan ja elämään. Taustalla on voinut olla tarve suojella itseään, 

sillä sodassa ei ollut aikaa tai mahdollisuutta surra menehtyneitä, oli pakko jatkaa, mitä 

itsensä etäännyttäminen kuolemasta ja menetyksistä saattoi helpottaa. Vaikka Sassoonin 

ja  Crossin reaktiot  ovat  näennäisesti  täysin vastakkaiset,  taustalla  lienee samanlaisia 

tunteita  ja  pelkoja kuolemasta  ja  menetyksestä,  mutta  heidän tapansa  käsitellä  asiaa 

poikkesivat toisistaan johtuen esimerkiksi luonteesta.

Sekä  Cross,  Sassoon,  Lamin  ja  Littler  tunsivat  vahvaa  yhteenkuuluvuudentunnetta, 

erityisesti oman komppaniassaan tai pataljoonassaan. Tästä huolimatta siirrot, niin ei-

toivottuja  kuin  ne  saattoivat  aluksi  ollakin,  sujuivat  yllättävän  hyvin  ja  sama 

yhteenkuuluvuuden tunne syntyi  nopeasti  uuteen ryhmään.  On varsin todennäköistä, 

että  samanlaisia  siteitä  ei  olisi  niin  monipuolisen  ryhmän  kesken,  mutta  vahva 

ryhmähenki oli sodassa tärkeää, sillä sotatoimet vaativat yhteistyötä ja kykyä luottaa 

toiseen.

Siinä  missä  Sassoonin  suhteet  sotilaisiin  olivat  voimakkaat  ja  lämpimät,  hänen 

suhteensa  siviileihin,  etenkin  naisiin  olivat  varsin  vaikeat.  Hän  koki  sotilaiden 

kokemusten  ja  siviilien  kokemusten  välisen  eron  ylitsepääsemättömän  suureksi. 

Sassoon  syytti  siviilejä  ymmärtämättömyydestä  ja  omahyväisyydestä.  Sassoonin 

kohdalla tämä on kenties korostunut aivan erityisesti,  sillä hänen oma perheensä oli 

pieni eikä hänellä ollut puolisoa tai lapsia odottamassa kotimaassa, toisin kuin muilla 

neljällä  sotilaalla.  Kuitenkin  myös  Cross  ja  Lamin  näyttävät  kokeneen  tämän 

kokemusten  välisen  eron  vaikeana,  vaikkakaan  eivät  samassa  mittakaavassa  kuin 

Sassoon.  Heidän kokemustaan  on kenties  helpottanut  vahvat  perhesiteet  kotimaassa. 

Vaikka  Rosenberg  enimmäkseen  tarkkaili  sotaa  sen  ulkopuolelta,  mutta  toisaalta 

Rosenbergin kokemus matkasta kotimaahan osoitti, että hän ei ollut enää osa sitäkään 

maailmaa.  Hän  oli  ikään  kuin  näiden  maailmojen  välillä.  Kotimaa  tuli  kuin  toinen 

maailma sodan maailmasta. Kotimaa oli jotain kaukaista ja melkein epätodellista sodan 

maailmasta, jota sotilaat ymmärsivät ja pystyivät jakamaan toistensa kanssa. 
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Suhteet  saksalaisiin  olivat  erityisen  vaihtelevia,  jopa  saman  henkilön  kokemuksissa. 

Sotilastovereiden,  rakkaan  kuolema  rintamalla  tai  kertomukset  saksalaisten 

raakalaisuuksista saattoi sytyttää saksalaisvihan, kuten Sassoonin tai Littlerin kohdalla. 

Empatia muita sotilaita ja heidän kokemuksiaan kohtaan saattoi kuitenkin ylittää myös 

rintamalinjat.  Aikanaan  Sassoonin  viha  muuttui  yhteenkuuluvuudeksi  saksalaisten 

kanssa, ja Rosenberg ei vaikuttanut välittävän runossaan Break of Day in the Trenches  

siitä kummalla puolella sotilas taisteli, vaan pohti yleisesti sodan brutaaliutta. Vihollisen 

tappaminen oli kuitenkin aihe, jota sotilaat eivät käsitelleet juuri lainkaan. Ainoa, joka 

käsitteli  aihetta  oli  Sassoon,  ensin  vihanpurkauksena  ja  sittemmin  varovaisena 

pohdintana  omasta  roolista  kuoleman  aiheuttajana.  Kuoleman  aiheuttaminen  kuului 

sodan suuriin tabuihin, jota sotilaiden oli vaikea käsitellä tai kenties edes kohdata. 
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3. Sota sisäisenä kokemuksena

Sota  vaikutti  paitsi  sotilaiden  fyysisiin  olosuhteisiin  ja  sosiaalisiin  suhteisiin,  myös 

henkisesti ja psykologisesti jokaiseen yksilönä. Yksilöllinen sodankokemus muodostui 

fyysisten  olosuhteiden,  sosiaalisten  suhteiden  ja  henkilön  oman  taustan  ja  luonteen 

symbioosina. Sen kautta syntyi oma suhtautuminen sotaan sekä sodan merkitys. 

3.1. Laulut hiljenevät: muuttuva suhtautuminen sotaan

Sotilaiden suhtautumista sotaan ja omaan rooliinsa siinä ei voi kuvailla staattiseksi eikä 

lineaariseksi, mutta monen kohdalla on havaittavissa kehityskulkua tai erilaisia vaiheita, 

jotka  muuttuivat  tilanteiden  mukaan  isänmaallisesta  romantiikasta  ja 

kansalaisvelvollisuudentunteesta pasifismiin.

”Going over the top”: taistelut ja odottaminen

Siegfried  Sassoon  tunsi  itsensä  sodan  alussa  ulkopuoliseksi  toimiessaan 

kuljetustehtävissä. Sassoon tuntuu olleen huolissaan siitä, että hän ei ollut osa ”oikeaa” 

sotaa.  Sasson luopuikin  kuljetustehtävistä  melko nopeasti,  maalikuussa  1916,  minkä 

jälkeen  hän  siirtyi  tehtäviin,  jossa  hän  muun  muassa  johti  miehiä  etulinjan 

taisteluissa.186 Sodan  alkaessa  Sassoon  vaikuttaa  kärsineen  jonkinlaisesta 

eksistentiaalisesta  kriisistä.  Hän  tunsi  epäonnistuneensa  runoilijana  ja  halusi  tehdä 

jotain hyvää ja merkityksellistä elämässään. Joulukuussa 1915 Sassoon kirjoitti, että ei 

halua palata entiseen tyhjään elämäänsä, jota hän kuvaili vankilaksi. Hän uskoi, että 

hänestä ei voisi koskaan tulla suurta runoilijaa, tai ”suurta rakastajaa”.187 Tämän lisäksi 

Sassoon  arveli  olleensa  kaikin  puolin  erittäin  saamaton  elämässään  ennen  sotaa.188 

Taustalla on voinut olla myös syyllisyyttä hänen homoseksuaalisuudestaan ja Gallipolin 

taistelussa  menehtyneen  veljen  kuolemasta.  Sotiluus  oli  hänelle  siis  tapa  hakea 

merkitystä  omalle  elämälle  tai  korvata  oman  menneisyyden  näennäiset  puutteet. 

Sodassa kuoleminen oli mahdollisuus saavuttaa jotain jonkin suuren ja tärkeän asian 

186 Sassoon 1916: 25.1.-20.3.
187 Sassoon 1915: 3.12. I can never be a great poet, or a great lover.
188 Sassoon 1916: 7.7.
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puolesta  ja  täten  oikeuttaa  hänen  olemassaolonsa.  Turvallisessa  työssä  ei  tätä 

mahdollisuutta ollut, joten kenties juuri tämän vuoksi Sassoon hakeutui vaarallisempiin 

tehtäviin.

Isaac Rosenbergin suhtautuminen sotaan oli puolestaan alusta asti lähes päinvastainen 

kuin  Sassoonin.  Kun Sassoon halusi  olla  osa  ”oikeaa  sotaa”,  Rosenberg  pyrki  pois 

vaarasta. Hän oli hakenut ensisijaisesti lääkintäjoukkoihin, mutta ei päässyt. Sittemmin 

hän pyysi siirtoa muualle useampaankin otteeseen, mutta ei saanut sitä.189 Rosenbergin 

asenne ei  säilynyt koko sodan ajan täysin muuttumattomana, mutta hänellä ei vaikuta 

olleen missään vaiheessa erityistä halua nähdä ”oikeaa sotaa”. 

”Oikea sota”, eli varsinaiset taistelut saattoivat olla hyvin jännittäviä. Ketunmetsästystä 

harrastanut  Siegfreid  Sassoon  kuvaili  ensimmäistä  juoksuhautataisteluaan 

jännittäväksi.190 Jännitys  näkyy  myös  Sassoonin  kuvauksessa  Sommen  taistelun 

ensimmäisestä  päivästä,  joka  hänen  komppaniassaan  oli  onnistunut  toisin  kuin 

useimmissa brittikomppanioissa.  Taistelun selostuksen sävy on kuin urheilujuontajan 

selostus ottelusta; tapahtumat etenevät nopeasti, ja hän käyttää paljon lyhyitä lauseita ja 

lauseenvastikkeita.191 Sassoonin selostus Sommen taistelun ensimmäisestä päivästä on 

varsin  pitkä  ja  yksityiskohtainen.  Usein  juuri  taistelujen  jälkeen  sotilaat  kirjoittivat 

pitkiä tai yksityiskohtaisia selostuksia tapahtumista päiväkirjoihinsa tai kirjeisiin. Harry 

Lamin  kirjoitti  veljelleen  Jackille  lokakuussa  1917  taistelusta,  jota  hän  kuvaili 

poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, minkä lisäksi hän kirjoitti:

Sanonpa vain, että meillä oli jännittävä puolitoistatuntinen [sinä aamuna]. ---  

Olin iloinen päästessäni sieltä pois, mutta en ollut ollenkaan hermostunut kun  

näin [saksalaisten]tulevan.192 

Koska  Lamin  päätyi  armeijaan  kutsuntojen  kautta  ja  hänen  kirjeissään  tyypillisesti 

kirjoitti  toiveista  sodan  loppumisesta  ja  lomista,  tämä  kuvaus  voi  tuntua  hieman 

189 Ricketts 2010, 126; Cohen 1975, 125; FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle, 11.8.1917. 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5299.

190 Sasssoon 1916: 31.3. Like starting a race.
191 Sassoon 1916: 1.7.
192 Lamin 1917: 3.10. kirje Jack Laminille. We had an exciting time for about one hour and a half I can  

tell you. --- I was pleased to get out of it but did not feel nervous when I saw them coming over.
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yllättävältä.  Taistelun  hetkellä  sotilaiden  maailma  oli  hyvin  intensiivinen  ja 

yksinkertainen:  kyse  oli  konkreettisesti  elämästä  ja  kuolemasta.  Taistelut  lienevät 

aiheuttaneen adrenaliinipiikkejä. Adrenaliini on hormoni, jota syntyy stressitilanteessa 

lisäämään  suorituskykyä.  Moni  kokee  adrenaliinin  kontrollin  ja  rohkeuden  tunteita 

lisäävänä  hyvän  olon  hormonina,  ja  jotkut  pitävät  sitä  jopa  eräänlaista  riippuvuutta 

aiheuttavana  hormonina.193 Adrenaliinipiikkien  turvin  sotilaat  selvisivät  taisteluista 

henkisesti, koska sillä hetkellä ei ollut aikaa pysähtyä pohtimaan, vaan oli pakko toimia.

Aika  rintamalla  ei  koostunut  pelkästään  taisteluista  etulinjassa,  vaan  siihen  kuului 

paljon  odottamista  sekä  etulinjassa  että  tukilinjassa,  minkä  lisäksi  sotilailla  oli 

säännöllisesti lepojaksoja, yleensä muutaman kilometrin päässä juoksuhaudoista. Sodan 

aikana hetket ennen taisteluja tai taistelujen jälkeen jännityksen lauettua saattoivat olla 

kaikkein  vaikeimpia.  Littler  kirjoitti  ensimmäisistä  taisteluistaan  päiväkirjaansa 

odottaessaan  hyökkäyksen  alkamista,  eli  going  over  the  top,  että  minuutit  tuntuivat 

tunneilta.194 Harry  Lamin  kirjoitti  samasta  aiheesta  veljelleen:  ”On  kurjaa  odottaa 

hyökkäyksen  alkua  ja  vieläpä  ilman rommia.”195 Fred  Littler  kirjoitti  päiväkirjaansa 

usein  tuntemuksistaan  taistelujen  jälkeen.  Myös  hän  osallistui  Sommen  taisteluun. 

Taistelun  ensimmäisenä  päivänä  hän  kirjoitti  päiväkirjaansa:  ”En  voisi  edes  yrittää 

kuvailla kaikkea, mitä tapahtui tänään ---.”196 Seuraavana päivänä Littler kirjoitti, että 

monet  heistä  tunsivat  yhä  itsensä  huteraksi  edellisen  päivän  taisteluista.197 Kun 

varsinainen taistelu päättyi ja adrenaliinitaso laski, sodan fyysinen ja henkinen koetus 

uuvutti sotilaat. 

Myös  tukilinjassa  oleminen  oli  lähinnä  odottamista.  Harry  Lamin  kirjoitti  kirjeessä 

veljelleen, että tukilinjassa oli pahempaa kuin etulinjassa.198 Syynä tähän lienee ollut 

nimenomaan odottaminen. Se antoi aikaa ajatuksille ja tunteille, kuten pelolle, minkä 

lisäksi sotilaat olivat tukilinjassa avuttomia; he eivät voineet tehdä mitään auttaakseen 

tovereitaan, joiden tiesivät kenties olevan taistelussa juuri sillä hetkellä. 

193 Yle 2011: Akuutti, Koukuttava adrenaliinihuuma.
194 Littler 1916: 30.6. 
195 Lamin 1917: kirje Jack Laminille 11.6. It is a rum job waiting for the time come to go ove the top  

without any rum too.
196 Littler 1916: 1.7. I could not attempt to write all that happened this day ---.
197 Littler 1916: 2.7.
198 Lamin 1918: 19.6.
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Jännittävistä  taisteluista  huolimatta,  elämä  ei  ollut  rintamalla  helppoa,  ja  erityisesti 

Harry Lamin vaikuttaa alusta asti odottaneen rauhaa. Lamin kirjoitti jo ensimmäisessä 

rintamalta lähettämässään kirjeessä veljelleen Jackille, että sodan loppuminen olisi hyvä 

asia.199 Lamin kirjoitti veljelleen ja sisarelleen toistuvasti odottavansa rauhaa, vaikka ei 

koskaan  millään  muotoa  ilmaissut  haluttomuutta  taistella.200 Lamin  päätyi  ensin 

Flanderiin, josta sai siirron Italiaan marraskuussa 1917.201 Laminin kirjeistä käy ilmi, 

että hän koki päässeensä pois sodan pahimmista taisteluista ja olosuhteista. 

Lamin  alkoi  kirjoittaa  sisarelleen  ja  erityisesti  veljelleen  vertailevasti  Italiasta  ja 

Flanderista  (Laminin kirjeissä 'Ranska')  vuoden 1918 tammikuusta,  oltuaan Italiassa 

noin kaksi kuukautta. Hänen kirjeitään huhtikuuhun saakka leimaa toisaalta ilo Italiaan 

pääsystä ja toisaalta pelko Flanderiin takaisin joutumisesta. Lamin kirjoitti tammikuussa 

1918 veljelleen: ”Täällä on hyvin erilaista kuin Ranskassa, hyvin rauhallista”.202 Lamin 

kirjoitti  melkein  sanasta  sanaan  samalla  tavalla  useita  kertoja  sekä  veljelleen  että 

sisarelleen.203 Lamin myös kirjoitti, että Italia on piknik verrattuna Flanderiin, ja toivoi, 

että ei joutuisi enää takaisin sinne.204 Tämä tukee näkemystä, että Lamin, jolla lienee 

ollut  näistä  viidestä  sotilaasta  eniten  elämänkokemusta,  suhtautui  sotaan 

käytännöllisemmin  kuin  muut;  hän  ei  lähtenyt  jahtaamaan  kunniaa  sodan  alkaessa 

tietäen, että se voisi johtaa kuolemaan ja jättää hänen perheensä tyhjän päälle, mutta 

teki kansalaisuusvelvollisuutensa kun hänet kutsuttiin armeijaan.

Muistelmissaan James Cross kuvasi näkemyksiään sotilaiden ensimmäisistä taisteluista. 

Hän  oli  katsellut  walesilaisia  pataljoonia  matkalla  rintamalla,  laulaen  walesilaisia 

lauluja  marssiessaan.  Hän  näki  samat  miehet  kuukautta  myöhemmin  heidän 

marssiessaan  lepopaikkaansa.  ”He  olivat  hiljaisia  ja  täysin  ymmällään  vietettyään 

kuukauden juoksuhaudoissa”, Cross kirjoitti. Myös hän itse, Cross lisäsi, tunsi olevansa 

kuin  eri  mies  ja  vanhentuneensa  vuosia.205 Sassoon ei  ollut  ainoa,  jonka mielikuvat 

199 Lamin 2009: 95-100.
200 Lamin 1917-1918: passim.
201 Lamin 1917: 15.11. kirje Jack Laminille.
202 Lamin 1918: 14.1. kirje Jack Laminille. It is different to being out in France, very quiet.
203 Lamin 14.1.-22.4. kirjeet Jack Laminille ja Kate Laminille: passim.
204 Lamin 1918: 7.2. kirje Jack Laminille; Lamin 1918: 17.3. kirje Jack Laminille.
205 Cross 1995: 21. They were silent and utterly bewildered by that month in the trenches.
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sodasta muuttuivat omien juoksuhautakokemusten myötä, vaan muutos kosketti monia 

sotilaita. Oikea sota ei ollut sitä, mitä he olivat odottaneet.

”Näiden kylmien, kalpeiden päivien läpi”: sota etäältä

Sassoon  palasi  Isoon-Britanniaan  sairaslomalle  kesällä  1916.  Pientä  muutosta 

suhtautumisessa  sotaan  oli  havaittavissa  jo  kesällä  1916  juuri  ennen  hänen 

sairastumistaan  kun  hän  löysi  kuolleen  saksalaisen  sotilaan  juoksuhaudasta.206 On 

kuitenkin  selvää,  että  juuri  sairasloman  aikana  Sassoonin  suhtautumisessa  alkoi 

tapahtua  merkittävä  muutos.  Alkuvuodesta  1917  hän  kirjoitti  runon,  jossa  hyökkäsi 

suoraan oman maansa sodanjohtoa vastaan.

Mutta  mieluummin  ampuisin  yhden  kenraali  Doltin/  Kuin  viisikymmentä  

harmitonta saksalaista.207

Viettäessään  syksyn  toipumassa  kotimaassaan,  Sassoonilla  oli  ollut  tilaisuus  seurata 

julkista keskustelua ja virallisia versioita sodan kulusta. Sassoon pystyi vertailemaan 

omia kokemuksiaan virallisiin ja julkisiin näkemyksiin. Sassoon on ilmeisesti tällöin 

havahtunut  siihen,  että  virallinen  versio  ja  sotilaiden  kokemukset  poikkesivat 

toisistaan.208 Lisäksi Sassoonin mielikuviin sodasta lienevät vaikuttaneet hänen uudet 

pasifistiset ystävänsä ja tuttavansa, joihin oli tutustunut kirjallisuuspiireissä.209

Sassoon  palasi  rintamalle  alkuvuodesta  1917,  mutta  huhtikuun  lopussa  hän  joutui 

jälleen  sairaslomalle  haavoituttuaan  taistelussa.  Hänet  siirrettiin  taas  Lontooseen 

toipumaan.210 Sassoonin  sodanjohtoa  ja  siviilien  ”omahyväisyyttä”  kritisoiva 

asenteenmuutos kärjistyi tämän sairasloman aikana kun hän kirjoitti kesäkuussa 1917 

sodanvastaisen  julistuksen,  jossa  hän  sanoi  tietoisesti  uhmaavansa  sodanjohtoa. 

Julistuksessaan Sassoon kirjoitti  uskostaan,  että sodanjohto pitkitti  sotaa tahallaan ja 

että sotilaille oli valehdeltu. Hän myös kirjoitti, että toivoi julistuksensa tuhoavan sodan 

206 Sassoon 1916: 4.7.
207 Sassoon 1917: 15.1. But I would rather shoot one General Dolt /Than fifty harmless Germans. Dolt 

suom. typerys.
208 Gregson 1976: 31-34.
209 Moorcroft Wilson 1998: 293-297.
210 Sassoon 1917:16.4.-26.4.; Hart-Davis 1983: 157.
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kärsimyksiä kuvittelemaan kykenemättömien siviilien omahyväisyyden. Sassoon myös 

uskoi puhuvansa muiden sotilaiden puolesta.211 

Sassoon otti erittäin suuren riskin kirjoittaessaan sodanvastaisen julistuksensa, sillä se 

olisi voinut viedä hänet sotaoikeuteen, ja sitä hän itse asiassa odottikin.212 Sassoonin 

ystävä  Robert  Graves  kuitenkin  puuttui  asiaan  sillä  seurauksella,  että  Sassoonilla 

diagnosoitiin sotaneuroosi, ja hän päätyi Craiglockheartin mielisairaalaan hoidettavaksi. 

Sairaalassa Sassoonilla  oli  aikaa käydä läpi  omia sotakokemuksiaan,  ja  hän  tutustui 

sodan psykologisia seurauksia kantaviin miehiin.213

Hippin  mukaan  Sassoonin  omasta  puolestaa  halusi  pelastaa  itsensä  ollessa 

Craiglockheartissa,  mutta  sodassa  syntyneen vastuuntunteen  mukana oli  tullut  myös 

suojelun- ja uhrautumisenhalu hänen miestensä puolesta.214 Sassoon kuitenkin kirjoitti 

uhrautumisen  halustaan  jo  hyvin  varhaisessa  vaiheessa  sotaa,  ennen  kuin  hän  oli 

kokenut  juoksuhautataisteluita  tai  luonut  tällaisia  suhteita  muihin sotilaisiin.215 Tämä 

viittaa siihen, että Sassoonin uhrautumisen halu ei syntynyt puhtaasti vastuuntunnosta 

miehiään  kohtaan,  vaan  voi  olla,  että  sodan  alussa  Sassoonin  uhrautumisen  halun 

taustalla  olivat  romantisoidut  mielikuvat  sodasta,  hänen  veljensä  kuolema  ja  oman 

olemassaolonsa oikeuttaminen uhrautumalla ”suuren asian” puolesta.

Hipp  kirjoittaa,  että  Sassoon  sairaslomansa  aikana  Craiglockheartissa  taisteli  oman 

selviytymisenhalunsa  ja  miehiään  kohtaan  tuntemansa  vastuun  tuoman  ristiriidan 

kanssa.216 Kevät  1917  on  kuitenkin  ainoa  kerta  kun  Sassoon  ilmaisee  selkeästi 

päiväkirjoissaan halusta elää.217 Useimmiten Sassoonin taistelu vaikuttaa olleen lähes 

päinvastainen. Hän kirjoitti halustaan uhrautua, mutta tunsi tuskaa muiden kuolemasta, 

mikä näkyi erityisesti hänen runoissaan. 

Isaac Rosenberg koki sodan varsin eri tavalla kuin Sassoon. Hänen etäisyytensä sotaan 

211 Sassoon 1917: 15.6.
212 Sassoon 1917: 4.7.
213 Hipp 2005: 150-190; Ricketts 2010: 92-109.
214 Hipp 2005: 157-158, 165, 184.
215 Sassoon 1915: 3.12.
216 Hipp 2005: 150-190.
217 Sassoon 1917: 15.1.-15.2.
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ja  muihin  sotilaisiin  säilyi  läpi  sodan,  vaikka  hänen  suhteensa  muihin  sotilaisiin 

vaikuttaakin ajan kuluessa lähentyneen. Rosenbergin tunnetuimpiin runoihin kuuluva 

Break of Day in the Trenches kuvaa hyvin hänen etäisyyttään. Runo kietoutui vahvasti 

hänen  aiempaan  elämäänsä  ja  kokemuksiinsa.  Runo  on  filosofinen  ja  ulkopuolinen 

kuvaus sodasta.

Hämärä murenee pois / Sama ikivanha druidi Aika / Vain elävä olento hyppää  

kädelleni, / Outo, ivallinen rotta, / --- / Lystikäs rotta, he ampuisivat sinut jos  

tietäisivät / kosmopoliittiset sympatiasi, / --- / Pian, epäilemättä, jos haluat /  

Ylität  nukkuvan viheriön välissä /  --- /  Vahvat silmät,  kauniit  raajat,  kopeat  

atleetit / Joilla on pienemmät mahdollisuudet selviytyä kuin sinulla,/ --- / Mitä  

sinä  näet  meidän  silmissämme  /  Kun  kirkuva  rauta  ja  tuli  /  Paiskautuvat  

hiljaisen  taivaan läpi?  /  ---  /  Unikot,  joiden juuret  ovat  miesten  suonissa  /  

Putoavat, ja putoavat aina vain. / ---218

Gregson kirjoittaa, että Rosenberg yhdisti runon alun ikuisuuden elementit ensimmäisen 

maailmansodan  kokemuksiinsa.  Gregson  myös  kiinnittää  huomiota  siihen,  että 

Rosenberg käytti rottaa runossaan erityisellä tavalla; rotalla, juoksuhautojen riesalla, on 

tässä  runossa  paremmat  mahdollisuudet  selviytyä  kuin  ”luomakunnan  kuninkaalla”, 

ihmisellä.219

Runossa  Rosenberg  loi  filosofisen  fantasiamaailman,  jossa  kävi  eräänlaista 

vuoropuhelua rotan kanssa hiljaisessa aamun hetkessä, jolloin muita elollisia olentoja ei 

runoilijan ja rotan lisäksi ollut; jopa ruoho nukkui. Vaikka Rosenberg käytti  runossa 

monikon 1. muotoa, ”meidän silmissämme”, runosta välittyy hänen etäisyytensä; 'me' 

sekä brittiläisiin että saksalaisiin sotilaisiin, ja samalla ihmiskuntaan yleensä, ei vain 

tiettyyn ryhmään, johon hän tunsi kuuluvansa. Rosenberg tuntuu pohtineen ihmisyyttä 

syvemmin kuin vain oman sodan kokemuksena; sitä miten ihminen voi olla samalla niin 

218 FWWP, Rosenberg. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1468. Darkness crumbles  
away-/It is the same old druid Time as ever./Only a live thing leaps my hand,/A queer sardonic  
rat,/Droll rat, they would shoot you if they knew/Your cosmopolitan sympathies,/Soon, no doubt, if it  
be your pleasure/To cross the sleeping green between./Strong eyes, fine limbs, haughty athletes,/Less  
chanced than you for life,/What do you see in our eyes/At the shrieking iron and flame/Hurled  
through still heavens?/Poppies whose roots are in men's veins/Drop, and are ever dropping.

219 Gregson 1976: 64-65.

67



sivistynyt ja niin brutaali. Rosenbergin hiljainen vuoropuhelu antaa kuvan siitä, että hän 

tunsi  jonkinlaista  yhteyttä  tai  samankaltaisuutta  rottaan,  joka  ei  välittänyt 

kansallisuuksista tai  sodasta.  Runon lopussa on rivi,  jossa unikot,  joiden juuret ovat 

miesten suonissa, putoavat aina vain. Rosenberg oli kiinnostunut symbolismista, ja sitä 

on hänen runoissaan melko paljon.220 Tämä ajatus  aukeaa jos tietää, että taustalla oli 

todellinen  kokemus  siitä,  että  unikot  kasvoivat  ei-kenenkään  maalle  kaatuneista  ja 

jätetyistä  ruumiista.  Gregsonin  mukaan  Rosenbergin  ajatuksena  oli,  että  miehet 

kuolevat rintamalla yhtä helposti kuin unikot.221 Rosenberg tuntuu myös palaavan tässä 

ajan  teemaan,  sillä  runossa  unikot  putosivat  loputtomasti,  aina  vain.  Kuolema,  ja 

tappaminenkin, olivat osa ihmisyyttä.

Rosenberg  käytti  aikaa  tai  ajattomuutta  teemana tai  taustana  myös  muissa  runoissa, 

kuten hahmotelmassa runoon Amazon ja runoissa On Receiving the New of the War ja 

Through these cold pale days. Rosenbergin filosofiset ja rauhalliset runot ovat kontrasti 

Sassoonin dynaamisille hetkeen sidottuihin runoihin.  Gregsonin mukaan Rosenbergin 

juutalaiset juuret antoivat  hänen sotakokemuksilleen pitkän, historiallisen taustan, jota 

vasten hän ne saattoi asettaa ja josta  hän saattoi hakea lisäsyvyyttä runoihinsa.222 Kun 

Sassoon  kävi  teksteissään  läpi  omia  sotakokemuksiaan  ja  omaa  rooliaan  siinä, 

Rosenberg lisäsi sodan omiin kokemuksiinsa, vaikka samalla näytti pitävänsä itsensä 

psykologisesti sodan ulkopuolella. 

Myös  Gregsonin  esimerkiksi  poimima runo kertoo  hyvin  tavasta,  jolla  Rosenbergin 

juutalainen tausta näkyi.223

Näiden  kylmien,  kalpeiden  päivien  läpi  /  Mitkä  tummat  kasvot  palavat  /  

Kolmen  tuhannen  vuoden  takaa,---  He  näkevät  elävillä  silmillään  /  Kuinka  

kauan he ovat olleet kuolleita.224

220 Gregson 1976: 65.
221 Gregson 1976: 65.
222 Gregson 1976: 59.
223 Gregson 1976: 59.
224 FWWP, Rosenberg: Through these place cold days 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5161/4445. Through these pale cold  
days/What dark faces burn/Out of three thousand years./They see with living eyes/How long they have  
been dead. 
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Kuten Gregson toteaa, Rosenberg yhdisti juoksuhautojen kylmän sateen, pimeyden, ja 

sotilaiden  tummat  kasvot  tuhatvuotiseen  juutalaiseen  perinteeseen.  Kuoleman  teema 

puolestaan yhdisti sekä uskontoa että sotaa.225

Vaikka Rosenbergin kokemuksissa ei ole havaittavissa samanlaista suurta muutosta tai 

kehityskulkua kuin Sassoonin kokemuksissa, myös Rosenberg koki oppineensa sodassa 

jotain eikä sota missään tapauksessa jättänyt häntä kylmäksi; hän kirjoitti oppineensa 

ihmisluonteesta  jotain  ”ei  niin  imartelevaa”  ja  että  hänellä  olisi  sodasta  jotain 

shokeeraavaa sanottavaa sodan jälkeen.226 Myöhemmin Rosenberg kirjoitti kirjeessään 

Marshille  ideastaan  sotaa  käsittelevästä  runosta,  jossa  käsittelisi  sodan  ”inhimillistä 

puolta”.  Rosenbergin  hahmottelema  runo  oli  eräänlainen  fantasiaruno,  joka  kertoisi 

Amazonista,  joka  oli  ilman  rakastaan,  vaikka  kaikilla  hänen  sisarillaan  oli  rakas 

tapetuista  ja  vapautuneista  maan  miesten  hengistä.227 Runo  ei  ilmeisesti  kuitenkaan 

koskaan  valmistunut,  mutta  se  kertoo  Rosenbergin  kiinnostuksesta  metafyysiseen  ja 

erilaisten  kokemusten  ja  traditioiden  yhdistelemiseen.  Rosenberg  kertoi  haluavansa 

käsitellä sitä kuinka sota ulottui elämän läpi.228 Tämä kertoo Rosenbergin kypsyydestä 

ja kyvystä katsoa sotakokemustaan sitä hetkeä pidemmälle. 

”Ja niin tapaamme ja eroamme taas”: ristiriitaiset kokemukset sodasta

Sassoonin  kokemukset  sodasta  muuttuivat  varsin  jyrkästi  sodan  edetessä,  mutta  on 

syytä huomata, että tämä muutos ei kuitenkaan ollut pysyvä ja ehdoton, vaan hänen 

suhtautumisensa sotaan oli jatkuvasti varsin ristiriitainen. Kirjoitettuaan alkuvuodesta 

halustaan elää,  Sassoon kirjoitti huhtikuussa 1917, ollessaan taas Ranskassa,  että jos 

hän voisi valita, olisi hän mieluummin sodassa kuin turvassa Isossa-Britanniassa ja että 

hänen  hiljainen  ilonsa  ja  ehdoton  varmuutensa  olivat  vieläkin  voimakkaampia  kuin 

225 Gregson 1976: 59.
226 FWWP, Rosenberg: kirje R.C. Travelyanille, kesäkuu 1916 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1701 ; kirje Laurence Binyonille 5.12.1916 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5140.

227 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille, 30.7.1917 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5157.

228 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille, 30.7.1917 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5157.
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edellisenä  vuonna.229 Tätä  seurasi  kesän  1917  kriisi.  Sassoon  palasi  sairaslomalta 

harjoitusleirille marraskuussa 1917, minkä jälkeen hänet lähetettiin ensin Palestiinaan ja 

sitten taas Ranskaan toukokuussa 1918.230 Keväällä 1918 Sassoon vaikutti jälleen varsin 

onnelliselta kuvaillessaan kuinka hän nautti katsellessaan miesten harjoittelua puun alla, 

ja hieman myöhemmin kuinka hän on yhä terve ja onnellinen ja ylpeä miehistään.231 

Runoissaan Sassoon puolestaan palasi monella tapaa sodan alkuaikojen tyyliin. Tuolloin 

Palestiinassa kirjoitetut runot poikkeavat länsirintamalla kirjoitetuista dynaamisista ja 

latautuneista runoista. Uusien runojen sävy oli rauhallinen ja romanttinen. Runossa In 

Palestine kirjoitti:

Lämmin oli läntinen tuuli;/ Mehiläiset vaeltelivat apiloissa;/ Harmaita olivat  

oliivipuut;/ Ja peippojen parvi lensi ylitseni. 

Viimeisen säkeen Sassoon lopetti:

Sydämessäni  oli  lintujen  laulu,/  Ja  purojen  suruton  taru,/  Ja  halveksunta  

miesten urotöistä.232

Sassoonin runossa on sodan alkuvuosia kypsempi sävy ja viimeinen rivi osoittaa, että 

Sassoon  ei  ollut  täysin  unohtanut  katkeruuttaan,  vaikka  palasikin  hetkellisesti 

romanttiseen tyyliin. 

Sassoonin sotakokemuksissa ailahtelivat sodanvastaisuus, tuska ja onnellisuus. Kuten 

Hipp pohtii teoksessaan, Sassoonin ristiriitainen suhtautuminen sotaan voi johtua osaksi 

hänen  tuntemuksistaan  toisaalta  omaan  rooliinsa  sodassa  ja  toisaalta  hänen 

tuntemuksiinsa  muiden  miesten  rooliin  sodassa.233 Suhteet  muihin  sotilaisiin  oli 

keskeinen osa Sassoonin sodankokemusta, ja sen myötä myös Sassoonin suhde sotaan 

muuttui  jalosta  romantisoidusta  sankaritarusta  poliittisen  johdon 

229 Sassoon 1917: 7.4.
230 Sassoon 1917: 19.12; Sassoon 1918: 8.5.
231 Sassoon 1918: 14.5.-30.5.
232 Sassoon 1918: 30.3. In Palestine. Warm from the west was the breeze;/ There were wandering bees in  

the clover;/ Grey were the olive-trees;/ And a flight of finches went over. --- In my heart was the song  
of a bird,/ And the sorrowless tale of the brook,/ And scorn for the deeds of men.

233 Hipp 2005: 150-190.
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välinpitämättömyydestä  johtuvaksi  nuorten  miesten  elämän  turhaan  hukkaan 

heittämiseksi. 

Sekä Siegfried Sassoon että James Cross näkivät armeijaelämässä myös hyviä puolia, 

myös sodan jälkeen. Cross kirjoitti muistelmissaan:

Olen  varma,  että  kokemukseni  palvelusajaltani  armeijassa  olivat  minulle  

hyödyksi monella tapaa elämäni aikana. --- Kurinalaiset vuoteni armeijassa  

auttoivat  minua  pitämään  itseni  kurissa  ja  antoivat  minulle  vastuuntunteen  

kollegoitani kohtaan postissa.234

Vaikka Littler ei itse kirjoittanut mitään aiheesta, päiväkirjasta syntyy kuva miehestä, 

jolle  kurinalaisuus  on  ollut  tärkeää  ja  joka  on  kokenut  sen  hyvänä  oppina.  Littler 

vaikuttaa  olleen  varsin velvollisuudentuntoinen ja  innokas  sotilas.  Lokakuussa 1916 

Littler loukkasi jalkansa pahoin, mutta kirjoitti päivän viimeiseksi merkinnäksi ”mutta 

minun täytyi jatkaa eteenpäin”.235 Sen Littler myös mitä ilmeisemmin yritti tehdä. Hän 

jatkoi  toimissaan,  vaikka  hänen  jalkansa  oli  yhä  jatkuvasti  kipeä  eikä  parantunut. 

Lopulta hän meni sairaalaan tammikuussa 1917.236 Lyhyen hoitojakson jälkeen hänet 

kotiutettiin  takaisin  rintamalle,  mutta  seuraavassa  kuussa  hänen  jalkansa  kipeytyi 

uudestaan, minkä jälkeen hän sai erikoisluvan käydä sairaalassa päivittäin hoidettavana. 

Maaliskuussa 1917 Littler  joutui  kuitenkin lopulta  uudestaan pysyvästi  sairaalaan ja 

sairaslomalle jalan tulehduttua pahasti.237 Ilmeisen kipeää jalkaansa Littler kommentoi 

päiväkirjassaan lyhyesti: ”jalka erittäin paha”.238

Littlerin  jalkavamma  lienee  ollut  sellainen  ”pikkuvamma”,  blighty239,  jonka  turvin 

Littler olisi päässyt kotimaahan parantumaan jo huomattavasti aikaisemmin, mutta hän 

näyttää  odottaneen  kunnes  muuta  vaihtoehtoa  ei  ollut.  Sorvarin  ammattinsa  vuoksi 

234 Cross 1995: 30. I am sure my experiences during my service in the Army were of benefit to me in  
many ways during my lifetime. --- My disciplined years in the Army have helped me to discipline  
myself, and given to me a sense of responsibility for others working with me in the Post Office.

235 Littler 1916: 1.10. ”But I had to carry on.”
236 Littler 1916: 1.10.-26.12.; Littler 1917: 2.1.-13.1.
237 Littler 1916: 13.1.-24.3.
238 Littler 1917: 26.3. ”Leg very bad.”
239 'Blighty' viittaa Isoon-Britanniaan; sodassa sillä tarkoitettiin lievää haavoittumista, jonkaseurauksena 

pääsi kotimaahan sairaslomalle (ks. Oxford English Dictionary ”blighty”).
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Littler  olisi  voinut  kenties  välttää  sodan  kokonaan  alun  pitäenkin,  ja  halu  pysyä 

rintamalla jalkavammasta huolimatta  osoittaa,  että Littler  sen sijaan jo toisen kerran 

yritti  nimenomaan pysyä rintamalla.  Se kertonee erityisen vahvasta sitoumuksesta ja 

velvollisuudentunnosta. 

Jopa Littlerin suhtautumisessa sotaan tapahtui kuitenkin ailahtelua. Hän palasi pitkältä 

sairaslomalta  rintamalle  maaliskuussa  1918.240 Tällöin  saksalaiset  olivat  tehneet 

läpimurron, ja taistelut, ja sitä kautta myös menetykset, olivat tuolloin varsin kovia.241 

Saksalaisten läpimurrolla oli epäilemättä myös psykologisesti vaikea ja taistelumoraalia 

heikentävä  vaikutus  liittoutuneille.  Samana  keväänä  aiemmin  varsin 

velvollisuudentuntoinen Littler  kirjoitti  päiväkirjaansa myös varsin poikkeuksellisesti 

omista  turhautumisen tunteistaan: ”Sairastuin, olen saanut tarpeekseni tästä hommasta 

ja  sodasta.”242 Kuukautta  myöhemmin  Littler  purki  lisää  turhautumisen  tunteitaan 

epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen kirjoittamalla, että se oli ”täydellinen munaus ja 

kertakaikkinen  epäonnistuminen”.243 Alkusyksystä  tilanne  taas  muuttui  ja  saksalaiset 

alkoivat  perääntyä244,  ja  Littlerin  turhautuminen  vaikuttaa  kadonneen samalla.  Tämä 

kertoo siitä, että menetykset ja epäonnistumisen pelko olivat hyvin turhauttavia. Häviö 

tarkoittaisi myös sitä, että sadattuhannet nuoret brittimiehet olivat kuolleet ”turhaan”, 

suuren asian epäonnistuttua.

Myös  James  Cross  turhautui  ajoittain  sotaan.  Ensimmäisen  kerran  hän  ilmaisi 

tyytymättömyyttään sotilaan elämään ollessaan harjoitusleirillä.245 Oltuaan Flanderissa 

hieman  toista  kuukautta  hän  kirjoitti  päiväkirjaansa  saaneensa  tarpeeksi  sodasta.246 

Samoin  hän  kirjoitti  saaneensa  tarpeeksi  saatuaan  siirron  toiseen  divisioonaan.247 

Crossin kohdalla turhautumiset liittyivät usein ihmissuhteisiin, kuten eroon läheisistä, 

kirjeiden odottamiseen ja siirtoon toiseen divisioonaan,  jossa ei  ollut  tutuksi  tulleita 

ystäviä.

240 Littler 1918: 30.3.
241 Howard 2007: 122-125.
242 Littler 1918: 4.-5.5.
243 Littler 1918: 2.6.
244 Howard 2007: 128-131.
245 Cross 1915: 6.4.
246 Cross 1915: 16.12.
247 Cross 1918: 9.9.
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Vuoden  1915  viimeisenä  päivänä  Cross  katsoi  kuluneen  vuoden  tapahtumia,  uusia 

velvollisuuksia,  rakkautta  ja  onneaan.248 Samana  päivänä  hän  kirjoitti  myös 

päiväkirjaansa runon, joka saattaa olla jopa Crossin oma tuotos, sillä en ole löytänyt 

runolle toistakaan tekijää. 

Ja  niin  tapaamme  ja  eroamme  taas./  Eroamme  vaikka  sieluni  soisi  sinun  

jäävän/ Ja hymy peittää tuskani; /Niin menen yksinäistä tietäni.249

Runo  on  varsin  surumielinen,  ja  ristiriidassa  aiemman  päiväkirjamerkinnän  kanssa. 

Runo todennäköisesti käsittelee Crossin suhdetta vaimoonsa, joka oli selkeästi hänelle 

erittäin tärkeä henkilö. Tuskan peittävä hymy puolestaan saattaa käskeä ajatuksen siitä, 

että sotakokemusta oli vaikea tai mahdoton jakaa edes kaikkein rakkaimman kanssa. 

248 Cross 1915: 31.12.
249 Cross 1015: 31.12. And so we meet and part again./ Part tho' my very soul would have you stay/ And  

a smiling face hides all my pain;/ So I take my solitary way.
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3.2. ”Vielä on niin paljon sanottavaa”: elämän ja kuoleman merkitys

Merkityksen  löytäminen  sodalle  teki  siitä  helpomman  kestää.  Se  antoi  kaikille 

kokemuksille jonkin syyn. Merkitys saattoi löytyä hyvinkin erilaisista asioista. Sodan 

jälkeen sotilaat puolestaan kohtasivat uuden haasteen: sodan asettamisen perspektiiviin, 

sen käsitteleminen ja siirtyminen tulevaisuuteen.

”Saimme työt sillalla tehtyä kunnolla loppuun”: sotilas

Joskus jopa ristiriitaisten tunteiden keskellä, tunne hyvin suoritetusta sotilaan työstä loi 

ylpeyttä ja merkitystä. Hyvä sotilas suojeli ja auttoi muita sotilaita, edisti oman maansa 

asiaa ja edusti hyvin itseään ja perhettään. 

Fred Littler kirjoitti päiväkirjaansa lokakuussa 1918:

Saimme työt sillalla tehtyä kunnolla loppuun vaikka olimme koko ajan raskaan  

tulituksen alla.250

Ylpeydestä omaan työhön sotilaana ja halusta tehdä se hyvin kertoo erityisesti adverbi 

'kunnolla'; he olivat siellä suorittamassa tehtävää ja oli kunnia-asia suorittaa se hyvin. 

Harry Lamin puolestaan kertoi  veljelleen kesäkuussa  1917 kovasta  taistelusta,  jossa 

hänen komppaniansa oli kuitenkin saavuttanut tavoitteensa. Tämän jälkeen hän mainitsi 

hiljaiseen  ylpeään  sävyyn  kuinka  ”kaikki”  olivat  sanoneet,  miten  hyvin  he  olivat 

pärjänneet ja että he olivat myös saaneet kehuja kenraalilta hyvin tehdystä työstä ja 

onnistuneesta  taistelusta.251 Syyskuussa  kirjoittamassaan  kirjeessä  Lamin  arveli,  että 

hänen pataljoonansa on paras prikaatissa, tai ainakin divisioonassa.252 Saman vuoden 

lokakuussa Laminin komppania kirjoitti jälleen veljelleen komppaniansa menestyksestä 

toisessa  taistelussa  saksalaisten  kanssa:  ”Divisioonan  kenraali  haluaa  tavata 

komppaniamme hyvän menestyksemme vuoksi.”253

250 Littler 1918: 6.10. Finished the bridge off properly under heavy fire all the time.
251 Lamin 1917: kirje Jack Laminille 11.6.
252 23.9.
253 Lamin 1917: kirje Jack Laminille 3.10.
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Oman osansa tekeminen hyvin vaikuttaa olleen yhtä tärkeää kuin oman työn tekeminen 

hyvin siviilissä.  Se oli  ylpeyden aihe ja  kehut  otettiin  vastaan kiitollisena merkkinä 

hyvin  suoritetusta  velvollisuudesta.  Merkityksellisyyden  kokeminen  hyvin  tehdystä 

omasta  osuudesta  sodassa  kertoo  ehkä  myös  jotain  toisenlaisesta  yhteisöllisyydestä, 

jossa yksilön rooli oli ennen kaikkea osana yhtä, suurta hyvää.

Kaikki on kunnossa: suojelija

Isaac  Rosenbergin  ensisijaisena  motiivina  liittyä  armeijaan  oli  ollut  yksinkertaisesti 

hänen oma ja äitinsä huono taloudellinen tilanne.254 Rosenberg kertoi kirjeessä Schiffille 

lähettävänsä äidilleen puolet pienestä sotilaan palkastaan.255 Rosenberg oli leipäsotilas, 

jolle  sota  oli  kuin  erittäin  epämiellyttävä  työ.  Vaikka  Rosenberg  oli  värväytynyt 

armeijaan pitkälti äitinsä vuoksi, Rosenberg vaikuttaa pyrkineen toisaalta suojelemaan 

vanhempiaan  sodan  todellisuudelta.  Rosenberg  ei  kertonut  äidilleen  liittyneensä 

armeijaan  ennen  kuin  se  oli  ihan  välttämätöntä.256 Marraskuussa  1916  Rosenberg 

kirjoitti  äidilleen  kieltäen  tätä  lähettämästä  ruokaa.257 Isälleen  Rosenbeg  kirjoitti 

lokakuussa  1917  kaiken  olevan  hyvin  ja  olevansa  itse  hyvässä  kunnossa.258 

Vanhemmille kirjoitetut kirjeet tuntuvat olevan ristiriidassa muille lähetettyjen kirjeiden 

kanssa, joissa Rosenberg usein valitti säästä ja ruoasta sekä pyysi ruokapaketteja. 

Myös Lamin antoi Italiaan saavuttuaan perheensä ymmärtää, että ruokatilanne oli siellä 

parempi ja hän ei tarvinnut ruokaa enää yhtä kipeästi kuin aiemmin; läheiset voisivat 

sen  sijaan  ostaa  ruokaa  itselleen.259 Rosenbergin  perhe  oli  vähävarainen  ja 

työläistaustaisen  Laminin  perhe  lienee  myös  ollut  pienituloinen,  joten  molemmat 

miehet halusivat näin suojella ja auttaa perhettään. 

254 FWWP Rosenberg: kirje Ezra Pondille kesä 1915 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1616; kirje Sydney Schiffille lokakuu 1915 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1623

255 Rosenberg: item/1623
256 FWWP, Rosenberg: FWWP, Rosenberg: Sydney Schiffille lokakuu 1915. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1623.
257 FWWP, Rosenberg: kirje Hacha Rosenbergille marraskuu 1916. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/3145.
258 FWWP, Rosenberg: kirje Barnett Rosenbergille lokakuu 1917 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/item/1626.
259 Lamin 1918: 3.3. kirje Kate Laminille; Lamin 1918: 4.3. kirje Jack Laminille.
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Ironista  kyllä,  myös Sassoon,  joka koki  suoranaiseksi  tehtäväkseen kertoa siviileille 

sodan todellisuudesta vaikuttaa suojelleen äitiään sodan todellisuudelta. Sassoonin äiti 

oli  ottanut  toisen  poikansa  Hamon  kuoleman  raskaasti,  joten  ollessaan  palaamassa 

rintamalle helmikuussa 1917, Sassoon vältti äidilleen kertomista viimeiseen hetkeen.260 

James  Cross  puolestaan  kirjoitti  päiväkirjaansa  uudenvuodenaattona  1915 

velvollisuuksistaan, joihin sota kuului, ja halusta suojella rakkaimpiaan.261

Myös  Harry  Lamin  suojeli  perhettään,  erityisesti  sisartaan,  sodan  todellisuudelta. 

Kirjeet  sisarelleen  olivat  usein  melko  lyhyitä,  eikä  hän  kertonut  sisarelleen 

sotatapahtumista  kovinkaan  tarkasti.  Ensimmäisissä  kirjeissään  hän  antoi  sisarelleen 

jopa selvästi kaunistellun kuvan sodasta. Kesäkuussa 1916, Lamin kirjoitti veljelleen, 

että  he  olivat  kokeneet  kovia262,  mutta  sisarelleen  samana  päivänä  lähettämässään 

kirjeessä  Lamin  kertoi,  että  sää  oli  hyvä  ja  kaikki  oli  hienosti.263 Laminin  sisar  oli 

sairaanhoitaja  (kätilö)  ja  oli  työssään varmastikin nähnyt  paljon.  Hänen veljensä oli 

puolestaan  ensin  opettaja  ja  sittemmin  pappi.264 Luonteensa  puolesta  Laminin  sisar 

vaikuttaa  olleen  vahva  nainen.  Tästä  huolimatta  Lamin  ei  kertonut  sisarelleen  juuri 

mitään  itse  sotatapahtumista  tai  omista  kokemuksistaan.  Vaikka  Lamin  ei  kertonut 

yleensä veljelleenkään yksityiskohtaisesti sodasta (eikä sensuurin vuoksi olisi tietysti 

voinutkaan  paljastaa  kaikkea),  vaikuttaa  siltä,  että  sotilailla  oli  taipumus  suojella 

nimenomaan  naisia  sodan  todellisuudelta.  Taustalla  ovat  kenties  1900-luvun  alun 

käsitykset miesten ja naisten rooleista, ja ajatus sodasta miesten maailmana. 

Myös Littler näyttää ajatelleen, että sota oli ennen kaikkea miesten maailma. Sotilaiden 

kuolemaa  hän  kommentoi  usein  päiväkirjassaan,  mutta  se  oli  hyväksyttävä,  sotaan 

kuuluva asia. Toukokuussa 1918 Littler kirjoitti päiväkirjaansa hoitaja Edith Cavellin 

”murhasta”.265 Littlerin  kielessä  saksalaisten  tappama  tai  teloittama  sotilas  ei  ollut 

koskaan ”murhattu”. Fred Littlerin kokemusta leimasi vahva velvollisuudentunne, josta 

hän  myös  lienee  ammentanut  motivaatiota  ja  merkityksellisyyttä  omalle 

260 Sassoon 1917: 7.2.; Ks. myös Moorcroft Wilson 1998: 321.
261 Cross 1915: 31.12.
262 Lamin 1917: kirje Jack Laminille 2.6.
263 Lamin 1917: kirje Kate Laminille 2.6.
264 Lamin 2009: 13-20.
265 Littler 1918: 6.5.
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sotakokemukselleen.  Lokakuussa  1918  Littler  kertoi  tapauksessa,  jossa  he  olivat 

kohdanneet  nälkiintyneitä  siviilejä,  joille  he  antoivat  ruoka-annoksen  ja  olivat  itse 

päivän  syömättä.266 Littlerin  tapa  kertoa  tapauksesta  on  hyvin  vaatimaton  –  hän 

mainitsee sen sivulauseessa. Asia oli  kuitenkin koskettanut häntä sen verran,  että se 

päätyi  hänen päiväkirjaansa.  Molemmat  tapaukset  kertovat  Littlerin  motivaatiosta  ja 

sotiluuden käsityksestä; hän oli sodassa ennen kaikkea suojelemassa siviilejä. 

”Ainoa hyvä asia sodassa on kirjallisuus”: runoilija

Runot antoivat mahdollisuuden käsitellä sotaa kirjeitä ja päiväkirjoja rohkeammin ja 

syvällisemmin,  mutta  runous  antoi  myös  itsessään sekä  Sassoonin  että  Rosenbergin 

sotakokemuksille merkityksen. Eräässä kirjeessään Rosenberg kirjoitti, että runous oli 

hänen  suuri  lohduttajansa  rintamalla  ja  auttoi  häntä  jaksamaan.267 Runous  vaikuttaa 

olleen Rosenbergin pakotie ulos sodan maailmasta, vaikka toisaalta hän myös käsitteli 

sotaa runoissaan. Runous antoi Rosenbergille myös vastustamalleen sodalle syvempää 

merkitystä. Kirjeissään Rosenberg osoitti toistuvaa, suorastaan pakkomielteen omaista, 

huolta runojensa säilymisestä. Hän lähetti usein kirjeidensä mukana omia runojaan ja 

kirjoitti niiden säilymisestä. Rosenberg lähetti esimerkiksi runon  The Troop Ship sekä 

runoilija  R.C.  Trevelyanille  että  runoilija  Gordon  Bottomleylle.268 Trevelyanille  hän 

lähetti  runon  peräti  kaksi  kertaa,  koska  epäili  ensimmäisen  kirjeen  kadonneen 

matkalla.269 Kirjeissä toistuva huoli runojensa säilymisestä ja julkaisemisesta kielii siitä, 

että jos hän kuolisi, jättäisi hän kuitenkin jotain itsestään jälkeensä. Rosenberg kirjoitti 

myös itse kirjeessä Joseph Leftwichille:

Sitten koskaan ei tiedä milloin voi saada kuulan päähänsä, ja sitten jos niin käy  

– kaikki mitä on kirjoittanut katoaa, jos niitä ei ole tallentanut julkaisemalla.270

266 Littler 1918:17.10.
267 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille, päiväämätön, 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5156.
268 FWWP, Rosenberg: kirje R.C.Trevelyanille kevät 1916 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1700; kirje Gordon Bottomleylle 12.7.1916 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5133.

269 FWWP, Rosenberg: kirje R.C.Trevelyanille kevät 1916 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1700.

270 FWWP, Rosenberg: kirje Joseph Leftwichille, 8.12.1917 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1730. ”Then one never knows whether you'll  
get a tap on the head or not; & if that happens – all you have written is lost unless you have secured  
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Rosenberg halusi saada äänensä sodankokemuksistaan kuuluviin. Kuten Sassoon, hän 

uskoi,  että hänellä oli  jotain sanottavaa.  Kirjeessä Lefwichille hän arveli,  että hänen 

runonsa eivät ehkä ole kovin hyviä, mutta että niissä on ehkä jokin uusi näkökulma 

sotaan  ja  elämää.271 Myös  Sassoon  kirjoitti  lyhyesti  samanlaisesta  huolesta 

päiväkirjassaan.272 Sassoon  kirjoitti  myöhemmin  muistelmateoksessaan  Siegfried's  

Journey, että jouduttaan sairaslomalle keväällä 1917 hän tunsi helpotusta, että pystyisi 

kirjoittamaan runojaan miettimättä, että kuolisiko hän ennen kuin kukaan ehtisi edes 

lukea niitä.273

Rosenberg  lähti  sotaan  huonon  taloudellisen  tilanteen  vuoksi,  mutta  hän  onnistui 

löytämään vaikeasta tilanteesta myös muuta merkitystä. Se ei tullut muiden sotilaiden, 

uhrautumisen tai siviilien suojelun kautta, vaan runouden. Rosenbergin kirjeet,  myös 

omalle perheelle lähetetyt, käsittelevät runsaasti runoutta. Niistä käy selvästi ilmi, miten 

tärkeitä  runot  olivat.  Rosenberg  kiitteli  ylitsevuotavasti  muun  muassa  ihailemaansa 

Bottomleyta tämän lähettämästä kirjallisuudesta.274 Runous oli Rosenbergille erityisen 

merkityksellistä myös hänen omien runojensa kautta.  Rosenbergille  sota  itsessään ei 

ollut merkityksellinen, mutta hän onnistui kuitenkin löytämään siitä jotain, joka antoi 

kokemuksille merkitystä ja arvoa: kirjallisuuden.

Henkilökohtaisesti,  minusta ainoa hyvä asia sodassa on kirjallisuus,  jota se  

tuottaa.275

Moorcroft Wilsonin mukaan Rosenbergin taistelumoraali luhistui alkuvuodesta 1918. 

Hän  arvelee,  että  Rosenbergin  taistelumoraali  luhistui  sitä  mukaa  kun  hän  menetti 

taiteellisen motivaationsa, mikä vaikuttaa tapahtuneen hänen lomansa jälkeen syksyllä 

them by printing.
271 FWWP, Rosenberg: kirje Joseph Leftwichille, 8.12.1917 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/1730.
272 Sassoon 1917: 15.1.
273 Sassoon 1947: 69.
274 Rosenberg, kirjeet Bottomleylle: passim.
275 FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle 5.12.1916. 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5135. ”Personally, I think the only value in  
any war is the literature it results in.”
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1917.276 Jo  lomansa  aikana  Rosenberg  koki  itsensä  levottomaksi  ja  kirjoittamisen 

vaikeaksi.277 Rosenberg kirjoitti helmikuussa 1918 kirjeessä Gordon Bottomleylle:

Runous on jättänyt minut sen jälkeen kun lähdin sairaalasta. En näytä enää  

muistavan edes sanoja. --- Mikään huume ei voisi olla tylsyttävämpi kuin tämä 

homma  ---  se  on  kuin  kidutusta,  jossa  vesi  putoaa  pisara  pisaralta  

loputtomasti, ja olen avuton tekemään mitään.278 

Rosenberg  oli  kokenut  kovia  rintamalla  aiemminkin,  ja  valittanut  kokemuksistaan 

useissa kirjeissään. Rosenbergin runous oli kuitenkin pysynyt jatkuvasti vahvana, kuten 

hänen  uskonsa  itseensä  runoilijana.  Rosenberg  kirjoitti  alkutalvesta  1915  kirjeessä 

Eddie Marshille, että ”en ole kiinnostunut runoudesta tässä surkeassa paikassa”, mutta 

kirjeen  sävy  on  muutoin  optimistinen;  Rosenberg  kirjoitti  uskostaan  itseensä 

runoilijana.279 Syksystä  1917  Rosenbergin  luovuus  vaikuttaa  joutuneen  todella 

koetukselle.  Rosenberg  jatkoi  kuitenkin  runojen  kirjoittamista  kuolemaansa 

huhtikuuhun  1918  saakka,  ja  marraskuussa  1918  Rosenberg  kirjoitti,  että  ei  ole 

sittenkään unohtanut taidetta kokonaan.280 Tämä saattaa kertoa Rosenbergin palaavasta 

optimismista ja uskosta omaan runouteen.

On  hyvin  mahdollista,  että  runouden  menettäessä  merkitystään  tai  hänen  oman 

luovuutensa joutuessa koetteille, Rosenbergin taistelumoraalikin kärsi, sillä runous oli 

hänen tärkein voimavaransa rintamalla. Ei kuitenkaan ole mahdollista sanoa, että sillä 

oli  suoraa  yhteyttä  hänen kuolemaansa,  sillä  sodassa elämä ja  kuolema olivat  usein 

sattumaa. Koska Rosenberg kuoli  tämän luovuuden kriisin  aikana,  vaarana on lukea 

liikaa kriisin ja kuoleman yhteyteen. Selvää kuitenkin on, että runous kannatteli ja piti 

276 Moorcroft Wilson 2008: 388-389.
277 FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle lokakuu 1917 

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5137.
278 FWWP, Rosenberg: kirje Gordon Bottomleylle 24.2.1918  FWWP, Rosenberg: kirje Gordon 

Bottomleylle 1916: 29.8. http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5139. Since I left  
hosp. all poetry has gone quite out of me. I seem to even forget words. --- No drug could be more  
stupifying than our work --- this goes on like that old torture of water tickling drop by drop  
unendingly on one's helplessness.

279 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille 1.12.1915 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5148. I don't feel for poetry much in this  
wretched place.

280 FWWP, Rosenberg: kirje Eddie Marshille 28.3.1918 
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/collections/document/5161.
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Rosenbergia hengissä rintamalla. 

Runous oli tärkeä voimavara myös Siegfried Sassoonille, joka vaikeiden kokemusten 

jälkeen keväällä 1917 näytti alkavan löytää sodasta runoudelleen uutta inspiraatiota ja 

itselleen mission.

Nyt olen alkanut todella ymmärtää elämää ja kuinka kuvata sitä. Toivon, että  

en tule tapetuksi vuonna 1917. Vielä on niin paljon sanottavaa. Rakkaudesta ja  

kauneudesta ja kuolemasta ja katkeruudesta ja vihasta.281

Vaikka Sassoonin kokemukset olivat usein ristiriitaisia, vaikeita ja ailahtelevia Sassoon 

löysi runoudesta ilmaisukanavan niille sotakokemuksilleen, joita halusi jakaa, ja joiden 

avulla halusi muuttaa ihmisten käsityksiä sodasta. Sassoon myös osaltaan teki tämän, 

sillä  ihmisten  käsitykset  sodan  luonteesta  ovat  muuttuneet  viimeisen  sadan  vuoden 

aikana, ja sotilailla itsellään on ollut osansa tässä, muun muassa runouden kautta.

Loputon sota: elämä sodan jälkeen

Ensimmäisen maailmansodan aseet  vaikenivat  11.11.1918. Kotimaassa rauha otettiin 

vastaan  riemulla,  mutta  sotilaille  se  saattoi  olla  epätodellinen  tapahtuma,  joka  ei 

herättänyt  suuria  tunteita.  Fred  Littler  kirjoitti  samana  päivänä  ranskalaisessa 

sairaalassa, jossa oli toipumassa influenssasta:

[Vihollinen]  on  lyöty,  on  riemun  päivä  ja  kaikki  näyttävät  iloisilta  ja  

onnellisilta, ulkona soi musiikki ja ammutaan kunnialaukauksia, mutta minä  

olen liian sairas ollakseni kiinnostunut ottamaan osaa tähän iloon.282

Viikkoa myöhemmin Littlerin vointi oli hieman parempi, ja hän kirjoitti päiväkirjaansa: 

”Voin tuskin uskoa, että sota on ohi.”283

281 Sassoon 1917: 15.1. Now I've really got a grip of the idea of life and describing it, I hope I shan't get  
myself killed in 1917. There's such a lot to say. Love and beauty and death and bitterness and anger. 

282 Littler 1918: 11.11. [The enemy] is thoroughly beaten, it is a day of rejoicing and everybody seems  
happy and glad, bands are playing outside and guns firing salutes, but I feel too ill to take much  
interest in it.

283 Littler 1918: 18-20.11.  It seems hardly true that the war is over
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Siegfried Sassoon otti rauhan vastaan vieläkin apaattisemmin kuin Littler. Hän kirjoitti 

päiväkirjaansa: 

Sota on ohi. Se tuntuu mahdottomalta. --- Saavuin Lontooseen noin 18.30 ja  

siellä oli massoittain ihmisiä kaduilla ja täysissä metroissa, kaikki heiluttivat  

lippuja ja käyttäytyivät kuin typerykset – massaisänmaallisuuden purkaus. Oli  

viheliäisen märkää ja hyvin leutoa. Vastenmielinen loppu vastenmielisille 4-

vuotiselle tragedialle.284

Sassoon  ei  halunnut  ottaa  mitään  osaa  tähän  erityisesti  siviilien  osoittamaan 

”joukkotyperyyteen”. Tämä Sassoon tuntuu olevan hyvin kaukana sodan alkuaikojen 

Sassoonista.

Sodan päättyminen ei kuitenkaan tarkoittanut suoraa kotimatkaa kaikille sotilaille, sillä 

monet  jäivät  rintamalle  vielä  pitkäksi  aikaa  sodan  jälkeen.  Kaipuu  kotiin  saattoi 

kuitenkin olla kova. Harry Lamin kirjoitti kirjeissään sisarelleen ja veljelleen toiveesta 

päästä  pian kotiin  välillä  melkein jokaisessa kirjeessään sodan jälkeen,  joskus lähes 

epätoivoiseen sävyyn.285 Yli vuosi aselevon solmimisen jälkeen Lamin kirjoitti Italiasta 

veljelleen:

Olen terve, mutta haluan kotiin, eikä siitä näy vielä merkkiäkään. Edellinen  

juna  lähti  5  tai  6  viikkoa  sitten.  Kuka  tietää  milloin  seuraava  lähtee.  

Edellisestä lomastani on jo 14 kuukautta, ja minä olen vuoden 1916 miehiä. ---  

Miehiä pääsee kotiin, vuoden 1918 miehiä, inhimillisistä syistä.286 

284 Sassoon 1918: 11.11. The war is ended. It is impossible to realise. --- I got to London about 6.30 and  
found masses of people in streets and congested Tubes, all waving flags and making fools of  
themselves – and outburst of mob patriotism. It was a wretched wet night, and very mild. It is a  
loathsome ending to the loathsome tragedy of the last four years.

285 Lamin 1918: kirjeet Jack Laminille ja Kate Laminille 26.11.-6.12.; Lamin 1919: kirjeet Jack 
Laminille ja Kate Laminille 2.1.-11.12.

286 Lamin 1919: kirje Jack Laminille 18.11. I am in good health, but am wanting to get home, and there 
seems no sign of it yet. [sic] the last train from here went 5 or 6 weeks ago. [sic] goodness knows  
when the next is going. It is over fourteen months since my last leave and I belong to the 1916 men.  
--- lads are getting home, 1918 men, on compassionate grounds.
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Laminilla  itsellään  olisi  kenties  voinut  olla  hyvät  perusteet  kotiuttamiselle 

”inhimillisistä  syistä”,  sairaan  lapsen  huoltajana  ja  elättäjänä,  mutta  miksi  näin  ei 

käynyt,  on  mahdoton  tämän  aineiston  pohjalta  sanoa.  Lamin  kuitenkin  Italiassa 

ollessaan  pyysi  toistuvasti  veljeään  kirjoittamaan  sotaministeriöön  anoakseen  lomaa 

veljensä  puolesta,  mutta  samalla  kielsi  häntä  jyrkästi  kirjoittamasta  auktoriteeteille 

Italiassa.287 On mielenkiintoista, että Lamin oli kovasti loman anomista vastaan Italiassa 

olevilta auktoriteeteilta. Kirjeissään hän toteaa sen hyödyttömäksi, mutta taustalla lienee 

ollut  myös  muita  syitä,  sillä  hän  muisti  joka  kerta  kieltää  veljeään  kirjoittamasta 

kenellekään  Italiassa.  On  hyvin  mahdollista,  että  hän  oli  huolissaan  muiden 

mielipiteistä; hän ei halunnut vaikuttaa valittajalta tai vastuunpakoilijalta. Tunnetta on 

voinut  vahvistaa  se,  että  hän  alun  perin  päätyi  armeijaan  kutsuntojen  kautta,  ei 

vapaaehtoisesti. 

Kotiin  pääsyn  odottaminen  oli  Laminille  vaikeaa,  ja  hän  lienee  ollut  turhautunut 

odottamiseen  ja  merkityksettömiltä  tuntuviin  tehtäviin,  kuten  paraatit  ja 

vartiointitehtävät. Helmikuussa 1919 Lamin kirjoitti veljelleen.

Tekisin  mieluummin  mitä  tahansa  muuta  kuin  paraateja  ja  vartiointia.  Itse  

asiassa luulen, että olisin mieluummin juoksuhaudoissa Italiassa.288

Lamin  lienee  kokenut  odottamisen  vaikeaksi,  koska  tehtävät  eivät  tuntuneet 

merkityksellisiltä ja perhe oli yhä kaukana. Hän oli lähtenyt sotaan, joka oli ohi. Hän oli 

tehnyt tehtävänsä ja halusi takaisin kotiin.

Myös Fred Littlerin päiväkirjasta ilmenee ajoittain vahvaa turhautumista sodan jälkeen. 

Joulun 1918 Littler oli Courtraissa, Ranskassa ilman kirjeenvaihtoa. Hän kuvaili joulua 

kamalimmaksi  jouluksi  koskaan.289 Hieman  ennen  vuodenvaihdetta  Littler  kirjoitti 

päiväkirjaansa:  ”Olemme  aiheuttaneet  monia  häiriöitä  kaupungissa.”290 Ilmeisesti 

Littlerin  ja  joidenkin  muiden  sotilaiden  turhautuminen  ja  muut  tunteet  purkautuivat 

häiriökäytöksenä tässä pienessä kaupungissa. 

287 Lamin 1919: kirjeet Jack Laminille 22.6., 1.7., 10.9., 18.11.
288 Lamin 1919: kirje Jack Laminille 1.2.
289 Littler 1918: 25.12.
290 Littler 1918: 26.-31.12. We have caused many disturbances in the town.
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Lamin pääsi lopulta kotiin Isoon-Britanniaan tammikuussa 1920.291 Laminin pojanpojan 

Bill Laminin mukaan hänen isoisänsä ei koskaan puhunut sodasta sodan jälkeen, mutta 

sota jätti  häneen pysyvät jäljet.  Lamin rutinoitui voimakkaasti sodan jälkeen ja koki 

muutokset vaikeina. Hän ei halunnut lähteä kotoaan edes päivämatkoille. Sodan aikana 

ja heti sen jälkeen Lamin kuitenkin oli kirjoittanut esimerkiksi matkastaan Venetsiaan, 

josta kertoi nauttineensa ja halustaan päästä mukaan matkalle Roomaan.292 Hän ei siis 

liene aina ollut matkustamista vastaan. Tarinan mukaan kun perheen tuli aika muuttaa 

uuteen, parempaan kotiin, Lamin oli niin muutosta vastaan, että perheen äiti suorittu 

muuton  Laminin  työpäivän  aikana.  Pojanpojan  mukaan  Lamin  näki  sodasta  myös 

painajaisia.293 

Littler  pääsi  kotiin  helmikuun  1919  alussa.  Hän  kirjoitti  päiväkirjaansa  paluustaan 

työhön saman kuun lopulla.294 Siitä, mitä Littler sen jälkeen teki tai miten sota häneen 

vaikutti, minulla ei valitettavasti ole mitään tietoa. 

James Crossin päiväkirja päättyy marraskuuhun 1918, mutta muistelmista ilmenee, että 

sodan muistaminen oli Crossille vaikeaa yhä sodan jälkeen.

Olen huomannut, että minun on mahdotonta kuvailla olosuhteita ja päivittäisiä  

yksityiskohtia./ --- / Me [entiset sotilaat ja kollegat] emme koskaan puhuneet  

sodasta  [sodan  jälkeen].  ---  Nyt  en  halua  enää  yrittää  muistella  

yksityiskohtia.295

Siegfried Sassoon koki sodasta selviämisen yhtä vaikeaksi kuin Cross ja Lamin, mutta 

siinä missä Lamin ja Cross olivat mieluummin hiljaa, Sassoon kirjoitti sodasta lähes 

loputtomasti  sen  jälkeen.  Hän  kirjoitti  useita  runoja,  kolme  proosateosta  ja 

muistelmateoksen. Voikin tuntua yllättävältä,  että  hän kirjoitti  muistelmateoksessaan, 

291 Lamin 1920: 1.1. kirjeet Kate Laminille ja Jack Laminille 1.1.-12.1.1920.
292 Lamin 1919: kirjeet Jack Laminille 1.2., 2.10.
293 Lamin 2013: 214-215.
294 Littler 1919: 2.2.-24.2.
295 Cross 1995: 25-26. I find that it is impossible for me to describe the conditions and the day to details  

--- We never talked about out [sic] experiences. --- Now I do not feel like trying to remember much  
detail.
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että  oli  kiitollinen  siitä,  että  hänen  ei  enää  tarvinnut  yrittää  muistaa  tuon  ajan 

yksityiskohtia,  koska  oli  jo  aiemmin  kirjoittanut  niistä.296 Muistaminen  oli  kaikille 

vaikeaa, mutta unohtaminen oli mahdotonta.

Yhteenveto

Sassoonin  ja  Laminin  kokemuksissa  varsinaiset  taistelut  saattoivat  olla  hyvinkin 

jännittäviä  ja  mahdollinen  pelko  tai  ahdistus  väistyi.  Littler  ja  Lamin  puolestaan 

paljastavat,  että  taistelun  alkamisen  odottaminen  ja  tukilinjassa  oleminen  oli  usein 

henkisesti vaikeaa. Myös lomiin kotimaassa saattoi liittyä odottamisen tunne, ja kaikki 

kokivatkin lomat kotimaahan ja paluun rintamalle jollain tapaa vaikeina.  Varsinaisen 

vaaran aikana adrenaliini  ja hektisyys  taistelujen aikana eivät antaneet aikaa ajatella 

haavoittumista  tai  kuolemaa,  mutta  kun  sotilaat  olivat  turvassa,  heillä  oli  aikaa 

ajatteluun ja reflektioon. Sassoon vaikuttaa aivan erityisesti käyttäneen runsaasti aikaa 

reflektioon  sodasta,  sen  oikeutuksesta,  vaikutuksista  ihmisiin  ja  omasta  roolistaan. 

Syynä tähän on voinut olla hänen luonteensa tai hänen koulutustaustansa ja kirjalliset 

harrastukset, joiden kautta hän lienee tottunut analysoimaan kokemaansa kirjallisesti. 

Sota myös vaikutti  Sassoonin psykologisesti  varsin voimakkaasti  ja muokkasi hänen 

persoonaansa; hän muuttui herkästä romantikosta katkeraksi satiirikoksi. 

He  kaikki  kävivät  sotavuosien  aikana  läpi  laajan,  usein  ristiriitaisen  tunneskaalan 

rakkaudesta ja vihasta turhautumiseen ja epätoivoon. Kaikki kuitenkin myös etsivät tai 

löysivät  vaikeissakin  olosuhteissa  sotakokemuksistaan  erilaisia  merkityksiä.  Littler, 

Lamin ja Cross vaikuttavat ottaneen sotilaan roolinsa vakavasti  ja pitäneen tärkeänä 

omien tehtäviensä suorittamista hyvin. Myös tarve suojella läheisiään tai siviilejä oli 

osa  kaikkien  sotakokemusta.  Tätä  kautta  sotilaat  –  myös  Sassoon  –  kuitenkin  itse 

ylläpitivät sodan illuusioita siviilien mielissä. Sassoon ja erityisesti Rosenberg löysivät 

sodasta myös merkityksellisyyttä runouden kautta. Rosenbergille runous oli tukena ja 

turvana,  Sassoon puolestaan toivoi runouden kautta voivansa kertoa siviileille sodan 

todellisuudesta.  Runous  antoi  ilmaisukanavan  tunteille  ja  ajatuksille,  mutta  se  antoi 

myös äänen jaetuille kokemuksille, joista saattoi hakea lohtua.

296 Sassoon 1973: 55.
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Loppulause

Nämä  kaikki  viisi  sotilasta  kohtasivat  paljon  samanlaisia  haasteita  sodassa,  kuten 

fyysisiin  olosuhteisiin  sopeutuminen,  ihmissuhteet  rintamalla  ja  kotimaassa  sekä 

kuoleman  kohtaaminen.  Kaikilla  oli  myös  omia  henkilökohtaisia  haasteita,  kuten 

homoseksuaalisuus,  syrjintä  tai  avioliiton  aloittaminen,  jotka  erosivat  muiden 

kokemuksista. Kaikkien sotakokemuksissa on myös havaittavissa ajallista kehitystä tai 

muutosta,  mutta se ei  ollut  aina johdonmukaista  tai  jatkuvaa; kokemukset  saattoivat 

muuttua  tilanteesta  toiseen,  joskus  varsin  nopeastikin  ja  tunteet  ailahdella  laidasta 

laitaan.  Kirje  saattoi  muuttaa  surun  iloksi  tai  epäonnistuneet  sotatoimet  aiheuttaa 

turhautumista  koko  sotaan.  Sota  toi  ihmisistä  esiin  parhaita,  mutta  myös  pahimpia 

puolia. Sota myös vaati sotilailtaan äärimmäisiä suorituksia. 

Jokaisen  kokemuksessa  painottuivat  myös  erilaiset  puolet.  Sassoonin  kokemuksissa 

painottuivat  toiset  sotilaat,  siviilien  ymmärtämättömyys  ja  kuolema.  Rosenbergin 

kokemuksissa puolestaan näkyi etäisyys ja aivan erityisesti runous selviytymiskeinona. 

Littlerin  kokemuksissa  äänen  saivat  velvollisuus,  sotilaan  työ,  toiminta  ja  siviilien 

suojelu.  Laminin  kokemukset  painottuivat  rauhan  ja  kodin  kaipuuseen.  Crossin 

kokemuksissa  puolestaan  nousi  esille  erityisesti  perheen  ja  ystävien  merkitys, 

kansalaisvelvollisuus  ja  keskittyminen  arkeen  ja  elämään.  Vaikka  kaikki  kohtasivat 

samoja  haasteita  ja  taustalla  oli  usein  samanlaisia  tunteita,  jokainen  heistä  käsitteli 

sotakokemuksiaan hyvin eri tavalla ja jokainen löysi oman tapansa yrittää selvitä.

Siihen,  miksi  näiden  sotilaiden  kokemuksissa  painottuivat  erilaiset  asiat  vaikuttivat 

monet  tekijät,  kuten  sotilasarvo,  yhteiskunnallinen  asema,  koulutuksellinen  tausta, 

perhe, ystävät, lähipiirin arvot, seksuaalinen suuntautuminen, aiempi elämänkokemus, 

aiemman elämän mielekkyys,  sodan merkityksellisyyden kokemus ja oma persoona. 

Kokemuksiin on voinut vaikuttaa myös ennakko-odotukset ja niiden toteutuminen. On 

mielenkiintoista,  että  Sassoon,  jonka  ennakko-odotukset  olivat  kaikkein 

epärealistisimmat  myös  muuttui  kaikista  eniten  sodan  aikana.  Toisaalta  Rosenberg, 

jonka odotukset olivat luultavasti kaikkein realistisimmat koki sodan aikana suhteellisen 

vähän  muutoksia.  Sassoonin  kokemuksia  voi  myös  verrata  Littleriin;  kun  Sassoon 
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jatkuvasti  pohti,  kyseenalaisti  ja  analysoi  kokemaansa,  Littler  vaikuttaa keskittyneen 

enemmän toimintaan  ja  hyväksyneen asiat  niin  kuin  ne olivat.  Toisin  kuin  Sassoon 

myös  Littler  vaikuttaa  kokeneen  rintamalla  melko  vähän  muutoksia  omassa 

elämänkatsomuksessaan. 

Yksittäinen lause, runo tai kirje, niin hyvin kuin se saattaa osaltaan kuvakin yksittäistä 

kokemusta, kertoo varsin vähän yksilön sodankokemuksesta kokonaisuutena. On syytä 

muistaa,  että  erilaiset  kokemukset  ja  näkökulmat  painottuivat  erilaisissa  teksteissä. 

Esimerkiksi  tabut,  kuten  seksi  tai  kuoleman  aiheuttaminen,  saivat  usein  äänen 

ainoastaan sanataideteksteissä, sillä ne antoivat mahdollisuuden kertoa kokemuksista, 

joihin  liittyi  häpeää  tai  pelkoja  toisen  äänellä.  Kirjeet  puolestaan  nostivat  esiin 

sotilaiden perhesuhteet ja sodankokemuksen jakamisen heidän kanssaan, mutta toisaalta 

ne myös jättivät paljon sotilaiden kokemista tunteista piiloon. Päiväkirjat  puolestaan 

antoivat hyvän lähteen sotilaan yksilölliseen luonteeseen. Näin ollen kokemuksia voi 

ymmärtää kokonaisuutena parhaiten kun ottaa huomioon erilaiset kokemukset pitkältä 

aikaväliltä pyrkien käyttämään mahdollisimman monipuolista aineistoa.

Vaikka  tämä  tutkimus  vastaakin  joihinkin  kysymyksiin,  se  herättää  myös  uusia. 

Laajempaa  aineistoa  käyttäen  olisi  mahdollista  laajentaa  analyysia  sotilaiden 

kokemuksista.  Muistelmien  mukaan  ottaminen  puolestaan  antaisi  mahdollisuuden 

tutkia, miten sotakokemukset kehittyivät ja muuttuivat sodan jälkeen ja miten sotilaat 

itse muistivat sodan ja oman roolinsa siinä. Viiden sotilaan kokemuksista ei voi tehdä 

yleistäviä johtopäätöksiä, sillä olihan sotilaitakin miljoonia. Tämä tutkimus kuitenkin 

herättää  kysymyksiä  myös  laajemman ryhmän tutkimiseen.  Voisi  esimerkiksi  kysyä, 

että  jakoivatko muut upseerit  Sassoonin  vastuuntunnon;  miten  ennakko-odotukset  ja 

niiden toteutuminen vaikutti sodankokemuksiin; miten vähemmistöt kokivat sodan tai 

miten sotakokemukset Flanderin alueelta erosivat muusta länsirintamasta.

Sotilaiden  kokemukset  osoittavat,  että  eivät  olleet  hillittyjä  tappajia,  uhreja  tai 

sankareita,  vaikka  he  saattoivat  olla  mitä  tahansa  tai  kaikkia  näistä  samaan  aikaan. 

Toivon, että heidän kokemustensa avaaminen, ymmärtäminen ja sotilaiden näkeminen 

yksilöinä tuo heidät lähemmäs reaalimaailmaa ja demystifioi sotaa ja sotilaita. Ennen 
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kaikkea sotilaat olivat tavallisia ihmisiä sodassa, riippumatta siitä kuinka tunnettuja tai 

tuntemattomia  he  olivat  ennen  sotaa,  jotka  heijastivat  ja  kävivät  läpi  uusia 

sotakokemuksia aiempien kokemustensa, luonteensa ja aatteidensa kautta.
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