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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän pro gradu -tutkielman valmistumisvuonna 2018 on vietetty Suomen sisällissodan 100-

vuotismuistovuotta. Muistaminen alkoi virallisesti jo 1. tammikuuta, jolloin tasavallan presi-

dentti Sauli Niinistö nosti uudenvuodenpuheessaan esille kontrastin edellisen vuoden itsenäi-

syyden 100-vuotisjuhlintojen ja käsillä olevan muistovuoden välillä. Niinistö näkee, että kan-

sakunnan kipeä historia kaipaa edelleen rehellistä tutkiskelua mutta että samalla on pyrittävä 

sovintoon menneisyyden kanssa. Sisällissodan tärkeimpänä oppina hän pitää ihmisten erilaisten 

taustojen, vakaumusten ja tavoitteiden kunnioittamista. (Niinistö 2018.) Sovinnollista lähesty-

mistapaa vuoden 1918 tapahtumiin on lisäksi edustanut muun muassa eduskuntapuolueiden pu-

heenjohtajien yhdessä laatima ja 26.1. sisällissodan muistohetkessä pitämä puhe (ks. esim. 

Blencowe 2018). 

 

Toisaalta aihe tuntuu herättävän yhä yllättävänkin suuria tunteita ottaen huomioon, että sodassa 

mukana olleita ei ole enää elossa, ja ensimmäisen polven jälkeläisetkin alkavat olla harvassa. 

Esimerkiksi perinteisenä työläiskaupunkina tunnetun Forssan kaupunginhallitus kumosi vuo-

den 2017 lopulla aloitteen Lotta Svärd -patsaan pystyttämiseksi ainakin osaksi järjestön suoje-

luskuntayhteyksien vuoksi (Hannula 2017). Myös sisällissodan muistamisen tavat ovat aiheut-

taneet polemiikkia: viime keväänä itsenäisyysjuhlavuotta varten suunniteltu juhlarahasarja ve-

dettiin pois myynnistä. Yhden kolikoista oli tarkoitus kuvata punaisten sotilaiden teloitusta ja 

viitata näin kolikkosarjan suunnitelleen Ilkka Suppasen mukaan sisällissotaan ja itsenäisen Suo-

men suurimpaan vaikeuteen ja siitä toipumiseen. Osa julkiseen keskusteluun osallistuneista kat-

soi kolikossa käytetyn kuvan kuitenkin viittaavan juuri punaisiin, sisällissodan hävinneeseen 

osapuoleen, voitettuna vaikeutena, ja kolikkoa pidettiin loukkaavana ja mauttomana.1 

 

Julkisen keskustelun lisäksi vuoden 1918 tapahtumat tuottavat yhä uutta tutkimusta ja taidetta. 

Pelkästään vuonna 2018 on ilmestynyt esimerkiksi Kukku Melkkaan ja Olli Löytyn toimittama 

                                                           
1 ”Suomen juhlaraha järkyttää: ’Luulin vitsiksi – miksi juhlimme joukkomurhalla?’”, US 25.4.2017; ”Rahapaja: 
Kohukolikko myyntiin 4.5. – ’ei juhlista kansalaissotaa’”, US 25.4.2017; ”Juhlarahakohu: Suomen Rahapaja pyy-
tää anteeksi”, US 25.4.2017. 
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Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan -artikkelikokoelma2 sekä Heikki Ku-

janpään ohjaama elokuva Suomen hauskin mies ja Olli Kortekankaan säveltämä ooppera Veljeni 

vartija, jotka molemmat kuvaavat sisällissodan tapahtumia. Sisällissodan suullista ja kirjallista 

kertomusperinnettä tutkinut Ulla-Maija Peltonen onkin sitä mieltä, että vuoden 1918 tapahtu-

mien traumaattisen muiston käsittelyprosessi on yhä kesken, ja tämän muiston työstämiseen 

tarvitaan muistitiedon, kokemuksen ja tieteen lisäksi esimerkiksi kirjallisuuden ja elokuvien 

käytettävissä olevia keinoja (Peltonen 2009, 472). 

 

Omankin kiinnostukseni sisällissotaan sytyttivät nimenomaan aiheesta tehdyt kirjat ja elokuvat. 

Ne herättivät henkiin sen, mikä historiantunneilla näyttäytyi puisevina lukuina ja niminä, kas-

vottomina ideologioina ja tapahtumaketjuina. Tutkielmani aihe liittyykin vuoden 1918 sisällis-

sodan kuvaukseen kirjallisuudessa – tarkemmin sanottuna siihen, miten sisällissodan trauma ja 

seuraukset ilmenevät valitsemissani kohdeteoksissa, suomenruotsalaisen kirjailijan Kjell Wes-

tön romaaneissa Missä kuljimme kerran (2006, Där vi en gång gått) ja Kangastus 38 (2013, 

Hägring 38). Haluan tällä tutkielmalla osallistua sisällissodan muistamisesta käytävään keskus-

teluun.  

 

Olen valinnut edellä mainitut teokset tarkastelun kohteeksi siksi, että juuri ne saivat minut kiin-

nostumaan Suomen sisällissodasta syvemmin ja oivaltamaan tapahtumien traagisuuden sekä 

laajassa, kollektiivisessa mittakaavassa että yksittäisten ihmiskohtaloiden kannalta. Erityisesti 

Westön henkilöhahmoissa on jotain kovin inhimillistä, ja nähdäkseni yksi Westön tärkeimmistä 

vahvuuksista onkin henkilöhahmojen rakentamisessa: heidän tekojaan ei aina voi hyväksyä, 

mutta heitä voi koettaa ymmärtää. 

 

Tutkimuskysymykseni siis on, miten vuoden 1918 tapahtumien trauma ilmenee Westön kah-

dessa romaanissa, niiden henkilöhahmoissa ja kuvaamissa yhteisöissä – eli sekä yksilöllisellä 

että kollektiivisella tasolla. Yksilön kokemaa traumaa pyrin tarkastelemaan erityisesti Missä 

kuljimme kerran -romaanin Eccun ja Cedin sekä Kangastus 38:n Matildan henkilöhahmojen 

analyysin kautta. Kollektiivista traumaa ja yhteiskunnallista jakautumista tarkastelen esimer-

kiksi ympäristönkuvauksen ja henkilöhahmojen välisten suhteiden analyysin avulla. Analysoin 

                                                           
2 Käytännöllisten resurssi- ja aikataulusyiden takia aivan viime kuukausina ilmestynyt uusi tutkimus, jota eten-
kin historian alalla on ilmestynyt, ei juurikaan ole ehtinyt tässä käytettäväkseni. 
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muun muassa sitä, mitä traumafiktiolle eli traumakokemuksen kaunokirjallisille esityksille tyy-

pillisiä keinoja romaanit käyttävät trauman kuvaamiseen, mitä selityksiä tai alkulähteitä trau-

moille romaanit antavat ja millaisia vaikutuksia niillä henkilöhahmoihin ja heidän kohtaloihinsa 

on.  

 

Käytän analyysiin Westön romaanien suomenkielisiä versioita, sillä koen tässä tapauksessa saa-

vani tekstistä enemmän irti omalla äidinkielelläni. Päätöstä on helpottanut tieto siitä, että kum-

mankin teoksen suomennosprosesseissa on tehty tiivistä yhteistyötä kirjailijan itsensä kanssa. 

Olen kuitenkin lisännyt alaviitteisiin alkukieliset lainaukset käyttäessäni suoria lainauksia. Jos 

suomennoksissa ilmenee selkeitä merkityseroja alkukielisiin teksteihin verrattuna, huomioin ne 

myös analyysissä. 

 

Tutkielma etenee siten, että seuraavassa, teoria- ja kontekstiluvussa määrittelen ensin käyttä-

mäni tärkeimmät trauman, kollektiivisen trauman ja kulttuurisen trauman käsitteet ja käyn hie-

man läpi traumateorian ja -tutkimuksen historiaa. Apunani käytän esimerkiksi sosiologi Jeffrey 

C. Alexanderin sekä kirjallisuudentutkijoiden Sirkka Knuuttilan ja Kuisma Korhosen artikke-

leita. Siitä siirryn traumafiktion tutkimuksen esittelyyn, jossa nojaan erityisesti kirjallisuuden-

tutkijoiden Anne Whiteheadin ja Cathy Caruthin teorioihin sekä Sirkka Knuuttilan artikkelei-

hin. Tämän jälkeen kerron vuoden 1918 sisällissodasta, sen eri nimityksistä ja taustoista sekä 

siitä, miten sitä on vuosikymmenien saatossa käsitelty niin kollektiivisella kuin kulttuurisella-

kin tasolla, käyttäen hyödyksi eritoten historiantutkijoiden Pertti Haapalan, Heikki Ylikankaan 

ja Marko Tikan sekä aiemmin mainitun Ulla-Maija Peltosen tutkimuksia ja artikkeleita. Pyrin 

myös asettamaan Westön teokset osaksi sisällissota-aiheisen kirjallisuuden jatkumoa. Toisen 

luvun viimeisessä alaluvussa käsittelen erikseen yhtä tämän tutkielman kannalta oleellista kir-

jallisuudentutkimuksellista käsitettä, fokalisaatiota. 

 

Analyysi jakautuu kolmeen lukuun, joista ensimmäinen keskittyy yksilön traumaan Missä kul-

jimme kerran -teoksen (lainauksissa MKK ja DVEGG) valkoisissa henkilöhahmoissa Cedissä 

ja Eccussa. Seuraavassa analyysiluvussa paneudun Kangastus 38:n (tästä eteenpäin myös Kan-

gastus, lainauksissa K ja H) punaiseen Matildan hahmoon ja tämän seksuaalisesta hyväksikäy-

töstä kumpuavaan traumaan, vaikkakin luvun lopuksi käsittelen lyhyesti myös Matildan hyväk-

sikäyttäjän, valkoisten puolella taistelevan ja Kapteeniksi nimetyn sotilaan hahmoa. Kolmas 

analyysiluku on omistettu kollektiivisen trauman analyysille molemmissa kohdeteoksissa. 
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1.2 Westöstä, aiemmasta Westö-tutkimuksesta ja kohdeteoksista 

 

Kjell Westö (s. 1961) aloitti kaunokirjallisen uransa vuonna 1986 ilmestyneellä runokokoel-

malla Tango Orange. Vuonna 1996 julkaistulla Leijat Helsingin yllä (Drakarna över Helsing-

fors) Westö siirtyi pitkän proosan pariin ja on sen jälkeen kirjoittanut kuusi romaania: Isän 

nimeen, (2000, Vådan av att vara Skrake), Lang (2002, Lang), Missä kuljimme kerran, Älä käy 

yöhön yksin (2009, Gå inte ensam ut i natten), Kangastus 38 ja viimeisimpänä Rikinkeltainen 

taivas (2017, Den svavelgula himlen). Teoksia on sovitettu uudelleen niin näytelmiksi, eloku-

viksi kuin tv-sarjaksikin. Lisäksi Westö on muun muassa julkaissut neljä novellikokoelmaa, 

Merkitty ja muita novelleja (1990, Utslag och andra noveller [1989]), Tapaus Bruus ja muita 

kertomuksia (1993, Fallet Bruus Tre Berättelser [1992]), Rennot suosikit – Kertomuksia 1989–

2002 (2002, Lugna favoriter [2004]) ja Halkeamia – Valikoituja tekstejä 1986–2011 (2011, 

Sprickor – Valda texter 1986-2011). Hänet on palkittu ainakin kirjallisuuden valtionpalkinnolla 

1990, Finlandia-palkinnolla vuonna 2006 romaanista Missä kuljimme kerran ja Pohjoismaiden 

neuvoston kirjallisuuspalkinnolla vuonna 2014 Kangastus 38:sta. 

 

Westön tuotannosta on tehty ainakin kaksi väitöskirjaa: Alessandro Bassini on vuonna 2012 

ilmestyneessä väitöskirjassaan Notes from the Suburb: the Image of Helsinki in the works by 

Kjell Westö tutkinut Westön romaanien omaelämäkerrallista Helsinki-kuvaa. Hän on kuitenkin 

rajannut romaanin Missä kuljimme kerran tutkimuksen ulkopuolelle, koska se ei sijoitu aikaan, 

jolloin Westö on itse elänyt. Manuela Tallberg-Nygård puolestaan on tutkinut Westön teosten 

käännöksiä 2017 julkaistussa väitöskirjassa Semiosfärerna över Helsingfors. Kjell Westös ro-

mankvartett i intrakulturell och interkulturell översättning. Westön romaaneista on tehty myös 

useampi alempi korkeakoulututkielma, mutta niissäkään ei käsitellä pääasiallisesti sisällissodan 

tai trauman kuvausta. 

 

Sen sijaan Marita Hietasaari on kirjoittanut artikkelin ”Kroppens minne och själens skörhet: 

Inbördeskriget i Kjell Westös Hägring 38” (julkaistu Finsk Tidskrift -lehden numerossa 

5/2017), jossa hän analysoi sisällissodan kulttuurista muistamista ja traumaa Kangastuksessa; 

käytän sitä analyysini apuna varsinkin luvussa 4. Lisäksi hyödynnän eritoten Tuomas Juntusen 

artikkelia ”Lucia vai Lucifer? Valo ja pimeys Kjell Westön romaanissa Missä kuljimme kerran” 

(2013, teoksessa Kiviaholinna. Suomalainen romaani, toim. Vesa Haapala ja Juhani Sipilä). 

Artikkeli käsittelee otsikkonsa mukaisesti romaanissa toistuvaa ja usein symbolisia merkityksiä 

saavaa valon ja pimeyden motiivia. 
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1.3 Kohdeteoksista ja niiden vastaanotosta 

 

Missä kuljimme kerran kattaa ajanjakson 1900-luvun alusta vuoteen 1938, ja tähän väliin mah-

tuu historiallisia tapahtumia, kuten Suomen itsenäistyminen, sisällissota, kieltolaki ja Lapuan 

liikkeen synty ja tuho, mutta myös pienempiä kulttuurisia muutoksia, kuten jazzin tulo ja Yleis-

radion perustaminen. Ylipäätään yhteiskunnan ja elämän modernisoituminen on historiallisten 

tapahtumien ja niiden vaikutusten lisäksi teoksen keskiössä. Nuo tapahtumat käydään läpi muu-

tamien keskushahmojen näkökulman kautta, ja valtaosa näistä hahmoista tai teoksen hahmoista 

ylipäänsä on taustaltaan yläluokkaisia ja valkoisia. Työväenluokkaa ja punaista taustaa keskei-

sistä henkilöhahmoista edustavat oikeastaan vain Enok Kajander ja hänen poikansa Allu, kun 

taas sosialisti, opettaja ja toimittaja-kirjailija Ivar Grandell liikkuu haparoiden näiden kahden 

”rintaman” välillä.  

 

Hietasaari toteaa Missä kuljimme kerran -teoksen saaneen vastaanotossa sekä kritiikkiä että 

puolustusta osakseen. Yhtäältä on katsottu, että sisällissotaa on käsitelty tarpeeksi eikä Westö 

tuo aiheeseen mitään uutta. Hietasaari kertoo esimerkiksi historiantutkija Esko Salmisen syyt-

täneen Westöä ”pohjantähteläisyydestä”, siis yksipuolisesta punaisen totuuden myötäilemi-

sestä, joka on Salmisen mukaan jatkunut kirjallisuudessa Väinö Linnan Täällä Pohjantähden 

alla -trilogian (1959–1962) ilmestymisestä alkaen. Hietasaari katsoo kritiikin johtuneen osal-

taan myös siitä, että Westö on kirjoittanut sisällissodasta suomenruotsalaisesta näkökulmasta, 

ja tämä historia on haluttu suomenruotsalaisten keskuudessa unohtaa. Tästä syystä Westöä on 

toisaalta myös puolustettu: tyrmäävä vastaanotto on osaltaan todistanut, ettei sisällissotaa ole 

lähellekään loppuun käsitelty. (Hietasaari 2017, 39; 2018.) 

 

Kangastus 38 jakaa käsittelemänsä aiheet kahden päähenkilön kesken. Asianajaja Claes Thunen 

yksityisten huolien lisäksi hänen näkökulmastaan havainnoidaan muun muassa Euroopan po-

liittisen tilanteen kiristymistä toisen maailmansodan edellä, natsi-Saksan kehitystä sekä sen saa-

maa vastakaikua ja antisemitismin korostumista myös Suomessa. Thunen konttoristin Matilda 

Wiikin mukana taas palataan kahdenkymmenen vuoden takaisiin sisällissodan jälkiselvittelyi-

hin ja punavankileirille, ja hänen kauttaan käsitellään myös punaisten asemaa 1930-luvun lopun 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Matilda kohtaa menneisyydestään miehen, Thunen ystävän 

Kapteenin, joka on toistuvasti raiskannut hänet vankileirillä mutta joka ei enää tunnista Matil-
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daa. Matilda alkaa enemmän tai vähemmän tietoisesti suunnitella kostoa Kapteenin varalle. Lu-

kijalle Kapteenin henkilöllisyys paljastuu vasta aivan viime sivuilla, joskin vihjeitä ripotellaan 

pitkin matkaa. 

 

Kangastus 38 ei Hietasaaren mukaan joutunut vastaavan kritiikin kohteeksi kuin Missä kul-

jimme kerran. Saatuaan pohjoismaalaisten kirjallisuuspalkintojen ehdokkuuksia romaani he-

rätti keskustelua erityisesti Ruotsissa, osittain siksi, että maan oma osallisuus sisällissotaan oli 

alkanut kiinnostaa: maasta lähti vuonna 1918 noin 1100 vapaaehtoista taistelemaan valkoisten 

joukoissa. Suomalaisissa arvosteluissa sisällissota ja sen vaikutukset päähenkilö Matildaan 

mainittiin ainakin ohimennen. Toisaalta suuremman huomion kirjoituksissa ja keskusteluissa 

vei Hietasaaren mukaan kirjan fasismiteema ja romaanissa kuvattu tosipohjainen tapaus, jossa 

Olympiastadionilla järjestetyn sadan metrin juoksukilpailun voittaja, juutalainen Salomon Jary 

(tosielämässä Abraham Tokazier) sijoitetaan tuomarien toimesta viimeiselle sijalle, vaikka 

maaliviivalla otettu kuva todistaa Jaryn voittajaksi. Tämä tapahtuu oletettavasti siksi, tuomaris-

tossa on mukana saksalaisia arvovieraita. (Hietasaari 2017, 40–41; 2018.) Tapaus siis nousi 

julkiseen keskusteluun Westön teoksen myötä, ja myöhemmin Suomen Urheiluliitto pyysi an-

teeksi väärää tuomarointia (ks. esim. Parkkinen 2013). Voi siis sanoa, että Westön romaani on 

auttanut käsittelemään sisällissodan muiston lisäksi myös toista suomalaisen historian vaikeaa 

aihetta, Suomen yhteyksiä natsi-Saksaan ja tuon ajan juutalaisvastaista henkeä. 

 

 

 

2 TRAUMASTA, TRAUMAFIKTIOSTA JA SISÄLLISSODASTA 

 

 

2.1 Trauman ja kollektiivisen trauman käsitteistä 

 

Tämän tutkielman kannalta tärkein tarkempaa tarkastelua kaipaava käsite on trauma. Sana 

juontaa juurensa kreikan kielestä ja on alun perin tarkoittanut fyysistä haavaa tai vammaa, mutta 

1800-luvun lopulta lähtien se on laajentunut tarkoittamaan haavaa myös psyykkisessä mielessä 

ja arkipuheessa lisäksi traumaattisen kokemuksen jälkiseurauksia (Caruth 1996, 3; Korhonen 

2013, 269). Läpi 1900-luvun on arkikielessä puhuttu jonkin tapahtuman, kokemuksen tai yht-

äkkisen muutoksen seurauksena traumatisoitumisesta. Trauma on siis jotakin yleisesti koettua 



9 
 

ja intuitiivisesti ymmärrettyä. (Alexander 2004, 2.) Traumakokemusta on tutkittu, yritetty mää-

rittää ja käsitteellistää myös tieteellisesti. Seuraavassa avaan tarkemmin traumateorian kehi-

tystä, mutta myös trauman sekä kollektiivisen ja kulttuurisen trauman käsitteitä niiltä osin, kuin 

se tämän tutkielman ja sen aiheen puitteissa on hyödyllistä. 

 

Traumateorian pioneereina voidaan pitää Sigmund Freudia ja Pierre Janet’ta, joita kiinnosti Ja-

net’n empiirisin tutkimuksin jo 1880-luvulla toteama traumakokemuksen viivästyneisyys ja py-

syvyys ja joille ilmiön erityisyys selvisi viimeistään ensimmäisen maailmansodan ja sen soti-

laille aiheuttamien traumojen myötä. Janet’n tutkimusten tärkeimpiin anteihin kuuluu traumaan 

liittyvän dissosiaation eli kokemuksen täydellisen muistamattomuuden havaitsemisen lisäksi 

sen seikan osoittaminen, että ruumiillinen muisti tallentaa trauman. Näin uhri kykenee fyysi-

sesti toistamaan traumaattisen tapahtuman, vaikka kielellinen kyky on salpautunut ja estää sa-

nallisen muistamisen. Maailmansotien välillä Freudkin alkoi hetkellisen tauon jälkeen käsitellä 

uudestaan ”traumaattista neuroosia” artikkeleissaan. (Knuuttila 2006, 26.) Näitä artikkeleita 

analysoineen Cathy Caruthin (1996, 58, 64) mukaan Freudin traumakirjoitusten keskiössä on 

ihmisen eloonjäämiseen liittyvä käsittämätön ristiriitaisuus, joka tulee esille traumakokemuk-

sen toistuessa painajaisessa ja tuosta painajaisesta herätessä: ensin ihmisen kokema kauhu siitä, 

että oli vähällä kuolla, sitten siitä, että jäi henkiin. Trauma siis muodostuu paitsi kuoleman lä-

hellä käymisen myös siitä selviytymisen käsittämättömyydestä. 

 

1930-luvulla ja siitä eteenpäin kehiteltiin edelleen ajatusta traumasta ja luotiin pohjaa nykyi-

selle traumateorialle Freudin jalanjäljissä. Walter Benjamin pohti kirjoituksissaan traumauhrin 

jakautunutta muistia ja siihen liittyvää tahattomuuden aluetta: tapahtumat palautuvat mieleen 

selkeinä mutta mykkinä, automaattisesti toistuvina kuvina ja ilman, että trauman uhri voi niitä 

estää. Theodor Adorno ja Max Horkheimer puolestaan loivat joillakin kirjoituksillaan pohjaa 

trauman esittämisen mahdottomuuden teorialle, ja erityisesti Adorno pureutui trauman työstä-

misen ja kielellistämisen ongelmiin. Toisen maailmansodan jälkeen – holokaustista selvinnei-

den alettua jakaa kokemuksiaan ja aihetta käsittelevien kirjallisten kertomusten julkaisun myötä 

– oli yhä ilmeisempää, että traumaa määrittelee osaltaan muistamisen ja unohtamisen välinen 

kamppailu ja ettei se näin ollen taivu elettyä tarkasti jäljitteleväksi kuvaukseksi. (Knuuttila 

2006, 26–27.) 

 

Vaikka traumateoriaa näin kehiteltiin vuosikymmenten edetessä eteenpäin, nykyaikaisen trau-

mateorian alkupisteen voi sijoittaa vasta vuoteen 1980, jolloin traumanjälkeinen stressihäiriö 
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(tai posttraumaattinen stressihäiriö, PTSD) otettiin käyttöön virallisena diagnostisena katego-

riana lääketieteen ja psykiatrian piirissä. Tähän oli johtanut Vietnamin sodan veteraanien aktii-

vinen kampanja sodasta palanneisiin kohdistuvien vaikutusten tiedostamisen ja tarkemman tut-

kimuksen puolesta. PTSD:n virallistaminen diagnoosina tarkoitti sen myöntämistä, että aikuis-

iällä sattuneella traumaattisella kokemuksella saattaa olla pitkäkestoisia psykologisia vaikutuk-

sia. Diagnoosia alettiinkin sittemmin soveltaa esimerkiksi raiskattuihin ja muuta siviiliväkival-

taa kokeneisiin. (Knuuttila 2006, 28; Whitehead 2004, 4.) 

 

Mutta mistä siis puhutaan, kun puhutaan psyykkisestä traumasta, joka pitkään ja käsittelemät-

tömänä jatkuessaan voidaan diagnosoida traumanjälkeiseksi stressihäiriöksi? Psykologian toh-

tori Eija Palosaari (2008, 26–28) määrittelee psyykkiseksi traumaksi tilan, jossa reaktiot kriisiin 

eivät liiallisen psyykkisen kivun vuoksi etene, vaan kriisin aiheuttanut tapahtuma tai sen osat 

muodostavat lukkoja mieleen ja kehoon. Traumatisoitumisen yhteydessä tapahtuu rakenteelli-

nen dissosiaatio, jossa ihmisen synnynnäiset lajin säilymiseen (esimerkiksi suvun jatkaminen, 

kiintymys ja energian sääntely) ja eloon jäämiseen (esimerkiksi taistelu tai pako) liittyvät toi-

mintataipumukset jakautuvat erilleen toisistaan. Tämän jakautumisen jälkeen näennäisen nor-

maali, lajin säilymiseen liittyviä tehtäviä jatkava persoonan osa ja traumamuistoja kantava emo-

tionaalinen persoonan osa eivät välttämättä ole lainkaan tietoisia toisistaan. Kun sitten trauma-

muistot alkavat tunkeutua normaalin persoonan osan puolelle esimerkiksi jonkin aistiärsykkeen 

laukaisemina tai painajaisen muodossa, voi kokemus olla pelottava. Trauman kokenut ihminen 

saattaa alkaa väistellä muistoja laukaisevia asioita, ja pidemmän päälle tällainen käytös rajoittaa 

ja määrittää elämää sekä pitkittää traumasta selviytymistä. 

 

En kuitenkaan halua tässä tutkielmassa juuttua mihinkään liian tarkkoihin ja rajoittaviin oire-

luetteloihin tai tiukan lääketieteelliseen määritelmään traumasta – eikä romaanin henkilöhah-

moille tarkan diagnoosin tekeminen ole edes mielekästä, saati sitten mahdollista. Sen sijaan 

tukeudun Caruthin (1996, 11) yleisempään määritelmään traumasta yhtäkkisenä ja ylitsepääse-

mättömänä kokemuksena, johon mieli reagoi viiveellä. Tämä viive ilmenee usein hallusinaa-

tioina ja muina mieltä häiritsevinä ilmiöinä, joihin liittyy hallitsemattomuus ja toisteisuus. 

 

Traumakokemusta, joka koskettaa useampaa kuin yhtä, on tutkimuksessa käsitelty muutamal-

lakin, aihetta hieman eri näkökulmista lähestyvällä käsitteellä. Tällaisia ovat esimerkiksi kult-

tuurinen trauma tai muisti ja kollektiivinen trauma tai muisti. Artikkelissaan ”Toward a Theory 

of Cultural Trauma” sosiologi Jeffrey C. Alexander lainaa Kai Eriksonia, joka alun perin on 
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havainnollistanut yksilöllisen ja kollektiivisen trauman eron: kun yksilöllisessä traumassa on 

kyse äkillisestä ja voimakkaasta, puolustusmekanismien läpi murtautuvasta iskusta, johon yk-

silö ei kykene reagoimaan tarpeeksi tehokkaasti, niin kollektiivisessa traumassa on puolestaan 

kyse hitaasti ja salakavalasti siitä kärsivien tietoisuuteen etenevästä iskusta, joka vaurioittaa 

ihmisiä yhteen liittäviä siteitä ja heikentää vallalla olevaa yhteisöllisyyden tunnetta. Kollektii-

viseen traumaan ei siis Eriksonin mukaan liity traumalle tyypillistä yhtäkkisyyden ominai-

suutta, vaan asteittainen ymmärrys ja järkytys siitä, ettei yhteisöä tai ”meitä” ole enää olemassa 

sellaisena tuen ja minuuden lähteenä, jona sitä on totuttu pitämään. (Ks. Alexander 2004, 4.) 

 

Kuisma Korhosen (2013, 270–273) mukaan yksilölliset traumat kietoutuvat usein yhteen kol-

lektiivisten ja kulttuuristen merkityksien kanssa, ja esimerkiksi luonnonkatastrofit eivät aiheuta 

niin usein vakavia PTSD-tapauksia kuin ihmistoiminnan, kuten sotien, aiheuttamat traumat, 

jälkimmäiset kun yleensä horjuttavat käsitystämme ihmisyydestä ja molemminpuolisesta luot-

tamuksesta. Yksilöiden lisäksi yhteisö kokonaisuudessaan voi vahingoittua traumaattisen ko-

kemuksen seurauksena, se saattaa esimerkiksi menettää perinteisen tapansa identifioida itsensä. 

Näin voi tapahtua, kun vaikkapa yhteisön viestintäverkkoja sensuroidaan tai tuhotaan tai kun 

sen jäseniä vangitaan, ajetaan pakolaisiksi, kidutetaan tai teloitetaan. Yhteisön jäsenet kokevat 

jäävänsä yksin traumaattisten oireidensa kanssa ja ilman yhteisön tukea, kun yhteiskuntaa 

koossa pitävä tietoverkko haurastuu tai kun siitä tulee epäluotettava. Traumaattisista tapahtu-

mista seuraa traumatisoituneiden ihmisten sukupolvia, jotka puolestaan muodostavat traumati-

soituneita yhteisöjä ja luovat – usein tiedostamattaan – yksilöllisen ja kollektiivisen trauman 

jälkiä omilla tavoillaan ilmaisevia kulttuurin tuotteita. Korhonen puhuukin kulttuurisesta trau-

masta silloin, kun kollektiivisesti traumaattisen kokemuksen jälkivaikutukset tulevat jollain ta-

paa näkyviksi kulttuurisen tuotannon tasolla. Esimerkeiksi Korhonen ottaa afroamerikkalaisen 

kulttuurin Yhdysvalloissa sekä juutalaiskulttuurin, joista ensimmäinen kärsii vielä orjuuden ja 

jälkimmäinen holokaustin traumaattisista seurauksista. Näiden kuviteltujen yhteisöjen3 tuotta-

mat kulttuuriset tekstit ovat yhä kyllästettyjä rikkinäisen yhteisön ja kadonneen identiteetin kal-

taisilla teemoilla. 

 

Holokausti onkin Korhoselle (2013, 265–266) esimerkki pohjattomasta kulttuurisesta trau-

masta, joka näyttää peittävän keskitysleireiltä selvinneiden kärsimät yksilölliset traumat alleen. 

                                                           
3 Esimerkiksi ”kuvitellusta yhteisöstä” Korhonen (2013, 271–272) nostaa Benedict Andersonin käsitteeseen vii-
taten kansakunnan, jossa ihmiset eivät tunne toisiaan tosielämässä vaan ainoastaan jollain kuvitellulla kulttuu-
risella tasolla, kirjoitettujen tekstien ja audiovisuaalisen median kautta. 
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Holokaustin ympärille on rakentunut kokonainen teollisuudenala, joka esittää tapahtumat aina 

vain uudelleen kykenemättä työstämään niitä kokonaan läpi. Korhonen kritisoikin holokausti-

kertomusten loputonta virtaa, kun edelliset kertomukset tuottavat jatkuvasti uusia, ja sitä, ettei-

vät yksittäiset kertomukset kykene tai edes pyri välittämään historiallista totuutta. Neil J. Smel-

ser (2004, 38) toteaakin, että kun jokin historiallinen muisto on osoitettu kulttuuriseksi trau-

maksi, sen asemaa traumana täytyy aktiivisesti ylläpitää ja toistaa, jotta sitä edelleen voitaisiin 

pitää sellaisena. 

 

Alexander (2004, 1, 8–10) painottaa, että tapahtumat eivät luonnostaan aiheuta kulttuurisia 

traumoja, vaan ne rakennetaan ja neuvotellaan yhteisesti sosiaalisten ryhmien, yhteiskuntien ja 

joskus jopa kokonaisten kulttuurien sisällä. Tällöin esitetään merkityksellisiä ja syyperäisiä 

suhteita aiemmin erillisten tapahtumien, rakenteiden ja toimien välille. Samalla tunnistetaan 

trauman syy ja otetaan siitä kollektiivisesti moraalinen vastuu. Joskus syvästi traumatisoineet 

tilanteet eivät itse asiassa ole koskaan tapahtuneet, mutta ne voivat silti olla yhtä traumaattisia 

kuin todelliset tilanteet. Kuvitellulle tai aidolle ilmiölle voidaankin myöntää traumaattinen sta-

tus, jos sen uskotaan vaikuttaneen kollektiiviseen identiteettiin äkillisesti ja haitallisesti. 

 

Esitän, että tarkastelemissani Westön romaaneissa kuvataan sodan ja väkivallan kokemisen ja 

todistamisen traumatisoimia ihmisiä, jotka sitten muodostavat traumatisoituneita yhteisöjä. 

Käytän Westön yhteisöjen traumakokemusta käsitellessäni kollektiivisen trauman käsitettä Kai 

Eriksonin määritelmän mukaisesti (kyse on siis hitaasti ja salakavalasti siitä kärsivien tietoisuu-

teen etenevästä iskusta, joka vaurioittaa ihmisiä yhteen liittäviä siteitä ja heikentää vallalla ole-

vaa yhteisöllisyyden tunnetta). Tarkoitushan on tarkastella, miten esimerkiksi yhteisöllisyyden 

kokemuksen ja yhteisön jäsenien välisen luottamuksen murtuminen sisällissodan jälkeen ilme-

nevät romaaneissa. Kulttuurisen trauman käsitettä käytän erityisesti Korhosen mutta myös Ale-

xanderin määrittelemässä mielessä, kun kyse on siitä, miten sisällissodan traumaattinen muisto 

näkyy kulttuurin tuotannossa, esimerkiksi historiankirjoituksessa ja kaunokirjallisuudessa. Pi-

dän nimittäin sisällissotaa niin kollektiivisen kuin kulttuurisenkin trauman aiheuttajana, mutta 

tähän aiheeseen palaan tarkemmin vasta luvussa 2.4. Westön romaanit itsessään voidaan aja-

tella kulttuurisen trauman tuotteiksi, jotka osallistuvat trauman toistoon ja purkamiseen.  

 

Seuraavassa luvussa esittelen tiiviisti ja alustavasti fiktiivisten traumakertomusten tutkimusta 

ja niitä keinoja, joita kaunokirjallisuudella on käytettävissään trauman esittämiseen, ja jatkan 

niiden syventämistä myöhemmin analyysissä. 
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2.2 Traumafiktiosta 

 

Viimeisen parin-kolmenkymmenen vuoden aikana on ilmestynyt eniten traumakirjallisuutta sit-

ten toisen maailmansodan jälkeisten holokaustiraporttien. Tähän liittyy traumateorian ja trau-

makertomusten analyysin voimakas nousu alkaen 1990-luvulta, jolloin traumateorian kehitte-

lystä ja sen yhteydestä kulttuurisiin ja eettisiin tekijöihin kiinnostuttiin Yhdysvalloissa toden 

teolla. Kirjailijoille traumateorian nousu on tarjonnut uusia tapoja muodostaa käsityksiä trau-

masta ja siirtänyt huomiota kysymyksiin siitä, miten ja miksi menneisyys muistetaan, sen sijaan 

että kysyttäisiin vain, mitä muistetaan. (Knuuttila 2006, 22; Whitehead 2004, 3–4.) 

 

Traumakertomusten analyysi pohjaa vahvasti Yalen yliopistossa työskennelleiden Dori Laubin, 

Shoshana Felmanin ja erityisesti Cathy Caruthin kirjoituksiin. Jälkimmäinen kokosi vuonna 

1995 julkaistun antologian Trauma. Explorations in Memory, joka kerää yhteen modernin trau-

mateorian keskeiset teesit muun muassa trauman tavoittamattomuudesta ja kokemuksen ajalli-

sesta paikantumattomuudesta painottaen teorian tieteidenvälisyyttä. Kirjoitusten lähtökohtana 

toimii PTSD-diagnoosi, ja niiden ylittämätön esimerkki traumasta on holokausti, joka aina jää 

kokemuksena täysin ilmaisematta ja saavuttamatta. Teoksessa traumakerrontaa käsitellään 

eräänlaisena kokijoiden todistuksena sellaisista historian julmuuksista, jotka historiankirjoituk-

selta jäävät tavoittamatta. Kertomisen tavoitteena on paitsi toipuminen, myös lukijoiden vetä-

minen kanssatodistajiksi ja eettisen ja empaattisen lukemisen käytäntöjen luominen. Trauma-

kertomuksiksi luetaan teoksessa niin dokumentaariset ja omaelämäkerralliset kuin fiktiivisetkin 

tarinat sekä uutisointi ja tunteisiin vetoava tai väkivaltainen mediakulttuuri. Teoksessa osoite-

taan, että traumateoria vaikuttaa traumakertomuksiin ja muuttaa niitä enemmän asettamiensa 

suuntaviivojen mukaisiksi. (Knuuttila 2006, 24–25; Whitehead 2004, 4–5.) 

 

Sirkka Knuuttila (2006, 22–24) määrittelee traumakirjallisuuden kertomuksiksi, joissa ”ylivoi-

maisen katastrofin kokemus on etsiytynyt kielelliseen asuun”. Historiallisen trauman tapa ha-

kea tekstuaalinen muotonsa on Knuuttilan mukaan omanlaisensa ja epäsuora ja johtuu trau-

maattisen muistin kahtiajakautuneesta luonteesta: se tallentaa trauman uhrin kokemuksen visu-

aaliseen ja ruumiilliseen muistiin mutta estää siitä kertomisen tai todistamisen kielellisen kyvyn 

salpautuessa. Kokijan narratiivinen identiteetti näin ollen rikkoutuu, ja tästä syystä trauma on 

ilmiönä luoksepääsemätön ja vastustaa kaikenlaista merkillistämistä ja ajallista paikantamista. 

Knuuttila kritisoi sitä, että traumaesityksissä usein korostuu trauman muistamattomuus, mistä 

syystä niissä jäädään kiinni kokemuksen pakenevan luonteen toistamiseen.  
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Knuuttilan mukaan vasta 2000-luvun alusta lähtien on alettu jäsentää narratologisesti trauma-

kertomusten tyylikeinoja. Koska trauman kokijan kyky kertoa kokemuksestaan kielellisesti on 

oleellisesti heikentynyt traumaattisen muistin myötä, muistot tapahtumista sanallistuvat tai hah-

mottuvat kirjoitukseksi vain epäsuorasti ja sirpaleisesti. Tutkimuksessa onkin usein ongelmana, 

”miten trauman visuaalinen – – muistiaines siirtyy narratiivisen (autobiografisen) muistin pii-

riin, ja millaisin kielellisin ja esteettisin keinoin kokija voi korjata vauriota ja palauttaa tasapai-

noaan”. (Knuuttila 2006, 23–24.) 

 

Anne Whitehead analysoi traumateorian vaikutusta nykykirjallisuuteen ja trauman kerronnal-

listamiseen käytettyjä tyylikeinoja teoksessaan Trauma Fiction (2004), jossa hän myös esittää 

traumafiktion käsitettä kuvaamaan fiktiivisiä traumakertomuksia. Käsite, jonka minäkin otan 

tästä eteenpäin tutkielmassa käyttöön, esittää Whiteheadin mukaan ristiriidan ja kysymyksen 

siitä, miten kieltä ja kuvausta uhmaavasta kokemuksesta voidaan kertoa fiktiossa. Toisaalta kir-

jailijat ovat huomanneet, että jäljittelemällä trauman muotoja ja oireita voidaan esittää sen vai-

kutuksia. Tällöin kerronta hahmottuu toiston ja epäsuoruuden kautta, ja kertomuksen kronolo-

gia ja ajallisuus sortuvat. Whitehead toteaa, että traumafiktio lainaa postmodernismilta ja jälki-

kolonialistiselta kirjallisuudelta ja limittyy niiden kanssa yhteen. Postmodernismin kanssa trau-

mafiktio jakaa pyrkimyksen puskea konventionaaliset kerronnan keinot niiden äärirajoille, kun 

taas postkolonialistisen kirjallisuuden kanssa traumafiktio jakaa kiinnostuksen kiellettyjen, tor-

juttujen ja unohdettujen muistojen palauttamiseen ja tiedostamiseen. (Whitehead 2004, 3–4, 

82.) 

 

Sirkka Knuuttila luettelee artikkelissaan Whiteheadin traumafiktiolle tyypillisinä pitämiä tun-

nusmerkkejä, joita ovat traumamuistojen kääntyminen epäsuoriksi figuureiksi, näiden figuurien 

vaihteleva toisto, hajautettu kerronta, intertekstuaalisuus ja kiinnittyminen tiettyihin fyysisiin 

paikkoihin. Esimerkiksi uhrin mykistymistä voi kuvata katkonaisiksi jäävillä repliikeillä ja trau-

maa liikkumisen tapoina, asentoina tai kesken jäävinä liikkeinä, ja uhri saattaa yrittää kertoa 

traumakokemuksestaan kiertoteitse, vaikkapa allegorisen kertomuksen kautta. Hajautettu ker-

ronta tarkoittaa usein kertojuuden siirtymistä toiselle henkilöhahmolle trauman kokijan mykis-

tyessä. Tällöin korostuu myös kertomuksen rooli todistuksena, kun tapahtumat, muistikuvat ja 

ympäristöt kuvataan ja muotoillaan toisen hahmon näkökulmasta. Kerronnan hajauttamisella 

ehkäistään myös lukijan samastuminen trauman uhriin tai pahantekijään. (Knuuttila 2006, 32–

33; Knuuttila 2010, 47.) 
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Whitehead esittää, että intertekstuaalisuuden käyttäminen trauman kuvaamisen keinona voi tar-

koittaa unohtuneiden tai torjuttujen muistojen nousemista takaisin tietoisuuteen. Hän siteeraa 

Peter Middletonia ja Tim Woodsia, joiden mukaan tekstin suhde siinä viitattuihin muihin teks-

teihin heijastelee tapaa, jolla menneisyys nousee nykyisyydessä esiin tekstuaalisina kaikuina, 

ratkaisuina tai päätöksinä ja suuntina. (Whitehead 2004, 84–85, viitaten Middletoniin & Wood-

siin 2000, 84.) Knuuttila (2010, 47) mainitsee intertekstuaalisuuden yhdeksi keinoksi ”ilmentää 

trauman jatkuvaa poissaoloa historiallisesta representaatiosta”, kun saman kirjailijan eri teokset 

muodostavat löyhän sarjan niiden viitatessa aiheillaan ja motiiveillaan toisiinsa. 

 

Nähdäkseni tällaisena löyhänä sarjana voidaan pitää myös Westön teoksia Missä kuljimme ker-

ran, Kangastus 38 ja Isän nimeen, jotka kaikki (edellä mainitut kaksi enemmän, jälkimmäinen 

vähemmän) käsittelevät sisällissodan vaikeita seurauksia. Niitä yhdistää lisäksi Helsinki pää-

asiallisena tapahtumaympäristönä – kuten tosin myös muita Westön tähänastisia romaaneja – 

sekä erityinen viittaussuhde toistensa henkilöhahmoihin: Isän nimeen kertoo Skraken suvun 

vaiheista, ja yksi suvun jäsenistä on Bruno Skrake, joka esiintyy sivuhenkilönä myös Missä 

kuljimme kerran -romaanissa. Kangastus 38 viittaa suorasta yhteydestään muihin kahteen ro-

maaniin ja niiden kanssa jaettuun ”maailmaan” mainitsemalla toisen päähenkilön Claes Thunen 

entisen opettajan olevan eräs ”pölyntuoksuinen ja sosialismiin taipuvainen maisteri Grandell” 

(K, 37)4, joka on yksi Missä kuljimme kerran -teoksen päähenkilöistä. 

 

Käytän tässä tutkielmassa hyödyksi eritoten Knuuttilan artikkeleita mutta myös Whiteheadin 

teosta traumafiktion osalta. Whitehead taas tukeutuu teoksessaan muiden traumaan erikoistu-

neiden kirjallisuudentutkijoiden ja traumatutkijoiden teorioihin niitä samalla syventäen ja jopa 

kyseenalaistaen. Erityisesti Whitehead viittaa Cathy Caruthin käsityksiin traumasta ja sen ha-

keutumisesta (tai hakeutumattomuudesta) kirjalliseen muotoon, joten niitä lienee tarpeellista 

avata hieman tässä kohtaa.  

 

Luvussa 2.1 esittelin lyhykäisyydessään Caruthin yleisen, PTSD:n diagnostisesta kategoriasta 

johdetun trauman määritelmän, mutta sen ollessa tutkielman kenties tärkein yksittäinen käsite 

ei haitanne toistaa sitä. Traumassa on siis kyse tapahtumasta tai tilanteesta, jota uhri ei sen 

                                                           
4 ”den dammdoftande och socialistiskt anfäktade magister Grandell” (H, 33). 
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tapahtuma-aikaan kykene omaksumaan vaan reagoi siihen viiveellä ja joka ottaa kokijansa tois-

tuvasti hallintaansa. Kokija ei voi muistaa traumaa halutessaan, vaan se koetaan ikään kuin 

ensimmäistä kertaa viivästyneessä tulemisessaan ja se palaa toistuvasti ja itsepintaisesti vainoa-

maan uhriaan. Itse tapahtuma (joka ei aina välttämättä ole luonteeltaan katastrofaalinen tai tu-

hoisa) ei määrittele sitä, traumatisoituuko sen kokenut. Whiteheadin mukaan Caruthin muodos-

tama käsitys traumasta problematisoikin perusteellisesti kokemuksen ja tapahtuman välisen yh-

teyden. Trauma näyttäytyy Caruthille perustavanlaatuisena historian kriisinä tai oireena, sillä 

traumatisoituneet kantavat mukanaan eräänlaista mahdotonta historiaa. Caruthin painotus trau-

man aikaa tai historiaa häiritsevään luonteeseen ammentaa Whiteheadin mukaan Freudin 

Nachträglickheitin, käännettynä ”lykkääntyneen vaikutuksen” käsitteestä, joka kuvaa ajallisuu-

den monimutkaista ja epäselvää kehityskaarta ja sen epälineaarista suhdetta menneisyyteen. 

Caruth käsittää ”lykkääntyneen vaikutuksen” viivästyneisyydeksi. (Caruth 1995, 4–5; White-

head 2004, 5–6.) 

 

Caruthin teorian ytimessä on ajatus siitä, ettei traumaa koskaan voi täydellisesti esittää, vaan se 

on luonteeltaan pakeneva eikä siten täysin kerrottavissa. Caruthia onkin kritisoitu trauman ker-

ronnallistamisen tuomitsemisesta tai kaihtamisesta. Kuisma Korhonen kuitenkin puolustaa Ca-

ruthia toteamalla, että vaikka Caruthilla trauman kerronnallistamisen toimenpiteisiin liittyy 

toistoa, tukahduttamista ja kieltämistä (mutta toisaalta myös selviytymistä) eikä niissä päädytä 

kerronnallisiin sulkeumiin tai päästä iloitsemaan trauman ylittämisestä, on Caruthin analyysi 

”kerronnan ja sanallistamisen juhlaa”. (Korhonen 2013, 268.) 

 

Miten yleensä yksilön traumakokemukseen pureutuva traumafiktio sitten soveltuu kollektiivi-

sen trauman kuvaamiseen? Artikkelissaan ”Trends in Literary Trauma Theory” Michelle Ba-

laev (2008, 150, 155) esittää, että fiktiivinen traumakertomus tai ”traumaromaani” ilmaisee sy-

vän menetyksen ja pelon tunteet yksilöllisellä mutta myös kollektiivisella tasolla. Balaev jatkaa, 

että fiktiossa traumakokemus tavallisesti välitetään päähenkilön kautta. Samalla kun tämä pää-

henkilö ilmaisee jotakin yksilöllistä, yksityistä traumaa, hän ilmaisee ja edustaa myös esimer-

kiksi johonkin tiettyyn kulttuuriin, sukupuoleen tai rotuun kuuluvan ihmisryhmän kokemaa 

kollektiivista, joko historialliseen tai kuviteltuun tapahtumaan perustuvaa traumaa. Tällaisia 

historiallisia tapahtumia, joissa useat ihmiset ovat kärsineet keskenään samankaltaista väkival-

taa, ovat muun muassa sota, orjuus, kidutus ja raiskaus. Balaev kuitenkin huomauttaa, että fik-

tiossa esitetty ja tiettyyn historialliseen tapahtumaan perustuva trauma ei kosketa kaikkia niitä 
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ihmisiä, jotka jollain tavalla ovat tuon tapahtuman kokeneeseen ryhmään kytköksissä. Joka ta-

pauksessa tulkitsen Balaevin innoittamana Westön romaanien henkilöhahmojen yksilölliset 

traumakokemukset osana isomman ryhmän kokemusta ja lisäksi osana teoksissa ilmenevää kol-

lektiivista traumaa. Teosten hahmot eivät siis tulkinnassani edusta vain itseään, vaan esimer-

kiksi Missä kuljimme kerran -romaanin Eccu ja Cedi kokemuksineen merkitsevät muitakin val-

koisen puolen sotilaita, jotka sisällissota traumatisoi. 

 

Traumateoria ja siihen pohjaava traumakertomusten analyysi ovat monin paikoin vasta muo-

toutumassa, ja niiden sisällöistä käydään tutkijoiden kesken kiivastakin keskustelua. En siis 

oleta Westön romaanien sujahtavan saumattomasti traumafiktion valamaan muottiin, koska sel-

laista ei edes ole. Pidänkin esimerkiksi Whiteheadin teosta analyysini apuvälineenä ja keskus-

telukumppanina en annettuna oppina ja tarkalleen noudatettavana sääntöjen kokoelmana. Whi-

tehead (2004, 84) huomauttaa itsekin, että traumaan liittyvät ilmaisut, figuurit ja käsitteelliset 

suuntaukset vaihtelevat tekstistä toiseen eivätkä hänen erittelemänsä traumafiktiolle ominaiset 

kirjalliset keinot välttämättä esiinny missä tahansa traumafiktioksi luettavassa teoksessa. 

 

 

2.3 Vuoden 1918 sisällissota: nimityksistä, taustoista ja terrorista 

 

Vuoden 1918 sodasta on käytetty sen aikana ja jälkeen useampaa nimitystä, mikä kertoo histo-

riantutkija Pertti Haapalan mukaan siitä, että tapahtumat jättivät jälkeensä useamman kuin yh-

den totuuden sodan syistä ja kulusta ja ettei yhdenmukaista käsitystä ole saatu muodostettua. 

Sodan alussa molemmat osapuolet mielsivät sen vapaustaisteluksi, jääkärit Venäjää ja työvä-

enliike omistavaa luokkaa ja kapitalismia vastaan. ”Vapaussota” vakiintui tapahtumia kuvaa-

vaksi ilmaisuksi kevään aikana kuitenkin juuri senaatin ja sen joukkojen keskuudessa ja myö-

hemmin myös virallisesti lakitekstejä ja koulukirjoja myöten. Näin painotettiin valkoisen puo-

len tulkintaa tapahtumista ja niiden merkityksestä: kyseessä oli itsenäisyyssota, Suomen vapau-

tus Venäjän vallan alta, ja punaiset joukot olivat Venäjän armeijan jatke. Sen sijaan työväenliike 

julisti tammikuussa 1918 alkaneeksi ”vallankumouksen”, jota arkisemmin kutsuttiin ”kapi-

naksi”. Kapina nimityksenä jäi elämään punaisten arkipuheeseen ja muisteluihin sodan päätyt-

tyä, kun taas vallankumous ilmaisuna esiintyi enää vain punaisten johtajien muistelmissa ja 

kommunistisessa historiankirjoituksessa. Kapina kuvasi liian kirjallisena pidettyä vallanku-

mousta paremmin sotakokemukseen liittyviä tunteita – pelkoa, toivoa ja vihaa. Harva punaisten 
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puolella puhui luokkasodasta, vaikka sitä etenkin propagandassa käytettiin selittämään ja oi-

keuttamaan kapinaa vastaiskuna yhteiskunnalliselle sorrolle. Silti sota käytännössä koettiin ni-

menomaan taisteluksi luokkien välillä. (Haapala 2009b, 10–12.) 

 

”Kansalaissodan” mahdollisuudesta varoiteltiin Suomessa jo syksyllä 1917. Käsite oli peräisin 

venäjän kielestä ja tarkoitti yleisesti sotaa saman maan kansalaisten välillä. Samaan viittasi 

myös suomen kielen ilmaisu ”veljessota”. Sodan aikana kansalaissodasta puhuivat enimmäk-

seen puolueettomina pysytelleet ja ennen tarkoitushakuisemman vapaussota-nimityksen omak-

sumista myös valkoiset. Sodan jälkeen nimityksen ottivat haltuunsa sosiaalidemokraatit, joiden 

mielestä sodan virallinen nimitys vääristeli työväenliikkeen tavoitteita ja sodan todellisia syitä, 

joiden katsottiin kummunneen sisäpoliittisista ja yhteiskunnallisista olosuhteista. Ajan kuluessa 

kansalaissota yleistyikin nimityksenä juuri vasemmistolaisessa puheessa. Etenkin 1960-luvulta 

lähtien se sai myös puolivirallisen aseman, ja esimerkiksi koulukirjoissa saatettiin mainita kä-

sitepari vapaussota-kansalaissota, joka huomioi molempien puolien näkemykset. Tutkimuk-

sessa kansalaissodan käsite korvattiin neutraaleimpana pidetyllä sisällissodan käsitteellä vasta 

1990-luvun puolella. (Haapala 2009b, 11.) Historiantutkija ja emeritusprofessori Heikki Yli-

kangas perustelee sisällissota-nimitystä teoksessaan Tie Tampereelle (1993) sillä, että sodassa 

oli mukana suomalaisten lisäksi myös venäläisiä, saksalaisia ja ruotsalaisia. Sisällissodille ta-

vanomaista onkin vieraiden valtojen joukkojen osallistuminen, kun taas kansalaissota käydään 

yhden valtion kansalaisten välillä. (Ylikangas 2004, 15.) 

 

Nykyään vuoden 1918 sodalle ei ole yhtä virallista nimitystä, ja esimerkiksi vapaussodasta pu-

hutaan yhä siellä, missä samaistutaan valkoisen puolen kokemuksiin. Haapalan mukaan kaikilla 

nimityksillä on oikeutuksensa, sillä ne kertovat eri näkökulmista kyseiseen sotaan ja sen syihin 

sekä tavoista ymmärtää niitä. Yksinään nimitykset eivät silti riitä selittämään ristiriitaisuuksia, 

väärinymmärryksiä ja epäonnistumisia täynnä olevia tapahtumia. (Haapala 2009b, 11–12, 14.) 

Kuitenkin kaikenlaisen puolueellisuuden välttämiseksi tässä tutkielmassa käytetään Ylikan-

kaan viitoittamana neutraaleinta ja nykyään yleisintä sisällissota-nimitystä, ellei asiayhteys 

muuta vaadi. 

 

Mutta mistä Suomen sisällissodassa lopulta oli kyse? Suomen lisäksi Baltian maat ja Puola 

irtosivat Venäjästä keisarikunnan hajotessa, eikä mikään niistä välttynyt itsenäistyessään sisäi-

siltä kiistoilta vallan jaosta. Ylikankaan mukaan itsenäistymisprosesseihin liittyvätkin useim-



19 
 

miten sisäiset, aseelliset valtakamppailut, joissa ratkaistaan, miten täytetään emämaasta irrot-

tautumisen yhteydessä syntynyt valtatyhjiö. Aseelliseen yhteenottoon päädytään, koska valtio-

elimiltä puuttuu toimintakyky tehdä päätökset vallan kohtalosta. Sisällissodissa eri yhteiskun-

taryhmittymät, kuten puolueet, luokat, säädyt ja sosiaaliset kerrostumat taistelevat keskenään. 

Kärjistäen tämä tarkoittaa köyhiä ja rikkaita, oikeudettomia ja etuoikeutettuja. Vuoden 1918 

sodassa vastakkain asettuivat (ei-omistava) maatalous- ja teollisuusväestö sekä (omistavat) kar-

tanot, yrittäjät, talonpojat ja sivistyneistö. (Ylikangas 2004, 15, 18.) 

 

Itse sodan voi katsoa julistetun alkaneeksi 27.1.1918, kun punaiset antoivat määräyksen mie-

hittää Etelä-Suomen kaupunkeja ja kun samaan aikaan valkoiset alkoivat riisua venäläisiä va-

ruskuntia aseista Pohjanmaalla (Ylikangas 2004, 18). Kuitenkin sille tapahtumaketjulle, joka 

sisällissotaan lopulta johti, on huomattavasti vaikeampaa määrittää selkeää alkupistettä. Sodan 

tausta ja syyt nimittäin linkittyvät niin ensimmäiseen maailmansotaan ja Venäjän keisarikunnan 

hajoamiseen kuin Suomen valtiokriisiin ja yhteiskunnassa suhteellisen lyhyellä aikavälillä ta-

pahtuneisiin peruuttamattomiin muutoksiin, joita ei ulkoisista ja yhteiskunnan rakenteellisista 

tekijöistä sekä aikalaisten omista teoista johtuen saatu hallittua (Haapala 2009b, 14–15). 

 

Suomen valtiokriisi oli saanut alkunsa jo vuonna 1899 annetusta helmikuun manifestista, joka 

alisti Suomen valtiopäivien tekemät päätökset tiukemmin Venäjän valtakunnallisen lainsäädän-

nön alle. Muun muassa nopea teollistuminen, kaupungistuminen, muuttoliikkeet ja siirtyminen 

sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskunnaksi paitsi edistivät väestön vaurastumista, myös nos-

tivat esiin poliittisia kysymyksiä esimerkiksi työväen, naisten ja torpparien asemasta sekä suu-

rista tuloeroista ja niihin liittyvästä sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Näitä muutoksia ei kuiten-

kaan saatu hallittua eikä kysymyksiä ratkaistua, vaikka esimerkiksi Nikolai II:n itsevaltiutta ja 

korruptoitunutta ja jähmeää hallintoa vastaan suunnatun, vuoden 1905 suurlakon seurauksena 

Suomen autonomia vahvistui, Suomeen saatiin yleinen äänioikeus ja työväenliike alkoi aktiivi-

sesti nostaa esiin epätasa-arvoisuuksia. (Haapala 2009b, 15; Haapala 2009a, 28–29; Tikka 

2008, 15–16.) 

 

Ylikankaan mukaan (2004, 15–16) vuonna 1907 ensimmäisen kerran demokraattisesti valittu 

eduskunta kuitenkin käytännössä palveli ja myötäili vain keisarin tahtoa, tällä kun oli valta ha-

lutessaan hajottaa eduskunta ja estää sen päätökset. Keisarivallan luhistuminen vuoden 1917 

helmikuun vallankumouksen myötä merkitsikin romahdusta myös Suomen hallinnollisten ja 

järjestystä ylläpitävien elimien asemaan, joka oli riippunut pitkälti keisarin myöntämästä tuesta 
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ja auktoriteetista. Vallan uudelleenjako Venäjällä aiheutti Suomessa hallinnollisen kriisin li-

säksi taloudellisen laman, kun sotatarviketilaukset ja linnoitustyöt lakkasivat ja viljantuonti pu-

tosi murto-osaan verrattuna sotaa edeltävään tasoon. Seurauksena oli työttömyyttä ja pulaa elin-

tarvikkeista, jota pahensi huono viljavuosi. Edelleen jyrkkä inflaatio aiheutti hintojen korotuk-

sen. Näiden olosuhteiden Ylikangas näkee tehneen yhteiskunnallisesta tilanteesta räjähdysalt-

tiin. 

 

Heinäkuussa 1917 eduskunta julistautui ulkopolitiikkaa ja sotilasasioita lukuun ottamatta kor-

keimman vallan haltijaksi. Tarkoituksena oli tehdä eduskunnasta itsenäinen vallankäyttäjä ja 

näin välttää jo edessä siintävä sisäpoliittinen kahnaus, kamppailu isännättömästä vallasta. Ve-

näjän väliaikaishallitus ei kuitenkaan yksipuoliseen julistukseen taipunut vaan hajotti sosialis-

tienemmistöisen eduskunnan. (Ylikangas 2004, 16–17.)  

 

Vallankäyttö kunnissa, puolueissa ja yhdistyksissä ynnä muissa kansalaisten vapaasti muodos-

tamissa liittoumissa oli rakentunut ja oikeutettu alhaalta kansasta käsin, eivätkä ne siis tarvin-

neet keisarin tukea kyetäkseen toimimaan. Järjestyksenpidon murennuttua valtiollisella tasolla 

lähdettiin siitä seurannutta ongelmaa paikkaamaan pitäjissä ja kaupungeissa perustamalla pai-

kallisia järjestystä ylläpitäviä kaarteja, jotka myöhemmin jakautuivat joko punakaarteiksi tai 

suojeluskunniksi – sisällissodan todellisiksi organisatorisiksi osapuoliksi – riippuen siitä, kum-

man, porvarien vai sosialistien, käsiin valta kunnassa jäi. Suomalainen yhteiskunta oli nimittäin 

1910-luvulle tultaessa jakautunut kahteen yhtä suureen poliittiseen leiriin, joiden välinen jako 

perustui etupäässä sosiaalisiin eroihin. Tämä jyrkkä puoluejako oli omiaan vahvistamaan ih-

misten näkemystä yhteiskunnan jakautumisesta luokkiin, mitä myös poliittisessa retoriikassa 

käytettiin hyväksi. Kaupungeissa, joissa kunnallisvallasta oli kamppailtu jo useamman vuosi-

kymmenen ajan niin kieliryhmien kuin työväen ja keskiluokan kesken, ja tehdaspaikkakunnilla 

yhteiskuntaluokat näkyivät ja niihin samaistuttiin selvimmin. (Haapala 2009a, 30–31; Ylikan-

gas 2004, 16.) 

 

Ylikangas kertoo, että porvarisedustajien kerkeä alistuminen Venäjän päätökseen hajottaa edus-

kunta samoin kuin häviö lokakuun eduskuntavaaleissa porvareille katkeroittivat vasemmistoa, 

joka alkoi enenevässä määrin uskoa vallankumouksen välttämättömyyteen. Punakaartien ja 

SDP:n radikalisoitumista edisti Venäjällä marraskuussa tapahtunut bolsevikkivallankumous, 

joka myös vauhditti Suomen itsenäistymisjulistusta 6.12. Porvarienemmistöinen eduskunta se-
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naatteineen ei nimittäin halunnut jatkaa bolsevikkien kanssa yhteistyötä. Etelä-Suomen kun-

nissa valta sen sijaan jäi myöhäissyksyllä vasemmiston käsiin. Vaalien jälkeen oli niin vasem-

miston kuin oikeiston puolella alettu varustautua aseisiin ja tehdä propagandistisia julistuksia, 

joissa toista osapuolta vaadittiin luopumaan väkivallasta ja avaamaan neuvottelut. Marras-

kuussa suurlakko- ja sitä seuraavalla viikolla tapahtuivat jo ensimmäiset poliittiset murhat, ja 

tammikuun puolenvälin tienoilla – noin viikko sen jälkeen, kun eduskunta oli antanut senaatille 

valtuutuksen luoda vankka järjestysvalta – luisuttiin Karjalassa aseellisiin selkkauksiin. Kun 

25.1. suojeluskunnat julistettiin Vaasaan siirtyneen senaatin osan toimesta hallituksen joukoiksi 

ja sosialidemokraatit päättivät aloittaa vallankumouksen, oli maan ajautuminen sisällissotaan 

Ylikankaan mukaan täysin varmaa. (Ylikangas 2004, 17–18.) 

 

Sisällissota päättyi toukokuussa 1918 valkoisten voittoon. Ratkaisevat taistelut oli käyty jo 

maalis-huhtikuussa, ja saksalaissotilaiden maihinnousu huhtikuun alussa oli sammuttanut pu-

naisten joukkojen viimeisetkin toivonkipinät voitosta. Viipurin valtausoperaatio sekä Lahden 

valtaus huhtikuun loppupuolella olivat sinetöineet punaisten häviön. (Hoppu 2009, 199.) Sisäl-

lissodan kulun tai taisteluiden tarkempi kuvaus ei tämän tutkielman kannalta ole mielekästä, 

sillä Westön romaaneissa sisällissodan kuvauksen painopiste on taistelujen ulkopuolella, val-

koisten toteuttamissa teloituksissa, punaisten enemmän tai vähemmän järjestelmällisesti teke-

missä murhatöissä, vankileireissä ja niiden olosuhteissa. Ylikankaan (2004, 521) mukaan Suo-

men sisällissodan (ja kansalaissotien ylipäänsä) arvet ja katkeruus eivät aiheutuneetkaan taiste-

luista tai sodan lopputuloksesta, vaan ”toiseen osapuoleen kohdistuneista sotilaallisen välttä-

mättömyyden ylittäneistä rankaisu- ja kostotoimista, toisin sanoen teloituksista, murhista ja ti-

hutöistä”. Ylikangas katsoo, että jos näitä toimia paljastetaan vain hävinneen puolen osalta ja 

voittajapuolen tihutöitä peitellään tai puolustetaan esimerkiksi propagandan avulla, ei trauma 

häviä pitemmänkään ajan kuluessa. 

 

Näillä tihutöillä, teloituksilla ja murhilla Ylikangas viittaa sekä punaisten että valkoisten har-

joittamaan terroriin sodan aikana ja sen jälkeen. Punaisesta ja valkoisesta terrorista kirjoittaneen 

Marko Tikan (2009, 226–229) mukaan sisällissodassa esiintyi terroria osana taktista sodan-

käyntiä mutta myös yksittäisten tekijöiden subjektiivisten mielihalujen toteutuksena. Sodan ai-

kana mielikuvat terrorista syntyivät huhujen ja oletusten perusteella, sillä sodan molemmat osa-

puolet vaikenivat omasta terroristaan tiukasti ja puuttuivat omien tiedotusvälineidensä kirjoi-

tuksiin. Sodan jälkeen niin valkoisten kuin punaisten julkisuus rakensi toistensa veritöistä vä-

rittynyttä ja liioiteltua kuvaa, vähätteli omia toimiaan sekä vieritti omien joukkojensa tekosista 
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vastuuta yksittäisille tappajille. Tosin voittajalla oli valta sensuroida työväenliikkeen lehdistöä, 

joten valkoisten näkemyksestä tuli virallinen ja näkyvä. Korostamalla terrorin sattumanvarai-

suutta ja henkilökohtaisten motiivien merkitystä vapautettiin päällystö vastuusta. Todellisuu-

dessa suurin osa terrorista oli Tikan mukaan kuitenkin taktista sodankäyntiä ja vallattujen alu-

eiden hallintaa. Tähän kuului vastustajien – niin todellisten kuin oletettujenkin – eristäminen ja 

jossain määrin myös aseettomien vastustajien surmaaminen vastarinnan ehkäisemiseksi. 

 

Sodan jälkeen punaisen ja valkoisen terrorin uhriluvuista esitettiin erilaisia, usein oman puolen 

tihutöitä vähätteleviä näkemyksiä. Nykykäsitys on, että punaisen terrorin uhrimäärä pyörii 1650 

tietämillä ja valkoisen terrorin uhrimäärä lähentelee kymmentä tuhatta. Tämän päivän mieliku-

viin punaisen ja valkoisen terrorin luonteesta ja motiiveista vaikuttaa yhä suuresti Tikan mu-

kaan Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia, jonka kuvaukset perustuvat pääosin pu-

naisten aikalaiskertomuksiin ja muisteluihin. Tämän kuvaus korosti murhatöiden subjektiivi-

suutta ja sattumanvaraisuutta sekä motiiveja, jotka eivät varsinaisesti liittyneet sotaan vaan ai-

kaisempiin yhteiskunnallisiin jännitteisiin. Samanlaiseen historiantulkintaan päätyi 1960-lu-

vulla tutkimuksessaan myös Jaakko Paavolainen. (Tikka 2009, 227, 243.)  

 

Punaiseen terroriin kuului poliittisten panttivankien ottaminen, väkivaltaisten kuulustelujen jär-

jestäminen sekä yksittäisten valkoisten (esimerkiksi rintamalle matkalla olleiden ja heitä autta-

neiden) tappaminen varoituksena muille. Surmaamispäätökset tehtiin yleensä paikallisen puna-

kaartin esikunnassa. Vetäytymisvaiheessa annettiin käskyjä myös panttivankien surmaa-

miseksi, mutta vartijoina toimineet kaartilaiset päätyivät suuremmassa osassa tapauksista pääs-

tämään heidät vapaaksi. Vetäytymisvaiheessa tehtyihin surmatöihin liittyi sotataktisten syiden 

lisäksi kostonhalua ja henkilökohtaisia motiiveja. (Tikka 2009, 231–233.) Ylikangas (2004, 

524–525) arvelee, että punaisten tuhotyöt jäivät määrältään valkoisten vastaavia vähäisemmiksi 

osaksi rationaalisista mutta osaksi myös psykologisista syistä. Perimmäinen epäilys kapinan 

laillisesta, eettisestä ja moraalisesta oikeutuksesta sai punaiset suhtautumaan varovaisemmin 

sotavankeihin, haavoittuneisiin valkoisiin ja valkoisten puolella oleviin siviileihin. Punaiset 

joka tapauksessa kärsivät rangaistukset teoistaan kovimpien tuomioiden mukaisesti, ja nämä 

teot paljastettiin julkisuudessa perinpohjaisesti, mistä syystä Ylikangas näkee nykypäivästä tar-

kasteltuna punaisten aseman psykologisesti ongelmattomampana kuin valkoisten. 
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Valkoisen terrorin taustalla oli samoja – poliittisia, sotataktisia ja henkilökohtaisiin motiiveihin 

kytkeytyneitä – syitä kuin punaisella terrorilla, mutta se sai huomattavasti laajemmat mittasuh-

teet. Tikka erittelee sen ilmenneen kolmella tavalla: kenttäoikeuksina, lentävien osastojen har-

joittamina rauhoitustoimina ja yksittäisten tappajien tekoina, jotka valkoistenkin puolella edus-

tivat vähemmistöä tapauksista. Kenttäoikeuksia järjestettiin sodan alusta asti, ja niiden lailli-

suus nojasi – joskin kyseenalaisesti – Venäjän vuonna 1906 säätämään asetukseen paikallisesta 

sotatilasta, joka mahdollisti siviilien asettamisen asevoimien kenttäoikeuden eteen. Koska ase-

tus oli säädetty sortovuosien aikana, ei sillä Vaasassa toimineen senaatin mukaan kuitenkaan 

ollut lainvoimaa. Silti valkoinen armeija käytti asetusta hyväkseen ja asetti vallatut alueet sota-

tilaan. Tällöin voitiin siviilejäkin rangaista esimerkiksi varkaudesta tai vastarinnasta ankarim-

man kautta ja teloittaa välittömästi. Sotatilanteen käännyttyä valkoisille voitokkaaksi muuttui 

rankaisutoimien toteuttaminenkin järjestelmällisemmäksi ja laajamittaisemmaksi ja osittain 

kostonhengen värittämäksi. Vallatuille alueille lähetettiin lentäviä joukkoja rauhoittamaan oloja 

voimakeinoin ja organisoimaan paikallisten suojeluskuntien toimintaa, väliaikaisia sotavanki-

leirejä ja kenttäoikeuksia. Näissä kenttäoikeuksissa toimet vangitsemisista, vartioinnista ja kul-

jetuksista, tuomioiden jakamisista, niiden vahvistamisista ja toimeenpanemisista oli jaettu niin 

monelle tasolle, että vastuun häivyttäminen väkivaltaisuuksista mahdollistui melkein täysin. 

Antautuneiden väkivaltaista ja mielivaltaista kohtelua oli maaliskuun lopusta lähtien yritetty 

valkoisen ylijohdon toimesta hillitä mutta suurimmaksi osaksi tuloksetta. Ainoaksi vaihtoeh-

doksi jäi tapahtuneiden, sotataktisesta näkökulmasta tarpeettomien väkivaltaisuuksien salaami-

nen niin perusteellisesti kuin mahdollista. Suurin osa tekijöistä vapautuikin oikeudellisesta vas-

tuusta, kun 7. joulukuuta 1918 valkoiseen terroriin syyllistyneille myönnettiin armahdus, ja 

vain pieni osa joutui lopulta oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. (Tikka 2009, 229, 235–239, 

241–242; Ylikangas 2004, 522.) 

 

 

2.4 Sisällissodan kollektiivisesta ja kulttuurisesta traumasta 

 

Artikkelissaan ”Psychological Trauma and Cultural Trauma” Neil J. Smelser (2004, 36) toteaa, 

että yhteiskunta, joka kärsii esimerkiksi vähäisistä taloudellisista resursseista tai hallinnasta riis-

täytyneestä sisäisestä konfliktista (kuten sisällissodasta) ja jonka jäsenten välinen solidaarisuus 

on horjunut, on alttiimpi traumalle kuin ne yhteiskunnat, joiden tilanne on näiltä osin vakaam-

malla pohjalla. Suomen sisällissodan kohdalla täyttyvät nämä kaikki ehdot, kuten edellisessä 

luvussa on osoitettu. Kansan jakauduttua (ainakin osittain) kahteen, keskinäiseen konfliktiin 
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ajautuneeseen leiriin, jotka jälkikäteen yrittivät peitellä omia väkivaltaisuuksiaan ja sysätä vas-

tuuta vain toiselle osapuolelle, voidaan puhua yhteisöllisyydentunteen särkymisestä hyvin pe-

rustavanlaatuisella tasolla. Lienee siis turvallista todeta, että sisällissota aiheutti kollektiivisen 

trauman.  

 

Smelser (2004, 36) jatkaa, että tullakseen luokitelluksi kulttuuriseksi traumaksi tapahtuma täy-

tyy muistaa ja että siitä täytyy tehdä merkityksellinen esittämällä se jollain tavalla kulttuuria 

tuhoavana tai vahingoittavana. Lisäksi muisto tapahtumasta liitetään johonkin äärimmäisen ne-

gatiiviseen tunnetilaan, kuten häpeään tai syyllisyyteen. Esimerkiksi Ylikangas näkee sisällis-

sodan vahingoittaneen sisällissodan jälkeistä kulttuuria olennaisesti. Hän puhuu ”peittelyn ja 

salailun linnoituksesta”, josta käsin suurta osaa kulttuuria, erityisesti historiantutkimusta, on 

hallittu ja ohjailtu tukemaan voittajien näkemystä tapahtumista. Tämän näkee vaikkapa siitä, 

että vuoteen 1993 mennessä ei ollut tehty kaikenkattavaa tutkimusta vuoden 1918 kokonaisme-

netyksistä ja sotineiden kohtaloista eikä selvitetty, keille vastuu veriteoista kuului ja miten nii-

hin oli päädytty. Tämän Ylikankaan kuvaileman linnoituksen nurkista oli päässyt kuitenkin tih-

kumaan veriteoista sen verran tietoja, ettei niitä voitu kokonaan kiistää, mistä syystä niistä alet-

tiin tehdä hyväksyttäviä. Samaan aikaan punaisten veritekoja ja niiden hirveyttä korostettiin. 

Juuri tämä loi Ylikankaan mukaan pohjan pitkäksi ajaksi purkamatta jääneelle kollektiiviselle 

traumalle. (Ylikangas 2004, 521–522.) Ylikangas siis katsoo, että sisällissodan jälkeensä jät-

tämä trauma ylettää myös kulttuurisen tuotannon tasolle. Näin ollen sitä voi nähdäkseni pitää 

kollektiivisen trauman lisäksi kulttuurisena traumana, vaikkei Ylikangas käsitettä tekstissään 

erikseen mainitsekaan. 

 

Miten tätä traumaa on sitten aikojen saatossa käsitelty ja onko siitä jo toivuttu? Historiantutkija 

Seppo Hentilä ei enää 2000-luvulla puhuisi sisällissodan traumasta siinä mielessä, että se kos-

kisi myös nykysukupolvia. Hentilän mukaan tänä päivänä sisällissota käsitetään ”kansakunnan 

murhenäytelmänä”, vieraalta tuntuvana historiana, jota on vaikea kuvitella ja uskoa.5 Ylikan-

kaan ohella Ulla-Maija Peltonen (2003, 10–11, 13), joka on tutkinut sisällissodan virallisten ja 

epävirallisten muistojen käsittelyä, oli kuitenkin vuonna 2003 sitä mieltä, että sisällissodan 

trauma kaipasi vielä (2000-luvulla) työstämistä. Peltosen mukaan sisällissodan väkivaltaiset 

kuolemat ja niiden lisäksi punaisten vainajien kohtelu saivat aikaan muistamisen ja unohtami-

                                                           
5 Seppo Hentilän haastattelu 2.3.2018 radio-ohjelmassa ”Suomen sisällissota ja historian muisti”, Yle Radio 1. 



25 
 

sen välisen valtakamppailun, johon liittyi häpeää ja syyllisyyttä. Muistamisen välttely ja tapah-

tumista vaikeneminen, jota voidaan pitää vastuun välttelynä, toimivat puolustusreaktioina syyl-

lisyyden tunnetta vastaan. Peltonen esittää, että tämä vaikeneminen jatkui pitkään vuoden 1918 

jälkeen ja ulottui kaikille elämänalueille. Häpeäntunnetta sen sijaan esiintyi erityisesti hävin-

neiden puolella, kun koettiin, että oli kuuluttu väärälle puolelle. Tämäkin aiheutti vaikenemista 

ja oman taustan peittelemistä. 

 

Muistamista ja trauman aiheuttajan kriittistä kohtaamista kuitenkin tarvitaan, jotta trauman 

työstäminen olisi Peltosen mukaan mahdollista. Välttämätöntä on nostaa väkivaltaisuudet esiin 

ja julkiseen käsittelyyn, ottaa teoista vastuu ja pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja totuuteen. (Pel-

tonen 2009, 464.) Peltonen (2003, 256, 258) toteaa Dominick LaCapran huomioon viitaten, että 

trauman työstämisen keinoja ovat toisto asiasta puhumalla ja purkaminen, eli vaikean muiston 

selvittäminen ja ruotiminen juuriaan myöten. Tämä traumasta puhuminen ja sen purkaminen 

on ollut käynnissä sodan päättymisestä asti, sillä vaikka sekä valkoisiin että punaisiin lukeutui 

sotaristiriidan jatkajia, kuului molempiin ryhmiin koko ajan myös kahtiajakautuneen yhteisön 

eheyttäjiä. 

 

Peltonen (2009, 464–466) jakaa sisällissodan käsittelyprosessin neljään vaiheeseen, joista en-

simmäinen käynnistyi heti vuonna 1918 ja jatkui 1930-luvulle. Sitä leimasi molemmin puolin 

harjoitettu vastustajan tekemien julmuuksien korostaminen. Kuitenkin vain voittajien tulkinta 

ja näkökulma sotaan läpäisi julkisuuden ja edusti virallista kantaa. Häviäjät haastoivat omilla 

suullisilla ja kirjallisilla kertomuksillaan vankileirikuolemista ja joukkoteloituksista tuota viral-

lista, valkoisten tekoja peittelevää ”totuutta”, mutta ne eivät läpäisseet julkisuutta. Voittajille 

menetysten sureminen oli sallittua, ja se oli näkyvää. Pidettiin esimerkiksi hautajaisseremoni-

oita ja muistojuhlia sekä pystytettiin muistomerkkejä. Punaisten julkinen sureminen hiljennet-

tiin ja tehtiin näkymättömäksi. Kun muistomerkkien pystyttäminen punaisille kiellettiin ja niitä 

tuhottiin, muodostui usein piilossa metsissä, soilla ja sorakuopilla sijainneista nimettömistä yh-

teishaudoista omaisille tärkeitä muistin paikkoja. 

 

Sotien jälkeen alkoi käsittelyprosessin toinen vaihe, joka jatkui 1950-luvulle asti. Ilmapiiri 

muuttui sallivammaksi punaisten kokemuksien julkiselle kertomiselle Neuvostoliiton voitettua 

sodan. Alettiin kehittää erilaisia korvausmenettelyjä hävinneelle osapuolelle, ja esimerkiksi pu-

nakaartilaisten hautapaikkojen kunnostamiseen myönnettiin rahallisia avustuksia. Julkiseen 



26 
 

keskusteluun nousivat muun muassa vankileirikokemukset, punaisten perheiden ja lasten kou-

lussa ja työpaikoilla kokema syrjintä ja se, että virallinen vapaussotatulkinta edelleen kiisti voit-

tajien tekemät ylilyönnit ja laittomuudet. Kirjallisuudessa tuota virallista tulkintaa alettiin yhä 

enenevässä määrin kyseenalaistaa ja tuoda ilmi punaisten kokemuksia. (Peltonen 2009, 467.)  

 

1960-luvulta eteenpäin oli käynnissä kolmas vaihe käsittelyssä. Tällöin korostettiin sisällissotaa 

yhteisenä, jaettuna kokemuksena ja alettiin todella luoda umpeen railoa jakautuneiden tulkin-

tojen välillä esimerkiksi uusia näkökulmia esiin tuovan tutkimuksen avulla. Myös valtiovalta 

ilmaisi merkittäviä sovinnon eleitä, kun presidentti Urho Kekkonen osallistui punaisten muis-

totilaisuuksiin. Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian ja sen pohjalta tehtyjen teat-

teri- ja elokuvasovitusten myötä punaisten trauma nostettiin julkiseen toistoon, kun joukkote-

loitukset visualisoitiin ensimmäistä kertaa ja puhuttiin ruumisröykkiöiden kaltaisista tabuista. 

1960-luvulla myös koottiin mittava arkisto aikalaisten omakohtaisia kertomuksia sisällisso-

dasta. Voittajiin samaistuneet toistivat lähinnä samoja asioita, joista virallinen historiankirjoitus 

oli jo kertonut, mutta hävinneisiin samastuneiden kertomuksissa nousi esiin enemmän koke-

muksia, joista aiemmin oli julkisuudessa vaiettu. Myös suhde muistamiseen ja unohtamiseen 

poikkesi vastaajaryhmillä toisistaan: voittajiin samaistuvat perustelivat unohtamisen tärkeyttä 

sillä, että muistaminen vain ylläpitää ja lisää kärsimystä, kun taas hävinneisiin samaistuvat ko-

rostivat muistamisen tärkeyttä siksi, ettei ”totuus” unohtuisi, etteivät tapahtuneet vääryydet jäisi 

piiloon ja ettei sisällissota pääsisi enää koskaan toistumaan. (Peltonen 2003, 16–17; 2009, 467–

469.) 

 

Sisällissodan käsittelyprosessin neljäs vaihe alkoi 1980-1990-lukujen vaihteessa ja jatkuu edel-

leen. Peltosen mukaan filosofian professori Oiva Ketonen korosti 1980-luvulla niin voittajien 

kuin häviäjien tekojen julkisen käsittelemisen ja tunnustamisen sekä trauman purkamisen tär-

keyttä ja välttämättömyyttä historian tervehdyttämiseksi. Laajempi keskustelu aiheesta syntyi 

kuitenkin vasta 1990-luvun alussa Heikki Ylikankaan julkaistua Tie Tampereelle -teoksensa, 

jossa myös painotettiin trauman työstämisen välttämättömyyttä. Peltonen näkee, että sisällis-

sota käsitettiin 1990-luvulla yhteiskunnalliseksi poikkeustilaksi ja punaisen ja valkoisen väki-

vallan kierteeksi. Hän pitää tätä käsitystä ongelmallisena, sillä siihen sisältyy kysymys trauman 

unohtamisesta, ei sen purkamisesta. Tärkeää olisi pohtia oikeanlaisia ilmaisuja vaikean histo-

rian käsittelemiseksi. 2000-luvulla onkin taas painotettu muistamisen välttämättömyyttä ja ky-

sytty oleellisia kysymyksiä siitä, mitä pitäisi muistaa ja mitä unohtaa. (Peltonen 2003, 259–260; 

2009, 469.) 
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Pelkkä traumasta puhuminen eli käsittely pois päiväjärjestyksestä ei Peltosen (2009, 471–472) 

mielestä riitä trauman työstämiseksi. Sen perusteellisella selvittämisellä on erityinen merkityk-

sensä, sillä sen avulla korostetaan muistamisen tärkeyttä siinä mielessä, ettei sisällissota saa 

enää toistua. Trauman työstämiseen tarvitaan avointa keskustelua, etteivät vain tietyt ideologi-

set tahot pääsisi hallitsemaan muistoa vaientamalla tai voimistamalla tiettyjä ilmaisukanavia, 

kaikkia muistamisen ulottuvuuksia ja niitä keinoja, joita tieteellä ja taiteella, elokuvalla, kuva-

taiteella, musiikilla ja kirjallisuudella on käytettävissään. 

 

 

2.5 Sisällissodan käsittelystä kirjallisuudessa 

 

Kirjallisuus on siis yksi niistä keinoista, joilla sisällissodan traumaa on voitu työstää ja kollek-

tiivista muistia muokata. Tässä luvussa esittelen tiiviisti ja suurpiirteisesti, miten sisällissodasta 

on eri aikoina – erityisesti 2000-luvulla – kirjoitettu ja mistä näkökulmista sitä on lähestytty. 

Pyrin myös asettamaan Westön teokset osaksi sisällissotakirjallisuuden suuntauksia. 

 

Sisällissodasta alettiin kirjoittaa niin muistelmia kuin kaunokirjallisuuttakin jo heti sen päätty-

misen jälkeen. Kirjallisuudentutkija Yrjö Varpio (2009, 441–442, 444–445) kiteyttää, että voit-

taneet ja hävinneet aloittivat omat perinteensä. Sekä vapaussota- että luokkasotakirjallisuus ko-

rosti omien periaatteidensa ylevyyttä ja tekojensa oikeutusta ja leimasi vastapuolen edustajat 

raakalaisiksi ja julmureiksi. Vapaussotakirjallisuudessa eli vahvana käsitys sisällissodasta py-

hänä sotana uskon ja kirkon puolesta uskonnonvastaisia punikkeja vastaan, mutta esimerkiksi 

muuten valkoisten toimiin myönteisesti teksteissään suhtautuneet kirjailijat, kuten Ilmari 

Kianto, Juhani Aho ja Eino Leino, kyseenalaistivat seuraavan kevään ja kesän aikana toimeen-

pannut laajamittaiset teloitukset. Julkisuudessa vallalla ollutta voittajien näkemystä levitettiin 

kaunokirjallisuuden lisäksi historiankirjoissa, sanomalehdissä, tietokirjallisuudessa ja koulukir-

joissa. Hävinneiden näkökulmasta sotaa käsiteltiin työväenlehdissä ja omakustanteissa, lisäksi 

maasta paenneet kirjoittajat julkaisivat tekstejä ulkomailta käsin.  

 

Ilmestyi toki myös sovittelevampia teoksia, joissa tapahtumille yritettiin etsiä yhteiskunnallisia, 

psykologisia ja yleisinhimillisiä syitä. Suomenkielisistä ensimmäinen kriittistä linjaa edustanut 

oli F. E. Sillanpää teoksellaan Hurskas kurjuus (1919), mutta myös muita suomenkielisiä ja 

eritoten ruotsinkielisiä kirjailijoita seurasi perässä. Itsekin (kielelliseen) vähemmistöasemaan 
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kuuluneiden suomenruotsalaisten oli kenties helpompi asettua voittajien yksipuolista näke-

mystä kritisoivaan, ulkopuoliseen katsantokantaan ja ymmärtää myös hävinneitä. (Varpio 2009, 

447–448 ja 450.) 

 

Sodan kokeneen vanhemman sukupolven asenteet lievenivät ajan kuluessa, mutta syvempi 

muutos liittyi sukupolvien vaihtumiseen toisen maailmansodan aikoihin, jolloin vihanpito ja 

kyräily pehmenivät. Kirjallisuudessa sisällissotaa käsiteltiin satiirin keinoin, piilotettuna alle-

gorioiden taakse tai myytiksi etäännytettynä. Väinö Linnan 1960-luvun vaihteessa julkaistun 

Pohjantähti-trilogian myötä käsittelytapa taas muuttui. Merkittävimpänä sisällissodan kuvaa-

jana pidetyn Linnan teokset keskustelevat Varpion mukaan aikaisemman sisällissotakirjallisuu-

den kanssa haastaen sen näkemyksiä. Esimerkiksi edellisien vuosikymmenien valkoiselle sisäl-

lissotakirjallisuudelle tyypillinen passiivisen, tyhmähkön ja punakaartiin ikään kuin vahingossa 

ajautuvan henkilöhahmotyypin rinnalle syntyi aktiivinen ja ajatteleva punakaartilainen. Ulko-

kohtaisen historiankirjoituksen rinnalle Linna kirjoitti tunteiden ja kokemusten historiaa. Tässä 

historiassa ideologiat ja aatteet saivat väistyä sodan kaaoksen keskellä eloonjäämiskamppailun 

tieltä. (Varpio 2009, 451–455.) Erityisesti trilogian toista osaa pidettiin julkaisunsa aikaan so-

vitusteoksena, joka lähensi kahtia jakautunutta kansakuntaa (Kirstinä & Turunen 2013, 47). 

 

Sisällissodasta on kirjoitettu myös näkökulmasta, joka problematisoi historiallista tietoa ja tie-

donhankintaa. Tämä näkyy esimerkiksi Ralf Nordgrenin teoksessa Det har aldrig hänt (1977, 

suomeksi Sellaista ei tapahtunut, 1978), jossa korostuu historian tulkinnanvaraisuus ja moni-

äänisyys, ja Lars Sundin romaanissa Colorado Avenue (1991, samanniminen suomennos 1992), 

joka lähestyy vuotta 1918 osittain huumorin keinoin. (Varpio 2009, 459–461.) Suomenruotsa-

lainen sotakirjallisuus onkin viime vuosikymmeninä ollut usein luonteeltaan satiirista ja pasi-

fistista (Hietasaari 2016, 62). 

 

Uuden vuosituhannen vaihteen molemmin puolin on sisällissodasta ammentavaa kaunokirjalli-

suutta julkaistu enemmän kuin koskaan (Varpio, 2009, 462). Aiheeseen ovat tarttuneet eritoten 

naiskirjailijat, jotka ovat olleet kiinnostuneita yleensä miesten ja voittajien saneleman sotahis-

torian uudelleenkirjoittamisesta naisten ja lasten näkökulmasta ja traumojen purkamisesta (Les-

kelä-Kärki & Melkas 2015, 111). Tätä uudelleenkirjoittamista naisten ja lasten mutta lisäksi 

rintamalle kelpaamattomien miesten näkökulmasta on tehnyt ainakin Sirpa Kähkönen Kuopio-

sarjassaan (Kirstinä & Turunen 2013, 50). Erityisesti sarjan ensimmäisessä osassa Mustat mor-

siamet (1998) mutta myös kahdessa seuraavassa osassa, Rautayöt (2002) ja Jään ja tulen kevät 
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(2004), kuvataan vasemmistolaisten elämää valkoisten hallitsemassa Suomessa 1920–1930-lu-

vuilla ja vielä seuraavien sotien aikana. Kähkösen romaanit murtavatkin kuvaa Suomesta talvi-

sodan uudelleen yhdistämänä kansakuntana. Lisäksi sisällissotakuvauksissa on viime vuosina 

huomioitu naisten sotakokemuksiin liittyvä seksuaalinen ja ruumiillinen väkivalta ja sen pelko 

(Leskelä-Kärki & Melkas 2015, 112). Westön Kangastuksen lisäksi teosesimerkkeinä tästä lä-

hestymistavasta sisällissotaan voi mainita vaikkapa Leena Landerin Käskyn (2003) ja Anneli 

Kannon Veriruusut (2008). 

 

Etenkin uudessa sotakirjallisuudessa käsitellyt aiheet ovat usein avanneet uusia reittejä myös 

historiantutkimukseen tai kulkeneet käsi kädessä sen kanssa (eräänlaisena jatkumona Veriruu-

suista vrt. esim. Liukkonen 2018). Näin on käynyt muun muassa Landerin Käskyn kohdalla, 

sillä se on auttanut saattamaan alkuun tutkimusta punaisten naisten leimaamisesta sisällissodan 

jälkeisessä Suomessa. Toki kaunokirjallisuuskin on lainannut aiheitaan historiantutkimuksesta. 

Tutkimuksen ja kaunokirjallisuuden lainailua toisiltaan onkin mahdollista pitää eräänlaisena 

vuoropuheluna: fiktion avulla on voitu käsitellä sellaisia tunteita ja kokemuksia, jotka tutki-

muksessa ovat jääneet tavoittamatta. (Leskelä-Kärki & Melkas, 112–113.) Lisäksi käyttämällä 

teoksissaan lähdeluetteloa ja vaikkapa haastatteluja kirjailija pyrkii vakuuttamaan lukijan ker-

rotun totuudellisuudesta. Totuudenmukaisuuden vaatimuksesta ei nimittäin ole vielä 2000-lu-

vullakaan luovuttu, ja asiavirheistä huomautetaan arvioissa herkästi. (Hietasaari 2016, 197.) 

Esimerkiksi Westö (MKK, 589) kertoo Missä kuljimme kerran -romaanin lopuksi talven 1917–

1918 tapahtumien kuvauksen perustuvan pitkäaikaiseen lukemiseen, vaikkakaan mitään tämän 

tarkempaa lähdeluetteloa kirjailija ei mukaan ole liittänyt. 

 

Toisaalta Varpio kritisoi 2000-luvun taitteen sisällissotakirjallisuutta edeltäjiensä jäljittelystä ja 

siitä, että se tarttuu ajankohtaiseen, väkivallallaan ja eksotiikallaan puhuttelevaan aiheeseen. 

Uudempi kirjallisuus on Varpion väittämän mukaan vapautunutta mutta myös ääritunteisiin ja 

historialliseen spektaakkelimaisuuteen hakeutuvaa, eikä Varpio näe siinä olevan ”taiteellista tai 

menneisyyttä tutkivaa tavoitetta”. (Varpio 2009, 462.) Varpion väitettä olisi helpompi uskoa, 

jos hän antaisi tällaisista teoksista esimerkkejä, mutta näin ei tapahdu. Ainakin edellä mainitut 

teokset kumoavat osaltaan väittämää. 

 

Vaikka Varpio mainitsee Westön vuosituhannen vaihteen kirjallisuuden yhteydessä, ei hänen 

teoksiaan voi nähdäkseni pitää esimerkiksi väkivallalla mässäilevinä. Henkilöhahmojen toisil-
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leen tekemää väkivaltaa kuvataan vain siinä määrin, kuin se on tulevien tapahtumien ja hahmo-

jen kehityksen kannalta välttämätöntä, eikä kuvaus enimmäkseen ole kovin yksityiskohtaista. 

Teokset pyrkivät menneisyyden ymmärtämisen lisäksi esimerkiksi muuttamaan monien mie-

leen sitkeästi piintynyttä kuvaa ruotsinkielisistä yksinomaan valkoisten puolelle kuuluneena 

väestönosana, kun todellisuudessa nämä olivat yhteiskunnallisilta asemiltaan ja poliittisilta nä-

kemyksiltään yhtä jakautunutta väestöä kuin suomenkielisetkin.6 

 

Tuoreinta sisällissota-aiheista kirjallisuutta edustavat esimerkiksi Heidi Könkään Sandra 

(2017) ja aiemmin mainitun Anneli Kannon Lahtarit (2017), joka kuvaa sodan kaoottisuutta ja 

väkivaltaisuutta sekä sen musertavia vaikutuksia ihmismieleen valkoisten näkökulmasta. Jäl-

kimmäisen takakannessa esitetään kärkäs näkemys, että punaisten historia on näihin päiviin 

mennessä käyty läpi ja haavat nuoltu, että lähes jokaisen ”punikin” nimi tiedetään, mutta heidän 

ampujiensa ei ja että valkoiset eivät ole pahemmin muistelleet tekojaan. Samat ajatukset tois-

tuvat myös Kannon teoksestaan antamissa haastatteluissa (Niemistö 2017; Virkkula 2016).  

 

On totta, että valkoisten kuvaaminen urheina, moraaliltaan ylempinä vapaussotureina (Koskela 

1999, 224) ei välttämättä jättänyt tilaa vähemmän hohdokkaiden muistojen tai suoranaisten 

traumojen purkamiseen sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä, kun voittajien näkökulma oli 

kirjallisuudessa hallitsevana. Kannon romaani ei kuitenkaan ole ensimmäinen valkoisten haa-

voja avaava teos uudessa sisällissotakirjallisuudessa, vaan esimerkiksi myös Westön Missä kul-

jimme kerran (kuten myös Isän nimeen) käsittelee osaltaan suojeluskuntalaisten sodan jälkeen 

kokemaa syyllisyyttä, tekojen kieltämistä ja radikalisoitumista, minkä seuraavan luvun analyy-

sissäni osoitan. Sekin on tosin totta, että Väinö Linnan ja hänen Pohjantähti-trilogiansa jättä-

män perinteen mukaisesti sisällissodan tapahtumat nähdään uudemmassa kirjallisuudessa 

useimmiten punaisten näkökulmasta (Varpio 2009, 462). 

 

 

2.6 Fokalisaatiosta 

 

Teoksissa kulloinkin käytetyt näkökulmat määrittävät (kertojien lisäksi), paljonko ja millaista 

tietoa teoksien maailmasta saamme. Mutta mitä näkökulma itse asiassa tarkoittaa? Teoksessaan 

Kertova teksti. Esseitä narratologiasta (1992) Pekka Tammi tiivistää, että näkökulmaa voi pitää 

                                                           
6 Palaan tähän luvussa 4. 
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niin optisena, tiedollisena, psykologisena kuin ideologisenakin (ks. myös Rimmon-Kenan 

1999, 99–103, 105–106). Fiktiossa saman asian havainnoimiseen voidaan käyttää montaa eri 

näkökulmaa. (Tammi 1992, 15–16.) Kirjallisuudentutkija Gérard Genette on luonut fokalisaa-

tion käsitteen, jolla hän haluaa korvata näkökulman ja perspektiivin turhan visuaalisia konno-

taatioita sisältävät käsitteet (Steinby 2009, 103). Toisaalta esimerkiksi Tammi (1992, 16) pitää 

termin ”näkökulma” merkitystä suomenkielisessä tutkimuksessa kohtalaisen vakiintuneena, ja 

sen visuaalisuutta lähinnä metaforisena. Dorrit Cohnin Fiktion mieli -teoksen (The Distinction 

of Fiction 1999, suomennettu 2006) ”Lyhyt sanasto” -osiossa (toim. Paula Korhonen, Markku 

Lehtimäki, Kai Mikkonen ja Sanna Palomäki) määritellään fokalisaatio näin: 

 

”[F]okalisaatio” vastaa kysymykseen, kuka näkee tai tuntee kertomuksessa, ero-

tuksena kertojasta, joka kertoo. Fokalisaatio voidaan ymmärtää myös tekstin ylei-

senä ideologisena suuntautumisena. Fokalisaatiosta voidaan edelleen erottaa 

fokalisoija (subjekti), joka näkee tai jonka puhetta referoidaan, ja fokalisoitu (ob-

jekti) eli se, joka tai mikä nähdään. (Korhonen et al. 2006, 267.) 

 

Lisäksi fokalisaatio voidaan jakaa sisäiseen, ulkoiseen ja niin sanottuun nollafokalisaatioon. 

Esimerkiksi Kangastuksen Thune ja Matilda edustavat kumpikin vuorotellen sisäistä fokalisaa-

tiota, sillä kertomuksen fiktiivinen maailma voidaan nähdä heidän tietoisuuksiensa kautta. Ker-

toja siis kertoo sen, mitä fokalisoijana oleva henkilöhahmo tietää. Ulkoista fokalisaatiota taas 

edustaa henkilöhahmo, jonka puheita ja tekoja seurataan ilman, että päästään kuitenkaan hänen 

tajuntaansa. Tällöin kertoja kertoo vähemmän, kuin mitä henkilöhahmo tietää. (Korhonen, et 

al. 2006, 267–268.) Nollafokalisaatio onkin jo hieman epämääräisempi käsite, jonka Genette 

Cohnin (2006, 142) mukaan määrittelee ”eri henkilöhahmojen fokalisoimien kerronnan jakso-

jen väliin sijoittuvaksi liikkuvaksi käsitteeksi”. Käsitän sen kuitenkin niin, että kertoja tietää ja 

kertoo enemmän, kuin henkilöhahmo tietää. 

 

Shlomith Rimmon-Kenan jakaa fokalisaation eri alueisiin: havainnoinnin, psykologian ja ideo-

logian alueisiin, jotka voivat kaikki esiintyä samassa fokalisoijassa mutta jakautua myös eri 

fokalisoijien kesken. Havainnoinnin alue kattaa aistitoiminnan eli näön, kuulon sekä haju-, 

maku- ja tuntoaistin, ja havainnointia säätelevät tilan ja ajan koordinaatit. Ulkoinen fokalisoija 

kykenee havainnoimaan lintuperspektiivistä, kohteidensa yläpuolelta ja hallitsee kaikki ajalliset 

ulottuvuudet eli menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, kun taas sisäisen fokalisoijan 

havainnointi on rajattu siihen tilaan ja aikaan, joissa hän kerronnan hetkellä on. Psykologian 

alueeseen kuuluvat fokalisoijan mieli ja tunteet, eli kognitiivinen (tieto, olettamus, uskomus, 
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muisti jne.) ja emotiivinen puoli. Ulkoisen fokalisoijan tietämys tarinan maailmasta on rajaton, 

vaikka hän saattaakin asettaa tietämykselleen rajat, ja on emootioiden osalta objektiivinen eli 

neutraali ja ulkopuolinen. Sisäisen fokalisoijan tietämys on rajallinen ja emootioiden osalta 

subjektiivinen eli värittynyt ja osallistuva. Ideologian alueessa on kyse, kuten Rimmon-Kenan 

lainaa Boris Uspenskia, ”tekstin normeista” tai ”maailman käsitteellisen haltuunoton yleisestä 

systeemistä”. Tarinan henkilöt ja tapahtumat hahmotetaan suhteessa tähän systeemiin. Yleensä 

kertojafokalisoija toimii ideologioineen auktoriteettina, jolle kertomuksen muut mahdolliset 

ideologiat ovat alisteisia. (Rimmon-Kenan 1999, 99–103, 105–106, viitaten Uspenskiin 1973, 

8.) Näin on myös vaikkapa Missä kuljimme kerran -romaanissa. Kertojan ideologinen auktori-

teetti tulee ilmi esimerkiksi siinä, että vaikka Cedi Lilliehjelm kannattaa Lapuan liikettä, kertoja 

kuitenkin tuomitsee sen: ”Väkivalta lisääntyi, se syöpyi yhä syvemmälle arkeen ja laillinen yh-

teiskunta antautui kiltisti raiskattavaksi – –.” (MKK, 464; kursivointi minun.)7 

 

Miksi näkökulman ja fokalisaation käsitteet ja niiden määrittely ovat sitten erityisesti tämän 

tutkielman kannalta tärkeitä? Traumafiktiota käsittelevässä osiossa tuli ilmi, että kertojuus saat-

taa siirtyä toiselle henkilöhahmolle, kun trauman kokija mykistyy tai kun halutaan estää lukijaa 

samastumasta joko uhriin tai pahantekijään (Knuuttila 2006, 33). Tätä keinoa käytetään myös 

tutkimissani teoksissa, minkä analyysissäni pyrin osoittamaan. Sekä Missä kuljimme kerran että 

Kangastus 38 -romaaneissa kertoja ei vaihdu, mutta kertomuksen sisäiset fokalisoijat vaihtuvat. 

Laajennankin kertojuuden siirtymisen tarkoittamaan myös fokalisoijan vaihtumista. Kerronnan 

hajauttaminen trauman kuvaamisen keinona painottuu Eccun ja Cedin hahmojen kohdalla, jo-

ten se ja fokalisaation käsite on esillä eritoten seuraavassa luvussa. 

 

 

 

3 VALKOINEN TRAUMA 

 

 

Vaikka ainakin Tuomas Juntunen (2013, 314) näkee Missä kuljimme kerran -teoksen kertojan 

sympatioiden kohdistuvan pääasiassa punaisiin, romaanin pää- ja tärkeistä sivuhenkilöistä suu-

rin osa identifioituu valkoisiksi, ja sisällissotakin kuvataan pääasiassa valkoisten näkökulmasta 

                                                           
7 ”Våldet tog alltmer plats, det åt sig allt djupare in i vardagen och det lagbundna samhället lät sig beredvilligt 
våldtas – –.” (DVEGG, 400.) 
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ja fokalisoimana. Juntunen asettaa Westön teoksen suomenruotsalaisen sisällissotakirjallisuu-

den jatkumossa samaan joukkoon kuin esimerkiksi Runar Schildtin ja Jarl Hemmerin kuvauk-

set, jotka nekin käsittelevät valkoisten kokemaa syyllisyyttä ja joissa sisällissota esitetään 

omantunnonkysymyksenä.  

 

Jo Westön romaanissa Isän nimeen käsitellään sisällissotaa ja sen jälkiselvittelyjen mukanaan 

tuomaa syyllisyydentunnetta, kuten Leena Kirstinä toteaa teoksessaan Kansallisia kertomuksia. 

Suomalaisuus 1990-luvun proosassa (2007). Yksi Westön romaanin hahmoista on yllä mainittu 

Jarl Hemmer, joka historiallisena henkilönä Kirstinän mukaan asettui sodan aikana punaisten 

puolelle mutta myöhemmin katui sotaisia voitonrunojaan. Westön romaanissa tuodaan esille 

Hemmerin jälkeenpäin tuntema katumus. Hän aloittaa sotasyyllisyyttä käsittelevän mutta kes-

ken jäävän romaanin, jota hän todellisuudessakaan ei saanut valmiiksi. Bruno Skraken veli Leo 

puolestaan todistaa valkoisten terroria Pietarsaaressa. Hän saa tietää valkoisten suunnitelmasta 

teloittaa erään toverinsa isä mutta ei ehdi ajoissa varoittaa tätä. Tapauksen seurauksena Leo 

potee loppuelämänsä syyllisyyttä ja sovittamisen halua ja adoptoikin myöhemmin vaimonsa 

kanssa punaorvon. Brunon toinen veli Otto Sigfrid kuolee Tampereen valtauksen yhteydessä, 

minkä Brunon kerrotaan kostaneen omatoimisesti. Brunon osallisuus tapahtumiin tulee kuiten-

kin ilmi vasta Missä kuljimme kerran -romaanissa. (Kirstinä 2007, 44–47.) 

 

Noin 18-vuotiaat ystävykset Erik ”Eccu” Widing ja Cedric ”Cedi” Lilliehjelm osallistuvat mo-

lemmat sisällissotaan valkoisten puolella ja liittyvät ystäviensä Henning Lundin ja Julle Enero-

tin sekä uuden tuttavuutensa, pohjanmaalaisen Bruno Skraken kanssa mukaan rangaistuspatal-

joonaan, joka kevään ja kesän mittaan kiertää maaseutua. Siinä missä Brunon ja hänen veljensä 

Leon tiet erkanevat sisällissodan seurauksena (Kirstinä 2007, 44), myös Eccu ja Cedi reagoivat 

tapahtumiin tyystin eri tavoin, mikä aiheuttaa eripuraa heidän välilleen. Cedi ei saa kyllikseen 

kostotoimista, kun taas Eccu alun innostuksen jälkeen turtuu nopeasti: 

 

Oltiin jo melkein toukokuun kolmannella viikolla, oli lehtien puhkeamisen aika. 

Koko kevään maisema oli kylpenyt valossa, sinivalkoinen pilvetön taivas ja leh-

tipuiden paljaat ja risuiset latvukset olivat huhtikuusta lähtien olleet kuin mykkä 

taustapahvi edessään rangaistusretkikuntia ja pikaoikeudenkäyntejä ja teloituksia 

ja niskalaukauksia. Mutta nyt valkovuokot kukkivat täyttä päätä, lehtipuut ja ve-

sakot olivat verhoutuneet heleän vihreään väriin ja taivaan sini oli jo tummennut; 
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vihreää pumpulia, Eccu ajatteli, maailma on pehmeä kuin vihreä pumpuli, iltatai-

vas roihuaa kuin valuisi verta ja me vain tapamme tappamasta päästyämme. 

(MKK, 167.)8 

 

 

Tässä luvussa analysoin, miten sisällissodan seurauksia ja traumaa kuvataan Cedin ja Eccun 

hahmojen kautta, miten trauma ilmenee juonen tasolla sekä mitä ja miten traumafiktiolle tyy-

pillisiä tyylikeinoja teoksessa käytetään. Ensimmäinen alaluku keskittyy Cediin ja jälkimmäi-

nen Eccuun, mutta yhtenevien tarinapolkujen ja teemojen vuoksi käsittelen hahmoja osittain 

myös rinnakkain. 

 

 

3.1 ”Sitä ei ole koskaan tapahtunut!” – Cedin trauma 

 

Tuomas Juntunen (2013, 323–324) huomioi, että sisällissotaa edeltävät tapahtumat ja itse sodan 

alkuvaiheet kuvataan Westön romaanissa valkoisten kokemien nöyryytysten sarjana, jotka vai-

kuttavat erityisesti Cediin. Kesällä 1917 punaisten miliisiryhmä käy Lilliehjelmien huvilalla 

takavarikoimassa aseita. Tilanteen nöyryyttävyys aiheuttaa Cedi Lilliehjelmille vaikean pään-

särkykohtauksen, ja tämä joutuu vetäytymään levolle. Kertojan mukaan huvilalla myös oleske-

levat Cedin ystävät Eccu Widing, Zviga Zweygbergk ja Julle Enerot ottavat tilanteen rauhalli-

semmin ja lähtevät ottamaan aurinkoa läheiselle niemelle. Kuitenkin, kun Cedin sisko Lucie 

sattuu soutamaan niemen editse juuri poikien käytyä uimassa, nämä päättävät hetken mielijoh-

teesta esitellä Lucielle alastomia vartaloitaan: ”[H]e nousivat seisomaan kaikki kolme ja alkoi-

vat vilkuttaa ja hihkua ja hyppiä ylös alas ja pyörittää lanteitaan niin että heidän sukuelimensä 

pomppivat ja heiluivat valtoimenaan.” (MKK, 94.)9 Tämän jälkeen Lucie soutaa häpeissään 

pois. Näin romaanissa ennakoidaan nähdäkseni jo varhain, että juuri naiset joutuvat usein mies-

ten kokemien nöyryytysten maksajiksi. 

 

                                                           
8 ”Det var nästan tre veckor in i maj, det var i lövsprickningens tid. Hela våren hade landskapet badat i ljus, 
ända sedan april hade den vitblå molnfria himlen och de nakna och risiga lövträdskronorna stått där som en 
stum fondplansch, och i förgrunden ägde sedan straffexpeditionerna och snabbrättegångarna och arkebuserin-
garna och nackskotten rum. Men nu blommade vitsipporna för fullt, både färg hade redan djupnat; grön bo-
mull, tänkte Eccu, världen är mjuk som grön bomull ock kvällshimlen brinner som im den blödde och vi bara 
dödar och dödar.” (DVEGG, 147.) 
9 ”[D]e steg upp, alla tre, och började vifta och hojta och hoppa upp och ner och rulla med höfterna så att deras 
könsorgan slog och dinglade så mycket som möjligt.” (DVEGG, 82.) 
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Seuraava nöyryytys koittaa, kun sekä Eccu että Cedi otetaan helmikuun lopussa 1918 vangeiksi 

heidän osallistuttuaan taisteluihin ja heidät viedään ruotsinkieliseen reaalilyseoon. Eccu – sa-

moin kuin lukija – tapaa Cedin pitkästä aikaa ja huomaa tämän muuttuneen, katsekin on nyt 

kylmä ja läpitunkeva. Vankeja kohdellaan asiallisesti, mutta seksuaalinen turhautuminen, tyy-

tymättömyys ja kyräily valkoisten välillä yltyy ja purkautuu tappeluihin, joissa varsinkin Cedi 

kunnostautuu. Kertoja jakaa vangit eri ryhmiin sen mukaan, miten nämä kestävät nöyryytystä 

(Juntunen 2013, 324): siinä missä toinen ryhmä myöntyy allekirjoittamaan vakuutuksen, ettei 

osallistu enää punaisten vastaisiin aseellisiin toimiin, on hyvissä väleissä vartijoiden kanssa ja 

jopa opiskelee, toinen ryhmä suhtautuu vartijoihin ja vankeuden tuomaan nöyryytykseen viha-

mielisemmin. Cedi kuuluu jälkimmäiseen ryhmään ja on sen kiihkein edustaja. ”Häntä kiukutti 

kaikki, ruoka ja olosuhteet ja muut vangit ja punaiset, ja hän antoi tyytymättömyytensä näkyä; 

valitti milloin mistäkin, joskus hän valitti ryhmänjohtajalle ja välillä hän laittautui napit vastak-

kain vartijoiden kanssa.” (MKK, 147.)10 

 

Eccu muodostaa kokonaan oman kategoriansa, hän elää omassa sisäisessä maailmassaan, johon 

nöyryytyksen tunteet eivät yllä. Sen sijaan Cedillä ei kertojan mukaan ole ”mitään suojaa van-

keutta ja sen kurimusta vastaan” (MKK, 149)11. Hän halveksii itseään, koska on joutunut an-

tautumaan punaisille, ja lietsoo itseään mustaan vihaan ajattelemalla punaisten käsissä kuolleita 

tovereitaan, joista yhtä hän on itse asiassa vielä tämän eläessä inhonnut. Kaikki Cedin ympärillä 

vaistoavat tämän kasvavan vihamielisyyden, ja Eccu huomaa pelkäävänsä ystäväänsä. ”Ehkä 

hän oli pelännyt Cediä jo kauan. Eikö hän ollutkin aina, koko heidän lapsuutensa ajan, karttanut 

kohtaamasta ystävässään piilevää kiivautta ja kovuutta? Pahuutta. – – Voiko läheisestä ystä-

västään sanoa että tämä oli paha?” (MKK, 151.)12 

 

Cedi osoittaa avoimesti vihamieltä ja halveksuntaa vartijoita kohtaan esimerkiksi pilkkaamalla 

näiden puutteellista kirjoitustaitoa. Erityisesti hän asettuu törmäyslinjalle rokonarpisen naisvar-

tijan kanssa, jota kutsutaan Mustaksi Enkeliksi (tämän oikeaa nimeä ei tiedetä) ja joka aiheuttaa 

vangeissa ristiriitaisia tuntemuksia: 

 

                                                           
10 ”Han irriterade sig på allt, på maten och förhållandena och på sina medfångar och de röda, och han lät sig 
missnöje märkas; han klagade han hos rumchefen och ibland sökte han direkt konfrontation med vakterna.” 
(DVEGG, 129.) 
11 ”inget skydd mot fångenskapen och det obehag den innebar” (DVEGG, 131). 
12 ”Eller kanske var det värre än så, kanske hade han varit rädd för Cedi redan länge. Hade ha inte alltid, under 
hela deras uppväxt, vikt undan när han konfronterades med det hetsiga och hårda hos vännen? Med det onda. 
– – Kunde man säga så om en av sina närmaste vänner, att det fanns ondska i honom?” (DVEGG, 132.) 
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Hänen käytöksensä loukkasi ja ärsytti monia vankeja, ja hänen ulkonäkönsä vain 

lisäsi levottomuutta. Ilman arpia hän olisi ollut tavallinen kaunis nainen. Hänellä 

oli pitkät sääret ja tummat, kiharat hiukset, säännölliset kasvonpiirteet ja aistilli-

nen suu, mutta rokonarvet ja vaitonaisuus ja halveksunta yhdessä tekivät hänestä 

vokottelevan, ja se houkutus sykki sitten kupeissa niin nälkäisenä ja paheellisena 

että se hävetti.” (MKK, 153.)13 

 

Musta Enkeli siis paitsi ärsyttää valkoisia, myös herättää heissä – ehkä jopa Cedissä – seksuaa-

lista, vastentahtoista halua. Musta Enkeli on ylimielisyydessään ja uhmakkuudessaan punainen 

vastine Cedille. Kevään edetessä ja punaisten tappion näyttäessä aina vain todennäköisemmältä 

suurimmasta osasta vartijoita tulee yhä miellyttämisenhaluisempia, ainoastaan Mustan Enkelin 

käytös muuttuu vielä aiempaa ivallisemmaksi ja korskeammaksi. Kun Cedi sitten viimeisten 

vankeuspäivien aikana ajautuu tappeluun toisen vartijan kanssa, on Musta Enkeli ensimmäisenä 

paikalla ottamassa tilannetta haltuun. 

 

Musta Enkeli ja Cedi tuijottivat edelleen toisiaan, kumpikaan ei väistänyt katset-

taan, sitten Musta Enkeli irrotti pistimenkärjen Cedin kaulakuopasta, liu’utti sitä 

rintakehää ja vatsaa pitkin haaroihin asti, ja siellä hän pysäytti äkkiä liikkeen ja 

piti pistimenkärkeä paikallaan ja painoi vähän syvemmälle, ja sitten hän sanoi 

soinnittomalla äänellä: ”Mutta entä jos en tappaiskaan, jos vaan satuttaisin sitä 

vähän.” (MKK, 157.)14 

 

Hetki Cedin ja Mustan Enkelin välillä on intensiivinen, sen voi tulkita jopa seksuaalisesti la-

tautuneeksi. Tilanne keskeytyy, kun toiset vartijat rientävät väliin, mutta Cediin naisen osoit-

tama kastraation uhka jättää jäljen. Hän menettää yöunensa, ja hänet nähdään usein öisin koh-

tauksen jälkeen seisomassa ikkunan luona ja tuijottamassa mitään näkemättömänä ja poissaole-

vana tyhjälle pihamaalle. 

 

Muutamien päivien päästä valkoiset päästetään vapaiksi, ja punaiset vartijat otetaan vuorostaan 

vangeiksi. Cedi liittyy maaseutua kiertävään rangaistuspataljoonaan ja onnistuu houkuttele-

                                                           
13 ”Hennes sätt stötte och oroade många av fångarna, och hennes utseende bidrog till oron. Utan ärren skulle 
hon ha varit en vanlig vacker kvinna. Hon var långbent och hon hade mörkt, lockigt hår och regelbundna drag 
och en fint skuren mun, men så tillkom då koppärren som tillsammans med tystnaden och föraktet hon upp-
visade gjorde henne ännu mer frestande, och den frestelsen bultade sedan i kroppen på ett sätt som var så 
hungrigt och dekadent att det tvingade fram känslor av skam.” (DVEGG, 134–135.) 
14 ”Svarta Ängeln och Cedi stirrade fortfarande på varandra, ingendera vek undan med blicken, så lät hon ba-
jonettspetsen länsa hans halsgrop, lät den glida ner över bröstkorgen och vidare ner över magen, lät den glida 
ända ner till hans skrev där hon plötsligt lät rörelsen upphöra och höll kvar bajonettspetsen och tryckte till lite 
lätt, samtidigt som hon bytte till en alldeles felfri svenska och sa med tonlös röst: ’Men om jag int sku döda ho-
nom, om jag bara sku skada honom lite.” (DVEGG, 137–138.) 
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maan Eccunkin mukaan. Cedin johtaman pataljoonan järjestämät pikaoikeudenkäynnit ja teloi-

tukset seuraavat toisiaan niin runsaassa määrin, että jotkut paikallisista suojeluskunnista yrittä-

vät jopa toppuutella niitä ja lähettävät Helsinkiin kirjeitä, joissa pyydetään poistamaan patal-

joona kunnasta. Romaani kuvaa etenkin eräiden naispunavankien, raskaana olevan Hilja Maria 

Ahlin ja seitsemän lapsen äidin Anna Hemströmin, teloitukset tarkasti. Kumpikaan ei kuole 

ensimmäiseen kuulaan, vaan Cedi käy antamassa molemmille armonlaukauksen. Tuskallisuu-

den lisäksi sekä Hilja Ahlin että Anna Hemströmin kuolemia leimaa nöyryyttävyys, sillä mo-

lemmat jäävät maahan makaamaan rinnat paljaina. Näiden teloitusten tarkoilla kuvauksilla ha-

lutaan nähdäkseni korostaa Cedin kostonhimon kohdistuvan eritoten (seksuaalisesti aktiivisiin) 

naisiin. 

 

Eccu aavistaa, että Cedissä ja tämän johtamassa retkueessa on jotain erikoista, ja saa aavistuk-

selleen vahvistuksen, kun Cedi kertoo saaneensa selville Mustan Enkelin henkilöllisyyden ja 

olevansa juuri tämän perässä. Emmi Taavitsainen on Cedin ja Eccun ystävän Tschali Lutherin 

perheen entinen palvelustyttö ja kotoisin Kumberlasta, jonne Cedin pataljoona suuntaa kul-

kunsa. Taavitsaisten torpalla syntyy aseellinen kahakka, jossa torpan isäntä kuolee ja emäntä 

haavoittuu. Cedi tivaa naiselta Emmi Taavitsaisen olinpaikkaa ja saa vastaukseksi: 

 

”Emmiä sä et saa ikinä, lahtarinpirulainen, tääl kävi väkeä Lohjalta ja ne vei sen 

jo viikko sitten.” 

Cedi kalpeni ja sekunnin kuluttua hänen molemmille poskilleen kohosi pieni pu-

nainen läikkä. 

Sitten hän astui kolme askelta taaksepäin ja ampui naista suoraan kasvoihin. 

(MKK, 180.)15 

 

Laukaus suoraan kasvoihin on äärimmäinen reaktio ja vihanpurkaus. Tapauksen jälkeen muut 

pataljoonan jäsenet toteavat Cedille, että tämä on mennyt liian pitkälle ja että nyt saa riittää, 

mihin Cedi joutuu myöntymään. Ampumavälikohtaus torpalla salataan paikallisilta, joille pa-

taljoona väittää, että Taavitsaiset on jäljistä päätellen haettu pois jo aiemmin. Myöhemmin ker-

toja kertoo, että Emmi Taavitsainen löytyy kuolleena eräältä Helsingin ruumishuoneelta, josta 

Tschali Luther käy hänet tunnistamassa. Tschali järjestää Emmille yksinkertaiset mutta arvok-

kaat hautajaiset vanhempiensa vastustuksesta huolimatta. Ei käy ilmi, saako Cedi koskaan tietää 

                                                           
15 ”Henne får du aldrig slaktarjävel, här var folk från Lojo och hämta henne redan för en vecka sen.” // Cedi 
bleknade, och sekunden efteråt bröt en liten röd fläck fram på vardera kinden. // Sedan rog han tre steg bakåt 
och höjde geväret och sköt henne rakt i ansiktet.” (DVEGG, 158.) 
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Emmin kohtalosta. Joka tapauksessa täydellinen kosto Mustan Enkelin aiheuttamasta seksuaa-

lisesta nöyryytyksestä jää Cediltä saavuttamatta. 

 

Tämä tietty nöyryytys jää mitä ilmeisimmin kytemään vuosikausiksi Cedin mieleen. Myöhem-

min modernit, itsenäiset, seksuaalisesti vapautuneet naiset näyttävät edustavan Cedille seksu-

aalisen nöyryytyksen ja maskuliinisuuden menettämisen uhkaa. 1920-luvun puolivälissä Cedin 

kerrotaan siirtyneen elokuva-alalle ja ohjaavan elokuvaa nimeltä ”Flapper-tytön erheet”, joka 

kertoo kapinoivasta mutta myöhemmin katuvasta sekä suvun ja perinteiden edessä nöyrtyvästä 

Flapper-tytöstä. Cedin mukaan elokuvasta tulee ”hänen ylistyksensä Naiselle” (MKK, 334)16; 

todellisuudessa taitaa olla ennemminkin kyse Cedin halusta viestiä nuorille naisille, että näiden 

tulee pysytellä perinteisessä, siveellisessä ja alistuvassa naisen roolissa. Itse Cedi kuitenkin 

aloittaa avioliiton ulkopuolisen suhteen elokuvan pääosanäyttelijän kanssa, mikä luo ristiriitaa 

Cedin julkisuudessa ajamien ja yksityisyydessä toteuttamien arvojen välille. 

 

1920-luvun alussa Cedi nimittäin on mennyt naimisiin Eccun sisaren Nitan kanssa. Erään illan-

vieton aikana Nita esittää ystävineen laulu- ja tanssinumeron flirttailevaan sävyyn Cedin seu-

ratessa sivusta paheksuvana. Myöhemmin Cedi saa kuunnella muiden miesten kaksimielisiä 

puheita vaimostaan, mikä nostaa seksuaalisen nöyryytyksen kokemuksen jälleen pintaan. Yöllä 

humalainen Cedi menee nukkuvan vaimonsa luo ja pakottaa tämän seksiin, siis käytännössä 

raiskaa tämän. Kohtauksessa fokalisoijana toimii Nita, ja Cedin mielenliikkeitä ei kuvata, vain 

hänen väkivaltaisia toimiaan. Nita yrittää sanoin ja liikkein estellä Cediä, mutta tämä peittää 

hänen suunsa ja lukitsee hänen käsivartensa.  

 

– – Cedi ei sanonut mitään koko aikana ja oikeastaan se pelotti Nitaa kaikkein 

eniten, vastaamisen asemesta Cedi veti yöpaitaa ylemmäs, ”Cedi kiltti et saa!” 

Nita sanoi kovalla äänellä mutta mikään ei auttanut, – – ja toisella kädellä Cedi 

pakotti hänen säärensä erilleen ja sitten hän työntyi sisään, se teki kipeää, hehku-

van kuumaa kipua, kuin sulaa metallia, kuin juoksevaa kuunhopeaa ikkunan ul-

kopuolella, – – Cedin henki haisi viinalta ja sikarilta ja mädältä lihalta, Cedin käsi 

haisi suolavedeltä ja raudalta, Nita halusi purra käden hajalle mutta ei uskaltanut, 

hän lakkasi taistelemasta vastaan, hän makasi aivan hiljaa ja odotti että kaikki 

olisi ohi – –. (MKK, 369–379.)17 

                                                           
16 ”hans hyllning till Qvinnan” (DVEGG, 288). 
17 ” – – han bara fortsatte utan att svara på hennes tilltal med ett endaste ord, han sa faktiskt ingenting på hela 
tiden och när allt kommer omkring var det kanske det som skrämde henne allra mest, i stället för att svara drog 
han nattlinnet högre upp, ”snälla Cedi du får inte!” sa hon högt men ingenting hjälpte, – – och med den andra 
handen tvingade han isär hennes ben och så trängde han in i henne, det gjorde ont, en glödhet smärta, som 
smält metall, som det flytande månsilvret där utanför fönstret, – – hans andedräkt luktade sprit och cigarr och 
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Kohtaus kerrotaan yhdellä pitkällä, noin sivun mittaisella ja polveilevalla virkkeellä, Nitan ais-

tihavaintojen ja tuntemusten kautta. Tällainen kuvaustapa ei anna lukijalle mahdollisuutta pitää 

taukoa virkkeiden välillä ja siten käsitellä ajatuksen kanssa sitä, mitä on tapahtumassa. Tapah-

tumat vain etenevät nopeasti ja keskeytyksettä, ja Nitan tarkasti kuvaillut aistihavainnot pako-

tetaan lukijan silmille. Sen sijaan lukija etäännytetään Cedistä, jonka ajatukset jäävät vain ar-

vailujen varaan, tämä kun ei edes puhu mitään. Seuraavana aamuna Nita näkee Cedin vaeltele-

van hiljaisena, rauhattomana, tuhkanharmaana ja haamunkaltaisena ympäriinsä. Cedi on siis 

yhtä sulkeutuneessa tilassa kuin otettuaan yhteen Mustan Enkelin kanssa.  

 

Sulkeutuneisuus ja vaikeneminen ovat yleisemminkin Cedin tapoja reagoida vaikeisiin muis-

toihin ja tilanteisiin. Hän kuuluu romaanissa niihin valkoisiin, jotka haluavat jälkeenpäin enim-

mäkseen vaieta sisällissodasta ja sen seurauksena tapahtuneista kostotoimista. Sodan jälkeen 

hän kertoo Ecculle voitonriemuisena, että jo yli puolet pataljoonan pöytäkirjoista ja muista pa-

pereista on tuhottu. Näin mahdolliset väärinkäytökset ja tarpeettomat väkivaltaisuudet on mah-

dollista lakaista konkreettisesti pois.  

 

Artikkelissaan ”The Trauma of Perpetrators: The Holocaust as the Traumatic Reference of Ger-

man National Identity” (2004, teoksessa Cultural Trauma and Collective Identity) Bernhard 

Giesen analysoi toisen maailmansodan ja tarkemmin holokaustin jälkeisen Saksan kollektiivi-

sen identiteetin muotoutumista. Giesen puhuu pahantekijän tai syyllisen traumasta (”the trauma 

of perpetrator”), jota käsiteltiin jo Freudin alkuperäisessä traumateoriassa mutta joka trauma-

tutkimuksessa on usein ohitettu. Kollektiivinen identiteetti rakentuu Giesenin mukaan mennei-

syyden saavutusten ja traumojen varaan, ja molemmissa tapauksissa niiden merkitys jää yhtei-

sön jäseniltä niiden tapahtumahetkellä tavoittamatta. Saavutukset voidaan tiedostaa, niistä voi-

daan viestiä ja niitä voidaan muistella seremonioiden ja juhlallisuuksien sekä myyttisten tari-

noiden avulla vasta jälkeenpäin, samoin kuin traumat voidaan muistaa, työstää läpi ja niistä 

voidaan puhua ääneen vasta viiveellä. Niin saavutukset kuin traumat täytyy kuvitella ja kertoa 

uudelleen esimerkiksi myyteissä – saavutuksia ilmentää sankarin hahmo, ja traumaattista viit-

tausta menneisyyteen edustavat uhrien muistot. Näiden kahden väliin asettuu traaginen, vas-

toinkäymisten lyömä sankarihahmo. Tätä jaottelua Giesen täydentää pahantekijän hahmolla, 

                                                           
ruttet kött, hans hand luktade saltvatten och järn, hon ville bita sönder handen men vågade inte, hon slutade 
kämpa emot, hon låg alldeles stilla och väntade på att han skulle bli färdig – –” (DVEGG, 319–320). 
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joka omasta valinnastaan on epäinhimillistänyt muita. Kun yhteisö joutuu tunnustamaan, että 

sen jäsenet ovat sankaritekojen sijaan loukanneet heidän oman identiteettinsä kulttuurisia alu-

eita ja olleet näin syyllisiä, syntyy traumaattinen viittaussuhde menneisyyteen. Yhteisö selviy-

tyy tämän tunnustamisen ja toisaalta identiteettinsä säilyttämisen ristiriidasta joko ”kollektiivi-

sen skitsofrenian”, kieltämisen, irrottautumisen tai vetäytymisen avulla. (Giesen 2004, 113–

114.) 

 

Giesenin analysoiman sotienjälkeisen Saksan tilanne oli eri – tai oikeastaan päinvastainen – 

kuin Suomen sisällissodan voittaneiden valkoisten. Saksa ja muut akselivallat olivat sotineet 

liittoutuneita vastaan, jotka voittonsa jälkeen kielsivät saksalaisilta näiden aloittaman sodan 

moraalisen oikeutuksen ja tuomitsivat sen tavoitteet, muodon ja olosuhteet rikollisiksi (Giesen 

2004, 115). Valkoiset taas olivat punaisten aloittaman sodan itseoikeutettuja voittajia, jotka 

tuomitsivat kapinan rikolliseksi ja punaiset maanpettureiksi. Silti pahantekijän traumaa voidaan 

nähdäkseni soveltaa myös joihinkin valkoisiin: juuri he osallistuivat huomattavasti laajamittai-

sempaan ”muiden epäinhimillistämiseen” kuin punaiset, he sulkivat suuria määriä punaisia van-

kileireille ja pitivät osin laittomia pikaoikeudenkäyntejä, joita seurasi yhtä pikaisia teloituksia. 

Valkoiset reagoivat tapahtuneisiin ylilyönteihin kieltämällä ne; myyttiä valkoisesta sankarista, 

maanpuolustajasta, ei täydennetty valkoisella tappajalla – se olisi ollut ristiriidassa yhteisön 

”virallisen” muistin ja vapaussodassa voitetun itsenäisyyden, siis eräänlaisen saavutuksen – 

osaltaan määrittämän kansallisen identiteetin kanssa. Samalla tavalla Cedi ei kykene sulautta-

maan menneisyyttään mielivaltaisena tappajana osaksi omaa identiteettiään, joka perustuu si-

sällissodassa saavutetulle kunnialle ja ylennykselle. Cedin hahmo siis nähdäkseni edustaa Wes-

tön romaanissa sodan jälkeen pahantekijän tai syyllisen traumasta kärsiviä valkoisia. Tätä trau-

maa kuvataan romaanissa sekä kollektiivisella että yksilöllisellä tasolla, joista tässä luvussa 

keskityn jälkimmäiseen. 

 

Romaanissa siirrytään sisällissodan päättymisen ja sen välittömien jälkiseurauksien kuvaami-

sen jälkeen suoraan vuoteen 1922. Cedin ja Eccun ystäväpiirin kerrotaan viettäneen jo kolmen 

vuoden ajan kosteita iltoja kantapaikassaan Oopperakellarissa eli Opriksessa. tosin Cedin ker-

rotaan osallistuvan illanviettoihin vain satunnaisesti ja silloinkin latistavan tunnelman kireydel-

lään ja tinkimättömyydellään. Kuten jo traumafiktiota käsittelevässä luvussa on todettu, trau-

man kokemusta voidaan henkilöhahmossa ilmentää myös ei-kielellisesti, esimerkiksi kuvaa-

malla tämän konemaisia tai kesken jääviä liikkumisen tapoja tai eleitä, asentoja tai etäisyy-
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denottoja (Knuuttila 2006, 33). Cedin traumaan liittyy olennaisena muistojen torjuminen, suo-

ranainen kieltäminen, ja hänen olemuksensa ja liikkeensä kuvataankin usein kireinä, torjuvina 

ja varautuneina.  

 

Esimerkiksi eräässä illanvietossa, jossa Cedikin on paikalla, sosialistiksi ennen sotaa tunnus-

tautunut ja opettajana toimiva Ivar Grandell ilmoittaa kertovansa tarinan. Tässä vaiheessa ker-

toja kuvaa, kuinka ”Cedi istui takakenossa, käsivarret ristissä rinnalla ja hänen ilmeessään oli 

epäluuloa ja etäisyyttä, aivan kuin hän olisi jo etukäteen tiennyt mitä Ivar aikoi kertoa ja pahek-

sunut sitä” (MKK, 229–230)18. Cedi siis ottaa tilanteessa konkreettisesti etäisyyttä nojaamalla 

taaksepäin, myös käsien pitämisen puuskassa voi tulkita torjuvaksi eleeksi. Ivar kertoo tarinan 

pojasta, jonka on saanut kiinni toisen oppilaan eväiden varastamisesta. Kuulustellessaan poikaa 

Ivar saa selville, että tämän isä on kuollut Dragsvikin punavankileirillä, äiti on työttömänä ja 

muita sisaruksia on kolme ja että poika on varastanut eväitä ruokkiakseen sisaruksiaan. Ivar 

kertoo tarinansa viestin olevan, että punaisia on rangaistu liian ankarasti. Cedi ärsyyntyy tästä, 

sanoo punaisten saaneen kansalaisluottamuksensa takaisin liian helposti ottaen huomioon, että 

he halusivat tappaa kaikki valkoiset, ja raivostuu vielä enemmän Ivarin puolustautuessa, että 

eivät kaikki punaiset olleet verenhimoisia: 

 

Cedi sysäsi tuoliaan kauemmas niin kiivaasti että häntä molemmin puolin istuvat 

Lucie ja Lonni säpsähtivät säikähdyksestä. 

”En jaksa enää kuunnella paskapuhettasi, Ivar!” Cedi keskeytti äänellä joka oli 

raivosta käheä. ”Siirryn Toffe Ramsayn pöytään, toivottavasti siellä on miellyttä-

vämpää.” (MKK, 233.)19 

 

Jälleen Cedi ottaa tilanteessa fyysistä etäisyyttä, tällä kertaa vielä voimakkaammin elein ja kiel-

täytyy keskustelemasta aiheesta. Vastaavanlainen reaktio tapahtuu Cedin isännöidessä samana 

vuonna juhannusjuhlia isältään perimällään Lilliehjelmien huvilalla Björknäsissä. Tällä kertaa 

sisällissodan ottaa puheeksi hänen sisarensa Lucie, joka moittii Cediä ja tämän ystäviä siitä, 

että nämä haluavat omistaa kaiken tehtaista ja kartanoista urheiluseuroihin ja että jos joku köyhä 

ja nälkäinen yrittää viedä näiltä jotain, rangaistuksena jaetaan kuolemantuomioita ja suljetaan 

ihmisiä vankileireille. Cedi käskee Lucieta vaikenemaan ja muistuttaa tätä heidän keskinäisestä 

                                                           
18 ” – – Cedi satt bakåtlutad med armarna i kors och i hans minspel fanns skepsis och avståndstagande, som om 
han haft facit på hand och vetat vad Ivar tänkte säga, och ogillat det” (DVEGG, 199). 
19 ”Cedi sköt undan sin stol med en rörelse så häftig att Lucie och Lonni, som satt på varsin sida om honom, 
spratt till av förskräckelse. // ’Jag orkar inte höra på ditt skitprat, Ivar!’ avbröt han med en röst som var hes av 
raseri. ’Jag går över till Toffe Ramsays bord, jag hoppas att samtalet är angenämare där.’” (DVEGG, 202.) 
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sopimuksestaan jättää politiikka ja etenkin ”Vapaussota” taakse. Lucie ei kuitenkaan jätä asiaa 

sikseen, vaan jatkaa: 

 

”[J]a te muutkin lyseolle joutuneet tiedätte että menitte ruikuttamaan Ruotsin kon-

sulille jos juustoviipaleet olivat liian ohuita tai jos piipputupakka oli kostunutta. 

Ja vajaat puoli vuotta myöhemmin teidän vankinne ryömivät omassa ulosteessaan 

etsiäkseen siitä sulamattomia siemeniä joita…” 

”Suu kiinni, Lucie!” Cedi huusi raivoissaan. ”Siitä asiasta sinä et tiedä yhtikäs 

mitään!” 

Ivar Grandell oli koko illan tyytynyt kuuntelemaan muiden keskustelua mutta 

avasi nyt yhtäkkiä suunsa: 

”Quod erat demonstrandum.” 

Cedi käännähti ja sähähti käheällä äänellä: 

”Mitä? Mitä helvettiä sinä yrität sanoa, saatanan bolsevikki?” 

– – ”Mikä oli todistettava”, Ivar Grandell sanoi tyynesti Cedille. ”Jos sinulta yrit-

tää viedä jotakin, esimerkiksi käsityksen itsestäsi, sinä käyt heti hyökkäykseen.” 

Cedi pudisti päätään. Hän oli valahtanut kasvoiltaan valkoiseksi kuin palttina, 

mutta hänen poskillaan paloivat pienet punaiset täplät. – – hän noudatti Henningin 

neuvoa ja vajosi takaisin tuolilleen. (MKK, 256–257.)20 

 

Poimimani lainaus on pitkä mutta myös paljon kertova. Siitä käy selkeästi ilmi Cedin raivo ja 

järkytys, kun tämä pannaan vasten tahtoaan kohtaamaan menneisyytensä ja kostonsa mitta. 

Cedi kuitenkin jälleen keskeyttää puhujan ja torjuu muistot. Ivarin jälkimmäinen repliikki il-

maisee sen, mistä Cedin traumassa pohjimmiltaan on kyse: kykenemättömyydessä hyväksyä 

menneisyyden teot osaksi nykyistä identiteettiä. Cedin fyysinen reaktio, kalpeneminen lukuun 

ottamatta poskille ilmestyviä punaisia läikkiä, on toistoa aiemmalle reaktiolle Cedin kuultua 

Emmi Taavitsaisen livenneen hänen käsistään. 

 

Eccu, joka on kuunnellut Cedin ja Lucien sananvaihtoa, lähestyy myöhemmin samana iltana 

Cediä aikeenaan ottaa kevään 1918 tapahtumat puheeksi vuosien hiljaisuuden jälkeen. Cedin 

vastaus on kuitenkin jälleen torjuva, eikä hän ole tietävinään, mistä Eccu puhuu, vaikka tämä 

tarkentaa tarkoittavansa pataljoonan retkiä Västankvarniin ja Kumberlaan. ”’Sitä ei ole koskaan 

tapahtunut’, Cedi keskeytti ja hänen kasvonsa olivat kuin soturinnaamio. ’Sitä ei ole koskaan 

                                                           
20 ”’[O]ch det vet ni andra också, att ni som satt där i lyceet gick till svenska konsuln och gnydde ifall ostskivorna 
var för tunna eller ifall piptobaken hade blivit fuktig. Och mindre än ett halvt är senare fick era fiender krypa 
omgring i sitt eget träck och leta efter osmälta frön att…’ // ’Häll käften, Lucie!’ skrek Cedi radande. ’Det är sa-
ker som du inte vet ett dyft om!’ // Ivar Grandell, som hela kvällen nöjt sig med att lyssna till de andras samtal, 
öppnade plötsligt munnen: // ’Quod erat demonstrandum.’ // Cedi vände sig om och väste hest: // ’Va!? Vad i 
helvete är det du försöker säja, bolsjevikjävel?’ // – – ’Vilket skulle bevisas’, sa Ivar Grandell saktmodigt till Cedi. 
’Om man försöker ta ifran dej något, till exempel din uppfattning om dej själv, så går du genast till attack.’ // 
Cedi skakade på huvudet. Han hade blivit vit som en lärft i ansiktet, men på kinderna lyste små röda fläckar. – – 
han följde Hennings råd och sjönk ner i sin stol igen.” (DVEGG, 223.) 
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tapahtunut enkä minä halua enää ikinä kuulla sinun sanovan siitä sanaakaan.’” (MKK, 258.) 

Cedin alkukielinen repliikki kuuluu: ”’Det har aldrig hänt – –. Det har aldrig hänt och jag vill 

aldrig mer höra dej säja ett ord om den saken.’” (DVEGG, 225; kursivointi minun.) Viittaus 

Rolf Nordgrenin Det har aldrig hänt -romaaniin, joka kertoo kahden punavangin laittomasta 

teloituksesta, tehdään selväksi toistamalla repliikki (Hietasaari 2018). Cedi ei siis ole valmis 

puhumaan eikä halua Eccunkaan puhuvan. Hän jopa epäsuorasti uhkaa Eccun henkeä kehotta-

essaan tätä muistelemaan Bobrikovia, Soisalon-Soinista ja Ritavuorta, kaikki poliittisten mur-

hien uhreja.  

 

Viimeistään tämän illan jälkeen Cedi ja Eccu etääntyvät lopullisesti toisistaan. Samoin tekee 

romaanin kerronta pitemmäksi aikaa, sillä Cedin vaiheista kerrotaan lähinnä muiden hahmojen 

kirjeiden, puheiden ja tajunnan kautta. Eccu kertoo eräässä kirjeessään Ivarille, että Cedi liikkuu 

yhä epäilyttävämmässä seurassa, suomenkielisten oikeistolaisten kanssa, ”[m]ustapaitoja à la 

Mussolini, jos minulta kysyt” (MKK, 307)21. Lucie ilmaisee huolensa veljensä kireydestä ja 

heikosta itsehillinnästä kirjeessään ystävälleen. Myös vaimo Nita on huolissaan Cedistä, erityi-

sesti tämän kasvavasta pakkomielteestä politiikkaan, vaikka Cedin elämässä muuten on me-

nossa harmonisempi vaihe aviopuolisoiden jälleen lähennyttyä pari vuotta väkivaltaisen huvi-

layön jälkeen. Nita huomaa Cedin vanhan katkeruuden punaisia kohtaan nostavan päätään aina, 

kun tämä kutsuu suomen- ja ruotsinkielisiä oikeistolaisia kotiinsa poliittisiin keskusteluihin. 

Seuraavina vuosina Cedin oikeistoradikalismi vain yltyy, ja 1930-luvun vaihteessa hän liittyy 

mukaan Lapuan liikkeeseen ja osallistuu poliittisiksi vastustajiksi katsottujen henkilöiden, lä-

hinnä punaisten, kyydityksiin ja pahoinpitelyihin.  

 

Juntusen mukaan Lapuan liike esitetään Westön romaanissa ”maskuliinisena protestina”, jossa 

fasistien ilmaiseman uhon ja väkivallan taakse kätkeytyy heikkoja, homoseksuaalisia neuroo-

tikkoja, joille moderni, itsenäinen nainen näyttäytyy uhkana. Juntunen katsoo, että Cedin on-

gelmaksi ei tosin esitetä romaanissa heikkoutta vaan pakkomielteinen tarve peittää ”inhimilliset 

tunteet yltiömaskuliinisen itsetehostuksen alle”. (Juntunen 2013, 325.) Lapualaisten mahdolli-

sesta homoseksuaalisuudesta vihjaileekin lehtijutuissaan Ivar Grandell nimimerkin ”I-r” takaa. 

Ivar valikoituu Cedin ”Vapausfalangiksi” nimetyn oikeistolaisryhmän uhriksi eräänä kesäisenä 

lauantaina sattumalta, kun ryhmä etsii suomenruotsalaisten toimittajien kesäkodista Espoon 

                                                           
21 ”[s]vartskjortor à la Mussolini, om du frågar mig” (DVEGG, 265). 
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saaristosta kahta muuta toimittajaa, mutta paikalla onkin vain Ivar. Tässäkin kohtauksessa foka-

lisoijana on Ivar, tapahtumat nähdään hänen kauttaan. Cedi antaa vanhan ystävänsä ilmi tove-

reilleen kertomalla tämän olevan se ”’nimimerkki I-r joka vastikään ilmoitti Svenska Pressenin 

lukijakunnalle käsityksensä että te ja herra Wiherkaisla ja herra Suorsa olisitte eduksenne pos-

ket puuterissa ja huulet maalissa’” (MKK, 468)22. Cedin poskilla palavat taas punaiset täplät, 

jotka näyttävät ilmestyvän aina tämän tuntiessa erityisen sokeaa vihaa tai raivoa. Juuri Cedi 

ehdottaa Ivarin viemistä lyhyelle veneajelulle, ja niin Ivarin pää peitetään säkkiin ja kädet si-

dotaan. Hänet viedään väkivalloin veneeseen ja kuljetetaan sillä läheiselle saarelle, jonne hänet 

myös jätetään.  

 

Tämä muilutusreissu paljastuu käännekohdaksi Cedin tarinassa, ja samalla hahmosta tulee pit-

kästä aikaa fokalisoija paitsi aistihavaintojen, myös psykologian alueella:  

 

Asia vaivasi häntä, hän ei mahtanut sille mitään, se hiersi ja kalvoi ja kirveli; miksi 

hän oli yllyttänyt muita, miksi he eivät olleet lähteneet Estholmenista ja palanneet 

myöhemmin, miksi he olivat käyneet Ivar Grandellin kimppuun? Ivarhan oli 

nolla, – – vaatimaton surkimus ja pelkuri joka ei ollut ikinä tehnyt kenellekään 

vahinkoa. Ivar oli omituisten harhojensa uhri ja viime kädessä kuitenkin vanha 

ystävä – –. (MKK, 474.)23 

 

Vaikka Cedi pitää Ivaria täydellisenä epäonnistujana ja tämän mielipiteitä harhaisina, hän nyt 

muistaa tämän myös ystävänä. Cedi soittaa auringon laskettua kesäkotiin ja kertoo muunnel-

lulla äänellä Ivarin sijainnin. Puhelin toisessa päässä olevalle hän esittäytyy ystävänä. 

 

Kerronnassa hypätään kuvaamaan seuraavaa sunnuntaita ja maanantaita, jolloin Helsingin ka-

duilla on määrä tapahtua noin kymmenentuhannen osanottajan talonpoikaismarssi, jota Cedikin 

on odottanut. Cedi kuitenkin on viettänyt jälleen unettoman yön, jollaisia hänellä kerrotaan ol-

leen useita kyseisen kesän aikana. Cedi tuntee olonsa haluttomaksi ja välttelee vastaamasta tut-

tavien kysymyksiin siitä, miten hän aikoo ottaa ”suuren päivän” vastaan. Lopulta Cedi päätyy 

Esplanadille katsomaan marssia juuri ajoissa nähdäkseen, miten lapualaisjohtajat laskevat sep-

                                                           
22 ”’signaturen I-r, som nyligen delgav Svenska Pressens läsekrets sin uppfattning att ni och herr Wiherkaisla 
och herr Suorsa skulle vara till er fördel med pudrade kinder och målade läppar’” (DVEGG, 403). 
23 ”Det gnagde i honom, han kunde inte hindra det, det skavde och tjatade och sved; varför hade han uppviglat 
de andra, varför hade de inte lämnat Estholmen och återvänt senare, varför hade de gett sig på Ivar Grandell? 
Ivar var ju en nolla, – – en feg och beskedlig man som egentligen aldrig gjort någon skada, offer för sina förvil-
lerser bara och till syvende och sidst ändå en gammal vän – –.” (DVEGG, 409.) 
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peleet suomalaisten ja saksalaisten sankarihaudoille. Cedi kiinnittää huomiota marssijoiden ko-

viin, epäluuloisiin ja vihamielisiin ilmeisiin ja näiden käsivarsiin sidottuihin valkoisiin nauhoi-

hin. Cedi huomaa, että ensimmäistä kertaa nauhat eivät aiheuta hänessä ylpeyden ja tulevaisuu-

denuskon tunteita, vaan ahdistusta ja levottomuutta. Yhtäkkiä marssia epäröivin askelin seu-

raavan Cedin mieli täyttyy kuvista keväältä 1918, ja hän tuntee maailmansa romahtavan: 

 

Oli kevät ja puut olivat vielä paljaita ja terävässä päivänvalossa hän näki kahden 

nuoren pojan pelästyneet ja itkettyneet kasvot, he olivat juuri kaivaneet oman hau-

tansa, ja hän kuuli heidän nyyhkytyksensä ja heidän rukouksensa ennen kuin ne 

hiljenivät kun luodit osuivat heihin ja he putosivat hautaan. Hän näki naisen ma-

kaavan selällään maassa, naisen kasvot olivat vääristyneet kivusta ja vasen käsi-

varsi ja vasen sääri vapisivat kuin horkassa. Cedi näki että naisen pusero oli re-

vennyt ja että sen toinen puoli oli verestä punainen, toinen rinta oli paljas. Hän 

näki itsensä astuvan esiin ja ampuvan armonlaukauksen naisen ohimoon. Sitten 

hän seisoi metsätorpan luona, – – hän seisoi kumartuneena uuden naisen ylle – –

, ja kaikki meni Cedin sisällä punaiseksi ja sitten kaikki meni mustaksi ja hän otti 

kolme askelta taaksepäin ja sitten kaikki hajosi taas punaiseksi ja kun hän tuli 

tajuihinsa, hänen toverinsa tuijottivat häntä kauhistuneen näköisinä ja Eccu Wi-

ding itki ääneen. (MKK, 480.)24 

 

Cedi näkee ja kokee kaikki väkivaltaiset kuvat ja teot kuin ensimmäistä kertaa, kaikista brutaa-

leimpia kuvia hän ei tosin saa palautettua mieleensä, vaan niiden tilalla on mustaa ja punaista. 

Tapahtumat palaavat yhä uudestaan takaumina Cedin mieleen, hän voi pahoin ja kiirehtii ko-

tiinsa muistamatta jälkikäteen, miten on siinä onnistunut. Cedi sulkeutuu kirjastoonsa, istuutuu 

pöydän ääreen ja istuu siinä kauan liikkumatta samalla, kun kuvat toistuvat hänen mielessään 

uudestaan ja uudestaan. Kertoja arvelee sentimentaaliseen sävyyn, ettei ole mitään erityistä 

syytä sille, miksi Cedi murtuu juuri talonpoikaismarssin aikana ja että ehkä jokaisella on mur-

tumispiste, jonka ylittyessä muistojen kieltäminen ja torjuminen on enää mahdotonta. Kertojan 

tulkinta ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta, sillä juuri talonpoikaismarssin visuaaliset ärsykkeet, 

kuten valkoiset nauhat, tuntuvat laukaisevan Cedin takaumat. Muistot pyörivät Cedin mielessä 

vielä illallakin, ja niiden seuraan on liittynyt uusi muisto Nitan raiskauksesta. Cedi aavistaa 

                                                           
24 ”Han såg inte solskenet längre, han såg inte stadens lummighet, inte dess vänliga dåsighet. I stället var det 
vår och träden var ännu nakna och i det skarpa dagsljuset såg han de förskrämda och rödgråtna ansiktena hos 
två unga pojkar som just grävt sin egen grav, och han hörde deras snyftanden och deras böner innan de tyst-
nade då kulorna träffade dem och de föll ner i graven. Han såg en kvinna ligga på rygg på marken, hennes an-
sikte var förvridet av smärta och hennes vänsterarm och vänsterben darrade konvulsiviskt. Han såg hennes blus 
var sönderriven och att den ena sidan var röd av blod medan det andra bröstet var blottat. Han såg sig stiga 
fram och g ehenne ett nådaskott i tinningen. Sedan stod han ute vid ett skogstorp, – – han stod böjd över en ny 
kvinna – –, och allt blev rött inuti honom och sedan blec allt svart och han tog tre steg båkat och sedan upplös-
tes allt i rött igen och när han kom till medvetande stod hans kamrater och stirrade på honom med fasa i 
blicken och knallen från skottet ekade fortfarande där i skogen och Eccu Widing grät högt. (DVEGG, 413–414.) 
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joutuvansa katselemaan kuvia vielä pitkään, niin kauan hän on kieltäytynyt niitä näkemästä. 

Cedi haluaa puhua välittömästi Nitan kanssa, ilmaista tälle kiitollisuutensa siitä, että Nita on 

jäänyt hänen luokseen Cedin teoista huolimatta. Cedi kokee, että jos hän ei puhu nyt, se ei 

tapahdu koskaan. Hän yrittääkin puhua Nitalle, mutta ei saa ilmaistua ajatuksiaan suusta ulos 

tulevina lauseina: 

 

”Nita kiltti…” Cedi sanoi avuttomasti 

”Mikä hätänä?” Nita toisti. 

”Minä halusin vain… En ole aina ollut… minulla ei ole aina ollut…” 

Cedi vaikeni ja katsoi häntä neuvottomana. (MKK, 482.)25 

 

Näin Cedin ahdinko ja trauma jää ilmaisematta. Vaikka traumamuistikuvilla on nyt pääsy Cedin 

visuaaliseen muistiin, hänen kykynsä kertoa siitä on yhä salpautunut. Tilanne keskeytyy muu-

tenkin Nitan ilmoittaessa pariskunnan tulevan lapsen synnytyksen käynnistyneen. Myöhem-

minkään ei käy ilmi, saako Cedi kerrottua ajatuksistaan ja kokemuksistaan Nitalle tai kenelle-

kään muulle. Jonkinlainen eheytymisprosessi kuitenkin käynnistyy. Yrittäessään hieroa sovin-

toa talonpoikaismarssia seuraavana syksynä Ivarin ja Cedin välille Henning Lund kertoo Iva-

rille, että Cedi on alkanut tulla järkiinsä ja ottaa etäisyyttä politiikkaan ja että tämä on pahoillaan 

Ivarille aiheuttamastaan huolesta ja pelosta. Lisäksi Cedi käy tervehtimässä Eccua, jota ei ole 

tavannut yli vuoteen. Eccun ottaessa puheeksi muutama päivä sitten päättyneen ja surkeasti 

epäonnistuneen Mäntsälän kapinan Cedistä tulee hajamielinen ja vähäpuheinen. Silti Eccu on 

aistivinaan muutoksen vanhassa ystävässään: ”– – Cedric Lilliehjelm ei ollut entisellään; kireys 

oli toki jäljellä, se oli heti pinnan alla mutta Cedi tuntui taistelevan sitä vastaan, häilyi ankaruu-

den ja maltillisuuden välillä, ei ollut enää yhtä tuima ja pelottava.” (MKK, 499.)26  

 

 

3.2 ”Minä olin pimeyttä enkä mitään muuta” – Eccun trauma 

 

Missä kuljimme kerran -romaanissa käsiteltävä sisäisen kaksijakoisuuden teema viedään Tuo-

mas Juntusen mukaan pisimmälle Eccun hahmossa. Artikkelissaan Juntunen analysoi teoksessa 

                                                           
25 ”’Snälla Nita …’, fick han fram. // ’Vad är det?’ upprepade hon. // ’Jag ville bara … Jag har inte alltid varit … jag 
har inte alltid haft …’ // Han tystnade och tittade hjälplöst på henne.” (DVEGG, 415.) 
26 ”– – Cedric Lilliehjelm inte var sig riktigt lik; stramheten fanns nog kvar, den fanns strax under ytan men Cedi 
verkade kämpa emot, han penlade mellan stränghet och sans, han var inte lika sammanbiten och skrämmande 
längre.” (DVEGG, 430.) 
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esiintyviä valon ja pimeyden motiiveja. Juntusen mukaan valon ja pimeyden metaforia käyte-

tään romaanissa ilmentämään esimerkiksi henkilöhahmojen ja heidän luonteenpiirteidensä sekä 

tekojensa myönteisyyttä tai kielteisyyttä. Valon ja pimeyden käyttö hyvyyden ja pahuuden ver-

tauskuvina puolestaan on jo vuosituhantinen traditio. Eccu aavistaa jo varhain sisäisen kahta-

laisuutensa, hänessä elää sekä äitinsä Attin levottomuus ja melankolia että isänsä Jalin elämän-

nälkäisyys – pimeys ja valo. Romaanissa kuvataan usein, kuinka Pimeys (isolla P:llä, mikä 

tekee pimeydestä nähdäkseni abstraktimman käsitteen) vetää Eccua puoleensa ja ottaa tämän 

valtaansa, ja pakokeinona Eccu ajautuu hurjasteleviin elämäntapoihin ja juhlintaan. (Juntunen 

2013, 314, 318.) Näin tapahtuu esimerkiksi Attin kuollessa sisällissotaa edeltävänä talvena. Sen 

sijaan punaisten ottaessa vallan Helsingissä Eccun ahdistus ja suru Attin kuolemasta hälvenee 

levottomuuden ja kiukun tieltä, ja pimeydestä tulee yhä syvempää ja tummempaa. Cedin tavoin 

Eccu tuntee vielä nöyryytystä edelliskesästä, jolloin punaiset miliisit ovat käyneet Lilliehjel-

mien huvilalla: ”[H]än oli tulla hulluksi voimattomuudesta, koko hänen minänsä vaati toimin-

taa.” (MKK, 112.)27 

 

Yritettyään useamman kerran turhaan ottaa yhteyttä Cediin Eccu päättää toimia itsenäisesti ja 

hiihtää isältään salaa ja jäitä myöten Sigurdsin kartanoon, jonne on muodostettu valkoisten va-

paajoukko. Eccu pitää ratkaisua parempana kuin jäädä kotiin toimettomaksi ”Pimeyden ar-

moille” (MKK, 115)28. Pimeys pysyykin poissa Eccun ahertaessa vallitustöissä ja muissa teh-

tävissä, eikä hän juuri kiinnitä huomiota edes kartanolle kantautuviin ja myöhemmin vahvistet-

taviin huhuihin punaisten tuho- ja murhatöistä. Kaikki muuttuu, kun Eccu kuulee hyvän ystä-

vänsä Zviga Zweygbergkin kuolemasta; tämä on uhmannut ulkonaliikkumiskieltoa Helsingissä 

ja tullut ammutuksi takaapäin punaisten toimesta. Eccu lamaantuu Pimeydestä ja suorittaa as-

kareitaan haamun tavoin. 

 

Zvigan kuoleman jälkeen hän kärsi Pimeydestä ja tunsi kaunaa Vihollista koh-

taan, mutta hän tunsi myös suurta tyhjyyttä, kaikki tuntui epätodelliselta, kukaan 

Sigurdsissa ei oikeastaan tiennyt mitä he puolustivat ja miksi, suurelliset sanat ja 

mahtipontiset laulut peittivät alleen sen että käskynjako oli epäselvä ja simputus 

jokapäiväistä, ja myös sen että länsiuusimaalaiset maalaispojat ja helsinkiläiset ja 

harvalukuiset pohjalaiset eivät aina tulleet toimeen keskenään. Juovat ja riidat 

hautautuivat retoriikan ja sotilasmarssien ja runonlausunnan alle, mutta ne olivat 

silti totta, ja joskus Eccua vaivasi ajatus että kaikki kiihkeät puheenvuorot isän-

maasta ja kansanheimosta ja korvaamattomista arvoista olivat vain silmänlumetta 

                                                           
27 ”[H]an höll på att bli galen av vanmakt, hela hans jag krävde handling.” (DVEGG, 99.) 
28 ”överväldigas av Mörkret” (DVEGG, 101). 
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ja oikeasti he vain vaistomaisesti kammoksuivat kaikkea mikä oli vierasta ja eri-

laista – –. (MKK, 132–133.)29 

 

Eccu siis tunnistaa valkoisten joukon sisäiset ristiriitaisuudet samalla tavalla, kuin hän tunnistaa 

ne itsessään. Hän on kuitenkin valmis sivuuttamaan huomionsa ja epäilyksensä, sillä viha pu-

naisia ja abstraktimpaa Vihollista kohtaan on liian syvä. 

 

Kun Sigurds joutuu piirityksen ja hyökkäyksen kohteeksi tilanteessa ylivoimaisten punaisten 

toimesta, Eccu ja muut vangitaan ja viedään lyseolle, kuten edellä on mainittu. Eccu eristäytyy 

henkisesti muista vangeista ja näkee mielessään kuvia äidistään, isästään, sisarestaan ja erityi-

sesti Zvigasta. Kuvat vainoavat Eccua mutta samalla tavallaan suojelevat häntä nykyisyydeltä, 

vankeuden tuomalta nöyryytykseltä. Eccu katse onkin jo kohdistettu tulevaan ja ”yritykseen 

parantaa niitä sielun haavoja joita tiesi itsellään olevan” (MKK, 149)30.  

 

Vapaaksi päästyään Eccu kuitenkin hautautuu kotiinsa ja toimettomuuteen. Hän kärsii väsy-

myksen ja unettomuuden lisäksi yhä kasvavasta levottomuudesta. Kotona Nita harjoittelee pia-

nolla erästä Schubertin sävellystä, jota kauniimpaa musiikkia Eccu ei ole aiemmin kuullut. Hän 

tunnistaa siitä itsessään asuvan elämänhalun ja optimismin mutta myös surun. 

 

[K]un hän noina päivinä ja viikkoina vankeuden jälkeen kuuli Nitan harjoittele-

van, hän purskahti väistämättä itkuun ja tunsi torjuttujen tunteiden tulvivan sisim-

mästään, ja hän oli varma että Pimeys oli jälleen tulossa. Hän ei ymmärtänyt eikä 

koskaan ymmärtäisikään että joskus se ei ollut yksinomaan Pimeyttä, tällä kertaa 

Pimeys oli vain yksi osatekijä monista, ja jos hän olisi uskaltanut heittäytyä päätä 

pahkaa musiikkiin, Pimeys olisi hävinnyt, sillä Nitan soittamassa musiikissa oli 

myös suunnattomasti elämää ja rakkautta ja iloa. (MKK, 165.) 31 

 

                                                           
29 ”Efter Zvigas död drogs han inte bara med Mörkret och med hatet mot Fienden; han led också av en stor 
tomhet, allt kändes overligt, ingen på Sigurds visste egentligen vad de försvarade och varför, bakom de stor-
vulna orden och de mäktiga sångerna fanns otydlig ordergång och översitteri och djupa klyftor mellan de väst-
nyländska bondpojkarna och helsingforsarna och de fåtaliga österbottningarna. Klyftorna doldes bakom retori-
ken och militärmarscherna och versdeklamerandet, men de fanns där, och ibland kunde Eccu drappas av tan-
ken att alla de eldande inläggen om fädersland och folkstam och omistliga värden bara dolde en vild och 
oreflekterad skräck för allt som var främmande och annorlunda – –.” (DVEGG, 116.) 
30 ”på uppgiften att läka de själens sår han visste att han hade” (DVEGG, 131). 
31 ”[N]är han under dessa dagar och veckor efter fångenskapen hörde Nita öva brast han ofelbart i gråt och 
kände bortfösta känslor välla upp inom sig, och han var säker på att Mörkret igen en gång var på väg. Han förs-
tod inte, och skulle aldrig förstå, att ibland var det inte Mörkret allena, den här gången var Mörkret bara en 
komponent av många och skulle han ha vågat falla huvudstupa in i musiken så skulle Mörkret ha förlorat, för i 
stycket Nita spelade fanns också oändliga mängder liv och förlåtelse och kärler och glädje.” (DVEGG, 145.) 
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Eccun perimmäiseksi ongelmaksi ei romaanissa näin esitetäkään Pimeyttä ja siihen vajoamista 

vaan kykenemättömyys ottaa sitä ja negatiivisia tunteita vastaan ja käsitellä niitä. Sitä vastoin 

Eccu pyrkii yhä uudestaan Pimeydeltä pakoon, niin nytkin. Zvigan hautajaisten jälkeen Cedi ja 

muut suunnittelevat kostoa punaisille, joiden rankaisemisen he kokevat välttämättömäksi, ja 

soittelevat Ecculle houkutellakseen hänet mukaansa. Aluksi Eccu ei ole innostunut, mutta säi-

kähdettyään musiikin pintaan tuomia tunteita hän tarttuu Cedin kehotukseen liittyä tämän pa-

taljoonaan. Eccu ymmärtää vasta vuosia myöhemmin noiden päivien vankeuden jälkeen olleen 

hänen kohtalonhetkensä, jolloin hän on valinnut elämänsä suunnan ja sen, minkä merkityksen 

ja painoarvon Pimeys on siinä saava. 

 

Kertomuksessa siirrytään pataljoonan toiminnan kuvaamiseen Eccun fokalisoimana. Eccu on 

tässä vaiheessa jo turtunut tappamiseen, hänen kostonhimonsa on väistynyt ja sen tilalle ovat 

tulleet järkytyksen, ahdistuksen ja pelon tunteet. Aluksi Eccu on mieltänyt punaiset kasvotto-

maksi massaksi, joiden teloitukseen kuolleiden ystävien muisto on velvoittanut. Nyt yksittäis-

ten punaisten kohtalot tunkeutuvat hänen mieleensä ja ahdistavat häntä öisin. Eccu huomaa 

Cedin ja muun alipäällystön toimivan kylmän raivon vallassa, raivon, joka ei tunne sovintoa 

eikä armoa. Hän huomaa myös ympärillään olevat vääryydet, esimerkiksi sen, että suurin osa 

teloitetuista punaisista on tavallisia rivimiehiä, joiden johtajat ovat paenneet Ruotsiin tai Neu-

vostoliittoon, ja sen, että kielimuurin takia osa suomenkielisistä vangeista ei välttämättä tule 

kuulusteluissa ymmärretyiksi. Eccu kuitenkin kokee solmineensa pataljoonan jäsenien välisen, 

tappamisen ja vaikenemisen sopimuksen, jota ei voi enää perua. 

 

Ampumavälikohtaus Taavitsaisten torpalla on Ecculle lopullisesti liikaa ja tämä vaipuu jonkin-

laiseen shokkiin. Sen jälkeen, kun Cedin kerrotaan Eccun fokalisoimana ampuvan Emmi Taa-

vitsaisen äitiä, siirrytään suoraan kohtaukseen, jossa pataljoonan jäsenet kaivavat haudat ruu-

miille. Kerronnan aukon voi tulkita ilmaisevan Eccun mielen lamaannusta ja shokkitilaa. Myö-

hemmin Cedin kokemasta takaumasta käy nimittäin ilmi, että Eccu itkee ääneen järkytyksestä 

heti ampumavälikohtauksen jälkeen. Automatkalla pois torpalta Eccu myös hokee mielessään 

yhä uudelleen ja uudelleen samaa lausetta, jonka hän on kuullut Sigurdsissa: ”’… se hetki kun 

laki ja järjestys jälleen vallitsevat vapaassa ja rauhanomaisessa isänmaassa… se hetki kun laki 

ja järjestys jälleen vallitsevat vapaassa ja rauhanomaisessa isänmaassa…’” (MKK, 181.)32  

                                                           
32 ”… den stund då laglig ordning åter härskar i ett fritt och fredligt fädernesland … den stund då laglig ordning 
åter härskar i ett fritt och fredligt fädernesland …” (DVEGG, 159.) 
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Kuten edellisessä luvussa on tullut ilmi, romaanissa siirrytään sisällissotakuvauksen jälkeen 

suoraan vuoteen 1922, romaanin kolmanteen osaan, jonka alaotsikkona on ”Perhoslamppujen 

alla”. Eccun kerrotaan perustaneen oman valokuvausateljeen keskeytettyään insinöörinopin-

tonsa ja menneen naimisiin erään Aina Gadolinin kanssa. Eccu on jo ehtinyt saavuttaa mainetta 

valokuvaajana, ja hän viettää lähes kaikki arki-illat ateljeella ajaen itseään kovaa vauhtia uupu-

mukseen.  

 

Hänen työpäivänsä olivat kohtuuttoman pitkiä ja hän nukkui vain muutaman tun-

nin yössä, hänen sisällään asui pahoja henkiä ja ne olivat alati läsnä, hän tunsi että 

niin se oli mutta hän ei ollut tietääkseenkään, hän antoi demonien riivata itseään 

pohtimatta sen enempää mitä ne olivat ja miksi ne häntä riivasivat, hänellä oli 

pieni taskumatti, hän otti siitä huikan tai kaksi, ei koskaan enempää, – – ja kun 

päivän työ oli tehty, – – silloin alkoivat Perhoslamput houkutella ja vetää puo-

leensa, – – ne imivät häntä luokseen, – – kutittivat häntä – –: ne vetosivat uteliai-

suuteen ja elämänhaluun. (MKK, 193–194.)33 

 

Tulkitsen ”pahojen henkien” ja ”demonien” tarkoittavan Eccun kokemaa traumaa, jota ei tie-

tenkään koskaan romaanissa nimetä suoraan traumaksi. Oopperakellarin Perhoslamput symbo-

loivat pakokeinoa, lääkettä traumaan, joka nautitaan alkoholin muodossa. Valoa loistavat, elä-

mää kohti vetävät Perhoslamput toimivat kuolemaa kohti vetävän Pimeyden vastakohtana. 

Myöhemmin kerrotaan Eccun tilanneen ateljeehensakin samanlaisen perhoslampun kuin Op-

riksessa.  

 

Erään perhoslamppujen alla vietetyn illan jälkeen Eccu, Lucie ja muutama muu ovat kävele-

mässä Ivarin luo jatkoille, kun Eccu saa takauman kevääseen 1918. Sen laukaisee kertojan ar-

vion mukaan ehkä huhtikuinen leppeä ilma, taivaalla viipyilevä sinisen sävy tai taivasta vasten 

erottuvat paljaat puut. Yhtäkkiä Eccu siirtyy ajassa neljän vuoden taakse, hän kuulee Nitan 

soittaman musiikin, sitten hän istuu pataljoonan auton kyydissä, sitten hän näkee Hilja Ahlin 

maassa makaamassa, joukkohautaan ammutut vangit ja sitten Cedin laukaisevan aseensa Taa-

vitsaisen emännän kasvoille. Eccu havahtuu Lucien ääneen, kun tämä kysyy hänen vointiaan. 

Eccu huomaa ottaneensa tukea lyhtypylväästä ja voivansa pahoin. Traumateorian kielellä Ec-

cun trauman muistikuvat siis ovat esitietoisuudessa, koska ne palaavat selkeinä Eccun mieleen 

                                                           
33 ”Hans arbetsdagar var ohyggligt långa och hon sov bara några timmar per natt, där inuti honom bodde de-
moner och de var i verksamhet ständigt, han kände att det var så men han försökte att inte låtsas om det, han 
lät demonerna driva honom framåt utan att grubbla desto på vilka de var och varför de drev honom och vart, 
han hade en liten plåtflaska i kavajfickan, han tog en klunk eller två bara, aldrig mer, – – och när dagens arbete 
äntligen var gjort, – – då var det Fjärilslamporna som började locka och dra, – – de sög honom till sig, – – kitt-
lade honom – –: i hans nyfikenhet och livshunger.” (DVEGG, 168–169.)  
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jonkin ulkoisen tai sisäisen ärsykkeen voimasta, eikä niihin liity samanlaista täydellistä dissosi-

aatiota eli ”poislohkomista” kuin Cedin kohdalla (Knuuttila 2010, 45, 52).  

 

Ivarin luona Ecculle kelpaavat kaikki juomat, joita tämä hänelle tarjoaa. Kertoja arvuuttelee, 

johtuuko se siitä, että Eccu pelkää muistikuvien palaavan, vai ei. Joka tapauksessa seuraavaksi 

kerrotaan Ivarin fokalisoimana Eccun erikoisesta käytöksestä: 

 

Juotuaan muutaman lasillisen kotipolttoista Eccu alkoi ravata eteisessä. Ivar kuuli 

hänen menevän ahtaaseen toilettiin, ja toisella tai kolmannella kerralla hän huo-

masi että Eccu avasi vesihanan heti, hän ei koskaan virtsannut eikä vetänyt pyttyä, 

sen sijaan kraana valui täydellä voimalla, vaikutti siltä että Eccu saippuoi siellä 

käsiään tai kasvojaan ilman että se liittyi minkään tarpeen tekemiseen. (MKK, 

212.)34 

 

Näin kerronta etäännytetään Eccusta, ja Ivarista tehdään traumaoireilun todistaja. Ivar myös 

huomaa Eccun hermostuneen olemuksen ja sierettyneet, punaiset kädet, jotka kielivät nekin 

pakonomaisesta käsienpesusta ja trauman fyysisestä oireilusta. Eccun kerrotaan olevan istahta-

maisillaan tuoliin mutta keskeyttävän liikkeensä ja hoippuvan huoneen toiselle puolelle, näin 

trauman kokemus välitetään jälleen katkonaisten liikkeiden kuvauksen avulla. 

 

Ivar joutuu samankaltaisen välikohtauksen todistajaksi seuraavana juhannuksena Lilliehjel-

mien huvilalla. Eccu on myrkyttänyt hänen ja nyt raskaana olevan Ainan käyttämän vieras-

kamarin Pirolin-syöpäläismyrkyllä. Käy ilmi, että Eccu on käyttänyt myrkkyä myös kotona ja 

että Aina on antanut niille käyttökiellon. Eccu ei kykene antamaan tuohtuneelle vaimolleen ja 

huvittuneelle seurueelle selitystä syöpäläispelolleen, jota ”demoni” ruokkii, vaan hämmentyy. 

Ivar huomaa jälleen ystävänsä sierettyneet ja rohtuneet kädet ja tunnistaa tämän tuskan ja epä-

toivon aidoksi. Hän tunnistaa itsensä kaltaisen epäilijän, ”joka kieltäytyi olemasta paatunut ja 

pragmaattinen, kieltäytyi yksinkertaistamasta ajatuksenkulkuaan voidakseen helpommin valita 

puolensa maailman konflikteissa” (MKK, 253)35. 

 

                                                           
34 ”När Eccu druckit några glas hembränt började han försvinna ut i tamburen gång på gång. Ivar hörde honom 
gå in på den trånga toaletten, och den andra eller tredje gången lade han märke till att Eccu öppnade lavo-
arkranen genast, man hörde honom aldrig pissa och spola, i stället rann kranen med full kraft, det föreföll som 
om Eccu tvagade händerna eller ansikter där inne utan att det var förenat med uträttandet av någon tarv.” 
(DVEGG, 185.) 
35 ”som vägrade bli luttrad och pragmatisk, vägrade förenkla sina tankegångar för att lättare kunna välja sidai 
världens konflikter” (DVEGG, 220). 
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Sirkka Knuuttila (2010, 47, 48) esittää, että ”trauma sitoutuu johonkin koetun tapahtuman me-

tonyymiseen yksityiskohtaan” ja nimittää tällaista figuuria traumaattiseksi indeksiksi, jonka 

”tunnesisältö muuttuu, kun alun perin kirjaimellinen metonymia metaforisoituu uusissa teksti-

konteksteissa”. Tämä figuuri on usein traumaattisen tapahtuman kestämättömin yksityiskohta, 

joka kuitenkin selkeäpiirteisenä tallentuu aistimuistiin. Se on myös ”kuoleman ja elämän kak-

sinaista eksistentiaalista kauhua” herättävä ja ”uhkaavaan toimintaan viittaava osaobjekti”. 

Nähdäkseni Missä kuljimme kerran -romaanissa tällaisena traumaattisena indeksinä voi ainakin 

Eccun tapauksessa pitää (alastonta/vähäpukeista) naiskehoa: juuri punaisen naisvangin kuol-

leena makaavan ruumiin kuva toistuu useissa Eccun kokemissa takaumissa ja myöhemmin hä-

nen näkemissään painajaisissa. Ne ovat suorin ja kivuliain viittaus Eccun itsensä toteuttamiin 

ja todistamiin teloituksiin, jotka aiheuttavat hänelle syyllisyydentunteeseen että väkivaltaisten 

tilanteiden todistajuuteen liittyvän trauman, joka vaikenemisen ja tappamisen sopimuksen 

vuoksi jää purkamatta.  

 

Toisaalta Eccu yrittää luoda ikuista kauneutta juuri hekumallisia, eläviä naiskehoja valokuvaa-

malla. Nähdäkseni Eccu pyrkii näin häivyttämään visuaaliseen muistiinsa syöpyneitä kuvia 

naisten kuolleista ruumiista. Eccu on valokuvaajana kunnianhimoinen, ja häntä ajaa tarve ku-

vata sodanjälkeistä, rikkinäistä ihmistä, jollainen hän itsekin on. Samalla Eccu kuitenkin haluaa 

tavoittaa kuolematonta kauneutta. Hän on omaksunut lyseolla vankina lukemastaan artikkelista 

ajatuksen, että kauneus on kuolevaista ja että vain unissa sekä valokuvissa ja maalauksissa se 

voi säilyä hengissä ja muuttumattomana ikuisesti. Eräällä Tukholman-matkallaan Eccu saa kä-

siinsä eroottissävytteisiä, naiskehoja tutkivia valokuvia, jotka tekevät häneen suuren vaikutuk-

sen. Noin kaksi vuotta myöhemmin, kesällä 1922, Lucie pyytää Eccua ottamaan itsestään vas-

taavia kuvia. Ne onnistuvat niin hyvin, että Eccun maine kiirii helsinkiläisten yläluokan naisten 

keskuudessa, ja seuraavien vuosien aikana Eccu kuvaa useita enemmän tai vähemmän rohkeita 

otoksia naisvartaloista. Kuvattavien kasvot piilotetaan yleensä jollain asusteella tai rajataan ko-

konaan kuvasta ulos. Näin vartalot eivät henkilöidy kehenkään, vaan edustavat jotakin yleisem-

pää. Yksi tällainen otos, joka kuvaa alastonta, kasvot poispäin kääntänyttä naista, voittaa jopa 

Helsingfors Amatörfotografklubbenin joulujuhlassa ensimmäisen palkinnon. Naiskeho siis 

muuttuu viittaamaan kuolemattomaan kauneuteen, elämään. 

 

Vuonna 1924 Eccu saa hermoromahduksen ja joutuu parantolaan, mikä käy ilmi Lucien kir-

jeestä ystävälleen Mickille. Lucie kirjoittaa myös Ecculle lokakuussa 1925. Kirjeestä ilmenee, 

ettei Eccu ole vastannut Lucien yhteydenottoihin, että Eccun elämä on ollut kaoottista viimeiset 



53 
 

kaksi vuotta, että Eccu on ainakin jossain vaiheessa asunut erillään Ainasta ja lapsestaan Stig-

Olofista ja että Eccu on huhujen mukaan jo paranemaan päin. Lucien tavoin lukijakin saa näin 

”kautta rantain” ja pikkuhiljaa tietää enemmän Eccun tilanteesta, ensin Lucien kirjeen ja myö-

hemmin Ivarin kirjeen kautta. Ivar kirjoittaa Henriettelle, rakkautensa kohteelle Tukholmaan 

olosuhteista, jotka ovat ajaneet Eccun romahtamiseen. Ivarin mukaan Eccu ei ole malttanut 

levätä vuosikausiin, unettomuuttaan ja harhojaan hän on lääkinnyt viinalla, minkä vuoksi koko 

hänen taloutensa on vaarantunut, ja Eccu on joutunut ottamaan lainoja. ”Tänä kesänä Eccu sit-

ten romahti kesämökillään Villingissä, vaimonsa ja pienen poikansa silmien alla” (MKK, 

310)36, Ivar kirjoittaa.  

 

Vastauskirjeessään Lucielle Eccu kertoo itse hermoromahduksestaan, hän kertoo halunneensa 

pyörittää ateljeeta ja kehittyä paremmaksi valokuvaajana, aviomiehenä ja poikansa syntyessä 

myös isänä. Hän kertoo halunneensa ”pysyä hyvissä väleissä tämän saaren porvariston kanssa, 

vaikka sen ajatukset eivät käykään yksiin omieni kanssa” (MKK, 302)37. Hän kertoo sulke-

neensa silmänsä omalta liialliselta työnteoltaan, kunnes eräänä alkukesän päivänä mikään ei 

yhtäkkiä sujukaan eikä hän löydä päästään kuin ”julmia kuvia ja synkkiä ajatuksia” (MKK, 

303)38. Eccu rinnastaa tämän alkukesän päivän kukoistuksen ja eloisuuden omaan sisäiseen hil-

jaisuuteensa ja mykkyyteensä. Hän kokee Pimeyden ottaneen itsestään otteen, minkä seurauk-

sena on ollut kuukausien ajan painajaisia ja itkua. 

 

Ivarille hän myöntää, että on juuttunut liian kauaksi aikaa perhoslamppujen alle ja ettei yhä 

tervehtyneenäkään voi olla ajattelematta sisällissodan tapahtumia:  

 

Sitä että niin moni kykeni murhaan. Ja että siitä ei rangaista, että syyllisiä ei oteta 

kiinni, ei ainakaan silloin kun kuuluvat voittajiin. Mietin pitkään miksi tämä tieto 

ahdistaa minua niin kovasti. Mutta sitten ymmärsin. Minä katson ihmisten maail-

maa kuin hullujenhuonetta. Ei kokoavaa ajatusta, ei päämäärää, ei vakautta. Jos 

sellaisessa maailmassa voi olla pyöveli ilman että joutuu vastuuseen, silloin voi 

myös koska tahansa muuttua uhriksi. Tai syntipukiksi vailla mahdollisuutta hyvi-

tykseen. (MKK, 307–308.) 39 

                                                           
36 ”I somras bröt Eccu sedan ihop i sin sommarstuga på Villinge, mitt framför ögonen på sin hustru och sin lille 
son” (DVEGG, 268). 
37 ”hålla mig väl med bourgeoisien här på ön trots att deras tankar inte är mina” (DVEGG, 261). 
38 ”onda bilder och mörka tankar” (DVEGG, 262). 
39 ”på att många faktiskt gick i land med mord. Att man kan göra sådant ostraffat, utan att ens bli ertappad, åt-
minstone om man hör till den vinnande sidan i ett krig. Jag undrade länge varför den insikten gör mig så fruk-
tansvärt beklämd. Men sedan förstod jag. Jag set på människans värld som på ett dårhus. Ingen övergripande 
tanke, inget syfte, ingen stadga. Om man i en sådan värld kan vara bödel utan att ertappas och ställas till svars, 
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Eccu kokee, että koska häneltä on teloittajana viety mahdollisuus ottaa virallisesti vastuu teois-

taan ja hyvittää ne, hän on myös tilanteen uhri. Eccu pohtii lisäksi muistin ja muistamisen mer-

kitystä. ”Hienosyinen muistimme tekee meistä ihmisiä, meidän on aina muistettava muistaa. 

Mutta olen antanut periksi. Sellaista imperatiivia ei ole olemassa. Jos voi valita muistamisen, 

voi myös valita unohtamisen. Monet valitsevat jälkimmäisen.” (MKK, 308.)40 ”Monilla” Eccu 

viitannee ainakin Cediin. Eccu ei kuitenkaan kerro, kumman hän itse loppujen lopuksi aikoo 

valita. Vastauksessaan Ecculle Ivar kehottaa tätä jättämään menneisyyden taakseen ja elämään 

nykyisyydessä. Hän kirjoittaa, ettei tiedä, mitä Eccu on sodan aikana tehnyt, mutta muistuttaa, 

että joka tapauksessa tehtyä ei saa enää tekemättömäksi.   

 

Näyttäisi siis siltä, että hermoromahduksen jälkeisinä aikoina Eccu pyrkii aktiivisesti erittele-

mään ja käsittelemään ahdistuksensa syitä ja pääsemään eteenpäin. Hän tekee myös lisää intii-

mejä kuvauskeikkoja Helsingin yläluokkaisille naisille ja pääsee näin jälleen valjastamaan am-

mattitaitonsa kauneuden luomiseen. Seesteisyyden kausi ei kuitenkaan jatku pitkään, kesällä 

1926 Eccun kerrotaan juovan enemmän kuin aikoihin. Ecculla on aviohuolia, hänen vaimonsa 

on mustasukkainen Lucien vuoksi, hän on oivaltanut rakastavansa väärää naista ja lisäksi ole-

vansa vain keskinkertainen muotokuvaaja. 

 

Saman huvilaviikonlopun aikana, jolloin Cedi ottaa väkisin vaimonsa Nitan, Eccu ottaa Lucien 

kanssa aurinkoa rannalla. Jokin Lucien asennossa saa Eccun järkyttymään: 

 

[S]e johtui Luciesta ja siitä miten tämä makasi, toinen käsivarsi sivulla retkottaen 

ja toinen luonnottomasti vartalossa kiinni. Siinä samassa Eccu ymmärsi; hän oli 

nähnyt ruumiin makaavan samassa asennossa kerran ennenkin, sodan aikana, nai-

sen ruumiin, naisen jonka kasvot oli juuri ammuttu hajalle. (MKK, 364.)41 

 

Muistikuva ei kuitenkaan enää aiheuta samanlaista oireilua kuin aiemmilla kerroilla. Eccu ky-

kenee nopeasti kasaamaan itsensä keskittymällä ajattelemaan valokuvaamista. Lucie on ainoa, 

                                                           
då kan man också när som helst förvandlas till ett offer. Eller till en syndabock utan möjlighet till upprättelse.” 
(DVEGG, 265–266.) 
40 ”Vårt finförgrenade minne gör oss till människor, vi måste alltid komma ihåg att minnas. Men jag har resig-
nerat. Det finns inget sådant imperativ. Om man kan välja att minnas kan man också välja att glömma. Många 
väljer det senare.” (DVEGG, 266.) 
41 ”[D]et var någonting med Lucie och hur hon låg, med den ena armen utslängd åt sidan och den andra vriden i 
en onaturlig ställning tätt intill kroppen. Med ens förstod han; han hade sett en kropp ligga i den ställningen en 
gång tidigare, det var under kriget, en kvinnas kropp, en kvinna som just fått ansiktet bortskjutet.” (DVEGG, 
315.) 
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jonka kuvaamisessa Eccu tuntee onnistuneensa. Niinpä Eccu tarttuu innokkaasti toimeen Lu-

cien pyytäessä häntä tekemään tästä jälleen kauniin. Valokuvaamisesta voi ehkä tulkita tulleen 

Ecculle suojautumiskeino menneisyyden kauhukuvia vastaan. 

 

Kesään 1928 mennessä Eccun ja Ainan avioero on astunut voimaan, eikä Eccu enää kuvaa seu-

rapiirinaisia. Hän harkitsee luopuvansa kuvaamisesta jopa kokonaan, sillä kuvat eivät enää suo 

hänelle sellaista turvaa kuin aiemmin. 

 

Kerran hän oli haaveillut kuvista jotka vangitsivat silmänräpäyksen lisäksi myös 

kaiken sen elämän joka jokaisessa sekunnissa piili. Mutta kuvat olivat pettäneet 

hänet, hän oli satojen, tuhansien tallennettujen sekuntien vanki, – – mutta jokai-

nen sekunti oli kuollut ja puhui hänelle ankarasti ja kertoi että joka ikinen hänen 

elämänsä hetki vei häntä askeleen lähemmäs hänen omaa väistämätöntä ja hyvin 

henkilökohtaista kuolemaansa. (MKK, 382.)42 

 

Kertoja kertoo Eccun juopottelevan ja huvittelevan kuin viimeistä päivää. Whiteheadin (2004, 

86) mukaan toisto on yksi tärkeimmistä kirjallisista tekniikoista, joilla traumaa voidaan jälji-

tellä, sillä se muistuttaa tapahtuman itsepintaisesta palaamisesta kokijan mieleen. Toistoa voi-

daan käyttää sekä kielen, kielikuvien että juonen tasolla. Tulkitsenkin Eccun repsahdukset juuri 

tällaiseksi juonen tasolla tapahtuvaksi toistoksi. Sivulla 528, Eccun viimeisistä vaiheista ker-

rottaessa, selviääkin, että Eccun näkemät painajaiset muun muassa punaisten naisten ruumiista 

tai yläpuolella leijuvista, kalpeista naisenkasvoista ovat vuosien ajan käynnistäneet ”väärinkäy-

tön kausia”43. Cathy Caruth (1996, 11) pitää 1900-luvun keskeisimpinä ja toistuvimpina trau-

man kuvauksina sotilasta, joka näkee ympärillään mittavaa ja yhtäkkistä kuolemaa, kärsii tästä 

näystä turtuneessa tilassa ja elää sen toistuvasti uudelleen painajaisissa. Tällainen sotilas on 

myös Eccu.  

 

Sekä Lucie että Cedi yrittävät auttaa Eccua useamman kerran nousemaan jaloilleen. Cedin tapa 

on saarnata ja vedota Eccun velvollisuudentuntoon: hänen mielestään huvittelunhalu on ollut 

paikallaan nuorempana, jolloin he ovat yrittäneet toipua sisällissodasta ja vanhempiensa mene-

tyksestä, mutta nyt Ecculla on kouluikää lähestyvä lapsi ja ateljee, jotka molemmat kaipaavat 

                                                           
42 ”En gång hade han drömt om bilder som inte bara fångade ögonblicket utan också allt det liv som fanns 
förborgat i varje liten sekund. Men bilderna hade skivit honom, han satt fjättrad vid hundratals, ja tusentals 
tillvaratagna sekunder – –, men varenda av dem var död och talade strängt till honom och berättade att varje 
ögonblick han levde förde honom ett steg närmare hans egen oundvikliga öch högst ersonliga död.” (DVEGG, 
330.) 
43 ”perioder av intensifierat missbruk” (DVEGG, 455). 
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huomiota. Lucie ottaa pehmeämmän lähestymistavan ja kysyy, eikö Eccu voisi tukeutua johon-

kin suurempaan voimaan, esimerkiksi Jumalaan. Lucie kysyy, mikä Eccua oikeastaan riivaa, 

äitinsä kuolema vai pataljoona, mutta Eccu ei osaa kunnolla vastata ja vaikuttaa menettäneen 

kaiken tahdonvoimansa tarkastella tai korjata tilannettaan.  

 

”En tiedä. Ei se ole noin konkreettista. Se on… en minä osaa nimetä tai selittää 

sitä.” 

Hän hiljeni. Hän tuntui vetävän henkeä, aivan kuin äsken lausutut sanat olisivat 

vaatineet lähes yli-inhimillistä ponnistusta. – – 

”Sisälläni vain pimenee”, Eccu sanoi. ”Enkä tiedä mitä tekisin, minulla ei ole kei-

noja enää, olen kokeillut kaikkea.” (MKK, 389.)44 

 

Seuraavan kerran, kun sekä Cedi että Lucie yrittävät auttaa Eccua, eletään 1930-luvun vaih-

detta, ja Eccun ahdinko syvenee syvenemistään. Hän on joutunut Henningin kanssa juovuspäis-

sään kolariin, joka on vaatinut kahden nuoren naisen hengen. Tapaus on mahdollista tulkita 

aiemman traumakokemuksen uudelleen esittämiseksi tai näyttelemiseksi (”acting out”) arkielä-

mässä (Knuuttila 2010, 44): Eccun ja Henningin toimet, juopottelunhimo ja rattiin juovuksissa 

lähteminen, aiheuttavat työväenluokkaisten Heinin ja Linnean kuoleman. Kuulusteluissa mo-

lemmat kieltävät juoneensa alkoholia, ja molemmat selviävät rangaistuksetta osittain Hennin-

gin korkean aseman vuoksi. Molemmat myös vaikenevat visusti tapauksesta jälkeenpäin. 

 

Lucie on kuullut huhuja Eccun vaikeuksista mutta järkyttyy silti tämän elähtäneestä ja turpeasta 

olemuksesta. Tutkiessaan Eccun asuntoa hän huomaa tyhjiä viinapulloja mutta myös pari pientä 

apteekinpulloa, joissa on kokaiinin käyttöön viittaavia jauhojäämiä. Lucie kuitenkin kieltäytyy 

näkemästä merkkejä Eccun palanneesta pakko-oireisesta käytöksestä, koska hän itse on vasta-

rakastunut eikä halua luopua rakkauskuplastaan. ”Sen vuoksi hän ummisti nyt silmänsä, hän 

kieltäytyi näkemästä Eccun nykiviä ja pakonomaisia päänliikkeitä, hän kieltäytyi näkemästä 

miten Eccu puri sormenpäitään ja repi niistä nahan, hän ummisti silmänsä pakokauhulta joka 

piili Eccun viinanhuuruisen nahkeuden alla – –.” (MKK, 454.)45  

 

                                                           
44 ”’Jag vet inte. Det är inte så där konkret. Egentligen är det … det är ingenting jag kan sätta fingret på eller 
förklara.’ // Han tystnade och såg ut att kippa efter andan, som om orden han nyss uttalat kvärt en nästan 
övermänslig ansträngning. – – // ’Det bara blir mörkt där inuti’, sa Eccu. ’Och jag vet inte vad jag ska göra, jag 
har inget motgift längre, jag har prövat allt.’” (DVEGG, 336.) 
45 ”Därför blundade hon ny, hon vägrade se Eccus knyckiga och tvångsmässiga huvudrörelser, hon vägrade se 
hur han bet i sina fingertoppar och slet skinnet från dem, hon blundade för den uppjagade skräcken som fanns 
där mitt i hans spritframkallade dävenhet – –.” (DVEGG, 392.) 
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Lähtiessään Lucie kuulee Eccun epätoivon ja itseinhon tukahduttaman äänen sanovan: ”’Minä 

haaveilin elämästä jossa ei olisi seiniä eikä kattoa enkä saanut muuta kuin tämän saatanan suon 

johon upota.’” (MKK, 455.)46 Sanat kiteyttävät mielestäni Eccun – ja itse asiassa useiden mui-

den sisällissodan ja ylipäätään elämän hampaisiin jääneiden hahmojen – tragedian. Jokainen 

heistä aloittaa elämänsä haluten tehdä siitä paremman, mutta kipeät kokemukset vetävät heidät 

kerta toisensa jälkeen maahan. 

 

Kuten Cediä käsittelevässä luvussa on mainittu, Cedi käy Mäntsälän kapinan päätyttyä visiitillä 

Eccun luona. Cedikin kavahtaa Eccun ulkomuotoa, vaikka tämän ahdinko ja juopottelu ovat 

yleisessä tiedossa. Eccu on tähän mennessä tehnyt henkilökohtaisen konkurssin. Hän on ollut 

osakkaana vaatetusliikeketjussa Henningin ja Bruno Skraken kanssa, ottanut sen lainan kontol-

leen ja liiketoimien kariuduttua joutunut maksumieheksi. Välit sekä Henningiin että Brunoon 

ovat katkolla, ja Eccun uhkapelaamisesta sekä kokaiinin ja maksullisen seuran käytöstä liikkuu 

huhuja. Cedi ei sisarensa tavoin kykene kohtaamaan Eccun katsetta, ”se olisi ollut kuin kohtaisi 

kaiken tapahtuneen ja menneet vuodet, se olisi ollut kuin tuijottaisi silmiin tappiota ja rappiota 

eikä hän halunnut sitä” (MKK, 498)47. 

 

Tällä kertaa Cedi ei vielä ota puheeksi vaikeita asioita, mutta uudemmalla käynnillään seuraa-

vassa huhtikuussa hän ei enää aliarvioi Eccun tilaa, vaan vetoaa jälleen tämän elätettävään poi-

kaan ja kysyy, eikö Eccu voisi aloittaa taas työnsä valokuvaajana. Eccu on kuitenkin vajonnut 

täyteen itsesääliin ja katkeruuteen, hän sanoo aikansa kuvaajana olevan ohi ja lisää: ”’Enkä 

minä ikinä ollut mikään taiteilija. Olin pelkkää quatshia, väärentäjä joka yritti varastaa kau-

neutta muilta kun en osannut luoda sitä itse.’” (MKK, 503.)48 Tällä hän luultavasti viittaa eri-

tyisesti Luciesta ja muista naisista ottamiinsa kuviin. Viimeisenä neuvona Cedi toteaa Ivarin 

tapaan, että Eccun olisi päästettävä irti menneistä. Eccu kuitenkin vastaa aikovansa ”’kulkea 

tämän tien loppuun saakka, pohjalle asti’” (MKK, 503)49. 

 

                                                           
46 ”’Jag drömde om ett liv utan väggar och tak, och allt jag fick var ett sumpigt satans kärr att sjunka ner i.’” 
(DVEGG, 393.) 
47 ”det hade varit att möta allt som hänt och alla åren som gått, det hade varit att stirra nederlaget och förfallet 
i vitögat och det ville han inte” (DVEGG, 429). 
48 ”’Och jag var aldrig nån riktig konstnär. Jag var bara kvatsch, en falskmyntare som försökte stjäla andras 
skönhet när jag inte kunde skapa skönhet själv.’” (DVEGG, 433.) 
49 gå den här vägen till slut, ända ner’” (DVEGG, 433). 
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Hieman 1930-luvun puolivälin jälkeen Eccu päättää kuitenkin vielä kerran yrittää kohti valoa 

ja paeta pimeyttä. Erään painajaistentäyteisen lokakuun yön päätteeksi Eccu ei tavoistaan poi-

keten välittömästi otakaan yhteyttä luottoapteekkariinsa kokaiinia hankkiakseen, vaan avaa Ai-

nan lähettämän kirjeen, jossa tämä pyytää Eccua ottamaan hoitaakseen heidän poikansa Stig-

Olofin kouluasiat. Eccu saa tästä uuden elämänkipinän. Paitsi että järjestelee poikansa asioita, 

hän alkaa kysellä töitä ja lopettaa juomisen. Isältään hän lainaa rahaa uuteen kameraan, ja Hen-

ning, jonka kanssa Eccu puhuu pitkästä aikaa, lupaa kuvaustöitä uudella työmaallaan. Seuraa-

vassa helmikuussa Eccu saa kauan kaipaamansa vieraan, Stig-Olofin, mutta vierailu ei ole me-

nestys. Poika vierastaa isäänsä eikä lämpene tämän keskusteluyrityksille. Eccu, joka on ollut 

siinä käsityksessä, että Aina on estänyt Stig-Olofia tapaamasta isäänsä, ymmärtää, että tosi asi-

assa poika itse ei ole halunnut tavata. Vierailun jälkeen Eccun päättäväisyys ja itsehillintä alka-

vat horjua, hän käy kyllä yhä kuvaamassa ja tekee hiihtoretkiä mutta alkaa myös juoda uudes-

taan kotonaan. Samalla hän työstää Stig-Olofille kirjettä, jossa haluaa purkaa ajatuksiaan per-

heen taakasta, syyllisyydestä ja sukupolvelta toiselle siirtyvistä sitoumuksista, mutta ei saa sitä 

koskaan viimeisteltyä. 

 

Maalisuisena iltapäivänä Eccu lähtee viimeiselle hiihtoretkelleen, jonka hän huomaa kulkevan 

samaa reittiä kuin 19 vuotta aiemmin, jolloin määränpäänä on ollut Sigurdsin kartano. Aurin-

gonlaskun aikaan hän uppoaa jäihin ja hätiin rientävien pilkkijöiden pelastusyrityksistä huoli-

matta kuolee. Eccun kerrotaan olleen juovuksissa ja vaipuneen itsesääliin, mikä jättää tilaa tul-

kinnalle, että onnettomuus on ehkä ainakin osittain tahallinen. Sirkka Knuuttila (2010, 47) erot-

telee yhdeksi kriittisen traumafiktion esteettiseksi keinoksi lopullisen sovituksen puutteen, sillä 

”vapauttava sulkeuma” ei hänen mukaansa traumakerronnassa ole ikinä mahdollinen. Knuuttila 

kertoo esimerkiksi Dominick LaCapran pitävän sovitusta trauman läpityöstämisen ehdotto-

mana osana. Kuitenkin traumateksteissä avoimuus ylläpitää tietoisuutta ihmiseen kätkeytyvästä 

mahdollisuudesta ”pahuuteen, mielen sairauteen ja hallitsemattomiin joukkoliikkeisiin”. 

 

Westön romaaneissa tätä sovitusta tai oikeastaan sen alkua tarjotaan lähinnä yhteisöille50, yksi-

löt jäävät sitä ilman. Vaikka Cedin tarinalinja Lapuan liikkeestä eriytymisen jälkeen viittaa jon-

kinlaisen sisäiseen rauhaan ja sovintoon pyrkimiseen, viimeistään talvi- ja jatkosotaan osallis-

tuminen katkeroittaa Cedin lopullisesti. Eccun kohtalona on jäädä traumojensa ja ahdistuksensa 

vangiksi ja upota elämänsä auringonlaskussa kevätjäihin alle 40-vuotiaana. 

                                                           
50 Palaan tähän 5. luvun lopussa. 
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4 PUNAINEN TRAUMA 

 

 

Kangastus 38:ssa näkökulma vuoteen 1918 on pääosin punainen. Päähenkilö Matilda Wiik 

(omaa sukua Ahlbäck) ja hänen perheensä edustavat punaista työväenluokkaa, kun toinen pää-

henkilö Claes Thune sekä tämän Keskiviikkokerhon jäsenet taas ovat taistelleet valkoisten puo-

lella. Sisällissodan muistoihin palataan kuitenkin juuri Matildan kautta, sillä hän on jäänyt men-

neisyytensä vangiksi. Thunen huomio sen sijaan keskittyy lähinnä hänen omiin ihmissuhdekrii-

seihinsä ja tulevaisuuden poliittisiin uhkakuviin, kun Hitler on noussut valtaan Saksassa ja 

myös Suomessa flirttaillaan fasismin kanssa.  

 

Marita Hietasaaren artikkelista ”Kroppens minne och själens skörhet. Inbördeskriget i Kjell 

Westös Hägring 38” (2017, 32) käy ilmi, että Westö on sisällissotakuvauksillaan pyrkinyt mur-

tamaan myyttiä suomenruotsalaisten ”valkoisuudesta” ja yläluokkaisuudesta, kun nämä tosi 

asiassa ovat jakautuneet yhteiskunnalliselta asemaltaan yhtä laajalle asteikolle kuin suomenkie-

lisetkin. Matildan äidin, venäläissyntyisen Zaidan kerrotaan katkeroituneen miehensä työtapa-

turmaisesta kuolemasta, alkaneen tämän jälkeen radikalisoitua ja liittyneen myöhemmin puna-

kaartiin. Matildalle Zaida on lähtiessään sanonut keittävänsä ruokaa ja hoitavansa haavoittu-

neita. Zaida on kuollut Tampereella valkoisten valtauksessa, ja valkoiset ovat sittemmin väittä-

neet Matildalle hänen sittenkin tarttuneen aseisiin. 16-vuotiaalle Matildalle on jäänyt vastuu 

pikkuveljestään Konnista, ja saadakseen rahaa ruokaan hän on joutunut ottamaan toimen puna-

kaartin leivissä. Sodan jälkeen Matilda on suljettu vankileirille ja Konni lastenkotiin. 

 

Zaidan ja Matildan tarinat edustavat Hietasaaren (2017, 34–35) mukaan useiden punaisten nais-

ten kohtaloita: monet työskentelivät punaisille ruokaa laittaen, siivoten ja haavoittuneita hoiva-

ten, jotkut tarttuivat aseisiinkin. Motiivina saattoi olla raha tai ideologiset syyt. Sodan jälkeen 

useat kuolivat tai joutuivat hyväksikäytetyiksi. Vihollisnaisia hyväksikäyttämällä sotilaat nöy-

ryyttivät paitsi naisia, myös miehiä, jotka eivät kyenneet suojelemaan omiaan. Konni puoles-

taan edustaa niitä punalapsia, jotka menettivät sodassa vanhempansa. Voittanut osapuoli huo-

lehti monissa tapauksissa näiden lasten kasvatuksesta, joka nojasi valkoisten omiin ihanteisiin.   

 

Konnista kasvaa sulkeutunut ja aggressiivinen mies. Väkivaltaisen ja arvaamattoman käytöksen 

takaa paljastuu seksuaalisen hyväksikäytön trauma. Konni on nimittäin lastenkodista poimittu 
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Kaartin pataljoonan soittokuntaan musikaalisuutensa ansiosta. Hän on vuosia myöhemmin hu-

malassa yrittänyt kertoa kokemuksistaan vaimolleen Tuulikille, joka puolestaan kerran uskou-

tuu tästä Matildalle: ”Ei hän paljon kertonut. Minä luin enemmänkin rivien välistä. Mutta luulen 

että ne… että siinä musiikkikomppaniassa, että joku niistä vanhemmista miehistä, että Kon-

nia… enhän minä tiedä varmasti. Se vain että kun hän yritti puhua siitä, hänen silmänsä olivat 

ihan tyhjät.” (K, 259.)51 Matilda tietenkin järkyttyy kuulemastaan ja tuntee syyllisyyttä siitä, 

ettei ole kyennyt pitämään huolta Konnista äitinsä kuoleman jälkeen. Matilda kuitenkin kantaa 

sisällään myös omaa seksuaalisen hyväksikäytön traumaansa; vankileirillä Matildan Kaptee-

niksi nimittämä nuori sotilas on raiskannut hänet toistuvasti.  

 

Hietasaari (2017, 35) analysoi, että siinä missä Missä kuljimme kerran -romaanissa kuvattavat 

punaiset ovat enimmäkseen sellaisia, jotka osallistuvat ratsioihin, rikoksiin ja taisteluihin, Kan-

gastuksessa keskitytään naisiin, joita rangaistaan näiden syyttömyydestä huolimatta, ja lapsiin, 

jotka päätyvät lastenkotiin. Romaanissa tartutaan niihin kohtuuttomiin seurauksiin, joita useat 

hävinneet joutuivat kohtaamaan, ja siihen olemattomaan oikeusturvaan, joka heillä oli. Kuvauk-

sessa korostuu etenkin yksittäisten ihmisten, Matildan ja Konnin, kärsimys. Monille syntyneet 

elinikäiset traumat ruumiillistuvat Matildassa, joka haluaisi unohtaa vankileirin tapahtumat 

mutta ei kykene siihen.  

 

Matilda ei ole kyennyt kertomaan kokemuksistaan kenellekään, ei edes aviomiehelleen Han-

nekselle, joka hänkin on toiminut sodan aikana punaisten joukoissa ja joka vuosien hiljaisuuden 

jälkeen on jättänyt heidän yhteisen kotinsa. Matilda salaa parhaansa mukaan punaisen mennei-

syytensä kaikilta, etenkin työnantajiltaan. Matildan purkamaton trauma oireilee sekä fyysisesti 

että psyykkisesti. Traumamuistot ruumiillistuvat Miljaneidissä, joka kuvataan Matildan päässä 

kuiskuttelevana äänenä mutta myös hänestä täysin erillisenä fyysisenä olentona. Kun Matilda 

sitten romaanin alussa, lähes kahdenkymmenen vuoden jälkeen, kohtaa Kapteenin, hän päättää 

kostaa tämän aiheuttamat kärsimykset. 

 

Tässä luvussa analysoin tapoja, joilla Matildan trauma ja menneisyys tuodaan romaanissa esiin. 

Olen jakanut luvun kolmeen alalukuun, joista ensimmäinen keskittyy Matildan traumamuistoi-

                                                           
51 ”Det var inte mycket han sa. Det var mer som att jag läste mellan raderna. Men jag tror att de… när han fick 
sin musikutbildning, att någon av de äldre männen, att Konni… ja jag vet ju inte säkert. Bara att han blev allde-
les tom i ögonen när han försökte prata om det.” (H, 232.) 
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hin ja niiden aiheuttamaan oireiluun ja siihen, miten niitä romaanissa ilmennetään. Toisen ala-

luvun olen omistanut kokonaan Miljaneidille, jonka esitän edustavan eräänlaista menneisyyden 

haamua, joka riivaa trauman kokijaa eli Matildaa ja vaatii itselleen tämän kautta oikeutta. Kol-

mannessa alaluvussa sen sijaan keskityn Kapteeniin, jonka oikea identiteetti paljastetaan vasta 

romaanin epilogissa. Keskustelukumppaninani toimii eritoten Hietasaaren aiemmin mainittu 

artikkeli, jossa hän analysoimalla Westön romaania ja käymällä läpi sen saamaa vastaanottoa 

käsittelee Kangastuksen tapoja kuvata traumaa sekä historiantulkintoja ja kulttuurista muistia 

liittyen sisällissotaan. 

 

 

4.1 Traumakokemuksen kuvaaminen takaumien kautta 

 

Siinä missä Missä kuljimme kerran -romaanissa kerronta etenee ainakin pääsääntöisesti tapah-

tumien kronologisessa järjestyksessä, Kangastus 38:ssa vuoteen 1918 palataan takaumien ja 

unien kautta niin, että kokonaiskuva tapahtumista piirtyy lukijalle pikkuhiljaa. Tämä kerronnan 

epäkronologisuus korostaa traumalle tyypillistä ajan lineaarisuuden rikkoutumista (ks. Knuut-

tila 2006, 29), menneisyyden tapahtumat tapahtuvat ikään kuin ensimmäistä kertaa kertomuk-

sen nykyisyydessä. Useat kohtaamiset Kapteenin kanssa ja niiden aiheuttamat takaumat voi 

tulkita juonen tasolla tapahtuvaksi toistoksi, siis trauman ilmentämisen keinoksi (ks. Whitehead 

2004, 86). 

 

Traumafiktiolle on ominaista kuvata traumakokemuksen kulkua latenssista eli muistamatto-

muudesta traumaoireilun aktivoitumiseen (Knuuttila 2006, 29, 32). Näin on myös Kangastuk-

sen Matildan kohdalla. Oireilun laukaisee tutun, Kapteenin äänen kuuleminen rappukäytävässä, 

kun Matilda on nousemassa portaita Thunen toimistoon. Matilda itse ei ensin muista, mistä 

äänen tunnistaa, mutta ruumis muistaa, kun hän tulee saman tien huonovointiseksi. Kuullessaan 

Kapteenin nauravan hän saa takauman ja siirtyy toiseen aikaan ja paikkaan, vuoden 1918 van-

kileireille: ”Avoin ikkuna. Kesä. Ikkunan ulkopuolella hiekkatasanne, aavaa, aurinkoinen, pö-

lyinen harjoituskenttä.” (K, 17.)52 Kun Matilda palaa takaisin nykyhetkeen, hän huomaa tärise-

                                                           
52 ”Ett öppet fönster. Sommar. Utanför fönstret en sandplan, ett vidsträckt, soldränkt, dammigt övningsfölt.” 
(H, 13.) 
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vänsä. Thune siirtyy kertomuksen fokalisoijaksi, tapahtuu siis kerronnan etäännytys. Hän ha-

vaitsee Matildan näyttävän kalpealta ja väsyneeltä tämän tervehtiessä Keskiviikkokerhon jäse-

niä mutta arvelee sen johtuvan säästä tai siitä, että hän on pistänyt Matildan liian koville. 

 

Matilda pelkää uutta kohtaamista Kapteenin kanssa ja joutuu useana päivänä keräämään kaiken 

rohkeutensa lähteäkseen töihin, mutta hän siitä huolimatta aloittaa tietoisesti ”kissa ja hiiri” -

leikin, kun Kapteeni sitten eräänä päivänä ilmestyy Thunen toimistolle. Matilda tuntee ensin 

olevansa tyyni ja hallitsevansa tilanteen, mutta ruumis muistaa jälleen pelon hänen kääntäes-

sään selkänsä miehelle ja kulkiessaan tämän edellä: ”Ruumiiseen valahti sama kylmyys kuin 

silloin kun hän kuuli miehen äänen portaikossa ja tunnisti sen, ja kun pelko ylsi jalkoihin, ne 

kävivät heti vapiseviksi ja heikoiksi.” (K, 67.)53 Matilda kykenee silti jälleen hillitsemään it-

sensä ja huomaa jopa flirttailevansa Kapteenille, joka käy yhä tuttavallisemmaksi puhuttele-

malla tätä rouvan sijaan neidiksi ja kysymällä, missä Matilda asuu ja onko tällä puhelinta. Ma-

tilda vastaa jälkimmäiseen kieltävästi ja lisää sitten, että hänellä on radio. Hän tuntee men-

neensä liian pitkälle, kuulostaneensa liian kutsuvalta. Miljaneiti kuitenkin kuiskaa Kapteenin 

lähdettyä Matildalle tämän olevan reipas tyttö ja ilmaisee näin pitävänsä radion mainitsemista 

hyvänä asiana. 

 

Kun Kapteeni sitten joitakin viikkoja myöhemmin lähettää Matildalle pitkän kirjeen, jossa ker-

too ajatelleensa tätä paljon ja ehdottaa tapaamista, Matilda vastaa kieltävästi. Hän tuntee jälleen 

olevansa tilanteen herra, edes Kapteenin nimen näkeminen ei nyt järkytä. Asettuessaan illalla 

makuulle Matilda tuntee olonsa tyyneksi, ja hän päättää unohtaa kaiken, mitä on tapahtunut 

Kapteenin tapaamisen jälkeen:  

 

Kaikki olisi taas sellaista kuin oli ollut ennen kuin hän kuuli Kapteenin äänen 

Kasarminkadun porraskäytävästä. Hän halusi vain rauhaa ja lepoa, ei muuta. Mi-

käli Kapteeni kirjoittaisi hänelle vielä, hänen kieltäytymisensä ei olisi moniselit-

teinen, vaan selkeä: ei ollut sopivaa että he tapaisivat, ei millään ehdolla. (K,96.)54 

 

Matilda siis aikoo unohtaa vielä epämääräiset suunnitelmansa Kapteenin varalle ja yrittää jatkaa 

elämäänsä. Yöllä kuitenkin tulevat vaikeat muistot painajaisten muodossa, ensimmäistä kertaa 

                                                           
53 ”Samma kyla spred sig genom hennes kropp som då hon hört hans röst i trappan och känt igen den, och när 
rädslan nådde ner i benen blev de genast darriga och svaga.” (H, 60.) 
54 ”Allt skulle bli som det hade varit innan hon hörde Kaptenens röst eka i trapphuset på Kaserngatan. Det var 
frid och ro hon ville ha, inget annat. Ifall Kaptenen skrev till henne en gång till så skulle hon inte vara mångtydig 
i sitt nej, utan övertydlig: det gick inte för sig att de säga, inte på några som helst villkor.” (H, 86.) 
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pitkään aikaan. Herätessä muistot pyörivät yhä Matildan mielessä, mutta muistikuviin on se-

koittunut kuvitteellisia elementtejä, joiden Matilda arvelee olevan Miljaneidin keksintöjä. Ker-

ronta siirtyy vankileirille Matildan fokalisoimana. Leirillä kärsitään ruokapulasta, ja kuollei-

suusluvut kasvavat. Jotkut pyydystävät sammakoita henkensä pitimiksi, monet repivät kynnet 

verillä puunkuorta syötäväksi. Yhtenä aamuna vangeille tarjotaan vahingossa pilaantunutta 

juustoa, joka haisee niin pahalta, että suurin osa ei kykene syömään sitä. Iltapäivällä löytyy 

useampi mies kuolleena, ”[h]e istuivat puunrunkoihin nojaten tai viruivat hiekalla tai parakkien 

lattialla, kaikilla oli puoliksi pureskeltua juustoa hampaissa ja homeisia paloja käsissä” (K, 

99)55. Tämän jälkeen kaikki leirin naiset määrätään siirrettäväksi toiselle leirille, ”jossa mah-

dolliset kuolemantapaukset päätyisivät toisten kontolle” (K, 99)56. Matka tuntuu Milja Matil-

dasta pitkältä ja raskaalta. Hän ei ole syönyt kolmeen päivään muuta kuin vähän leipää ja vetistä 

keittoa, ja huussikäynnit ovat olleet turhia jo viikkojen ajan, mitään ei tule ulos. Myös kuukau-

tiset ovat jääneet pois. Matilda, joka pari päivää ennen vankikuljetusta on täyttänyt 17, tuntee 

ruumiinsa sammuvan vähitellen, lakkaavan toimimasta.  

 

Kertomukseen sekoittuu Matildan oikeita muistikuvia ja unessa nähtyä. Matka Helsingin juna-

asemalta uudelle leirille kestää unessa hetken, todellisuudessa siihen menee puolitoista tuntia. 

Perillä Milja Matilda on tunnistavinaan kuolemankielissä olevan miehen isäkseen Adolfiksi ja 

lähellä makaavan tyhjäkatseisen naisen äidikseen Zaidaksi, vaikka molemmat ovat todellisuu-

dessa kuolleet jo paljon aiemmin. Silti Matilda herää huutaen ja hikisenä.  

 

Kapteeni jatkaa kirjeiden lähettämistä pitkin kevättä ja kesää Matildan aiemmasta kieltävästä 

vastauksesta lannistumatta. Kertoja kertoo Matildan olevan sekä sielultaan että ruumiiltaan le-

voton ja yrittävän siksi tehdä tuttuja asioita, kuten käyvän elokuvissa, jotta saavuttaisi mielen-

rauhan. Levottomuuden syyksi paljastuu se, että Matilda on viimein suostunut Kapteenin ta-

paamispyyntöön ja jo kohdannutkin hänen kanssaan. Tapaamiset Kapteenin kanssa tulevat lu-

kijalle ilmi vasta jälkikäteen Matildan muistellessa niitä, ikään kuin ne olisivat Matildalle ta-

pahtumahetkellään liian vaikeita tai mahdottomia käsiteltäväksi. Tapaamiset siis itsessään ta-

vallaan traumatisoivat Matildaa lisää. Ennen tapaamista Matilda on ajatellut voivansa halutes-

saan ottaa vain tämän yhden askeleen (Kapteenin tapaamisen), perääntyä sitten ja kenties us-

                                                           
55 ”[d]e satt lutade mot trädstammar eller låg i sanden eller på golvet inne i barackerna, alla med halvtuggad 
ost mellan tänderna och mögeltäckta bitar i handen” (H, 88). 
56 ”där deras eventuella död skulle läggas någon annan till last” (H, 88). 
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koutua Thunelle menneisyydestään sen verran, että tämä ymmärtäisi, miksi Matilda on sellai-

nen kuin on. Tapaaminen Kapteenin kanssa kuitenkin muuttaa hänen mielensä: ”Sillä – – sen 

jälkeen kun hän oli istunut Kapteenia vastapäätä, katsonut tätä silmiin ja kuullut tämän puhu-

van, hän tiesi. Hän jatkaisi, hän pelaisi pelinsä: tapahtukoon sattuman tahto, niin maan päällä 

kuin helvetissäkin.” (K, 135–136.)57 

 

Mitä läheisempään kontaktiin Matilda Kapteenin kanssa kertomuksen nykyhetkessä joutuu, sitä 

rajummaksi hänen traumaoireensa tulevat ja sitä lähemmäksi Matildan traumakokemuksen ki-

peintä ydintä lukija pääsee. Matildan seuraava kohtaaminen Kapteenin kanssa tapahtuu pian 

edellisen jälkeen, kun Matilda jo aavistaa, että tempautuminen irti syntyneestä tilanteesta ei ole 

enää mahdollista. Matilda muistelee kahvitteluhetkeä taas jälkikäteen matkustaessaan raitio-

vaunussa. He ovat jutustelleet niitä näitä, kunnes Kapteeni on yllättäen laskenut hansikoidun 

kätensä Matildan kädelle, ja Matilda on lamaantunut eikä ole heti saanut vedettyä kättään pois. 

Takaumat ja fyysiset oireet ovat tulleet uudestaan tapaamista seuraavana yönä.  

 

[H]än makasi valveilla. 

Yritti olla raapimatta itseään vaikka kutina tuntui kaikkialla, yritti työntää pois 

muistoja, yritti loihtia sijalle muita kuvia, kuvia Cary Grantista ja Greta Garbosta 

ja Santeri Soihdusta ja muista tähdistä lempielokuvissaan. 

Se ei onnistunut. (K, 175–176.)58 

 

Kerronnassa siirrytään seuraamaan Milja Matildan tulotarkastusta vankileirillä. Kaikki uudet 

naisvangit tarkastetaan sukupuolitautien takia. Matilda kutsutaan lääkärin huoneeseen sisään 

viimeisenä. Paikalla on lääkärin lisäksi saksalaisupseeri, jolla on Milja Matildan mielestä ”sekä 

himokas että kopea ilme” (K, 178)59, sekä kaksi suomalaissotilasta, joiden sotilasarvoa Milja 

Matilda ei osaa arvioida. Häntä käsketään riisuutumaan, ja hän tekee sen hyvin vastahakoisesti. 

Kokemus on Milja Matildalle nöyryyttävä. Toinen suomalaissotilaista, joka myöhemmin pal-

jastuu Kapteeniksi, nauraa ja katsoo Milja Matildaa pilkallisesti, kun tämä uskaltautuu kysy-

mään, miksi riisuutuminen on pakollista. Kaikki huoneessa olijat kommentoivat hänen alasto-

muuttaan ja ulkonäköään. 

                                                           
57 ”För – – när hon hade suttit mittemot Kaptenen och sett honom i ögonen och hört homon tala, hade hon ve-
tat. Hon skulle gå vidare, hon skule spela spelet: ske slumpens vilja, såsom i helvetet så ock på jorden.” (H, 
121.) 
58 ”[H]ade hon legat vaken. // Försökt att inte klia sig fäst det kändes som om klådan fanns överallt, försökt 
skjuta bort minnena, försökt mana fram andra bilder i stället, bilder av Cary Grant och Greta Garbo och Santeri 
Soihtu och andra stjänor i filmer som hon tyckte om. // Det gick inte.” (H, 156–157.) 
59 ”ett både lystet och högdraget uttryck” (H, 159). 
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Hän ajatteli väkisinkin mahaansa, joka ei ollut tyhjentynyt moneen viikkoon, hän 

ajatteli kipua ja sitä miten pingottunut maha oli, mutta ulos ei päässyt kuin ilmaa 

silloin tällöin. Äkisti hän alkoi pelätä että tapahtuisi jotain kiusallista, hän oli va-

jota maan alle pelkästä ajatuksesta. 

– – Pelko myllersi mahassa ja samalla kuului piipittävä ääni, se tuli hänen suolis-

taan. Ääntä kesti monta sekuntia, se kuului selvästi hiljaisessa huoneessa. Sitten 

se kohosi korkealle ja katosi. 

No niin, lääkäri sanoi, katsotaanpas nyt. (K, 180–181.)60 

 

Kerronta katkeaa kohtaan, jossa lääkäri on aloittamassa tutkimuksen. Kerronnan aukko on mah-

dollista tulkita niin, että kyseinen muistikuva on liian vaikea palautettavaksi mieleen. Matilda 

avaa silmänsä raitiovaunussa pahoinvoivana ja huomaa ajaneensa pysäkkinsä ohitse. Kuvat 

ovat siis yhyttäneet hänet paitsi yöllä, myös myöhemmin raitiovaunussa, kun hän muistelee 

tapaamista Kapteenin kanssa. Samana iltana Matilda tanssii muiden miesten kanssa, ja aina kun 

nämä miehet puristavat hänen kättään liian kovasti, hän näkee mielessään kahvilan, jossa tapasi 

Kapteenin, ja tuntee juuri tämän kosketuksen kädellään. 

 

Seuraavana syksynä Matilda tapaa Kapteenin pitemmän tauon jälkeen. Tarkoitus on tehdä kä-

velyretki ja mennä sen jälkeen yhdessä lounaalle. Kesken kävelyretken Kapteeni kuitenkin kos-

kettaa varoittamatta Matildan hiuksia.  

 

Hän oli ollut ylpeä siitä miten hyvin jo osasi nujertaa pelon ja inhon aallot, jotka 

vyöryivät häneen kun mies tuli liian lähelle. Hän oli tottunut kätkemään tunteensa 

muilta ja oli varma ettei mies ollut huomannut mitään – –: jopa silloin kun mies 

laski kätensä hänen kädelleen, hän hillitsi itsensä nopeasti, hymyili miehelle ja 

antoi käden pysyä siinä pitkän aikaa. 

Mutta nyt hän ei onnistunut, kosketus tuli niin odottamatta että naamio mureni. 

(K, 223.)61 

 

                                                           
60 ”Hon kunde inte låta bli att tänka på magen som inte hade tömt sig på flera veckor, på värken och hur 
uppspänd buken var men det enda som emellanåt flydde ut henne var luft. Med ens blec hon rädd för att något 
pinsamt skulle hända, blotta tanken fick henne att vilja sjunka genom golvet. // – – Det molade till i magen av 
skräck och samtidigt hördes ett pipande ljud, det kom frpn hennes tarmar. Ljudet varade flera sekunder och 
hördes tydligt i det tysta rummet. Sedan steg det i tonhöjd och försvann. // Sådär, sa läkaren, nu ska vi titta.” 
(H, 161.) 
61 ”Hon hade känt sig stolt över hur väl hon lärt sig att kämpa net vågorna av rädsla och äckel som vällde upp i 
henne när han kom alltför nära. Hon var van vid att dölja sig för andra och hon vet säker på att han aldrig märkt 
något – –: till och med när han lade sin hand på hennes hade hon samlat sig snabbt, lett mot honom och låtit 
handen ligga kvar en lång stund. // Men nu klarade hon det inte, beröringen kum så oväntat att hon tappade 
masken.” (H, 199–200.) 
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Kosketus sinällään ei ole Matildasta vastenmielinen. Häntä kuitenkin loukkaa ajatus, että juuri 

Kapteeni on moneen vuoteen ensimmäinen, joka hyväilee häntä, kajoaa häneen eikä edes 

muista, kuka hän on. Kosketuksen jälkeen Matilda ei kykene enää lähtemään lounaalle miehen 

kanssa, vaan sanoo, että hänen on sittenkin palattava Thunen toimistolle jo aikaisemmin. Ma-

tilda huomaa, ettei Kapteeni usko hänen selitystään. Hän on näkevinään tämän kasvoilla häm-

mästystä, häpeää, ärtymystä ja jopa vihaa. Mies silti pahoittelee käytöstään, pyytää uutta tapaa-

mista ja sen lisäksi Matildan puhelinnumeroa. Matilda kieltäytyy ja pyytää, ettei Kapteeni ot-

taisi numeroa itse selville. Kuitenkin hän on varma, että toimistoon tulee vielä uusi kirje. 

 

Kosketuksen jälkeen Matildan unettomuus palaa ja öistä tulee aiempaa vaikeampia. Hän yrittää 

harhauttaa itseään ajattelemalla toimiston töitä ja elokuvia, jotka on jo nähnyt tai jotka aikoo 

katsoa. Yrityksistä huolimatta mikään ei auta, vaan ruumis muistaa yhä: ”Kaikki oli kirjoitettu 

hänen ihoonsa, kupli hänen sisälmyksissään, teki hänen lihaksensa koviksi ja kireiksi.” (K, 

226.)62 Matilda muistaa ensimmäisen yön, jolloin Kapteeni on raiskannut hänet. Tämä on myös 

ensimmäinen kerta, kun Kapteenin rikos ja Matildan vaikein traumakokemus mainitaan suo-

raan. Milja Matilda makaa sinä yönä lavitsalla, joka on lähinnä huoneen ovea. Hän on erottavi-

naan vieraan äänen. 

 

Ennen kuin hän ehti päättää noustako istumaan ja tähyämään huoneen hämäriin 

oli käsi jo siinä. Kovana ja päättävänä hänen suunsa ja kasvojensa päällä, toinen 

käsi lukitsi hänen kätensä ja käsivarsi painoi hänen vartalonsa lavitsaa vasten. 

Eikä siinä kyllin, mies painoi myös reitensä hänen lannettaan vasten jotta hän var-

masti pysyisi aloillaan. 

Keskellä kauhua hän tunsi että mieskin vapisi koko ruumiiltaan. 

Ja kuiskasi hänen korvaansa: älä huuda. Ei sanaakaan. Niin tämä on kummallekin 

helpompaa.  

Tuona ensimmäisenä kertana hän ei kuiskannut sen enempää. Ei nimittänyt häntä 

neiti Miljaksi eikä muuksikaan. (K, 228.)63 

 

Kapteenin sanat antavat ymmärtää, ettei raiskaus käy häneltä helposti. Ikään kuin se olisi jota-

kin, mikä hänen on vain tehtävä. Kapteeni joka tapauksessa palaa Milja Matildan luo kuusi tai 

                                                           
62 ”Allt stod skrivet på hennes hud, bubblade i hennes inälvor, gjorde hennes muskler hårda och spända.” (H, 
202.) 
63 ”Innan hn hann bestämma sig för om hon skulle bejaka sin aning och resa sig upp i sittande läge och speja ut i 
rummets dunkel så var handen där. Hårt och beslutsamt över hennes mun och ansikte, medan den andra han-
den låste hennes händer samtidigt som hans arm pressade hennes kropp mot britsen. Som om det inte räckte 
pressade han också sitt lår mot hennes höfy, för att vara alldeles säker på att hon hölls stilla. // Mitt i skräcken 
kände hon hur han darrade i hela kroppen han också. // Han viskade i hennes öra: skrik inte. Säg ingenting. Så 
blir det här enklare för båda. // Den där första gången viskade han inget mer. Kallade henne inte fröken Milja 
och inget annat hekker.” (H, 204.) 
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seitsemän kertaa sinä kesänä, Milja Matilda lakkaa pian laskemasta kertoja. Hän vaihtaa joka 

yö makuupaikkaa siinä toivossa, ettei mies löytäisi häntä. Yötkin käyvät yhä pimeämmiksi. Silti 

Kapteeni ilmestyy aina uudestaan. Milja Matilda ihmettelee, miksi Kapteeni on valinnut uhrik-

seen kaikista leirin naisista juuri hänet, vaikka tämä on voinut painaa hänet mieleensä vain en-

simmäisen päivän lääkärintarkastuksessa. Takauman yhteydessä kuvataan lisäksi toista kertaa, 

kun Kapteeni raiskaa Milja Matildan. Lainauksesta käy ilmi myös leirin karu todellisuus, jossa 

muut vangit eivät uskalla puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin pelätessään oman henkensä puo-

lesta: 

 

[S]illä kerralla mies kuristi häntä kurkusta, kuin varmistaakseen vielä ettei hän 

inahtaisikaan, hän katseli miehen kasvoja ikkunasta lankeavassa heikossa kuun-

valossa, silmät olivat tiukasti kiinni, vihamieliset kasvot pois kääntyneet, ja kun 

kouristus tuli mies painoi hänen kurkkuaan niin kovasti että hän luuli jo hetkensä 

koittaneen, että hän tukehtuisi, että hän lopultakin kuolisi eikä kukaan maailmassa 

voisi estää sitä, hän haukkoi ilmaa epätoivoisesti eikä kukaan muista vangeista 

tehnyt tai sanonut mitään silläkään kertaa, hän ajatteli usein että jos muut olivat 

valveilla, he varmaan vain kyhjöttivät ja toivoivat ettei huoneessa oleva mies ikinä 

tulisi heidän kimppuunsa. (229–230.)64 

 

Näiden muistikuvien palaamisen ja toistumisen myötä Matildan oireet voimistuvat voimistu-

mistaan, ja Miljaneidistä tulee yhä pysyvämpi vieras ja entistä päällekäyvämpi. Matilda aistii 

lisäksi ihollaan vipeltävän kymmenittäin loisia. Vaiva on kiusannut häntä jo pian leiriltä pääsyn 

jälkeen, mutta lääkäri on todennut Matildan fyysisesti terveeksi ja syöpäläiset pelkäksi kuvitel-

maksi. Marita Hietasaari (2017, 36) huomioikin, että Matilda ja Eccu muistuttavat toisiaan 

siinä, että molemmat reagoivat fyysisesti psyykkiseen sairauteen ja inhoavat kuvitteellisia syö-

päläisiä, vaikka he edustavatkin konfliktin eri osapuolia. Matilda tuntee itsensä saastuneeksi 

leirillä tapahtuneiden asioiden jälkeen, vaikka tapahtuneet eivät ole millään lailla hänen syy-

tään.  

 

Matildan pyynnöstä huolimatta Kapteeni ottaa selville hänen kotinumeronsa. Matilda osaa 

odottaa soittoa, mutta silti se jollain tasolla tulee yllätyksenä. Hän lopettaa puhelun lyhyeen ja 

torjuvana. Tämän jälkeen Thune kuitenkin paljastaa tutkineensa hänen taustansa, ja Matilda 

                                                           
64 ”[D]en gången slöt han händerna över hennes strupe, som för att ytterligare försäkra sig om att hon inte gav 
ifrån sig några ljud, hon tittade på hans ansikte i det svaga månljuset från fönstret, hans ögon var hårt slutna, 
ansiktet bortvänt och fientligt och när hans kramp kom tryckte han till över strupen med sådan kraft att hon 
under några ögonblick trodde att det var dags ny, att hon skulle kvävas, att hon äntligen skulle dö och det fanns 
inte någon i hela världen som kunde hindra det, hon kippade förtvivlat efter luft och ingen av de andra fån-
garna gjorde eller sa något den gången heller, hon brukade tänka at tom de andra var vakna så låg de väl och 
tryckte och hoppades att mannen i rummet aldrig skulle komma till dem” (H, 205–206). 
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pelkää salaisuutensa tulevan jollain tavalla ilmi myös Kapteenille ja suunnitelmansa menevän 

pilalle. Niinpä hän ottaa ratkaisevan askeleen ja kutsuu miehen kotiinsa. Vielä tällä kertaa hän 

ei antaudu Kapteenille, mutta kun tämä kysyy saako tulla hänen luokse toistekin, Matilda kuta-

kuinkin myöntyy pyyntöön. 

 

Kapteenin käynti laukaisee seuraavana yönä takauman, joka on samalla viimeinen romaanissa 

kuvattu. Viimeistään nyt lukija oivaltaa, miksei Matilda ole yli kahteenkymmeneen vuoteen 

halunnut tulla kutsutuksi Miljaksi, ei edes veljensä Konnin toimesta. Lisäksi paljastuu, miksi 

Miljaneidin nimi on juuri Miljaneiti. 

 

Herätessään keskellä yötä hän makasi vasemmalla kyljellään. Hän oli potkinut 

peiton pois, huoneessa oli pimeää ja kylmää, häntä palelsi. Hetkeen hän ei tajun-

nut, että voisi hapuilla peittoa, hän oli nyt paljon nuorempi, hän makasi ja tuijotti 

tiiliseinää, josta laasti oli murentunut lavitsan kiinnityskohdasta. Hän kuuli ras-

kaat hengenvedot aivan selkänsä takaa, tunsi kädet rinnoillaan, liikkeet sisässään 

ja matalan äänen joka kuiskasi neiti Milja, neiti Milja juuri ennen. (K, 300. Kur-

siivi alkuperäinen.)65 

 

 

4.2 Miljaneiti traumaattisena haamuna 

 

Hietasaaren mukaan (2017, 36) Miljaneiti edustaa vaikeita muistoja, jotka näkyvät fyysisinä 

oireina: Miljaneiti puree kynnet ja sormenpäät verille, mitä rouva Wiik sitten saa hävetä. Ma-

tildan tehtäväksi tulee hoitaa ongelma pois manikyyrissä. Mutta kuka tai mikä Miljaneiti tar-

kalleen ottaen on? Anne Whitehead puhuu Cathy Caruthin aiempaan tutkimukseen nojaten rii-

vaamisesta tai kummittelusta, kun menneisyys tunkeutuu nykyisyyteen. Haamu tai kummitus 

(”ghost”) on siis loogisen ajallisuuden rikkoutumisen ruumiillistuma. Whiteheadille tämä men-

neisyyden haamu on jokin menneisyyden ratkaisematon tapahtuma tai joku, joka on kuollut 

liian varhain tai väkivaltaisesti. Tämä haamu hakee jonkinlaista oikeutta tai sovitusta ja riivaa 

niitä, jotka yrittävät jatkaa elämää. (Whitehead 2004, 6–7.) Vaikka Whiteheadin analysoimissa 

kirjallisuusesimerkeissä haamut edustavat jotakuta jo kuollutta, joka vainoaa eloon jääneitä su-

kulaisia tai jälkipolvia, voidaan haamun käsitettä uskoakseni soveltaa myös Kangastuksessa. 

                                                           
65 ”När hon vaknade mitt i natten låg hon på vänster sida. Hon hade sparkat av sig täcket, det var mörkt och 
kallt i rummet och hon frös. Under några sekunder förstod hon inte att det fanns ett täcke att leta efter, hon 
var mycket yngre ny och låg och stirrade in i regelväggen där murbruket lossnat på hennes bröst, rörelserna 
innuti henne och den spända rösten som viskade fröken Milja, åh fröken Milja just innan.” (H, 268.) 
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Matildaa ei vainoa kukaan kuollut, vaan joku, joka edustaa hänen menneisyyden minäänsä, 

Milja Matildaa. Juuri Miljaneiti yllyttää Matildaa kostoon Kapteenia vastaan. 

 

Miljaneiti kiusaa Matildaa muutenkin kuin pureskelemalla kynsiä ja sormenpäitä ja aiheutta-

malla siten vaivaa ja häpeää. Hän muistuttaa jatkuvasti Matildaa sisällissodan tapahtumista; hän 

jopa miettii, missä suomalaiset elokuvatähdet ovat olleet ja mitä tehneet kaksikymmentä vuotta 

sitten. Miljaneiti ei pidä Konnista eikä tämän vaimosta Tuulikista, vaan muuttuu jöröksi ja vai-

teliaaksi näiden läsnä ollessa ilmeisesti siksi, että Matilda kykenee heidän seurassaan nautti-

maan olostaan ja unohtamaan kaiken muun.  

 

Hietasaari esittääkin, että Matilda on kehittänyt erilaisia tapoja varta vasten saadakseen Mil-

janeidin hiljenemään ja unohtaakseen ainakin hetkeksi vankileirien tapahtumat. Näihin tapoihin 

kuuluu varsinkin elokuvissakäynti, Matilda nauttii kevyistä ja viihteellisistä elokuvista, romant-

tisista tarinoista, jotka sijoittuvat satumaiseen tai historialliseen miljööseen. Elokuvat edustavat 

hänelle eskapismia, pakoa menneisyydestä. (Hietasaari 2017, 37.) Ensi alkuun onkin yllättävää, 

että elokuvista innostunut Matilda on vastahakoinen näkemään Jääkärin morsianta (1938, ohj. 

Risto Orko). Tämä käy ilmi esimerkiksi kohtauksessa, jossa Thunen fokalisoimana kerrotaan 

Matildan käyttäytyvän vaivaantuneesti, kun tämän ystävät Fanny ja Tuulikki ihmettelevät, 

miksi elokuvissa yhtenään käyvä ja erityisesti suomalaisista elokuvista pitävä Matilda ei ole 

nähnyt Jääkärin morsianta. Elokuva mainitaan romaanissa useita kertoja, ja sillä on Hietasaa-

ren (2017, 38) mukaan erityinen merkitys romaanin sisällissotateemaan liittyen: jääkärit, eli 

valkoinen osapuoli, esitetään elokuvassa isänmaan itsenäisyyden puolustajina vieraita voimia, 

kuten juutalaisia ja venäläisiä, mutta myös muunlaisia pettureita (eli punaisia) vastaan. Kun 

Matilda sitten viimein suostuu katsomaan elokuvan Fannyn seurassa, Miljaneiti liittyy seuraan 

ja kuiskuttaa Matildalle, huomaako tämä yhden jääkäreistä muistuttavan Kapteenia. Matilda on 

huomannut saman ja ”saatuaan sille vahvistuksen” (K, 232)66 alkaa voida pahoin. 

 

Miljaneiti kuiskailee Matildan korvaan myös silloin, kun tämä on juuri kohdannut Kapteenin 

ensimmäistä kertaa leirikesän jälkeen, ja käskee tämän toimia, tehdä jotain. Jokin sisäinen ääni 

kehottaa Matildaa jättämään työnsä Thunen toimistossa ja aloittamaan alusta jossain muualla. 

 

                                                           
66 ”när hon fick den bekräftad” (H, 208). 
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Mutta jossakin hänen sisässään piilotteli myös Miljaneiti ja vahti häntä. Puhui 

hiljaa, melkein kuiskaamalla: Pysy täällä. Huomenna hän tulee. Ja jollei huo-

menna niin jonakin toisena päivänä, ennemmin tai myöhemmin. 

Silloin. 

Anna asioiden tapahtua. Tee siirto, odota vastasiirtoa. (K, 55.)67 

 

Niinpä Matildan saadessa ensimmäisen kirjeen Kapteenilta juuri Miljaneiti kehottaa ryhtymään 

kissa ja hiiri -leikkiin miehen kanssa ja torjumaan tapaamisehdotuksen.”Miljaneiti oli neuvonut 

että niin piti tehdä. Kapteeni ei luovuttaisi vähällä, Miljaneiti vakuutti. Päinvastoin, kieltäyty-

minen saisi hänet vain innokkaammaksi, kiihottaisi hänen haluaan.” (K, 95.)68 Kun Matilda 

tottelee ja toimii Miljaneidin kostosuunnitelman välikappaleena, tämä vaikenee tyytyväisenä. 

Sen sijaan, kun Matilda poikkeaa suunnitelmasta jättämällä lounaan Kapteenin kanssa väliin 

epämiellyttävällä tavalla päättyneen kävelyretken jälkeen, Miljaneiti käy yhä useammin ja al-

kaa yhä hyökkäävämmäksi.  

 

Yleensä hän seisoi tai oli kyyryssä punaisen nojatuolin takana, tai istui makuu-

huoneen ikkunalaudalla kun Matilda oli pannut pitkäkseen tuijotti häntä hiilen-

mustin silmin. Mutta joskus hän tuli myös toimistoon, sitä ei ollut tapahtunut en-

nen, ei näin yllättävällä ja tungettelevalla tavalla. Äkkiä hän vain oli siinä ja suolsi 

suustaan karkeita ja kiusallisia sanoja rouva Wiikille, joka istui somasti ja puo-

lustuskyvyttömänä kirjoituspöytänsä takana. (K, 230.)69 

 

Romaanissa avataan myös vähitellen Matildan ja tämän vuosia sitten lähteneen miehen Han-

neksen suhdetta. Matilda muistelee, ettei viimeisinä vuosina ole kyennyt enää minkäänlaiseen 

seksuaaliseen kanssakäymiseen miehensä kanssa, vaan on torjunut myös tämän ehdotukset kä-

sin tyydyttämisestä. Etääntymisen ja puhumattomuuden seurauksena Hannes on eräänä iltana 

Matildan muistikuvien mukaan pakannut tavaransa ja lähtenyt sanaakaan sanomatta. Miljaneiti 

kuitenkin esittää asiaan raivokkaana toisenlaisen kannan: ettei vain Matilda itse asiassa olisi 

tappanut Hannesta sen sijaan, että tämä olisi aloittanut uuden elämän jossain muualla. Miljaneiti 

                                                           
67 ”Men någonstans där inuti satt också Miljafröken gömd och vakade över henne. Talade tyst, nästan viskande: 
Stanna. I morgon kommer han. Och om inte i morgon så en annan dag, förr eller senare. // Då. Låt skaer ske. 
Gör ett drag, invänta ett motdrag. (H, 49.) 
68 ”Miljafröken hade sagt henne att det var så hon skulle göra. Kaptenen skulle inte ge upp, försäkrade Miljafrö-
ken. Tvärtom, ett nej skulle bara göra honom ivrigare, stegra hans aptit.” (H, 85.) 
69 ”Oftast stod hon eller satt på huk bakom den röda länstolen, eller satt på fönsterbrädet i sovrummet när Ma-
tilda lagt sig och tittade på henne med ögon som var svarta som kol. Men hon kom också till kontoret några 
gånger, och det hade inte hänt förut, inte på det här överrumplande och påträngande sättet: plötsligt var hon 
bara där och hävde ur sig råa och pinsamma saker till fru Wiik som satt prydlig och försvarslös bakom sitt 
skrivbord.” (H, 206.) 
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vihjaa, että Tattarisuolta miehen lähtöä seuranneena syksynä löydetyt luut olisivatkin Hannek-

sen. Matildaa pyytää itkien Miljaneitiä lopettamaan puheensa. Myöhemmin selviää, että Ma-

tilda on sohaissut saksilla entistä työnantajaansa poskeen tämän kourittua häntä. Lukijalle saat-

taakin herätä epäilys, että Miljaneiti puhuu totta ja että Matilda todella on tappanut miehensä. 

 

Paitsi että Miljaneiti sanoo kamalia asioita, hänen ulkomuotonsa käy yhä pelottavammaksi: 

”[T]ukka sojotti takkuisena, katse oli hurja ja tuijottava, ja lisäksi hän oli taas alkanut purra 

rikki kynsiään ja kynsinauhojaan.” (K, 231.)70 Thunekin huomaa rouva Wiikin rikkipureskellut 

kynnet ja ruvettuneet kynsinauhat, ja Matilda joutuu selittelemään olevansa allerginen käsivoi-

teelle. Matilda pysyttelee seuraavat päivät liikkeellä, hän käy viikonlopun aikana kolme kertaa 

elokuvissa pitääkseen Miljaneidin loitolla. Menetelmä onnistuu, seuraavana maanantaina ruvet 

ovat jo paremmat, ja Matilda voi käydä hoidattamassa kyntensä paremman näköisiksi. 

 

Tässä vaiheessa Matilda on taas päättänyt aktiivisesti jatkaa suunnitelmaansa ja hankkii aseen. 

Kun sitten koittaa ilta, jolloin hän toteuttaa aikeensa ja kutsuu Kapteenin viettämään yön luok-

seen, Miljaneiti riivaa häntä ideoillaan. Matilda kuitenkin pitää niitä liian teatraalisina ja ampuu 

Kapteenin yksinkertaisesti tämän nukkuessa. Matilda järkyttyy aseesta kuuluvaa ääntä ja Kap-

teenin vähäistä nytkähtelyä. ”[H]än joutui suunniltaan, ryntäsi olohuoneeseen kuuli oman kau-

hunvikinänsä kääntyi tähtäsi kohti oviaukkoa siltä varalta että mies tulisi perässä.” (K, 327.)71 

Matildan sekavaa ja nopeaa ajatuksenkulkua ilmentää tekstin tauottomuus, pilkuttomuus. Hän 

istuu vapisten lukutuolissa, ja mieleen tunkevat ajatukset Thunesta ja siitä, kuinka Matilda tun-

tee pettäneensä tämän. Kuullessaan ääniä portaikosta Matilda tietää, että hänen on hillittävä 

vapinansa, jotta toinen, häneen itseensä kohdistuva laukaus onnistuisi. 

 

Hän käänsi katseensa pois oviaukosta ja näki että Miljaneiti seisoi nurkassa ikku-

nasta oikealle. Miljaneidin silmät olivat harmaat ja tyynet, vastapestyt hiukset 

kiilsivät, kynnet olivat pitkät ja ehjät ja hohtivat syvän punaisina. 

Hän nyökkäsi. (K, 328.)72 

 

                                                           
70 ”[H]året spretigt och tovigt, blicken vild och stirrande och så hade hon börjat bita sönder naglarna och nagel-
banden igen.” (H, 207.) 
71 ”[H]on hade blivit ifrån sig, hade rusat till vardagsrummet hade hört sig gny av skräck hade vänt sig om och 
siktat mot dörröppningen ifall han kom efter henne.” (H, 292.) 
72 ”hon vände blicken från dörröppningen och såg Miljafröken stå i hörnet till höger om fönstret. Hennes ögon 
var gråa och lugna, håret blänkte nytvättat, fingernaglarna var långa och hela och glänste i djuprött. // Hon 
nickade.” (H, 293.) 
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Miljaneiti siis näyttää eheytyvän ja saavan rauhan koston seurauksena. Haamun vaatima oikeus 

toteutuu viimein. Mitään traumakerronnallista ”vapauttavaa sulkeumaa” (ks. Knuuttila 2010, 

47) loppu ei kuitenkaan tarjoa. Matilda joutuu luopumaan samalla omasta elämästään saadak-

seen sovituksen Kapteenin teoille. Ainoa varma pakokeino vaikean trauman kuormittamasta 

elämästä on kuolema. Sulkeumaa ei saa myöskään Thune, joka epilogissa saa tietää sekä kont-

toristinsa että ystävänsä kuolleen. Hän jää tuntemaan syyllisyyttä tapahtuneesta ja kokee koko 

maailmansa romahtaneen tai olleen pelkkää kangastusta. 

 

 

4.3 Kapteenin hahmo väärintekijän inhimillistäjänä 

 

Kuten luvun alussa mainitsin, Kapteenin identiteetti selviää lukijalle vasta epilogissa. Westön 

teos muistuttaa tyyliltään jännitysromaania, ja Kapteenin henkilöllisyyden panttaaminen ja sen 

arvuuttelu toimiikin yhtenä jännitystä tuovana elementtinä. Jo romaanin alussa selviää, että 

Kapteeni on yksi Thunen ja tämän ystävien muodostaman, poliittisiin keskusteluihin ja juopot-

teluun erikoistuneen Keskiviikkokerhon jäsenistä. Pian ”epäillyt” rajautuvat kahteen, kun käy 

ilmi, että Kapteeni toimii kertomuksen nykyhetkellä lääkärinä.  

 

Nämä epäillyt ovat Lorens ”Zorro” Arelius, joka pyörittää yksityistä lääkärinpraktiikkaa, ja 

Robert ”Robi” Lindemark, Thunen paras ystävä, joka toimii Kuparipuron psykiatrisen sairaalan 

ylilääkärinä. Areliuksen ja Lindemarkin aatemaailmat asetetaan vastakkain jo aivan romaanin 

alussa. Thunen fokalisoimana Zorro Areliuksen kuvataan olevan myötämielinen Hitlerin Sak-

salle ja ihailevan Hitlerin toimeenpanemia uudistuksia ja työttömyyslukujen laskua. Lisäksi 

Arelius kritisoi juutalaisten ylivoimaa lääkärin ja asianajajan tointen harjoittajina ja yliopis-

toissa, vaikka hän ei suoranaisesti puolustakaan juutalaisiin kohdistuvia vainoja. Lindemarkin 

puolestaan kerrotaan äänestäneen edellisissä vaaleissa sosiaalidemokraatteja eikä muiden ker-

holaisten tapaan ruotsalaisia. Lindemark suorastaan raivostuu eräässä Keskiviikkokerhon ta-

paamisessa saksalaismieliselle Areliukselle, joka puolustaa natsismia sen taloudellisten hyöty-

jen perusteella.  

 

Kuinka te kehtaatte puhua natsismista kuin se olisi pelkkää talouspolitiikkaa! Lin-

demark huudahti ääni kiukusta väristen. Hän rykäisi ja nielaisi ilmaa niin että aa-

taminomena hypähti – näytti kuin hän aivan kirjaimellisesti olisi niellyt kaiken 

kiukkunsa – ja jatkoi: 
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Natsien toiminta hyödyttää vain teollisuutta ja puoluetta. Kansalaiset saavat mar-

gariinia eivätkä voita, korviketta todellisen hyvinvoinnin sijasta! (K, 35.)73 

 

Matildan näkee Kapteenin melkeinpä ainoastaan pahana ja julmana, joskin myös yksinäisenä 

olentona. Hän muistaa, kuinka Kapteeni on vankien kesken ollut pidetty mutta Milja Matilda 

on inhonnut tätä ensi hetkestä asti. ”Jos joku olisi kysynyt, hän ei olisi osannut selittää miksi. 

Olisi ehkä vain änkyttänyt, että jotkut ihmiset vaikuttavat ystävällisiltä, mutta sitä ei usko. Sillä 

jokin siinä ihmisessä hankaa vastaan, kuulostaa väärältä – –.” (K, 41.)74 Milja Matilda näkee, 

että Kapteeni ei oikein tule toimeen saksalaissotilaiden kanssa. Vaikka Milja Matilda ei osaa-

kaan saksaa, hän on huomaavinaan sotilaiden pilailevan Kapteenin kustannuksella. Juuri sak-

salaiset keksivät alkaa kutsua miestä Kapteeniksi, der Hauptmann, ivallisessa mielessä, sillä 

oikeasti tämä on sotilasarvoltaan ainoastaan korpraali. Saksalaisten aiheuttaman nöyryytyksen 

tunne on ainoa motiivi, jonka teos Kapteenin teoille tarjoaa. Niinä kertoina, kun Milja Matilda 

ja Kapteeni kohtaavat leirillä päiväsaikaan, mies näyttää tytöstä pelokkaalta ja häpeilevältä. 

Myöhemmin Kapteeni torjuu tekonsa ja menneisyytensä jopa siinä määrin, ettei tunnista Ma-

tildaa, kun he vuonna 1938 jälleen tapaavat. Matilda ei tiedä, onko hän enemmänkin helpottunut 

vai kauhuissaan huomatessaan tämän. 

 

Thunen fokalisoimana saamme tietää, millaisia Arelius ja Lindemark ovat olleet nuorina poi-

kina, ennen sisällissotaa. Thune muistelee, ettei Lindemark ollut sotilaallista tyyppiä vaan hä-

nen tapaansa hikipinko.  

 

Robi Lindemark oli hiukan ulkomaalaisen näköinen, vartalo oli tukeva, silmät 

ruskeat ja hiukset tummat. Mutta nuoren Lindemarkin tukka oli usein huonosti 

leikattu, eikä hän vielä ollut niin sulavakäytöksinen. Se kehittyi myöhemmin. 

Robi ei ollut niitä nuorukaisia joille tytöt hymyilivät, niin kuin he hymyilivät 

Lorre Areliukselle ja Jogi Jarylle. (K, 151.)75 

 

                                                           
73 ”Hur kan ni förminska nazismen till en ekonomisk fråga! hade Lindemark utropat med en röst som darrade av 
ilska. Han hade harklat sig och svalt luft så att adamsäpplet guppade – det såg ut som om han rent bokstavligen 
svalde sin förtret – och fortsatt: // Det nazisterna gör gagnar bara industrin och partiet. Medborgarna får mar-
garin i stället för smör, Ersatz i stället för riktigt välstånd!” (H, 31.) 
74 ”Ifall någon hade frågat, hade hon inte kunnat förklara varför. Kanske hade hon stammat fram att det finns 
människor som verkar vänliga, men man tror dem inte. För där finns något som skevar, något som skorrar falskt 
– –. (H, 36.) 
75 ”Robi Lindemark såg lite utländsk ut med sin satta kropp, sina bruka ögon och sitt mörka hår. Men den unga 
Lindemarks hår hade ofta varit illa klippt, och han hade inte haft sitt lediga sätt då ännu: det hade kommit se-
nare. Robi hade inte varit den sortens yngling som flickorna log mot, så där som de log mot Lorre Arelius och 
Jogi Jary.” (H, 134.) 
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1920-luvulla Thune, Jogi Jary ja Lindemark ovat yrittäneet käydä Pitkänsillan takana tanssiai-

sissa. He ovat vakuutelleet toisilleen, että ihmisten ja luokkien välisten kuilujen syveneminen 

johtuu sodasta ja että ottamalla itse askeleen Sörnäisten tanssiaisiin he ovat tekemässä kaupun-

kia, jossa jokaisen on parempi elää. Erityisesti Lindemark on kuitenkin Thunen muistikuvien 

mukaan ollut usein kiusaantunut, ja tämä on jäänyt joskus kokonaan pois. 

 

Areliuksen Thune kuvailee olleen jo nuorena urheilullinen ja kaikessa ylivoimainen mutta myös 

älykäs. ”Jo tuolloin Arelius saattoi joskus harvoin olla itsepäinen ja kuohahtaa, mutta silloin 

hän tyyntyi nopeasti. Kymmenen viime vuoden aikana hänen asenteensa olivat vähin erin ko-

ventuneet – – ihailtu lapsuudenystävä oli muuttunut riidanhaluiseksi kaiken epäilijäksi.” (K, 

141.)76 Tässä mielessä Thunen ja Areliuksen ystävyys ja etääntyminen muistuttaa Eccun ja 

Cedin välistä suhdetta. 

 

Lindemarkin ja Thunen välisissä keskusteluissa taas käy ilmi esimerkiksi edellisen liberaali 

suhtautuminen psyykkisiin sairauksiin ja niiden hoitoon. Hän uskoo, että henkisesti sairaat ovat 

keskimääräistä älykkäämpiä ja joutuvat vain maksamaan korkeamman hinnan henkisistä ky-

vyistään ja että ”oikeastaan ihmisen pitäisi saada uskoa ja ajatella mitä hyvänsä, nähdä millaisia 

kuvia tahansa niin kauan kuin uskomukset, ajatukset ja näyt eivät saa häntä toimimaan tavalla, 

joka vaarantaa ja huonontaa muiden – – elämää” (K, 281)77. Joka tapauksessa sekä Arelius että 

Lindemark pyrkivät auttamaan yhteistä ystäväänsä, juutalaista Jogi Jarya tämän mielenterveys-

ongelmien kanssa, edellinen rahallisesti ja jälkimmäinen ammatillisesti. 

 

Viimeinen ja ehkä tärkein vihje Kapteenin henkilöllisyydestä saadaan, kun Thune romaanin 

lopussa muistelee  

 

– – mitä joku – Zorro tai Robi, hän ei muistanut kumpi – oli sanonut eräässä Ker-

hon tapaamisessa. 

Että ihmisen haluun tehdä hyvää vaikuttaa voimakkaimmin huono omatunto siitä 

pahasta, minkä hän on aiemmin elämässään tehnyt. (K, 323.)78 

                                                           
76 ”I sällsynta fall kunde Arelius vara halsstarrig eller brusa upp redan då, men när det hände så lugnade han sig 
snabbt. Under de senaste tio åren hade hans attitydet gradvis hårdnat – – den beundrade barndomsvännen 
hade förvandlats till en grälsjuk skeptiker.” (H, 125–126.) 
77 ”människan egentligen borde få tro och tycka vad som helst, och se vilka bilder som helst, så länge det som 
hon tror och tycker och ser inte får henne att handla på ett sätt som gör andra– –s liv otryggare och sämre” (H, 
251).  
78 ”– – en sak som någon – Zorro eller Robi, men han mindes inte vem av dem – hade sagt på ett av Klubbens 
möten i våras. // Att ett av människans starkaste incitament för att vilja göta gott är det däliga samvetet över 
det onda hon gjort tidigare i livet.” (H, 289.) 
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Tämän lainauksen valossa Lindemarkin teot, kuten sosiaalidemokraattien (joista suuri osa on 

sisällissodan aikana kuulunut punaisiin) äänestäminen, ja sorrettujen puolustuspuheet saavat 

uuden merkityksen: jospa tämä vain hyvitteleekin vanhoja pahoja tekojaan. Juuri Lindemark 

osoittautuukin epilogissa Kapteeniksi. Myös Hietasaari (2017, 33–34) kiinnittää analyysissaan 

huomiota Lindemarkin hahmoon. Hän näkee Kapteenin osoittavan jonkinlaista katumusta jo 

leirillä, kun tämä Matildan nähdessään näyttää häpeilevältä, ja pitää Matildan ohella myös tätä 

jollain tapaa tilanteen uhrina, onhan tämä tapahtumien aikaan vasta nuori poika. Se, että Linde-

mark kaksikymmentä vuotta myöhemmin näyttäytyy liberaalina ja kanssaihmisiään auttavana 

psykiatrina, ei täydellisenä pahan ruumiillistumana, tekee hahmosta Hietasaaren mukaan us-

kottavan. Lindemarkin kuvaus heijastaa hänen mukaansa viime vuosien tutkimuksia, joissa 

murretaan käsityksiä ”viholaisnaisia” hyväksikäyttäneistä sotilaista pahoina tai psyykkisesti 

sairaina. 

 

Natsi-Saksan kuolemanleirit ja Suomen sisällissodan punavankileirit rinnastavan romaanin lu-

kija saattaa olla taipuvainen pitämään Areliusta todennäköisempänä syyllisenä Matildan rais-

kauksiin. Kun pahantekijäksi paljastuukin Lindemark, lukija mahdollisesti yllättyy ja järkyttyy. 

Näin Kangastuksen loppuratkaisu pyrkii nähdäkseni herättelemään lukijaa tarkastelemaan omia 

ennakkokäsityksiään pahantekijöistä ja ylipäätään pahuudesta: onko olemassa sellaista asiaa 

kuin absoluuttinen paha vai voiko kuka tahansa meistä ajautua tilanteeseen, jossa pystyy vahin-

goittamaan toista ihmistä julmallakin tavalla? 

 

 

 

5 KOLLEKTIIVINEN TRAUMA 

 

 

[M]yös syrjäinen Helsinki tanssi suuren maailman tahdissa, ja myös helsinkiläiset 

omaksuivat ne ajatukset, niin pähkähullut kuin viisaatkin, jotka pyyhkäisivät maa-

pallon yli. Berliini, Pariisi, New York, Tukholma, Helsinki, kaikilla läntisen pal-

lonpuoliskon suurkaupungeilla oli yhteinen rytmi ja hengitys, ja se hengitys oli 

huvittelunhaluinen ja kuuma. Samalla se oli imelä ja menneiden ja tulevien aiko-

jen joukkokuolemien ja ahdingon mädättämä, mutta sitä ei huomannut kukaan, 
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sillä kaikki ajatukset ja pelot hukkuivat meteliin ja swingiin joka syntyi kun suo-

sittu orkesteri Rytmi-Veljet kajautti That’s A Plentyn ja Basin Street Bluesin niin 

että tanssipalatsi Palladiumin katto melkein nousi ilmaan. (MKK, 422–423.)79 

 

Näin kuvaa Missä kuljimme kerran -romaanin kertoja tunnelmia länsimaissa ja Helsingissä ke-

sältä 1929 ja oikeastaan koko kuluneelta vuosikymmeneltä. Muualla länsimaissa ensimmäinen 

maailmansota halutaan unohtaa ja jättää kauas taakse, Suomessa halutaan tehdä sisällissodalle 

samoin. Jazzin tahtiin villisti ja kuin viimeistä päivää tanssivien huvittelijoiden nenään nousee 

maan alta epämiellyttävä mädänneen ruumiin löyhkä, mutta se peitetään tehokkaasti vaikkapa 

vuosikymmenen menestystuoksulla, Chanel nro 5:llä.  

 

Kahdessa edellisessä luvussa olen keskittynyt siihen, miten Westön romaaneissa käsitellään 

sisällissodan traumaattisia vaikutuksia yksilöön, niin valkoisten kuin punaisten puolella. Tässä 

luvussa aion puolestaan ensimmäisestä alaluvusta alkaen analysoida sitä, miten sisällissodan 

kollektiivinen trauma ja yhteisön jakautuminen näkyvät kohdeteoksissa. Kukku Melkas ja Olli 

Löytty (2018, 25) pitävätkin harvinaislaatuisena Missä kuljimme kerran -romaanin tapaa koh-

distaa ”kaksoisvalotus” yhteiskunnan rakenteisiin, kuvata työläisten ja porvareiden elämää osin 

vuorotellen, osin rinnakkain ja näyttää sisällissodan vaikutukset molemmin puolin. 

 

Toisessa alaluvussa tarkastelen romaanien kuvaaman yhteisön kahtiajakautumista ympäristön-

kuvauksen kautta. Kolmas alaluku keskittyy punakaartilaisen poikaan Allan ”Allu” Kajande-

riin, joka sodan aikaan on vasta lapsi eikä siten suoraan osallinen tapahtumiin. Sodalla on kui-

tenkin merkittävä vaikutus Allun, tämän lapsuudenperheen ja vielä tämän oman pojan kohta-

loihin. Teoksissa kuvattu Helsinki ei kuitenkaan ole pelkästään valkoisten ja punaisten kau-

punki. Tällaisia kahden rintaman välissä sinnitteleviä hahmoja ovat muun muassa Mandi Salin 

ja Ivar Grandell, joille neljäs alaluku on omistettu. Viimeisessä alaluvussa analysoin Missä kul-

jimme kerran -romaanissa kuvattua, Allu Kajanderin ja Lucie Lilliehjelmin hahmojen romans-

sia sillanrakennusyrityksenä yhteisön keskelle repeytyneen kuilun ylitse. 

 

 

                                                           
79 ”också den perifera staden Helsingfors dansade i takt med den stora världen, också helsingforsborna var de-
laktiga i de tankar, bindgalna eller kolka, som färdades över jorden. Berlin, Paris, New York, Stockholm, Helsing-
fors, alla större städer i den västra hemisfären delade rytm och andedräkt, och den andedräkten var nöjeslys-
ten och het. Samtidigt var den också sötaktig och rutten av gångna och kommande tiders massdöd och ångest, 
men det märkte nästan ingen, för alla tankar och rädslor dränktes i larmet och swingen som uppstod när den 
populära orkestern Rytmi-Veljet rev av ’That’s A Plenty’ och ’Basin Street Blues’ så att danspalatset Palladium 
tak nästan lyfte.” (DVEGG, 365.) 
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5.1 Voittajien ja voitettujen yhteiskunta 

 

Valkoisen yhteiskunnan ja historian rakentaminen alkaa Missä kuljimme kerran -romaanissa 

heti taisteluiden jälkeen, kun suojeluskuntalainen, valokuvaajaksi aikova Eccu Widing menee 

ottamaan kuvia saksalaisten vapauttamasta Helsingistä. Siinä missä ”tavallinen porvari” on juh-

latuulella ja tervehtii iloisesti Eccun kameraa, saksalaiset ja suojeluskuntalaiset häätävät hänet 

pois vedoten siihen, ettei kaupunki ole turvallinen. Vielä ei ole dokumentoinnin aika, he sano-

vat. Dokumentointia eivät harjoita myöskään rangaistuspataljoonat, jotka kiertävät maaseutua 

”puhdistaen” sitä punaisista jopa niin innokkaasti, että valkoisia kannattavat tilallisetkin top-

puuttelevat: ”’Tarvitaanhan me renkejä ja työmiehiä vastakin, ei me voida kaikkia tappaa.’” 

(MKK, 175.)80 Suurimman innon laannuttua teloituksia koskevat asiakirjat katoavat, ja seuraa-

van talven koittaessa sodanjälkeisten puhdistusten aikana rikoksiin syyllistyneet valkoiset saa-

vat yleisen armahduksen. Samoihin aikoihin 42- ja 37-kiloisiksi laihtuneet Enok Kajander ja 

Santeri Rajala vapautetaan vankileiriltä. 

 

Romaanissa siirrytään tämän jälkeen noin neljä vuotta eteenpäin kuvaamaan entisten suojelus-

kuntalaisten, kuten Eccun, Henningin, Brunon, Lonni Tolletin, Cedin, ja heidän ystäviensä il-

lanviettoja Esplanadilla sijaitsevan ravintola Oopperakellarin eli Opriksen perhoslamppujen 

alla, kuten jo Cediä ja Eccua käsittelevässä luvussa on mainittu. Vaikka voimassa on kieltolaki, 

täyttyvät Opriksen seurakunnan lasit jos jonkinlaisesta alkoholijuomasta. Seurueessa on mu-

kana myös Ivar Grandell, joka jakaa aikansa keskustan kapakoiden ja Pitkänsillan takaisten 

työläiskorttelien kesken. Sillan pohjoispuolella hänellä on sekä asunto että työpaikka Vallilan 

kansakoulussa. Kertoja epäilee, että Ivar on Opriksen pöytäseurueesta ainoa, joka todella ym-

märtää, miten jakautunut ja haavoilla Helsinki sodan jälkeen yhä on. Toisessa osassa kaupunkia 

yritetään elää ”ikään kuin sotaa tai sen jälkilaskuja ei olisi ollut olemassakaan” (MKK, 198)81, 

vaikka punaisten armahduslakia säätämässä ollut sisäministeri Ritavuori on vastikään ammuttu 

keskellä Nervanderinkatua. Sota yritetään romaanissa unohtaa laittomien juominkien, naa-

miaisten, räminäjazzin, painiturnausten, ylellisyystuotteiden, nopeiden automobiilien ja lyhe-

nevien hameenhelmojen avulla. Kuitenkin keväisin jäänlähdön aikaan isät juhlivat Helsingin 

vapauttamisen muistoa, ja punaiset joukkoineen kukistaneelle kenraali von der Goltzille lähe-

tetään kiitossähkeitä. Nämä muistelut ja seremoniat sopivat siihen kollektiiviseen identiteettiin, 

                                                           
80 ”’Tarvitaanhan me renkiä ja työmiehiä vastakin, ei me voida kaikkia tappaa, vi behöver våra arbetskarlar, int 
kan vi döda dom sådär bara.’” (DVEGG, 154.) 
81 ”som om varken kriget eller dess efterräkningar funnits” (DVEGG, 173). 
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joka valkoisten puolella on sisällissodan jälkeen rakennettu. Toisessa osassa kaupunkia puoles-

taan 

 

oli pimeyttä ja lohduttomuutta, siellä oli katkeruutta, työttömyyttä ja epäluuloa. 

Siellä saatiin tuta ylenkatsetta, halveksuntaa ja vihaa; monien valkoisten mielestä 

punaiset olivat saaneet takaisin vapautensa ja kansalaisluottamuksensa aivan liian 

pian, monien voittajien mielestä kapinoitsijoiden olisi pitänyt menettää oikeu-

tensa lopullisesti, ja rottinginiskuja ja kovia sanoja jaeltiin taajaan niissä lasten-

kodeissa joissa valkoinen henkilökunta kasvatti vanhempansa keväällä ja kesällä 

1918 menettäneitä punaisia lapsia. Valkoiset suojeluskuntalaiset eivät mielellään 

liikkuneet työläiskaupungissa, ja jos heidän oli pakko, heillä oli aina Browning 

laukaisuvalmiina palttoon tai pikkutakin taskussa. (MKK, 199–200.)82 

 

Valkoisten puolella sota siis halutaan Westön kertomuksessa unohtaa, paitsi kun kyse muisto-

juhlista ja patsaiden pystyttämisistä sekä vapaussotureiden muistamisista. Punaisten taas ei an-

neta unohtaa, vaan valkoiset haluavat heidän muistavan tihutyönsä ja kirvelevän tappionsa. Esi-

merkiksi vaikka ”Valkoisen Sankarikenraalin” eli Mannerheimin ylistysjuhla on periaatteessa 

vapaaehtoinen, kyselevät työläislasten valkoiset opettajat, onko lasten perhe kenties punainen, 

jos nämä haluavat jäädä siitä pois. 

 

Jo sisällissodan kollektiivista ja kulttuurista traumaa käsittelevässä osiossa kerrottiin, kuinka 

sisällissodan muiston käsittelyprosessin ensimmäisessä vaiheessa punaiset käsittelivät koke-

muksiaan suullisesti ja kirjallisesti, vaikka heidän tulkintansa tapahtumista ei läpäissytkään vi-

rallista julkisuutta (Peltonen 2009, 365). Missä kuljimme kerran -teoksessa tätä epävirallista 

muistamista harjoittaa muun muassa Allu, joka kertoo esimerkiksi rakastajattarelleen, yläluok-

kaiselle Lucielle perheestään: isästään Enokista, joka on yrittänyt toimia sodan aikana oikeu-

denmukaisesti ja hillitä joukkojensa väkivaltaisuutta ja joka silti on suljettu rangaistusleirille, 

sekä isäpuolestaan Santerista,  

 

joka oli suurenmoinen ihminen, hieno ja sivistynyt mies joka oli lajitellut postia 

puolet elämästään mutta samalla lukenut filosofisia ja hengellisiä teoksia kolmella 

eri kielellä vain joutuakseen punakaartiin ja saadakseen jälkiselvittelyissä syytteet 

                                                           
82 ”fanns mörker och misstro, där fanns bitterhet, arbetslöshet och pålagor. Där fanns känslan av att vara sedd 
över axeln, föraktad och hatad; många vita tyckte att de röda återfått friheten och det medborgerliga förtroen-
det alltför snabbt, många segrare tyckte att upprorsmakarna borde ha mist sina rättigheter på livstid, och på de 
barnhem där vit personal uppfostrade röda barn som mist sina föräldrar våren och sommaren 1918 föll rot-
tingslagen och de hårda orden tätt. De vita skyddskåristerna rörde sig ytterst ögarna i arbetarstaden, och när 
de tvingades göra det hade de alltid browningen skjutklar i paletåns eller kavajens ficka.” (DVEGG, 174.) 
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siitä väkivallasta jonka jo periaatteessa kielsi, ja sitten Santeri oli ollut vähällä 

kuolla nälkään vankileirillä eikä koskaan toipunut ennalleen (MKK, 459).83 

 

Myös Ivar Grandell yrittää tuoda punaisten tarinoita mukaan keskusteluun viettäessään kosteita 

iltoja Cedin, Henningin, Eccun ja muiden kanssa. Kun Cedi väittää kaikkien sosialistien halun-

neen tappaa valkoiset, Ivar puuttuu puheeseen ja huomauttaa, että ainakaan hänen Turussa tun-

temansa sosialistit eivät olleet mitään verenhimoisia villejä: ”Borg, Lundberg, Wallenius, 

Ojala… yksikään heistä ei ollut verenhimoinen, mutta kaikki ovat joko kuolleet tai maanpa-

ossa.” (MKK, 233.)84 Ivarin puheet eivät kuitenkaan saa valkoisten täyttämässä pöydässä vas-

takaikua. Rakastetulleen Henriettelle kirjoittamassaan kirjeessä Ivar kertoo punaisten miliisi-

päällikkönä toimineesta ystävästään Lundbergista, joka sodan aikana on ampunut yhden omis-

taan, punaisen riidankylväjän, pelastaakseen Turun porvarit vainolta. Sodan jälkeen hänen mai-

neensa on kuitenkin tahrattu, sillä Ivarin mukaan ”valkoiset eivät kestäneet ajatusta että punai-

nen miliisipäällikkö olisi ollut hyvä” (MKK, 317)85. 

 

Kangastuksessa ilmennetään punakaartiin liittyneen ja vankileirillä olleen Matildan hahmon 

kautta, kuinka romaanin vihan ja häpeän täyttämässä yhteiskunnassa punaisesta menneisyy-

destä on mahdollista irtautua ja työelämässä edetä melkeinpä ainoastaan salaamalla se täydel-

lisesti ympäristöltään. Yksi keino, jota Matilda tähän hyödyntää, on nimen muuttaminen. Hän 

on siirtynyt käyttämään toista nimeään etunimensä Miljan sijaan, ja avioliiton myötä myös su-

kunimi on muuttunut Wiikiksi. Thunelle Matilda myöntää vain vastahakoisesti tyttönimensä 

olevan Ahlbäck, kun tämä suoraan sitä kysyy. Asianajajalle rouva Wiik säilyykin pitkään ar-

voituksena. Esimerkiksi työhönottohaastattelussa Matilda on vastannut kysymyksiin välttele-

västi ja välillä jopa valehdellut taustastaan, mikä selviää Thunelle myöhemmin. Rouva Wiik 

näyttäytyy työnantajalleen asiallisena, ammattitaitoisena ja etäisenä. Kun elokuvista puhumi-

nen saa Matildankin innostumaan, Thune myhäilee mielessään: ”Vihdoinkin halkeama rouva 

Wiikin täydellisessä julkisivussa.” (K, 164.)86 Politiikastakin nainen vaikenee kokonaan. 

 

                                                           
83 ”som var en fantastisk människa, en fin och bildad man som hade sorterat post halva livet men samtidigt läst 
filosofiska och andliga verk på tre olika språk, bara för att sedan tvingas in i Röda gardet och pådyvlas skulden 
för det våld som han förnekade av princip, och så hade Santeri varit nära att svälta ihjäl i fånglägret och aldrig 
hämtat sig efteråt” (DVEGG, 396). 
84 ”’Borg, Lundberg, Wallenius, Ojala … ingen av dem var blodtörstig, men alla är antigen döda eller i lands-
flykt.’” (DVEGG, 202.) 
85 ”de vita inte stod ut med tanken på att en röd milischef varit god” (DVEGG, 274). 
86 ”Äntligen en liten reva i fru Wiiks perfekta kontoristfasad.” (H, 146.) 



80 
 

Matilda siis pitää Thunen ja muut tietoisesti etäällä itsestään, sillä pienikin varomaton lipsahdus 

saattaa johtaa työnantajan jäljille hänen taustastaan. Osittain kyse on Matildan seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvän trauman piilottelusta, mutta kyse on nähdäkseni myös siitä, miten 

valkoisen totuuden hallitsema yhteiskunta teoksen maailmassa suhtautuu sodan hävinneeseen 

osapuoleen. Matilda näyttää luoneen itselleen tiukan käytöskoodin, jonka puitteissa toimii ja 

jonka tarkoitus on pitää menneisyyden haamut loitolla. ”Rouva Wiik” on rooli, jonka Matilda 

ottaa käyttöön mennessään töihin. Tähän viittaa ainakin kertojan huomio, kun Matilda on käy-

mässä kotonaan nukkumaan, ”[r]ouva Wiik oli jäänyt toimistoon, hänen vaatteensa riippuivat 

komerossa” (K, 96)87. Kyseessä eivät ole Matildan, vaan rouva Wiikin roolivaatteet. Matilda 

tuntee suoranaista ylpeyttä siitä, miten korkealle on päässyt työelämässään ylenemään lähtö-

kohdistaan huolimatta. Hän on päässyt  

 

[p]ois siitä kaikesta josta kukaan, varsinkaan asianajaja Claes Thune eivätkä hä-

nen ylhäiset asiakkaansa, ei voinut aavistaakaan heitellessään vaivihkaisia – – 

katseita hänen yksinkertaiseen mutta hyvin leikattuun jakkupukuunsa, kiiltäviin 

hiuksiinsa ja kapeisiin nilkkoihin ja korkeakorkoisiin kenkiin (K, 10–11).88 

 

Matilda on kuitenkin väärässä olettaessaan, ettei Thunella ole aavistustakaan hänen taustastaan. 

Pikemminkin kuin tyynnyttelevät sitä, Matildan varovaisuus ja välttelevä käytös herättävät 

Thunen epäluulon sihteeriään kohtaan, ja tämä päättää tuttaviensa avulla ottaa rouva Wiikin 

historiasta selvää. Kun Thune sitten kertoo Matildalle, että tietää tämän äidin liittyneen puna-

kaartiin ja saaneen surmansa Tampereen valtauksessa, hän myöntää samalla arvanneensa jo 

työhaastattelussa, että naisella on punikkitausta. Kysyttäessä Matilda myöntää liittyneensä 

kaartiin saadakseen veljelleen Konnille ruokaa. Seuraavaksi Thune kysyy, onko Matilda ollut 

vankina. 

 

Sananvalinta oli Matildalle tuttu. – – hän oli istunut vähäarvoisena sihteerinä tai 

konttoristina, ollut kuin varjo-olento kabineteissa, joissa upseerit ja suojeluskun-

talaiset olivat puhuneet sodasta ja sodan jälkeisestä kesästä. Ja hän tiesi että he 

käyttivät vain sellaisia sanoja kuin vanki ja vankila, hän tiesi että edes Thunen 

tapaiset hyvää tarkoittavat miehet eivät päästäneet suustaan sellaisia sanoja kuin 

rangaistusleiri tai kuolemanleiri, ei varsinkaan nyt kun ihmisiä oli alettu teljetä 

leireihin siellä sun täällä. 

                                                           
87 ”Fru Wiik var kvar på kontoret, hennes kläder hängde i garderoben” (H, 85). 
88 ”Bort från allt det som ingen, framför allt inte advokat Claes Thune och hans förnäma klienter, kunde ana sig 
till när de kastade sina – – förstulna blickar på hennes enkla men välskurna kjoldräkt och hennes glänsande hår 
och på de smala vristerna som stuck upp ur de högklackade skorna” (H, 10). 
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Myös Thunen kaltaiset hyvät ihmiset halusivat unohtaa että leirejä oli ollutkaan. 

(K, 296.)89 

 

Lainauksesta ilmenee, miten erilaiset käsitykset esimerkiksi juuri vankileireistä valkoisilla ja 

punaisilla romaanissa on. Valkoiset haluavat kieltää kiusalliset mielleyhtymät Euroopan 1930-

luvun tapahtumien ja omien sisällissodan aikaisten toimiensa välillä. Hietasaarikin (2017, 36) 

huomioi, että vaikka Thune kuvataan liberaalina ja hyvänä miehenä ja punaisia kohtaan sym-

patiaa tuntevana, hän kuitenkin loppujen lopuksi edustaa yläluokkaa eikä kykene ymmärtämään 

vankileirien todellisuutta, ja hänellä on vaikeuksia puhua asioista suoraan ja niiden oikeilla ni-

millä. Punaiset nimittäin kokevat kertomuksessa, ettei heidän kokemuksistaan puhuta heidän 

näkemyksensä mukaisilla, ”oikeilla” nimillä, jos niistä nyt ylipäätään puhutaan. 

 

Läpi koko Thunen järjestämän istunnon, jossa rouva Wiikin menneisyyttä puidaan, Matilda 

pelkää tulevansa erotetuksi, kun työnantaja kerran tietää hänen punaisuudestaan. Kun asianajaja 

sitten toteaa haluavansa sihteerin jatkavan leivissään, Matilda yllättyy. Tämä kertoo ilmeisesti 

teoksessa kuvattavan ajan asenteista: virallisesta armahduksesta huolimatta ei ole epätavallista 

vielä vuonna 1938 saada potkut, jos punikkitausta tulee työnantajalle ilmi. 

 

Kangastuksen kuvaamassa vuoden 1938 Helsingissä yläluokka pelkää etuoikeutetun asemansa 

menettämistä. Paine rajojen säilyttämisestä luokkien välillä kohdistuu erityisesti palvelustyttöi-

hin, joita Matildan kuuleman mukaan jotkut herrasperheet ovat yrittäneet kieltää katsomasta 

Juurakon Huldaa (1937, ohj. Valentin Vaala) – tarinaa kaupunkiin palvelukseen saapuvasta 

tytöstä, jolla on kunnianhimoinen tavoite sivistää itseään ja joka lopulta pyrkii eduskuntaan asti. 

Pelkona on, että tytöt elokuvan nähtyään ”kävisivät nenäkkäiksi” (K, 135). Alkukielinen il-

maisu ”skulle ta sig ton” (H, 120) eroaa merkitykseltään suomennoksesta tarkoittaen vastaan 

panemista tai vastustamista, kun taas ”nenäkäs” viittaa nähdäkseni enemmänkin näsäviisauteen 

ja ivallisuuteen. 

 

Herrasväen ja palvelijoiden ongelmallinen suhde tuodaan ilmi jo Missä kuljimme kerran -ro-

maanissa, kun sisällissodan alkaessa useita palvelustyttöjä liittyy punakaartiin. Yläluokkainen 

                                                           
89 ”Matilda kände igen ordvalet. – – hon hade stått som underordnad sekreterare eller kontorist, som en osyn-
lig ande i kabinett där officerare och skyddskårister talat om kriget och om sommaren efteråt. Och hon visste 
att det stannade vid ord som fånge och fängelse, hon visste att inte ens välmenande män som Thune tog ord 
som straffläger eller dödskoloni i sin mun, särskilt inte nu när man börjat spärra in människor i läger i andra län-
der. // Ocksä goda män som Thune ville glömma att lägren funnits.” (H, 265.) 
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ja muuten asemastaan tarkka Rurik Lilliehjelmkin alkaa pelätä perheen palvelustyttöä Vienoa, 

joka heilastelee punakaartilaisen kanssa ja josta on tullut käytökseltään röyhkeä ja nokkava. 

Rurikin poika Cedi kertoo halveksivasti ystävilleen, kuinka ”’[i]sä ei enää määräillyt vaan mel-

kein kerjäsi että Vieno tekisi sen mistä sai palkkansa… Voisiko Vieno-neiti kenties… isä mateli 

sen naikkosen edessä! Hyi helvetti! Hyi helvetti, sanon minä!’” (MKK, 150.)90 Eccu puolestaan 

ymmärtää Vienoakin, joka on hänen mielestään vain maksanut samalla mitalla takaisin vuosien 

nöyristelyn ja tylyn komentelun jälkeen. Westö sivuaa romaaneissaan aihetta, joka Kukku 

Melkkaan (2009, 108; ks. myös 2018, 71–74, 77) mukaan oireili kirjallisuudessa ja yhteiskun-

nallisessa keskustelussa jo 1900-luvun alussa. Palvelijan ristiriitaista asemaa tiiviinä osana pal-

velemaansa perhettä ja kuitenkin sen ulkopuolella käytettiin kirjallisuudessa hyväksi jo tuol-

loin, kun representoitiin yhteiskunnan muuttuvia valtasuhteita ja hiljattain itsenäiseksi muotou-

tuvaa kansakuntaa palvelustytön symbolisen hahmon avulla. 

 

Vielä Kangastuksessakin läsnä oleva pelko palvelustyttöjen uutta radikalisoitumista kohtaan 

heijastelee osaltaan sitä, miten sisällissodan jäljet näkyvät yhä teoksen maailmassa – kaksikym-

mentä vuotta tapahtumien jälkeen. Yrittäessään hankkia epäilyksiä herättämättä käsiasetta Ma-

tilda kääntyy tuttavansa Reinhardin puoleen ja vetoaa tietoisesti tämän katkeruuteen valkoisia 

kohtaan. Hän kertoo tarvitsevansa aseen voidakseen puolustautua ”porvariskloppeja” vastaan, 

jotka pyrkivät tahraamaan työläisnaisen kunnian ja jättävät sitten yksin lapsen kanssa. Vetoo-

mus onnistuu, sillä  

 

Reinhard oli ollut sodassa, punaisten vartiomiehenä Kotkassa, vain viisitoistavuo-

tiaana. Hän oli välttänyt leirit, ehkä nuoruutensa vuoksi, mutta oli silti katkera. 

Hänen puolensa oli lyöty perin pohjin, sen sotilaat ja apurit oli tuomittu ja van-

gittu, mutta sota jatkui Reinhardin päässä. Tällaisia miehiä oli yhä paljon, myös 

voittajien puolella. (K, 261.)91 

 

Katkerasta ja perinpohjaisesta tappiosta eivät siis monet punaiset kykene edelleenkään päästä-

mään irti. Valkoistenkin puolella on yhä kaunaa, sillä useiden mielestä punaiset ovat päässeet 

liian vähällä ja saaneet kansalaisluottamuksensa liian pian takaisin, mikä ilmenee esimerkiksi 

                                                           
90 ”’[h]an gav inte längre order om att saker sku göras utannästan tiggde om att Vieno sku uträtta det som fick 
lön för … Voisiko Vieno-neiti kenties … han kröp för henne! Fy fan! Fy fan säjer jag!’” (DVEGG, 132.) 
91 ”Reinhard hade varit med i kriget, röd vaktpost i Kotka, bara femton år gammal. Han hade undgått läg-
ren,kanske för att han var så ung, men han var ändå bitter. Hans sida hade besegrats grundligt, dess soldater 
och medhjälpare hade dömts och spärrats in, men kriget fortsatte inne i Reinhards huvud. Sådana män fanns 
det fortfarande gott om, de fanns också på den segrande sidan.” (H, 234.) 



83 
 

Thunen sukulaisten puheista ja suhtautumisesta entisiin kapinallisiin. Samaa mieltä on myös 

Cedi Lilliehjelm. 

 

Missä kuljimme kerran -teoksen näkymät vuoteen 1938 sen sijaan ovat hieman valoisammat. 

Kesällä avataan uusi tanssiravintola Paviljonki, jonne Helsingin porvaristo kokoontuu juhli-

maan ja tanssimaan riehakkaasti jazzin tahtiin. Paviljonki ja siellä vietetty kesä vertautuvat 

tekstissä useaan otteeseen Esplanadin Oprikseen ja siellä vietettyihin aikoihin välittömästi si-

sällissodan jälkeen. Paviljongin rakennuttanut Henning Lund on esimerkiksi suunnitellut ravin-

tolan lamput, jotka muotoilultaan muistuttavat suuresti Opriksen perhoslamppuja. Eräs ravin-

tolan avajaisten vieraista toteaa, että paikka ”’on käsky mässäillä jazzilla ja samppanjalla ja se 

olisi pitänyt rakentaa keskelle Espistä viisitoista vuotta sitten’” (MKK, 563)92, mikä viittaa juu-

rikin Opriksen valtakauteen. Siinä missä Opriksessa on ryypätty salaa, hämärässä keinovalossa, 

juhlitaan Paviljongissa kieltolain päättymisen jälkeen avoimesti ja runsaasta luonnonvalosta 

nauttien. Rakennusta kiertävät nimittäin jättimaiset näköalaikkunat, ja se saa asiakkailtaan lem-

pinimen Silmäpalatsi. Opriksen kantaporukkaan kuulunut Lonni Tolletkin huudahtaa: ”’Sehän 

on pelkkää fönaria!’” (MKK, 563.)93 Siirtymisen Opriksen keinovaloista ja kuumeisesta, vuo-

den 1918 muistoa pakoilevasta juhlinnasta Paviljongin ”aitoon” luonnonvaloon voi Tuomas 

Juntusen valon ja pimeyden motiiveja analysoivaa artikkelia mukaillen tulkita merkitsevän sa-

malla sodan trauman hiljattaista himmenemistä ja tulevaisuuteen suuntautumista – ainakin por-

variston osalta. Kollektiivinen trauma, vaikeiden muistojen käsittelyä pakeneva henki kaikuu 

kuitenkin vielä uuden Paviljongin perhoslampuissa ja ystäväjoukon itselleen valitsemassa ni-

messä ”Perhoslamppujen Ystävät”. 

 

Kangastus ja Missä kuljimme kerran asettuvat näin ikään kuin vuoropuheluun keskenään. Ensin 

mainitussa romaanissa näkyvät vielä vuoden 1938 lopulla sisällissodan jättämät arvet, ja Suo-

menkin ilmapiiriä varjostavat Euroopan ja etenkin natsi-Saksan tapahtumat, joita asianajaja 

Thunen näkökulma avaa. Sen sijaan jälkimmäisessä teoksessa uusi vuosi 1939 otetaan vastaan 

täynnä intoa ja toiveikkuutta eikä Euroopan poliittisia jännitteitä olla huomaavinaankaan. Hel-

                                                           
92 ”’är en befallning att frossa i jazz och champagne och den borde ha byggts mitt i Espis för femton år sen’” 
(DVEGG, 486). 
93 ”’Det är ju bara fönarin alltihop!’” (DVEGG, 486). 
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sinki lepää jouluyönä 1938 ”rauhallisena mutta valaistuna ja siistinä ja uudenaikaisena, odot-

taen innokkaasti hyviä antimia, uusia aherruksen ja hyvinvoinnin vuosia” (MKK, 581)94. Ker-

tojan kuvaus kaupungista sisältää tietenkin ironiaa, kun lukija tietää talvisodan olevan alle vuo-

den päässä, mutta siinä voi ajatella olevan myös rahtunen sellaista aitoa toiveikkuutta ja uuden 

odotusta, jota tietoisuus tulevasta sodasta ei ole vielä kertomuksen kuvaamassa maailmassa eh-

tinyt lannistaa. 

 

 

5.2 Ympäristönkuvaus yhteiskunnan jakautuneisuuden ilmentäjänä 

 

Jos tunsi koko Helsingin mutta ei oikein kuulunut mihinkään, jos sellainen ihmi-

nen nousi Stadionin torniin ja antoi katseensa kiertää yli Töölön ja eteläisten kau-

punginosien, ja jatkoi sitten yli keskustan ja Sörnäisten ja Kallion ja muiden poh-

joisten työläiskortteleiden, yli uusien esikaupunkien kuten Käpylä sekä itsenäis-

ten huvilayhteisöjen kuten Kulosaari ja Munkkiniemi, hän saattoi nähdä suuren, 

nykyaikaisen kaupungin jossa oli monta sataatuhatta asukasta, kaupungin jossa 

nimettömyyden suojassa saattoi tapahtua sekä kauheita että ihania asioita. (K, 

173.)95 

  

Helsinki ja sen kuvaus ovat tärkeässä roolissa Westön romaaneissa, jotka kaikki sijoittuvat pää-

osin kyseiseen kaupunkiin. Missä kuljimme kerran -teoksen alaotsikkokin on ”Romaani eräästä 

kaupungista ja tahdostamme tulle ruohoa korkeammaksi”. Erityisesti edellä mainitun romaanin, 

mutta myös Westön aiempien teoksien arvosteluissa onkin kiinnitetty huomiota tarkkaan ym-

päristönkuvaukseen, ja esimerkiksi Kaisa Kurikka (2006) nimeää Turun Sanomien kirja-arvos-

telussa Helsingin romaanin Missä kuljimme kerran päähenkilöksi. Westön tapauksessa tarkassa 

ympäristönkuvauksessa on osittain kyse autenttisen ajankuvan luomisesta, mutta sillä on näh-

däkseni myös muita tarkoituksia: sillä osoitetaan eri henkilöhahmojen elinolojen erilaisuutta 

sekä työväenluokan ja yläluokan ”reviirinjakoa” ennen ja jälkeen sisällissodan. Kaupunkia kat-

sotaan, pelätään ja rakastetaan ja se tunnetaan eri tavoin fokalisoijasta riippuen. 

 

                                                           
94 ”fridfull men samtidigt så upplyst och välputsad och modern, så ivrigt väntade på goda håvor, på nya år av flit 
och välgång” (DVEGG, 501). 
95 ”Den som kände till hela Helsingfors men inte riktigt hörde hemma någonstans, den som tog sig upp i Stadi-
ontornet och lät sin blick svepa över Tölö och de södra stadsdelarna, sedan vidare över centrum och över Sör-
näs och Berghäll och de andra arbetarkvarteren i norr, över nya förstäder som Kottby och över självständig vil-
lasamhällen som Brändö och Munksnäs, den förleddes att se en stor och modern stad meed flera hundratusen 
människor, en stad där både förfärliga och underbara ting kunde ske i skydd av anonymiteten” (H, 154). 
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Kaupunki kasvaa ennen sotaa voimalla, ja sen täyttävät maalta kaupunkiin tulleet tehdastyöläi-

set. Nuorelle Ecculle kaupunki heijastelee hänen omia tuntemuksiaan. Kaupungin kasvukivut 

omat myös hänen kasvukipujaan, ja kaduilla kuuluvat ja tuoksuvat, elämästä sekä alituisesta 

liikkeestä kertovat hajut ja äänet lisäävät hänen omaa levottomuuttaan. Henningkin on innois-

saan Helsingin kasvusta ja muutoksesta ja näkee sen siluetin täyttyvän pilvenpiirtäjistä. Hänelle 

sodanjälkeinen muutos edustaa tulevaisuutta ja voimaa, suuria liikesuunnitelmia ja loisteliasta 

yöelämää. Eccun isä Jali taas tarkastelee kaupungin myllerrystä ja työmaita toisesta näkökul-

masta, kun hän 1930-luvun vaihteessa käyskentelee Helsingin kaduilla. 

 

Tempo oli kiihkeä, kaupunki yritti lakaista syrjään kaiken vanhan ja täysin pal-

velleen yhdellä suurella luudanvedolla. Mutta Jali oli kokenut mies, hän näki asi-

oiden pinnan alla piilevät paiseet; siellä kytivät vapaussodan aikaiset haavat, siellä 

olivat ruotsin- ja suomenkielisten entistä katkerammiksi käyvät riidat, siellä oli 

kieltolain irvokas henki – ihmiset eivät olleet koskaan ryypänneet niin paljon kuin 

nyt – ja siellä oli sukupolvien välinen kuilu. (MKK, 431–432.)96 

 

Jali ymmärtää poikansa ja tämän ystävien tunteman levottomuuden, sillä nämä ovat menettä-

neet vanhan maailman sodassa todistaessaan omien ystäviensä kuolemia luoteihin ja joutues-

saan itse keskenkasvuisina teloittamaan usein yhtä nuoria maanmiehiään. Uusi maailma on ra-

kennettu vanhan raunioille, se on julma, nopea ja illuusioton. Kaupunki siis yrittää puhdistaa 

itsensä menneisyydestään rakentumalla konkreettisesti uudestaan, peittää riidat tiilien ja laastin 

alle.  

 

Myös työläiskaupungissa eri sukupolvet kokevat kaupungin eri tavoin. Nuori Vivan, joka on 

tottunut työskentelemään ja liikkumaan kaupungin keskustan yläluokan asuttamissa kortte-

leissa, tuntee suoranaista pelkoa joutuessaan muuttamaan miehensä Enokin kanssa Punavuo-

reen, jonka kadunkulmat ovat täynnä prostituoituja, juoppoja ja venäläisiä. Vuoden 1917 laiton 

kesä vain syventää Vivanin pelkoa työläis-Helsingin ihmisiä ja katuja kohtaan. Sen sijaan hänen 

poikansa Allu on Kallion työläiskortteleissa kotonaan. Maisemassa vain vasta valmistunut, 

kookas kirkko on pelottava ja ankara ja muistuttaa siitä, ”että rikkaat pitivät jumalaansa suun-

nattoman paljon suurempana kuin niitä työväenlauluja joita isä Enokilla oli tapana laulaa” 

                                                           
96 ”Tempot var hektiskt, staden försökte sopa bort det gamla och uttjänta i ett enda stort kvasttag. Men Jali var 
en erfaren man, han såg inte bara tingens yta utan också bölderna där under; där fanns såren från frihetskriget, 
där fanns de allt bittrare stridigheterna mellan svenskar och finnar, där fanns förbudslagens groteska anda – 
folket hade aldrig supit så mycket som ny – och där fanns gapet mellan generationerna.” (DVEGG, 373.) 
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(MKK, 28)97. Merillä ollessaan hän kaipaa tutuille kulmille ja näkee niistä unia: ”Joskus näen 

unta että olen Nokalla katselemassa Helsinkiä. Näen Usspenskin ja muut kirkot etelässä. Ja 

Kallion kirkon ja Kulosaaren sillan, ja kaikki saaret ja Sörkän vankilan, ja Verkkosaaren sahan 

ja sitten vielä Arabian tehtaat.” (MKK, 286.)98 Allu käsittää Helsingin nimenomaan Kallion, 

Sörnäisten ja muina pohjoisina kaupunginosina ja tehdasalueina, kun taas keskusta näyttäytyy 

vain kaukaisina kirkontorneina etelässä. 

 

Kaupunki jakautuukin ikään kuin kahteen osaan, etelässä on porvariston asuttamat kaupungin-

osat kuten Ullanlinna ja Kruununhaka, pohjoisessa työläisten asuinalueet. Nämä alueet yhdistää 

toisiinsa Pitkäsilta, joka saa kummassakin tutkimassani teoksessa työläisiä ja porvareita, punai-

sia ja valkoisia erottavan fyysisen ja symbolisen rajan merkityksen. Westö ei suinkaan ole en-

simmäinen, joka käyttää kyseistä siltaa tässä tarkoituksessa. Työväenliikkeen tärkeimpien jär-

jestöjen ja puolueiden päämajat, kuten Siltasaaren työväentalo, ovat pitkään sijainneet sillan 

pohjoispuolella sen välittömässä läheisyydessä, kun taas porvarillisten puolueiden päämajat sen 

eteläpuolella. Poliittiseen kielenkäyttöön vakiintuneella ”Pitkänsillan ylittäminen” -ilmaisulla 

onkin viitattu oikeiston ja vasemmiston välisiin sovitteluratkaisuihin ja kädenojennuksiin. Pit-

kääsiltaa pidetään siis paikallisen rajalinjan lisäksi myös eräänlaisena kansallisena symbolina.99 

 

Pitkänsillan pohjoispuolisten työläisalueiden läpi kulkeminen porvarillisille esikaupunkialu-

eille tuottaa Missä kuljimme kerran -teoksessa varakkaammalle väestönosalle kiusaa jo ennen 

sisällissotaa. Kertoja kuvaa, kuinka työläisten lapset kesäisin mankuvat raitiovaunulinjaa Sör-

näisissä vaihtavilta matkustajilta rahaa ja talvisin heittelevät näitä kauempaa lumipalloilla ja 

huutelevat hävyttömyyksiä. Myös raitiovaunupysäkin lähettyvillä norkoilevat nuoret miehet, 

sakilaiset, koetaan uhkana erityisesti kulosaarelaisten tyttärille. Lopulta ”Kulosaari-yhtiön 

edustajista sekä kantakaupungin varakkaista porvareista koostunut lähetystö kääntyi valtuuston 

puheenjohtaja Norrménin puoleen vaatien että B-linja saisi luvan ajaa Sörnäisten läpi Pitkän-

sillan yli Kauppatorille saakka ilman vaununvaihtoa, ja tätä vaatimusta puollettiin välittömästi” 

                                                           
97 ”att de besuttna ansåg sin Gud så oändligt mycket större än de arbetarsånger pappa Enok brukat sjunga” 
(DVEGG, 25). 
98 ”När jag drömmer står jag ute på yttersta udden på Nokka, och ser på Helsingfors. Jag ser Usspenski och de 
andra kyrkorna i söder. Och kyrkan i Berghäll och bron till Brändö, och alla öarna och fängelser i Sörkka, och 
sågen på Nätholmen och Arabias fabriker längst in.” (DVEGG, 248.) 
99 ”Millä päivämäärällä tänä vuonna 100-vuotta täyttävä Pitkäsilta avattiin...”, Helsingin kaupunginkirjaston yllä-
pitämä kysy.fi-sivusto, 11.4.2012. 
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(MKK, 51)100. Työläiset siis edustavat keski- ja yläluokkaisille kaupunkilaisille haittaa ja häi-

riötä, jolta on oltava mahdollisuus suojautua. Sodan jälkeen valkoiset suojeluskuntalaiset astu-

vat työläiskaupunkiin vain ladattu ja laukaisuvalmis Browning taskussaan, kuten Lucie veljel-

leen ja tämän ystäville ivallisesti huomauttaa. Lisäksi oikeistonousun ja talonpoikaismarssin 

aikaan kaupungin viranomaiset kehottavat marssijoita pysyttelemään poissa Pitkänsillan poh-

joispuolelta mellakoiden ja rähinöiden välttämiseksi. 

 

Punaisten sodanjälkeisiä elinolosuhteita kuvataan Missä kuljimme kerran -romaanissa Allun ja 

hänen perheensä kautta. Allun isäpuoli Santeri saa potkut postilaitokselta punakaartilaisuutensa 

vuoksi, ja perhe häädetään edellisestä asunnostaan. He joutuvat muuttamaan Suvilahden huo-

nokuntoiselle kasarmille, jossa pienet asunnot on erotettu toisistaan vain sanomalehtipinoilla ja 

tyhjillä hedelmälaatikoilla. Santeri ei ikänsä ja kuntonsa vuoksi enää saa töitä, ja Vivaninkin 

terveys on huono. Allu pakenee huonoja elinoloja merille niin pian kuin ikä riittää, vaikka äiti 

onkin haaveillut poikansa kouluttautumisesta. Allun tehdessä töitä laivoilla Vivan kuolee keuh-

kotautiin. Kasarmien kosteus ja vetoisuus sairastuttaa myös Allun siskon Saimin tuberkuloo-

siin, vaikka tämä äidin kuoleman jälkeen onkin siskonsa kanssa lähetetty sukulaisten hoteisiin. 

”Oli kestänyt liian kauan ennen kuin hän ja tytöt saivat hengittää raitista ilmaa ja syödä vatsansa 

täyteen, elämä Suvilahden ummehtuneella ja vetoisella kasarmilla oli ehtinyt jättää jälkensä 

heihin kaikkiin.” (MKK, 416.)101 Vivanin ja Saimin kohtaloiden kautta romaanissa kerrotaan 

niistä punaisten omaisista, jotka sodan jälkeen ja kurjistuneiden elinolosuhteiden seurauksena 

menettivät terveytensä ja jopa henkensä. Toisaalta myös työläisten elintason kerrotaan kohene-

van 1930-lukua lähestyttäessä, ja monella on varaa pieniin ylellisyyksiin, kuten radioihin. 

 

Valkoisiksi identifioituvat pelkäävät – ehkä oikeutetustikin – Westön romaaneissa työläiskau-

punginosia ja välttelevät niihin menemistä. Heidän mielikuvansa työläisten elinoloista ammen-

tavat vielä 1930-luvun lopullakin lähinnä kirjoista ja elokuvista, sillä aitoja kokemuksia ei ole. 

Kun Matilda hetken mielijohteesta kutsuu työnantajansa Thunen ystävänsä Fannyn luo illan-

viettoon Sörnäisiin, tämä suorastaan kiusaantuu, vaikka myöntyykin ehdotukseen. Matkan 

                                                           
100 ”– – en deputation bestående av representanter för Aktiebolaget Brändö Villastad samt några förmögna in-
nerstadsborgare vände sig till fullmäktigeordförande Norrmén med en begäran om att B-linjen måtte få tills-
tånd att gå genom Sörnäs och över Långbron in till Salutorget utan esvärande vagnbyten, en begäran som ome-
delbart bifölls” (DVEGG, 45–46). 
101 ”Det hade dröjt alltför länge innan han och flickorna fått andas oskämd luft och äta sig måtta, livet i den 
unkna och dragiga Södervikkasernen hade hunnit sätta sina spår i dem alla.” (DVEGG, 359.) 
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Thune taittaa vuokra-autolla, sillä hän ei tunne lainkaan reittejä pohjoiseen Sörnäisiin päin. Pe-

rillä Thune yllättyy havaitessaan työläiskotien olevankin siistejä ja yksinkertaisella tavalla tyy-

likkäitä ja Linjojen ja muiden katujen kajahtelevan elämäniloa. 

 

Yllätyksen ja mieltymyksen tunne viipyi Thunessa kun he kävelivät pari korttelia 

Hämeentietä ja yli Hakaniemen torin, takaisin hänen omaan maisemaansa. Elo-

kuvissa ja kirjoissa Helsingin työläiskorttelit kuvattiin yhäkin rappeutuneiksi ja 

synkeiksi. Asunnot olivat nokisia lääviä, pimeillä takapihoilla ja kapeilla kujilla 

nuokuskeli varkaita ja huonoja naisia, tehtaanpillit ulisivat ja savupiiput syöksivät 

mustaa savuaan, kaduilla vetelehti kurittomia poikasakkeja vaanimassa jotakuta 

ryöstettävää tai vain hakattavaa – –. (K, 185.)102 

 

Käynti Sörnäisissä herättää Thunen kyseenalaistamaan omat ja tuttaviensa ennakkoluulot, ja 

hän joutuu häpeäkseen myöntämään tulleensa samanlaiseksi ”pelokkaaksi poroporvariksi”, 

joita on itse nuorempana halveksinut. Thune ei tosin ole ainoa, jolla on Fannyn luona ennakko-

luuloja muita paikalla olevia kohtaan. Seurueen miehet, Heikki Puttonen ja Reinhard Ålander, 

katsovat Thunea epäluuloisina ja puhuvat hänelle vain muutaman sanan. Matildakin näkee, ett-

eivät miehet pidä Thunesta. ”Mutta oikeastaan kysymys ei ollut Thunesta henkilönä: heitä vain 

ei miellyttänyt että Thunen asemassa oleva ihminen istui heidän joukossaan lauantai-iltana, se 

horjutti tasapainoa.” (K, 190.)103 Miehet siis kokevat Thunen ylittäneen näkymättömän rajan, 

astuneen heidän reviirilleen. 

 

Westön romaaneissa ei ole epätavallista, että sekä porvarit että työläiset tuntevat vain oman 

puolensa kaupunkia. Thune hämmästyy, kun heidän keskustellessaan Thunen uudesta asuinpai-

kasta Matilda kertoo tietävänsä Linnantien Munkkiniemen huvilakaupunginosassa. Matilda ei 

ihmettele Thunen hämmennystä, olettaahan mies hänen olevan köyhä. Teoksen kuvaamassa 

Helsingissä köyhien ja varakkaiden asuinalueet halutaan pitää erillään. Munkkiniemen ranta-

huviloiden läheisyyteen on rakennettu vuokrakasarmeja, ja huvilanomistajat ovat kirjoitelleet 

lehtien yleisönosastoihin ilmaistakseen pelkonsa alueen slummiutumisesta ja kiinteistöjensä ar-

vonlaskusta. Toisaalta Missä kuljimme kerran -romaanissa kerrotaan Lucien fokalisoimana, että 

                                                           
102 Känslan av överraskning och välbehag levde kvar inom Thune när de gick de få kvarteren längs Tavastvägen 
och över Hagnäs torg, tillbaka till det landskap som var hans. På film och i böcker skildrades Helsingfors arbe-
tarkvarter fortfarande som nergångna och dystra. Lägenheterna var sotiga kyffen, på mörka bakgårdar och i 
smala gränder dvaldes tjuvar och fala kvinnor, fabriksvisslorna tjöt och skorstenarna spydde ut sin svarta rök, 
längs gatorna drev oregerliga pojkgäng på jakt efter någon att råna eller bara slå ner – –.” (H, 165.) 
103 ”Fast egentligen handlade det inte om Thune som person: de gillade inte att en människa av Thunes snitt 
och rang satt i deras krets en lördagskväll, det rubbade balansen.” (H, 170.) 
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varakkaat porvarit ovat alkaneet asuttaa Käpylän työläisesikaupunkialuetta. Lucieta tämä ärsyt-

tää, sillä hän on pitänyt aluetta viehättävän vaatimattomana pakopaikkana omasta elämästään, 

Sillan eteläpuolen juoruilta ja ahdasmielisyydeltä. Myös Thune tuskailee ruotsalaisen kanta-

Helsingin tukahduttavuutta ja pakenee ex-vaimonsa aiheuttamia juoruja hetkeksi Tukholmaan 

asti. 

 

Lucie käy Käpylässä tapaamassa senhetkistä rakastajaansa Allua, ja hänen kallis autonsa ja va-

rakkuutta henkivät vaatteensa herättävät aluksi huomiota alueella, jolla vieraat huomataan her-

kästi. Hän oppiikin pian pukeutumaan vaatimattomammin ja sulautumaan joukkoon sekä pysä-

köimään autonsakin kauemmas. Tutustuessaan Alluun Lucie tutustuu myös Helsinkiin uudesta 

näkökulmasta. Kun Allu kysyy, voisiko jonain päivänä näyttää Lucielle Nokan, tämä luulee 

Allun tarkoittavan kantakaupungin Katajanokkaa. Allu tarkoittaa kuitenkin Kivinokkaa, työ-

läisten paratiisia. Hän esittelee Lucielle Lemmenniemen ja Kiimakarin – edellisellä rakasta-

vaisten on tapana kuherrella ja puhella kauniita, jälkimmäisellä mennään nimensä mukaisesti 

pitemmälle. Allu kertoo, kuinka työläiset ovat ensin vuokranneet alueen Kulosaari-yhtiöltä ja 

kuinka yhtiön lakkauttamisen jälkeen Helsingin kaupunki on ostanut maat. ”’Näin on parempi’, 

hän sanoi, ’nyt ei olla niin riippuvaisia porvareiden mielialoista.’” (MKK, 450.)104 Hän kertoo 

myös uimarannasta ja sen kioskista sekä Nokalle suunnitellusta jalkapallokentästä ja näyttää 

Lucielle tanssilavan. 

 

Työläiset siis ovat rakentaneet Nokalle oman vapaa-ajanviettopaikkansa, joka vertautuu yläluo-

kan Esplanadiin, sen ravintoloihin, teatteriin ja muihin huvituksiin sekä kesähuviloihin. Kun 

yläluokan kuvataan pakenevan sotakokemuksia maaniseen monta päivää kestävään juhlimi-

seen, juomiseen, jazziin ja yhä nopeutuviin autoihin, työläisten kuvataan pakenevan omaa usein 

niukkaa arkeaan käymällä elokuvissa, kuuntelemalla radiosta kotimaisia iskelmiä, järjestämällä 

Nokalla tansseja sekä ottamalla aurinkoa itse luomallaan hiekkarannalla. Asettamalla rinnak-

kain yläluokan ylellisen, yhä äärimmäisempiä nautintoja hakevan ja samalla kaksinaismoralis-

tisen elämäntavan ja työläisten yksinkertaisen mutta melkeinpä idylliseksi kuvatut vapaa-ajan-

viettotavat romaanit – erityisesti Missä kuljimme kerran – tuntuvat kysyvän, kumpi puoli lo-

pulta elää tasapainoisempaa ja onnellisempaa elämää. 

 

 

                                                           
104 ”’Det är bättre så här’, sa han, ’nu är vi int beroende av borgarnas humör.’” (DVEGG, 388.) 
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5.3 Allu ja sukupolvelta toiselle siirtyvä trauma 

 

Allan ”Allu” Kajander on yksi Missä kuljimme kerran -teoksen keskeisimmistä hahmoista, 

jonka kautta suuri osa romaanin helsinkiläisen työläisyhteisön kokemuksista kuvataan. Analy-

soin Allua kollektiivista traumaa käsittelevässä luvussa siitä syystä, että Allu ei itse nuoren 

ikänsä vuoksi ole suoraan osallisena vuoden 1918 tapahtumissa (hän on niiden aikaan vasta 11-

vuotias), vaan ne vaikuttavat häneen epäsuorasti muun muassa punakaartissa taistelleen isän 

Enokin ja kaartiin mukaan pakotetun isäpuolen Santerin kautta. Allun tarina heijasteleekin nii-

den lasten kokemuksia, joiden vanhemmat olivat mukana sisällissodassa hävinneiden puolella, 

jotka saivat osansa vanhempiensa kärsimistä rangaistuksista ja joille vanhempien katkeruus 

mahdollisesti periytyi. Westön romaani kuvaa kollektiivisen trauman siirtymistä sukupolvelta 

toiselle, kun myös Allun oma poika joutuu välillisesti sisällissodan uhriksi. 

 

Edellisessä osiossa olen jo käynyt hieman läpi Allun köyhää lapsuutta kasarmilla, äidin ja sisa-

ren sairastumista ja merille lähtöä. Vivanin ja Saimin kohtalo katkeroittaa Allua, ja hänen tus-

kaansa lisää Enokin aina vain synkkenevä tila. Isällä on yhä rajumpia ryyppykausia, jolloin hän 

kyyhöttää saastaisen ja nukkavierun vuokra-asuntonsa nojatuolissa, juo, mokeltaa ja laskee 

usein alleen. Allu yrittää verrata lapsuutensa sankaria, oikeudentuntoista punapäällikköä tähän 

rappiota huokuvaan olentoon ja ajattelee, ”ettei syvempää tragediaa olekaan kuin nähdä lahjo-

jensa menevän täysin hukkaan” (MKK, 343)105. 

 

Tuomas Juntusen mukaan ”Musta” Enok on yksi niistä henkilöhahmoista, joiden kautta Westön 

romaanissa tutkitaan ihmisen sisäisen kaksinaisuuden teemaa. Enok-nimi juontaa Raamatun 

Eenokista, joka poikkeuksellisen hyvyytensä vuoksi pääsee Jumalan luo jo ennen kuolemaansa. 

Raamatun kertomus toimii pohjatekstinä ja korostaa Enokin hyviä puolia, velvollisuudentuntoa 

ja kyvykkyyttä. Juntunen vertaa Enokia Täällä Pohjantähden alla -trilogian Akseli Koskelan 

hahmoon, molemmat valitaan johtamaan punaisten joukkoja ja molemmat pyrkivät saavutta-

maan työväen vallankumouksen vastapuolen verta turhaan vuodattamatta. Toisaalta Enokilla 

on myös pimeät puolensa; hän on levoton ja keskittymiskyvytön sekä alkoholiin toistuvasti 

sortuessaan väkivaltainen. (Juntunen 2013, 317.) 

 

                                                           
105 ”vilken tragedi det måste vara att ha gåvor och tvingas se dem bli fullständigt förspillda” (DVEGG, 296). 
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Sodan jälkeen Enokia ajaa alkoholin väärinkäyttöön paitsi kokemukset vankileirillä, myös pet-

tymys sodan lopputulokseen ja omien toimintaan. Ennen kapinaa Enok on yksi radikaaleim-

mista työläisistä, jopa siinä määrin, että häntä kielletään osallistumasta vuoden 1905 lakon ai-

kana järjestyskaartin toimintaan. Vallankumousta hän on odottanut innolla. Sisällissodan ede-

tessä Enok huomaa käsitystensä muuttuvan: ”[N]yt oli jäljellä vain epäilystä ja harmia ja kyl-

lästymistä jotka kasvoivat päivä päivältä sitä mukaa kuin Bergqvistin ja Marjamäen ja Helan-

dereiden ja muiden verenhimo kävi yhä ilmeisemmäksi.” (MKK, 123.)106 Lopulta Lapuan liik-

keen raivotessa pahimmillaan Enok ampuu itseään lainaamallaan pistoolilla päähän.  

 

Enokin henki ja katkeruus tuntuvat siirtyvän Alluun, kun aiemmin rauhanomainen, joskin va-

kaumuksessaan järkkymätön mies alkaa 1930-luvun alkaessa hankkiutua konflikteihin erityi-

sesti esimiestensä kanssa. Huolestunut vaimo Mandikin huomaa miehensä radikalisoitumisen. 

Allu joutuu kommunistina mustalle listalle ja saa enää vain silloin tällöin pariksi päiväksi hätä-

aputöitä. Hän alkaa haaveilla lähtemisestä Neuvostoliittoon etsimään parempaa elämää, mutta 

Mandi tekee puheista pian lopun: ”’Olen luvannut olla sinun myötä- ja vastoinkäymisissä ja 

seuraan sinua melkein minne tahansa, mutta sinne et minua saa.’” (MKK, 493–494.)107 

 

Ulla-Maija Peltosen (2009, 464) mukaan paikallisyhteisöissä sisällissodan jälkeisten muistojen 

rintamilla punaisen ja valkoisen maailman rajat konkretisoituivat suojeluskuntataloissa ja työ-

väentaloissa, ”puolueettomissa” ja työväen osuuskaupoissa sekä porvarillisissa ja työväen ur-

heiluseuroissa. Missä kuljimme kerran -romaanissa kollektiivista traumaa kuvataan vihamieli-

syyksien jatkumisena myös urheiluseuratoiminnassa, jossa erityisesti Allu on mukana. Allu ku-

vataan lahjakkaaksi urheilijaksi, ja erityisesti jalkapallossa hän osoittaa harvinaista taidokkuutta 

ja pelisilmää. Etelä-Amerikassa hän oppii paikalliselta pelaajalta näyttävän tempun, josta ei 

Suomessa olla vielä kuultukaan, ja palatessaan Helsinkiin hän esittelee sen suomalaisyleisölle 

pelatessaan työväenseura Woiman riveissä. Allun ja hänen voittoisan joukkueensa maine kiirii 

jopa porvarien piireihin, ja HIFK:n puuhamiehenä toimiva Henning kiinnostuu Allusta. Hän 

yrittää houkutella Allua, kuten muitakin ruotsinkielisiä työläispelaajia, mukaan seuraansa ai-

neellisia etuja lupaamalla. Allu on kuitenkin jo aikaa sitten omaksunut ”oikeaoppisen” työläisen 

urheilunäkemyksen.  

                                                           
106 ”[N]u, plötsligt, fanns bara tvivel och grämelse och en leda som växte dag för dag i takt med att insikten om 
Bergqvists och Marjamäkis och bröderna Helanders och de andras blodtörst djupnade.” (DVEGG, 107.) 
107 ”’Jag har lovat att vara din i vått och torrt och jag följer dej nästan vart som helst, men dit får du mej inte.’” 
(DVEGG, 425.) 
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”[O]ikeat” olympialaiset ja huippu-urheilu ylimalkaan edustivat vain tunkkaista 

nationalismia ja rappiota, oli täysin yhdentekevää kuka tai mikä joukkue kilpai-

lussa voitti, tärkeää oli tuntea solidaarisuutta muita kilpailijoita kohtaan ja taistella 

paremman maailman puolesta yhdessä heidän kanssaan. Porvarillinen urheilu oli 

vain jatkoa porvareiden militarismille joka pyrki tekemään kaikkien maiden työ-

läispojista tykinruokaa, senhän näki jo porvareiden urheiluterminologiasta joka 

oli haettu suoraan sodan maailmasta. (MKK, 337.)108  

 

Allu ei petä periaatteitaan nytkään Henningin tarjotessa paitsi pelaajan paikkaa myös parempaa 

työtä, vaikka Henning onkin huomaavinaan hänen katseessaan epäröintiä ja kaihoa, kun he sei-

sovat HIFK:n hyvin hoidetun ruohokentän reunalla. Myöhempinä vuosina, nähtyään joinakin 

öinä unia sivu suun menneistä pokaaleista ja mitaleista Allu salaa harmitteleekin poliittista jää-

räpäisyyttään, jonka takia on kieltäytynyt loisteliaasta urheilijanurasta porvariseurassa. Hän 

kuitenkin toimii Woiman riveissä ja sen hyväksi niin kauan, kunnes viranomaiset lopulta 1930-

luvun puolivälissä lakkauttavat seuran Allun poliittisen vastatoiminnan seurauksena. Viimei-

nen niitti Allun urheilijanuran arkkuun naulataan, kun hänen on tarkoitus osallistua Antwerpe-

nin kansainvälisiin työväenkisoihin Suomen joukkueessa, mutta ennen lähtöä hän jää kiinni 

kiellettyjen lehtisten painamisesta eikä saakaan passia. Toisaalta Allun oma uppiniskaisuus siis 

estää häntä nousemasta urheilutähdeksi, toisaalta sen estävät ajan poliittiset jännitteet. 

 

Kun Juntunen vertaa sisällissodan aikaista Enokia Akseli Koskelaan, vertaa Jermu Laine (2007, 

213) poliittisesti heräävää Allua Akseliin; geenejä riittää sekä nais- että urheilusankariksi, ja 

politiikassa kumpainenkin on yksinäinen moralisti. Allukin menettää kansalaisluottamuksensa, 

ei tosin sodassa vaan painettuaan kiellettyjä Kumous-lehtisiä ja saatuaan kolmen kuukauden 

vankeusrangaistuksen. Allu on rangaistuksensa suorittanut, mutta silti valtionetsivät seuraavat 

häntä ja hänen käsketään vähän väliä ilmoittautua poliisiasemalle. Allua ei enää uskalleta valita 

työväenyhdistysten ja -seurojen tehtäviin, mutta hän käy sitäkin enemmän maanalaisissa poliit-

tisissa kokouksissa. Itärajan takaa kantautuvia huhuja ja kauhutarinoita Stalinin vainoista hän 

ei halua uskoa.  

 

                                                           
108 [D]e ”riktiga” olymiska spelen och toppidrotten överlag representerade inget annat än unken nationalism 
och dekadens, vem eller vilket lag som vann en tävling var fullständigt egalt, det viktiga var att känna solidaritet 
med de andra idrottarna och tillsammans med dem kämpa för en bättre värld. Den borgerliga idrotten var bara 
en förtsättning på den borgerliga militarismen som strävade till att göra arbetarpojkarna i alla länder till kanon-
föda, det såg man ju redan på den borgerliga idrottsterminologin som var hämtad direkt från krigets värld.” 
(DVEGG, 291.) 
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Romaanin lopussa Allu Kajanderin kerrotaan taistelleen talvisodassa mutta kieltäytyneen osal-

listumasta enää jatkosotaan. Hänestä tulee sotilaskarkuri, joka piileskelee eri paikkakunnilla. 

Rakkaus jalkapalloon koituu sittenkin hänen kohtalokseen: uskaltautuessaan seuraamaan ke-

sällä 1943 lomilla olevien työläispelaajien ottelua hän jää kiinni. Allua syytetään pakoilun li-

säksi osallistumisesta kommunistien tihutöihin, ja heikoista todisteista huolimatta hänet tuomi-

taan kuolemaan. Cedin, Henningin ja Brunon muodostama ”retkikunta” yrittää vielä viime het-

killä estää Allun teloituksen mutta saapuu paikalle liian myöhään. Paluumatkalla he purkavat 

tilannetta, ja käy ilmi, että Mandin mielenterveys on sodan aikana järkkynyt siinä määrin, ettei 

tämä kykene pitämään huolta parin yhteisestä pojasta, 10-vuotiaasta Tuomaksesta. Bruno eh-

dottaa, että hänen veljensä Leo ja tämän vaimo ottaisivat pojan huolehtiakseen. Leena Kirstinän 

Isän nimeen -analyysissään mainitsema, Leo Koskelon adoptoima ”punaorpo” paljastuukin siis 

Allun pojaksi. Jollain tasolla Tuomasta voikin pitää punaorpona, vuoden 1918 ja sitä seuraavien 

tapahtumien pitkä ketju yltää aina jatkosotaan asti ja sen ylikin. Allun ja Tuomaksen tarinoiden 

avulla Westön romaani näyttää, että sisällissodan traagiset seuraukset eivät rajoitu pelkästään 

sen kokeneisiin sukupolviin, uhreja ovat myös jälkipolvet. 

 

 

5.4 Mandi ja Ivar – rintamalinjojen välissä 

 

Missä kuljimme kerran -romaanin kuvaamaa Helsinkiä eivät jaa vain valkoiset ja punaiset. Kah-

den rintamalinjan väliin asettuvat ne, jotka eivät tunnusta kumpaakaan väriä. Tällaisia hahmoja 

ovat esimerkiksi yläluokkainen mutta asenteeltaan moderni ja nykytermein ilmaistuna suvait-

sevainen Lucie Lilliehjelm, opettaja-toimittaja Ivar Grandell sekä työläiskaupungista ponnis-

tava Mandi Salin. Mandin isä on siirtomaatavarakauppias eikä asetu sisällissodassa punaisten 

puolelle, vaikka perhe asuukin enimmäkseen työläisten asuttamalla Kallion alueella. Perheen 

äiti on täyttänyt kotona kokonaisen hyllyn kirjoilla, jotta Mandi ymmärtäisi ”lukea itsensä pois 

niukoista työläisoloista” (MKK, 32)109. 1920-luvun alussa Mandi saakin töitä Eccu Widingin 

valokuvausateljeesta konttoristina ja vastaanottoapulaisena ja alkaa ottaa kielitunteja Lucie Lil-

liehjelmiltä. Mandin aikomuksena on tehdä selvä pesäero lapsuutensa kaupunkiin Pitkänsillän 

pohjoispuolella ja kiivetä yhteiskunnan rappusia ylöspäin.  

 

                                                           
109 ”att läsa sig utu r den torftiga arbetarmiljön” (DVEGG, 28). 
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Mandin työnantaja Eccukin huomaa Mandin lahjakkuuden ja uskoo tämän pääsevän vielä pit-

källe. Hän pitää Mandia todisteena ystäviensä väitettä vastaan, väitettä jonka mukaan ”’ihmis-

ten on tiedettävä paikkansa ja pysyttävä siellä missä ovat’” (MKK, 222)110. Sama ajatus suuta-

reista ja lesteistä tulee ilmi myös täysin vastakkaiselta suunnalta. Mandiin ihastunut työläis-

poika Allu havaitsee meriltä palatessaan, että tyttö on muuttunut. Hänen mielestään Mandista 

on tullut maailmannainen ja hienohelma, joka puhuu sujuvasti useita kieliä ja väheksyy koti-

kulmiaan Kalliossa. Sydämensä särkenyt Allu viettää aikaansa Nokalla, jossa tietää ettei törmää 

Mandiin, sillä se on paikka ”työläisille jotka tiesivät paikkansa” (MKK, 341)111. Mandin hah-

moa voisi verrata 1900-luvun alun suomalaisen kirjallisuuden nousukas-hahmoon. Lea Rojolan 

(2009, 11, 12, 13) mukaan ”nousukkaan figuuri muodostaa 1900-luvun alussa kulttuurisen troo-

pin, jonka kautta kansakunta määritteli itseään ja jonka avulla kansakunnan sisään rakennetaan 

kansalaisten välinen ’luonnollinen’ hierarkia”. Nousukas on useimmiten talonpoikaistaustainen 

ylioppilas, joka pyrkii nousemaan sivistyneistön joukkoon. Nousukkaan tarina päättyi lähes 

aina epäonnistumiseen. Mandinkaan tapaisten työläistaustaisten pyrkimykset eivät herätä ihas-

tusta kaupungin yläluokassa, ja myös Mandin omaan luokkaan kuuluvien joukosta löytyy pa-

heksujia. 

 

1920-luvun lopussa Mandi on ylittänyt Pitkänsillan, symbolisen ja fyysisen rajan työläisten ja 

porvariston, punaisten ja valkoisten välillä, ja asuu sen eteläpuolella, vuokrakaksiossa Unionin-

kadulla. Kovin pitkäaikaiseksi kotiosoitteeksi Unioninkatu ei Mandille jää, sillä mennessään 

muutama vuosi myöhemmin naimisiin Allun kanssa hän joutuu palaamaan sillan pohjoispuo-

lelle. Allu, joka ei pidä siitä, että vaimolla menee taloudellisesti paremmin, ei nimittäin suostu 

muuttamaan Mandin asuntoon. Odottaessaan keväällä 1932 ensimmäistä lastaan Mandi ajaa 

usein ratikalla keskustan vanhoille kulmille, ihailemaan Stockmannin näyteikkunaa ja kiertele-

mään ilman varsinaista asiaa. ”[H]än halusi vain päästä pois Brahenkadun ja Josafatin ankeu-

desta ja köyhyyden hajusta, hän halusi pysähtyä hetkeksi miettimään ja määrittelemään itsel-

leen mihin hän oli sitoutunut ja mistä luopunut suostuessaan rouva Kajanderiksi.” (MKK, 

490.)112 

 

                                                           
110 ”’folk ska veta sin plats och stanna där dom är’” (DVEGG, 193). 
111 ”för arbetare som visste var de hörde hemma” (DVEGG, 294). 
112 ”[H]on ville bara slippa torftigheten och fattiglukten där vid Brahegatan och Josafat, hon ville stanna upp ett 
tag och tänka efter och precisera för sig själv vad hon förbundit sig till och vad hon valt bort när hon fattade 
beslutet att bli fru Kajander.” (DVEGG, 422.) 
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Vaikka kommunistiksi tunnustautuvaa Allua karsastetaan kaupungin työelämässä, on epäpo-

liittisella Mandilla yhä hyvä maine Elannossa, ja hän saa tehdä käännöstöitä niin paljon kuin 

jaksaa ja haluaa. Mandin takaraivossa kytee kuitenkin koko ajan ajatus, ettei hän saa tienata 

liikaa, ettei Allu vain jätä. Mandia repii kahtaalle toisaalta halu elää Allun kanssa ja miellyttää 

tätä ja toisaalta kaipuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti parempaan asemaan: 

 

Mandi tiesi että oli nainut itseään köyhemmän ja että se oli pysyvää, hän tiesi että 

Allun kanssa hän ei koskaan pääsisi kipuamaan yhteiskunnan portaita, siihen Allu 

oli liian oikukas ja katkera. Eikä Mandi silti voinut olla rakastamatta Allua ja Al-

lun sitkeyttä, eikä hän myöskään voinut lakata unelmoimasta toisesta elämästä, 

kauniimmasta, paremmasta. (MKK, 512.)113 

 

Mandin valitsema avioliittokaan ei tuo lopullista onnea, sillä puolisot etääntyvät toisistaan, kun 

Allu alkaa käydä vieraissa. Ehkä yhtenä syynä on myös Mandin kyvyttömyys hyväksyä valit-

semaansa tietä ja todellisuutta, jota yhä useammin pakenee elokuvateatterin pimeyteen. Kuten 

1900-luvun alun nousukkaiden, on Mandinkin kohtalona epäonnistua yrityksessään irtautua 

työläistaustastaan. Luokkarajat eivät suostu Westön teoksessa venymään kuin ehkä hetkelli-

sesti, ja valinta on tehtävä rakkauden ja paremman sosioekonomisen aseman välillä. Kristina 

Malmio (2013, 208) huomauttaakin, että vaikka Westöllä on tapana kuvata päähenkilöidensä 

siirtymistä yhteiskuntaluokasta toiseen, yksilöt hänen teoksissaan on usein sidottu aineellisiin 

ja sosiaalisiin lähtökohtiinsa. 

 

Filosofian maisteri Ivar Grandellin kerrotaan opettavan helsinkiläisessä Svenska Normally-

ceumissa muutama vuosi ennen sisällissodan alkua muun muassa Eccu Widingiä ja Cedi Lil-

liehjelmiä. Illat ja yöt hän seurustelee ja ryyppää turkulaisten sosialistiystäviensä kanssa Ullan-

linnan pahamaineisessa uimalassa, jossa kirjailijoiden, taidemaalareiden ja toimittajien lisäksi 

myös prostituoidut vierailevat. Samalla Ivarin kerrotaan radikalisoituvan entisestään, eikä hä-

nen opetuksensa taso kerää kehuja: Ivar ”piti luentoja jotka herättivät oppilaissa hämmennystä 

ja pettymystä – – ja kun viransijaisuus päättyi, hän joutui tyytymään erittäin pidättyväisiin suo-

situksiin” (MKK, 66)114. Ivar lähtee Turkuun, jossa koettaa uraa kiertelevänä agitaattorina ja 

kirjoittaa nimimerkin ”I-r” takaa ruotsinkieliseen työväenlehti Arbetetiin. Ivar kuitenkin hylkää 

                                                           
113 ”Mandi visste att hon gift ner sig och det var bestående, hon visste att Allu och hon aldrig skulle kliva uppför 
samhällets trappor tillsammans, därtill var han alltför lynnig och bitter. Och hon, hon kunde inte låta bli att 
älska honom och hans okuvlighet, men hon kunde inte heller sluta drömma om ett annat liv, ett vackrare, ett 
bättre.” (DVEGG, 441.) 
114 ”höll lektioner som gjorde hans elever förvirrade och besvikna – – och när vikariaret tog slut fick han nöja sig 
med ytterst avmätta referenser” (DVEGG, 58). 
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lehden jo muutaman kuukauden jälkeen tammikuussa 1916, ja kertoja voi vain arvuutella hänen 

motiivejaan: ”Ehkäpä Ivar Grandellilla ei ollut taipumuksia marttyyriuteen, ehkäpä hän aavisti 

mitä oli tapahtumassa ja päätti siksi peräytyä pelastaakseen oman nahkansa. Itse hän ei koskaan 

kirjoittanut sanaakaan motiiveistaan.” (MKK, 67.)115 Kertoja siis epäilee Ivarin aavistavan työ-

väenkapinan olevan tulossa ja yrittävän välttää joutumasta itse tulilinjalle.  

 

Kun Ivar sitten sisällissodan talvena työskentelee jälleen Helsingissä, tällä kertaa konttoristina 

paperikaupassa, hän toivoo, etteivät punaiset komissaarit muistaisi hänen Arbetetissa julkais-

tuja artikkeleitaan tai agitointiyrityksiään eivätkä pakottaisi häntä liittymään hallintoonsa tai 

veisi häntä väkisin kaartiin. Päivät hän työskentelee kaupalla, illat piileskelee pienessä asun-

nossaan, jonne on koonnut varaston hyvin säilyviä ruokia ja polttopuita. Keväällä, kun punais-

ten valta kaupungissa kukistuu, hän alkaa pelätä valkoisia ja kirjoittaa muistikirjaansa: 

 

Minun kaltaisellani on pätevä syy pelätä molempia osapuolia. Jos tarkkaan las-

kee – – minä olen kannattanut vuoroin toista, vuoroin toista, ja aina minä olen 

paennut asemapaikaltani. – – Lisäksi on niin, että minä en voi herättää muuta 

kuin vihaa jokaisessa sotaa käyvässä osapuolessa. – – Jos he tuntisivat minut tar-

peeksi hyvin, he kilpailisivat siitä, kuka saa katkaista kaulani tai antaisivat Brow-

ningin puhua, sellaiset ovat sodan ja ihmispsykologian lait. (MKK, 107–108.)116 

 

Ivar pitää itseään selkärangattomana, matelevana käärmeenä, joka sähisee milloin yhtä milloin 

toista, ja petturina sodan molempien osapuolten silmissä. Kevään ja kesän edetessä Ivar masen-

tuu näkemästään ja kuulemastaan kaaoksesta ympärillään, ja kiinniotettujen punaisten kohtalot 

järkyttävät häntä. Eccun tavoin Ivarin hahmossa käsitellään syyllisyyden teemaa, mutta hieman 

toiselta kantilta. Sodan jälkeen hän jättää hyvän työnsä paperikaupassa ja ottaa lehtorintoimen 

Vallilan ruotsinkielisessä kansakoulussa. Eccun kysyessä myöhemmin syytä tälle Ivar vastaa 

viitaten sisällissotaa edeltäviin vuosiin:  

 

”’Tiedät oikein hyvin että olin siihen aikaan sosialisti. Sitten minä petin. Sodan 

aikana yrtin vain piiloutua, yritin olla olematta yhtään mitään. Olen velkaa… jos 

                                                           
115 ”Kanske var Ivar Grandell inte lagd för martyrskapet, kanske anade han vad som var på väg och valde att dra 
sig undan för att rädda sitt eget skinn. Själv skrev han aldrig ett ord om sina motiv.” (DVEGG, 59.) 
116 ”En sådan som jag har giltig orsak att rädas bägge sidor. Ty räknar man strikt – – så har jag tillhört än den 
ena, än den andra sidan, och alltid har jag flytt från min post. – – Det är därtill så ställt, att jag är en människa 
av det slag som ej kan väcka annat än hat i varje kvigförande part. – – Om de kände mig tillräckligt väl, skulle 
de tävla om att hugga av min hals eller låta browningen tala, sådana äro krigets och människopsykologins la-
gar.”  (DVEGG, 95.) 
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voisin maksaa takaisin edes murto-osan… vähän tietoa, sivistystä, jotakin mikä 

auttaisi heitä nousemaan helpommin kurjuudesta.’” (MKK, 211.)117 

 

Ivar siis kokee olevansa velkaa punaisille petettyään heidät. Opettamalla heidän lapsiaan hän 

uskoo voivansa parantaa seuraavan sukupolven elinolosuhteita. Ivar asettuu symbolisesti ja 

konkreettisesti kahden rintaman väliin muuttaessaan Siltasaarenkadulle, Pitkänsillan kupee-

seen. Illat ja yöt hän nimittäin viettää Pitkänsillan eteläpuolella, seurustellen ja juopotellen val-

koisten ystäviensä kanssa. Silloin hän tosin yrittää, kuten aiemmin tässä luvussa mainitsin, 

tuoda keskusteluun mukaan punaisten tarinoita ja herätellä siten tovereitaan katsomaan asioita 

vastapuolen näkökulmasta senkin uhalla, että muut närkästyvät. Cedi pisteleekin erään keskus-

telun aikana Ivaria, joka puhuu sosialisteista ”he”-muodossa. ”’Sinä sanoit väärin, Ivar – –. 

Sinun ei pitäisi puhua heistä vaan meistä ja teistä. On karkea valhe että me halusimme tappaa 

teidät kaikki. – – Me kaikki tiedämme mikä sinä olet ollut ja mikä sinä pohjimmiltasi vieläkin 

olet.’” (MKK, 232.)118 Ivar kuitenkin kiistää tunnustavansa enää mitään ideologiaa. 

 

Lapuan liikkeen yltyessä Ivar aktivoituu jälleen poliittisena kirjoittajana, joskin hän toimii jäl-

leen nimimerkin takaa. Cedi kuitenkin tietää, kuka ”I-r” todellisuudessa on, ja ilmiantaa Ivarin 

tovereilleen, niin kuin Cediä käsittelevässä luvussa kerroin. Ivar siis kyyditään silmät ja kädet 

sidottuina saareen, ja pakokauhuisena hän miettii:  

 

Kuolenko minä nyt, lahdataanko minut kuin avuton elukka? Eikö vuosi 1918 lopu 

Suomesta koskaan? Enhän minä ole tehnyt mitään, minähän vain kirjoitan, miten 

tämä voi tapahtua minulle? Kuolenko minä todella? En halua, en nyt kun olen niin 

onnellinen Henrietten kanssa, en nyt kun kirjoitan rohkeammin kuin koskaan! 

(MKK, 470.)119 

 

Edellä esiintyy myös tämän tutkielman pääotsikkoon valitsemani lainaus. Vuosi 1918 on ro-

maanissa kuvaannollisesti ja huomattavasti 365 päivää pitempi, kun se ulottaa vaikutuksensa 

vielä seuraaville vuosikymmenille. Oikeistonousukin kuvataan kollektiivisen trauman sivutuot-

                                                           
117 ”’Du vet mycket väl att jag var socialist på den tiden. Sen svek jag. Under kriget försökte jag bara gömma 
mej, jag försökte vara ingenting alls. Min skuld … om jag kunde betala tillbaka ens en bråkdel … lite kunskap, 
bildning, nånting som gör att dom får det lättare att ta sej opp ur misären.’” (DVEGG, 184.) 
118 ”’Du uttrycker dej fel, Ivar – –. Du borde inte tala om dem och oss utan om vi och er. Det är en grov lögn att 
vi ville döda er alla. – – Vi vet alla vad du har varit och vad du fortfarande innerst inne är.’” (DVEGG, 202.) 
119 ”Ska jag dö nu, bara slaktas som ett hjälplöst kreatur? Ska då 1918 aldrig ta slut i Finland? Jag har ju inte 
gjort något, jag skriver ju bara, hur kan det här hända mej? Ska jag faktiskt dö? Jag vill inte, inte nu när jag är så 
lycklig med Henriette, inte nu när jag skriver modigare än jag nånsin gjort!” (DVEGG, 405.) 
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teena, suorana jatkumona sisällissodan tapahtumille. Saarella pakokauhu laantuu, kun Ivar ym-

märtää jäävänsä henkiin. Viettäessään illan ja yön yksin ja odottaessaan pelastajiaan Ivar oival-

taa, kuinka onnekas on ollut löytäessään Henrietten. Juuri Henrietten vuoksi hän on uskaltanut 

tarttua uudelleen kynäänsä. Ivarin vieminen saarelle näyttäisi toimivan kyydittäjien tarkoituksia 

vastaan. Hän vapautuu ainakin osittain pitkään kärsimästään syyllisyydentunteesta sekä henki-

sestä ja aatteellisesta lamaannuksesta. Ensinnäkin hän ottaa elämänsä ohjat käsiinsä ja nai vih-

doin vuosikausia kaipaamansa ja rakastamansa Henrietten. Lisäksi hänen kirjoituksensa alkavat 

saada yhä kiihkeämpiä sävyjä, ja hän luopuu jopa nimimerkin käytöstä – talvella 1918 alkanut 

piileskely on päättynyt. Ivar kirjoittaa jälleen Arbetarbladetiin ja muihin vasemmistolehtiin, 

sillä kirjoituksia ei enää katsota sopiviksi porvarilliselle lukijakunnalle: ”[N]e kirkuivat epätoi-

voista rakkaudensanomaa jossa kaikuivat kaikki ne opit jotka Ivar oli vuosisadanvaihteessa 

omaksunut mentoriltaan ja opettajaltaan Georg Boldtilta.” (MKK, 555.)120 Ivar vaikuttaakin 

olevan romaanin ainoita henkilöhahmoja, jotka poliittisten myllerrysten ja ideologisen jaako-

binpainin jälkeen selviytyvät kokeesta jonkinlaisena voittajana. 

 

 

5.5 Allun ja Lucien luokkarajoja ylittävä romanssi 

 

Analyysini lopuksi käsittelen Missä kuljimme kerran -teoksessa kuvattua romanssia yläluok-

kaisen Lucie Lilliehjelmin ja Pitkänsillan toisella puolella varttuneen Allu Kajanderin välillä. 

Esitän, että Allun ja Lucien romanssi edustaa romaanissa yritystä rakentaa siltaa jakautuneen 

yhteiskunnan osapuolten välille. Tässä Westön teos kierrättää jo 1900-luvun alusta tuttua suo-

malaisen kirjallisuuden keinoa sovitella kansallista eripuraa kehittelemällä romanssi rahvaan ja 

ylhäisön välille (Ojajärvi 2008, 214). 

 

Romanssi alkaa syksyllä 1929, kun Lucie saapuu katsomaan jalkapallo-ottelua, jossa myös Allu 

pelaa. Lucie kiinnittää huomionsa taitavasti pelaavaan Alluun ja tämän komeaan ulkomuotoon. 

Päätös ottaa yhteyttä ei silti synny epäröimättä:  

 

Hän oli yrittänyt unohtaa sen sunnuntai-iltana ja koko maanantain ajan, mutta silti 

hänestä tuntui ettei hän voinut eikä halunnutkaan harata vastaan; kerran kauan 

                                                           
120 ”[D]e ropade ut ett förtvivlat kärleksbudskap some kade starkt av de lärdomar han en gång, vid sekelskiftet, 
fått av sin mentor och lärare Georg Boldt.” (DVEGG, 479.) 
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sitten hänestä oli yritetty kasvattaa sen sortin naista joka tukahdutti kaikki vaaral-

liset mielijohteet, mutta nyt hän oli kolmenkymmenenyhden ja Miss Lucy L oli 

piessyt hänen kasvatuksensa 6–0, 6–0. (MKK, 442.)121  

 

He järjestävät näennäisesti satunnaisen kohtaamisen eräässä kahvilassa mutta eivät juuri puhu 

toisilleen, sen sijaan Allu sujauttaa Lucielle lapun, jossa on hänen osoitteensa. Näin toimitaan, 

jotta ei heräisi puheita, joita herrasnaisen ja työläismiehen tapaaminen muuten herättäisi. Toi-

saalta kyse on myös jonkinlaisesta eroottisesta leikistä, jota Lucie johtaa. Hän menee Allun 

asunnolle, ja pari aloittaa suhteen. Alussa Lucie on hullaantuneempi Alluun, joka vielä ensim-

mäisillä kerroilla on varautunut ja osoittaa epäluuloa naisen varakkuutta mutta myös tämän 

estotonta seksuaalista käyttäytymistä kohtaan. Suhtautuminen kuitenkin muuttuu, kun Allu tun-

nistaa Lucien samaksi suipponevahampaiseksi nuoreksi naiseksi, jonka hän on jo lapsuudessaan 

kohdannut ollessaan isänsä mukana punakaartin kotietsinnässä. Hän alkaa pitää suhdettaan Lu-

cieen kohtalona, ja ”että Lucie ja hänet oli ennalta määrätty toisilleen” (MKK, 446)122. 

 

Allu ja Lucie vaikenevat vaikeista asioista niin pitkään kuin voivat: ”He käyttivät sanoja varo-

vasti ja molemmat tiesivät miksi. Mitä vähemmän he puhuivat ja mitä harvempia kiperiä kes-

kustelunaiheita ilmeni, sitä kauemmin kestäisi ennen kuin juopa tulisi näkyviin.” (MKK, 

445.)123 Vaikenemalla he siis välttelevät vääjäämättä edessä olevaa ristiriitojen ilmenemistä. 

Kollektiivinen trauma näyttäytyy romaanissa jälleen vaikeiden tapahtumien käsittelyn pakoi-

luna. Lucie muotoilee mielessään ajatuksen, että Allu alkaa vihata häntä heti kun oppii tunte-

maan hänet. Ensimmäinen kiista syntyykin, kun Lucie kertoo suomen- ja ruotsinkielisten yli-

oppilaiden toisiaan kohtaan osoittamasta vihamielisyydestä, ja Allu teilaa aiheen turhanpäi-

väiseksi toteamalla, että ”’[t]ollanen kinastelu on niille joilla on siihen varaa, meikäläisillä on 

muuta ajateltavaa’” (MKK, 445)124. Näin Allu arvottaa ”meikäläisten” eli työläisten ongelmat 

ruotsinkielistä yläluokkaa huolettavaa kielikysymystä tärkeämmiksi ja tulee samalla sanallista-

neeksi eron itsensä (”me”) ja Lucien (”te”) välillä. 

 

                                                           
121 ”Hon hade försökt glömma det under söndagskvällen och hela måndagen, men ändå känt att hon varken 
kunde eller ville stå emot; en gång för länge sedan hade man försökt fostra henne till en kvinna av den sort som 
kväver alla farliga infall, men nu var hon trettioett och hennes uppfostran hade 0–6, 0–6 mot Miss Lucy L.” 
(DVEGG, 381.) 
122 ”att Lucie och han var förutbestämda för varandra” (DVEGG, 385). 
123 ”De var försiktiga med orden, och båda visste varför. Ju mindre de talade och ju färre brännande samtal-
sämnen som kom upp, desto längre skulle de dröja innan avgrunderna kom till synes.” (DVEGG, 383.) 
124 ”’Sånt där kinande är för dom som har råd med det, här har folk annat att tänka på’” (DVEGG, 384). 
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Ensimmäinen todellinen särö suhteeseen tulee, kun Lucie tuo rahapulassa olevalle Allulle korin 

täynnä ylellisiä herkkuja ja parempaa tupakkaa. Allu kokee eleen kuitenkin nöyryyttävänä, lyö 

tupakat Lucien kädestä ja huutaa tälle, ettei ole tämän rattopoika. Lucie pyytelee anteeksi, ja 

Allukin heltyy. Hän kertoo tarinan, jossa näyttäytyy itse naurunalaisena ja vaarattomana, häi-

vyttääkseen äsken syntyneen uhkaavan tilanteen varjoa. 

 

Kuten jo aiemmin tuli ilmi, Allu näyttää Lucielle Helsingistä sellaisia osia, joista tämä ei ole 

aiemmin kuullutkaan. Hän vie naisen työläisten suosimalle vapaa-ajanviettopaikalle Kivi-

nokalle, missä vapautuu kertomaan lapsuutensa maisemista ja siitä, että on tavannut Lucien jo 

vuosia aiemmin. Lucie alkaa ihailla vastarakennetun Käpylän työläiskaupunginosaa, jossa Allu 

asuu, ja sen ihmisten suoraviivaisuutta ja nöyryyttä, jotka puuttuvat hänen omasta elämästään 

ruotsinkielisen porvariston hallitsemassa kantakaupungissa. Hän vertaa suhdettaan Alluun kes-

keneräisten ojituksien ja lautakasojen väleihin perustettuihin pieniin puutarhoihin, jotka vielä 

kamppailevat olemassaolostaan: ”Hän ajatteli että myös Allu ja hän yrittivät viljellä jotakin 

uutta, he yrittivät saada mahdottoman rakkauden orastamaan aikana joka oli täynnä syviä kui-

luja ja kaikenlaista poliittista jätettä; se oli tavattoman banaali ajatus mutta silti se oli tosi.” 

(MKK, 457.)125 Lucie siis tiedostaa, että suhteen ylläpitäminen yhteiskunnassa, jossa sisällis-

sodan jäljet näkyvät vielä yli vuosikymmen tapahtumien jälkeen, on liki mahdotonta.  

 

Hän näkee ilmassa jo lopun merkkejä, jotka liittyvät ennen kaikkea rakastavaisten välillä val-

litsevaan sosiaaliseen ja taloudelliseen epätasa-arvoon, ”kyse oli siitä kirotusta rahasta” (MKK, 

458)126. Allu auttaa rahallisesti tuberkuloosista kärsivää sisarpuoltaan Saimia, jotta tämä saisi 

hoitoa sairauteensa lähempänä kotoa, vaikkei hänellä olisi siihen juurikaan varaa. Lucie tarjou-

tuu maksamaan Saimin hoidon ja ottamaan yhteyttä yksityisvastaanottoa pitävään keuhkospe-

sialistiin. Tästä Allu suuttuu ja toteaa, että tarvitaan suurempi muutos yhteiskuntaan eikä vain 

yksittäisen ihmisen rahoja. Hän syyttää Lucieta pinnallisuudesta ja siitä, ettei tämä ymmärrä 

hänen kertomiensa tarinoiden vankileirien ja Suvilahden kasarmin kauhuista olevan totta ja että 

”sitä ei voinut mitätöidä yhdynnällä eikä toisellakaan, ei voinut teeskennellä että sitä ei ollut 

                                                           
125 ”Också Allu och hon försökte ju odla något nytt, tänkte hon, de försökte få en omöjlig kärlek att spira i en tid 
som var full av djupa klyftor och allsköns politiskt bråte; det var en ohyggligt banal tanke, men den var ändå 
sann.” (DVEGG, 394.) 
126 ”de förbannade pengarna” (DVEGG, 395). 
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koskaan tapahtunut” (MKK, 461)127. Näin hän toteaa, ettei romanssi työläisen ja yläluokkaisen 

välillä riitä sovittamaan sisällissodan tapahtumia, saati tekemään niitä tekemättömiksi. 

 

Toisaalta Allu suuttuu yhtä hyvin myös siksi, että kokee Lucien taas nöyryyttävän itseään; pi-

täisihän Allun miehenä kyetä vastaamaan perheestään ilman rikkaan naisen almuja. Tuomas 

Juntusen mukaan Lucien yhteiskunnallisia, kielirajoja ja perinteisiä sukupuolirooleja rikkovien 

miessuhteiden kohtaloksi koituukin, että miehet pitävät Lucien toiveita joko loukkaavina, nöy-

ryyttävinä tai muuten häpeällisinä eivätkä pysty sulattamaan naisen moderniutta sekä tasa-ar-

von ja vapauden ihanteita. Estottomasta naisesta ei ole heille elämänkumppaniksi. (Juntunen 

2013, 327.) Allukin jättää Lucien jo seuraavana kesänä vedoten heidän maailmojensa erilaisuu-

teen. Vielä vuosia myöhemmin Lucie kimpaantuu ajatellessaan Allua, sillä hän on yhä vihainen 

kohtalolleen. 

 

Westön romaanissa taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo on siis lopulta liian suuri, että 

suhde työläismiehen ja yläluokan naisen välillä voisi toimia vielä kymmenisen vuotta sisällis-

sodan jälkeen. Myös jakautuneen kansan liittäminen yhteen romanssin keinoin näin ollen epä-

onnistuu. Sen sijaan Allu menee naimisiin ensirakkautensa Mandin kanssa, ja Lucie jatkaa 

omalla tahollaan modernin itsenäisen naisen elämää. Silti juuri Allun ja Lucien romanssin 

avulla kuvataan epilogissa valkoisten ja punaisten ainakin väliaikaista yhdentymistä talvi- ja 

jatkosodassa. Jatkosodan aikaan Lucie, joka yhä pitää Allua yhtenä elämänsä rakkauksista, kuu-

lee miehen saaneen kuolemantuomion sotakarkuruudesta. Hän lähettää veljensä Cedin ja tämän 

pataljoonatoverit, Bruno Skraken ja Henning Lundin, Ouluun pelastamaan Allun, punakaarti-

laisen pojan, hengen. He saapuvat paikalle liian myöhään, sillä Allu on jo ehditty teloittaa. Pa-

luumatkalla he kuitenkin suunnittelevat auttavansa tämän pientä poikaa, jonka äidinkin mielen-

terveys on sodan vuoksi järkkynyt. Kuten Shakespearen Romeossa ja Juliassa (1591–1595), 

myös romaanissa Missä kuljimme kerran vaaditaan ihmisuhri riitelevien osapuolten sovinnon 

pantiksi. Westö siis päättää teoksensa hentoon sovinnon alkuun, jota kuitenkin varjostavat ker-

tojan viimeiset sanat siitä, kuinka jälleenrakennuksen ja vaikeiden muutosten vuodet jättävät 

iäksi katkeruuden pelastusoperaatioon osallistuneiden miesten kasvoille. 

 

 

                                                           
127 ”det gick inte att sudda över det med ännu ett samlag, det gick inte att låtsas som om det aldrig funnits” 
(DVEGG, 397). 
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6 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrin vastaamaan kysymykseen, miten vuoden 1918 tapahtumien 

trauma ilmenee Kjell Westön romaaneissa Missä kuljimme kerran ja Kangastus 38, sekä niiden 

henkilöhahmoissa että kuvaamissa yhteisöissä. Apunani käytin trauman ja kollektiivisen trau-

man käsitteitä ja asettaessani Westön teoksia yhteiskunta- ja kirjallisuushistorialliseen konteks-

tiin myös kulttuurisen trauman käsitettä. Opastajinani ja keskustelukumppaneinani näitä käsit-

teitä tarkasteltaessa ja kontekstia hahmotettaessa toimivat muun muassa Cathy Caruth, Jeffrey 

C. Alexander, Kuisma Korhonen, Sirkka Knuuttila ja Kai Erikson traumateorian osalta sekä 

Ulla-Maija Peltonen, Heikki Ylikangas, Pertti Haapala, Marko Tikka ja Yrjö Varpio sisällisso-

dan historian, sen muistikulttuurin ja sisällissota-aiheisen kaunokirjallisuuden osalta. 

 

Analyysin jaoin kolmeen lukuun, joista kaksi ensimmäistä keskittyi yksilöllisen trauman tar-

kasteluun kahdessa valkoisessa ja yhdessä punaisessa henkilöhahmossa. Tässä yhteydessä hyö-

dynsin traumafiktion tutkimusta analysoidessani, mitä traumafiktiolle eli traumakokemusten 

kaunokirjallisille esityksille tyypillisiä keinoja Westön teokset käyttävät ja miten ne sen teke-

vät. Teoreettisena taustana toimivat erityisesti Cathy Caruthin, Anne Whiteheadin ja Sirkka 

Knuuttilan tutkimukset ja kirjoitukset. Kolmannessa analyysiluvussa keskityin tarkastelemaan 

romaaneissa ilmenevää kollektiivista traumaa ja yhteisön kahtiajakautuneisuuden kuvausta esi-

merkiksi henkilöhahmojen välisten suhteiden ja ympäristönkuvauksen avulla. Varsinkin kah-

dessa ensimmäisessä analyysiluvussa keskustelukumppaneinani toimivat myös Tuomas Juntu-

sen ja Marita Hietasaaren Westön teoksia käsittelevät artikkelit. 

 

Valkoisten puolella taistelevat Eccu ja Cedi reagoivat kokemuksiinsa toisistaan suuresti poik-

keavin tavoin. Cedi sulkee muistikuvat tekemästään väkivallasta kokonaan tietoisuutensa ulko-

puolelle, mitä kuvataan traumafiktiolle tyypillisesti esimerkiksi torjuvina eleinä ja asentoina. 

Cedillä on erityisen ongelmallinen suhde punaisiin naisiin, joiden seksuaalisuuden hän kokee 

vastenmielisenä ja suoranaisena uhkana. Myöhemmin hän kostaa punaisten käsissä kärsimänsä 

nöyryytykset esimerkiksi vaimolleen Nitalle. Cedi siirtyy poliittisesti yhä oikeammalle ja on 

mukana Lapuan liikkeessä, jonka Missä kuljimme kerran esittää suorana jatkumona sisällisso-

dan tapahtumille. Cedin toimintaa kuvataan pitkälti toisten hahmojen, kuten Eccun ja Ivarin, 

fokalisoimana, eikä lukijaa siis tällöin päästetä hänen tajuntaansa. Näin on mahdollista kuvata 

trauman kokijan mykistymistä ja estää lukijaa samastumasta tähän. Muistot palautuvat Cedin 
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mieleen vasta tarpeeksi voimakkaan ulkoisen ärsykkeen voimasta yli vuosikymmen tapahtu-

mien jälkeen. Myöntämällä tapahtuneet todeksi Cedi avaa mahdollisuuden trauman läpityöstä-

miselle, ja jonkinlaista suunnanmuutosta hänen käytöksessään ja asenteissaan tapahtuukin. 

Cedi esimerkiksi etääntyy tietoisesti politiikasta, pyrkii uudistamaan ystävyytensä Eccun 

kanssa ja hyvittämään väkivaltaiset tekonsa vaimolleen Nitalle.  

 

Toisin kuin Cedi, Eccu ei kykene unohtamaan sisällissodan tapahtumia, joissa on ollut mukana 

punaisten teloittajana ja myöhemmin teloitusten järkyttyneenä ja lamaantuneena todistajana. 

Muistot piinaavat Eccua takaumina ja painajaisina ja aiheuttavat fyysistä pakko-oireilua. Nämä 

kaikki ovat trauman kokijalle ominaisia reaktioita. Erityisesti Eccun kohdalla kerronta hyödyn-

tää traumafiktion tyylikeinoa toistoa, joka voi tapahtua tekstissä niin juonellisella, kielellisellä 

kuin kielikuvallisellakin tasolla: Eccun kokemat takaumat ja näkemät painajaiset eritoten pu-

naisten naisten teloituksista ovat toistuvia, ja niiden kerrotaan aloittavan yhä uudelleen alkoho-

lin ja myöhemmin myös kokaiinin väärinkäytön kaudet. Eccu päätyy eräällä tavalla myös tois-

tamaan aiempia kokemuksiaan rangaistuspataljoonassa, kun hän yhden humalaisen illanvieton 

päätteeksi ajaa pataljoonatoverinsa Henningin sekä työläistaustaisten Heinin ja Linnean kanssa 

kolarin, joka päättyy kahden jälkimmäisen kuolemiin. Jälkeenpäin sekä Henning että Eccu vai-

kenevat illasta tyystin, aivan kuten myös kevään ja kesän 1918 tapahtumista. 

 

Myös Kangastuksen Matilda vaikenee traumaattisista kokemuksistaan, hän ei kykene kerto-

maan niistä edes miehelleen Hannekselle tai veljelleen Konnille. Sama kielellisen kertomisky-

vyn salpautuminen tapahtuu myös Ecculla ja Cedillä, ja yritykset ilmaista traumaattinen koke-

mus jäävät heillä kaikilla katkonaisiksi ja epäonnistuvat. Matildan trauma oireilee Eccun tavoin 

fyysisesti, ja lisäksi hänet kuvataan näkemässä toistuvasti painajaisia leirikokemuksistaan. Lu-

kijalle Matildan kokemukset aukenevat pikkuhiljaa, painajaisten ja niitä seuraavien takaumien 

kautta. Tässä Kangastus eroaa Missä kuljimme kerran -romaanista, jonka kerronta etenee pää-

osin tapahtumien kronologisessa järjestyksessä.  

 

Matildan lähes alituinen seuralainen on traumamuistoja edustava ja niistä Matildaa usein muis-

tutteleva Miljaneiti, jonka Whiteheadin teoriaa mukaillen tulkitsin eräänlaiseksi menneisyyden 

haamuksi. Se piinaa Matildaa ja vaatii kostoa Kapteenille, Matildan hyväksikäyttäjälle. Tosin 

siinä missä Whiteheadin tulkinnassa tällainen haamu edustaa jotakuta jo kuollutta, Kangastuk-

sessa Miljaneiti edustaa ennemminkin sellaista osaa Matildasta, jonka leirin kokemukset ovat 
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rikkoneet ja jota ei enää teoksen nykyhetkessä hänessä ole. Huomasinkin tutkielman teon ede-

tessä, että vaikka Westön teokset käyttävät traumafiktiolle tyypillisiä trauman esittämisen kei-

noja, ne tekevät sen usein omalla tavallaan ja valikoivasti, eivät aina suinkaan oppikirjaesimerk-

kejä noudattaen. 

 

Myös kollektiivinen trauma ilmenee romaaneissa monin tavoin, ja niiden kuvaama yhteiskunta 

on sisällissodan jälkeen syvästi kahtiajakautunut. Valkoisten näkökulma tapahtumiin hallitsee 

paitsi Missä kuljimme kerran -romaanin kerrontaa, lisäksi sen ja Kangastuksen helsinkiläistä 

yhteisöä, jossa häviäjien näkökulma ja kertomukset jäävät usein kuulematta ja tunnustamatta. 

Molemmat osapuolet sulkeutuvat teoksissa omiin poteroihinsa – jopa asuinalueet ja urheiluseu-

rat ovat joko työläisten tai porvareiden. Jotkut hahmoista luovivat tietään näiden rintamien vä-

lissä. Esimerkiksi Mandi, joka ei tunnusta kumpaakaan väriä, yrittää irrottautua työläistaustas-

taan, jolloin hänen sosio-ekonominen asemansa kohenisi, ja tämä melkein onnistuukin. Avio-

liitto työläisen kanssa kuitenkin vetää hänet takaisin lähtökuoppiin. Ivar tuntee pettäneensä so-

dassa sekä punaiset että valkoiset ja kokee etenkin punaisten kohtaloista syyllisyyttä, jota hän 

paikkailee opettamalla myöhemmin työläislapsia. Ivarin tarina on kenties ainoa lajissaan Wes-

tön kahdessa romaanissa, sillä siinä henkilöhahmo onnistuu pääsemään edes jonkinlaiseen so-

pusointuun sekä itsensä että ympäröivän yhteisönsä kanssa. Allun ja hänen poikansa kohtalot 

sen sijaan edustavat Missä kuljimme kerran -romaanissa sisällissodan trauman ja traagisten seu-

rausten periytymistä sukupolvelta toiselle.  

 

Työläismiehen ja yläluokkaisen naisen välinen romanssi osoittautuu teosten maailmassa mah-

dottomaksi yhtälöksi, vaikkakin sen välityksellä vilautetaan mahdollisuutta kollektiiviseen so-

vintoon tai ainakin sen alkuun. Tämä onkin Westön kahdelle romaanille tyypillinen ratkaisu: 

yksilöt eivät löydä henkistä tasapainoa, lohtua tai rauhaa traumaattisten tapahtumien jälkeen. 

Sekä Eccu, Matilda että Allu kuolevat ennenaikaisesti, kaksi ensimmäistä traumojensa kahlit-

semina ja jälkimmäinen sotakarkurina. Cedikin, jolle Missä kuljimme kerran näyttää loppua 

kohden ensin lupaavan seesteisempää tulevaisuutta, katkeroituu lopullisesti viimeistään jatko-

sodan seurauksena. Traumakerronnallista sulkeumaa, trauman läpityöstämistä, eivät romaanit 

siis yksilöille tarjoa. Yhteisön toipumiselle sisällissodan vaikeasta muistosta teokset sen sijaan 

antavat enemmän toivoa, mistä kertoo esimerkiksi Allun pelastamisyritys teloitukselta entisten 

rangaistuspataljoonan jäsenten toimesta. 
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Vaikka jo aiemmissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota Westön tapaan kuvata sisällissodan 

jättämää traumaa ja jakautunutta yhteiskuntaa, olen uskoakseni ensimmäinen, joka pitkällisem-

min analysoi kohdeteoksia traumafiktiona ja joka erittelee tarkemmin sen käyttämiä, trauma-

fiktiolle tyypillisiä kirjallisteknisiä keinoja. Westön romaaneissa riittäisi materiaalia useam-

paankin tutkimukseen. Tässä tutkielmassa koen saaneeni raaputettua vain hieman romaanien 

käsittelemien aiheiden ja teemojen pintaa. Esimerkiksi romaanien välittämää historiakuvaa 

voisi tarkastella laajemminkin. Aikomuksenani oli käsitellä sekä Missä kuljimme kerran -ro-

maania että Kangastus 38:aa keskenään mahdollisimman tasapuolisesti, mikä osoittautui kui-

tenkin melkeinpä mahdottomaksi tehtäväksi. Edellinen kun on paitsi sivumäärältään, myös si-

sällissotaa ja sen seurauksia käsitteleviltä sisällöiltään huomattavasti jälkimmäistä laajempi. 

Kangastuksen kuvaus sisällissotateeman ympärillä on sen sijaan tiivistä ja napakkaa mutta saa 

silti ilmaistua siitä olennaisen, ja toivon joka tapauksessa yltäneeni samaan romaania analy-

soidessani. 

 

Sisällissodasta, sen eri nimityksistä, syistä ja seurauksista, kollektiivisesta ja kulttuurisesta 

muistosta on erityisesti tänä vuonna, sata vuotta tapahtumien jälkeen, käyty kiivastakin keskus-

telua. Halusinkin tällä tutkielmalla osallistua tuohon keskusteluun ja auttaa osaltani Ulla-Maija 

Peltosta mukaillen sisällissodan trauman purkamisessa, mikäli se sellaista vielä 2010-luvulla 

vaatii. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, millaisia tapahtumia, tutkimuksia, julkisia puheenvuo-

roja ja kaunokirjallisia tai vaikkapa elokuvallisia esityksiä sisällissodan sadas muistovuosi vielä 

tuo tullessaan. 
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