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Jokainen vaikeneminen on korjaamaton repeämä
muistin hauraassa kudelmassa.
Alessandro Portelli
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Historian kipujälkiä
”Meillä ei ole varaa ottaa menneisyydestä vain hyviä puolia (…)
ja hylätä paha pitämällä sitä vain painolastina, joka aikaa myöten
unohtuu itsestään,”1 kirjoitti filosofi Hannah Arendt välittömästi
toisen maailmansodan jälkeen. Arendtin keskeinen ajatus on
vaikean kulttuuriperinnön muistamisen välttämättömyys. Miten
kohtalokkaat unohdukset voidaan ehkäistä ja miten muistamista
voidaan välittää eteenpäin? On huomattava, että muistaminen
yksinkertaistetaan liian usein asettamalla se vastakkain unohtamisen kanssa. Muistamisen yksi ulottuvuus on muistuttaminen.
Kyse ei aina ole varsinaisesti muistamisesta ja unohtamisesta
vaan muistin muuttamisesta.2
Sota vammauttaa paitsi yksilöä, myös yhteisöä ja jättää pysyvät jäljet yhteiskuntaan. Väkivalta kuuluu kipeisiin muistoihin, ja
juuri niitä ihmiset ja yhteiskunnat usein muokkaavat ja pyrkivät
aktiivisesti unohtamaan.3 Tietoisuudesta pois häädetty häiritsevä mennyt murtautuu kuitenkin esiin yllättävissä yhteyksissä.
Silloin ihminen kokee selittämätöntä surua. Ihmisen mieli pyrkii sijoittamaan hyvän ja pahan eri kohteisiin voidakseen kokea
maailman edes jotakuinkin ymmärrettävänä. ”Vasta yhteisesti
työstettynä menneisyys muuttuu menneisyydeksi.”4

1

Arendt (1948) 2013, 11–12.

2

Levi 2002, 66, 72. Italialainen historiantutkija Levi huomauttaa, että historiaa manipuloidaan ja käytetään poliittisiin tarkoituksiin, samalla tutkijoiden äänestä on tullut vaimea ja etäinen.

3

Thomson 1998, 308.

4

Siltala, 2016, 28–30, 37, viittaus Avraham Burg, The Holocaust is over: We
must Rise From its Ashes; Siirala 1983, 47–52.
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Tarkoitan edellä kuvatulla vaikealla kulttuuriperinnöllä barbaaristen tekojen seurauksia ja jälkipolven vastuuta muistaa ja
muistuttaa. Historian kipujäljet ovat rinnasteisia lääketieteen
määrittelylle, jonka mukaan kroonistuneen kivun alkuperäinen
syy saattaa olla jo parantunut, mutta kipu jatkuu siitä huolimatta.
Kipu on aina paitsi aistimus myös kokemus. Mitä pitempään kipu
jatkuu, sitä todennäköisemmin sen rinnalle tulee psykologisia ja
sosiaalisia ongelmia.5 W. G. Sebaldin romaanissa Austerlitz (2002)
kirjan päähenkilö puhuu ”kipujäljistä, jotka kulkevat lukemattomina hienoina juonteina läpi historian.”6
Vakavia väkivaltaisen historian kipujälkiä kantavat mukanaan paitsi ihmiset ja ympäristöt, myös arkistojen muistitietokokoelmat, joita tuhannet silminnäkijät ja aikalaiset ovat niihin
luovuttaneet, muut säilyneet arkistodokumentit, museoesineet,
valokuvat, kaunokirjallisuus, taideteokset, elokuvat, teatteriesitykset, laulut, musiikki sekä laaja tutkimus- ja tietokirjallisuus.
Ne kaikki toimivat kulttuurisena muistina ja välittävät vaikeaa
menneisyyttä sukupolvelta toiselle.7 Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi, taakkasiirtymäksi, kuten psykoanalyytikot Martti Siirala ja Pirkko Siltala ovat esittäneet.8

Sotien kipeät tunnot
Sotien hirmutöiden yhteneviä piirteitä ovat kaikkialla maailmassa
peittely, jota surmatöitä tehneet harjoittivat, vastapuolen rikosten
suurentelu, salailu omien tekemistä hirmutöistä, viranomaisten

5

Soinila 2003; Kivimäki 2018, 94–115.

6

Sebald 2002, 17; Psykologi Marja Saarenheimo on kysynyt, olisiko Austerlitzin nimetön kertoja ”Sebaldin alter ego?, joka ”paljastaa kipujälkien
tunnistamisen kautta välähdyksiä omasta haavoittuneisuudestaan ja omista
traumoistaan, vaikka ne jäävät muuten lukijalle salaisuuksiksi.” Ks. Saarenheimo 2012, 111.

7

Ks. esim. Erll 2010, 3–9; Reiners 2001,183–206.

8

Siirala 1983; Siltala 2016.
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välinpitämättömyys ja vainajien epäasiallinen kohtelu. Julmuus
kärjistyy tilanteissa, joissa ei jouduta vastuuseen vääryyksistä.9
Julmuuden kokemukset esimerkiksi Suomessa vuoden 1918
sisällissodan jälkeen katkeroittivat ihmisten mieliä ensiksikin
siksi, ettei valtajulkisuus myöntänyt valkoisten tekemiä rikoksia, vääryyksiä ja väkivaltaa, vaan peitteli ja salasi ne. Toiseksi
valtajulkisuus liioitteli ja vääristeli hävinneen puolen rikoksia ja
väkivallantekoja, eikä oikaissut virheellisiä tietoja. Kolmanneksi
valtaosa keskeisistä viranomaisista kuten papeista, tuomareista ja
opettajista, toimi puolueellisesti voittajapuolen hyväksi. Neljänneksi hävinneen puolen oikeutta omaan perinteeseen, esimerkiksi
lupaa vainajien muiston vaalimiseen ja julkiseen muistamiseen
ei myönnetty vaan pyrittiin poliisin ja suojeluskuntien toimesta
estämään ja jopa kriminalisoimaan. Viidenneksi tulkintaa sisällissodasta toisin sanoen akateemista tutkimusta, joka olisi tehnyt
oikeutta hävinneelle osapuolelle saatiin odottaa puoli vuosisataa.
Sisällissota 1918 jätti jälkeensä sanattoman surun, toisin sanoen
tunteita ja asenteita menetyksestä ja menetyksen uhasta. Surun
lisäksi sota jätti jälkeensä kivun, katkeruuden ja pelon.
Sodan kokeneet ja heidän lähipiirinsä jatkoivat kuitenkin elämäänsä kukin parhaaksi katsomallaan tavalla. Osa heistä kertoi kokemuksistaan, osa taas vaikeni eivätkä koskaan halunneet
puhua julmuudesta.10 Sodan ja raakuuksien jälkeen uhrit jätettiin
yksin, yhteiskunta hylkäsi heidät suurimman hädän ja kuolemien
keskellä leimaamalla heidät pettureiksi ja vihollisiksi. Kuitenkin
kaikki – niin tekijät kuin uhritkin – tuntevat tarvetta käsitellä
surua, sankaruutta ja väkivallan kokemusta. Folkloristi Andreas
McKeough on tutkinut sisällissodan punaisten ja valkoisten päiväkirjoja ja muistelmia vuosilta 1918–1937. Hän osoittaa, että
”vaikeasti ymmärrettävät ja hyväksyttävät kokemukset”, esimerkiksi vankileirikurjuus, läheisen kuolema tai joukkoteloitusten

9

Ks. esim. Ylikangas 1993; Portelli 2012; Peltonen 2003.

10 McKeough 2017, 205–205, 289–290, 302. Esimerkit julmuuden kuvaamisen vaikeudesta sisällissodan omaelämäkerrallisissa kertomuksissa (1918–
1937).
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todistaminen, haastoivat punaisia ja valkoisia kertojia kertomaan
ja käsittelemään järkyttäviä kokemuksiaan.11
Olen jaotellut Suomen sisällissodan käsittely- ja muistamisprosessin viiteen vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa vuodesta
1918 eteenpäin valkoinen tulkinta hallitsi julkisuutta ja määritteli kaikkea, niin kirjallisia kuin muitakin elämän suuntauksia
vuosikymmenien ajan. Sisällissota jatkui muistojen rintamilla.
Kamppailua käytiin paitsi sodan tulkinnoista, myös oikeudesta
muistaa. Toisessa vaiheessa 1940-luvulta lähtien valkoinen vallitseva ja punainen kiistävä tulkinta elivät julkisuudessa rinnakkain,
mutta eivät olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Kolmannessa
vaiheessa 1960-luvulta lähtien valkoinen ja punainen tulkinta
törmäsivät toisiinsa ja alkoivat kyseenalaistaa toisiaan. Neljännessä vaiheessa 1980-luvulta lähtien sisällissota tulkittiin poikkeustilanteeksi yhteiskunnassa. Viidennessä vaiheessa 2000-luvulta
lähtien sota on tulkittu kompleksisena historiana, joka koskee
kaikkia suomalaisia. On huomattava, että edellä mainitut käsittelyvaiheet ovat sidoksissa yhteiskuntapoliittisiin tilanteisiin ja
voivat olla myös limittäisiä.12
Kivun ja kärsimyksen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös sopeutumiseen. Termi resilienssi viittaa ”dynaamiseen
prosessiin, joka käsittää myönteisen sopeutumisen merkittävien
vastoinkäymisten yhteydessä.”13 Sosiaalinen ja taloudellinen ahdinko, johon punavankileireiltä palaavat ja etenkin punalesket ja
-orvot joutuivat oli raastavaa. Aikalaiskokijoiden muistitieto tuo
esiin pettymyksen oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan ja epäluottamuksen virkavaltaan. Muistitiedossa ihmiset käsittelevät paitsi
pelkoa, katkeruutta, kostoa, syyllisyyttä ja häpeää, myös hyvyyttä,
toivoa ja ihmisyyttä.14 Punaleskien ja -orpojen sinnikkyys vaikeassa sosiaalisessa ja taloudellisessa ahdingossa, naisten ja las-

11 McKeough 2017, 289–302.
12 Ks. Peltonen 2003, 2007 ja 2009; Hentilä 2018.
13 Luthar et al. 2000, 543–562.
14 Peltonen 1996; Peltonen 2003.
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ten kerjuu, vetoaminen hyväosaisiin, oli ainoa toivo paremmasta
elämästä.15
Vuosikausia jatkunut köyhyys ja eriarvoisuus koettelivat
punaisten myönteistä sopeutumista yhteiskuntaan, mutta yksilöillä, perheillä ja ”paikallisyhteisöillä oli selviytymisstrategioita,
jotka toivat kestävyyttä ja joustoa” vaikeaan tilanteeseen.16 Kärsineen puolen oikeutettu viha ja katkeruus ovat ymmärrettäviä,
joista monet pääsivät yli, koska oli pakko jatkaa elämää. Sopeutuminen onkin välttämätön edellytys rakentaa hyvää elämää ja
jakaa asioita toisten ihmisten kanssa.
Sisällissodan 100-vuotismuistovuotta vietettiin 2018 lukuisin
puhein, kirjoituksin, esityksin ja tilaisuuksin. Kirjoitin yhdessä
Jan Löfströmin kanssa Turun Sanomiin kirjoituksen Sisällissodan
kipeitäkin tuntoja muisteltava, jota seuraavaksi referoin.17 Huomautimme, että yksi näkökulma näissä yhteyksissä sai vähän
huomiota. Se oli sotaan liittyvien kipeiden muistojen säilymisen
sitkeys ja niiden merkityksen ymmärtäminen.
Sodanaikaiset väkivallanteot ja etenkin sodan jälkiselvittelyjen vääryydet synnyttävät syyllisyyden, katkeruuden ja vihan
tunteita, jotka ovat ymmärrettäviä ja oikeutettuja. Ne selittävät,
miksi vuoden 1918 kokemukset juurtuivat perheiden ja sukujen
muistoihin vuosikymmeniksi. Sisällissodan kipeiden muistojen
säilymistä ja niiden merkitystä asianosaisille on tärkeää käsitellä sodan muistovuosina, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin,
miksi katkeruus ja viha konfliktien jälkeen usein säilyvät sukupolvien ajan. Korostimme, että tämä auttaisi myös kohtaamaan
ihmisiä, joiden elämää Suomessa varjostavat tänä päivänä entisen
kotimaan konfliktien katkerat ylisukupolviset muistot.

15 Kaarninen 2008, 23–44; Peltonen 2003, 156–174; Lintunen 2017, 218–234.
16 Vrt. Luttinen 2019, 439–444. Luttisen väitöskirja käsittelee ”Sodan kuormittavuutta ja kriisinkestävyyttä Iisalmen pitäjän kotitalouksissa 1800-luvun
ensimmäisinä vuosikymmeninä”, keskeinen käsite tutkimuksessa on resilienssi.
17 Löfström & Peltonen 2.7.2018 Turun Sanomat.
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Kun Jan Löfström ja Sirkka Ahonen haastattelivat 1990-luvulla
lukiolaisia sodan muistamisesta, kävi ilmi, että nuorten oli vaikea mieltää sitä, että sodan kipeät kokemukset voivat periytyä
sukupolvelta toiselle. Nuorista oli kyllä tärkeää muistella vuotta
1918, jotta samanlainen murhenäytelmä ei toistuisi, mutta sodan
perinnössä ei ollut heidän mielestään työstettävää, sillä asianosaiset ovat jo kuolleet. Nuorista oli yllättävää, että vielä sukupolvia myöhemmin sisällissotaan voisi liittyä joidenkin ihmisten
mielissä tuskallisia muistoja. Muistovuoden aikana julkisuudessa
esiintyneet ajatukset olivat hyvin samankaltaisia kuin näillä nuorilla.18
Muistovuoden 2018 suuri teema oli sisällissodan repimän
yhteiskunnan pitkä tie vakauteen ja eheytymiseen. Sanat sovinto
ja anteeksianto toistuivat monissa yhteyksissä. Samalla myös
vahvistettiin omakuvaa, että suomalaisen yhteiskunnan ominaispiirre on pyrkimys konsensukseen ja sovitteluun. Vuosi 2018
näyttäytyi eräänlaisena sovinnollisuuden juhlavuotena.
Totesimme Jan Löfströmin kanssa, että sisällissotaa seuranneen yhteiskunnallisen eheytymisprosessin käsittely on tärkeää
ja paikallaan. Ei kuitenkaan pitäisi sopeutua ajatukseen, että
sovinnonteko vääryyden jälkeen on luonnollinen asioiden kulku.
Sovinnon rakentumisen rinnalla on tarpeen tunnustaa katkeruuden ja syyllisyyden tunteiden sitkeys ja säilyminen. Ne ovat vääryyttä kärsineiden oikeutettua omaisuutta. Kuten oikeusfilosofi
Panu Minkkinen on pohtinut, on vaikeaa rakentaa vääryyden
jälkeen sovinto yhteiskunnallisella tasolla ja samalla kunnioittaa
vääryyden uhrin moraalista oikeutta kaunaan.19
Katkeruuden ja vihan säilyminen voi ulkopuolisen silmin vaikuttaa epärationaaliselta, ja tällöin on vaikea löytää eettisesti ja
yhteiskunnallisesti kestäviä tapoja käsitellä asiaa. Huomautimme,
että sovinnon kertomuksen rinnalla ei ollut sijaa sopua häiritseville kertomuksille ylisukupolvisesta surusta ja kaunasta. Ne ovat
kuitenkin myös olennaisia yhteiskunnan itseymmärrykselle ja
18 Ahonen 1998; Löfström 2012, 192–220 ja 2015, 47–52.
19 Minkkinen 2012, 52–60.
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siten olennainen osa sisällissodan muistovuosien keskustelua.
”Kertomukset vääryyksistä ilmentävät sodan todellisuuden näyttäytymistä erilaisena eri ihmisille. Myös sodan muistovuosien
voidaan siksi odottaa merkitsevän eri ihmisille eri asioita”.20

Murtumia vaikenemisen muureissa
Suomen sisällissodan teloituksia, puhdistuksia ja laillisuuden
haaksirikkoa käsitteleviä tutkimuksia on julkaistu runsaasti
1990-luvulta lähtien. Keskustelua ja kiistaa julkisuudessa ovat
aiheuttaneet erityisesti sotien raakuuden ja julmuuden esiin nostaminen. Esitän seuraavaksi muutamia esimerkkejä 2010-luvun
tutkimuksista. Käsittelen ensin ”valkoisen Suomen” julmuuksia
ja toiseksi entisen Neuvostoliiton julmuuksia, joista on vaiettu ja
joihin liittyy torjuntaa ja myös haluttomuutta keskustella.
Valkoinen Suomi ja julmuudet
Naisiin kohdistuva julmuus on ollut jo aiemmin esillä taiteessa
ja kaunokirjallisuudessa. Sen sijaan tutkimuksen piirissä hiljaisuus kohdistui pitkään naisten kokemaan väkivaltaan sisällissodan aikana ja välittömästi sen jälkeen. Aihe murtautui valtajulkisuuteen sisällissodan muistovuonna 2018, kun sosiologi
Marjo Liukkosen Hennalan naismurhat 1918 (2018) väitöskirja
nosti esiin naisten ja tyttöjen teloitukset, demonisoinnin,
heihin kohdistuneen vihan rotuhygienian nimissä. Keskustelu
painottui Liukkosen työn metodologisiin heikkouksiin, lähteiden
arvioinnin puutteellisuuksiin erityisesti muistitiedon osalta,
käsitteiden epätäsmällisyyksiin ja aiemmin aihetta käsitelleiden
tutkimusten ohittamiseen. Sen sijaan arvioissa kartettiin keskustelua alaikäisten tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaisesta

20 Löfströn & Peltonen 2.7.2018 Turun Sanomat.
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kohtelusta. Aihe on tärkeä ja on selvää, että naisten joukkomurha
1918 vaatii jatkotutkimusta.21
Tutkimus Villi itä. Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros
1918–1921 (2019) liittyy Itä-Karjalan valloitukseen, aseelliseen
”Venäjän sisällissotaan puuttumiseen ja eurooppalaiseen vapaajoukkoliikehdintään”. Veli-Pekka Leppänen otsikoi arvionsa:
”Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen riisuvat sankarihohteisen
viitan heimosoturien harteilta. Tiedot sata vuotta sitten käydyistä
sodista ovat puistattavia.”22
Julmuudet ovat yleisiä sodissa ja ideologisissa kamppailuissa,
mutta niistä pyritään aiheen kiusallisuuden takia vaikenemaan.
Eurooppalaisen fasismin totalitääristä ajattelua ja väkivaltaisten
toimintamuotojen soveltamista Suomessa 1930-luvulla käsittelevä tutkimus Suomalainen fasismi (2016) herätti julkisuudessa
sekä närkästystä mutta myös helpotusta aiheen esille nostamisesta. Kimmo Rentola kirjoitti arviossaan, että Oula Silvennoisen, Aapo Roseliuksen ja Marko Tikan ”uusi tutkimus fasisteista
lopettaa viimein vuosikymmenten hyssyttelyn. Tutkimus on
ensimmäinen kokonaisesitys 1920–40-lukujen laitaoikeistosta.”23
Tutkijat vaativat, että sivistysvaltiossa aiheesta on voitava keskustella avoimesti.
Keskustelun viriämiseen tarvitaan myös taidetta. Rosa Liksomin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna ilmestynyt romaani
Everstinna (2017) kiinnittyy fasismin nousuun 1930-luvun Suomessa. Liksom kuvaa, miten suomalainen nuori nainen ihailee
Kolmatta valtakuntaa, rotuoppia, univormupukuisia SS-miehiä ja
Everstiä.
Everstinna on karmaiseva kertomus paitsi fasistisen aatteen
noususta Suomessa myös sadistisen avioliiton kauhusta. Se on
kuvaus sodan vammauttavasta miehestä, jonka äiti varoittaa tule21 Jukka Kekkonen ja Sari Näre kiinnittivät huomiota käsittelyn välttämättömyyteen, aiheen esiin nostamiseen ja eettisyyteen. Ks. Kekkonen 2018,
11–18; Näre 2018, 298–301.
22 Helsingin Sanomat 15.10.2019. Sodan ja hengen epäpyhä liitto.Veli-Pekka
Leppänen.
23 Helsingin Sanomat 11.2.2016. Kimmo Rentola.
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vaa miniää: ”Kriget har gjort honom ett satan.”24 Romaani kertoo
Suomen ja Saksan liittolaisuuden, mutta myös avioliiton täydellisestä kariutumisesta. Liksom kiteytti romaaninsa idean haastattelussa: ”Kirjan tapahtumat eivät ole tapahtuneet oikeasti, mutta
ne olisivat voineet tapahtua.”25 Hän sanoittaa vaikeaa historiaa
ja viittaa fasismin todellisuuteen. Romaanin pohjalta on nähty
myös teatteridramatisoinnit ainakin Helsingin kaupungin teatterissa ja Rovaniemen teatterissa.
Julkinen keskustelu historian kipujäljistä on vaikeaa, koska niihin ei voida saada ”mustavalkoista joko tapahtui tai ei tapahtunut -vastausta”26. Vaikeaan historiaan tarttuminen osoittaa, että
tutkimuksen ja taiteen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä
ilmiöstä nimeltä julmuus, ei syyllisten tai syyttömien etsiminen.
Suomalaisten vapaaehtoisten SS-miesten sotarikoksiin 1941–
1943 nousivat keskusteluun, kun kirkkohistorian tutkija André
Swanströmin väitöskirja Hakaristin ritarit. Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset (2018) ilmestyi. Swanström
osoitti työssään suomalaisten SS-miesten osallisuuden juutalaisten ja vankien teloituksiin. Oula Silvennoinen esitti arviossaan:
”Swanström osoittaa vastaansanomattomasti, että totuttu tarina
suomalaisista SS-vapaaehtoisista on ollut liian hyvä ollakseen
totta” ja painotti: ”Hakaristin ritarit tutkimus romuttaa aiemman
käsityksen suomalaisista vapaehtoisista ja valaisee, miten aiemmissa jatkosodan historioissa luotiin paikkansapitämättömiä
myyttejä”.27
Keskustelu jatkui, kun Kansallisarkisto teki aiheesta selvityksen
valtioneuvoston kanslian tilaamana. Historiantutkija Lars Westerlundin Suomalaiset vapaaehtoiset ja väkivaltaisuudet 1941–
1943. Juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaaminen Saksan
hyökkäyksessä Neuvostoliittoon (2019) tutkimuksen perusteella
voitiin sanoa, että suomalaiset SS-miehet todennäköisesti osallis24 Liksom 2017, 67.
25 Lapin Kansa 24.11.2017.
26 Holmila 2019, 81–83.
27 Helsingin Sanomat 17.10.2018. Särötön kuva “tavallisista suomalaispojista”
SS-joukoissa romuttuu vuoden tärkeimmässä sotahistorian teoksessa.

17

tuivat joukkomurhiin ja muihin julmuuksiin.28 Tutkimuksella oli
käytössään muun muassa SS-Viking divisioonan vapaaehtoisten
suomalaisten 75 päiväkirjaa. Westerlund toteaa selvityksessä, että
Pohjois-Ossetian Toldzgunissa suomalaiset pioneerit teloittivat
siviilejä ja sotavankeja joulukuun viimeisenä päivänä 1942. Seuraava esimerkki on pioneeripataljoonassa palvelleen Jaakko Hintikan päiväkirjamerkinnästä:
Oli raakaa touhua kun ne vielä armoa pyysivät, mutta ei konepistooli sitä tuntenut. Nuorin oli 17-vuotias ja seuraava 20-vuotias,
muut partasuita ukkoja. Viimeisenä ammuttiin nuorin, se peitti
ensin toiset ja sitten pääsi itse. Oli se kovahermoinen poika, teki
vielä kunniaa ennen kuolemaa.29

Historian kipujälkien käsittelyn vaikeuden ja haluttomuuden
keskustella asiasta osoittaa, että SS-miesten perinneyhdistys jätti
Kansallisarkistolle kahdeksankymmenenyhden omaisen vaatimuksen oikaista selvityksen tietoja.30
Neuvostoliitto ja vaikeneminen
Neuvostoliiton ja Suomen välisen historian kipujäljistä on vaiettu poliittisista syistä. Jatko-sodan aikana 1941–1944 tehtyihin
neuvostopartisaanien iskuihin rajakyliin Lapissa ja Kainuussa
vaiettiin julkisuudessa 1990-luvulle saakka. Yksi syy hiljaisuuteen on, että iskut olivat poliittisesti sensitiivinen aihe, siksi niistä
ei julkisuudessa haluttu puhua. Aihe on ollut esillä mediassa31,
mutta ei juurikaan tutkimuksessa. Vuonna 2017 perinteentut28 Westerlund 2019; https://arkisto.fi/fi/kansallisarkisto/hankkeet/selvityssuomalaisista-ss-miehist%C3%A4.
29 Westerlund 2019; Helsingin Sanomat 17.12.2019. SS-miesten teoista uutta
tietoa.
30 Helsingin Sanomat 19.12.2019. Jälkeläiset: SS-miehet todistetusti syyttömiä.
31 Arkimies 1998; Erkkilä 1998. Erkkilä ja Arkimies saivat teoksistaan valtion
tiedonjulkistamispalkinnot 1999.
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kija Kirsi Laurén haastatteli henkilöitä, joilla on suoria tai epäsuoria kokemuksia partisaani-iskuista, haastatelluista vanhin oli
syntynyt 1927 ja nuorin 1960. Iskuissa tapettiin julmalla tavalla
ainakin 180 ihmistä, pääosin naisia, lapsia ja vanhempaa väkeä.
Käsitys, että sodan siviilit ovat turvassa taisteluista, romuttui
täysin. Tapahtuma oli vammauttava erityisesti lapsille ja iskusta
selviytyneille siviileille, joiden oli pakko jatkaa elämää kauheista
muistoista huolimatta. Vasta sodan jälkeinen sukupolvi muodosti käsityksen siitä, miten sukulaiset tai kyläläiset selviytyivät.
Laurén osoitti, että ihmisillä oli erilaisia tapoja selvitä omista tai
lähipiirin traumaattisista kokemuksista. Äänen antaminen erilaisille sodan väkivallan kokeneille auttaa tunnistamaan omia kokemuksia tervehdyttävästi siksi julkisen hiljaisuuden rikkominen
on tärkeä askel muistojen työstämisessä.32
Jatkosodan aikana suomalaisten vastuulla oli noin 67 000
neuvostoliittolaista sotavankia, joista noin kolmannes menehtyi. Historiantutkija Mirkka Danielsbacka tutki vankileireille ja
maatiloille sijoitettujen vankien kuolleisuuden syitä tutkimuksessaan Vankien vartijat. Ihmislajin psykologia, neuvostovangit
ja Suomi 1941–1944 (2013). Hän tutki muun muassa kysymystä,
miksi maatiloille sijoitetut neuvostovangit selvisivät hyvin verrattuna leireillä tapahtuneisiin joukkokuolemiin.33 Hän osoittaa,
että leireillä vankeja kutsuttiin etäännyttävästi nimillä ”ryssä”
ja ”bolsevikki”, heitä kohdeltiin epäinhimillisesti, esimerkiksi
teettämällä liian raskasta työtä ja nälkiinnyttämällä. Tällainen
epäinhimillistäminen oli mahdollista sillä kukaan ei joutunut
vastuuseen toiminnastaan. Sen sijaan maaseudulla vangit ja
isäntäväki tekivät töitä yhdessä ja söivät samassa ruokapöydässä
vastoin yleistä ohjetta, kirjoittaa Danielsbacka. Hiljalleen ”tuttua
miestä alettiin pitää yhtenä meistä.”34 Saadakseen tietoa maaseu-

32 Laurén 2018, 4–26; Lähteenmäki 2017, 200–222.
33 Danielsbacka 2018, 119–123. Venäläisistä sotavangeista on tehty 2000
-luvulla useita tutkimuksia, esimerkiksi Pekka Kauppala 2011, Antti Kujala
2008, Lars Westerlund 2008 ja 2010.
34 Danielsbacka 2013 ja 2018.
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dulla olleiden venäläisten sotavankien kohtelusta, Danielsbacka
hyödynsi SKS:n arkiston muistitietokokoelmia.
Saksan ja Unkarin miespuoliset kansalaiset eristettiin suomalaisille internointileireille vuosina 1944–1946. Eristäminen
tapahtui Neuvostoliiton kanssa solmitun välirauhansopimuksen nojalla. Pian internointeja laajennettiin koskemaan myös
eristetyn puolisoa, lapsia ja vanhuksia. Internoituja ihmisiä oli
noin 470. Tutkimushankeen Living Memories: Vaikeat muistot ja
moninaiset identiteetit yhteiskunnan arjessa (2016–2017)35 osatutkimuksessa folkloristi Ulla Savolainen haastatteli lähes kolmeakymmentä lapsena ja nuorena internoitua henkilöä. Savolaisen
tutkimusintressi kohdistui muun muassa oikeudenmukaisuuden kokemuksiin sekä henkilökohtaisen muistin ja kulttuurisen muistin suhteisiin.36 Tällä hetkellä Savolainen tutkii erilaisia
muistamisen tapoja inkerinsuomalaisten menneisyyksien rakentamisessa.37
Vaikenemisen muurin murtamisessa Mikko Määttälän Vankileirien Suomi -dokumenttielokuvalla (2003) oli suuri merkitys myös tutkimuksen käynnistymiselle. Marja-Leena Mikkolan
Menetetty lapsuus. Suomalaismiehittäjien vankeudessa 1941–44
(2004) perustuu suomalaisten miehittäjien Neuvosto-Karjalan
leireissä lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneiden venäläisten
haastatteluihin ja on aihe, joka odottaa jatkotutkimusta.
Tällä hetkellä suomalaisiin ja inkeriläisiin kohdistuneesta
terrorista ja heidän kohtaloistaan Stalinin ajan Neuvostoliitossa kaivataan tutkimustietoa.38 Meneillään on Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran muistitietokeruu Stalinin vainojen muis35 Living Memories -hankkeen (2015–2017) esittely ks. Elore vol 24 Nro1, 2017.
https://journal.fi/elore/article/view/79285.
36 Savolainen 2018a, 56–68, Savolainen 2018b, 1–16.
37 Ulla Savolaisen tutkimushanke Kohti muistin ekologiaa. Mediat, modaliteetit
ja toimijuudet inkerinsuomalaisten menneisyyksien rakentamisessa (Helsingin yliopisto, folkloristiikka).
38 Tekeillä muun muassa Anni Reuterin väitöskirjatutkimus Karkotus, hajaannus, naapuruus. Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten muistitiedossa ja aikalaiskirjoituksissa (Helsingin yliopisto, sosiologia).
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tot39 sekä Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hanke (2018–2020), jonka tarkoituksena on koota yhteen
tiedot Inkeriin ja inkeriläisyyteen liittyvistä arkistoaineistoista.
Hanke toteutetaan Inkerin sivistyssäätiön, Kansallisarkiston ja
SKS:n arkiston yhteistyönä.40
Kansallisarkisto toteutti esiselvityksen suomalaisista Venäjällä
1917–1953 ja luovutti Selvityksen tutkimustarpeesta koskien Stalinin vainoissa kuolleita suomalaisia valtioneuvoston kanslialle
tammikuussa 2020.41 Suomen kansallismuseossa oli ensi kertaa
esillä näyttely Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset, joka kiinnittyi
identiteettiin ja kollektiivisen muistamisen merkityksiin (21.1.–
19.4.2020).42
Menneisyyden tulkinnat ovat kertomuksia hyvästä ja pahasta
ja niissä otetaan kantaa ajan moraaliarvoihin ja normeihin. Irtisanoutuminen me–he asetelmasta mahdollistaa uudelleen asemoinnin, vastuun nähdä historia jaettuna menneenä. Tähän
tarvitaan avointa dialogia sillä, jos dialogia ei synny, ideologiset
instituutiot yrittävät ohjailla historiaa vaientamalla yksiä ilmaisukanavia ja vahvistamalla toisia.43 Sodat ja julmuudet politisoidaan
ja niillä politikoidaan.44
39 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) Muistitietokeruu Stalinin vainojen
muistot 27.1.–31.5.2020. https://www.finlit.fi/sites/default/files/mediafiles/
arkisto-_ja_kirjastopalvelut/stalininvainot.pdf.
40 SKS ja Kansallisarkisto Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun
https://www.finlit.fi/sites/default/files/mediafiles/inkerihanke-esite
_0.pdf.
41 Kansallisarkiston toteuttama esiselvitys suomalaisista Venäjällä 1917–1953,
Selvitys tutkimustarpeesta koskien Stalinin vainoissa kuolleita suomalaisia
on luovutettu valtioneuvoston kanslialle Valtioneuvoston viestintäosasto
15.1.2020. Tiedote15/2019. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-tutkimustarpeesta-koskien-stalinin-vainoissa-kuolleita-suomalaisia-on-luovutettu-valtioneuvoston-kanslialle.
42 Näyttelyn tekijöinä olivat Lea Pakkanen, Meeri Koutaniemi ja Santeri Pakkanen. Kansallismuseo https://www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/inkerilaeiset-unohdetut-suomalaiset.
43 Kiss 2009, 126–127; Peltonen 2009 ja 2018; Hall 1999, 77–84.
44 Aronsson 2007, 13–14. Peter Aronsson on esittänyt, että sotien jälkeen
historialla oli julkisuudessa tärkeä merkitys. Paradoksaalista on, että

21

Yhteiskuntatieteilijä Matti Virtanen on huomauttanut,
että kansallinen eheys ”ei tarkoita yksimielisyyttä, yksikielisyyttä ja siilisuomalaisuutta vaan erilaisuuden, erikielisyyden
ja ristiriitojen sietoa ja sovittelua, kansallisen ja kansainvälisen
vuorovaikutusta”.45 Muistaminen on prosessi, se muuntuu ajan
kuluessa henkilökohtaisesta muistamisesta kollektiiviseksi ja
kulttuuriseksi muistiksi. Historia on päättymätön prosessi, jossa
jokainen sukupolvi määrittelee suhteensa menneeseen omalla
tavallaan. Kertominen ja kertomukset ovat välttämättömiä muistamisen ylläpitäjiä ja välittäjiä.46
Muistaminen ja muistuttaminen liittyvät muistamisen eri
muotoihin ja ulottuvuuksiin. Otaksun ensiksikin, että unohdetuilla tai vaietuilla kertomuksilla luodaan menneisyyttä uudella
tavalla yhteiseksi kokonaisuudeksi, toiseksi ristiriitaisesta menneestä muistuttaminen ei luo pelkästään yhteisyyttä vaan hajottaa
nykyistä kokonaiseksi nähtyä mielikuvaa menneisyydestä osoittamalla, että historia on myös väkivallan ja mielivallan tulosta ja
kolmanneksi ”tutkimus ei ole ainoastaan muistamista ja muistuttamista, sillä sen julkilausuttuna kohteena ovat nimenomaan
muistamisen käytännöt.”47
Tutkijat voivat omalta osaltaan auttaa luomaan mahdollisimman totuudenmukaisen, avoimen ja kriittisen suhteen menneisyyteen. Eettisesti vaikea menneisyys ja sen kipujäljet ovat yleismaailmallinen ilmiö. Yhteiskunnalliset konfliktit, sisällissodat
ja verilöylyt eivät ole erillinen sattuma tai harvinainen poikkeus
vaan tätä päivää.

1990-luvulla yleinen kiinnostus historiaa kohtaan on vähentynyt. Hänen
mukaansa poliittiset murrokset, muun muassa Berliinin muurin murtuminen, Fukushiman ydinonnettomuus, antiglobalisaatio ja ”sota terrorismia
vastaan” ovat lisänneet epävarmuutta tulevaisuudesta ja lisänneet tarvetta
tutkia historian käyttöä yhteiskunnassa.
45 Virtanen 2001, 390.
46 Ks. esim. Aarelaid-Tart 2009, 197–221.
47 Lehtonen 2005, 56–59; Peltonen 2003.
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Muistaa vai unohtaa?
Vuoden 1918 vaikea historia
Vaikean historian perinpohjaisella selvittämisellä on suuri merkitys, sillä tutkimustieto edistää kiteytyneiden totuuksien vertailua
ja sovittamista toisiinsa. Pelkkä totuuksien toistaminen sumentaa perustavan kysymyksen muistamisesta ja estää vapauttavan
suremisen. Kollektiivisen trauman purkaminen liittyy kysymykseen, kenellä on oikeus sanoa, mitä menneisyydestä muistetaan ja
unohdetaan. Toisto ja purkaminen ovat sisäkkäisiä muistamisen
muotoja ja ne ovat kiinteässä yhteydessä yhteiskuntapoliittisiin ja
kulttuurisiin muutoksiin. Mitä sisällissodasta olisi hyvä muistaa
ja miksi sekä kenellä on oikeus kertoa menneisyydestä? Miten
vaikeaa muistoa tulisi ylläpitää?
Otsikon kysymys liittyy laajempaan ongelmaan: Miten yksityiset ihmiset ja valtiot selviävät väkivaltaisista yhteiskunnallisista konflikteista?1 Joukkotuhon ja kansanmurhan käsittelyssä
järjestyneen yhteiskunnan oikeudellinen ideaali – oikeudenkäynti, syyllisten etsiminen ja rangaistus – käy mahdottomaksi,
koska uhreja ja tekoihin syyllistyneitä on liikaa. Kollektiivisen
väkivallan käsittely ei ole juridiikkaa, vaan akuuttia kulttuurista
kriisin hallintaa.2
Ratkaisuja on monia. Jotkut maat yksinkertaisesti unohtavat
menneisyytensä ja yrittävät kannustaa ihmisiä kansalliseen muistin menetykseen. Ongelma vain on, että uhrit eivät unohda, koska
he eivät voi unohtaa. Monissa tapauksissa jälkihoito on liittynyt
suoraan valtiollisen johdon, armeijan ja talouden lähtökohtiin.
1

Vrt. Felman & Laub (1992), Antoon van den Braembussche (2000) 73.

2

Vrt. Martha Minow (1998) 3–7.
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Joukkotuhon käsittely sisältää kahtalaisen menneisyydessä
vellomisen vaaran: liiallisen muistamisen tai täydellisen unohduksen. Asiat ovat liian kipeitä muistaa ja liian vaikeita unohtaa.
Kuitenkin väkivaltaisuuksien esiin nostaminen henkilökohtaiselta tasolta julkiseen käsittelyyn, vastuunottaminen, pyrkiminen
oikeudenmukaisuuteen ja totuuteen ovat välttämättömiä. Useat
tutkijat ovat korostaneet laillisuuteen perustuvan vastuunoton
rinnalla moraalisen vastuunottamisen merkitystä.3
Kaikki sodat jättävät muistojen rintamat. Sisällissotien jälkeinen taistelu muistojen vaalimisesta konkretisoituu kahtiajakautuneessa julkisuudessa erillisinä muistojulkaisuina, muistojuhlina
ja muistomerkkeinä. Paikallisyhteisöissä kahden eri maailman
rajaa ilmensivät Suomessa näkyvästi hyvin pitkään työväentalo
ja suojeluskuntatalo, työväen urheiluseura ja porvarillinen urheiluseura sekä työväen osuuskauppa ja ”puolueeton osuuskauppa”.4
Vuoden 1918 sisällissodan väkivaltaiset kuolemat ja hävinneen
puolen vainajien kohtelu synnyttivät muistamisen ja unohtamisen valtataistelun. Vuoden 1918 sisällissodan kipujäljet näkyvät
maisemassa tänäkin päivänä hautausmailla ja asutuskeskuksissa.
Hautausmailla rinnakkain – usein näköetäisyyden päässä toisistaan – sijaitsevat punaisten ja valkoisten muistomerkit kantavat
mukanaan jakautunutta kulttuurista muistia.5
Olennaista onkin kysyä, mitä asioita julkisuudessa ja yksityisyydessä voidaan käsitellä, mitä ei? Monet toisen maailmansodan
tuhoamisleirien traumaa tutkineet ovat osoittaneet, että kuulija
kokee kansanmurhan hämmentävänä tunteena, loukkauksena,
tyrmistyksenä, kauhuna ja pelkona.6 Traumaattisten kokemusten aiheuttamaa tunnetta syyllisyydestä ja vastuullisuudesta on
vaikea kohdata. Vaikeneminen tai pyrkimys unohtaa voidaan
selittää ristiriitaisten tunteiden ja järjen sovitteluksi, sillä vaikeneminen yksinkertaistaa ja helpottaa arkielämän sujumista ja vai3

Minow (1998) 10–13.

4

Kettunen (1987) 155–156; Peltonen (1996).

5

Peltonen (2003). Kulttuurinen muisti, menneen merkityksellistäminen
nykyhetken näkökulmasta. ks. esim. Rothberg (2009).

6

Vrt. Felman & Laub (1992) 58.
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kenemalla asia suljetaan pois päiväjärjestyksestä. Vaikenemiseen
liittyy suojeleminen ja puolustusreaktio. Vaiteliaisuus voi johtua
myös siitä, että kokijan henkilökohtaisissa suhteissa tai poliittisissa mielipiteissä on tapahtunut muutoksia. Vaikeneminen on
samalla myös vastuun välttämistä ja näin mutkikkaalla tavalla
sidoksissa konfliktiin ja vuoropuheluun poliittisten ja kulttuuristen arvojen välillä. Kaikki muisti on valikoivaa. Hiljaisuuden vääjäämätön elementti viittaa kuitenkin käsitykseen totuudesta, joka
kiinnittyy pikemminkin muistiin kuin unohdukseen.7
Vaikeneminen ulottui vuonna 1918 ja pitkään sen jälkeenkin
elämän kaikille alueille. Halu unohtaa, muuttaa tai parannella
mennyttä oman ajattelun ja oman nykyhetken edun mukaiseksi
ovat kaikki muistin politiikan ilmentymiä. Toisiinsa kietoutuneet
yksilöllinen historiallinen kokemus ja kollektiivinen historiallinen tietoisuus välitetään jälkipolville kertomalla ja vaikenemalla.
Kertojalla on syynsä unohtaa, muuttaa tai parannella menneisyyttä. Tutkijan tehtävä on pohtia mitä tästä voidaan päätellä.
Useat historiantutkijat ovat kyseenalaistaneet varman tiedon
mahdollisuuden ja korostaneet sen sijaan hedelmällisen tiedon
tarjoamia mahdollisuuksia totuuden tavoittamiseksi.8
Muistin politiikka ja jakautuneet muistot ilmenevät paljaina
sisällissodan kummankin osapuolen muistojulkaisuissa. Kirjailija
Elsa Hästesko, vuodesta 1935 Elsa Heporauta, toimitti vuosina
1918–1919 kolme osaa Sankaripoikia-teosta, joka oli muistojulkaisu alle 20-vuotiaille henkensä menettäneille voittaneen puolen
pojille. Hästesko esittää ensimmäisen osan alkusanoissa tärkeän
kysymyksen: ”Mikä sai alaikäiset, miltei lapset liikkeelle heti kansalaissodan alussa, johtiko heidät mukaan joukkohurma, yllytys
vai vakaumus?” Hän jätti kysymyksen valitettavasti lukijan ratkaistavaksi esittämättä ollenkaan omia ajatuksiaan. Samalla hän
vielä esittää, että teos ”tahtoo säilyttää näiden nuorten muiston
jälkipolville”.9 Teos sai seuraavana vuonna jatko-osan, jossa eri
7

Langer (1991).

8

Zemon Davis (1987); Ginzburg (1996); Kalela (2000), 91.

9

Hästesko (toim.) (1918) Alkusana.
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kirjoittajat esittelivät lyhyissä artikkeleissaan lähes seitsemänkymmenen nuoren vainajan elämää ja heidän jälkeensä jättämää perintöä. Kolmannen osan (1919) loppulauseessa Hästesko
korostaa kansan yksimielisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden suurta
merkitystä.10 Vuonna 1927 henkilöhistoriantutkija, lakimies H.
J. Boström toimitti Suomen itsenäisyyden kymmenvuotisjuhlajulkaisun Sankarien muisto. Teos sisältää lähes viiden tuhannen
valkoisella puolella kuolleen pienoiselämäkerran ja valokuvan
sekä kuvia sankarimuistomerkeistä. Esipuheessa Boström lausuu julkaisun tavoitteeksi ”koettaa jälkimaailmalle unohduksesta
pelastaa niiden henkilöiden nimet ja elämäntarinat, jotka Suomen kohtalonhetkellä antoivat henkensä tulevien sukupolvien
hyväksi.”11
Myös sodan toinen osapuoli keräsi valokuvia ja tietoja omista
vainajistaan julkaisuja varten. Tiedonantaja-lehdessä oli helmikuussa 1928 ilmoitus, jossa kerrottiin, että ”Vuoden 1918 muistot kootaan talteen”, lukijoita kehotetaan lähettämään lehdelle
kuvia vainajista ja sotatapahtumista. Työväen kuvalehti Itä ja
Länsi julkaisikin neljässä muistojulkaisunumerossaan 1928–1929
yhteensä lähes kolmentuhannenneljänsadan vainajan, lehden
sanoin ”v. 1918 vallankumoustaistelijan” valokuvan.12 Kuvan
yhteydessä on vainajan nimi ja syntymävuosi, kuolinaika sekä
usein kuolinsyy. Lehdissä oli runsaasti kuvia teloituspaikoista,
mutta tietoa hautapaikasta ei ollut. Muistamisen ja unohtamisen
teema on keskeinen Itä ja Länsi -lehden muistojulkaisuissa, niissä
korostettiin uhrien kesken katkenneen työn jatkamisen tärkeyttä.
Sodan kymmenvuotis-julkaisuissa kommentoitiin suhtautumista
vainajiin muun muassa seuraavasti:
Me seisomme tänään haudoillanne kunniaa tehden, rakkaat vainajat! Emme saisi niin tehdä, mutta olisimme kurjia pettureita,
jos emme niin tekisi. Unohtamaan meitä vaativat, unohtamaan
10 Hästesko (toim.) (1919) 212–213.
11 Boström (1927).
12 Itä ja Länsi. Kansalaissodassa kaatuneitten ja murhattujen työläisten
muistojulkaisu 1928–1929.
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ja hylkäämään kalliit vainajamme! (...) Emme tee niin! Emme voi
tehdä niin! Jos niin tekisimme, emme kieltäisi vain teitä, rakkaat
vainajat, vaan itsemmekin kieltäisimme.13

Kirjoituksissa tuotiin toistuvasti esiin vallassa olevien vaatimus unohtaa vastapuolen vainajat.
Sekä voittanut että hävinnyt puoli käyttää vainajistaan sankari-nimitystä alusta lähtien. Kummankin osapuolen sankarit
uhrasivat henkensä, voittaneella puolella isänmaan, hävinneellä
puolella aatteen puolesta.14 Kummankin osapuolen kirjoituksissa korostettiin uhrimieltä ja uskollisuutta isänmaata tai aatetta
kohtaan. Kuoleman ylevyys, uhrautumisen arvokkuus ja sotilaan
velvollisuus liitettiin sankaruuteen, joka perustui runebergiläiseen arvomalliin. Sen mukaan sotilaan valinta sodassa elämän ja
kuoleman välillä on valinta kunniattomuuden ja kunnian välillä.15 Julkaisuissa korostettiin myös, että vainajat jättivät jälkeensä
pyhän perinnön, joka jälkeenjääneiden oli velvollisuus muistaa.
Kummankin osapuolen muistojulkaisuissa korostettiin muistamisen välttämättömyyttä. Ajatus, että sodassa kuolleiden nimiä
ei saa koskaan unohtaa, on yleinen kaikkialla maailmassa.16

Sota koulujen historian oppikirjoissa ja äidinkielen
lukemistoissa
Lasten integrointi yhtenäisen kasvatusjärjestelmän piiriin tapahtuu koulussa. Tässä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian
opetuksella on ollut ja on edelleenkin tärkeä asema. Kirjallisuudentutkija Leena Kirstinä on tutkinut sotasankaruuden arkistu13 Itä ja Länsi no 13–14 (1928), 273.
14 Kunnas (1976). Kunnaksen mukaan lyriikassa korostuu molemmin puolin
sankarillinen kuolema. Kuolema aatteen puolesta tai kuolema isänmaan
puolesta on kunniakasta.
15 Nummi (1993) 111. viittaus Eero Tarasti 1990, 191.
16 Moriarty (1997) 138.
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mista käsittelevässä artikkelissaan, miten paljon ja millaisia sotaa
kuvaavia tekstejä äidinkielen lukemistoissa esiintyy. Erityisen
kiinnostava kysymys on, millaisia arvoja ja asenteita kouluantologiat välittävät sodasta. Henkilöhahmoja tutkimalla voidaan
erottaa hyvät ja pahat, ystävät ja viholliset.17 Kirstinän analyysi
keskittyy sotiin 1939–1944 ja tarkastelun kohteena ovat lukemistot 1970-luvulle asti.
E. A. Saarimaan lukukirjaa Uudempaa suomalaista kirjallisuutta 1 luettiin välittömästi sisällissodan jälkeen kouluissa. Se
oli Isänmaallisen lukukirjan lisäksi kouluissa oppikirjana vielä
1940-luvullakin.18 Sotia edeltäneen ajan isänmaallinen perintö
siirtyi niissä lähes muuttumattomana 1940- ja 50-luvuille. Aiheina ovat Nuijasodan Jaakko Ilkka ja 30-vuotisen sodan hakkapeliitta, jotka taistelevat loppuun saakka oikeutetun asiansa
puolesta itsensä uhraten. Niissä ihaillaan jääkäreitä, esimerkiksi
lainaamalla otteita Mailan Talvion romaanista Kurjet. Kyösti
Vilkunan kertomuksessa ’Revontulten alla’ henkilöhahmona on
pohjalainen Nissilän isäntä, jonka vaimon kasakat ovat raiskanneet ja polttaneet sitten perheen kodin. Kertomuksessa isäntä käy
oikeutettua taistelua perivihollista venäläistä vastaan milloinkaan
antautumatta.19
Sodan muistoja kantavat Saarimaan lukemistot saivat kilpailijoita 1950-luvulla. Kirstinä huomauttaa, että niissä 30-lukulainen henki saa väistyä, vaikka lähimenneisyyden sankarivainajia
ei unohdetakaan. 1950-luvulla julkaistuissa lukemistoissa ihanteelliseksi sankariksi nostetaan marsalkka Mannerheim.20 1960luvun lopun kouluantologioiden teksteissä sota kuvataan realistisesti, sankaruutta parodioidaan, esimerkkeinä ovat Don Quiote
ja sotamies Svejk ja niissä aletaan ottaa näkyvästi kantaa rauhan
puolesta. 60-luvun kouluantologioissa kajotaan myös suoma17 Kirstinä (1991) 31–32, analyysi koski keski- ja peruskoulun lukemistoja.
18 Uudempaa suomalaisuutta kirjallisuutta I; I painos 1918, Isänmaallinen
lukukirja; I painos 1926.
19 Kirstinä (1991) 32–33, viittaus E. A. Saarimaa 1953.
20 Kirstinä (1991) 33–34 sit. Kauko Haahtela, Pekka Mattila (1961–1963)
Meiltä ja merien takaa, Auringon alla, Maailma avartuu.
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laisen sotilaan maineeseen ja yritetään horjuttaa Mannerheimmyyttiä. Sen sijaan sankarivainajat, sotainvalidit ja evakot väistyvät antologioista. Kirstinä katsoo, että 1970-luvun lukemistojen
painotusalueita ovat antimilitarismi ja rauhankasvatus.21 Uutta
on, että sota siirtyy rintamalta siviilien keskuuteen ja sen aiheuttamat kärsimykset tuodaan esiin naisten ja lasten näkökulmasta.
Pertti Jokivuori ja Juha Niiranen ovat puolestaan tutkineet historian oppikirjojen kertomuksia kansalaissodasta 1980-luvulle
asti. Näissä kertomuksista voi lukea yhteiskunnassa laajemminkin
toteutettua hallitsemis- ja ajattelutapaa, jota koulu ideologisena
apparaattina tukee. Ajanjaksona 1918–1945 kilpailevat tulkinnat
puuttuivat koulujen oppikirjoista. Sisällissodan kertomuksille oli
tyypillistä monoliittisyys, eikä 1920-luvun ja 1940-luvun alun
oppikirjoissa ole juuri eroja. Konflikti käsitellään kokonaan voittajapuolen kertomuksena vapaussodasta, sen yhteiskunnallinen
tai sosiaalinen luonne peitetään tai kielletään ja hävinnyt osapuoli tuomitaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämän ajanjakson
oppikirjoissa on voimakas pyrkimys eheyden, yksimielisyyden ja
yhdenmukaisuuden luomiseen, jonka tarkoituksena on nuorison
yhteiskunnallinen sosiaalistaminen.22
Jokivuori ja Niiranen katsovat, että ajanjaksona 1945–1960
oppikirjoissa tulkinnan monoliittisyys säilyy. Aihe yhteiskunnallistuu 1940-luvun lopulla, vaikka oppikirjoissa ei vielä esitetä
tietoja kuolleista, kaatuneista tai vangeista. 1950-luvulla alkaa
kamppailu sodan nimestä, syistä ja luonteesta. Termin Suomen
vapaussota rinnalle tulevat kansalaissota ja sisällissota. Käsitteiden laillisuuden puolesta, kansallinen uhri, vapaustaistelu saavat
rinnalleen käsitteet luokkavastakohtaisuudet, yhteiskunnalliset
epäkohdat ja luokkavallankumous. Tapahtumien tunnelataus
miedontuu ja kouluopetuksessa aiheen käsittely monipuolistuu
21 Kirstinä (1991) 35–36, viittaus Eino Kauppinen & Eero Lemola & Terttu
Tupala (1967–68) Keskikoulun peruslukemisto I–IV; Esko Ervasti & Raija
Ruusuvuori (1969) Lukukirja 3; Esko Ervasti & Pertti Karkama (1974)
Lukemisto 3; Leena Laulajainen & Sinikka Halme (toim.) (1979) Matka
kirjallisuuteen 7.
22 Jokivuori & Niiranen (1989) , 69–78.
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myös hävinneen osapuolen näkökulmasta, samoin pyrkimys
neutraaliin asioiden käsittelyyn. 1960-luvulla Jaakko Paavolaisen
Punainen terrori ja Valkoinen terrori -tutkimusten ansiosta oppikirjoissa esitetään entistä tarkempia lukuja ja kuolemat tulevat
näin esille.23
1960-luvun alusta 1980-luvun loppuun oppikirjojen esittämä
kertomus yhtenäistyy ja ymmärtävä näkökulma tulee mukaan.
1960-luvulla työväenluokka ja työväenliike tulevat kertomuksiin keskeisiksi subjekteiksi. 24 Jokivuori ja Niiranen näkevät, että
ymmärtämisen aspekti ilmenee oppikirjoissa siten, että vuosien
1917–1918 tapahtumien kummankin osapuolen intressit sotaan
tunnustetaan. 1970-luvun oppikirjoissa dokumenttiaineistot lisääntyvät ja korostetaan sitä, että kummankin osapuolen on vaikeaa unohtaa sotaa. Edellä esitetyn perusteella voi todeta, että
sotaa ihannoitiin ja sen kauhuista vaiettiin oppikirjoissa hyvin
pitkään. Isänmaallisuuden rinnalle tulivat vain vähitellen sodanvastaisuuden ja rauhankasvatuksen painotukset.
Kirjallisuus on folkloren ja muistitiedon ohella tärkeä osa
yhteistä muistia. Kaunokirjallisuus välittää voimakkaita tunteita,
eikä tutkimuskirjallisuus aina poikkea tässä mielessä kaunokirjallisuudesta. Muistitiedon ja kirjallisuuden tärkeä tehtävä on kertoa
ihmisenä olemisesta, antaa välineitä inhimillisyyden, myötätunnon ja suvaitsevaisuuden merkityksen ymmärtämiseen.25

Kuoleman totuus
Sisällissodan jakautuneiden muistojen keskeinen ristiriita liittyy moraaliseen vastuunottoon sodan jälkiseurauksista, suureen
vaikenemiseen sekä tulkintaan totuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Muistot patoutuivat vuosikausiksi ihmisten mieliin ja
ne murtuivat vasta, kun koko kansalle annettiin 1960-luvulla eri
23 Jokivuori & Niiranen (1989) 39, 45, 56, 72–73.
24 Jokivuori & Niiranen (1989) 63, 74–75.
25 Vrt. Siegel (2002) 770–800; Ahonen (2002) 66–87.
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arkistojen perinnekyselyiden yhteydessä ensi kertaa mahdollisuus itse kertoa oma tulkintansa sisällissodasta. Arkistot tallensivat silloin kymmeniätuhansia sivuja tuhansien suomalaisten
omakohtaisia kokemuksia sodasta ja sen seurauksista. Kerronta
jakautui kahtia.26 Voittaneisiin samastuvat kertoivat jo painetussa kirjallisuudessa esiin tulleita asioita. Sen sijaan hävinneisiin
samastuvien kertojien muistoissa oli paljon uutta. Näissä kertomuksissa virallinen muisti kyseenalaistettiin ja esiin nostettiin
vaiettuja asioita. Kertojat, jotka kirjoittivat vuoden 1918 tapauksista, korostivat jatkuvasti kirjoittavansa ja kertovansa siksi, ”ettei
totuus unohtuisi”. Näin kirjoittavat kertojat olivat poikkeuksetta
niitä, jotka lukeutuivat hävinneeseen osapuoleen.
Muistitietokeruisiin 1960-luvulla osallistuneet kertojat ottivat
kantaa muistamisen ja unohtamisen kysymykseen. Hävinneeseen puoleen samastuvat korostivat muistamisen tärkeyttä totuuden tähden, ja heille oli tärkeää, että tehdyt vääryydet tulivat
esille.27 Monet kertojat esittivät huolensa, ehtiikö heidän kertomuksensa vielä mukaan tutkimukseen. 1960-luvun muistitiedon
keruu herätti kertojissa toiveen sisällissodan historiankirjoituksen uudesta suunnasta: totuudenmukaisesta historiasta.28
Voittaneisiin samastuvat kertojat puolestaan perustelivat
unohtamista sillä, ettei muistaminen hyödytä ketään, se vain
lisää kärsimystä. Esimerkiksi vuonna 1894 syntynyt mies kirjoitti
SKS:n arkistolle 1960-luvulla:
Lopuksi eräs tavallaan sivuasia, viime syksynä eräs filosofian
lisensiaatti Paavolainen kirjoitti näistä asioista väitöskirjan, mikä
meidän vanhojen mielestä oli väärin, koska nimenomaan jo marsalkka Mannerheimin eläessä sovittiin, että nämä asiat unohdetaan molemmin puolin, tämä unohtaminen pitäisi myöskin
26 Peltonen (1996).
27 SKS:n arkisto KRA 1918–3:81.
28 Sisällissodan perinnekeruun järjestäminen ei SKS:ssa ollut ongelmaton.
Martti Haavion ajattelussa suhteessa vuoteen 1918 oli tapahtunut kuitenkin
muutoksia verrattuna 1930-lukuun, sillä myönteiseen ratkaisuun järjestää
keruu vaikutti lopulta Haavion mielipide. Ks. Peltonen (1996) 65, 300–301.

37

pitää, ainakin kunnes me kaikki paljon kärsineet ja mukana olleet
olemme poissa (…).29

Kertoja viittasi Jaakko Paavolaisen poliittisia väkivaltaisuuksia
käsittelevään Punainen terrori väitöskirjaan, joka ilmestyi syksyllä 1966 sekä ilmeisesti myös 1967 ilmestyneeseen Valkoinen
terrori -teokseen. Kommentti toi esiin 1960-luvun kulttuurisen
kontekstin ja kertojan reaktion mahdollista uutta tietoa tuovaa
tutkimusta vastaan. Se viittasi myös 1930-luvun kulttuuriseen
kontekstiin. Sisällissodan ylipäällikkö Mannerheim oli lausunut
”vuoden 1918 vapaussodan muistojuhlassa” vuonna 1933, ettei
enää ole kysyttävä missä kukin oli ollut vuonna 1918.30 Esimerkkikertojan mielipide sisältää kuitenkin ehdon ”ainakin kunnes
me kaikki paljon kärsineet ja mukana olleet olemme poissa”.
Mikä on se totuus, jota hävinneen puolen kertojat painottavat
kertomuksissaan? Mitä olivat ne kysymykset, joita voittaneisiin
samastuvien mielestä ei ”kannata vatvoa” ja mikä oli se vääryys,
johon hävinneen puolen kertojat vetoavat? Lähes poikkeuksetta
kysymys on väkivaltaisista kuolemista. Arkistoihin 1960-luvulla
tallennetuista perinne- ja muistitietokokoelmista sekä 1998
käynnistyneestä ”Suomen sotasurmat 1914–1922” -projektin
kansalaiskirjeistä saa yhä informaatiota epäselvistä kuolemantapauksista.31
Monet kirjoittajat vakuuttavat tietävänsä totuuden monesta
kuolemasta ja niihin liittyvistä vääryyksistä ja haluavat tuoda ne
julki. Sillä, mitä kertoja muistaa ja mitä me kuulemme, on tärkeä
yhteys. Kertomuksella on merkitystä niin kauan kuin se kohtaa
kuulijan tietoisuuden.32 Monet toisen maailmansodan juutalaisten kansanmurhan traumaa tutkineet korostavat taitoa kuulla
hiljaisuutta, joka liittyy ahdistaviin kokemuksiin ja muistoihin. Tuhoamisleirikokemuksista kertovat muistelijat eivät kerro
29 SKS:n arkisto KRA 1918–42:228.
30 Ks. Sillanpää & Westermarck (toim.) (1992).
31 Nainen s. 1911, kirje Heikki Ylikankaalle, Suomen sotasurmat 1914–1922
-projekti.
32 Benjamin (1986) 13.
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yksinkertaisia empiirisiä historiallisia faktoja, vaan hauraasta
eloonjäämisestä ja tuhon vastarinnasta. 33 Tällaisten kertomusten
kohtalona on pysyä keskeytettynä kerrontana, kuten kirjallisuudentutkija Lawrence L. Langer on korostanut – ei vain teknisessä
mielessä, vaan kokemuksen vaietun luonteen vuoksi. Kysymyksessä ovat sellaiset kokemukset, jotka jättävät jälkeensä sanattoman surun. Nämä kokemukset eivät prosessoidu ajan myötä
samalla tavalla kuin muu kerronta, koska menetykset, joista ne
muistuttavat eivät herätä toiveita niiden uudelleen kokemisesta.
Tällaiset muistot ovat inhimillisempiä dokumentteja kuin historialliset dokumentit yleensä. Niillä on kiusallinen vuorovaikutussuhde menneen ja nykyhetken välillä, ja ne tavoittavat sellaisen
vakavuuden, joka ylittää huolellisen pikkutarkkuuden. Yksinkertaiset virheet ja lapsukset korjaantuvat ajan myötä ja näyttävät
triviaaleilta, jos niitä vertaa muistin kompleksisiin kerrostumiin.34 Muistamisen ja menneisyydestä kertomisen problemaattinen suhde liittyy menneen saavuttamattomuuteen. Mennyt
todellisuus on kadonnut, jäljelle jää muistaminen, menneestä
kertominen tai kirjoittaminen.
Lähdeaineistona kansanmurhan todistajien ja väkivallan
uhrien kertomukset ovat arvokkaita niiden subjektiivisen luonteen vuoksi. Juuri tästä syystä ne ovatkin usein hedelmällisempiä
kuin viranomaisarkistojen asiakirjat, käräjäpöytäkirjat tai poliitikon kirjeet. Kertomukset usein liioittelevat, mutta niin tekevät
asiakirjatkin. Omakohtaisten kertomusten avulla voidaan kuitenkin päästä kaikkein lähimmäksi ihmistä, kokijaa ja hänen ajatuksiaan. Subjektiivisuus on muisteluaineistojen erityispiirre, joka
tekee niistä hedelmällisiä ja arvokkaita. Lähteiden subjektiivisuus
ei tarkoita tutkimuksessa kuitenkaan kontrollin lopettamista,
epäluotettavia valintoja tai tutkijan oikkuja, vaan sellaisten kulttuuristen muotojen ja prosessien tutkimista, joilla ihmiset ilmaisevat itseään historiassa. Subjektiivisuudella on omat ’objektiivi33 Felman & Laub (1992) 47–53. Antropologi Margaret Mills on tutkinut
afganistanilaisten kerrontaa, hän huomauttaa, että juuri se mitä ei sanota on
olennaista. Ks. Mills (1991) 20–21.
34 Langer (1991) xi, xv.
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set’ lakinsa ja karttansa, jotka voivat olla vähemmän konkreettisia tai yleispäteviä kuin kovat faktat, mutta silti ne ovat olemassa.
Unohtamiselle, vaikenemiselle tai totuuden muuntamiselle on
aina omat syynsä.35
Muistamiseen ja unohtamiseen liittyy läheisesti kysymys sallitun ja kielletyn suhteesta.
Joissakin olosuhteissa vaikenemisen muuria on mahdotonta
murtaa. Vaikeneminen pitää sisällään sanattoman sopimuksen:
Kun minulta ei kysytä, en myöskään kerro asiasta. Tabu on sosiaalinen järjestelmä, kognitiivinen raja, jota ei saa ylittää puhumalla siitä. Mutta jos jokin asia on tabu, se ei kuitenkaan merkitse
sitä ettei tätä asiaa olisi olemassa elävässä elämässä.36

Toisto ja purkaminen
Sotien väkivalta jättää aina jälkeensä trauman.Yksilöön liitetty
trauma-käsite voidaankin laajentaa koskettamaan myös historiallisia tapahtumia, yhteisöä ja kansaa, kuten historiantutkija
Dominick LaCapra on esittänyt. Traumaan liittyvät torjunta tai
työstäminen eivät sisällä sinänsä mitään ’yksilöllistä’. Kiinnittämällä huomiota suremisen kollektiivisiin tapoihin saadaan tietoa
esimerkiksi siitä, miten joukkotuho vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan tai millä tavoin esimerkiksi muistomerkit mahdollistavat suremisen. Jeffrey Alexander on huomauttanut, että ”inhimillisen kärsimyksen kääntäminen kollektiiviseksi edellyttää kulttuurista prosessia.”37 Kollektiivisen trauman käsittely edellyttää
muistamista ja trauman aiheuttajan kriittistä kohtaamista. Tapoja
kohdata kollektiivinen trauma ovat toistaminen ja purkaminen.
Purkamisella – vaikean muiston perinpohjaisella selvittämisellä
– on tärkeä merkitys, sillä tutkimustieto edistää kiteytyneiden
totuuksien vertailua ja sovittamista toisiinsa. Pelkkä totuuksien
35 Portelli (1991) ix.
36 Schreiner (2002) 62–65.
37 Alexander (2012) 1–27.
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toistaminen sumentaa perustavan kysymyksen muistamisesta ja
estää vapauttavan suremisen. Muistamisen ja historian välillä ei
ole yksinkertaista kahtiajakoa.38
Totuus on problemaattinen käsite. Ongelma joukkotuhon
yhteydessä on siinä, ettei käsitys ”totuudesta” koskaan riitä kattamaan kuvaa vaikeasti käsitettävästä tapahtumasta. Joukkotuhon
jälkeistä selviytymistä tutkinut oikeustieteilijä Martha Minow
korostaa totuuteen pyrkimistä. Siinä on ainakin kolme keskeistä
toimintatasoa: henkilökohtainen taso, jossa keskeistä on julmuuksista kertominen, uudelleen tulkinnan taso, jossa tuotetaan
moraalista oikeudenmukaisuutta sekä poliittisten merkitysten
taso, joka tuottaa historiallisia asiakirjoja tutkimusta varten.39
Faktoihin rajoittuminen jättää sivuun merkityksellisen kiistan siitä, mikä on todellista tai mitkä asiat liittyvät inhimillisiin
peruskysymyksiin.40
Totuuden ja oikeuden rinnalla kulkevat myös kosto ja anteeksianto. Moraalinen vastuunotto väärinteosta ilmaisee itsekunnioitusta ja oikeudentajua. Vaaraa piilee kuitenkin aina siinä, että
rikoksesta ”rangaistaan” kovemmin kuin on tarpeellista. Tästä
historiassa on lukuisia esimerkkejä. Käsitteenä anteeksianto on
monimutkainen ja kaukana koston ajatuksesta. Sillä on myös
monia merkityksiä, jotka tulevat uskonnollisen perinnön lisäksi
lakiteksteistä ja rangaistuskäytännöistä. Pohtiessaan anteeksiannon filosofiaa Jacques Derrida esittää, että Nürnbergin oikeudenkäynnissä luodulla käsitteellä ”rikos ihmisyyttä vastaan” tai käsitteellä ”ihmisoikeudet” on pelkästään oikeudellinen sisältö, niiltä
puuttuu ”pyhyys” kristillisen perinteen merkityksessä. Onkin
tärkeää kysyä, kuka pyytää anteeksiantoa, keneltä sitä pyydetään
ja mistä syystä? Anteeksiannon logiikka hyväksyy paradoksin,
faktan, että on annettava anteeksi. Derrida korostaa ”puhtaan”
anteeksiannon merkitystä ja huomauttaa, että aina kun anteek38 LaCapra (1997) 80–112.
39 Minow (1998) 62. Nämä ovat myös totuuskomissioiden tärkeitä ulottuvuuksia. Ks. myös Ginzburg (1996) 123, 129; Kalela (2000) 139–166, erit.
164–166.
40 Minow (1998) 79.
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sianto esiintyy sosiaalisen, kansallisen, poliittisen tai psykologisen vakiinnuttamisen nimissä normalisoimaan surutyötä, toimimaan terapiana tai muistamisena, ”anteeksianto” ei ole puhdasta.
Anteeksiannolla on oltava merkitys ja tämä merkitys liittyy ajatukseen sovinnosta, sovituksesta, pelastumisesta ja vapautuksesta.41

Vaikea muisto
Auschwitzin keskitysleiriltä selviytynyt italialainen kemisti ja
kirjailija Primo Levi korosti kirjassaan Tällainenko on ihminen
(1947), ettei hän kirjoittanut keskitysleiriä kuvaavaa teostaan
uusien syytteiden esittämiseksi, vaan ”korkeintaan lähdeaineistoksi ihmisen mielen rauhallista tutkimusta varten”. Tuhomaisleirien historiaa olisi kaikkien pidettävä uhkaavana vaarana. Jos
kerran ihminen voi tehdä tällaista juutalaisille, kaikki muutkin
ihmiset olivat mahdollisia uhreja.42
Levin jaottelussa ihmiset voidaan jakaa kahteen poikkeuksellisen hyvin toisistaan erottuvaan luokkaan: pelastuneisiin ja
tuhoutuneisiin. Muut jakoperusteet, kuten hyvät ja huonot, viisaat ja tyhmät, pelkurimaiset ja rohkeat, onnettomat ja onnelliset
eivät ole hänelle yhtä selkeitä, ne sitä paitsi sallivat liian lukuisia ja
vivahteellisia välimuotoja.43 Useat toisen maailmansodan joukkotuhoa tutkineet ovat korostaneet, että ihmisillä oli kaksi vastausta
painajaisiinsa, äärimmäinen äänekkyys tai äärimmäinen vaiteliaisuus, välimuotoa ei ollut.44
Suomessa sisällissodan käsittelyssä toiston ja purkamisen prosessi on ollut alusta lähtien idullaan sodan kummallakin puolella.
Kuten Kimmo Rentola ja Matti Virtanen ovat osoittaneet, kaikki
41 Derrida (2001)32–36; myös LaCapra (1997) on kriittinen kaikkea holokaustia tai Shoahia normalisoivaa pyrkimystä kohtaan.
42 Steinbock (1962) 220, 224.
43 Levi (1947/1982) 107; Levi ( 1988 ).
44 Langer (1991), Felman & Laub (1992).
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vuoden 1918 kokeneet sukupolvet Suomessa eriytyivät. Ne jakautuivat ensiksikin kahtia: punaisiin ja valkoisiin. Toiseksi kumpikin osapuoli jakautui toisaalta sotaristiriidan jatkajiin ja toisaalta
sisäisen leirijaon eheyttäjiin.45 Eriytyminen ja jakautuminen vaikuttivat suhtautumiseen vuoden 1918 sotaan.
Suomessa alettiin viettää 1930-luvulla ”Sovinnollisuuden viikkoa” tammikuun alussa. Esimerkiksi vuonna 1935 tasavallan presidentti avasi viikon radiopuheellaan, jossa hän korosti kansan
kehityksen ja onnen riippuvan ihmisten hyvästä tahdosta yhteisiä pyrkimyksiä kohtaan.46 Kuitenkin vuosien 1939–1944 sotiin
saakka oman totuuden toistaminen hallitsi kummallakin puolella, mutta vain valkoinen tulkinta oli näkyvää ja virallista.
Jyrkkiä tulkintoja sisällissodasta pyrittiin 1960-luvulla tasoittamaan korostamalla, että sota oli yhteinen kansallinen kokemus.
Jaakko Paavolaisen terminologiaa käyttänen, sota oli ”kansallinen murhenäytelmä”. Julkisuudessa kirjailija Väinö Linna painotti trauman purkamisen merkitystä korostamalla, että ”totuus
ei ole punainen eikä valkoinen, vaan inhimillinen ja siitä syystä
enimmäkseen kipeä”. Hän ilmaisi mielipiteessään käsityksen,
että vaikka väkivaltaa ja epäinhimillisyyttä ei voi hyväksyäkään,
niihin johtaneita motiiveja voi ymmärtää.47 Juuri Pohjantähden
toisen osan elokuva- ja teatterisovituksissa nähtiin ensimmäistä
kertaa teloituskohtauksia ja puhuttiin sellaisista tabuista kuin
ruumisröykkiöt ja joukkohaudat.48 Nyt myös hävinneen puolen
toisto pääsi julkisuuteen. Linnan ansiosta kummankin osapuolen
toistot alkoivat asettua toisiaan vastaan ja kyseenalaistaa toisiaan. Yhteiskuntatieteessä ja julkisuudessa käydyssä keskustelussa
olennaiseksi 1960-luvun lopulla tulikin oletus, että tunnustettuina ja institutionalisoituina ristiriidat vahvistavat yhteiskunnan
toimintakykyä ja kiinteyttä.49
45 Virtanen (2001); Rentola (1994).
46 Aamulehti 3.1.1934 ja 3.1.1935; Peltonen (2003).
47 Aamulehti 8.12.1960.
48 Paavolainen (1992) 156; Kippola (1998) 3–8.
49 Kettunen (1987), 284.
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Filosofi Oiva Ketonen esitti 1980-luvulla, että vuoden 1918
tapahtumien julkinen käsittely on välttämätöntä. Hän rinnasti
sisällissodasta vaikenemisen ja mielenterveysongelmat toisiinsa.
Ketonen korosti, että sekä hävinneen että voittaneen puolen
harteilla oli häpeällisiä tekoja, joiden molemminpuolinen tunnustaminen voi aloittaa historian tervehdyttämisen. Ihmisellä
on, kuten Ketonen asian ilmaisi, merkillinen kyky torjua tietoisuudestaan välittömässä läheisyydessäänkin olevia asioita, jos
niissä ilmenee mitä tahansa epäinhimillisyyttä ja etenkin jos niiden huomioonottaminen pakottaa muuttamaan tunnepohjaisia
asenteita. Ajattelu, jossa paha ei ole minussa vaan muissa, johtaa mielen sairastumiseen. Kansallisen mielenterveyden ehtona
on vastuun ottaminen menneisyydestä.50 Laajaa keskustelua ei
tuolloin kuitenkaan syntynyt. Keskustelu sisällissodasta käynnistyi julkisuudessa jälleen, kun Heikki Ylikankaan tutkimus
Tie Tampereelle ilmestyi vuonna 1993. Ylikangas korosti vuoden
1918 julkisen käsittelyn merkitystä ja esitti, että vain salattujen
ja peiteltyjen tekojen paljastaminen tervehdyttäisi sisällissodan
vamman. Ylikangas korosti sisällissodan trauman työstämisen
välttämättömyyttä.51
Suomessa näytti olleen 1990-luvulla uudenlainen tapa nähdä
sisällissota yhteiskunnallisena poikkeustilanteena, jossa väkivalta
ja ihmisen pahuus pääsevät valloilleen.52 Tapa nähdä sisällissota
punaisen ja valkoisen väkivallan kierteenä on ongelmallinen,
koska se ei sisällä kysymystä sisällissodan trauman purkamisesta, vaan eksplisiittisesti sen unohtamisen. Julkisuudessa käydyssä keskustelussa toistettiin vanhoja käsityksiä sisällissodasta.
Se ilmeni esimerkiksi Ylikankaan Tie Tampereelle -tutkimuksen
tai Valtioneuvoston asettaman Suomen sotasurmat 1914–1922
-projektin lehtikirjoitusten otsikoinneissa: ”Sodan haavat auki

50 Ketonen (1983) 94, 98–99; Ketonen (1979) 395–401.
51 Ylikangas (1993) 521–526; vrt. Ahonen (1998) 64–73.
52 Ks. esim. Alapuro (1993), sekä Ylikankaan Tie Tampereelle kirjan arvostelut:
Peltonen, M. (1993) 623–629 ja Siltala (1993) 221–228.
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vielä kerran”53 tai ”Vuoden 1918 murhenäytelmä vielä kerran”.54
Tärkein asia on vaarassa unohtua: pimeyden voimien ja mielettömyyksien voittaminen. Keskeinen kysymys kuuluukin, miten
löydämme oikeanlaisen ilmaisun käsitellessämme vaikeaa historiaa. Ajatteluamme hallitsevat käsitteet, vältämme tiettyjä sanoja
tai sanat, joita käytämme ovat täynnä vakiintuneita mielikuvia,
joita huomaamatta toistamme.55
Sisällissodan kokeneet aikalaiset korostivat kahta seikkaa,
ensiksikin sodan kokemusta ei voi koskaan unohtaa, toiseksi sota
ei saa koskaan toistua. Esitin kysymyksen sisällissodan muistamisen ja unohtamisen tarpeellisuudesta vuonna 2000 Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran arkiston vastaajaverkostolle (Vuosi 1918
maisemassa). Kertojista monet pohtivat muistamisen välttämättömyyttä. Sen rinnalle he nostivat esiin olennaiset kysymykset,
mitä pitäisi muistaa ja mitä pitäisi unohtaa. Näin pohti 1927 syntynyt nainen:
Vihamielisyydet olisi syytä unohtaa siinä mielessä ainakin kun ne
lietsovat uutta vihaa. Ehkä olisi syytä muistaa menetykset (kurs.
ump), ettemme ajautuisi samanlaiseen tilanteeseen. Vanha sananlasku sanoo: ”Sota sortaa hävittää, rauha huoneen rakentaa”.56

Menneisyyden käsittelyssä olennaisinta ei ole normalisoida,
vaan kriittisesti kohdata purkamaton trauma.57 Surra sitä, mikä
ansaitsee tulla surruksi, kuten 1936 syntynyt mies asian ilmaisi:
Minun käsitykseni on näin, osa kansaa ei halua kuulla mitään
niistä surkeista tapahtumista. Vaikka on elokuvia, kirjoja (…)
Mutta eikö suru pitäisi olla yhteinen (kurs. ump). Koska ilot

53 Helsingin Sanomat 5.9.1996.
54 Aamulehti 28.1.1998.
55 Leino (1987)41; Reiners (2001) 259; Survo (1998) 48.
56 SKS:n arkisto KRA, Vuosi 1918 maisemassa -kysely (U-M Peltonen 2000),
nainen s. 1927 maanviljelijä Raisio, 14646 /10121.
57 LaCapra (1997) 80–106.
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jakaantuu kansan kesken esim. urheilussa. Ja muistoa tulisi vaalia,
väristä huolimatta, sillä molempi väripuoli piti asiaa oikeana.58

Kysymys ei ole siitä, etteikö meillä olisi tietoa sisällissodasta tai
toisen maailmansodan joukkotuhosta, sillä numeraalista tietoa
juutalaisen kansanmurhasta niin kuin Suomen sisällissodastakin
on runsaasti. Ongelma on siinä, että luvut ovat niin valtavia, että
niistä tulee helposti abstrakteja, että käsitys lukujen todellisesta
merkityksestä hämärtyy.59
Suomessa on yritetty korjata sisällissodan inhimillisiä menetyksiä myös hävinneen osapuolen kohdalla erilaisin korvausmenettelyin 1940-luvulta lähtien.60 Trauman purkamisen kannalta oli tärkeää, että sodan molemmille osapuolille annettiin
1960-luvulla mahdollisuus kertoa julkisille arkistoille oma tulkintansa sodan seurauksista.
Kollektiivisen trauman purkaminen liittyy kysymykseen,
kenellä on oikeus sanoa, mitä menneisyydestä muistetaan ja
unohdetaan. Toisto ja purkaminen ovat sisäkkäisiä muistamisen
muotoja ja ne ovat kiinteässä yhteydessä yhteiskuntapoliittisiin
ja kulttuurisiin muutoksiin. Kysymyksiä, joiden ajankohtaisuus ei
lakkaa, on syytä yhä uudelleen pohtia. Mitä sisällissodasta olisi
hyvä muistaa ja miksi sekä kenellä on oikeus kertoa menneisyydestä? Miten vaikeaa muistoa tulisi ylläpitää sortumatta toistoon?

58 SKS:n arkisto KRA, Vuosi 1918 maisemassa -kysely (U-M Peltonen 2000),
mies s. 1936 Pilkanmaa, 14598.
59 Esim. Bruchfeld & Levine (1998).
60 Hävinneen puolen korvauskysymyksiä on käsitelty 1940-luvulta lähtien.
Ks. Selin (1988) ja esim. Suomen Sosialidemokraatti 17.7.1943; 3.10.1973;
Aamulehti 5.12.1973; Vaasa 25.11.1973; Kansan Uutiset 9.1.1974; 28.6.1974.
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Yksityisiä kuvia – 1918
Kansakuntaa järisyttäneet, poikkeukselliseen menneisyyteen liittyvät kulttuuriset jäljet näkyvät eri tavoin yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Sisällissota jätti jälkeensä jakautuneet muistot,
ne ilmenivät pitkään näkyvinä ja piilossa olevina viittauksina.
Voittaneen puolen visuaalista viestintää hallitsivat sankaripatsaat
ja muistomerkit 1950-luvulle saakka.1 Paikallisyhteisöissä kahden eri maailman rajaa ylläpitivät pitkään suojeluskuntatalo ja
työväentalo, työväen urheiluseura ja porvarillinen urheiluseura
sekä työväen osuuskauppa ja ”puolueeton” osuuskauppa. Sodan
kokeneet käsittelivät muistojaan hyvin eri tavoin.
Useissa tutkimuksissa on esitetty, että yhteiskunnallisten konfliktitilanteiden jälkeen tietoisuus dikotomiasta leimaa kaikkea
elämää, sosiaalista havaitsemista ja käyttäytymistä. Jaon jokapäiväinen havaitseminen ylläpitää sekä jakoa että ’kulttuurisia
jarruja’, joilla yhteisöllinen tai yhteiskunnallinen hajoaminen
estetään.2 Ryhmien välistä ristiriitaa ei oteta tietoisesti esille, sillä
yhteisöllisen harmonian korostaminen on keskeistä. Samalla
yhteisö ylläpitää ennakkoluuloja ja stereotypioita toisesta osapuolesta. Ristiriidat edellyttävät havaitsemisen, tunnistamisen ja
aktuaalisen käyttäytymisen konventioiden oppimista. Osapuolet
kehittelevät tapoja tunnistaa yhteisöönsä tulleen vieraan jompaankumpaan ryhmään kuuluvaksi sitä häneltä suoraan kysymättä. Tunnistaminen tapahtuu muun muassa nimen, asuinpaikan, koulunkäynnin, puhetavan tai sanontatapojen perusteella.3
1

Peltonen 2003.

2

Huttunen 1995, 33–34; Ks. Graham McFarlane (1989), joka on tutkinut
Irlannin katolisten ja protestanttien välisiä konflikteja.

3

Burton 1978, 56–66; Huttunen 1995, 35–36.
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Muistojen kahtiajakautuminen ilmenee myös 1918 sotaan liittyvässä tai sotaan viittaavassa kuvastossa. Muistojulkaisuissa ja
lehdissä julkinen ja pitkään myös virallinen sisällissotakuvasto
esitti valkoisten näkökulmia. Kuvat esittivät sotatapahtumia,
sotilaita ja heidän päällikköjään, paraateja ja muistomerkkejä – ja
vangittuja punakaartilaisia. Edellisen rinnalla epävirallinen, työväen julkisuuden tuottama kuvasto esitti sekin sotatapahtumia,
sotilaita ja päälliköitä, joukkokokouksia ja kotitarkastuksia sekä
piilossa olevia hauta- ja teloituspaikkoja – ja ruumisröykkiöitä.
Virallisten ja julkisten kertomusten rinnalla vuoden 1918
sodan tapahtumat elivät yksityisissä kertomuksissa, joiden ylläpitäjinä ja tuottajina osaltaan toimi yksityisten ihmisten hallussa
ollut valokuvaperintö: kuvaamossa otetut muotokuvat ja muut
perhekuvat, valokuvauksen harrastajien tuotokset sekä valokuvaalbumit. Historiallisena lähteenä yksityisiä valokuvia voisi verrata kirjeisiin tai päiväkirjoihin niiden autenttisuuden vuoksi. Jos
harrastajakuvaajan valokuvia vertaa suulliseen kerrontaan, niitä
voidaan pitää visuaalisena folklorena. Valokuva-albumia, jonne
kuvat on järjestetty, puolestaan voisi verrata muistelmaan ja elämäkertaan. Muistelma ja elämäkerta – kuten valokuvakin – ovat
menneisyyteen kohdistuvia ja todellisuuteen viittaavia merkityksiä kantavia kerronnan lajeja.
Jos valokuva toimii muiston säilyttäjänä, niin kenen muistoja
se säilyttää? Muistihan tuottaa assosiaatioita, joita valokuvat ovat
tulvillaan. Valokuvassa yhdistyvät dialogisesti aikaulottuvuudet
tässä, nyt ja silloin, minkä kääntöpuolena valokuvasta puuttuu
tapahtumahistoriallinen ennen – jälkeen ulottuvuus.4 Osaamme
lukea ja tulkita kirjoitettua muistelukerrontaa, mutta kuinka lukea
ja tulkita valokuvaa ja sen merkityksiä? Roland Barthes on korostanut, että valokuviin saattaa sisältyä sellaista tahattomasti säilynyttä tietoa, jota mikään muu lähde ei ole tallentanut. Tärkeää
olisi myös ymmärtää, miten katsoja tunnistaa kuvan tarjoamia
viestejä. Esimerkiksi albumikuvia katsellessa kannattaa kysyä,
mitä kuvia kansioon valitaan tai mitä jätetään sen ulkopuolelle.
Millaiset konventiot ohjaavat kuvien ottamista ja kiinnittämistä
4

Barthes (1964), 1983, 71; Samuel 1994, 322.
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albumiin. Tai Anette Kuhnin tavoin voi kysyä: millainen kertomus perhealbumista rakentuu? Mitä kuvatekstit kertovat, miten
ulkopuolista katsojaa puhutellaan? Kuhn tulkitsee valokuvan
todisteeksi toisaalta yksilöllisestä muistosta, toisaalta sosiaalisesta
muistamisesta, jossa kuvaan liittyvillä tunteilla on suuri merkitys. Henkilökohtaiset muistikuvat usein kyseenalaistavat kuvan
esittämän sosiaalisen todellisuuden.5 Valokuvan voima on tunneelämyksessä, koska se pakottaa miettimään uudella tavalla aikakäsitystämme.6 Onkin hämmentävää etsiä vuoteen 1918 liittyviä
perhe- ja albumikuvia arkistoista, koska tietoisuus sodan väkivallasta on niin läpitunkeva.
Historiallisten valokuvien ymmärtäminen edellyttää hahmotusta, jota Italo Calvino kutsuu mielikuvaprosessiksi. Hän tarkoittaa sanan välittämiä ja näköaistein havaittavaa kuvaan päättyvää, toisaalta kuvasta lähtevää ja sanalliseen ilmaisuun päättyvää
hahmotusprosessia.7 Vuoden 1918 valokuvia tutkiessa muistitieto
ja kertomukset tarjoavat teorioita mahdolliseen ymmärtämiseen.
Näemme kertomuksissa silmiemme edessä sattumia, katkelmia ja
yksityiskohtia. Mielikuvitus onkin välttämätön vaihe olettamusten muodostamisessa.8 Kuvittelemalla tutkija saa esiin olennaisen
tärkeää tietoa, jota ilman ei ole ymmärtämistä, ts. tietoa hypoteettisista maailmoista.9

Visuaaliset kontekstit
Albumikuvien katselu kotiympäristössä on sosiaalista toimintaa.
Perheenjäsenet katselevat ja selailevat albumejaan joko yksin tai
yhdessä, mutta vieraille niitä esitellään. Valokuva kantaa sosiaa5

Kuhn 2002, 13–14, 18.

6

Barthes 1985, 82–105.

7

Sanan ts. muistitiedon, tutkimus- ja kaunokirjallisuuden tai kuvan ts.
valokuvan, elokuvan välittämä hahmotusprosessi.

8

Calvino 1995, 87, 92, 95.

9

Krohn 1996, 153.
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lista tai kulttuurista muistia ja vastamuistia.10 Albumikuvat rinnastuvat teemamuistelmiin, sillä niihin sisältyy oletus ”oikeanlaisesta” esitystavasta. Albumeissa kuvat esitetään usein kronologisesti, valokuvia ryhmitellään albumiin muodollisin perustein
elämänhistoriaan liittyviin ristiäis-, hää-, syntymäpäivä- ja hautajaiskuviin tai epämuodollisiin lomamatka- ja vapaa-ajan viettokuviin.11 Perhekuvissa kiinteätä perheyhteyttä korostetaan fyysisellä läheisyydellä. Ryhmäkuville on tyypillistä yhteisön homogeenisuuden ja tasapainoisuuden korostus.12
Sodan oloissa ja jälkiselvittelyissä kuolema oli arkipäivää.
Muistelmista, kirjeistä, muistojulkaisuista tai lehtikirjoituksista
saamme tietoa esimerkiksi hautajaisista, vaikka kuvia ei olisikaan.
Seuraavassa kirje-esimerkissä kerrotaan punaisten hautajaisista
maaliskuussa 1918, silloin kun ne olivat vielä julkisia. Huomio
kiinnittyy esimerkkikirjeen valokuvamainintoihin:
10 Ks. esim. Kuhn 2002, Peltonen 2003.
11 Ks. Ulkuniemi 2005 ja esim. Williamson (1986) 1988, 17, Siitari 2002.
12 Sinisalo 1995, 78.
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Oripäästä 3/21 1918
Hyvä Veli
Nyt otin kynän käteeni ja aloin piirtää sinulle Tervehdys lämmin
meiltä kaikilta mutta minulta erittäin täältä lähtee pian kaikki
miehet paitsi viisi vanhaa äijää ja komitea jää kiitos kuvasta ja kirjeestä jotka olemme saaneet minä lähetän tässä meitin kuvamme
jos rintamallekin joudut saat joskus vilkasta meitäkin tämä kuva
säily tavallisen hyvin mailla otetuista kuvista niitä ovatkin käskeneet tilata ja ovat luvanneet itse maksaa ja minä tilasinkin jo kaksi
tusinaa enkä tiedä jos nekään riittää täällä oli pyhänä kun isä haurattiin niin juhlallista että onko mahdettu koskaan ennen Oripäässä ketään Työläistä haurata niin juhlallisesti kun kaartilaiset
olivat kaikki saattamassa ja niillä oli myöskin kiväärit ja kun ruumis oli lähtenyt kirkon mäellä hauralle niin me menimme minä ja
äiti ja pojat kohta ruumiin perässä ja sitten kaartti ja sitten vasta
tavallinen saattoväki (…) oli hauska kun olit mennyt kuvajalle ja
lähetit meille kuvan Huugo on niin kiukkuinen kun äiti sano että
hänen täytyy olla pois koulusta tämä päivä en ehdi enää muuta
kun posti tulee jos jo rintamalle joudut niin toivotan onnea ja että
vielä tavataan toisemme kirjoita nyt heti jos vielä siellä saatte olla
niin minä kirjoitan enemmän kun on vielä paljon asioita joita en
ehdi kirjoittaa Hyvästi ja voi hyvin veli kulta vastaa heti minulle
niin minä vastaan heti kun on niin paljon kirjoittamista

En tiedä jos saat tästä selkoa kun niin kiireellä kirjoitin
Hyvästi
Siskosi Siiri 13
Kirjeestä ilmenee, että sisar ja veli lähettivät toisilleen maaliskuussa 1918 valokuvia. Kotoa Oripäästä lähetettiin veljelle kuvaajan ikuistamana valokuva vainajasta avonaisessa arkussa ympärillään läheiset. Veli puolestaan lähetti kotiväelle mahdollisesti
ateljeepotretin itsestään. Kuvan tunnemerkitykseen viitataan
kirjoittamalla: ”jos rintamallekin joudut saat joskus vilkasta meitäkin”. Kirje on täynnä yksityiskohtia, hautajaiset pidettiin sunnuntaina kirkossa eikä sellaisia hautajaisia ollut kylällä koskaan
13 Kansallisarkisto, Vapaussodan arkisto kansio 140, 415 valokuva.
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ennen nähty. Ilmeisesti vainaja siunattiin kirkossa, vaikka kirjoittaja ei kuvaakaan, mitä kirkossa tapahtui. Kuvat kuolleista olivat
yleinen tapa Suomessa jo 1800-luvun lopulla, jolloin tärkeää oli,
että kuva tehtiin mahdollisimman kauniiksi ja levolliseksi. Kirjeestä saamme harvinaista tietoa kuvan ottoajasta ja paikasta sekä
asiayhteyksistä. Valokuva ja kirje on arkistoitu Kansallisarkiston
Vapaussodan arkisto -kokoelmaan. Kirje ja kuva on ilmeisesti
takavarikoitu veljen vangitsemisen yhteydessä.
Läheisen väkivaltainen kuolema on vaikea asia. Valokuvia
Sisällissodan arjen tilanteista ei juuri ole käytettävissä. Seuraava
esimerkkikertomus sisältää runsaasti mielikuvia tapahtumasta.
Se on on 7-vuotiaan pojan muistikuva, kerrontahetkellä 70-vuotiaan miehen kertomus isänsä väkivaltaisesta kuolemasta keväällä
1918. Poikkeuksellisesti isä rautatieläisenä sai hautapaikan kirkon
hautausmaalta. Poika muistelee tapahtunutta ja äitinsä toimia:
Siellä Kymintehtaan radan varressa, suonlaidassa, synkkien kuusien varjossa, oli isä levännyt seitsemän kohtalotoverin kanssa,
selällään oli maannut muurahaisten tutkiessa silmiä ja sieraimia.
Näin kertoi äiti myöhemmin. Yhtä lukuun ottamatta rautatieläisiä olivat. Keskellä päivää halki keväisen Kouvolan joutui äitini
ajamaan lasteineen surun murtamin mielin. Arvata saattaa mitä
liikahteli äidin mielessä nähdessään tuttujen ihmisten kummalliset tuijotukset. (...)
Niin tuli isämme kotiin ja nostettiin pikku aittaan, jonka ovi painettiin hiljaa kiinni. Synkät päivät seurasivat jarrumies Kuitusen mökissä. Mutta äitimme ei suinkaan suruunsa tukehtunut,
vaan tarttui toimiinsa entistä tarmokkaammin. Pian lepäsi mies
mustassa arkussa pestynä ja puettuna. Ja kohta liekkuivat tuulessa pihan naruilla isän päällä olleet vaatteet myöskin pestyinä
ja putsattuina. Siinä liekkuivat formupomppa, villaliivi, paidat ja
housut. Ja asian kertoivat liivi ja pomppa: rinnan kohdalla kahdet
reiät, edessä pienet ja takana suuret. Elämäni läpi tuon surman
liputuksen muistan. Luulen, että tahallaan äiti tuon pyykkinsä
asetti tiellä kulkevien nähtäväksi. Kenties hän uhmaten ajatteli:
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siitä nyt näette mitä olette aikaansaaneet? Sanatonta uhmaa hänen
olemuksessansa oli noina päivinä, sen huomasi kaikissa asioissa.14

Muistelmassa on harvinainen kuvaus kuolemanrituaalin läpiviemisestä, vaikka kertoja ei hautajaisia kuvailekaan. Kertoja on
kokenut tapahtuman syvästi ja mieleenpainuvasti, siitä kertoo
osaltaan runsas omistusmuodon käyttö: äitimme, isämme. Esimerkki ilmentää myös kuoleman julkiseksi tekemistä: uhrin pestyt vaatteet saatettiin tiellä kulkijoiden nähtäväksi, josta kukin
saattoi myös päätellä uhrin ammatin ja statuksen. Koti sijaitsi
tien varressa ja vaimo halusi ihmisten tietävän, mitä oli tapahtunut. Tämä ilmeni erityisesti siitä, että vaimo ripusti vainajan
vaatteet näytteille. Narulla liehuvat vaateet jäivät lapsen mieleen.
On ilmeistä, että kertoja on työstänyt isänsä kuoleman aiheuttamaa surua, koska hän kertoo kipeästä asiasta ilman katkeruutta.15
Vaikka valokuvaa ei ole, kertomus tuottaa silmiemme eteen valokuvamaisia yksityiskohtia.
Miten sisällissota ilmenee arkistoihin päätyneissä albumeissa
ja perhekuvissa? Voimme tavoittaa ylemmän keskiluokan perhealbumeja, joissa teemoina ovat sodan jäljet, Helsingin voitonparaati toukokuussa 1918 tai henkilökuvat Mannerheimista
esikuntineen.16 Vastaavasti työväenluokkaisten perheiden albumeista tavoitamme temaattisia albumeja järjestötoiminnasta ja
kunniakäynneistä punaisten muistomerkeillä 1940-luvulta lähtien.17 Arkistoihin tallennettuja valokuva-albumeja selatessa on
kuitenkin hätkähdyttävää todeta, miten vähän yksityisissä valo14 Työväen Arkisto, Työväen muistitietotoimikunta (252) v. 1918 II 1078, mies
s. 1911.
15 Peltonen 2003, 152–153. Kiitän opiskelija Anna-Liisa Piiparista ja prof.
Kaivola-Bregenhojta kertomuksen tekstianalayysin täydennyksistä Joensuun yliopiston Perinteentutkimuksen oppiaineen kertomusperinteen
kurssilla.
16 Museovirasto, Historian kuva-arkisto albumit 824, 5.1.86, Waldemar
Schauman, 1918 Helsinki, Greta Kuortti; SKS:n arkisto KIAK 2005:109
Sinikka Kallio-Visapää; KIAK 2005: 137–140 Kyösti Larsson.
17 Kansan Arkisto, valokuvat, Kerttu Heinonen, Lydia Arppe, Jaakko Lehtoranta, Betty Peltonen.
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kuvissa on suoria viittauksia vuoteen 1918. Arkistojen perhealbumeista ja henkilöarkistojen irtokuvista löytää vain hauraita
jälkiä sisällissodasta. Näyttää siltä, että sisällissota rajattiin pois
albumeista, valokuvat siirrettiin erillisiin albumeihin tai jätettiin
irtokuvien joukkoon, ne katosivat tai niitä ei koskaan ole ollutkaan.

Kätketyt muistot
Kuvien syntyajankohdan kuvatuotanto ja katsomisjärjestelmät
sekä aatteellinen ilmapiiri ilmenevät visuaalisissa muistoissa.
Tärkeää kuvien katselussa tai tekstien lukemisessa onkin niiden
sitominen siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa kuvat ovat syntyneet. Vuoden 1918 yksityisarkistojen kuvastoon ja esineelliseen
perintöön ovat vaikuttaneet sodan jälkiselvittelyt tuomioineen ja
vankileireineen. Vuonna 1919 Suomeen perustettiin Etsivä keskuspoliisi (EK), joka kansan suussa tunnettiin nimellä “ohrana”.
Sen tehtävänä oli toimia “äärivasemmistolaisia” vastaan ja estää
heidän toimintansa. Etsivä keskuspoliisi vaihtoi nimensä vuonna
1937 Valtiolliseksi poliisiksi (Valpo), jona se tunnettiin vuoteen
1948 asti. Kotietsinnöistä haettiin todistusaineistoa lainvastaisesta toiminnasta ja kytkennöistä vuoteen 1918. Muistitiedon
mukaan vuoteen 1918 liittyvät valokuvat olivat “arkaa aineistoa”
ja niitä piiloteltiin. Näin kertoo vuonna 1909 syntynyt nainen
kotietsinnästä 1930-luvulla Helsingin Kalliossa:
Olikohan se syyskuun 27. Päivä, kun minun luokseni tulikin
kolme miestä. (…) Sanoivat, että he ovat Etsivästä Keskuspoliisista ja että heillä on määräys pitää kotitarkastus. Minä sanoin,
että sen kun vain, käyhän se, mutta näyttäkää ensin korttinne.
(…) Sitä mukaa ne sitten veivät minut sinä iltana. Valokuvia ottivat mukaan, kaikkia tuollaisia ryhmäkuvia, missä arvelivat olevan
jotain takana. Minulla oli mm. sellainen laatikko, jossa oli vuonna
–18 tapettujen hautakuvia nippu. “Näissähän on paljon rahaa
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Kotietsinnän jälkiä Käkisalmessa 1930. Hyllyyn on jäänyt valokuvaalbumi. Kuva Kansan Arkisto.

kiinni”, sanoivat. Minä sanoin, että onhan niissä. Niitä kortteja oli
niin paljon levitetty, että niitä oli jäänyt tähteeksi.18
18

Kansan Arkisto, KA 6, nainen s. 1909.
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Nurmijärveltä talon remontissa löytynyt tapetin taakse kätketty kuva kolmesta sapelia kantavasta punakaartilaisesta. Kuva Työväen Arkisto.

Valokuvia ja korttisarjoja hautapaikoista ja muistomerkeistä
teetettiin 1920-luvulla työväenyhdistysten toimesta ja niitä myytiin. Samoin tekivät porvarilliset järjestöt, erona vain oli, että
hävinneen puolen muiston vaaliminen oli kiellettyä ja rangaistava teko.
Arkistoihin on sittemmin päätynyt valokuvia, joita aikanaan
on piiloteltu. Jälkikäteen voimme arvioida, millaisia kuvia ne
olivat ja miksi niitä piilotettiin. Seuraava kirjeenvaihto ilmentää
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Pahoin runneltu kuva punaisten teloituspaikalta Haminassa. Kuva on
voinut tulla piilotetuksi tai torjutuksi terrorin uhrien tai tekijöiden toimesta. Kuva Työväen Arkisto.

valokuva-aineiston säilymistä ja mahdollista katoamista. Aineiston luovuttajan ja vastaanottavan arkiston kirjeenvaihdosta saa
1918 kuviin liittyvää informaatiota:
(Päiväämätön)
Kansan Arkisto.
Helsinki.
Lähetän tässä 4 valokuvaa. Mahdollisesti siellä on näitä, mutta
laitan kuitenkin. Sain nämä heikot 1918 otetut kuvat. Antaja kertoi piilotelleensa niitä pahoina aikoina, vaikka ei muista, ovatko
Tampereelta vai muualta. (...)
Läh. nainen
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Arkisto vastasi kuvan lähettäjälle seuraavasti:19
Helsinki maaliskuun 28 pnä 1974
(...)
Arkistomme hyvä ystävä.
Parhaimmat kiitoksemme 14.3-74 päivätystä neljä valokuvaa
käsittävästä lähetyksestänne.
Oli liikuttavaa ja toisaalta lämmittävää, kun kirjeessänne mainitsitte kuvien antajan piilotelleen niitä, mikä kertoo suuresta halusta
saattaa jälkipolvien tietoon tosiasiat vuoden 1918 luokkasodasta
ja siinä valkoisen puolen julmuuksista. (...) Arkistollamme on Teidän kaltaisianne ystäviä ollut monta ja niinpä vuoden 1918 luokkasotaa käsitteleviä valokuviakin on tänne jonkun verran kertynyt
ja myöskin niitä on paljon käytetty. Joten voitte olla hyvillä mielin
siitä, että lähettämänne kuvat tulevat täällä myöskin käyttöön eikä
yksin säilytettäväksi.
Välittäkää myös kiitoksemme antajalle.
Tervehtien
A-L. L.
arkistonhoitaja.

Sodan kumpikin osapuoli kuvasi joukkojaan ja varustautumistaan sotaan keväällä 1918. Kyse on muistelemisen käytännöstä,
joka liittyi suomalaisen porvariston ja yläluokan elämään yleisesti jo 1800-luvulla. Vielä sodan kuluessa lukemattomat punakaartilaiset kuvauttivat itsensä valokuvaamoissa ja lähettivät
kuvansa kotiväelle, kuten sisaren ja veljen kirje-esimerkistäkin
ilmeni. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin näitä samoja
kuvia käytettiin heitä vastaan, kun sotaan syyllisiä pyrittiin tunnistamaan. Valokuvien vastaava hyödyntäminen oli suosittua jo
Pariisin kommuunin aikana 1871, jolloin innostuneet kommunardit kuvauttivat itsensä ja joutuivat kuvien takia vaikeuksiin.20

19 Kansan Arkisto Kirjeenvaihto 1957–1975.
20 Onnela 1995, 161.
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Vuoden 1918 sodan jälkiselvittelyissä valokuvia käytettiin propagandatarkoituksiin ja kontrollin välineenä. Valokuvien systemaattinen käyttö kontrollin ja poliittisen seurannan apuneuvona
saavutti Suomessa huippunsa 1920-luvun lopulla.21 Kjell Westön
Missä kuljimme kerran -romaanin kertoja esittää osuvan analyysin poseerausvalokuvien vaikutuksista 1918 jälkimainingeissa:22
Yksikään punaisista, eivät sipoolaiset Konstantininkadulla
eivätkä ne jotka poseerasivat muissa ateljeissa eri puolilla maata
voineet tietää miten raivokkaasti nämä ylimielisyyksissä otetut
potretit käännettäisiin heitä vastaan vain muutamaa kuukautta
myöhemmin. He eivät käsittäneet miten syvästi kuvien välittämät
ristiriitaiset viestit närkästyttäisivät valkoisia, semminkin kun
kulissit olivat tismalleen ne joiden edessä olivat vuosikymmenten
ajan poseeranneet tsaarin armeijassa palvelleet korskean oloiset
suomalaiset aatelisupseerit, arvostetut ja taatusti isänmaalliset
taiteilijat kuten Aalberg, Edelfelt ja Gallén sekä Gylfen, Lilliehjelmin, Silfverroothin ja Weberin kaltaiset vauraat helsinkiläissuvut. Poseeratessaan itse verhojen ja pahvien edessä vallasväki ei
koskaan huomannut että maalatut maisemat olivat mahtailevia
ja epäloogisia ja että etualan pylväät ja pilasterit olivat mautonta
roskaa jossa häpeilemättä sotkettiin toisiinsa eri aikakaudet,
mutta nyt huijaus pisti silmään kun punainen Vihollinen pörhisteli siinä resuisissa vaatteissaan ja kiillottamattomissa saappaissaan. Valkoisia etoi mutta he eivät tajunneet että kuvotus johtui
osittain siitä että he kieltäytyivät tunnustamasta miten onttoja he
itse olivat, miten ohutta oli heidän pintakiiltonsa.

21 Onnela 1995, 101.
22 Westö 2006, 100; ks. Benjamin 1989, 126–27.
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Muuttuvat merkitykset
Vankileirit jättivät jälkeensä visuaalista perintöä, joka kantaa
mukanaan muistoja.23 Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön vuoden
1918 museoesinekokoelma, joka on lahjoitettu Työväenmuseo
Werstaan kokoelmiin, käsitti noin sata vankileiriesinettä. Paljonko esineitä eri vankileireiltä on yhteensä säilynyt ei ole tiedossa.24 On todennäköistä, että vankileireillä valmistettuja esineitä
on valokuvien tavoin piiloteltu, ja ne ovat kadonneet jäljettömiin.
Vangit alkoivat tehdä käsitöitä, kun pahin aika touko–elokuu 1918 oli ohitettu. Taitavat kädet valmistivat puisia kauhoja,
kynänvarsia, rasioita, valokuvakehyksiä, korulippaita, tarjottimia, shakkinappuloita ja erilaisia tuohiteoksia. Myöhemmin he
tekivät metalli- ja luuteoksia, puukkoja, tikareita, sormuksia,
rintaneuloja, solkia ja muita koruja. Luettelointitietojen mukaan
osa vangeista möi tuotteitaan vartijoille mutta useimmat tekivät
esineet muistoksi.25
Vankileiri-esineet sivuavat myös valokuvia, sillä esinekokoelmassa on ainakin Suomenlinnan, Tammisaaren, Tampereen,
Lahden Hennalan ja Riihimäen vankileirillä valmistettuja valokuvakehyksiä. Vain muutamassa arkistoon päätyneessä koristellussa kehyksessä on mukana myös valokuva. Ankeissa olosuhteissa tehdyissä puukehyksissä on kauniita koristekaiverruksia ja
usein teksti ’Muisto 1918’.

23 Vankileirejä oli 18:lla paikkakunnalla: Helsingissä. Turussa, Tampereella,
Lahdessa, Viipurissa, Tammisaaressa, Riihimäellä, Hämeenlinnassa,
Lappeenrannassa, Oulussa, Kuopiossa, Raahessa, Vaasassa, Toijalassa,
Mikkelissä, Kotkassa, Sortavalassa ja Kokkolassa. Vankileirit muutettiin
pakkotyölaitoksiksi syyskuussa 1918. Viimeiset vuonna 1918 tuomion
saaneet punavangit vapautuivat vuonna 1927. Paavolainen 1971; Pekkalainen & Rustanius 2007; Suodenjoki 2009.
24 Kansan Arkistossa esineitä alettiin systemaattisesti koota vuonna 1957.
Ks. myös http://www.werstas.fi/kokoelmat-ja-tutkimus/ Luettelo 1917–18
koskevasta materiaalista. Työväen keskusmuseo Werstas. http://www.
arjenhistoria.fi/ Vankileiriesineet.
25 Koskinen 1989.
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Suomenlinnan vankileirillä valmistettu
valokuvakehys. Valokuvassa Tobias Frangén,
myöhemmin Teräskorpi
(1894–1985). Frangén
osallistui taisteluihin
Porin seudulla. Kuva
Kansan Arkisto.

Tampereen sotavankileirillä
valmistettu kehys. Valokuvassa kehyksen tekijä Kalle
Koivunen vankileiriltä
pääsyn jälkeen 1919. Kuva
Kansan Arkisto.
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Vanhoja sisäkuvia tarkastellessa havaitsee, että kotien visuaaliseen ilmeeseen kuuluivat kehystetyt valokuvat piirongin päällä,
kirjahyllyssä tai seinällä. Esillä olevat valokuvat kantavat poissaolevien muistoa, ja niiden avulla usein muistellaankin sukulaisia ja kerrotaan heidän elämänvaiheistaan.26 Väinö Linna loihtii
Täällä Pohjantähden alla -romaanitrilogiansa kolmannen osan
lopussa tutun näkymän, kun romaanihenkilö Elina keinahtelee
yksin kiikkutuolissa: 27
Koti ja vanhemmat ilmestyivät mielikuviin, samoin Akseli ja sen
mukana paljon muuta. Kuvat kiertelivät epäselvinä ja hajanaisina
tajuntaan. (…) Punertava auringonvalo kajasti kamarin seinäpaperissa ja lipaston peilissä ja sen päällä olevissa lasten kuvissa ja
samettialustalla lepäävissä kunniamerkeissä ja muistoristeissä.

Valokuvakehysten luettelointitiedoista ilmenee, että useat
kehykset on luovutettu arkistoon 1980-luvulla, osa kehyksistä
on löydetty purkutaloista tai kotimökin jäännöksistä. Usein käy
ilmi tekijän ja valokuvassa olevien henkilöiden nimet. Koristellut
kehykset ilmentävät esteettisiä merkityksiä raadollisen vankileiritodellisuuden keskellä. Valtaosasta kehyksiä alkuperäinen valokuva on kuitenkin irrotettu ja kuvan kohdalle on jäänyt tyhjyys
kuin huuto- tai kysymysmerkiksi löytäjälle.
Arkistojen irtokuvista löytää myös ateljeekuvia, joihin on
merkitty nimi ja joskus vuosiluku 1918. Perhekuvien joukossa
on esimerkiksi valokuva, jonka taakse on kirjoitettu ”Veljemme
Konrad”. Kuvasta voi päätellä, että sitä on pidetty seinällä, koska
siinä on nastan jättämä jälki. Käy ilmi, että kuvassa on Helsingin
punakaartissa toiminut Konrad Arppe (1900–1942), ja hänet on
kuvattu 14. maaliskuuta 1918 Helsingissä.28 Henkilöarkistojen
irtokuvissa löytää edellisen kaltaisia yksittäisiä punakaartilasten
26 Linko & Koskijoki 1997, 236–37; Vuorinen 2001.
27 Linna 1962, 544.
28 Konrad Arppe siirtyi 1925 Neuvostoliittoon. Hän opiskeli Lännen
vähemmistökansallisuuksien yliopistossa 1925–1928, ja toimi sen jälkeen
poliittisen taloustieteen opettajana.
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Helsingin punakaartissa toiminut Konrad Arppe (1900–1942) on kuvattu
14. maaliskuuta 1918. Kuvan takana on teksti ”Veljemme Konrad”. Kuva
Kansan Arkisto.

poseerauskuvia ja perheen jäseniä, joiden myöhempiä elämänvaiheita on suuri houkutus lähteä seuraamaan.
Valokuvakokoelmissa on myös irtokuvia, jotka liittyvät vuoteen 1918, vaikka valokuva olisi otettukin jo paljon aikaisemmin.
Yksi tällainen on puuseppä Arvid Tapion idyllinen perhekuva
vuonna 1904 luonnon helmassa Kemiössä. Kuvan luovuttaja,
perheen tytär, kuvan ottohetkellä äitinsä sylissä istuva lapsi, ker69

Perheidylli 1904 Kemiössä. Neljän lapsen isä Arvid Tapio (oik.) toimi
punakaartin komppanian päällikkönä ja hänet ammuttiin Oulun vankileirillä 2.5.1918. Kuva Kansan Arkisto.

toi, että äiti Sigrid suurennutti perhekuvasta miehensä kuvan ja
sitä pidettiin kehystettynä seinällä. Perheen isä ammuttiin toukokuun alussa 1918. Kuvaan liittyvä kertomus on olennaisen tärkeä, sillä taustainformaatio avaa kuvan merkityksiä ja laajentaa
ymmärrystämme.29
Perhehistoriat sisältävät myös asioita, joista ei puhuta. Muistaminen saattaa olla raskas emotionaalinen velvollisuus. Joskus
joku perheenjäsenistä saa tehtäväkseen ylläpitää ja tuottaa perheen muistoja muidenkin puolesta.30 Valokuvat voivat kantaa
mukanaan muistojen taakkaa ja aiheuttaa ristiriitoja. Vuoden
1918 sodan muistitieto tuo esiin myös henkilökohtaista häpeäntunnetta, joka liittyy valokuviin. Salaamiseen liittyvä häpeäntunne aiheuttaa puhumattomuutta ja oman taustan peittelyä.
Kertomuksissa esiintyy menneisyyden muuntelua silloin kun

29 Arvid Tapion tytär Elna luovutti perhekuvan ja kehystetyn kuvan isästään
Kansan Arkistoon 1983.
30 Palin 1996, 261.
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asiat, joihin viitataan ovat ristiriidassa kertojan nykyisen arvomaailman kanssa. Valokuvia retusoidaan itselle sopiviksi:
Lähettämässäni kuvassa on isäni (…) Kerron tästä kuvasta. Kuva
oli lainassa sisareni tytöllä, että hän teetti itselleen vaarista kuvan.
Mutta kun hänen isänsä oli eri aatetta ja tytär isänsä mukaan, niin
ei hyväksynyt tuota käsivarsimerkkiä. Oli pyyhkinyt sen kumilla
pois, tuon S-kirjaimen (S = Suojeluskunta, kirjoittajan huom.) ja
ne viivat, valkoinen nauha kyllä oli. Kun hän toi kuvan takaisin, ei
puhunut mitään, huomasin kuitenkin. Piirsin kynällä sen siihen
takaisin.31

Kiinnostus vanhoihin valokuviin on lisääntynyt sukututkimuksen myötä. Esimerkki kertoo myös kuvan uudesta elämästä.
Albumikuvista halutaan teettää itselle mieluisia kuvia sukulaisista. Halu muuttaa tai parannella mennyttä oman ajattelun
ja oman nykyhetken edun mukaiseksi ovat muistin politiikan
ilmentymiä. Historia välitetään jälkipolville kertomalla ja vaikenemalla. Kertojalla on syynsä unohtaa, muuttaa tai parannella
omaa menneisyyttään. Tutkijan tehtävä on pohtia mitä tästä voidaan päätellä.

Haaltuneet muistot
Perheen muistoja vaalivat usein naiset. Rakkaat valokuvat, esineet ja kirjeet kätketään piirongin laatikkoon tai liinavaatekaappiin. Ne siirretänn muistojen joukkoon tilanteessa, jossa niiden
ajankohtaisuus lakkaa.32 Aulikki Oksanen Järjen varjo -romaanin
kertoja kuvaa ihmisen tarvetta säilyttää muistoja ja puuttuvan
linkin ymmärrystä lisäävää voimaa löytäjälle oivaltavasti. Esimerkissä romaanihenkilö siivoaa toisen romaanihenkilön Alli
Aleksandran jäämistöä:33
31 SKS:n arkisto KRA Vuosi 1918 maisemassa 2000, nainen s. 1921, 15774/979.
32 Vrt. Albert Camus, Ensimmäinen ihminen 1994, 60.
33 Oksanen 1996, 61–62.
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Lipaston laatikoihin oli jäänyt lähinnä liinavaatteita, joitten joukosta toivoin löytäväni puhtaan tyynyliinan.
Tyynyliina siellä olikin. Se oli muuten tavallinen, nimikoitu tyynyliina, mutta sen sisälle oli tungettu ruskeaan voimapaperiin
kääritty paketti. Se oli sidottu tanakasti paksulla narulla ja näytti
siltä, ettei sitä ollut avattu vuosikymmeniin. Mitä salaista siinä oli?
Mitä Alli oli halunnut piilottaa ja silti säilyttää? Ja mitä merkitystä
oli suljetulla, jota kukaan ei koskaan avaisi?
Häpeämättä aloin purkaa solmuja. Löysin paketin sisältä pinon
vanhoja lehtiä ja muistivihkoja. Lehdet olivat 20-luvulta, kapinavuoden muistojulkaisuja, joihin oli koottu kaatuneitten punaisten
nimiä ja kuvia. Muutama haaltunut kirjoitusvihko niitten välissä
oli nimen perusteella kuulunut Emil Nousiaiselle. Jokaisen kanteen oli lyöty leima: Tammisaaren Pakkotyölaitoksen Kirjasto.
Pienemmissä vihoissa oli muistovärssyjä. (…)
Sitten löysin vielä yhden, vähän paksumman kirjoitusvihkon. Se
näytti kuuluneen Allille itselleen. Hänkin oli kirjoittanut siihen
lauluja ja mietteitä, mutta myös muistikuvia lapsuudestaan ja
ennenaikaisista vaiheistaan punakaartissa vuonna 18. Muistiinpanot olivat hajanaisia, jättivät suuria aukkoja ja epäselvyyksiä,
mutta silti niistä sai jonkinlaisen kuvan siitä, mitä juuri Alli Aleksandralle oli tapahtunut.
Ja mitä enemmän sain tietää, mitä tarkemmin luin musteella
kirjattuja muistiinpanoja, sitä vahvemmaksi kävi Allin läsnäolo.
Aloin erottaa hänen jälkiään, liikkeitään ja reittejään, katkonaisia
puheita ja ääniä. Minuun tarttui suuri viima. Ja myrskyn pyörteessä Allin varjo kiertyi ympärilleni, kiinnittyi ja pesi kuin aukinaiseen puuhun.

Tieto menneen olemassaolosta liikuttaa löytäjän ja käynnistää hänessä sisäisen prosessin. Muistojen työstämisessä aktiivista kerrontavaihetta seuraa latentti vaihe, kunnes muuttunut
tilanne aktuaalistaa uudelleen kerronnan.34 Sisällissodan jälkeen
34 Esim. helsinkiläisessä Lönngrenin perheessä käynnistyi muistojen käsittelyprosessi, kun Pekka Lönngrenin naimaton tytär Irja kuoli. Sukulaiset
löysivät tädin piirongin laatikosta ”ihmeellisen puurasian, jonka sisällä oli
paperipalloja”. Vuoden 1918 puurasia paljastui Pekan ja Varman salaisiksi
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näkymättömyys, muistojen torjunta ja kieltäminen jättivät jälkiä,
joita on hankalaa tunnistaa. Ulkopuolisen on jälkikäteen vaikeaa
tavoittaa perheen muistoista sisällissotaan liittyviä viittauksia,
sillä albumeihin tai henkilökuvien yhteyteen merkintöjä ei välttämättä tehty.
Valokuvat tai esineet symboloivat tai muistuttavat yhteiskunnallisista siteistä ohi ajan, samalla kun ne ohjaavat historian ja
muistin prosesseja. Walter Benjamin korosti kuvan kontaktia
katsojan kokemukseen. Tämän mukaan muistojen säilymiseen ja
kertomiseen vaikuttaisi olennaisesti kokemuksen merkitys katsojalle ja kuulijalle.35 Ihminen ”näkee” tai ohittaa muiston. Tähän
prosessiin vaikuttavat yksilön aikaisemmat kokemukset ja kaikki
informaatio, joka on käytettävissä.36 Jokaisella on perhehistoriansa ja kukin on sidoksissa omaan persoonaansa, sosiaaliseen
taustaansa ja viimein yhteiskuntahistorialliseen tilanteeseen,
jossa elää. On tunnettua, että perhealbumi ei siedä säröjä ja ristiriitoja.

viesteiksi Tampereella vuonna 1918. Olen käsitellyt seikkaperäisesti
”Silkkiherneitä” Muistin paikat -kirjassani 2003, 174–186. Lönngrenin
perheen historiaan kuuluneen ainutkertaisen muistoesineen lahjoitti
Kansan Arkistoon Lönngrenien miniä vuonna 1988.
35 Benjamin 1989, 13; Ulkuniemi 2005, 134–137.
36 Lowenthal 1989, 185–238.
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Carl Gustav Emil Mannerheimin nimeä ei voi välttää suomalaisia kansanperinneaineistoja, historiankirjoja, tutkimuksia
tai aikakauslehtiä lukiessa. Mannerheimista on sepitetty lauluja
ja häneen liittyy runsaasti kaskuja ja muistitietoa. Kertomukset
ilmentävät Mannerheimin tekoja ja ominaisuuksia, tapoja, tottumuksia ja seremonioita, jotka häntä miellyttivät, ja joita hänen
jälkeensä kehiteltiin. Kertomukset ovat merkityksiä luovia prosesseja. Kertomusten vuorovaikutus, erot ja ristiriidat ilmenevätkin virallisten ja epävirallisten näkökulmien vaihteluissa. Kertomukset Mannerheimista liittyvät kansallisen kulttuurin rakentamiseen. Niitä on luotu ja toistettu tietyissä tilanteissa tiettyjä
tarkoituksia varten.1
Mannerheimin sankaruuden merkityksellistäminen on liikkumatilassa. Sankaruus yhdistää ja erottaa ihmisiä. Lähtökohtani
on, että Mannerheimin sankaruudessa keskeistä on ”emotionaalinen investointi”; ihmiset liittävät häneen suuria tunteita ja jotkut näyttävät haluavan kokea voimakkaasti kertomukset hänen
poikkeuksellisista ominaisuuksistaan ja teoistaan. En kysy, onko
Mannerheim sankari vai ei, sillä sankareita on monenlaisia.
Mielenkiintoisia näkökulmia sankareihin on saatu muun
muassa tutkimalla heihin liittyviä symbolisia merkityksiä.2 Symbolin välityksellä voidaan esittää vaikeasti ilmaistavaa todellisuutta, jota saatetaan kätkeä tai salata. Symbolit tuottavat mielikuvia ja vakiinnuttavat kulttuurille ominaisia ajattelumalleja.
Kansallisen historian rakentuminen kulminoituu usein juuri

1

Hobsbawn 1983, 1–14.

2

Esim. Hirn 1935; Perrie 1987; Eriksonas 2004.
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karismaattisiin valtiomiehiin.3 Matti Klinge on rinnastanut Mannerheimin roomalaiseen patriisiin Cincinnatukseen, jota tultiin
hädän hetkellä hakemaan valtion johtoon pelastamaan isänmaata.4 Kertomukset esittävät aina todistuksia palvojiensa unelmista,
toiveista, ideologiasta ja arvoista. Mannerheim oli ristiriitainen
persoona ja tähän ristiriitaiseen kuvaan liittyy muistamista, muistuttamista, unohtamista ja vaikenemista.5 Kansallinen samaistuminen on monimutkainen ja muuttuva ilmiö.
Mannerheimiin liittyy julkisuudessa vaiettuja kertomuksia,
jotka vaikuttavat meihin ja muihin tiedostamattamme. Vuoden
1918 sisällissota ja sen väkivaltaiset jälkiseuraukset vaikuttivat
yhteiskunnan eri tasoilla mykistävästi. Vaikenemisen muuria oli
pitkään mahdotonta murtaa.6 Sodan ylipäällikkönä ja sen päätyttyä maan valtionhoitajana toimineen Mannerheimin vastuulla
olevista sisällissodan väkivaltaisista kuolemista, vankileirikurjuudesta ja sodan jälkiselvittelyistä ei ollut soveliasta puhua julkisesti. Vaikeneminen piti sisällään sanattoman sopimuksen: kun
minulta ei kysytä, en myöskään kerro asiasta.7 Kertomuksilla luodaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä samuutta ja kuuluvuutta
johonkin olennaiseen.8 Mannerheimin sankaruuteen liittyy mielenkiintoinen kommunikaatiomuoto, viittauksenomainen viestintä.Tarkoitan edellisellä sellaista viestintää, jossa joitain kerrotun asian selittämiselle olennaisia perusteita jätetään lausumatta.9
Perinteenmukaisessa käyttäytymisessä vastakohtaparit positiivinen ja negatiivinen, sallittu ja kielletty, ’sisäänotettu’ ja ’ulossuljettu’ ovat keskeisiä. Kommunikaationa viittaukset ovat keino
3

Esim. Riasinovsky 1985; Perrie 1987; Debray 1994.

4

Klinge 1994, 50–52.

5

Peltonen 2007, 287–309. Ilmiö on yleinen. Norjassa, esim. kansalliskirjailija
Knut Hamsunin natsiyhteydet ovat ”norjalainen ongelma”. Ks. Melberg
4.8.2009, Svenska Dagbladet.

6

Eskola 1997, 60–73.

7

Schreiner 2002, 62–65; Peltonen 2003.

8

Ks. Lehtonen 2005, 46–59; Parot 2005, 497–505. Parot käyttää termiä
anamneesi: muistiin palauttaminen.

9

LaCapra 1997, 80–112; Knuuttila 2002, 122.
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sanoa paljon vähin sanoin, asiantuntevat kuulijat saavat viittauksesta saman informaation kuin jos koko tarina kerrottaisiin. Myös
vertaukset ja fraasit saattavat olla viittauksenomaista viestintää.
Sosiaalisena ilmiönä viittaukset ja yhteisen perinteen käyttö
todistavat kulttuuriltaan erilaisten ryhmien olemassaolosta ja
osoittavat, mihin ryhmien yhteisyyden kokemus perustuu. Tärkeää tässä on viittauskontekstin tunnistaminen.10

Yhdistävä ja erottava sankaruus
Mannerheimin henkilöpalvonta muotoutui vähitellen.11 Ensimmäinen valokuva Mannerheimista julkaistiin Suomen Kuvalehdessä huhtikuussa 1918, seuraavat toukokuussa 1918. Ensimmäinen virallinen valokuva Mannerheimista valtionhoitajana
julkaistiin joulukuussa 1919 ja kuvaa myytiin valokuvaliikkeissä
ja kirjakaupoissa. Mannerheim oli tarkka kuvistaan. Esimerkiksi
Päämajan kuvaosaston tärkeimpänä tehtävänä oli hänestä otettujen kuvien sensurointi. Mannerheim kirjoitti itse useiden valokuvien taakse tekstin: ”ei missään tapauksessa julkisuuteen” tai ”ei
julkisuuteen”, mikäli ei halunnut kuvaa julkaistavaksi.12 Mannerheim kuitenkin lahjoitti mielellään nimikirjoituksellaan varustettuja kuviaan ihailijoilleen.
Julkisuuteen tarkoitettuja valokuvia, joissa Mannerheim hymyilisi kameralle on vähän. Mannerheimin tapa kohdata julkisuus
oli toisaalta sotilaallista, toisaalta aristokraattista. Hän noudatti
oikeina pitämiään käytös- ja kohteliaisuussääntöjä. Hän esiintyi
julkisuudessa aina ulkomuodoltaan huoliteltuna. Sotien aikana
hän lähestyi julkisuutta päiväkäskyjen välityksellä. Mannerheimin oma ulkonäön tarkkailu korostui iän myötä 1940-luvulla.13
Voimmekin tarkkailla häntä uutisfilmeiltä. Vuonna 1918 val10 Ks. Lehtipuro 1972, 105, 106; Knuuttila 2002, 119–150.
11 Impiö 2004, 21.
12 Niiniluoto 1962, 85; Impiö 2004, 61.
13 Impiö 2004, 61.
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mistuneesta 15 elokuvasta kymmenen käsitteli sotaa ja viidessä
Mannerheim oli pääosassa. Elokuvia esitettiin elokuvateattereissa
ennen varsinaista elokuvaesitystä, joten ne lisäsivät hänen tunnettavuuttaan.14
Mannerheimiin liittyviä poliittisia symboleja alettiin luoda
julkisuudessa systemaattisesti 1920-luvulta lähtien kuvataiteissa.15 Ensimmäisen muotokuvan heti sisällissodan päätyttyä muovaili Walter Runeberg. Mannerheimin lanko Louis Sparre maalasi keväällä 1919 taulun Mannerheimista valkoisena kenraalina
valtioneuvoston istuntosalin suuren pöydän ääressä. Samana
vuonna Akseli Gallen-Kallela, joka toimi Mannerheimin adjutanttina, teki esikunnan ylimmän upseeriston tilaamana Mannerheim-mitalin, jonka kääntöpuolelle taiteilija valitsi jalouden
ja rohkeuden symbolin, lohikäärmettä surmaavan Pyhän Yrjön.16
Mannerheimin ja Gallen-Kallelan yhteistyöllä oli tärkeä symbolinen merkitys, joka liittyi uuden Suomen valtion määrittämiseen
ja kansallisen eliitin muodostamiseen.17 Myös Emil Wikström
teki samoihin aikoihin ensimmäisen Mannerheim-rintakuvansa.
Mannerheimin muotokuvan maalasivat 1920-luvulla myös monet muut taiteilijat, muun muassa Hugo Backmansson, Antti
Favén, Arthur Heickell, Eero Järnefelt ja Wilho Sjöström.18
Tunnetuin Mannerheim-muotokuva on Kymiyhtiön johdon –
jonka perustajia Mannerheimin isä oli ollut – Eero Järnefeltiltä
tilaama, vuonna 1933 valmistunut öljyvärimaalaus. Se on kokovartalokuva talviasuisesta Mannerheimista seuraamassa Tampereen taisteluja Vehmaisten kalliolla maaliskuussa 1918. Mannerheim kuvataan maalauksessa rauhallisessa asennossa kiikarit
14 Valkokankaan Mannerheim. Uutisfilmit vuosilta 1918–55. DVD-elokuvat
lainattavissa ja myynnissä, KAVA 2008.
15 Riitta Konttinen on tutkinut Suomen marsalkan ratsastajapatsasta (1989) ja
Mannerheimin muotokuvaperinnettä (1992), joita olen laajasti hyödyntänyt artikkelissani. Konttisen tutkimukset valaisevat hedelmällisellä tavalla
Mannerheim-ilmiön konteksteja ja tavoitteita.
16 Konttinen 1989, 43.
17 Klinge 1994, 60–61.
18 Konttinen 1989, 15–22; Konttinen 1992.
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kaulassaan, toinen käsi taskussa, toinen piippua pidellen. Taustana on ”talvinen taivas ja kaatunut käkkyräoksainen kelo, joka
tuo teokseen koristeellisuutta ja symbolisoi mahdollisesti punaisten kaatuvia joukkoja”.19
Vuonna 1938 Mannerheim Vehmaisissa sai tulkintansa Evert
Porilan monumentaaliveistoksena, joka pystytettiin Vehmaisten
kalliolle vuonna 1955. Tästä pronssiin valetusta veistoksesta valmistettiin pienoisjäljennöksiä, joita mainostettiin ”kodin arvokkaimmaksi juhlistajaksi.”20 Veistosta myi Rintamiesmiesliitto aseveljien avustamiseksi vuonna 1941 ja siitä tulikin monen kodin
ikoni.21
Julkisen Mannerheim-kuvan kääntöpuolta voisi kutsua muistuttamiseksi. Kaunokirjallisuus, kuva- ja elokuvataide sekä kansanperinne viittaavat toistuvasti sellaiseen, mistä julkinen Mannerheim-kuva vaikenee. Nykytaiteessa Mannerheimiin liittyvät
teokset ovat olleet marginaalinen ilmiö, sillä kansallissankareiden
kuvaaminen ei ole kuulunut moderniin taiteeseen. Joitakin esimerkkejä julkisen Mannerheim-kuvan kääntöpuolesta modernissa kuvataiteessa kuitenkin on. Kuvataitelijoista esimerkiksi
Leo Lindsten (Mannerheim-patsas jalustalla 1972), J. O. Mallander (White out 1972), Eino Ahonen (Lounastunti 1982), Niilo
Hyttinen (Sankareita tilauksesta 1993), Pekka Vuori (Monumentaalista 1994) tai Heikki Marila (Sadepilvi 1999) käyvät teoksissaan dialogia Mannerheim-tulkintojen kanssa sarkasmin tai
parodian keinoin.
Niilo Hyttisen tyylitelty ja pelkistetty ’Sankareita tilauksesta’
(1993) viittaa Järnefeltin maalaukseen, jossa Mannerheim seisoo
Vehmaisten kalliolla seuraamassa Tampereen valloitusta 1918.
Hyttisen teos on maalattu 60 vuotta sisällissodan jälkeen.22 Asetelma on sama kuin Järnefeltin maalauksessa, mutta merkitykset
ovat toiset. Maalaus muistuttaa vuoden 1918 sodan kääntöpuo19 Konttinen 1989, 19.
20 Uusi Suomi 15.3.1941.
21 Konttinen 1989, 19–22.
22 Ilvas 2005, 255; Peltonen 2007, 287–306.
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lesta: se viittaa sisällissodan kuolemiin ja julkisuudessa vaiettuun
Mannerheim-kuvaan. Teoksen taustalla hahmottuu sata pienoisluurankoa. Taulun henkilö on puettu kasakan asuun. Kasakat
ovat symbolisesti tärkeä osa venäläisyyttä koskevia mielikuvia ja
Venäjän historiaa. Todellisuudessa Mannerheim oli ruotsinkielinen vapaaherra, joka yleni Venäjän tsaarin armeijan kenraaliksi. Hän ei ollut myöskään kaikkien aikalaistensa hyväksymä.
Jääkäreiden ja Mannerheimin erimielisyydet juonsivat juurensa
sisällissodan ajoilta. Hyttisen maalauksessa taustalla olevat luurangot viittaavat sodan väkivaltaisiin kuolemiin ja muistuttavat,
että Mannerheim toimi sisällissodan ylipäällikkönä. Näin Mannerheim liitetään vainajiin, joihin hän vuonna 1993 myös itse jo
lukeutui.
Mannerheimin suurmieskulttiin liittyy poikkeuksellisten ominaisuuksien ja tekojen korostaminen. Mannerheimin kuoleman
jälkeen 1951 porvarillisten sanomalehtien muistokirjoituksissa
hänet nähtiin koko kansaa yhdistävänä tekijänä. Muistokirjoituksissa korostettiin Suomen marsalkka Mannerheimin ”suurta elämäntyötä ja merkitystä isänmaanystävänä, valtiomiehenä, sotapäällikkönä ja johtajapersoonallisuutena, jonka vaikutus ulottui
monille aloille sekä rauhan päivinä että kansakunnan koettelemusten aikoina.”23
Työväenlehdet tuomitsivat Mannerheim-palvonnan. SKP halusi unohtaa koko marsalkan. Työkansan Sanomat esimerkiksi
julkaisi 5.2.1951 Elvi Sinervon runon ’Menneisyyden hautajaiset’,
jossa kiteytyy nimeltä mainitsemattoman Mannerheimin vastakuva:
Mikä oli hänen kansansa, missä isänmaansa, kenen kieltä hän
puhui, – tämä vieras kukistajakenraali, jonka taaksekatsojain suku
tempasi menneisyyden kilveksi ja miekaksi kansan tulevaisuutta
vastaan?
Kun olin lapsi – ja sinä, ja sinä, me kaikki jotka olemme kansaa –
vihasin tämän miehen nimeä niin kuin kansa vihaa sortajaa,

23 Uusi Suomi 28.1.1951.
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jonka askelten jäljissä miesten veri vuotaa ja vaimot itkevät.
(…)

Kirjailija, kriitikko Atos Wirtanen näki Mannerheim-palvonnan rakentamisen kansallisen historian väärennöksenä ja
totesi: ”Hiukan yli kuusi vuotta on siis Mannerheim ollut Suomen, 30 vuotta Venäjän palveluksessa ja 20 vuotta hän on elänyt
yksityishenkilönä.”24
Mannerheim-palvonta huipentui 1960-luvun alkuvuosiin. Kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen valmistama ratsastajapatsas paljastettiin Mannerheim-muistojuhlan yhteydessä näyttävin menoin
Helsingissä 4. kesäkuuta 1960. Mannerheimin ratsastajapatsaan
sijoituskysymys ratkesi pitkän harkinnan jälkeen. Paikaksi oli
ehdotettu mm. Aleksanteri II patsaan paikkaa Senaatintorilla,
Presidentin linnan edustaa, Hesperian puistoa tai Eduskuntatalon edustaa. Viimein päädyttiin asemakaavasyistä Postitalon ja
nykyisen Kiasman edustaan.25
Mannerheimin patsashanke oli aikaisemmin käynnistynyt
marsalkan 70-vuotispäivän yhteydessä jo vuonna 1937. Vuosina
1938–39 järjestettiin rahankeruu Mannerheimin patsaan pystyttämiseksi, keräyslistoja oli kirkkojen eteisissä, raatihuoneissa,
kouluissa, kasarmeissa ja keräyksen hoitivat vapaaehtoiset ylioppilaat. Keruu oli suunnattu Suomen kansalle ja sitä perusteltiin
seuraavasti:
Kansamme ajatukset palaavat yhä uudelleen kunnioittavina ja kiitollisina Suomen Marsalkan muistoon, hänen jaloon persoonallisuuteensa ja kaikkeen siihen, mitä hän maansa hyväksi teki niin
sodassa kuin rauhan päivinä.26

Henkilömuistomerkit toimivat usein nationalismin tai ryhmäidentiteetin välikappaleena. Vuonna 1938 ratsastajapatsas24 Vapaa Sana 11.2.1951.
25 Konttinen 1989, 63–79. Tarasti 2000, 254; Marskin hautajaiset olivat eräänlaiset ’häät’ Suomen kanssa, Matti Klingen suullinen tiedonanto 7.2.2000.
26 Konttinen 1989, 15–22.
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Suomen marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas. Aimo Tukiainen
1960, Helsinki. Kuva Ulla-Maija Peltonen.

hanke liitettiin suoraan Suomen valkoisen armeijan marssiin
Helsinkiin 16. toukokuuta 1918. Patsaskomitea vetosi kansaan
Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessa:
Vapausarmeijamme henkilöityy johtajassaan Kaarle Kustaa Mannerheimissä. Sen tähden on paikallaan, että Suomen ensimmäinen ratsastajapatsas, johon kupari nostettakoon omasta maankamarastamme ja jonka muovailee kotimainen taiteilija, esittää
Valkoista kenraalia semmoisena kuin tämä armeijansa etunenässä ratsastaen tuona ikimuistettavana toukokuun päivänä 1918
saapui Helsinkiin.27

27 Helsingin Sanomat 23.4.1938; Konttinen 1989, 49.
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Huomiota herättävät Mannerheimin etunimet. Hänet esitetään
mahdollisimman suomalaisena Kaarle Kustaana. Mannerheim
halusi myös itse korostaa suomalaisuuttaan, etenkin vuonna
1918. ”Vapaussodan” muistomitalin kunniakirjojen allekirjoittajana vuonna 1918 on Kustaa Mannerheim.
Mannerheim oli tarkka omakuvastaan. On tiedossa, että hän
oli ainakin vuodesta 1938 lähtien koonnut itselleen kuvamateriaalia ratsastajapatsaista ja pilakuvia bolsevikeista kansioon,
jota hän kutsui ”pikku albumiksi”. Mannerheim näki tärkeäksi
vapauttaa Venäjä bolsevismista. Hän myös ihaili tsaaria ja tsaariperhettä. Esimerkiksi vuonna 1918 hän piti valkoisen armeijan
komentajana tsaarin kuvaa pöydällään, mikä aiheutti erityistä
suuttumusta ja hämmennystä Pohjanmaan miesten keskuudessa.28
Mannerheimin kiinnostus patsas-asiaa kohtaan oli todellisuudessa suurempi kuin hän itse antoi ymmärtää. Mannerheimiä vaivasi nimittäin ajatus siitä, millaisena hänet patsaassa kuvattaisiin,
sillä hän kertoi kerran sotien jälkeen kuvanveistäjä Jyrki Sailolle:
Jouduin olemaan ystäväni marsalkka Haigin ratsastajapatsaan
paljastuksessa hänen leskensä tukena ja seuralaisena. Kun patsasta peittävä vaate oli pudonnut, purskahti rouva Haig hillittömään itkuun; veistos oli niin kamala. En halua itse istua kuin heinäsäkki hevosen selässä.29

Mannerheim ei luottanut suomalaiseen kuvanveistotaiteeseen.
Ratsastajapatsas oli vaativa hanke eikä Suomessa ollut aikaisemmin tehty vastaavaa.
Sota keskeytti patsashankkeen ja rauhan palattua Mannerheim
itse esitti toivomuksen, ettei hanketta hänen eläessään enää jatkettaisi. Syynä kielteiseen kantaan ei ollut kansallinen etu tai kansan eheyttämispyrkimys tai jokin muu jalo pyrkimys, vaan hänen
turhamaisuutensa. Toukokuussa 1938 kirjoittamassaan kirjeessä
sisarelleen Eva Sparrelle hän mainitsi aikovansa pitää huolen siitä,
28 Ahti 1987, 298–299, 302; Meri 1988.
29 Konttinen 1989, 26.
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että patsastoimikunta saa tutustua kolmeen hänen albumiinsa.30
Mannerheim oli ihastunut erityisesti venetsialaiseen Andrea del
Verrocchion italialaista soturia Bartolomeo Colleonia kuvaavaan
veistokseen vuodelta 1496. Mannerheimin nyt jo hajonneeseen
kuvakokoelmaan sisältyi yhteensä seitsemän kuvaa Colleonista.31
Ratsastajapatsasta on pidetty ylimpänä kunnioituksen muotona, joka on varattu hallitsijoille ja suurille sotapäälliköille. Luonteeltaan se onkin korostetun miehinen ja sotaisa muistomerkki.
Vain muutamat naiset esiintyvät ratsastajapatsaissa, esimerkiksi
Venäjän Katariina II, Englannin Viktoria, Italian Anita Garibaldi
ja Ranskan Jeanne d’Arc. Myös kadun nimeäminen jonkun henkilön mukaan on kunnianosoitus. Helsingissä Heikinkatu muutettiin Mannerheimintieksi jatkosodan aikana 4.6.1942 Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta.
Pääkaupunkiin pystytettyyn Mannerheimin ratsastajapatsaaseen suhtauduttiin alusta alkaen ristiriitaisesti. Patsas kuvaa sitä
hetkeä, jolloin marsalkka ratsasti Helsingin länsipuolelta kohti
keskustaa vuonna 1918. Patsas ja sen paikka muistuttavat sisällissodan voitonparaatista. Erityisen tärkeä sisällissodan voittaneisiin samastuville oli symbolisesti juuri Mannerheimin saapuminen valkoisine armeijoineen Helsinkiin 16.5.1918. Arthur
Heickell maalasi aiheesta taulun ja valokuva tästä tilanteesta otettiin koulujen historiankirjojen kuvitukseen.32
1950- ja 60-luvuilla Mannerheim-muistomerkistä eivät kiistelleet vain porvaristo ja vasemmisto. Työväenliikkeen sisällä
sosialidemokraatit ja kansandemokraatit kamppailivat Mannerheim-patsashankkeen puolesta ja sitä vastaan.33 Kriittisissä arvioissa Mannerheim luonnehditaan periaatteettomaksi vierasmaa-

30 Konttinen 1989, 26–27, 56; Mannerheim 1983, 274.
31 Konttinen 1989, 27.
32 Jokivuori & Niiranen 1989, 35, 39, 73.
33 Työkansan Sanomat 14.11.1952 Ei uutta ”Rummin Jussia” oli kansandemokraattien kanta Mannerheim-patsas -asiassa; Hämeen Yhteistyö
7.2.1952 Mäntän ”sosialistit” palvoivat Mannerheimia; Saimaan Sanomat
30.12.1964 Ristivetoa Suomen Marsalkan patsaskysymyksessä Mikkelissä.
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laiseksi, joka ihaili keisaria ja vihasi Suomen työväkeä.34 Lisäksi
hänen taitojaan sotapäällikkönä arvosteltiin:35
”Valkoinen kenraali” oli todellakin enemmän harrastellut ”malliratsastusta” ja hovinaisten naurattamista tsaari-isän armollisessa
suojeluksessa kun sodanjohtajan vaativaa tehtävää.

Patsaan paljastusjuhlapuheissa presidentti Urho Kekkonen
korosti, että ratsastajapatsas ei ole yksin Suomen marsalkan,
vaan kaikkien hänen johdollaan taistelleiden sotilaiden ja henkensä maan vapauden puolesta menettäneiden muistomerkki.36
Puheista huolimatta patsas mielletään Mannerheimin henkilömuistomerkiksi.
1960-luvulla kritiikki Mannerheim-patsasta vastaan ilmeni
laajasti. Esimerkiksi Pentti Saarikoski ehdotti Ylioppilaslehden
Nenän pakinoissa ’Maailman pelastus 2’ uusien patsaiden purkamista eduskuntatalon ja Postitalon edustalta. Hän kirjoitti: ”Sellainen ehdotus on tehty myöskin, että patsaita ei purettaisi, vaan
pantaisiin ne junavaunuihin, jolloin niitä saataisiin siirrellä eri
puolille maata. Tällöin olisi kuitenkin ratsastajapatsaan hevosesta
luovuttava teknillisistä syistä ja Mannerheim sijoitettava tuoliin
istumaan tai kyykkyasentoon lattialle.”37
Samaan aikaan, kun Helsingissä valmistauduttiin juhlimaan
Mannerheimin 100-vuotissyntymäpäivää, Tampereen Vehmaisissa Mannerheimin patsas tervattiin ja koristeltiin höyhenin.38
Hannu Salaman runo ’4/6’ julkaistiin Kansan Uutisissa Man-

34 Kansan Uutiset 26.5.1960 M. Vire-Tuominen: Mannerheimin ”rauhanteot”;
Uusi Päivä 29.1.1961 J.J.: Ihaili keisaria, vihasi Suomen työväkeä.
35 Kansan Ääni 19.3.1960 R. E.: ”Valkoinen kenraali” erään aseveljen näkökulmasta. Kirjoituksessa käsitellään Artturi Leinosen muistelmien toista
osaa.
36 Konttinen 1989, 199.
37 Ylioppilaslehti 1.4.1960, Saarikoski 1995, 79.
38 Helsingin Sanomat 2.6.1967.
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nerheimin satavuotissyntymäpäivänä. Vahvasti sodanvastaisessa
runossa Mannerheim rinnastetaan sotahulluun apinamieheen:39
(…)
Terve juhlalliset miehet
reservissä
ja palveluksessa.
Lyödäänkö kättä?
Ei aikoihin
jos koskaan.
Ei kättä
muttei turpiinkaan.
Täällä ei rakenneta kiväärikekoja
lepopäivän ratoksi
enää
pystiä minkäänlaista
jälkipolvia varten
edellisen niskan päälle.
Juhlikaa rauhassa
liehutelkaa siniristejä
ja numa-leijonaa
apinamiehen muistoksi
kiivetkää pönttöihinne
pyöritelkää posetiivejanne
niin paljon te kärsitte
puusta pudotessanne
hänen johdollaan.
(…)

Samana päivänä myös kabareeteatteri ’Ryhmä 66’ esitti Helsingissä Seppo Virtasen 12-säkeisen pilkkarunon ’Marski’, jonka Kaj
Chydenius oli säveltänyt. Runo alkaa sanoin: ”Niin laski marsalkan silmäluomi: / oli mustana taivas ja kusessa Suomi.” Marskinmarssin tulkinta koettiin tuolloin riskiksi, siksi levyä valmistettiin ainoastaan muutamia kymmeniä yksityisiä kappaleita. Aika
39 Kansan Uutiset 4.6.1967.
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ei ollut kypsä Peter von Baghin sanoin ”näin lempeään leikkiin
Suomen Marsalkan kustannuksella, olihan tämän kuolemasta
kulunut vasta puolitoista vuosikymmentä”.40
1970-luvulla kriittistä Mannerheim-kuvaa toi julki myös
KOM-teatteri Helsingissä. Måns Hedströmin Ajopuu-näytelmän
(1975) julisteessa ja postikortissa Mannerheim muistuttaa ilmiselvästi Hitleriä. Pekka Lehdon, Pekka Milonoffin ja Sulevi Peltolan ohjaama ja toteuttama esitys oli kannanotto natsi-Saksan
Helsingin lähettiläs Wipert von Blücherin muistelmissaan esittämään arvioon Suomen asemasta (ajopuu) jatkosodan aikana.
Kuvataiteilija Jan Olof Mallander teki 1970-luvulla kolme Mannerheim-aiheista teosta, joissa hän tutki kansallisia instituutioita
ja vallan symboleja. Muokatessaan Aimo Tukiaisen ratsastajapatsaasta otettua väripostikorttia, Mannerheimista tuli abstraktio,
jonka tunnistaa ilman kasvojakin.41 Teos viittaa vuoden 1918 ’valkean vallan aaveeseen’, se muistuttaa toisin sanoen sisällissodan
kärsimyksistä ja valkoisen kenraalin osuudesta niihin. Samalla se
ottaa kantaa sodan vaiettuun puoleen ja ratsastajapatsaaseen.

Kansan käsitykset Mannerheimista
Julkisuudessa vaietut käsitykset Mannerheimista välittyvät vuoden 1918 sisällissodan kertomuksissa ja häntä esittävissä pilakuvissa. 1960-luvulla arkistoihin kerätyissä vuoden 1918 sodan
hävinneisiin samastuvien kertomuksissa Mannerheim kuvataan
varsin negatiiviseen sävyyn. Julkinen Mannerheim-kuva kiisti
pitkään esimerkiksi käsityksen siitä, ettei tämä juurikaan osannut maan valtakieltä. Mannerheimin puhetta on äänitetty ja sitä
on mahdollista myös kuunnella. On tiedossa, että Mannerheim
piti koululaisvierailuilla mukanaan lunttilappua, johon hän oli
kirjoittanut muistiin kysymyksiä suomeksi ja kääntänyt ne alle
40 Bagh 1989. Kaj Chydeniuksen Lauluja-levy, jossa Kalle Holmberg esittää
’Marskin marssin’, tuli kauppoihin 1989.
41 Ilvas 2005, 255; Peltonen 2007, 287–320.
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ruotsiksi: ”kuinka vanha olet, mikä on nimesi, millä luokalla olet,
tahtoisitteko lupaa huomenna, montako oppilasta luokallanne
on.”?42
Mannerheimin puutteellisesta suomenkielen taidosta ja Mannerheimille tapahtuneista kielikömmähdyksistä kerrotaan lukuisia kaskuja. Usein toistettu kasku sisällissodan ajoilta on kuinka
Mannerheim Lahden asemalla kiitti miehiä ”aina lahtia ja varkauksia myöten”. Useissa kaskuissa Mannerheimin lausumat
sanat heittävät kuperkeikkaa, josta seuraa koominen vaikutelma.
Kerrotaan esimerkiksi, että vuonna 1942 täyttäessään 75 vuotta,
Mannerheim kertoi eräälle kenraalille, että neuvostovaltiokin oli
onnitellut. Kenraali korjasi välittömästi, että kyseessä taisi olla
valtioneuvosto. Mannerheimiin liittyvät kriittiset käsitykset ilmenevät paitsi kaskuissa myös muistitiedon viittauksissa sisällissodan julmuuksiin:
Kun kapinan jälkeen katseltiin sanomalehtiä ja nähtiin Mannerheimin kuva, sanottiin työläiskodeissa: kyllä sen miähen tilillä om
monen ihmisen henki.43

Mannerheim luonnehditaan kaskuissa myös pikkumaisuuteen
saakka tunnontarkkana, vaativana ja helposti suuttuvana. Häntä
pelättiin ja hänen seurassaan jännitettiin. Kertomusten yhteinen
piirre on, että ne eivät naurata, eivätkä lämmitä mieltä.44
Mannerheimista on tehty myös pilkkalauluja. Seuraavasta laulusta on runsaasti erilaisia versioita:
Mannerheimi vankka,
se kävelee kuin ankka,
Maha on kuin Ameriikan sialla.
Korvat on kuin ryssänlimppu.

42 Impiö 2004, Niiniluoto 1962, 34–38.
43 SKS:n arkisto, KRA Mannerheim-kysely 1967, mies s. 1887.
44 Kivimies 1959, Niiniluoto 1962, 94.
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Nenä on kuin siankinkku.
Rinta on kuin romukaupan ikkuna.45

Muistelmissa kerrotaan, että laulua esittivät erityisesti lapset.
Sävel on sama kuin laulussa ’Köyhä Suomen kansa katkoo kahleitansa’. Mannerheimia parodioidaan vastakohtien ja liioittelun
keinoin. Hänen ulkoiseen olemukseensa kiinnitettiin erityistä
huomiota. Muistitiedon mukaan esimerkiksi Mannerheimin
käyttämää valkoista turkishattua nimitettiin yleisesti ’verikauhaksi’ tai ’piimäpytyksi’.46
Edellä esitetyn pilkkalaulun sanat tukevat myös pilapiirrosten
välittämää kuvaa Mannerheimista. Yhdysvalloissa painetussa
Suomen luokkasota -teoksessa (1928) julkaistiin piirros, jonka
tekijä on Kalle Aleksanteri Suvanto. Hän oli lähtenyt 20-vuotiaana vuonna 1911 siirtolaiseksi Amerikkaan ja toimi siellä pilapiirtäjänä ja toimittajana.47 Mannerheim esitetään kuvassa ryhdittömänä seikkailijana, tupakka suussaan, viinapullo taskussaan
ja ase kädessään. Piirroksessa Mannerheimilla on kaksoiskotka
koruna rinnassaan ja käsivarressaan valkoinen suojeluskuntanauha. Kuvan teksteissä viitataan rappioon, periaatteettomuuteen ja turmelukseen.
Pilakuvan henkilöhahmolla on kädessään verinen puukko ja
vierellään pääkallo. Yhdysvalloissa painettu Suomen luokkasota
-teos kuului valkoisessa Suomessa kiellettyihin kirjoihin, jota
levitettiin salaa. Etsivä Keskuspoliisi takavarikoi sitä kotitarkastuksissa heti kirjan ilmestyttyä.48
Halveksiva, pilkallinen sävy ilmenee myös Kenraali Mannerheim anoo armoa -piirroksesta, joka on arkistoitu SKS:n arkiston 1918-kokoelmaan vuonna 1966. Sen tekstinä on: ”Ei Suomen
porvarin peitsi pysty bolsevikin lujatekoiseen panssariin, vaan se
katkee eikä auta muu kuin armon rumpua soittaa.” Kuvan takana
45 SKS:n arkisto KRA 1918–8:81. Variaatioita KRA 1918–13:61; 16:7; 20:286.
46 SKS:n arkisto KRA 1918–37:78; Peltonen 1996, 234.
47 Keuru 1997.
48 Halonen toim. 1928, 80.
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”Valkoisen armeijan ylin johtaja, ent. tsaarinarmeijan kenraali Carl Gustav Mannerheim.” Pilakuvan teksti, Suomen Luokkasota, Historiaa ja
muistelmia -teoksesta 1928. Toim. A. Halonen. Piirros Kalle Aleksanteri
Suvanto.
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oleva teksti kertoo, että ”piirustus on otettu talteen erään hämäläisen pitäjän kirkkotien varrelta petäjästä 3.6.1920.”49
Myös sotapropaganda käytti hyväkseen Mannerheim-pilakuvia 1940-luvulla. Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajan yli
levitettiin lentolehtisiä, jotka on otsikoitu Sotilastoverit! Tiedättekö mikä herra on Mannerheim? Lentolehtisessä Mannerheim
kuvataan Venäjän keisarin Nikolai verisen palkkarenkinä 1910,
vuonna 1918 kymmenien tuhansien työtätekevien murhaajana
ja Suomen kansan pyövelinä, vuonna 1939 Suomen työläisten
ja talonpoikien verestä kultaa saavana ja vuonna 1940 englantilaisten pankkiporhojen käskyläisenä ja Neuvostovastaisen sodan
provokaattorina. Lentolehtisen tekstin mukaan Mannerheim on
isänmaaton suomenruotsalainen aatelislurjus, joka myi itsensä
Venäjän keisarin sortovallan palvelukseen. Tästä isänmaan kavaltajasta Suomen herrat tekivät isänmaan sankarin. Lainaus tekstistä:
Ja mitä enemmän hän lahtasi työläisiä ja torppareita, sitä suuremmaksi ”sankariksi” hänet kohottivat Suomen rahavaltiaat. (...)
Mokoma kunniaton kansan pyöveli on nyt Suomen armeijan ylipäällikkönä!

Sotilaille suunnatun propagandan päämääränä oli heikentää
taisteluintoa ja värvätä sotilaita siirtymään Suomen Kansanhallituksen puolelle. Mutta lehtinen on myös näyte toisenlaisesta
Mannerheim-kuvasta. Millaisia vaikutuksia lentolehtisellä oli
sotilaisiin on vaikea tietää. Lentolehtisen levikistä kertoo teuvalainen Laura Hautala:50
Lentolehtisen on ottanut talteen Viipurista veljeni Veikko Parkkamäki Jurvasta. Hänen papereittensa joukosta se löytyi. Veljeni
Veikko Parkkamäki kaatui 30.7.-41 partiomatkalla Nuijamaalla.

49 SKS:n arkisto KRA 1918–54:276. Peltonen 2007, 296–297.
50 SKS:n arkisto, Mannerheim-kysely 1967; Vihavainen 2005, 198–201.
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Muistitiedosta käy ilmi, että kertojat protestoivat myös koulun
välittämää virallista Mannerheim-kuvaa vastaan:51
Sille ajalle tyypillisenä kerron tapauksen kun kansakoulut pääsivät alkuun. Ensimmäisessä historiankirjassa oli valkoinen kenraali (Mannerheim) ratsailla -kuva, jolloin eräs serkuistani ollessani ensiluokkaa koulussa töhri kuvan ja äidin piti tulla opettajalle
selostamaan pojan tempauksesta. Tätini Elina Nylund, suuren
perheen työläisäiti sanoi opettajalle vain: Yhdyn poikaani ja poistui.

Koulujen lukemistoissa marsalkka Mannerheim oli 1950
-luvulla ihanteellinen sankari. Mannerheimin kuva tai häntä
esittävä maalaus oli lähes jokaisessa 1920-30-lukujen historian
oppikirjassa. Sen sijaan 1970-luvun alussa kouluantologioiden
teksteissä sotasankaruutta alettiin parodioida ja käsitystä Mannerheimista yritettiin horjuttaa.52
Vuonna 1967 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto järjesti Mannerheimin syntymän satavuotispäivän merkeissä kyselyn Marsalkka Mannerheim kansan muistissa ja perinteessä.
Hanke ”epäonnistui”, koska työväenlehdet eivät julkaisseet Mannerheim-kyselyä ollenkaan. Aineistoa kertyi yksi kansio. Kertojia
on yhteensä 46 (miehiä on 32, naisia 14). Sosiaaliselta asemaltaan
valtaosa kertojista on virkamiehiä ja sivistyneistöä.
Monen kertojan käsitykset Mannerheimista ovat ihannoivia ja
yhdenmukaisia virallisen julkisuuden välittämän kuvan kanssa.
Esimerkiksi:53
Laulu sota-ajalta 1918
Meillä on nyt päällikkönä tuo uljas Mannerheimi,
hän on kyllä hyvä mies ja arvoltansa Kreivi,
51 SKS:n arkisto KRA 1918-3:51, mies s.1910; Peltonen 1996, 236. Peltonen
2007, 296.
52 Kirstinä 1991, 32–36. Jokivuori & Niiranen 1989, 35, 39, 73. Ensimmäinen
Mannerheim-ratsastajapatsas, jonka kuvanveistäjä Lauri Leppänen valmisti, pystytettiin Seinäjoelle vuonna 1955, seuraava vuonna 1959 Lahteen.
53 SKS:n arkisto, Mannerheim-kysely 1967, nainen s. 1929 rouva.
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Hei saksanniemen jääkärijoukko Lapua ja Härmän loukko,
Vöyry, Kauhava ja muut.
Tamperetta kun pommitettiin niin Mannerheimi itki,
kun Ryseliinijä kuletettiin rautatietä pitkin
Hei saksanniemen jääkärijoukko Lapua ja Härmän loukko,
Vöyry, Kauhava ja muut.

Esimerkin laulu on vuoden 1918 valkoisen armeijan suosituimpia marssilauluja. Sotilaslaulu alkoi sanoin: ’Suojeluskunnat
Suomen maassa järjestystä vaatii’, toinen säkeistö kuului ’Päällikkönä meillä ompi ukko Mannerheimi, hän on kyllä hyvä mies
ja sitä paitsi kreivi.’ Esimerkkiversiossa ’Ukko Mannerheimi’ on
muuttunut ’uljaaksi’ Mannerheimiksi.54
Kirjallisuudessa ja lehdissä on julkaistu runsaasti kaskuja ja
muistikuvia Mannerheimista. Poikkeuksetta näissä kaskuissa
esitetään arvokas ja sivistynyt mies Mannerheim vastakohtanaan
hienoja tapoja hallitsematon moukkamainen kansanihminen.
Esimerkki on Kansan Kuvalehdestä vuodelta 1952:55
Marski ja Isäntä
1920-luvulla vietettiin muutamassa maaseutupitäjässä niin suurta
juhlaa, että kenraali Mannerheimkin oli lupautunut kunniavieraaksi. Päivällä oli kahvikestit seuratalossa ja emäntinä häärivät kirkonkylän arvokkaimmat rouvat. Siellä kenraali keskusteli
paikkakunnan isäntämiesten kanssa kaikista asioista, jotka olivat
maamiesten sydäntä lähinnä.
Rouvat kutsuivat ottamaan kahvia. Kenraali otti valmiiksi kaadetun kupin, samoin isännät. Sitten muuan kenraalin vieressä istuva
isäntä kaatoi kahvia lautaselleen, piti sitä viiden sormen varassa,
puhalteli ja hörppäsi. Rouvat alkoivat töniä toisiaan, tirskuivat,
supisivat, että kuinkas tuo isäntä nyt noin moukkamaisesti käyt54 Sanoittajaksi ilmoitetaan joko Ilmari Kianto tai Elias Simojoki; Laulu
sekoittuu toisinaan Mannerheim-marssiin, jonka Selim Palmgren sävelsi
ja Aapo Similä teki mieskuorosovituksen. Virkkunen 1992, 27. Uusi Suomi
5.1.1967 ja 29.1.1967.
55 Kansan Kuvalehti no 3, 1952, 31.
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täytyy. Mutta äkkiä tirskunta lakkasi. Kenraali sekoitteli ensin
aikansa isännän tapaan kahviaan, kaatoi sitten lautaselle, piti sitä
viiden sormen varassa, puhalteli ja hörppäsi innokkaan keskustelun välissä. – Paljon matkustaneena ja hienona miehenä hän oli
tottunut noudattamaan ohjetta: maassa maan tavalla.

Vuonna 1967 kerätyn perinnekokoelman kertomuksissa viitataan toistuvasti Mannerheimin sotamarsalkkakauteen 1939–
1945 ja aikaa glorifioidaan. Esimerkiksi Mannerheimin lapsena
tavanneen naisen mielestä tämä aika oli ”satumaisen ihanaa.”56
Naiset näyttävät ihailevan erityisesti Mannerheimin ulkonäköä
sekä hänen sotilaallisia ja aristokraattisia kohteliaisuustapojaan.
Kansanperinneaineistossa monen kertojan käsitykset Mannerheimista ovat ihannoivia ja näin yhdenmukaisia julkisuuden
välittämän kuvan kanssa. Muistelmien esiin tuomat käsitykset
Mannerheimista poikkeavat virallisen julkisuuden tuottamasta
Mannerheim-kuvasta. Muistelmissa hänet tuomitaan tai saatetaan naurunalaiseksi.57 Vuoden 1918 muistitiedossa punaisiin
samastuvien kertomuksissa Mannerheim ei esiinny sankarina,
vaan ’lahtarina’ ja ’verikenraalina’. Hänet mielletään kertomuksissa pääsyylliseksi punaisten väkivaltaisiin kuolemiin ja sodan
jälkeisiin kärsimyksiin. Voi myös havaita, että 1960-luvulla kerätyissä kansanperinneaineistoissa muistelmien ja muun folkloren
välittämät käsitykset hänestä ovat sekä kriittisiä että myönteisiä.
Mannerheimia sekä ihaillaan että vihataan.

Julkinen nauru ja poleeminen sankaruus
Mannerheim on tehty tunnetuksi kulinaristina ja pöytätapojen
vaalijana, näitä tapoja joko ihaillaan tai parodioidaan. ’Marskin
ryyppy’, piripintainen snapsi on peräisin Venäjän armeijasta.
Pietarissa oli tapana, että osa upseerien palkasta tuli valtion kus56 SKS:n arkisto, Mannerheim-kysely 1967, nainen. s. 1932.
57 Peltonen 1996 ja 2007. SKS:n arkisto, esim. 1918–22:339–340; 32:243;
35:229; Työväen muistitietotoimikunta CCLII (252) 1918 II 1078).
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tannuksella ryyppyinä, siksi jokainen halusi lasinsa mahdollisimman täytenä. Mannerheim edellytti myös Mikkelin päämajassa,
että lasi oli kaadettava täyteen eikä juomaa saanut läikyttää. Mannerheimilla oli tapana testata kenraaliensa hermoja ja pilkata
niitä, jotka läikyttivät täpötäydestä ryyppylasista.58 Pertti Reposen televisiolle tuottamassa Ilkamat-viihdeohjelmassa vuonna
1970 näyttelijä Leo Lastumäki parodioi Marskin ryyppyä. Hän
esitti sketsisarja ’Pää majassa’ ikääntynyttä Mannerheimia. Sketsissä naurettiin Mannerheimin kustannuksella: hänen puutteellinen suomenkielen taitonsa aiheutti väärinkäsityksiä, Mannerheimin ryypyn nauttimisesta ei ollut tulla mitään, koska tämän käsi
vapisi niin holtittomasti. Sketsin Mannerheim kehitteli apuvälineeksi ruokaliinansa, jonka avulla ryyppylasin saattoi viedä huulilleen läikyttämättä.59 Tikkakosken tehdasyhteisössä sketsi viritti
joksikin aikaa illasta toiseen toistuvan julkisen kisan paikallisessa
baarissa. Asiakkaat kilpailivat Marskin ryypyn vakaudessa, sillä
seurauksella että baarin omistaja kielsi leikin, väsyttyään sotkun
siivoamiseen.60 Myös pakinoitsija Jouni Lompolo alias Origo vitsaili 1977 Arkistojen kertomaa -pakinassaan, että ”Mannerheimin
kuuluisa piripintainen ryyppylasi oli itse asiassa erään mainostoimiston suunnittelema lavaste ulkomaiden lehdistöä varten.
Todellisuudessa lasi oli noin puolilleen kaadettu mukillinen maitoa tai piimää.”61 1970-luvulla nauru, joka kohdistui Mannerheimiin oli avointa julkista naurua.
Fiktiivinen Mannerheimin roolihahmo on esiintynyt paitsi
useissa TV- ja teatteriproduktioissa myös sarjakuvissa. Mannerheimista on luotu sarjakuvahahmoja ja häneen liittyvät esineet
ovat ehtymätön kohde keräilijöille. Roolileikkien myötä myös
elämysmatkailu on keksinyt Mannerheimin hyödyntämisen.
Teatteriesitys Päivällinen Marsalkka Mannerheimin seurassa
on tarjonnut mahdollisuuden illastaa kahden ja puolen tunnin
58 Uola 2002; Tarasti 2000, 256.
59 Yle TV-arkisto. Ilkamat 1970.
60 Niina Lappalainen, suullinen tiedonanto 20.3.2007.
61 Origo, Kansan Uutiset 31.3.1977.
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ajan marsalkan seurassa. Näyttelijä Timo Närhinsalo on esittänyt Mannerheimia usean vuoden ajan 1990-luvun lopulta lähtien
muun muassa Mikkelin klubin huoneteatteri -illallisilla. Roolisuoritus on niin huikea, että mainostekstin mukaan ”kaikki tähän
mennessä osallistuneet ovat jossain vaiheessa iltaa varmoja, että
todella istuvat Marskin seurueessa.”62
Sarjakuvakirjallisuus on ottanut aiheekseen myös Mannerheimin.Tommi Liimatan sarjakuva-albumissa Ei vaikuta keikkaan
(2005) kuvataan erään yhtyeen kiertue-elämää ja Supermarsalkka
Mannerheim -triplalevyn vaiheita. Mannerheim on esitetty satiirisesti myös Pertti Jarlan piirtämässä ja käsikirjoittamassa strippisarjakuvassa Fingerpori (2007). Timo Mäkelän ja Jukka Parkkarin sarjakuvakirjassa Mannerheim ja ihmissyöjätiikeri (2006)
Mannerheim esitetään elitistisenä tiikerinmetsästystä harrastavana siirtomaaherrana ja vierasmaalaisena. Myös ne muistuttavat omalta osaltaan julkisen Mannerheim-kuvan kääntöpuolesta.
Mannerheim on kaunokirjallisuuden kestoaihe: historian ’kiusallinen’ kääntöpuoli nostetaan useissa teoksissa esiin ja historiankirjoitus haastetaan dialogiin. Ikonille, pyhimykselle, myytille
on voitava nauraa. Julkisen Mannerheim-kuvan kyseenalaistaminen on toistuvasti herättänyt räväkkää sananvaihtoa. Monet
kirjailijat ovat käsitelleet analyyttisesti Mannerheim-palvontaa
ja herättäneet julkista keskustelua. Juha Seppälä herätti paheksuntaa 1990-luvun lopulla kuvaamalla Suomen historia -kirjansa
novellissa ’Hovimarsalkka' Mannerheimin laktoosi-intoleranssista kärsiväksi turmeltuneeksi keikariksi.63 Näyttelijä Pekka Valkeejärvi muokkasi Seppälän tekstistä vuonna 2003 kuvia kumartelemattoman monologiesityksen ’Hovimarsalkka – mies myytin
takana’, jota esitettiin täysille katsomoille.64

62 HS Kuukausiliite 1997; www-sivut; Menu sisältää Mannerheimin suosikkeja
esimerkiksi vorscmackia, kuha Walevskajaa ja Marskin ryypyn. Illallisia oli
mm. Mikkelin klubin huoneteatterissa ja Ala-Lemun kartanossa.
63 Seppälä 1998, 30–105.
64 ’Hovimarsalkka – mies myytin takana’; www.mainari.fi/ohjelmat, luettu
7.3.2007.
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1960-luvulla Paavo Rintalan romaanitrilogia Mummoni ja
Mannerheim (1960), Mummoni ja marsalkka (1961) sekä Mummon ja Marskin tarinat (1962) viritti kiivaan keskustelun Mannerheimin roolista ja historiallisesta suuruudesta. Rintala kuvaa
trilogiassaan rinnakkain punaisiin samastuvan mummon Eeva
Maria Kustaava Kynsilehdon o.s. Mämmön ja valkoisen kenraalin Gustaf Karlovits Mannerheimin peruskokemuksia, jotka ovat
pitkälle samankaltaisia. Yhteneviä peruskokemuksia ovat esimerkiksi, miten molemmat suunnittelevat tulevaisuuttaan; nuorena
Eeva Maria haaveilee nahkurimestarin ammatista, Gustav Karlovits sotilaan ammatista tai miten kumpikin hoivaa antaumuksella
eläimiä: Mummo sikojaan, Mannerheim hevosiaan, tai miten
molemmat vanhoilla päivillään arvioivat elettyä elämää ja manailevat vanhuuden mukanaan tuomia vaivoja.
Sen sijaan heidän suhtautumisensa elämänmenoon, esimerkiksi sotaan ja sen seurauksiin ovat täysin erilaiset. Ne ilmenevät
romaanihenkilöiden ajatuksissa avioliitosta ja perheestä tai esimerkiksi silloin, kun Mummo on menettänyt miehensä nahkurimestari Vihtori Kynsilehdon keuhkoastmaan juuri ennen sisällissotaa tai Mannerheim sisarensa tai läheisen sotilastoverinsa.
Mummon mietteitä voimme seurata, kun hän tammikuussa 1918
menee miehensä haudalle:
Katsomaan, ettei pyry ole kokonaan peittänyt Vihtorin ristiä.
– Hän lakaisee käsillään lumen sen ympäriltä. Paluumatkalla
kaupunki on autio. … No, ilta on myöhäinen. Ajat levottomat.
Mitäpä ihmiset turhaa liikkuisivat.
Hän kulkee keskikaupungin läpi ja ajattelee Vihtoria. – Ei näy
juuri ketään. Joku yksinäinen kulkija siellä täällä. Pyssyt olalla.
On mennyt oudoksi tämä elämä. Terveitä miehiä. Eikä muuta virkaa kuin pyssyt olalla kävellään.65

Romaanihenkilö Mannerheimin ajatukset sodasta ja sotimisesta ilmenevät keskustelussa puolalaisen kreivi Zamoyskin
kanssa:
65 Rintala 1980, 294. Peltonen 2006.
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Minä valitan. Mutta minä olen sotilas. Jospa se auttaa teitä pikkuisen ymmärtämään minua. Tämä on minun tehtäväni elämässäni.
Ja muuta elämää minulla ei toistaiseksi ole. Minä olen monien
muiden tavoin omistanut koko elämäni tälle yhdelle: ammatilleni. Mutta me sotilaat emme vihaa vihollisiamme. Me noudatamme vain sodan lakia: tappaa tai tulla tapetuksi. Me emme
hävitä maata, tuhoa kulttuuria, polje sodan jalkoihin jääviä ihmisiä. Päinvastoin. Me yritämme tehdä kaikkemme auttaaksemme
heitä, mikäli suinkin on mahdollista. Me olemme inhimillisiä
ihmisiä niin kuin muutkin. Me vain sodimme, kun on sodittava.66

Kirjailija Paavo Rintala sanoi, että hänen tavoitteenaan oli
osoittaa Mummon ja Mannerheimin ajattelun hätkähdyttävä
eroavuus, miten kaukana toisistaan ovat heidän elämännäkemyksensä ja yhteiskunnalliset reaktionsa. Ajatus on peräisin
Tolstoilta, joka arvosteli hierarkian yläpäätä elämänvieraudesta.
Ylhäällä päätetään asioista, jotka jo päätäntävaiheessa ovat virheellisiä ja elämänvastaisia. Rintala perusteli romaaninsa näkemystä kirjailija Erno Paasilinnalle:67
Tämä romaani on yritys murtautua umpeen muurattuun käsitteeseen kirjailijan näkemyksen avulla ja hajottaa se uutta, inhimillisesti vaikuttavaa kokonaisuutta varten. On siis kysymyksessä
reaalisempi arvojen etsiminen kuin mitä painetut lähteet luonnostaan sisältävät.

Rintalan trilogiassa Mummon selväjärkisyys ja viisaus ovat
läpäiseviä. Mummo säilyttää terveen arvostelukykynsä ja antaa
poikiensa ja sukulaistensa kuulla kunniansa, kun elämänmeno
nyrjähtää sijoiltaan. Mummoa ei saada mukaan yleiseen yksimielisyyteen, sillä hän vastustaa päättäväisesti sotaa oman elämänkokemuksensa perusteella. Mummo näkee ja tuo julki terävästi,
miten köyhiä ja hyväuskoisia höynäytetään sota- ja sankaruuspuheissa. Tämä ilmenee esimerkiksi pojanpojan kuvatessa Mummon reaktioita sankarivainajien hautajaisissa:
66 Rintala 1980, 211.
67 Suomen Sosialidemokraatti 6.11. 1960.
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Arkuissa ei ollut poikasia eikä vanhoja ukkoja, vaan nuoria miehiä. Sotilassoittokunta viritti hymnin, ja kuoro, lotat, sotilasvirkamiehet, suojeluskuntalaiset ja muut hautajaisammattilaiset alkoivat laulaa:
Oi Suomi, synnyinmaa,
Suo helmahas sun poikas onnellisna nukahtaa,
kun hän henkensä halvan sulle antanut on.
Ei muuta kunniaa,
Kuin kuulla kummultansa …
… Pertti oli mummolleni rakkain, rakkaampi kuin omat lapset.
Hän oli kouluttanut ja vaatettanut Pertin. … Minä näin hänen
ensin itkevän pitkään. Ja sitten hän suuttui. Riitaa haastavasti hän
kääntyi äitini puoleen ja tiuskaisi:
Minua kiukuttaa, kun tuommoista luritusta soitetaan ja lauletaan.
Että muka kuunnella kummuilta honkien huminaa. Eihän tässä
ole kuin pensaita. Enkä minä jaksa uskoa enkä saa päähäni, että
noille poikaparoille … tapetuille … synnittömille nuorille pojille
niin kuin minun Pertillekin olis nyt annettu paras ja korkein,
mikä ihmisen osaksi voi tulla … niin kuin se tuo pappi … minä
en usko sitä, en … Perttihän sanoi itse, että lääkäriksi hän … en
minä usko että se miksikään sankariksi halusi …68

Sotasankaruus ja Mummon käsitykset sankaruudesta menevät
ristiin. Mummo tietää omien elämänarvojensa olevan kohdallaan
ja laukoo totuuksia sotapropagandaan hurahtaneille ja vaatii, että
ihmisen ”pitäisi osata puhua niin kuin sydänalassa, päässä ja vatsassa tuntee”.69
Mummo pohtii perustavaa kysymystä, miksi me elämme näin:
”Ihmisolennon synnyttämiseen tarvitaan paljon vaivaa, hellyyttä
ja hyväilyjä, mutta sen tappamiseen riittää yksi räiskäisy pyssyn piipusta. Sillä laillako maailma tullee joskus loppumaan”.70
Mummo jakaa pyyteettömästi eettisiä ja moraalisia elämännäke68 Rintala 1980, 152.
69 Rintala 1980, 645.
70 Rintala 1980, 667.
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myksiään niin omille sotaan lähteville pojilleen kuin lastenlapsilleenkin. Hän on tietoinen siitä, että tunteiden tukahduttaminen
ja huomiotta jättäminen tuovat mukanaan odottamattomia ja järkyttäviä seurauksia.
Rintalan romaanitrilogia aiheutti aikanaan kohun, koska hän
esitti kirjassaan heroisoidun Mannerheimin totutusta poikkeavalla tavalla käyttämällä vaihtelevien näkökulmien tekniikkaa. Arvostelijat paheksuivat sitä, että Rintala asetti romaanissa
rinnakkain kansannaisen ja maailmanmiehen. Näkemys, että
Mummo asetetaan Mannerheimin edelle oli monille liikaa. Kirjailija reflektoi fiktion ja faktan välillä, hän kuvasi Mannerheim
palvontaa, julkista Mannerheimia ja oletettua todellista Mannerheimia. Faktoihin rajoittuminen jättää sivuun merkityksellisen kiistan siitä, mikä on todellista tai mitkä asiat liittyvät inhimillisiin peruskysymyksiin. Rintalan Mummo ja Mannerheim,
molemmat heistä, antavat meille lähdeaineistoa sankaruuden ja
arvojen tutkimista varten.
Joulukuussa 2004 marsalkka Mannerheim nousi jälleen julkiseen keskusteluun. Hänet äänestettiin kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaiseksi Yle TV 1:n äänestyksessä. Finaaliäänestykseen osallistui yli 360 000 suomalaista eli noin kuusi ja puoli
prosenttia. Mannerheim sai annetuista äänistä noin 30 prosenttia. Kaikista suomalaisista häntä äänesti noin kaksi prosenttia.
Äänestäneet perustelivat valintaansa sillä, että Mannerheim on
heidän mielestään isänmaallinen ja taitava sotilas, koko armeijan selkäranka ja hän pelasti Suomen kansan tulevaisuuden.71
Vuonna 2006 julkaistussa maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille suunnatussa vihkosessa ’Mannerheim kansansa johtajana’ Mannerheimin erityispiirteiksi luetellaan määrätietoisuus,
lujuus, kyvykkyys ja suuret teot.72
Paavo Rintalan kirvoittamaa keskustelua muistuttaa keväällä
2008 Katariina Lillqvistin animaatioelokuvan käynnistämä tunteita kuohuttanut keskustelu Mannerheimin sankaruudesta. Se
71 www.yle.fi/suuretsuomalaiset/ Luettu 2.3.2007.
72 Lappalainen 2006, 3–5.
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perustuu Lillqvistin ja kirjailija Hannu Salaman dokumenttikuunnelmaan Uralin perhonen. Kuunnelma kertoo purettavasta
talosta ja sen historiasta Tampereen Pispalassa, talossa asuvista ja
talossa vierailleista ihmisistä. Lillqvistin ja Salaman dokumenttikuunnelma esitettiin radiossa Todellisia tarinoita -sarjassa 2004.73
Kertomus on seuraava: Talossa asuu Anna, joka “kapinatalvena” toimi punaisen esikunnan ompelijana ja myöhemmin harjoitti laitonta toimintaa talon pyykkituvassa “enkelintekijänä”.
Sekä Talo että Anna muistelevat elämänsä vaiheita. Mukaan
muisteluun tulee Perhonen, kirgisialainen Dirgil. Hän päätyi
Tampereelle alkujaan tsaarin retkikunnan tutkimusmatkailijan
mukana. Häntä pidettiin koko elämänsä omituisena ja hänelle
annettiin liikanimi Uralin Perhonen.
Talo muistaa myös Elviira Kärpäsen, tammisunnuntaina 1918
vihityn naisen, jonka mies katosi Tampereen taisteluissa. Sittemmin tasapainonsa menettänyt leskimorsian Elviira kuiskaili
turhaan Perhosen nimeä ja hänet vietiin viimein läntiseen piirimielisairaalaan. Talo muistaa Tammisaaren Maisterin, joka oli
vankileirillä oppinut haistamaan kuoleman. Elviira alkoi keräillä
punamultaa ja varastella lasten mustepulloja. Liiterin seinään hän
maalasi kentaurin, jolla oli hevosen ruumis: “Mannerheimin pää
ja veriset pirunsarvet sojottamassa karvalakin ohimoilta”. Maisteri teki talonmiehen töitä pirtukauppiaalle. Lopulta Anna lainasi
Maisterille matkarahat merille lähtöä varten. Hiililaivan mukana
Maisteri päätyi New Yorkiin ja Brasiliaan. Tarinat siirtokunnista
levisivät Pispalaan ja niin Annakin päätti lähteä ’Penedon-paratiisiin’. Annan päivät päättyivät kuitenkin hukkumiseen, eikä
Anna palannut koskaan Pispalaan.
Myös Elviira kuoli ja haudattiin mielisairaalan kalmistoon.
Perhonen kuoli ja kuopattiin liiterin taakse, mutta hänen kuolinyönään kerrottiin luonnottoman hahmon säikytelleen myöhäisiä kulkijoita. Kummajainen oli miehen ja hevosen ristisiitos,
ulaanitakkiin puettu kentauri, jonka puhe oli puoliksi hirnumista
ja puoliksi siansaksaa. Purkutalo muistelee raivaustraktoreita
73 Yle Radio1, Todellisia tarinoita -sarja 2, 6.11.2004. Yle Areena. ’Uralin Perhonen on balladi Pispalasta ja Mannerheimista’. Jukka Lindfors 4.3.2008.
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odotellessaan, että kirgiisin haudalle pystytettiin autotalli ja piha,
jossa Elviira oli viettänyt häitään, päällystettin asfaltilla. Alakuloinen talo vaipuu mietteisiinsä: nykyaika tunkee Pispalan historian
ja sen ihmiset syrjään ja valkoisen kenraalin muistomerkki nostaa asuntojen hintaa. Kuunnelma päättyy runoon, jonka haamujen kuoro esittää:
Täällä horjuu harjun päällä
Tietty tsaarin teurastaja
Norja Nikolain lakeija
Korkeassa kaakinpuussa.
(…)

Radiokuunnelma sai hyvän vastaanoton, eikä aiheuttanut
kohua, vaikka viittaukset Mannerheimiin sisällissodan teurastajana ovat ilmiselviä. Sen sijaan animaatioelokuva Uralin perhonen herätti. Elokuvaa voi luonnehtia ohjaajan sanoin ”tummaksi
balladiksi sotilaasta, jolle perhe-elämä on vankila. Vapauden tuo
rakkaus Uralin takaa löytyvään paimenpoikaan.” Uralin perhonen
on Kirgisian aroilta Samarkandin torille ja kuhisevasta Pietarista
kansalaissodan Tampereelle vievä kertomus rakkaudesta ja kaipuusta, sotahulluudesta ja kuolemasta.
Mannerheim on Uralin perhosen toinen päähenkilö, vaikka
hänen nimeään ei mainitakaan. Pääosassa on ’Uralin Perhonen’
kirgisialainen Dirgil, joka päätyi Tampereelle alkujaan tsaarin
retkikunnan tutkimusmatkailijan mukana, joka myöhemmin
halusi kenraaliksi. Dirgil sai liikanimen ’Uralin Perhonen’ ja
häntä pidettiin omituisena. Elokuvan tekijä reflektoi mielikuvien
ja todellisuuden välimaastossa. Mannerheimista on tehty kentauri, jolla on ihmisen pää, matkalaukku vartalona ja hevosen
häntä. Viittaukset ovat monitulkintaisia.
Reaktiot elokuvasta olivat tunnepohjaisia ja asenteellisia.
Kohua eivät aiheuttaneet viittaukset Mannerheimin julmuuksiin
sisällissodassa vaan animaation viittaukset Mannerheimin seksuaalisiin taipumuksiin ja mahdolliseen homoseksuaalisuuteen.
Mannerheim-nukke esiintyy elokuvassa punaisessa korsetissa,
jonka rinnusta koristaa keisarillinen embleemi.
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Mannerheimia ja animaatioelokuvaa käsiteltiin päivälehdissä
kuukauden päivät (22.2.–19.3.2008) ja internetissä yli 150 blogissa hieman kauemmin.74 Keskustelussa mielipiteet jakautuivat
kahtia. Mannerheim luonnehdittiin sankariksi, suureksi suomalaiseksi, kansalliseksi merkkimieheksi, suurmieheksi, kansakunnan pelastajaksi, suomalaisuuden puolustajaksi, sotilasjohtajaksi
ja Suomen historian tärkeimmäksi henkilöksi. Hänessä ihailtiin
karismaattisuutta, aristokraattisuutta ja kosmopoliittisuutta. Toisaalta häntä luonnehdittiin sodankäynnin mannekiiniksi, sotarikolliseksi ja kansanmurhaajaksi, totalitarismin kannattajaksi ja
demokratian vastustajaksi. Häntä kritisoitiin moraalisesta vetelyydestä, kylmäverisyydestä ja julmuuksista.
Mannerheimin ihailijat korostivat homouden loukkaavan
Mannerheimin sankaruutta. Animaatiota kiittelevät puolestaan
kysyivät, miksi homous vähentäisi Mannerheimin sankaruutta?
Animaatioelokuvan tekijä Lillqvist sanoi halunneensa herätellä
keskustelua Mannerheim-myytistä ja kuvien palvonnasta. Hän
viittasi sananvapauteen ja Mannerheim-palvonnan vaiettuihin
puoliin. Lillqvist korosti, että elokuvassa Mannerheimin ohella
viitataan myös Marxiin ja halutaan tuoda esiin, ettei kuvien palvonta pelasta ketään. Elokuvan sanoma on yleispätevä: Sota luo
kärsimystä. Sodissa siviilit ja rivisotilaat kuolevat, mutta johtajat
jatkavat.
Lehtihaastattelussa Mannerheim-elämäkerran (1999) kirjoittaja, kirjailija Veijo Meri luonnehti Mannerheimia ”eksoottiseksi,
vieraaksi kukaksi”. Svenska Teaternin Mannerheim – Mannen och
myten -näytelmän (2008) käsikirjoittaja Per-Erik Lönnfors näki
Mannerheimissa ”androgyynisiä piirteitä”. Luonnehtiessaan näytelmänsä ideaa, hän kiteytti. ”Teatteri käsittelee sankarin matkaa.
Sankarit ja sankarittaret ovat ihmisiä, jotka eivät anna periksi
kiusaukselle. Sankarisatu kertoo henkilöstä, joka käy läpi koettelemuksen, jota hän ei itse ole valinnut.”75
74 Ks. yksilöidyt tiedot; Lähdeluettelo: Sanomalehdet ja verkkoaineistot.
75 Mannerheim–Mannen och myten -käsiohjelma, Lönnfors 2007; Hufvudstadsbladet 28.2.2008. Vrt. Apo 1986, ihmesatujen perinteinen kaava.
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Nukkeanimaatio ei ottanut kantaa Mannerheimin sankaruuteen. Lehtien ja internetin keskusteluissa nousi kuitenkin esiin
näkemys, ettei arvokkuutta ja kunnioitusta voi mitätöidä sukupuolisen suuntautumisen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella. Tunteiden intentionaalisuus ohjasi keskustelua oikeanlaisen Mannerheim-kuvan säilyttämisen velvoitteesta. Useissa kirjoituksissa korostettiin, että suomalaisten kunnia-asia olisi pitää
yllä ’oikeanlaista’ perinteistä Mannerheim-kuvaa.76

Muuttuvat sankaruustulkinnat
Saman henkilön nostaminen yhteiseksi sankariksi eri maissa ei
ole poikkeuksellista. Myös sama henkilö eri aikakausilta voidaan
nostaa sankariksi, kuten 1990-luvun lopulla nuori Mannerheim
nostettiin sankariksi Venäjällä ja iäkäs Mannerheim uudelleen
jalustalle Suomessa. Tosiasiassahan Mannerheim toimi nuorena
Venäjällä ja teki kuuluisan Aasian retkensä, Suomeen hän tuli jo
varttuneemmalla iällä.
Ultra Bra –yhtye esitti Laulun Marsalkka Mannerheimista
Helsingin Juhlaviikoilla 1997 poliittisten laulujen illassa. Sanoittaja Janne Saarikivi kiteytti Mannerheimin nimeksi ja aatteeksi,
neurootikkojen hokemaksi ja ajan tuotteeksi, josta on kirjoitettu
tuhat kirjaa. Laulussa sanotaan: 77
Olen lukenut muistelmiasi,
en ymmärrä sinua lainkaan.
Kerrot sodista ja hevosista,
vaimostasi on kaksi riviä,
lapsistasi ei mitään.
Marsalkka Mannerheim,
olitko sankari vai nolla?
76 Helsingin Sanomat 6.8.2009, Yritysjohtajat rahoittamaan marski-elokuvaa.
77 Ultra Bra 2001.
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Oletko henkilö vai tyhjä toive?
Halusitko jäykän patsaan ja
nimeäsi kantavan valtakadun,
nimeäsi kantavan valtakadun?

Marsalkka Mannerheim -laulussa kysellään kuin suoraan
Mannerheimilta itseltään, mitä tämä itse ajattelee itsestään.
Sanoituksessa on humoristisia piirteitä ja sankaruuden kyseenalaistamista. Kansilehden kirjoituksen mukaan Janne Saarikivi
sai moitteita ”pyhien asioiden pilkkaamisesta” oman sukunsa piiristä.78 Julkisuudessa laulua ei ole käsitelty eikä liiemmin esitetty.
Laulussa viitataan Mannerheimin omiin muistelmiin, jossa
hän kertoo kaksi riviä vaimostaan, lapsistaan ei mitään:79
Yksityielämästäni tältä ajalta on mainittava, että vuonna 1892
menin avioliittoon neiti Anastasie Arapovin kanssa. Hänen isänsä
oli edesmennyt keisarin seurueen kenraalimajuri Nikolai Arapov,
tämäkin entinen chevalierkaartilainen.

Mannerheimin elämää leimasi perheenjäsenten välinen rikkinäisyys. Mannerheim meni naimisiin 25-vuotiaana, liitto kariutui muutaman vuoden jälkeen, mutta virallinen avioero astui voimaan vasta 1919. Vaimo kuoli vuonna 1935 Pariisissa. Ranskassa
ja Englannissa naimattomina eläneet tyttäret Anastasie (s. 1893)
ja Sophie (s. 1895) olivat vähän tekemisissä isänsä kanssa. Mannerheim vältti puhumasta yksityiselämästään saati intiimeistä
asioistaan. Hän myös hävitti henkilökohtaisia aineistojaan elinaikanaan.
Mielikuvat Mannerheimista ovat monikerroksisia. Mannerheimia joko palvotaan ja ihaillaan, väheksytään tai halveksitaan
riippuen siitä kuka kertoo, kenelle, missä tilanteissa ja milloin.
Ristiriitoja Mannerheim-kuvaan on aiheuttanut erityisesti
vuoden 1918 sisällissota, jota voittaneisiin ja voitettuihin samastuvat tulkitsevat eri tavoin. Lisäksi Mannerheimin kolmekym78 Melasniemi 2001.
79 Mannerheim 1953, 29.
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mentävuotinen venäläisupseeritausta, ehdoton monarkian kannatus ja ruotsinkielisyys ovat jakaneet käsityksiä.80
Käsitykset Mannerheimista ja hänen palvontansa ovat vaihdelleet heiluriliikkeen tavoin. Mannerheimiin liittyvä kerronta on
sekä vakavaa että kepeää, ja häneen liitetty nauru on joko positiivista tai negatiivista, hyväntahtoista tai pilkallista. Mannerheim
tiivistyy kerronnassa edelleenkin vastakohtapareiksi: toisille hän
on ’uljas’, ihailtava Marski, Suomen pelastaja, toisille valkoinen
peto, sodan ja kuoleman symboli, toisille urhea suomalainen
sotilas, toisille turmeltunut vierasmaalainen keikari.
Mannerheimin tiedustelupäällikkönä toimineen Aládar Paasosen tytär, kirjallisuudentutkija Aino Paasonen luonnehtii
Mannerheimia:81
Mannerheim oli silmiinpistävän komea mies, hienostunut, bon
vivant, hillitsi itsensä äärimmäisen hyvin, oli kurinalainen ja vetovoimainen. Hän oli sotilas, par excellence, mutta myös herrasmies, joka nautti oman käsivoiteen sekoittamisesta. Hän ei ollut
kovin kiinnostunut naisista, vaikka hän pitikin yläluokkaisten ja
tyylikkäiden naisten seurasta. Hän puhui ruotsia, venäjää, ranskaa, saksaa, englantia – Euroopan kosmopoliittien kieliä.

Mannerheim ympäröi itsensä mielellään edustavilla yläluokkaisilla naisilla. Hän oli tottunut olemaan naisten ihailun keskipisteenä. Hänessä oli feminiinisiä piirteitä, hän oli kauneudenpalvoja ja rakasti kukkia. Mannerheim kelpuutti ’hovinaisikseen’
ja ystävikseen rouvat Karin Ramsayn ja Mary Procopén, joita
yhdisti valkoiseen kenraaliin kohdistuva palvonta. Mannerheim
80 Niiniluoto 1962; Meri 1988; Virkkunen 1992.
81 Mannerheim–Mannen och myten -käsiohjelma, Paasonen 2007, ”Mannerheim was a strikingly handsome man, refined, elegant, bon vivant and yet, at
the same time, extraordinarily self-controlled, disciplined and charismatic.
He was a military man, par excellence, but also a gentleman who enjoyed
making his own hand lotion. He was not strongly attracted to women,
though he enjoyed the conpany of elegant ladies in high social circles. He
spoke Swedish, Russian, French, german, English – the languages of the
European Cosmopolitan.”
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järjesti heidän kanssaan seurapiiri-illallisia, eivätkä naisjutut
päässeet koskaan himmentämään hänen julkisuuskuvaansa.82
Mannerheimin oli ilmeisesti vaikeampaa ystävystyä miesten
kanssa. Miesten oli ehkä kiusallista ja turhauttavaakin olla Mannerheimin seurassa. Mannerheimin tsaarin armeijasta omaksuma ’kasarmikäyttäytyminen’, toisten ojentaminen ja paikan
osoittaminen, suoranainen simputtaminen, osoittivat huonoa
’sosiaalista silmää’ ja ärsyttivät monia. Mannerheimia on pidetty
myös vaikeana esimiehenä, sillä hän edellytti alaisiltaan yksityiselämän hylkäämistä ja ehdotonta omistautumista.83 Ehkäpä Mannerheimin sosiaalista elämää vaikeuttivat lisäksi suomen kielen
puutteellinen taito ja iän tuomat terveysongelmat.
Mannerheim hallitsi henkilökohtaiset mielitekonsa ja toimi
kurinalaisesti julkisuudessa. On kuitenkin tiedossa, että hänet
valtasi ajoittain levottomuus, jopa hysteerisyys. Levottomuus
ilmeni runsaana matkusteluna. Mannerheimin yksityiselämä
jakautui kotimaiseen ja ulkomaiseen maailmaan. Ulkomailla
sosiaaliset suhteet olivat ehkä vapaampia kuin 1920–50-lukujen
Suomessa.84 Mannerheim vaikeni henkilökohtaisista asioistaan.
Oli ilmeisen hämmentävää, että Mannerheimin viimeisin seuralainen kreivitär Gertrud Arco auf Valley esitti Mannerheimin
kuoltua Suomen valtiolle laskun vaivannäöstään.85
Vaikka kaksijakoinen suhtautuminen Mannerheimin sankaruuteen on olemassa, Mannerheimin sankaruuteen suhtaudutaan
myös uudella tavalla. Uutena ilmiönä mukaan on tullut kohteen
neutraalius ja tunteiden viileys. Vaikka Mannerheim oli sitä tai
tätä, hänellä on paikkansa Suomen sotahistoriassa. Uutta on, että
arvelut Mannerheimin seksuaalisista mieltymyksistä ja homoseksuaalisuudesta tulivat vasta nyt julkisen keskustelun piiriin.
Homoeroottisia viittauksia Mannerheimiin tehtiin muun muassa
vuonna 1997 kun Puolan ulaanirykmentissä 1914 otetut valoku82 Ks. esim. Stenvall 1955.
83 Klinge 1994, 49–59.
84 Ks. esim. Virkkunen 1992, 109–120.
85 Selén 2005, 212.
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vat, joissa Mannerheim esiintyy alasti ratsunsa selässä, pääsivät
julkisuuteen.86
Sankaruus ja seksuaalisuus linkittyivät näkyvästi toisiinsa.
Mannerheimin oma asenne seksuaalisuuteen näyttää olleen
neutraali ja pidättyvä. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on nostettu näkyvästi esiin sankaruuden sukupuoli. Sankaruus on ollut
perinteisesti maskuliininen määrite. Eikö nainen voi olla sankari
ja miksi naista ei ole kohotettu sankarin asemaan kansallisessa
kulttuurissamme, ovat kysymyksiä, joita esimerkiksi Ilona Kemppainen ja Tarja Kupiainen ovat tutkineet.87 Sota-aikoina sankaruus kytketään paitsi kaatuneisiin myös tietoisesti äiteihin ja heidän antamiinsa uhreihin.
Mannerheimin sankaruuteen liittyvät tunnekuohut kiinnittyvät persoonallisuuden ja seksuaalisuuden lisäksi perinteisiin
poliittisiin valtakuvioihin. Kysymys kuuluu, kenellä on oikeus
määritellä sankaruutta. Keskustelut laantuvat ja ryöpsähtävät
esiin niin kauan kuin sankaruuden sisällöistä ja arvoasetelmista
ei kyetä keskustelemaan. Sankarikuvien kritiikki ei onnistu
ilman suomalaisten itsekritiikkiä. Kullakin kertojalla on syynsä
unohtaa, muuttaa tai kaunistella käsityksiään Mannerheimista.88
Poliittiset symbolit elävät rituaalien voimalla. Kansallisvaltioajattelu on pirstoutunut, perinteisen isänmaallisuuden merkitys
on muuttunut ja miehisyyden mallit ovat muutostilassa. Menneisyyden mielikuvat paljastuvat kulttuurisissa konfliktitilanteissa,
aikaisemmin jaetut yhteiset mielikuvat muuttuvat vääjäämättä,
kun niiden rinnalle tuodaan toisenlaisia kuvia ja tulkintoja.
Mannerheim-kuvan rakentuminen on osa maskuliinisuuden
ja suomalaisen miehuuden esikuvaa, joita esimerkiksi Anders
Ahlbäck on tutkinut.89 Näyttää siltä, että Mannerheimin poliittinen ja symbolinen merkitys on muutoksessa. Maskuliiniset ihanteet liitettiin aikaisemmin isänmaallisuuteen ja sotasankaruu86 Mannerheim: tuttu ja tuntematon 1997, 410.
87 Kemppainen 2010, 193–223; Kupiainen 2010, 162–190.
88 Zemon Davis 1988; Ginzburg 1996; Kalela 2000, 91.
89 Ahlbäck 2010, 47–88.
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teen, mutta 2000-luvulla näitä arvoja kyseenalaistetaan ja etsitään
uudenlaisia esikuvallisuuden malleja.
Mannerheimin sankaruuden ja sen kääntöpuolen muistamisessa ja muistuttamisessa olennaista on se, että kiistanalaiset asiat
mahdollistavat vaihtoehtoisen ajattelun ja argumentoinnin. Parhaassa tapauksessa ne käynnistävät dialogin.90 Kertomalla, viittaamalla ja muistuttamalla sellaisesta osasta menneisyyttä, joka
toistuvasti unohdetaan, menneisyyttä luodaan uudella tavalla
symboliseksi järjestelmäksi. Se mahdollistaa meille itsen tunnistamisen ja itsekritiikin osana muuttuvaa historiaa ja sankaruuden määrittelyjä. Dialogissa ei aina ole tärkeää mistä kerrotaan tai
vaietaan, vaan mihin kertomisella tai vaikenemisella pyritään.91

90 Peltonen 1996, 30 ja 2005, 214–223; Billig, 1991, 60.
91 Vrt. Andersson 2002, 68–69, 70–71. Tärkeä taideproduktio on Teatteri
Rujon esittämä, Lauri Maijalan käsikirjoittama Mannerheim. Lapsistasi ei
mitään. Teatteriesitys haastaa katsojan dialogiin Suomen historian kanssa.
Maijalan oivaltava kiteytys: Esityksemme ei lopulta käsittele Mannerheimia
vaan suomalaisen yhteiskunnan suhdetta. Mannerheimiin. Helsingin
Sanomat 20.2.2010. Ks. arvostelut Helsingin Sanomat 15.2.2010 ja IltaSanomat 16.2.2010.
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Viite 1
C. G. E Mannerheim (1867–1951)
Julkista Mannerheim-kuvaa vaalivat Suomen marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö, Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys, Mannerheim-museo
Helsingissä, Syntymäkotimuseo Louhisaaren kartanossa, Päämajamuseo ja
Mannerheimin yksityinen junavaunu Mikkelissä sekä Marskin maja Lopella.
Mannerheim-muistomerkit ovat Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä
(1954), Seinäjoella (1955), Montrauxissa, Sveitsissä (1955), Tampereella (1956),
Lahdessa (1959), Helsingissä (1960), Mikkelissä (1967), Louhisaaren Askaisissa (1981), Turussa (1994) ja Hennalan Kasarmialueella Lahdessa (1996).
Mannerheim-muistoa ylläpitävät museoiden esinevalikoimat ja postikortit.
Historiallisen museon myyntivalikoimaan Lahdessa kuuluu ’Marskin keppi’,
Mannerheim-museossa Helsingissä myydään mm. kehystettyä valokuvaa Mannerheimista vuodelta 1937.
Uutisfilmit 1918–55, Valkokankaan Mannerheim. Toim. Ilkka Kippola ja
Tommi Partanen. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto. KAVA 2008.
Mannerheim esiintyy ainakin 17:ssä suomalaisessa postimerkissä vuonna
1937, 1971, 1952, 1967, 1982, 1989, 1992 (Hellsten 1997, 10–11). Vuoden 1960
lokakuussa Yhdysvalloissa laskettiin myyntiin ’Vapauden puolustaja’ -sarjassa
neljän ja kahdeksan centin Mannerheim-postimerkki. Helsingin Sanomat siteerasi suurlähetystön tiedotetta: ”Näillä `Vapauden puolustaja`-sarjan Mannerheim-merkeillä Yhdysvallat osoittaa kunnioitustaan marsalkka Mannerheimille
sekä kansalle, jonka symboli hän on. Tämä kunnianosoitus Suomen suurimmalle sankarille on ilmaus siitä ihailusta ja arvonannosta, jota amerikkalaiset
tuntevat tuon pohjoisen maan asukkaita kohtaan.” (HS 6.8.1960). Myynti aloitettiin lokakuussa. Yhdysvaltain postiministeriön Vapauden puolustaja -sarja
alkoi vuonna 1957 ja merkin olivat saaneet siihen mennessä Filippiinien presidentti Ramon Magsaysay, Etelä-Amerikan vapaussankarit Simon Bolivar ja
Jose de San Martin, Unkarin Lajos Kossuth, Berliinin pormestari Ernst Reuter
ja Tšekkoslovakian tasavallan perustaja T. G. Masaryk.
Mannerheimista tuli 75-vuotiaana vuonna 1942 Suomen marsalkka. Sitä
ennen hän oli toiminut kolmisenkymmentä vuotta Venäjän keisarillisen armeijan palveluksessa. Venäjän vallankumouksen jälkeen hän palasi Suomeen ja
toimi vuoden 1918 sisällissodassa valkoisen armeijan ylipäällikkönä ja maan
valtionhoitajana 1919. Hävittyään presidentinvaalit hän toimi parikymmentä
vuotta hyväntekeväisyysjärjestöissä, mutta haki Ranskan muukalaislegioonan
palvelukseen, jonne häntä ei kelpuutettu liian korkean palkkavaatimuksen
vuoksi (Ahti 1987; Virkkunen 1992), Suomen Armeijan ylipäällikkönä hän
toimi nelisen vuotta 1939–40 ja 1941–45 ja tasavallan presidenttinä vuosina
1944–46. Mannerheimin nimi liittyy Suomen uudenajan sotahistoriaan, erityisesti sisällissotaan 1918 sekä talvi- ja jatkosotiin, mutta myös Venäjän historiaan.
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Mannerheimista on kirjoitettu tuhansia sivuja. Julkinen Mannerheim-kuva
on varsin elitistinen ja osassa kirjallisuutta jopa kaunisteleva. Mannerheimin
henkilöhahmo esiintyy myös elokuvissa. Mannerheimin 140-vuotisjuhlan merkeissä hänen elämästään puuhattiin miljoonia maksavaa suurelokuvaa, joka
kariutui. Mannerheim suunniteltiin 2000-luvun alussa myös Pietariin muistomerkki nuorena Chevalier-kaartin upseerina ja nimeään kantavaa museota (HS
23.5.2007).
***
Artikkelini julkaisuajankohdan jälkeen ilmestyneitä Mannerheimiin liittyviä
tutkimuksia ks. esimerkiksi Matti Mäkelä, Tämä ei ole taidetta. Tabujen rikkominen Juhannustansseista mustaan Marsalkkaan. Väitöskirja Itä-Suomen yliopisto
2016 ja Jere Kyyrö, Mannerheim ja muuttuvat tulkinnat. Mediasoitunut kansalaisuskonto 2000–2010. Väitöskirja Jyväskylän yliopisto 2019. Tutkimus- ja tietokirjoja: Herman Lindqvist, Mannerheim, mies naamion takana 2020; Henrik
Meinander, Gustaf Mannerheim. Aristokraatti sarkatakissa 2017; Dag Sebastian
Ahlander, Gustaf Mannerheimin elämä 2017; Martti Turtola, Mannerheim 2016;
Teemu Keskisarja Hulttio: Gustaf Mannerheimin painava nuoruus 2016; Tuomas Tepora, Sota, Tuntematon ja Mannerheim 2015. Mannerheimiin liittyviä
romaaneja esimerkiksi: Raija Oranen, Metsästäjän sydän 2010, Hannu Raittila
Marsalkka 2010 ja Jari Tervo Troikka 2010.

Lähteet
Arkistot
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto
1918-keruu 1965–1966; Mannerheim kysely 1967.
Sankareita – onko heitä -kyselyaineisto. Ilona Kemppainen ja Ulla-Maija Peltonen 2002.
Työväen Arkisto
Työväen muistitietotoimikunta 1918-kokoelma.
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Sanomalehdet
Helsingin Sanomat
23.4.1938 Kansalliskeräys Mannerheim-patsaan pystyttämiseksi.
6.8.1960 Mannerheim-postimerkki lasketaan liikkeelle USA:ssa.
2.6.1967 Tampere (KPH). Mannerheim patsaalle ilkivaltaa Vehmaisissa.
23.2.2007 Veli-Pekka Lehtonen. Mannerheim-elokuvaan kerätään taas miljoonia.
23.5.2007 HS Lyhyesti. Pietariin suunnitteilla Mannerheim-museo.
22.2.-28.2.2008 Nyt-liite 8 Nuken pökkimä Mannerheim. Ohjaaja Katariina
Lillqvist ehti animaatioelokuvallaan ennen Renny Harlinia. Leena Virtanen.
27.2.2008 Sotapäällikkö ja suvaitsevaisuusharha. Minttu Mikkonen.
1.3.2008 Marskin ravistaja irvii myös Marxille. Katariina Lillqvist tekee
nukeilla poliittista taidetta. Pertti Avola.
12.3.2008 Impotentti Mannerheim. Anu Silfverberg.
15.3.2008 Homo sapiens. Mannerheim oli ehkä homo – mitä sitten? Suvi
Kerttula.
16.3.2008 Kaunis Uralin perhonen. Pertti Avola.
17.3.2008 Ihmisiä sodan jaloissa. Hannu Römpötti.
19.3.2008 Uralin perhosella 452 000 katsojaa.
13.3.2009 Mannerheim-elokuvan kuvausten jatkuminen selviää maanantaina. Veli-Pekka Lehtonen.
Helsingin Sanomat, Kuukausi liite
1997 Yksinäinen ratsastaja. Eeva-Kaarina Aronen.
Hufvudstadsbladet
28.2.2008 Mannerheim som docka är känsligt stoff. Annika Hästen.
4.3.2008 Motbjudande påhop. Mårten Wikström.
Ilta-Sanomat
25.2.2008 Sota marskista. Kenraali ja kansa raivostuivat elokuvan homoMannerheimista. Jani Parkkari.
26.2.2008 Täällä syntyi homolegenda! Pispalan vasemmistolaiset piirit pilkkasivat Mannerheimia kantabaarissaan. Tuomas Manninen.
28.2.2008 Homo ei saa olla sotasankari. Tuomas Manninen
29.2.2008 Poliisi vartioi kohuesitystä. Animaatioelokuvan homo-Mannerheim on kuumentanut tunteet. Jussi Niiranen.
1.3.2008 Homo-Mannerheim ilman mellakoita. Jussi Niiranen.
8.3.3008 Uralin perhosesta palautevyöry Yleen. Heidi Pohjala.
7.3.2008 “Marski yritti iskeä äitini”. Gustav Hägglund tyrmää huhut marsalkka Mannerheimin homoseksuaalisuudesta. Jani Parkkari.
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17.3.2008 Mannerheim Oscar-kisaan! Kari Salminen.
17.3.2008 Linnaheimon laahuksesta marskin korsetti. Jussi Niiranen.
18.3.2008 “Ampui ylitse” marskin ritari Pentti Iisalo katsoi kohufilmin tv:stä
ja ihmettelee, miksi se on tehty. Vesa Näveri.
21.1.2009 Renny Harlin murtui täysin. Katri Utula, Panu Karhumäki, Markus Haapamäki.
23.2.2009 Marski-elokuvalla sataa tukea. Panu Karhunen.
Iltalehti
29.5.2007 Timo Hakkarainen. Nuori Marski saa patsaan Pietariin.
Suomen Sosialidemokraatti
5.11.1960 Erno Paasilinna. Syksyn kirjailijoita III: Näytelmästä Pojat ja
pomomiehet syntyi ”Mummoni ja Mannerheim”.
Kansan Uutiset
22.5.1960. Mannerheim ei ole patsaan arvoinen.
2.6.1967 Hannu Salama. ”4/6”.
31.3.1977 Origo, Arkistojen kertomaa.
Kotiliesi
29.5.1942 Rouva Katri Bergholm kertoo vaikutelmistaan sotamarsalkka
Mannerheimista.
Saimaan Sanomat
30.12.1964 Ristivetoa Suomen Marsalkan patsaskysymyksessä Mikkelissä.
Seura
25.9.2008 Naisten Marski. Marja-Terttu Yli-Sirniö.
Suomen Kuvalehti
1.6.2007 Petri Pöntinen. Mannerheimista muistomitali.
Svenska Dagbladet
4.8.2009 Arne Melberg: Hamsun och det norska problemet.
Uusi Päivä
29.1.1961 J.J.: Ihaili keisaria, vihasi Suomen työväkeä.
Uusi Suomi
15.3.1941 ”Vaskeen valettu Mannerheim-veistos suomalaisen kodin arvokkain juhlistaja”.
28.1.1951 Suomen Marsalkka Mannerheim kuollut.
5.1.1967 Mannerheim-marssista.
29.1.1967 Vielä Mannerheim-marssista.
Työkansan Sanomat
5.2.1951 Elvi Sinervo. ”Menneisyyden hautajaiset”.
Vapaa Sana
11.2.1951. Mannerheim-palvonta. Atos Wirtanen.
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CD - DVD
Valkokankaan Mannerheim. Uutisfilmejä vuosilta 1918–55. Toim. Ilkka Kippola
ja Tommi Partanen. DVD. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto. Finnkino
2008.
Ultra Bra, CD Sinä päivänä, kun synnyin. Johanna Kustannus Oy 2001.

YLE
Yle Radio1, Todellisia tarinoita -sarja 2, 6.11.2004.
Yle Areena. ”Uralin Perhonen on balladi Pispalasta ja Mannerheimistä”. Jukka
Lindfors 4.3.2008.

Verkkoaineistot
Mannerheimin häpäisijöitten päät pölkylle. Raimo Ilaskivi. 25.2.2008. www://
uusisuomi.fi/blogit/raimoilaskivi/. Luettu 11.4.2008.

Suulliset tiedonannot
Matti Klinge 7.2.2000, Helsinki.
Niina Naarminen 20.3.2007, Helsinki.
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Stalinin ajan vankileireiltä selvinneen
inkeriläismiehen kertomuksesta
Kesän alussa 2001 sain puhelinsoiton Suomalaiseen Kirjallisuuden Seuraan. Puhelimessa suomalainen mies kertoi inkeriläisen
naapurinsa halukkuudesta kertoa tutkijalle vankileirikokemuksistaan Stalinin ajan Neuvostoliitossa. Tein siltä istumalta päätöksen mennä tapaamaan miestä. Ensimmäinen tapaamisemme
oli lokakuussa 2001. Miehen naapuri toimi välittäjänä ja sanoi
minulle: ”Jos luottamus välillänne syntyy, se syntyy silmänräpäyksessä. Jos se syntyy, hän kertoo sinulle tarinansa.” Ensitapaamisessa luottamus välillämme syntyi ja inkeriläismiesmies1 kertoi
oman lapsuudenperheensä kohtalosta sekä omista kokemuksistaan vankileireillä vuosina 1939–1950 Neuvostoliitossa.2
Keskustelumme käynnistyi, inkeriläismies kertoi, minä kuuntelin ja tein kysymyksiä:3
Syntymäaikani 1921 ja nimi on valehdeltu. Vankilassa piti valehdella. Olin poliittinen vanki. Koivukylä tuhottiin sodan jälkeen, se
1

Kertomuksen henkilökohtaisuuden, arkojen kysymysten ja yksityisyyden
säilymisen vuoksi kutsun häntä inkeriläismieheksi (s. 1922, k. 2011). Tutkimusetiikasta ks. esim. Hallamaa, Launis, Lötjönen ja Sorvali (toim.) 2006 ja
Lidman, Koskivirta & Eilola 2017.

2

KGP eli Valtiollinen turvallisuuspalvelu. Neuvostoliiton työleirijärjestelmä,
ns. Gulag (Työleirijärjestelmä) toimi vuodesta 1934 vuoteen 1953. Stalinin
vainoissa kuoli arviolta 7,5–14 miljoonaa ihmistä, määräarvio vaihtelee
suuresti eri lähteissä. Ks. esim. Merridale 2000; Toker 2000; Shrebakova
1992 ja Mäkinen 1993. Karkotettujen karkea arvioluku on 46 000, ks. Reuter 2019 (2020): viittaus Ian Matley 1979, Dispersal of the Ingrian Finns.–
Slavic Review 38:1, 10.

3

SKS:n arkisto, SKSÄ 219.2001. Haastattelija U-M Peltonen 25.10.2001.
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sijaitsee noin 17 kilometriä Pietarista. Lapsuudenkoti oli Koivukylässä. Isä oli Pietarissa töissä, autokoulun opettaja Matti Matinpoika. Hänet vangittiin vuonna 1937.
Kysyn miten se tapahtui?
Yöllä koputtivat oveen, musta koira haukkui. Minä olin nukkumassa veljeni kanssa, esittivät dokumentin, jossa todettiin, että
heillä on lupa vangita. Veivät isän, perhe ei sen jälkeen nähnyt
isää, eikä kuullut hänestä. Äiti kävi monta kertaa etsimässä isää
Pietarissa KGB:n talosta4, jota suomalaiset ja inkeriläiset kutsuivat mustaksi (…) taloksi. Aina valehtelivat äidille, että hänet on
lähetetty Siperiaan tai muualle. Sitten selvisi vuonna 1965, että isä
sai kuolemantuomion ja oli ammuttu vuonna 1938 maaliskuussa.
Mies näyttää dokumenttia, joka on päivätty 20.3.1938, siinä on
tieto, että isä teloitettiin:
Lähellä olevista kylistä melkein kaikki suomalaiset oli vangittu.
Koivukylä oli suomalainen kylä kokonaan, oli vain yksi venäläinen Feodorov. Hän esittelee uuden dokumentin isästä, päivämäärä on 7.5.1992 ja sanoo:
Siinä on virhe, isä ei ollut milloinkaan metsätöissä Kontupohjassa
Karjalassa, valehtelevat. (…) Valehtelivat ennen ja valehtelevat
nytkin.
Kysyn miten äiti selvitti isän kohtaloa.
Äiti kävi monta kertaa Pietarissa KGB:n talossa, valehtelivat aina,
ettei isää siellä ole, on lähetetty johonkin Siperiaan. Siperiassa oli
kuuluisa vankila Aleksanterin keskusvankila, nimestä ei ole tietoa. Äiti ja koko kylä evakuoitiin sota-aikana Jakutiaan, siellä hän
pysähtyi etsimään tätä keskusvankilaa ja kyseli, onko sellaista.
Sellaista ei ollut. Äiti hukkasi vain rahaa etsimiseen ja möi viimeisetkin vaatteet, joita oli. Se oli turha matka. Minä arvelin, ettei isä
ole elossa, vaikka olin nuori poika ja vielä koulussa ennen talvisotaa 1939.

4

Hän viittaa luultavasti sisäasianministeriötä ja salaista poliisia varten 1931–
1932 rakennettuun taloon nimeltä ’Bolsoi Dom’ (Iso talo), jonka yhteydessä
toimi myös vankila.
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Vuonna 1938 vangittiin setä Juho Matinpoika, isä oli Matti Matinpoika. Silloin kävin koulussa Toksovassa. Sedältä oli määrä leikata
sappi, lääkäri määräsi sairaalaan. Hänet tulivat vangitsemaan,
mutta jättivät ja ottivat kuitin, että kun leikkaus on tehty, tule
ilmoittautumaan. Kävin joka päivä (sairaalassa) setää katsomassa,
hänellä oli kirjeitä Suomesta. Isän vanhin veli Tahvo muutti vallankumouksen aikana Suomeen. Juho-setä sanoi, että ”pane piiloon”,
vaikka Tahvo-sedän kirjeissä ei ollut mitään politiikkaa, kirjoitti
omasta elämästään. Minä panin kirjeet piiloon ja kun seuraavana
päivänä menin katsomaan setää, koulu oli aivan lähellä, sanottiin, että hän meni jo kotiin. Kun minä menin kotiin, setä ei ollut
kotona. Minä lähdin katsomaan, mihin olin piilottanut ne kirjeet,
setä neuvoi paikan, mutta kirjeitä ei enää ollut. Ihmettelin, kuka
oli ne löytänyt, oliko setä tullut ja itse ottanut vai oliko löydetty.
Niissä ei ollut mitään valtionvastaista tai vallankumouksellista
sukulaisten kirjeissä. Setä oli vangittu, menikö itse vai oliko tiellä
otettu, lääkäri oli ehkä soittanut.
Miten sedän perheelle kävi?
Setä ei ollut naimissa. Suomen kielen opettaminen oli kielletty
Karjalassa. Setä oli alaluokkien opettajana Matroosassa, hänet
erotettiin työstä ja hän tuli asumaan kesäloman ajaksi meille
Koivukylään. Matroosa on Petroskoista noin 20 kilometriä länteen päin. Sain sedältä yhden kirjeen, joka oli äidille lähetetty.
Hän pyysi lähettämään vankileirille Arkangelin alueelle, asema
oli Piksa, pyysi lähettämään hänelle valkosipulia, auttoi tautiin,
koska ruoka oli huonoa. Pyysi lähettämään ryyniä ja sipulia, jos
vain voi. Meillä ei ollut ruokaa eikä rahaa ja jos olisimmekin lähettäneet, niin Juho-sedälle siitä ei olisi ollut mitään hyötyä, perille ei
olisi mennyt mitään.
Inkeriläismies näyttää minulle valokuvaa sedästä ja hänen ystävästään. Kuvan taakse on kirjoitettu: ”Ole onnellinen, missä
vaellat, sille uskollinen jota rakastat. Muistoksi veli Juholta.” Katsomme kuvaa, mies sanoo: ”Oli vielä nuori mies. Se mies kuoli sitten Jakutiassa”. Tämän jälkeen mies näyttää kuvaa isästään 36–37
-vuotiaana, ”se on otettu matkalipusta”, hän sanoo ja jatkaa:
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Äiti lähetettiin Jakutiaan (Itä-Siperian keski- ja pohjoisosaan)
kolmen lapsen kanssa. Äiti Maria Aapron tytär meni naimisiin
16-vuotiaana isä-Matin kanssa ja minä synnyin vuonna 1922.
Äiti kuoli Jakutiassa nälkään vuonna 1943, paikka oli Trofimovsk.
Dokumenttia ei ole säilynyt. Muut lapset olivat nimeltään Väinö,
Vieno ja Armas. Armas oli vanhin sitten Vieno, Väinö ja minä.
Väinö on Petroskoissa.
Kysyn miten saitte tiedon äidistä?
Sain tiedon vuonna 1951. Etsin veljeäni Armasta nykyisessä
Novo Altaiskyssa. Armas oli Petroskoin yliopistossa, sain tiedon,
kun lähetin kirjeen. Kesälomalla hän tuli luokseni Altaiskyyn ja
kertoi, että äiti kuoli Trofimovskissa.
Kysyn millaiset hautajaiset olivat?
Armas kertoi hautajaisista, Armas pani pienen ristin haudalle,
kun seuraavana päivänä meni haudalle, ristiä ei enää ollut. Silloin ei ollut polttopuita, kaikki ottivat ja polttivat kun oli kylmää.
Paikka oli Lena-joen rannalla, korkea ranta, joki tuli lähemmäksi
ja söi rantaa. Veli kertoi, että joki vei varmaan haudan myöhemmin mukanaan.
Rakensivat arkun laudoista, ei höylättyjä lautoja, kaivoivat maahan ja Armas kantoi toisella puolella ja äidin veli Aapro toisella
puolella. Kahdestaan hautasivat. Sellaiset hautajaiset, oikein kurjat hautajaiset. Ei ollut mitään mahdollisuuksia, ei ollut ruokaa,
eikä ketään kiinnostanut, joka päivä kuoli paljon ihmisiä. Äidin
veli Aapro asui siellä ja kotikylästä muutamia. Äiti ei käynyt
töissä, ei voinut kalastaa, äiti oli lasten kanssa. En tiedä miten
selviytyi, kun minut vangittiin vuonna 1939. Olin kolmas talosta,
joka vangittiin.
Minkä takia arvelet, että isä vangittiin?
Isä oli syytön. Se oli semmoinen aika, että etsivät vihollisia. Se
oli Stalinin, nyt sanotaan uhreja. Inkeriläismies näyttää ihmisoikeusjärjestö Memorialin kokoamaa luetteloa, joka on julkaistu
Karelia-lehdessä 1991 (ent. Punalippu). Siihen on painettu miehen syntymäaika, kansallisuus, vangitsemisaika, tieto, että hän
on elossa ja hänet on rehabilitoitu. Luettelo on pitkä. Miehen isä
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rehabilitoitiin vuonna 1965. Mies sanoo: ”KGP:ssä Petroskoissa
virkailija näytti pykälän, miksi isä on vangittu”. Syytä ei tarvinnut
etsiä ja jatkaa:
Minä kirjoitin Moskovaan ja kysyin, milloin minut rehabilitoidaan. Moskovasta tuli pyyntö, että tarvitaan lisätietoja, missä
sinut vangittiin ja miten se tapahtui. Minä valehtelin, miten se
kaikki tapahtui. Sanoin, että oli sota-aika, oli Talvisota 15. joulukuuta. Minä olin työn jälkeen illalla suksilla hiihtelemässä ja
sotilaat ajoivat maantietä myöten ja pysäyttivät minut. Latu oli
tehty tien viereen ja minä harjoittelin hiihtämistä, olin kova hiihtämään. Hyppäsin myös hyppyristä Toksovassa, joka oli Leningradin isoin hyppyri, vaikka olin vasta 16-vuotias.
Niin, he kysyivät minulta, että oletko sinä suomalainen. Minä
sanoin, että olen suomalainen, kyllä. He panivat minut autoon
ja veivät sinne rajalle ja siitä alkoivat syyttää minua, että menin
alueelle, jossa ei ole lupaa olla. Semmoisen selvityksen kerroin.
Sitten minä sain sen rehabilitointi-dokumentin.
Mikä vuosi se oli, kysyn? Se oli 1989, siitä on venäjänkielinen
todistus. Inkeriläismies kertoo, että hän muutti suomalaisen
nimensä venäläiseksi karattuaan leiriltä ensimmäisen kerran ja
jäätyään kiinni:5
Lähdin Petsora-jokea metsän reunaan, siellä oli mustaviinimarjapensaita ja söin marjoja. Minut oli huomannut asevaatteissa
oleva mies, joka otti minut kiinni. Olin edellisenä päivänä käynyt
hautausmaalla, jossa ei ollut ristejä, haudalla oli kuolleen nimi ja
tuomio ja syntymäpäivä. Satuin huomaamaan 21-vuotiaan pojan
tiedot: Venäläinen Nimi, jolla oli pykälä 162 T, mikä merkitsi
varasta. Hänelle oli annettu kolmen vuoden tuomio. Koetin pitää
muistissa nimen ja pykälän, jos minut saataisiin kiinni.

Tämän jälkeen inkeriläismies käytti kuolleen venäläisen nimeä
ja kertoi kuulusteluissa saaneensa tuomion varkaudesta. Muistaminen, kertominen, vaikeneminen – ja tietäminen liittyvät sotien

5

SKS:n arkisto, SKSÄ 223.2001. Haastattelija U-M Peltonen 12.12.2002.
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kipeisiin kokemuksiin, julmuuteen, ihmisoikeusloukkauksiin ja
ihmisenä olemisen haurauteen.
***
Inkeriläismiehen kertomus palautui mieleeni lukiessani Hassan Blasimin novellikokoelmaa Vapaudenaukion mielipuoli
(2012). Blasim käsittelee kirjassaan kysymystä: miten on mahdollista kuvata sotien sanoinkuvaamatonta julmuutta uskottavasti.
Mikä on kirjailijan rooli ja vastuu väkivaltaisten tapahtumien
kertojana. Novellissa Arkistot ja todellisuus Blasim nostaa esiin
kaksi käsitettä tositarinan ja arkistotarinan. Julmuutta kokeneen
kertojan arkistotarina pyrkii olemaan uskottava kertomus viranomaisarkistoille. Tositarina taas kätkeytyy kokijan mielen sopukoihin.6 Tositarinaa on vaikeaa ellei mahdotonta sanoittaa, sillä
sitä ’mitä todella tapahtui’ ei kukaan uskoisi todeksi:
Jokaisella vastaanottokeskuksen asukkaalla on erikseen tositarina ja arkistotarina. Maahanmuuttoviraston mappeihin päätyviä
arkistotarinoita uudet pakolaiset kertovat saadakseen humanitaarisista syistä myönnettävän oleskeluluvan. Tositarinat taas
patoutuvat mielen sopukoihin pakolaisten elätellä salaisimpia
muistojaan. Kahden tarinatyypin välistä rajaa ei ole kuitenkaan
helppo vetää. Ne nimittäin sekoittuvat toisiinsa niin että on turha
yrittää selvittää, kumpi on kulloinkin kyseessä.7
Tositarinassa kysymys on virallista tietoa haastavasta ja täydentävästä 'toisesta tiedosta’, kokemuksellisesta silminnäkijätiedosta ja sen merkityksistä. Virallinen tieto sodasta ja väkivallasta
kaihtaa moraalisia kannanottoja ja yksilön kokemuksia. Se vetoaa
tosiasioihin ja yrittää saada meidät uskomaan väkivallan välttämättömyyteen sodissa. Kuitenkin virallisen tiedon ja arkistotari-

6

Ks. Löytty 2018, 48–49. Olli Löytty on pohtinut Blasimin termejä arkistotarina ja tositarina. On helppo yhtyä Löytyn näkemykseen, että Hassan Blasim ja Pajtim Statovci avartavat käsitystä sotaa kuvaamasta kirjallisuudesta,
emt. 34–54.

7

Blasim 2012, 9.
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nan rinnalla asianosaiset kantavat mukanaan tositarinaa, ’toista
tietoa’, joka kyseenalaistaa ja haastaa virallisen tiedon.8
Inkeriläismiehen arkistokertomus saattoi päätyä neuvostoviranomaisten arkistoon, mutta miehen ’toista tietoa’ sisältävä
tosikertomus kätkeytyi hänen muistiinsa. Kertomusversiot, tosikertomus ja mahdollinen arkistokertomus tallennettiin SKS:n
arkistoon 2001–2002. Yhteistyömme miehen kertomusversioiden tallentamiseksi arkistoon kesti pari vuotta. Kävin haastattelemassa häntä hänen kotonaan viisi kertaa. Haastattelun jälkeen
kirjoitin kertomuksen nauhoilta tekstiksi, mies tarkasti henkilöiden ja paikkojen nimiä ja teki kertomukseen myös tarkennuksia.9 Kysymystä, miten on mahdollista, että inkeriläismies selvisi
hengissä ’kuolemanleireiltä’ käsittelen Hauras hyvyys sodan muistoissa tekstin yhteydessä.

Tositarinan konteksteista
Suomalaisia on asunut Inkerinmaalla, nykyisen Pietarin lähistöllä, yli 400 vuotta. Itämuutto Venäjälle ja paluumuutto takaisin
Suomeen on vaihdellut poliittisten tilanteiden mukaan. Inkeriläiset olivat suurin suomalaisryhmä 1920–30-lukujen Neuvostoliitossa.10 Etnisen taustansa vuoksi myös Neuvostoliitossa asuvat
suomalaiset joutuivat Stalinin kansallisuuspolitiikan kohteeksi.
Nykyisen Pietarin alueella maatilojen kollektivisointi ja kolhoosien perustaminen, pakkosiirrot, karkotukset, vangitsemiset,
katoamiset ja kuolemat tihentyivät vuosina 1929–1931, 1935–
1936 ja 1937–1938. Vuosina 1937–1938 nykyisen Pietarin alueella
määrättiin ammuttavaksi arviolta ainakin 4 000 inkeriläistä ja yli
10 000 lähetettäväksi vankileireille. Inkerinsuomalaisia karkotettiin Kuolan niemimaalle, Siperiaan, Keski-Aasiaan sekä Japanin
8

Hänninen & Karjalainen & Lahti (toim.) 2005, 5.

9

Vankileireihin liittyviä teemahaastatteluja kertyi yhteensä 11 tuntia. Niitä
säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistossa.

10 Vuonna 1917 inkeriläisiä asui alueella 140 470. Ks. Sihvo 1999. Vuonna
1943 inkeriläisiä evakuoitiin Suomeen 63 000. Ks. Miettinen 2004, 26.
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kupeessa sijaitsevalle Sahalinin saarelle. Toinen maailmansota
merkitsi inkeriläisille täydellistä hajaannusta, diasporaa.11 Inkeriläisten kansallinen herääminen alkoi perestroikan seurauksena
1980-luvun lopulla. Heidän paluumuuttonsa Suomeen alkoi
1990-luvulla, jolloin myös inkeriläismies toteutti nuoruuden haaveensa ja muutti Suomeen.12
Haastattelemani inkeriläismies syntyi Pietarin lähellä Koivukylässä vuonna 1922. Perheessä oli neljä lasta, isä toimi autokulunopettajana Pietarissa ja äiti hoiti kotona lapsia. Isä ja tämän
veli vangittiin ja menettivät henkensä Stalinin kolmannen aallon puhdistuksissa 1937–1938. Tietoisena tilanteesta 17-vuotias
mies päätti lähteä Suomeen, jossa yksi isän veljistä asui. Pietarissa
Sorvaajakoulussa opiskellut nuorukainen suunnitteli ylittävänsä
Suomen rajan salaa, mutta jäi kiinni ja hänet passitettiin vankilaan joulukuussa 1939. Äiti yritti saada poikansa kotiin, mutta
yritykset epäonnistuivat. Koivukylän asukkaat siirrettiin Jakutiaan13, jonne äiti ja kolme sisarusta lähtivät. Äiti kuoli 1943 Jakutiassa nälkään. Perhe hajosi.
Inkeriläismies tuomittiin pakkotyöleireille, joilta hän kolme
kertaa karkasi ja jäi kiinni. Miehen kertomuksessa korostuu epäluottamus viranomaisia kohtaan, jonka hän kiteytti ”valehtelivat
ennen ja valehtelevat nyt”. Myös hän itse valehteli. Kummallakin
osapuolella oli syynsä tehdä niin. Kun mies ensimmäisen kerran karkasi leiriltä ja jäi kiinni, hän muutti inkeriläisen nimensä
venäläiseksi, syntymäaikaansa vuodella ja rikossyytteensä varkaudeksi. Kuulustelutilanteistaan hän kertoi:
Minut vietiin erikoisasemalle, jossa oli noin viisitoista miestä.
Paikassa oli lämmin ja minä nukahdin heti, en tiedä kuinka kauan
nukuin. Antoivat ruokaa niin kuin muillekin annettiin. Parin, kolmen päivän kuluttua unessa kuulin huutoa käytävältä venäläisen
nimen, en mitenkään ymmärtänyt sitä, yksi vartija herätti minut
11 Miettinen ibid. 2004, 25–25; Sihvo ibid. 1991, 343–355.
12 Inkeriläisiä paluumuuttajia on Suomessa arviolta noin 38 000. Ks. Reuter
2019.
13 Jakutia on Pohjois-Aasiassa Itä-Siperian keski- ja pohjoisosassa.
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ja kysyi oletko sinä? Minä siihen olen, olen. Minä sanoin nimen
ensin väärin, luuli että pilkkaan ja korjasi oikein (nauraa). No sitten minut vietiin kuulusteluun, nuori mies kuulusteli, aliupseeri.
Minä kerroin, että lähdin sairaalasta ja kerroin että olen sen ja sen
niminen, minulla oli tuomio 162 T, varastin muutaman mutterin.
Syntymäpaikaksi sanoin Volkov-joen rannan. Kirjoittivat kaiken
ylös ja laskivat minut pois. (…)
Toisen kerran kutsuttiin ja sitten meni muutama viikko ettei
kukaan kutsunut. Pelkäsin, että unohdan kuka minä olen (naurua). Sitten taas kutsuttiin toimistoon ja mies sanoi, että sinä olet
autonkuljettaja. Minä sanoin, että joo joo. Missä sinä opiskelit,
minulta kysyttiin. Vastasin, että Pietarissa opiskelin, samassa
koulussa missä isä oli työssä. Tämä kirjoitettiin papereihin. Kuukauteen ei kukaan kutsunut minua, siellä syöttivät ja juottivat ja
laskivat vielä kävelyllekin noin kymmeneksi minuutiksi. Sitten
ilmoitettiin, että minut lähetetään erikoistilauksia hoitamaan.
Minä sanoin, että hyvä se on teidän vallassanne. En ymmärtänyt
sitä ollenkaan.14

Inkeriläismies oli päättänyt, ettei jää vankileireille vaan karkaa aina tilaisuuden tullessa. Hän kertoi olleensa ainakin 17:llä
vanki- ja pakkotyöleirillä kymmenvuotisen vankeutensa aikana.
Mies näki ja sai myös itse kokea julmuutta ja väkivaltaa. Eletty
menneisyys ilmenee hänessä ruumiillisina jälkinä. Kertoessaan
väkivallasta, hän näyttää minulle arvet sääressään ja silmäkulmassa.15 Inkeriläismiehen kertomusversioiden hallitsevia teemoja ovat raaka vankileirielämä, pakomatkat sekä kuulustelut.
Hän kertoo tapauksesta vuonna 1948 tai 1949. Istumme pöydän
ääressä mies etsii kartasta paikan, tuossa se on, asema oli Bira
(Bolsaja?):
Siellä oli leiri, jossa eivät käyneet työssä ja sinne toivat vain kuolemaan. Ne, joiden tuomio alkoi loppua, vietiin sinne odottamaan
14 SKS:n arkisto, SKSÄ 223.2001. Haastattelija U-M Peltonen 12.12.2001.
15 Ks. ruumiillisuuskokemusten kerrostuneisuutena esim. Tuomaala 2007,
49–69.
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kuolemaa, etteivät pääsisi vapaaksi. Jos vanki oli saanut niin
kauan tietoa koko Venäjän asioista, häntä ei saa laskea vapaaksi,
pitää tappaa.
Paljonko teitä oli ja millaisia vankeja?
Meitä ei ollut paljon, suurin osa oli venäläisiä ja yksi mies oli Volgan saksalainen. Hänelle oli kainalon alle tehty merkki SS. Hän
yritti aina saunassa sitä peittää, minä huomasin sen. Hän ei ollut
Saksasta vaan Venäjältä. Hän ei tietänyt millainen tuomio hänellä
on. Yhden kansalaisuutta en tiedä, mutta hänellä ei ollut käsiä,
oli katkaistu kyynärpään yläpuolelta. En tiedä miten hän selvisi.
Toiset kohtelivat häntä pahasti, joutui antamaan avusta leipää.
Hän puhui huonosti venäjää, oli ulkomaalainen. Sitten oli puolalainen, en tiedä miksi. Muut olivat venäläisiä rikollisia, jotka olivat olleet koko ikänsä vankileireillä. Viettivät vain aikaa, siellä ei
käyty töissä.
Rikolliset pelasivat korttia, pelasivat kaikki vaatteensa, ruokansa
pelasivat. Siellä tuli moni hulluksi. Kerran yksi hyppäsi alushoususillaan ikkunasta lasin läpi yöllä, ne jotka vahtivat leiriä torneissa, ampuivat hänet hankeen. Jos halusi mennä vaikka vessaan,
piti ovella huutaa: Päällikkö saanko mennä? Joku vartija sanoi:
Mene vain. Toinen taas sanoi: Koeta mennä. Jos koetti mennä,
vartija komensi: Maahan. Siinä saattoi joutua olemaan maassa
parikymmentäkin minuuttia kovassa pakkasessa. Vartijat olivat
kuin petoja, päällikkö myös. (…) 16

Myöhemmin tehdyssä haastattelussa inkeriläismies kertoo:
Rikollisilla oli enemmän valtaa ja he järjestivät sen (nälkälakon,
josta mies oli aiemmin kertonut). Määräsivät vain, että tänään ei
mennä ruokalaan, jos joku meni vessaan tai muualle, tarkistivat
syyn. Heitä oli noin kymmenen. Pelasivat korttia koko yön ja joku
menetti kaikki vaatteensakin. Kerran yksi huusi ”kukkoriekuu”
koko yön kolmen minuutin väliajoin. Istui ”njarilla”(lavitsalla) ja

16 SKS:n arkisto, SKSÄ 225.2001. Haastattelija U-M Peltonen 12.12.2001.
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huusi: Kukkoriekuu. Eihän siinä voinut nukkua. Semmoistakin
oli (nauraa).17

Miten tällaisessa tilanteessa pystyi pitämään päänsä kirkkaana,
kysyn joulukuussa 2001 ja uudelleen kesäkuussa 2002:
Monet tulivat hulluksi, hävittivät kaiken ihmisyytensä, tulivat mielisairaaksi. Minua usein nauratti, jos hän ”kukkoriekui”,
minua nauratti vain (nauraa). Oli niin, että minulla oli sellainen
sisu, ajattelin, että minä en tänne jää, enkä kuole tänne.18

Vankeja ja vartijoita ei pidetty kauaa yhdessä, ettei heidän
välilleen syntyisi myötätuntoisia suhteita. Kuitenkin, joskin harvoin, saattoi kohdata inhimillisen vartijan:
Vartija saattoi, heittää sätkän vangille, jos tämä pyysi. Tällaista
vartijaa alettiin kunnioittaa ja siksi niitä vaihdettiin. Tieto meni
heti päällikölle. Vartijoiden kohdalla oli sama pelko. Silloin oli
elämä sellaista, että jokainen pelkäsi toista. Jokainen ymmärsi
hyvin sen.19

Edellä olevista kertomusversioista käy ilmi, että pelko tulevasta
ja epäluottamus kaikkia kohtaan olivat koko ajan läsnä. Armottomissa olosuhteissa niin vartijoissa kuin vangeissakin oli moraaliltaan hyvin erilaisia ihmisiä. Jotkut osoittivat myötätuntoa, toiset
äärimmäistä kovuutta. Vankileirikierre kesti inkeriläismiehen
kymmenen nuoruuden vuotta. Hän selvisi pahamaineisilta Kolyman20 ja Magadanin kultakaivoksilta Siperiasta, joista kenenkään
ei uskottu säilyvän hengissä.
Inkeriläismies vapautettiin vankileiriltä yllättäen vuonna 1950:
17 SKS:n arkisto, SKSÄ 10.6.2002. Haastattelija U-M Peltonen 10.6.2002.
18 SKS:n arkisto, SKSÄ 10.6.2002. Haastattelija U-M Peltonen 10.6.2002.
19 SKS:n arkisto, SKSÄ 10.6.2002. Haastattelija U-M Peltonen 10.6.2002.
20 Esimerkiksi Varlam Varlam Šalamov (1907–1982) joutui Stalin leireille
1929–1931 ja 1937–1951. Novellikokoelmassaan Kolyman kertomuksia
(suom. Ulla-Liisa Heino 1991) hän kuvaa vankikokemuksia, raakaa elämää
ja toivottomuutta.
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Kerran kun tultiin työstä illalla, minut pysäytettiin ja otettiin valokuva. En ymmärtänyt miksi, enkä sitä kysynytkään kun edessä oli
vielä kahdeksan vuotta. En uskonut, että se voisi tapahtua vapautta
varten. Minua ei pyydetty työhön ja lepäilin ”njarilla”(lavitsalla),
Sitten tuli päällikkö, entinen vanki ja kysyi, mitä sinä täällä teet.
Sanoi, että sinua siellä (toimistossa) odotetaan. Minä menin sinne
ja kaksi aseistettua miestä odotti, käskivät: Kävelylle, mars. Taas
sille samalle asemalle vietiin. Toinen sanoi toiselle, ettei jäädä
odottamaan vaan kävellään rautatietä myöten, Sanoivat, että minä
pääsen vapaaksi. Minä ihmettelin, että ei ole totta, taas petkuttavat
minua. Jos vapaaksi pääsen, niin miksi minua viedään vartijoiden ja kiväärien kanssa (nauraa). Seuraavana aamuna oltiin vasta
perillä. Minut tuotiin esikuntaan, vahti sanoi: Istu tuossa. Siinä oli
lauta. Istuin yksin siinä ja minut kutsuttiin sitten sisälle. Sanottiin: Allekirjoita, siihen oli liimattu minun valokuvani paperiin ja
katsoin toiselle puolelle. Allekirjoitin sen, rahaa ei minulla ollut.
No näytti minulle mökin ja sanoi, että vietä yö siellä ja aamulla
tullaan sinua taas hakemaan. No menin sinne sisälle, yksin olin,
siellä ei ollut ketään. Huone oli lämmin, siellä oli (makuu)lavat ja
menin nukkumaan, oli takana pitkä matka. Sitten sinne tuli vielä
neljä lisää. Aamulla tulivat hakemaan ja veivät meidät suoraan
asemalle ja antoivat liput. Siihen loppui vankileiri.21

Vapauduttuaan mies joutui sattumalta junanviemänä teollisuuskaupunki Novo Altayhin, meni pian naimisiin ja sai kaksi
lasta. Vankileiriltä palaaminen ei ollut yksinkertaista varsinkaan
vaietun tositarinan takia, viranomaiset tarkkailivat häntä koko
ajan:
Antoivat minulle kolmen kuukauden passin. Se oli kiusaamista.
Sain passin Sergei Vasiljevits nimellä. Syntymätodistusta ei ollut,
passia et saa, jos ei ole syntymätodistusta. Kolmen kuukauden
kuluttua, minun piti taas hankkia uusi passi ja jatkaa. Se oli kiusaamista sen passin kanssa. Piti olla asuintodistus, työtodistus ja
korttelipoliisin todistus etten ole huligaani tai juoppo. Jonossa oli
aina satoja ihmisiä. Jos pilkku tai piste puuttui tai oli virhe, pääl21 SKS:n arkisto, SKSÄ10.6.2002 Haastattelija U-M Peltonen 10.6.2002.
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likkö antoi aina takaisin kaikki ja sanoi, että tee uudelleen. Ei riittänyt, että pilkku tai piste korjattiin. Minulta meni aina viikkoja
siihen. Usein se oli hermostuttavaa.

Esimerkistä ilmenee miten entisiä vankeja nöyryytettiin mielivaltaisesti.22 Mies eli yli 20 vuotta (1950–1970) venäläisenä
insinöörinä, kunnes päätti ottaa suomalaisen nimensä takaisin,
kertoa perheelleen tositarinansa ja muuttaa Petroskoihin. Kysyn,
miten vaimo ja lapset suhtautuivat tietoon:23
Kerroin totuuden ja juttu alkoi pikkuhiljaa kasvaa. He alkoivat
vihata minua, miksi en ollut kertonut. Lapset menivät vaimon
puolelle. Heidät oli koulussa kasvatettu samalla tavalla. Suomi on
kapitalistinen maa, suomalainen on vihollinen, joka taisteli saksalaisten kanssa Venäjää vastaan. Minusta tuli vihollinen perheessä.
Kysyn vielä, miten lapset suhtautuivat?
Myöhemmin he voivat miettiä, kun saavat tiedon totuudesta.
Siitä, miten kaikki tapahtui. Vaimo oli kasvatettu niin kuin puolueen jäsenet kasvattavat lapsiaan. Lapset kasvoivat siihen samaan,
vaikka tiesivät ettei se ole totta tai se ei ole näin. Sehän on väärin,
että pitää todistaa asioita. Vaikka jokin oli valkea, sanottiin, että se
on musta. Mustempaa en ole milloinkaan nähnyt.
Lapset kun lukevat, saavat tiedon, miten kaikki oli. Tuli mieleen,
että minua kohtaan tehtiin vääryyttä.

Venäläinen perhe ei hyväksynyt miehen ilmi tullutta henkilöhistoriaa ja hajosi. Kysyn, oletteko pitäneet yhteyttä? Hän vastasi
lyhyesti: ”En yhtäkään kirjettä. Mitään tietoa ei ole”. Henkilökohtaisesta elämästään vapaudessa, mies kertoo vain silloin kun
kysyn.24 On selvää, että vuosikymmenien jälkeen mies sisällyt22 Vrt. Danielssbacka 2013.
23 SKS:n arkisto, SKSÄ10.6.2002 Haastattelija U-M Peltonen 10.6.2002.
24 Inkeriläismies lahjoitti SKS:aan arkistoitavaksi myös vuonna 1978 käsin kirjoittamansa muistelman, jossa hän kertoo yrityksestään tulla salaa Suomeen
ja vangiksi joutumisestaan Talvisodan kynnyksellä 1939. Käsinkirjoitetun
tekstin laajuus on 59 sivua. Hän lahjoitti SKS:n arkistoon myös henkilökohtaisia dokumentteja ja valokuvia.
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tää kokemuksiinsa koko elämänsä. Kuitenkaan, vaikka hän koki
vääryyttä, väkivaltaa ja ymmärtämättömyyttä, hän ei suostunut
katkeroitumaan. Humoristinen näkökulma vastoinkäymisiin oli
hänen tapansa selviytyä.
’Kansanvihollinen’ oli Stalinin valtakaudella käytetty termi,
jolloin kuka tahansa saatettiin leimata viholliseksi tai petturiksi.
Termiä käytettiin kuolemantuomioiden, karkotusten ja pakkotyötuomioiden aatteellisena juridisena perusteluna. Ihminen
leimattiin rikolliseksi ilman rikosta. Neuvostoliiton rikoslaista
’kansanvihollinen’ termi poistettiin vuonna 1958. Yksilötasolla
epäluulo ja epäluottamus jättivät kuitenkin syvät jäljet ihmisten
mieliin.25
Miehen hiljaisuudelle, tositarinan kertomatta jättämiselle on
syynsä, keskeinen syy on se, että puhuminen vainoista, poliittisista
vangeista ja vankileireistä oli hengenvaarallista 1960–70-luvuille
saakka.26 Tämän hän totesi myös itse, kun kysyin, keskusteltiinko
katoamisista ja pakkotyöleireistä ennen 60-lukua lähipiirissä: ”En
puhunut, eikä kukaan puhunut. Joskus kuiskattiin, että hän oli
vankileirillä. Harvoin vankilierillä olleet hymyilivät. Kaikki tiesivät, että olivat viattomina siellä olleet”. [”Ei puhuttu, jos joku
koetti puhua, niin hän hävisi jättämättä jälkeäkään --.”].27 On
ilmiselvää, että viranomaisille kerrottu arkistotarina vaikutti
myös siihen, että mies jäi henkiin.
Kertomiseen liittyy ratkaisevalla tavalla poliittisen tilanteen
muutos. Syyttömästi teloitettujen ja tuomittujen arvon palauttaminen rehabilitointi alkoi Josif Stalinin kuoleman jälkeen 1951
myös miehen ja hänen sukulaistensa kohdalla. Stalinin henkilökultin purkaminen käynnisti ’suojasääksi’ kutsutun vaiheen Neuvostoliiton kulttuurielämässä. Glasnost ja Perestroika mahdollistivat venäläisen ihmisoikeusjärjestö Memorialin28 toiminnan
25 Ks. esim. Aleksijevits 2017, 25; Kaivola-Bregenhoj 2007, 187.
26 Langer 1991; Shrebakova ibid. 1992, 102–115.
27 SKS:n arkisto. SKSÄ 227.2002, 10.6.2002 U-M Peltonen. Hakasuluissa kertojan lisäys vuonna 2003.
28 Memorialin perustivat 1987 kirjailijat ja tutkijat, mukana oli runsaasti
25–35-vuotiaita. Ks. esim. Merridale 2000, 350, 386–401. Leireillä kuolleista
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ja vaiettujen ihmiskohtaloiden esille nostamisen virallisessa julkisuudessa. Kun kysyin, milloin vankileirikokemuksista saattoi
alkaa puhua mies vastasi:
Vuonna 1990, kun Jeltsin tuli valtaan. Jo vähän ennen kuin perestroika ja glasnost tulivat.
Entä perhepiirissä ja kotona?
Puhuttiin, puhuttiin, tietenkin kerrottiin. Lehdissä oli kertomuksia, kerran oli kokouskin, jossa puhuttiin vankileiristä Petroskoissa. Yksi mies kertoi, että hän karkasi Siperiasta, ei ollut vankileirissä vaan karkotettuna. Talven hän vietti sian läävässä monta
vuotta, yöllä söi sian ruokaa. Se oli koiran elämää. Hän kertoi siitä
siellä lavalla ja itki. Hän oli silloin 11-vuotias. Kokouksen jälkeen
pyysin, että vien hänet autolla kotiin. Minulla oli sellainen pieni
auto, jossa oli moottoripyörän moottori ja kova ääni. Hän vastasi
minulle, että seuraavalla kerralla sitten.29

Stalinin vainojen uhrien tietoja alettiin julkaista muun muassa
Karelia-lehdessä vuonna 1991 (ent. Punalippu). Luetteloissa esitettiin henkilön nimi, syntymäaika, kansallisuus, vangitsemisaika
ja tieto, onko henkilö elossa ja milloin hänet on rehabilitoitu.
Miehen isä rehabilitoitiin vuonna 1965, mies vuonna 1989. Mies
kertoi etsineensä tietoja isästään, KGB:ssä Petroskoissa virkailija
näytti pykälän, miksi hänen inkeriläinen isänsä oli vangittu.
”Äänettömyys sotien ja julmuuksien ympärillä tihenee unohdukseksi”, muotoili Vladimir Jermakov käsitellessään30 Sergei
Dovlatovin (1941–1990) teosta Zona (suom. Vyöhyke 1982). Hän
huomauttaa:
Tärkeintä on havaita, että jako oikeamielisiin ja syyllisiin ei ole
sama kuin jako hyviin ja pahoihin. Sietämättömän raskaassa elämässä kaikki perustavanlaatuiset moraaliset käsitteet vääristyija Siperiaan karkotetuista kirjailijoista ks. esim. Toker 2000; Jermakov 2015;
Anhava 2018.
29 SKS:n arkisto, SKSÄ 223.2001. Haastattelija U-M Peltonen 12.12.2002.
30 Jermakov 2015, 105.
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vät. Työleirin ja vapauden, vankien ja vartijoiden välillä vallitsee
samankaltaisuus. Sama sydämetön maailma leviää kaikkialle.31

Haastattelemani mies oli niitä harvoja miespuolisia inkeriläisiä, jotka jäivät eloon vanki- ja pakkotyöleireiltä.

Kertomus historiallisena todistuksena
Giovanni Levi on korostanut, että kaikki sosiaalinen toiminta –
myös kerronta – näyttää olevan tulosta jatkuvasta neuvottelusta,
manipulaatiosta, valinnasta ja päätöksistä yksilöiden normatiivisessa todellisuudessa, joka ei näennäisen suuresta valikoimastaan
huolimatta tarjoa moniakaan mahdollisuuksia yksilöllisiin tulkintoihin tai vapauksiin.32
Kertojat valitsevat kertomukselleen ilmaisutavan, mikä heistä
parhaiten sopii heidän omiin kokemuksiinsa tietyssä kerrontatilanteessa tietyille kuulijoille. Väkivallasta ja terrorista kertomiseen liittyy läheisesti todistaminen, mutta siihen liittyy myös
mukana olleen todistajanlausunnon, kokemuksen ja tilannekohtaisen esittämisen yhdistäminen.33 Oikeudessa todistaja todistaa
jonkun asian puolesta ja antaa lausunnon, jolla esittää väitteensä
oikeaksi. Todistaja on myös silminnäkijä, hän vannoo oikeudessa
valan, jolla hän vakuuttaa puhuvansa totta. Sodan väkivallan tai
keskitysleirin kokeneen kertomus rinnastuu silminnäkijän todistajanlausuntoon, mutta myös eroaa siitä. Todistajanlausunnossa
painottuu oikein muistamisen pakko ja voikin kysyä, toimiiko
todistajanlausunto, tässä yhteydessä kertomus Stalinin ajan työleirikokemuksesta muistamisen muotona? Juridisessa mielessä
todistajanlausunnon oikein muistaminen liittyy yksityiskohtiin
henkilön- ja paikannimiin, kellonaikoihin, vuodenkiertoon. Tärkein ero oikeudelliseen ajatteluun on, että muistitieto antaa ker31 Jermakov 2015, 129.
32 Levi 1991, 107; Todorov (1999) 2001. Ks. myös Ihanus 2012, 146–152.
33 Skultans 1998, Xii, 22.
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tojalle tilaa reflektoida, palata muistoihinsa ja jopa väittää niitä
vastaan.34 Muistitiedossa kertoja esittää tulkinnan mitä tapahtui,
miten tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi. Haastattelutilanteessa kasvokkainen keskustelu sallii joustavuuden, tarkentavat kysymykset ja myös kontrollin.
Todistajalausunnon tai tositarinan olemus on syvästi omaelämäkerrallinen, se kertoo ensimmäisessä persoonassa minulle
tapahtuneesta, toisille vain osittain jaettavissa olevasta salaisuudesta. Siitä, mikä tapahtui minulle, jonka minä elin, näin, kuulin, koin ja tunsin. Siinä kerrotaan koetusta totuudesta.35 Toisen
maailmansodan joukkotuhoa tutkineet ovat korostaneet todistajanlausunnon olemusta tekona, ei esityksenä. Joukkotuhon
kertomukset tai todistajanlausunnot viittaavat keskiaikaiseen
oikeuskäytäntöön. Todistajanlausunnolta ei tuolloin edellytetty
tietoa tai ymmärrystä tapahtumasta, vaan pikemminkin todistajanlausunnon piti ilmentää moraalisen yhteisvastuun suhdetta
henkilön, tapauksen ja muiden välillä. Yhteisvastuu ei ole kansanomaisen todistajanlausunnon teema, vaan sen perustava ajatuksellinen sisältö.36
Andrea Frisch, joka on tutkinut keskiaikaisia todistajanlausuntoja ja todistamista, painottaa, että keskiajalla todistaja oli usein
kyvytön kertomaan tapauksen ”faktoja”, mutta kykeni kantamaan
todistusta kantajastaan tai syytetystä osapuolesta, ja oli näin eettinen todistus. Tällainen todistus osoitti suullisen ja kirjallisen
ilmaisun rinnakkaiseloa, todistamistavan muuttumista kirjoitettuun muotoon. Todistamisen tavasta kävi ilmi, että suullisen
todistuksen heikentyminen ei merkinnyt suullisen täydellistä
puuttumista juridisesta diskurssista. Frisch osoittaa, että oikeusistunnoissa alkoi esiintyä ongelmia, kun suullisista todistajalausunnoista siirryttiin kirjallisiin todistamiskäytäntöihin.37

34 Leydersdorff 1992, 148.
35 Derrida 2000, 43.
36 Frisch 2004, 184–185.
37 Frisch emt. 2004.
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Carlo Ginzburg on pohtinut kiinnostavalla tavalla kysymystä,
miksi oikeudenistunnoissa ei pidetty 1500-luvulla riittävänä yhtä
todistajanlausuntoa, vaan niitä tarvittiin useita. Hän korostaa,
että (historian)tutkimuksen ja oikeustieteen tieto-opilliset perusteet eivät käy yksiin ja että juridisia periaatteita ei voida soveltaa
suoraan humanistiseen tai yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.38 Todistajalausunnot ovat hierarkkisia; suullinen todistajanlausunto (tai kertomus) on ensikäden lähde, kun se kirjoitetaan siitä tulee toisen käden lähde. Myös kokemuksesta voidaan
erottaa ensikäden kokemus, toisen käden kokemus, kolmannen
käden kokemus ja niin edelleen.
Keskitysleirikertomuksissa, miehen kertomuksissa pakkotyöleireiltä tai vuoden 1918 sisällissodan väkivaltaa kuvaavissa
kertomuksissa on nähdäkseni kysymys samasta ilmiöstä. On
hedelmällistä erottaa toisistaan kokemus tapahtuneesta ja tieto
tapahtuneesta. Omakohtaiseen tietoon perustuva eettinen todistus sisältää toisenlaista informaatiota. Ymmärrän todistajalausunnon tai kertomuksen ihmisloukkauksista toisin sanoen tositarinan laajasti historiallisena todistuksena, joka kantaa mukanaan
moraalisen ulottuvuuden ja dialogin suhteessa toisiin ihmisiin.39
Kertomukseen sisältyvät käsitykset, yleistykset ja mielikuvat
muuttuvat ymmärrettäviksi vasta, kun ne kytketään reaalimaailmaan, siihen fyysiseen todellisuuteen, jota ne kuvaavat.40
On olennaista kysyä, mitä asioita julkisuudessa ja yksityisyydessä voidaan käsitellä. Monet toisen maailmansodan tuhoamisleirien traumaa tutkineet ovat osoittaneet, että kuulija kokee
keskitysleirit hämmentävänä tunteena, loukkauksena, tyrmistyksenä, kauhuna ja pelkona.41 Carlo Ginzburg on osoittanut
tutkimuksissaan, että väkivaltaisia keinoja sisältäneet kuulustelumenetelmät opettivat uhreille, millaisia tunnustuksia tai arkisto-

38 Ginzburg, 1996, 127–128 ja 1999, 116–119.
39 Portelli 1991, 250, 256; Portelli 1997.
40 Apo 2001, 20.
41 Vrt. Laub 1992, 58; Ks. Passerini 2005, 238–254.
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kertomuksia heidän oli hyvä tehdä.42 Samaan ilmiöön viittaavat
niin Hassan Blasimin kaunokirjallisen teoksen kertomukset kuin
inkeriläismiehen kertomusversiotkin. Inkeriläismiehen kertomuksessa varioivat useat kertomusversiot, mustan ja harmaan
sävyt, kuten Hassan Blasimin novelleissakin. Hänen kertomuksiinsa pätee Blasimin huomautus: ”kahden tarinatyypin välistä
rajaa ei ole kuitenkaan helppo vetää. Ne nimittäin sekoittuvat
niin, että on turha selvittää, kumpi kulloinkin on kyseessä.”43 On
kehiteltävä aineistojen lukutapa, joka nostaa esille kokijoiden
käsityksiä syytettyjen ajatusmaailmoiden sopeuttamisesta viranomaisten käsityksiin.44 Lisäksi on huomattava, että minä kertomuksen kuulijana, tallentajana ja haastattelijana edustin sekä
arkistoa että tutkimusta.
Hiljaisuuden vääjäämätön elementti viittaa käsitykseen totuudesta, joka kiinnittyy pikemminkin muistiin kuin unohdukseen.
Muistamisen ja historian välillä ei ole yksinkertaista kahtiajakoa.45
Muistamisen sosiaaliset kehykset eivät ole neutraaleja tai
luonnollisia. Muistitiedossa vallitsee kaksi viitekehystä. Ensiksikin siinä vallitsee referentiaalinen, todelliseen elämään viittaava
kehys. Kirjoittaminen tai puhuminen todellisesta elämästä ei
ole elämän valokopiointia; se rakentuu kunkin kirjoittajan tai
puhujan käsityksistä omasta elämästään. Toiseksi siinä vallitsee
kirjoittajan ja lukijan tai kuulijan ja kertojan välinen merkityksenantokehys, jossa kummankin tarkoitusperät ovat alttiita väärinymmärtämiselle.46

42 M. Peltonen 2005, 81–82; viittaus Carlo Ginzburg 1983, The Night Battles.
Witchcraft and Agrarian Cults in the Sixteenth and Seventeeth Centuries ja
Ginzburg The Cheese and the Worms 1980, Juusto ja Madot. 1500-luvun myllärin maailmankuva. Suom. Aulikki Vuola. Gaudeamus 2007.
43 Blasim 2012, 9–10.
44 M. Peltonen 2005, 80–82.
45 LaCapra 1997, 80–112.
46 Lejeune 1989, 70–73; Portelli emt. 1991, 20–21. Lejeune tarkastelee Sartren
omaelämäkertaa Les Mots (1964) engl. The Words (1964). Lukijan ja tekstin
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Elie Wiesel, keskitysleirin kokenut juutalainen kertoo kirjoittaneensa todistaakseen. Kukaan ei esitä todistajanlausuntoa sen
itsensä takia, vaan kantaakseen vastuun.47 Juutalainen Janina
Bauman taas vaikeni neljänkymmenen vuoden ajan ja vasta äidin
kuolema sai hänet tajuamaan, että hän oli nyt ainoa, joka voisi
kertoa perheensä tarinan. Hän sanoo olevansa velkaa niille puolalaisille, jotka auttoivat juutalaisia, siksi hänen velvollisuutensa
oli jättää kirjoitettu testamentti.48 Edellä kerrottu pätee myös
inkeriläismieheen. Myös hän sanoi haluavansa jättää testamentin
jälkipolville toiveenaan, että he ymmärtäisivät totuuden. Kaikki
edellä mainitut kertojat nostavat esiin todistamisen moraalisen
aspektin, eivät pelkkää selostusta, mitä heidän elämässään tapahtui. Ajatus eettisestä ja moraalisesta ulottuvuudesta kertomuksissa liittyy sotiin ja julmuuksia kokeneiden muistojen mutkikkuuteen niihin liittyvän haurauden takia.
Muistitieto välittää kertojan käsityksiä ja tulkintoja historiasta.
Luisa Passerini korostaa suullisten lähteiden erityisyyttä siksi, että
ne avaavat uudenlaisen todellisuuden sfäärin arkeen, kokemuksiin, alistettujen ja syrjäytettyjen asemaan.49 Kerronnan dimensiot ilmenevät suhteessa muistiin, ideologiaan ja tiedostamattomaan. Muistitieto ja folklore kyseenalaistavat perinteisen positivistisen tieteenkäsityksen, joka merkitsee ulkopuolelta saneltua
objektiivisuutta. Tutkiessaan 1500-luvun armonanomuksia Natalie Zemon Davis kiinnitti huomiota erityisesti kuolemaantuomittujen armonanomusten fiktiivisiin piirteisiin, miten niissä
ilmenevät esimerkiksi laatijan identiteetti, toiveet, rikos ja sen
seuraukset. Armonanomuksista oli mahdollista tavoittaa todennäköinen tai ainakin moraalinen totuus. Faktoihin rajoittuminen
jättää sivuun merkityksellisen kiistan siitä, mikä on todellista tai
mitkä asiat liittyvät inhimillisiin peruskysymyksiin.50 Varman tievuorovaikutussysteemien tarkastelun tärkeyttä ovat korostaneet monet tutkijat.
47 Felman & Laub 1992, 3.
48 Bauman 2000, 336–337.
49 Passerini 1987, 53–55.
50 Zemon Davis 1987.
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don sijasta onkin etsittävä tutkimuskysymysten kannalta hedelmällistä tietoa.51
Miten kysymysten kannalta relevanttia tietoa voidaan tavoittaa? Tiedon todenmukaisuus on aina kulttuuria koskeva asia.
Ajatustapojen ja merkitysten jäsentely auttaa kuitenkin tekemään
tulkintoja. Kertomuksista saamme tietää jotakin olennaista totalitaarisista ja autoritaarisista valtarakennelmista, jotka perustuvat vallan tiukkaan kontrollointiin ja valinnan mahdollisuuksien
tuhoamiseen.52 Samalla ne osoittavat valtarakennelmaa kannattelevan yksilön moraalikoodeja ja vaihtoehdon olla tottelematta
sääntöjä. Kertomukset osoittavat, että järjestelmä ei ole aukoton,
sillä valtaa käyttävällä on mahdollisuus valita tekonsa. Selviytyneiden todistukset varoittavat meitä luottamasta liiaksi tilastojen
ja muiden virallisten lähteiden informaatioon. Henkilökohtaisten muistojen luokitteleminen puolueellisiksi, subjektiivisiksi
ja itseään ruokkiviksi johtaa naiiviin luottamukseen virallisten
lähteiden totuusarvoon, kuten Leona Toker on huomauttanut.53
Viralliset lähteet eivät ole yhtään ongelmattomampia kuin yksityisetkään lähteet.

51 Kalela 2000, 91.
52 Reiners 2001, 250–251,
53 Toker, 2000, 3, 9.
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Hauras hyvyys ja anteeksianto sodan
muistoissa
Bulgarialaissyntyinen filosofi Tzvetan Todorov havaitsi toisen
maailmansodan aikaista Bulgariaa koskeneissa tutkimuksissaan,
että ihmiset kykenivät ääritilanteista ja kovasta (moraalisesta)
painostuksesta huolimatta hyvyyden tekoihin.Tätä ilmiötä hän
kutsui hauraaksi hyvyydeksi.
Hyvyys ilmeni kompleksisessa historiallisessa tilanteessa: Bulgaria oli Tanskan ohella ainoa natsien kontrolloima maa Euroopassa, joka ei noudattanut käskyä karkottaa juutalaisia maastaan
vaan suojeli heitä. Poliittiset päättäjät, kirkon johto ja lakimiesten,
lääkäreiden, kirjailijoiden ja taiteilijoiden etujärjestöt puhuivat ja
kirjelmöivät karkotuskäskyä vastaan. He painottivat, että Geneven sopimuksen ja lain nojalla kaikkia kansalaisia on kohdeltava
tasavertaisesti. Yksimielisesti bulgarialaiset, myös ne, jotka eivät
osallistuneet julkiseen keskusteluun, kieltäytyivät ilmiantamasta
ja karkottamasta juutalaisiaan.1 Vastaavanlainen tapaus, jossa
ihmiset suojelivat kuoleman vaarassa olevia, tapahtui ranskalaiskylässä nimeltä Le Champon 1940–1944. Kylän katolinen kirkkoherra ja kyläläiset pelastivat tuhansia juutalaisia. He tekivät sen
kristillisen moraalin nimissä.2 Sotiin myös Suomen sisällissotaan
vuonna 1918 sekä talvi- ja jatkosotaan liittyy kertomuksia hauraasta hyvyydestä eli ”pienistä teoista”, joilla on suuri merkitys.
Näistä teoista on toistaiseksi vain vähän tutkimustietoa.
On paradoksaalista havaita, etteivät hyvät teot ja norminmukainen käyttäytyminen useinkaan kiinnosta ihmisiä. Sen sijaan
1

Todorov 2001, 27–35.

2

Glover 2010, 500–503; ks. myös Hallie 1979.
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paha kiinnostaa ja askarruttaa lähes jokaisen mieltä. Hyvyys ja
pahuus käyvät ihmisessä jatkuvaa kamppailua. Pahuus on olemassaolomme ongelmallisimpia asioita. Kristillisessä ajattelussa
synti ja pahuus liitetään toisiinsa, ja synnin tekeminen ahdistaa
ja syyllistää ihmistä. Pahan teon voi kuitenkin saada anteeksi, jos
sitä katuu syvästi, pyytää vilpittömästi anteeksi ja sovittaa rikoksensa. Ihminen on erehtyväinen, mutta hän voi vilpittömästi
katua pahoja tekojaan, anoa anteeksiantamusta ja hyvittää.
Moraalin näkökulmasta kuoleman aiheuttamista on pidetty
vääränä ainakin kolmesta syystä. Ensiksikin ihmiselämä on
ehdottoman arvokasta, toiseksi jokainen ihminen haluaa elää ja
viimein jokaisella ihmisellä on luovuttamaton oikeus elämään.
Kaikki edellä mainitut ovat toisistaan riippuvaisia ja kahta ensimmäistä onkin käytetty kolmannen perusteluna.3 Sota on useimmiten poikkeustilanne yhteiskunnassa, koska silloin moraalisäännöt murtuvat ja tappamisesta tulee sallittua. Tappaminen
sodassa luo tällöin sovittamattoman moraalisen ristiriidan.
Sodassa on kuitenkin tilanteita, joissa hyvyyttä on äärimmäisen vaikea toteuttaa mutta joissa se silti on mahdollista. Määritän
hyvyyden tässä yhteydessä Charles Taylorin tavoin moraalisiksi
teoiksi, jotka liittyvät ihmisen oikeuteen elää ihmisarvoista elämää. Hyvyys sisältää moraalisen asenteen, kunnioituksen ja vastuun elämää ja toisia ihmisiä kohtaan. Hyvyyden teot, sisältävät
arvioinnin siitä, mikä on oikein ja mikä väärin ja mitä on olla
ihminen ihmisten joukossa.4 Hyvyyden teot sodissa jäävät hiljaisiksi kertomuksiksi.5 Kertomukset vääryyksien hyvittämisestä ja
hyvyyden teoista sodassa eivät juuri näy virallisessa julkisuudessa
tai lähteissä, mutta muistitieto ja kaunokirjallisuus nostavat ne
esiin: niissä kerrotaan ihmisistä, jotka auttoivat hädässä olevia ja
niistä, jotka halusivat hyvittää.
Käsittelen hauraan hyvyyden ilmenemistä kertomuksissa,
jotka liittyvät Suomen sisällissotaan 1918 ja Stalinin ajan terroriin
3

Häyry & Häyry 1987, 133.

4

Taylor 1989, 92–94, 106.

5

Felman & Laub 1992, 3.
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Neuvostoliitossa. Olen kiinnostunut siitä, mitä ja miten ihminen
kertoo pahan teon välttämisestä tai väärän teon hyvittämisestä.
Miten moraalinen valinta ilmenee kertomuksessa ja miksi kertomus ylipäätään esitetään. Vahvistetaanko kertomuksella kenties
jotakin kertojalle, uhrille tai väärintekijälle tärkeää? Muistelukerronta ja kaunokirjallisuus näyttävät hyvyyden liittyvän vapaaseen
tahtoon. Tunnustamisen ja todistamisen taustalla on pyrkimys
hyvittää ja tarve työstää katkeruutta tai päästä kaunasta eroon.
Tämän perusteella ihmisillä olisi käytössään inhimillisiä moraaliresursseja kunnioitukseen ja myötätuntoon.6

Ihmisyyden rajalla
Eräs toistuva kertomusaihe, jossa hauraalla hyvyydellä on ratkaiseva merkitys, on hengen pelastuminen. Hyvyyden teot tällaisissa
kertomuksissa liittyvät usein väkivallan ja sodan uhreihin, joita
autettiin tavalla tai toisella. Kertomuksen esittää usein pelastunut.
Haastattelin vuonna 2001–2002 inkeriläismiestä (1922–2011),
joka kertoi elämästään vankina Stalinin ajan työleireillä vuosina
1939–1950 Neuvostoliitossa. Haastattelussa kysymykseni liittyivät sotaan, vankileireihin, julmuuksiin ja pahuuteen. Minua
askarrutti myös kysymys, miten on mahdollista, että mies selvisi
hengissä Siperiasta, Kolyman ja Magadanin pahamaineisilta leireiltä. Olisiko tällaisessa kertomuksessa, joka näyttäisi kuvaavan
vain julmuutta ja kärsimystä, viittauksia hyvyyden tekoihin?
Miehen kertomuksessa sivutaan toistuvasti elämän ja kuoleman hiuksenhienoa rajatilaa eli hetkeä, jossa elämä ja kuolema
ovat vaihtoehtoja. Kertoja itse ei tietoisesti painota tätä hetkeä,
vaan enimmäkseen se nousee esiin tutkijan kysymyksinä. Miten
hetki voidaan tavoittaa kertomuksessa? Kerronnan kesto voi kuitenkin paljastaa mielenkiintoisen seikan. Kertoja saattaa kuvata
kokemusta jostakin hetkestä pitkään ja laajalti, kun samalla muu
elämä ohitetaan muutamalla sanalla. Viipyminen episodeissa voi
6

Glover 1999, 47, 53, 57–63.
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olla kertojan tapa painottaa sen tärkeyttä mutta myös strategia
viedä huomio jostain muusta painotuksesta. Kerronnan kesto voi
sisältää epäsuoria merkityksiä, ja merkitys syntyykin aina kerronnan nopeuden ja kertojan tarkoituksen suhteesta, siitä miten
olennainen tulee ymmärrettäväksi.7
Seuraavan kertomuksen mies kertoi toiseksi viimeisessä haastattelutilanteessamme kesällä 2002. Kertomus lähti liikkeelle kysymyksestä, sattuiko työleireillä kuolemantapauksia. Mies kertoi
tapauksen Siperian metsätyöleiriltä vuosilta 1948–1949, jolloin
hän loukkaantui vakavasti puun kaaduttua hänen päälleen. Haastattelutilanteessa mies kertoi ensin metsätyön raskaudesta ja sitten onnettomuudesta:8
En muista mitä tapahtui, minulta taittui vyötärö. Heräsin siihen,
että nuotio paloi ja minun alleni oli pantu jotakin. Pyysin ensimmäiseksi vettä ja yksi niistä vangeista otti lunta ja pani purkkiin
ja nuotiolle sulamaan ja antoi vettä. Minut passitettiin leirille,
mutta jalat eivät tunteneet mitään. Leirin päällikkö ja apulainen
tuli rautaisen kepin kanssa. Ei lyönyt kuitenkaan. Minut vietiin
sairaalaan, olin siellä viikon, enkä syönyt yhtäkään grammaa leipää. Näytti siltä, että oksa oli mennyt sisään vatsaan, en voinut
liikkua ollenkaan. Sitten tuli (naurahtaa) taas leirin päällikkö, hän
oli entinen vanki, hän oli jäänyt leiriin. Tuli kysymään jotakin,
minulla oli sellainen tunne, että en selviä tästä, että kuolen siihen. Vartija tuli kysymään sukunimeä ja millainen oli tuomio ja
kaikkea. Minä en halunnut puhua ja hän sanoi, että jos en halua
vastata he vaihtavat toisen miehen keskussairaalaan minun tilalleni. Sairas jätettiin sitten kuolemaan. Kuitenkin tulivat hakemaan, minä en voinut liikkua ja kun lähtivät kuljettamaan, minä
huusin niin kovaa kuin pystyin, koska se kipu oli niin kauhea.
Siellä oli rautatieasema ja sieltä pääsi leirille, jossa vankeja pidettiin lukkojen takana. [Leiri nro 6:n miehet [k]ävivät metsätöissä,
mutta töiden jälkeen pantiin käsiraudat ja vietiin koppiin. Odotettiin puutavarajunaa, joka oli täynnä puuta. Vartijat ehdottivat,
7

Portelli 1991, 47–49; Peltonen 2009.

8

SKS:n arkisto, SKSÄ 226.2002, Peltonen 10.6.2002. Hakasulkujen sisällä
olevat merkinnät ovat kertojan lisäyksiä 7.1.2003.
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että nostavat minut puutavaravaunujen tukkien päälle. Minulle
tuli mieleen, että taittavat minun selän kokonaan. Minä huusin
kovasti. [Junassa oli kuljetusvaunu, kuljetusvaunun ovi avautui ja
sisältä vaunua ilmestyi sotilaspuvussa jokin suuri] päällikkö, en
muista hänen sotilasarvoaan, pysäytti minun rääkkäämiseni ja
kysyi, mitä täällä tapahtuu? Toiset sanoivat, että yrittävät nostaa
minua sinne tukkien päälle. Päällikkö kysyi, onko hän ihminen,
sika vai joku eläin ja sanoi, että te ette ole ihmisiä kun tuolla tavoin
kohtelette. Sitten panivat minut vaunun lattialle, ja yksi vahti otti
itseltään turkinkin pois ja pani alleni. En tiedä kuinka pitkä matka
oli kun minut tuotiin taas sairaalaan. [Jos olisivat onnistuneet
nostamaan minut hirsien päälle, niin nyt en muistelisi niitä aikoja
ja tapahtumia.]

Millaisia hyvyyden tekoja edellisessä kertomuksessa on? Miten
siinä ilmenee ratkaiseva hetki? Miehen minä-muotoinen kertomus voidaan tulkita silminnäkijäkertomukseksi, todistajanlausunnoksi tai ensikäden kokemuksen kuvaukseksi. Kertomuksen
tarkkuus ja järjestys antavat kuulijalle tuntemuksen, että kerrotut
asiat ovat todellisia, tarkoituksenmukaisia ja selittäviä. Miehen
kertomus muistuttaa juridista todistajanlausuntoa: kertoja on itse
osallinen tapahtuneeseen, ja hän pyrkii vakuuttamaan (kuulijan,
lukijan) kertomuksensa todenperäisyydestä nimeämällä ajankohdan, tapahtumapaikan, vuodenajan ja henkilöt. Kertomuksen
tapahtumapaikkoina ovat metsätyöleiri ja rautatieaseman ratapiha Siperiassa. Henkilöinä ovat minäkertoja-mies, muut vangit
ja vartijat leirin sisäpuolella sekä vartijat ja päällikkö ulkopuolella.
On tärkeää huomata, että juridiseen todistajanlausuntoon verrattuna kertojalla on tilaa reflektoida, arvioida ja argumentoida
kertomaansa. Kertomus sisältää eettisen ulottuvuuden, hyvyyden
hauraan hetken. Se ilmenee ulkopuolisen päällikön tekona, puuttumisena tapahtumien kulkuun: ”Mitä täällä tapahtuu (…) Onko
hän ihminen, sika vai joku eläin, ja sanoi, että te ette ole ihmisiä
kun tuolla tavoin kohtelette?” Tämän jälkeen seuraa myös toinen
hyvä ’pieni teko’, kun vahti luovuttaa turkkinsa loukkaantuneen
alustaksi. Kertomuksen aikatasoja ovat tapahtuma-aika eli talvi
1948–1949 ja kerronta-aika eli kesäkuu 2002 ja tammikuu 2003,
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jolloin mies teki tarkennukset kertomukseensa. Tuolloin hän
lisäsi kertomukseen myös arvioinnin: ”Jos olisi onnistunut nostaa
minut hirsien päälle, niin nyt en muistelisi niitä aikoja ja tapahtumia”. Kertomuksen arvioinnin avulla kertoja välttää kysymykset:
entä sitten tai mitä sitten tapahtui. Kertojat usein päättävät kertomuksensa edellisen kaltaiseen arviointiin. Haastattelutilanteessa
tutkijan on kuitenkin mahdollista tehdä tarvittavia jatkokysymyksiä sekä punnita mahdollisia vaihtoehtoja ja tulkintoja.
Voi vain aavistella, miksi ulkopuolinen päällikkö puuttui tilanteeseen. Oliko väliintulo pelkkä sattuma ja ’hyvää onnea’? Miksi
inkeriläismies kertoi tapauksesta minulle? Halusiko hän osoittaa
kiitollisuutta elämänsä pelastumisesta kertomalla tapauksesta?
Halusiko hän tehdä minulle ymmärrettäväksi tilanteen, joka
mahdollisti henkiin jäämisen vaikeissa olosuhteissa. On todennäköistä, että kuulijan persoona ja kertomistilanne vaikuttavat
tulkintoihin, joita kertoja itse tekee. Inkeriläismies kertoi minulle,
että hän haluaa jättää kertomuksensa työleireiltä testamentiksi
jälkipoville.
Muistitieto- ja kirjallisuudentutkija Alessandro Portelli on tutkinut italialaisten kertomuksia ja niiden merkityksiä toisen maailmansodan väkivaltaisuuksista. Hän esittää, että kertomukset
vastahakoisesta sotilaasta ovat osa myyttistä kerrontaa, jota esiintyy kaikkialla Euroopassa. Kun kollektiivinen väkivalta kohdistuu viattomaan uhriin, väkivallan toteuttajan puolella on kertomuksissa aina myös joku, joka vastustaa tätä pakkovaltaa. Tämä
elementti vaaditaan, sillä meidän ihmisten on uskottava, että
vastarinnan on oltava mahdollista. Kertomukset kantavat näin
mukanaan myyttisen ulottuvuuden, ne eivät ole valhetta tai silkkaa sepitettä, vaan merkityksiä ja symboleja sisältäviä esityksiä.9
Miehen kertomus osoittaa, että totalitaarisissa järjestelmissä
yksilön on mahdollista valita tekonsa, jotka eivät näy laajalti
mutta joilla voi olla merkittäviä seurauksia. Ihminen on pakotettu valitsemaan ja myös arvioimaan valintojensa seurauksia.

9

Portelli 1997, 154–155.
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Yksilön on mahdollista olla noudattamatta sääntöjä, sillä ihminen voi tahtoa olla tekemättä tai toimia tahtoaan vastaan.10

Hiljaisuus ja sanaton sovittaminen
Toinen esimerkkini hauraasta hyvyydestä kertomuksissa liittyy
vuoden 1918 sisällissodassa teloitetun hautapaikkaan ja jälkikäteen pidettyihin hautajaisiin. Vuonna 1908 Tampereella syntynyt Agnes Rajala lähetti oman kertomuksensa Työväen Arkiston
muistitietokeruuseen vuonna 1966. Kertomus liittyy hänen isänsä
teloittamiseen 26.5.1918 ja hautajaisiin kaksi vuotta myöhemmin. Isänsä kuoleman aikaan kertoja oli kymmenvuotias tyttö:11
Miehet lähtivät näyttämään hautapaikkaa. Murhaajat toivat arkun
ja lapiot. Kettelin kylässä asui Yrjö Arvo ja sieltä kuului vasaroimista ja siellä valmistui vaalealla harmaalla sivelty arkku. Äiti otti
valkoisen lakanan mukaan ja pyysi vallesmannia mukaan katsomaan. Lisäksi haudalla olivat saapuvilla vainajan täti Alma Elonen ja pikkusiskot. Sisko oli palveluksessa kauempana ja erään
murhaajan kotona. Hän sai kävellä edellisen yön ja oli aamulla
hautapaikalla. (Hänen piti illalla lähtiessään lypsää lehmät ja
tehdä iltatyöt.)
Raumalla työväki vietti 2-vuotis(muisto)juhlaa. Juhlien jälkeen
väki lähti Pyhämaalle hautajaisiin. Varsinaisia hautajaisia ei vietetty, mutta hautavieraita oli satoja. Pappi teki työnsä niin lyhyesti kuin suinkin mahdollista poistuen heti kirkkoon mukanaan
muutamia janoovia sieluja. Me haudalla olleet ja jääneet lauloimme ensin. Sen jälkeen seurasi runo ja puhe, jota hartain mielin kuunneltiin. Puhuja luki ensin Jaakobin epistolan 5. luvusta
kuusi ensimmäistä värssyä, joihin puheensa sisällön pääasiassa
kohdisti. Kun vielä oli lausuttu runo, alkoi seppelten laskeminen. Vainajan kolme pikkusiskoa laski myös seppeleen. Nuorin
siskoista laskettuaan seppeleensä lausui raikkaalla äänellä, Sinä
10 Vrt. Krohn 1996, 159–160.
11 Työväen Arkisto, TMT XXXXI 320/1; Peltonen 1996.
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olit niin kuin lammas, joka teuraaksi viedään. Lieköhän lapsi
tuon omasta aloitteesta sanonut, mutta satojen haudalla olleiden
silmistä kiilsi liikutuksen kyynel. Näin kirjoitti hautajaisista Elsa
Lohikoski Nuori työläinen nimisessä lehdessä. Tämä pikkusisko
olin minä.
Ne kaksi murhaajaa, jotka tulivat tunnustamaan lupasivat avustusta perheelle. He lähettivät meille puita kaksi kuormaa. Alje ja
sisko olivat olleet kahden murhaajan kodissa palveluksessa. Kuten
aikaisemmin on mainittu olivat kaikki pyhämaalaiset sukua toisilleen. Muut eivät ole tulleet tunnustamaan kuin nämä kaksi.
(Me lapset olemme saanet kovia poislähtemättömiä kolhuja.)

Kertomus on harvinainen kuvaus hyvittämisestä, ja siitä voi
murhateon rinnalla tavoittaa fragmentaarisia tiedonjyväsiä
hyvyyden teoista (murhan tunnustaminen, arkun valmistaminen, hautapaikan osoittaminen, vainajan asianmukainen hautaaminen, muistotilaisuuteen osallistuminen, perheen taloudellinen
avustaminen). Kertomusesimerkki osoittaa, että sisällissodan
kertomuksissa pahuuden rinnalla kulkee hauraan hyvyyden taso.
Nainen kuvaa poikkeuksellista tekoa: syyllisten ’tunnustusta’ ja
pahan teon sovittamista hyvyyden teolla. Ne ilmaisevat epäsuoraa anteeksipyytämistä.12
Kertomus ilmentää hyvittämistä, sovittamista ja anteeksiannon mahdollisuutta. Kertomuksessa täyttyy ajatus, että anteeksiannolla täytyy olla syvempi merkitys. Kertomuksessa anteeksiannon käsitteellinen puhtaus liittyy molemminpuoliseen ymmärrykseen anteeksiantamattomasta. On asioita, joita ei voi antaa
anteeksi, ja silti mahdollisuus saada anteeksi on olemassa.
Kertomus viittaa sisällissodan jälkeiseen todellisuuteen kyläyhteisössä. Useissa tutkimuksissa on esitetty, että yhteiskunnallisten konfliktitilanteiden jälkeen tietoisuus dikotomiasta leimaa
kaikkea elämää, sosiaalista havaitsemista ja käyttäytymistä. Jaon
jokapäiväinen havaitseminen ylläpitää sekä jakoa että ’kulttuuri12 Vrt. Forsberg 2012, 61–87. Liski 2018, 126–138. Virva Liski on tutkinut
naisten selviytymisstrategioita Santahaminan punavankileirillä kesällä
1918. Heidän selviytymiseensä vaikutti ilmiselvästi myös hauraan hyvyyden teot.
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sia jarruja’, joilla yhteiskunnallinen hajoaminen estetään.13 Ryhmien välistä ristiriitaa ei oteta tietoisesti esille, sillä yhteisöllisen
harmonian korostaminen on tärkeämpää. Samalla yhteisö ylläpitää ennakkoluuloja ja stereotypioita toisesta osapuolesta. Ristiriidat eivät ole mennyttä vaan läsnä paikoissa ja muistoissa. Ne
edellyttävät havaitsemisen, tunnistamisen ja tietynlaisen käyttäytymisen oppimista. Kertoja toteaa, että ”kaikki kyläläiset olivat
sukua toisilleen”. Kertomus ilmentää konkreettista ristiriitaista
tilannetta, jossa ihmiset toimivat ja elivät. Kaikki olivat tietoisia
siitä, että sisällissodan voittajat ja voitetut joutuvat jatkamaan
elämäänsä rinnakkain samassa kylässä. Samalla kertomus myös
osoittaa, että viha ja kauna olivat näkyvimmät mutta eivät ainoat
sisällissodan seuraukset. Kertomus ilmentää kertojansa uskoa
oikeudenmukaisuuteen; hän viittaa Uuden testamentin Jaakobin
kirjeen kuuteen ensimmäiseen säkeeseen. Siinä Jaakob lausuu
ankaran varoituksen jumalattomille rikkaille:14
Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka
on teille tulossa.
2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat
koin syömät;
3. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on
oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin
tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
4. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä
olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.
5. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette
sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä.
6. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta
teitä.

Viittaus Jaakobin kirjeen tekstiin voidaan tulkita myös kertomuksen moraaliseksi opetukseksi. Kertomukseen sisältyvät
13 Esim. McFarlane 1989, 189–191; Huttunen 1995, 33; Peltonen 2003.
14 Pyhä Raamattu 1950, 291–282.
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käsitykset, yleistykset ja mielikuvat muuttuvat ymmärrettäviksi
vasta, kun ne kytketään kertojan reaalimaailmaan, siihen todellisuuteen, jossa sisällissodan voittaneet ja hävinneet elivät.

Elämän merkityksellisyys ja kamppailu syyllisyyden kanssa
Sosiaalipsykologi Antti Eskola on pohtinut mielenkiintoisella
tavalla perustavaa kysymystä, millaisin keinoin ihmistä voi
ymmärtää. Hän korostaa vuorovaikutuksen merkitystä kulttuurissa. Ymmärtäminen muodostuu ihmisten välisissä suhteissa.
Ymmärtämisestä voidaan erottaa kaksi lajia: teon ymmärtäminen,
joka edellyttää kulttuuritajua ja teon motiivin ymmärtäminen,
joka taas edellyttää selittämistä. Eskola näkee, kuten logoterapian
kehittäjä Viktor Franklkin (1905–1997), että ”elämällemme antaa
voiman ja merkityksen jokin ulkopuolellamme oleva asia, jota
kohti pyrimme, tai tehtävä, jonka vielä haluamme suorittaa.”15
Flanklin teoksen Ihmisyyden rajalla (1946) avaintarina Auschwitzin keskitysleirikokemuksista kuvaa syvää halua kirjoittaa
käsikirjoitusta keskitysleirioloissa. Franklille elämän jatkamisen
motiiviksi muodostui kirjan tekeminen. Käsikirjoituksen tekeminen oli elämälle merkityksen antava toiminta, jota saattoi päivittäisillä teoilla pala palalta toteuttaa.16 Eskola onkin huomauttanut,
ettei mikä tahansa tekeminen riitä elämän merkityksellistäjäksi,
vaan tekojen on oltava mielekästä toimintaa, siis sellaista, jolla
on yhteisössä arvoa.17 Franklin tilanteessa tärkeiksi muodostuivat
ne kuvitellut lukijat, joita varten hän kirjaansa kirjoitti. Haastattelemani inkeriläismies toisti monessa haastattelutilanteessa, että
hän päätti heti alussa, ettei jää vankileirille. Kun kysyin, miten
sellaisissa oloissa jaksoi pitää päänsä kirkkaana, hän vastasi: ”Oli
niin, että minulla oli sellainen sisu, että minä en tänne jää enkä

15 Eskola 1997, 111.
16 Ks. Frankl 1978.
17 Eskola 1997, 103, 112–113.
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kuole tänne.”18 Edellisen perusteella voisi ajatella, että inkeriläismiehen elämässä jatkuva vankileiriltä karkaamisen suunnitteleminen ja kuviteltu elämä Suomessa antoivat elämälle merkitystä.
Ne antoivat myös voimia kestää ympäristön julmuutta ja säälimättömyyttä.
Edellä kuvatut kertomukset ilmentävät toimintaa ihmisyyden
rajoilla. Sodan kuolemat, katoamiset ja tuhansien vainajien haudat lisäsivät syyllisyydentunteita ja jäytivät mieliä. Väärin tekeminen tai vääryydestä todistaminen aiheuttavat syyllisyyttä. Matti
Kurjensaari kirjoitti vuoden 1918 sodasta päiväkirjaansa 1969:19
Mutta tuo syyllisyydentunne. Olen joskus maininnut, että nykyinen suomalainen nuori polvi on itsenäisyydenajan ensimmäinen
sukupolvi, joka on saanut kasvaa syyllisyydentunnetta vailla.
Älyihmisellä on ilmeisesti aina syyllisyydentunne, kuten Arthur
Koestler toteaa ja se vie vasemmalle. Meillä oli kansallinen syyllisyydentunne, esim. kansalaissodan takia.

Kurjensaari viittaa syyllisyydentunteella ilmiselvästi sodan
väkivaltaisiin jälkiselvittelyihin, vastuun välttelyyn ja epäselviin
kuolemiin. Kurjensaaren mainitsema Arthur Koestler (1905–
1983), unkarilaissyntyinen toimittaja, kirjailija ja tutkija, oli
50-lukulaisten intellektuellien suosiossa.
Syyllisyydentunne voi liittyä käsitykseen, että uhrien hyväksi
ei ole tehty tarpeeksi. Italialainen kemisti ja kirjailija Primo Levi
(1919–1987), joka selvisi hengissä natsien keskitysleiriltä kuvaa
tunnetta: ”(...) että toiset ovat kuolleet, niin kuin itse olisi hengissä
ilmaiseksi, niin kuin ei itse olisi sitä ansainnut, niin kuin tekisi
kuolleille vääryyttä. Hengissä säilyminen ei ole rikos, mutta se on
kuin synti.” Syyllisyydentunne oli tavallinen keskitysleireiltä säästyneiden keskuudessa.20 Kuten Levi huomauttaa, he eivät olleet
tehneet vääryyttä tai rikosta, mutta tunsivat silti syyllisyyttä.
Katastrofien jälkeinen selviytyneiden henkiinjäämissyyllisyys tai
18 SKS:n arkisto, SKSÄ 22.5.2001 ja 12.12.2012, U-M Peltonen.
19 Kurjensaari 1973, 182–183; Peltonen 2003, 253–255.
20 Levi 2010.

155

sijaissyyllisyys on raskas taakka.21 Heidän on vaikea sopeutua ajatukseen, että toiset kuolivat ja oma henki säilyi.
Monet kirjailijat ovat käsitelleet kysymystä sodan aiheuttamasta syyllisyydestä. Yksi heistä on kirjailija Arvi Kivimaa
(1904–1984). Kivimaa kuvaa sisällissodan jälkeisiä syyllisyydentunteita romaaneissaan Hetki ikuisen edessä (1932) ja Saari
tuulten sylissä (1938). Edellisen romaanin päähenkilö on 15-vuotias koulupoika, joka lopulta monien taisteluiden jälkeen tajuaa
ampuneensa ihmisen. Hetki on kohtalokas, sillä poika tuntee
pelastuneensa vain fyysisesti. Myös jälkimmäisessä romaanissa
päähenkilön vaiheet sivuavat vuotta 1918. Siinä on kohtaus, jossa
päähenkilö saatuaan tiedon koulutoverinsa kaatumisesta järkyttyy kohdatessaan tämän ruumishuoneella. Todellisuudessa myös
Arvi Kivimaan koulutoveri kaatui sisällissodassa ja Kivimaa kävi
häntä katsomassa 14-vuotiaana koululaisena Heinolan ruumishuoneella. Kirjeessään 16.12.1964 tutkija Reetta Niemiselle Kivimaa kertoo:22
1920-luvulla meitä elähdytti jonkinlainen ihmisyydenaate, maailmansodan jälkeinen uusi humanismi, joka tahtoi rakentaa pysyvää sodan raunioille. Ihmisen puolustukseen liittyi syyllisyydentuntoa: olimme vikapäitä uhrien kuolemaan.

Kivimaa koki vallitsevan sankarimyytin ja vapauden lunastushinnan välillä ammottavan ristiriidan, jota hän kuvaa romaanissaan:23
Jos Leo joskus myöhemmin olisi saanut kuulla, että Yrjö oli kaatunut sankarina taistelussa ja saatettu kunniakilvellä hautaan,
hänen mielensä kipu olisi ollut pienempi kuin nyt. Mutta Yrjön
näkeminen tuntemattomana vainajana ruumiskuormassa, jota
ajettiin hautausmaata kohden kuin teuraseläinten röykkiöitä, oli
ollut liian kauheata.
21 Morris 1987, 220–240.
22 SKS:n arkisto, Arvi Kivimaan kirjeenvaihto 469, 68:1–54; Nieminen 1976,
154–156; Peltonen 2003, 253–255.
23 Kivimaa 1938, 290.
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Voimakkaat kokemukset säilyvät elävinä mielessä ja tunkeutuvat muistiin ajasta ja paikasta riippumatta. Ilmiön kiteyttää Arvi
Kivimaan runon säkeistö:24
[M]nä tunsin läpäisevän tämän hetken kuin hauraan evän:
tuli Heinola Firenzeen,
ja tästä arkaadista kuin koulumme kujasista
he syöksyivät sydämeen,
he: Telkkävuoren Kalle, joka pantiin turpeen alle,
ja Yrjö Miettinen,
joka vuonna kahdeksantoista, kun oli tarpeen
tekoa moista,
kuoli puolesta vapauden.

Monet toisen maailmansodan tuhoamisleirien traumaa tutkineet ovat osoittaneet, että kertomuksen kuulija kokee sodan väkivallan ja keskitysleirit hämmentävänä tunteena, loukkauksena,
tyrmistyksenä, kauhuna ja pelkona.25 Traumaattisten kokemusten aiheuttamaa tunnetta syyllisyydestä ja vastuullisuudesta on
vaikea kohdata.
Suomenruotsalainen kirjailija Jarl Hemmer (1893–1944) kuvaa
romaanissaan Mies ja hänen omatuntonsa26 Bro-nimisen papin
ristiriitaisia tunteita Suomenlinnan vankileirillä vuonna 1918 ja
hänen pyrkimystään hyvittämiseen. Hyvittämisen taustalla on
murha, jonka kohteena oli Bron veli. Bro keskustelee vankileirillä
punavangin kanssa, joka osoittautuu murhatun veljen torppariksi. Romaanin Bro pohtii:27
Etkö tiedä, että koko maailma on täynnä pahoja ketjuja. Ne
ulottuvat elämästä elämään, teoista tekoon, ne kiertyvät ympärillemme ja tukehduttavat meidät ja tekevät meidät vangeiksi.
(…) syyllisyys, viha, kosto (…). Eikö ihmisen asiana täällä elä24 Kivimaa 1955, 62.
25 Vrt. Laub 1992, 58.
26 En man och hans samvete, 1931, suom. 1957. Ks. Varpio 2009, 448.
27 Hemmer 1931, 298.
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mässä ole tehdä loppu vankiketjustaan? (…) On olemassa kirves,
joka on maailman pehmein, mutta samalla terävin. Sen nimi on
anteeksiantamus (…).

Hemmer käsittelee kirjassaan anteeksiantamisen merkityksiä.
Liian usein anteeksiantamaton nähdään lopullisena. Romaanissa
anteeksiantamiseen liitetään inhimillinen mahdollisuus, johon
ihminen joko tarttuu tai ei tartu. Anteeksiantaminen ja rankaiseminen eivät ole keskenään vaihtoehtoisia tekoja.28 Rikosta seuraa tavallisesti rangaistus rikoksentekijän edesottamuksista riippumatta, mutta anteeksipyynnön voi esittää vain väärintekijä tai
rikokseen osallinen. Anteeksiantaminen ja anteeksisaaminen on
uhrin valittavissa.29
Kirjailija Jorma Korpelan (1910–1964) romaani Tunnustus
(1960) käsittelee sotaa ja tahallisesti aiheutetun kuoleman mukanaan tuomaa syyllisyyttä. Romaanin keskeinen ajatus on, että
väärän teon tunnustaminen on vaikeaa. Romaanin lopussa kapteeni Lammi viimein tunnustaa aiheuttaneensa tieten tahtoen
parhaimman miehensä, Kalle Kurkisen, kuoleman. Tämän hän
kertoo Kalle Kurkisen vaimolle ja tyttärelle:30
Minä annoin sen käskyn, jonka takia Kurkinen kuoli, Lammi jatkoi. – Valehtelin kun sanoin, että siihen ylempää tuli määräys, hän
sanoi Elman puoleen kääntyen.
– Sota on sotaa, yritti Koskelin vieläkin.
– Sota on sotaa, mutta ihminen voi sodassakin olla ihminen.
Minä en ollut, ja siinä on minun rikokseni. Minä annoin sen käskyn, halusin sen antaa että siinä Kurkinen menisi, kun en sietänyt
rinnallani parempaa miestä, niin paljon parempaa miestä kuin oli
Kalle Kurkinen. Niin asia on, kateudesta minä sen tein, ei siinä ole
mitään puolustamista. Minun takiani Kurkinen kaatui kun halusi
pelastaa joukkueensa. (...)

28 Ks. Derrida 2001, 37.
29 Ks. Minkkinen 2012, 48–60.
30 Korpela 1960, 209–210.
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– Tämä asia on minua painanut siitä lähtien. Tämän asian takia
tulin tänne. Halusin tunnustaa, oli minussa sen verran ihmistä
vielä jäljellä. (…) En ole oikeutettu saamaan rikostani anteeksi,
niin raskas se on. Mutta tulla tuomituksi, siihen on oikeus.

Totuuden kertomisesta tuli romaanihenkilö Lammille elämän
merkityksellistäjä. Hän halusi sovittaa rikoksensa tunnustamalla,
saada tuomion ja mahdollisuuden irtautua kaunasta. Tärkeää oli
ihmisenä olemisen oikeus, ei anteeksisaaminen vaan juuri inhimillinen mahdollisuus toimia vastuullisesti, koska olisi väärin
olla tekemättä mitään.

Hauras hyvyys ja muistaminen
On olemassa tekoja, jotka ovat aina hyviä ja oikein ja tekoja, jotka
kaikkina aikakausina ja kaikissa olosuhteissa ovat yksiselitteisesti
pahoja ja vääriä.31 Martha Minow on esittänyt, että joukkotuhon
ja kansanmurhan käsittelyssä järjestyneen yhteiskunnan oikeudellinen ideaali – oikeudenkäynti, syyllisten etsiminen ja rangaistus – käy mahdottomaksi, koska uhreja ja tekoihin syyllistyneitä
on liikaa. Kollektiivisen väkivallan käsittely ei ole juridiikkaa,
vaan akuuttia kulttuurista kriisinhallintaa. Kulttuurinen kriisinhallinta voi olla rationaalista ja verbaalista, mutta myös nonverbaalista. On tärkeää kysyä, miten moraaliset valinnat ilmenevät ja
miten ne liittyvät ihmisenä olemiseen.
Kaikki edellä käsittelemäni kertomukset ovat osoituksia kulttuurisesta kriisinhallinnasta32; ne esittävät niin väkivallan uhrin,
sivustaseuraajan kuin väkivallan tekijänkin ihmisenä olemisen
välttämättömyyksiä. Toistettuina kertomukset toimivat myös
muistutuksina siitä, että ihmisen on mahdollista vaikeissakin
tilanteissa toimia oikein ja hyvin. Muistaminen ja muistuttami-

31 Krohn 1996, 161.
32 Vrt. Minow 1998, 3–7.
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nen ovat tärkeitä toimia, koska ”sillä mitä jotkut ihmiset olettavat
toisten unohtavan, voi olla hirvittävä merkitys.”33
Totuus on problemaattinen käsite. Totuuden ongelma väkivallan ja joukkotuhon yhteydessä on siinä, ettei käsitys ”totuudesta”
koskaan riitä kattamaan kuvaa vaikeasti käsitettävästä tapahtumasta.34 Martha Minow korostaa totuuteen pyrkimistä. Siinä on
ainakin kolme keskeistä toimintatasoa: henkilökohtainen taso,
jossa keskeistä on tapahtuneesta kertominen, uudelleentulkinnan taso, jossa tuotetaan moraalista oikeudenmukaisuutta sekä
poliittisten merkitysten taso, joka tuottaa historiallisia asiakirjoja
tutkimusta varten.35
Totuuteen ja oikeuteen pyrkimisen rinnalla kulkevat kosto,
anteeksianto ja hyvittäminen väärien tekojen prosessoimisen
keinoina. Moraalinen vastuunottaminen väärästä teosta ilmaisee itsekunnioitusta ja oikeudentajua. On kuitenkin aina vaara,
että rikoksesta ’rangaistaan’ kovemmin kuin on tarpeellista. Tästä
historiassa on lukuisia esimerkkejä. Anteeksianto on puolestaan
jo käsitteenä monimutkainen ja kaukana koston ajatuksesta. Sillä
on myös monia merkityksiä.
Anteeksipyyntö ja anteeksianto liittyvät sodan kertomuksissa
usein kristilliseen traditioon. Esimerkiksi sisällissodan viimeisissä viesteissä läheiseltä pyydetään anteeksi ”kaikki mitä olen
rikkonut sinua/teitä vastaan”. Viimeistään kuoleman edessä –
’tilinteon hetkellä’ – ihmisen on pohdittava omaa elämäänsä ja
hänelle tulee tarve tunnustaa, katua, sovittaa tai osoittaa kiitollisuutta.36 Vuorisaarnan käsky: ”Älä tee pahalle vastarintaa” merkitsee kostosta ja väkivallasta pidättäytymistä. Näitä ajatuksia
voi löytää muun muassa Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin luvusta viisi. Siinä viitataan Vuorisaarnaan, jossa Jeesus
selittää mm. viidettä käskyä:37
33 Glover 1999, 532.
34 Ks. Ihanus 2012, 136–173.
35 Minow 1998, 79; Peltonen 2003.
36 Peltonen 2003, 44–45.
37 Pyhä Raamattu 1950, 6–8.
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21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ”Älä tapa”, ja: ”Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion”.
22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on
ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ”Sinä tyhjänpäiväinen”, on ansainnut suuren neuvoston tuomion: ja joka
sanoo: ”Sinä hullu”, on ansainnut helvetin tuomion.
23. sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa
veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.
(…)
43. te olette kuulleet sanotuksi: ”Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa
vihollistasi”.
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa
niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.

Pohtiessaan anteeksiannon filosofiaa ranskalainen filosofi Jacques Derrida esittää, että Nürnbergin oikeudenkäynnissä luodulla
käsitteellä ’rikos ihmisyyttä vastaan’ tai käsitteellä ’ihmisoikeudet’
on pelkästään oikeudellinen sisältö, niiltä puuttuu ’pyhyys’ kristillisen perinteen merkityksessä. Onkin tärkeää kysyä, kuka pyytää
anteeksiantoa, keneltä sitä pyydetään ja mistä syystä? Anteeksiannon logiikka hyväksyy ristiriidan, sen tosiasian, että on annettava anteeksi. Uskonnollisessa kielenkäytössä puhutaan perisynnistä eli kaikkein pahimmasta anteeksiantamattomimmasta
rikoksesta, mutta mikään juridinen käsite ei vastaa sitä. Derrida
korostaa ’puhtaan’ anteeksiannon merkitystä ja huomauttaa, että
aina kun anteeksianto esiintyy sosiaalisen, kansallisen, poliittisen tai psykologisen vakiinnuttamisen nimissä normalisoimaan
surutyötä, toimimaan terapiana tai muistamisena, ’anteeksianto’
ei ole puhdasta. Anteeksiannolla on oltava merkitys ja tämä merkitys liittyy ajatukseen sovinnosta, sovituksesta, pelastumisesta ja
vapautuksesta.38 Anteeksiannolla on moraalinen ja ihmisenä olemisen mielekkyyden lähtökohta. Sen merkitys ilmenee edellä esi38 Derrida 2001, 32–36; myös LaCapra 1997 on kriittinen kaikkea holokaustia
normalisoivaa pyrkimystä kohtaan; Peltonen 2003.
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tettyjen kertomusten lukuisissa kiteytyksissä, kuten ’oletko ihminen vai eläin’, ’ihminen on ihminen sodassakin’, ’ihminen hädässä
tunnetaan’ tai ’pidä itsesi ihmisenä’. Sodista, keskitysleireistä ja
julmuuksista ei itsessään voida ’oppia’, vaan ainoa moraalisesti
vakavasti otettava reaktio niihin on ajatus: ’ei koskaan enää’.39
Ihmisyydellä on rajansa, joita ei voi ylittää.

39 Glover 1999, 516.
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”Pohjoinen Guernica” – Muistitieto
ja kaunokirjallisuus kulttuurisena
muistina
Vuosi 1918 ei suostu kirjallisena aiheena kuolemaan, sanoi kirjailija Hannu Raittila vuonna 2008.1 ”Sisällissotaa kuvaava kirjallisuus on auttanut suomalaisia selviämään niistä ahdistavista
tunteista, joita sota jätti jälkeensä”, jopa niin, että ”kirjallisuudella
on ollut keskeinen rooli suomalaisten omakuvan rakentajana.”
Professori Yrjö Varpion mukaan kaunokirjallisuus on ”tärkeä osa
suomalaisten itseymmärryksen kehitystä”.2 Kirjailijat ovat käsitelleet vuoden 1918 kipujälkiä teksteissään sadan vuoden ajan
omista intresseistään ja kunkin aikakauden tarpeista käsin.3
Sisällissodasta on kirjoitettu niin paljon, ettei kaiken kaunokirjallisuuden tarkastelu ole tässä yhteydessä mahdollista. Käsittelen artikkelissani ruotsinkielisiä ennen sotia tai välittömästi sen
jälkeen julkaistuja, mutta vasta 1950-ja 60-luvulla suomennettuja
runo- ja proosatekstejä, 1960-luvulla julkaistuja 1918-aiheisia
runoja, jotka ilmentävät murroksia ajan asenneilmastossa4 ja
1

Kansan Uutiset 29.1.2008. Hannu Raittilan haastattelu: Aiheita löytyy kirjallisuuteen.

2

Varpio 2009, 441. Sisällissota-aiheisia romaaneja on kirjoitettu yli 200, on
huomattava, että ennen toista maailmansotaa sisällissotakirjallisuus kertoi
valtaosin valkoisen puolen näkemyksistä.

3

Ks. esim. Kunnas 1976; Koskela 1999, 222–239; Varpio 2009, 441–463;
483–487; Melkas & Löytty 2018, 9–33; Kirjasampo, Sisällissota kaunokirjallisuudessa. https://kirjasampo.fi.

4

Asenteiden murrokseen vaikutti ratkaisevalla tavalla uudenlainen tutkimus ja kirjallisuus, esimerkiksi Juhani Paasivirran tutkimus Suomi vuonna
1918 (1957), Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla romaanisarjan toinen
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2010-luvulla julkaistuja romaaneja, joissa käsitellään punaisiin
naisiin kohdistunutta väkivaltaa.
Tavoitteenani on osoittaa 1960-luvun jälkeisen kaunokirjallisuuden sisällissotaa sivuavien runojen ja romaanien sekä sodan
kokeneiden aikalaisten muistitiedon välinen kytkös. Pyrin osoittamaan myös muistitiedon ja kirjallisuuden merkityksiä kulttuurisen muistin muotoutumisessa ja painotan erilaisia muistamisen tapoja kulttuurissa. Muistitietotutkija Alessandro Portelli on
huomauttanut, että ”suullinen ja kirjallinen kommunikointi jakavat saman elintilan ja kielen yleiset lainalaisuudet. Ne viittaavat
merkityksellisiin (semanttisiin) maailmoihin, joita käytetään niin
puheessa kuin kirjoituksessakin.”5
Muistitieto ja kaunokirjallisuus kantavat mukanaan muistia.
Aikalaisten muistitieto toimii kommunikatiivisena muistina,
jossa mielikuvat menneisyydestä siirtyvät sukupolvelta toiselle.
Egyptologi Jan Assmann on esittänyt kommunikatiivisen muistin kestoksi noin sataa vuotta, jonka jälkeen sukupolvien väliset
kokemusketjut hiljalleen ohenevat ja viimein katkeavat. Kulttuurinen muisti, joka pitää sisällään kollektiivisen muistin, edellyttää
kirjallisuutta tai muita ”alustoja” välittyäkseen eteenpäin.6 Painotan monen muun tutkijan tavoin historiallisen vastuun käsitettä.7
Kirjallisuudentutkija Michael Rothberg on Mustapha Kharouan
mukaan esittänyt, että ”jokaisen riippumatta siitä, ovatko he väkivallan harjoittajien tai uhrien perillisiä vai eivät, on säilytettävä
muisto”8 sodan ja sorron seurauksista.

osa (1960). Paavo Rintalan Mummoni ja Mannerheim trilogia (1960–1962)
sekä Jaakko Paavolaisen tutkimukset Punainen terrori (1966), Valkoinen
terrori (1967) ja vähän myöhemmin Vankileirit Suomessa 1918 (1971).
5

Portelli 1994, 15.

6

Assman 2010, 109–118; ks. myös Erll 2010, 1–13.

7

Esim. Rothberg 2000; Kharoua 2016; Bédarida 1994.

8

Kharoua 2016, 17; väitöskirjan suomenkielinen tiivistelmä; Rothberg 2000,
6–7.
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Kumpuja metsän pimennossa
Tiedämme, mutta voimme myös kuvitella, että yli sata vuotta
sitten, keväällä ja kesällä 1918, Suomessa vallitsi kaaos, koska
kuolleita ja kadonneita oli niin valtavasti. 1920-luvun lopulla
voittaneen puolen hautamuistomerkkejä ja monumentteja oli yli
300, mutta hävinneen puolen julkisia merkkejä oli samaan aikaan
kymmenkunta.9 Sankaripatsaat sijoitettiin sankarihautojen yhteyteen ja vapaudenpatsaat symbolisesti arvokkaille paikoille,
aukioille tai valtiollisesti merkittävien rakennusten läheisyyteen.10 Vuoden 1918 viralliset muistin paikat olivat 1940-luvulle
asti voittaneen puolen hautapaikkoja ja muistomerkkejä. Koska
hävinneen puolen julkista suremista ja näkyviä symboleja ei sallittu, ne kätkettiin maisemaan, teloitus- ja hautapaikoille metsiin
ja sorakuopille.
Esimerkki naiskertojan muistitiedosta, jonka hän lähetti
vuonna 1965 SKS:n arkistoon:
Kuusankoskella Töörin kankaalla olevaan sorakuoppaan ammuttujen punaisten ruumiit oli peitetty keväällä 1918, kesällä sinne
toivat omaiset kukkia ja nimilappuja, vaikka se oli kielletty. Kaikenlaiset kummitusjutut kiertelivät, jatkuvasti siellä kuului itkua
ja virrenveisuuta.11

Voittanut osapuoli tulkitsi punaisten vainajien kunnioittamisen rikoksen ylistämiseksi, siksi haudoilla käytiin salaa. Samaan
aikaan voittanut osapuoli järjesti omia näyttäviä muistomerkkien
paljastustilaisuuksia ja muistojuhlia. On selvää, että punaisten
vainajien epäasiallinen kohtelu, julkisen suremisen kieltäminen
ja pyrkimykset eristää punainen osapuoli yhteiskunnan ulko9

Peltonen 2003. Olen käsitellyt punaisten ja valkoisten epävirallisia ja virallisia hautapaikkoja ja muistomerkkejä laajasti tutkimuksessani Muistin
paikat (2003). Anna Sirolan mukaan valkoisten muistomerkkejä oli ennen
talvisotaa jo yli 400, punaisten merkkejä oli viisitoista. Ks. Sirola 2017.

10 Peltonen 2003; Kormano 2014.
11 Peltonen 1996, 224; SKS:n arkisto 1918–59:183–84.
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puolelle, aiheuttivat eriarvoisuuden kokemuksia ja katkeruutta.
Mielivaltaiset surmatyöt sekä virallinen tulkinta sodan syistä ja
osapuolista varmasti lisäsivät ahdistusta, häpeää ja syyllisyyttä.12
On tiedossa, että valtajulkisuudessa vain muutamat kirjailijat
osoittivat myötätuntoa punaisia kohtaan pian sodan päätyttyä.13
Yksi heistä oli Elmer Diktonius (1896–1961). Hän otti kantaa
punaisen osapuolen kuolemien hiljaisuuteen ja vainajien muiston kahtiajakautumiseen runossaan Hjältegravar, runo julkaistiin
kokoelmassa Stenkål vuonna 1927.
’Sankarihautoja’-runo julkaistiin Jörn Donnerin suomentamana kokoelmassa Kirjaimia ja kirjavia (1956) lähes 30 vuotta
myöhemmin:14
Sankarihautoja
Muistopatsaita kivestä, pronssista,
hahmoja miekat kourissaan:
kuoleva soturi, sureva isänmaa –
aukioilla ja toreilla kukkineen
kuvia
jotka huutavat, kirkuvat, prameilevat:
sankarihautoja! sankarihautoja!
Kumpuja metsän pimennossa,
lumeenpeitetyt, unhopiilossa,
ilman kiviä, ristejä, nimiä –
aitauksittakin;
12 Peltonen 2012, 118–135; Roselius 2013.
13 Kunnas 1976; Varpio 2009, 447–450. Sympatioita punaisia kohtaan osoittivat pian sodan päätyttyä muun muassa Joel Lehtosen Kuolleet omenapuut
(1918), F. E. Sillanpään Hurskas kurjuus (1919), Toivo Pekkasen Tehtaan
varjossa (1932), Elvi Sinervon Palavan kylän seppä (1939) ja Lauri Viidan
Moreeni (1950). Suomenruotsalaisista kirjailijoista on mainittava Sigrid
Backmanin, Runar Schildtin, Jarl Hemmerin ja Elmer Diktoniuksen teokset.
14 Diktonius 1956, 38. Diktoniuksen romaani Janne Kubik ilmestyi 1932 ja
1981, Diktoniuksen itsensä kääntämä suomennos Janne Kuutio ilmestyi
1946 ja 1969. Arvo Turtiainen suomensi Diktoniuksen Min dikt (1921),
Runoni-kokoelman 1971, toisin sanoen 50 vuotta myöhemmin.
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joitakin outoja kumpuja vain,
Mutta metsässä huokaa ja laulaa,
Tukkimetsässä, pettumetsässä:
sankarihautoja ! sankarihautoja !
Runo viittaa vuoden 1918 todellisuuteen. Poliittisen ilmapiirin muutos 1940-luvun lopulta alkaen edisti hävinneen puolen
symbolien näkyväksi tuloa. Toisaalta se edisti piilossa olleiden
muistin paikkojen katoamista ja maiseman merkitysten muuttumista. 1960-luvulla ratkaisevan tärkeä rooli oli kirjallisuuden ja
tutkimuksen käynnistämällä julkisella keskustelulla sekä julkisten arkistojen muistitietokeruilla, joissa kummallekin osapuolelle
annettiin tilaisuus kertoa oma tulkinta sodasta.15
Sisällissotaan osallistui punaisten puolella myös ruotsinkielisiä, joiden aktiivinen rooli sodassa herätti jälkikäteen ristiriitaisia
tunteita ja kiistämistä.16 Kirjailija, kulttuuritoimittaja Sven Willner esitti teoksessaan Dikt och Politik (1968), että suomenruotsalaiset kirjailijat, esimerkiksi Sigrid Backman, Allan Wallenius
ja Elmer Diktonius saivat maksaa korkean hinnan inhimillisistä
sympatioistaan punaista osapuolta kohtaan. Poliittinen ja kirjallinen eliitti halusi mielellään vaieta kyseisten kirjailijoiden töistä,
heidän tekstejään ei suomennettu tai jos suomennettiinkin niin
viiveellä. Willner käyttää Backmanin ja Walleniuksen kohdalla
ilmaisua ”orättvist bortglömda författare”, epäoikeudenmukaisesti unohdetut kirjailijat.17 Sigrid Backman käsitteli punaisen
osapuolen kokemuksia romaaneissaan Ålandsjungfrun (1919)
ja Helsingin Punavuoreen sijoittuvassa Familjen Brinks öden
(1922). Mervi Kaarninen ja Pirjo Markkola ovat käsitelleet Backmanin tuotantoa artikkelissaan Perhe muuttuu Sisällissodan näyttämöksi (2018). He huomauttavat, ettei kumpaakaan Backmanin

15 Peltonen 1996 ja 2003.
16 Ks. esim. Salminen 1977, 52, 68; Kaihovirta 2015. Kaarninen & Markkola
2018, 176–178.
17 Willner 1968, 40. Myötätuntoa punaisia kohtaan osoittivat lisäksi esimerkiksi Runar Schildt (1888–1925) ja Jarl Hemmer (1983–1944).
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romaania ole vieläkään suomennettu. Backman sai romaanistaan
Ålandsfrun vuonna 1919 Kirjallisuuden valtionpalkinnon.18

Pelon vuosisadan lapset
Lapset näkivät ja näkevät edelleenkin sodan kauhut, väkivallan,
kuolemat ja epätoivon. Vuoden 1918 sotatoimien päätyttyä apua
tarvitsevien lasten määrä oli Suomessa noin 25 000, saman aikaan
valtaosa lasten isistä oli vankileireillä. Sota jätti jälkeensä noin
15 000 orpolasta, suurin osa heistä oli punaisten lapsia.19
Naiset kamppailivat toimeentulovaikeuksien ja sosiaalisen
paineen puristuksessa miesten kuoltua tai heidän ollessa vankileireillä. 1960-luvun muistitietokeruisiin osallistuneista kertojista suuri osa oli vuonna 1918 lapsi tai nuori. Juuri he kertovat äitiensä, isiensä ja sukulaistensa kohtaloista vuonna 1918
ja sen jälkeen. Olen käsitellyt Muistin paikat -kirjassani (2003)
laajemmin lasten kertomuksia sisällissodasta sodan aikana tai
välittömästi sodan jälkeen. Helsinkiläiset koulutytöt piirsivät ja
kuvasivat näkemäänsä ja kokemaansa punaisessa Helsingissä,
tamperelaiset tyttökoululaiset kirjoittivat aineissaan Tampereen
valtauksen jäljistä ja kuopiolainen koulupoika kuvasi sotaa käsin
kirjoittamassa lehdessä nimeltä Penni.20 He kaikki tuovat esiin
omakohtaisia kokemuksiaan hämmennyksestä, kuolemista ja
sodan jäljistä.
Sotatilanteessa elävä ihminen kokee jatkuvan ristiriidan inhimillisten arvojen ja poliittisia realiteetteja korostavien vaatimusten välillä. Lasten reaktiot ovat riippuvaisia aikuisten suhtautumisesta, lapsen toimintaa onnettomuuden hetkellä kuvastaa
18 Kaarninen & Markkola 2018, 161–178. Ks. myös Varpio 2009, 448.
19 Kaarninen 2008.
20 Peltonen 2003, 102–137. Tamperelaisten tyttökoululaisten aineita on tutkinut myös Junila 2011, 296–308 ja 2018, 113–140. Lapsen näkökulman
sisällissotaan voi tällä hetkellä tavoittaa esimerkiksi SKS:n ja SLS:n opettajille ja koululaisille suunnatusta oppimateriaalista 1918 Minä olin siellä
– Jag var där (2018).
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lähes aina hämmennys ja pelko.21 Lapsen pelkoa ja hämmennystä
sisällissodassa käsittelee Anna Bondestam kirjassaan Klyftan
(1946).22 Vaikka Bondestam sai romaanistaan kirjallisuuden valtionpalkinnon 1946, suomennos Kuilu (1967 ) ilmestyi vasta 21
vuotta myöhemmin Elvi Sinervon kääntämänä.
Romaani Kuilu perustuu kirjailijan omiin kokemuksiin
vuonna 1918, kun hän Anna Elfving oli 11-vuotias. Sisällissodan
tapahtumat pitivät keväisessä Pietarsaaressa pelossa myös Elfvingin punaisiin lukeutunutta perhettä. Miehiä haettiin kodeistaan
vielä kuukausia senkin jälkeen, kun kuusi punaista oli teloitettu
Pietarsaaren tupakkatehtaan seinustalla. Anna Elfving pelkäsi
isänsä puolesta – tuona aikana kokemansa ahdistuksen ja pelon
Anna Bondestam kirjoitti romaaniinsa.
Kuilu kuvaa rajakohtaa, turvallisuuden tunteen muuttumista
peloksi lapsen näkökulmasta. Päähenkilö on pietarsaarelaisen
työläisperheen 11-vuotias tyttö Rut. Bondestam kuvaa karmaisevasti, miten pelko astuu Rutin elämään, haurastaa luottamuksen maailmaan.Väkivallan ote repäisee rikki lapsen kaikki turvallisuuden tasot, muuttaa isän ja äidin:
Äiti joka pitää kodit koossa kaikkina aikoina ja joka kantaa elämää voimakkaissa käsissään läpi kaikkien kauhujen.
Mutta silti Rut oli oikeassa: Äiti oli muuttunut. Siltä jonka on
pakko jännittää tahtonsa äärimmilleen haihtuu lämpö silmistä ja
äänestä ja käsistä, hän on kuin paleleva ihminen joka jännittää
kaikki lihaksensa vilua vastaan.23

Bondestamin Kuilussa vuoden 1918 todellisuus on kahtiajakautuneen pikkukaupungin pelon todellisuutta, sellaisena kun se
kirjailijan mieleen on jäänyt. Rutin isä ei osallistu punakaartiin
(niin kuin ei kirjailijan isäkään), mutta sodan jälkiselvittelyissä
21 Esim. Punamäki 1980, 30–31, 212; Kuusisto-Arponen & Savolainen 2016,
59–67.
22 Ks. Varpio 2009, 452. Uuden ulottuvuuden sisällissotakirjallisuuteen lapsen näkökulmasta toi myös Oiva Paloheimo pienoisromaanissaan Levoton
lapsuus (1942).
23 Bondestam 1967, 9.
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teloitusten kiihtyessä, isän on pakko piiloutua metsään. Isä säilyy
hengissä, mutta jotain peruuttamatonta tapahtui. Sota katkaisi
lapsuuden:
Kuten kaikilla kärsivillä on Rutillakin tietysti pieni taipumus
luulla, että hänellä yksin on näin vaikeaa. Että hänen kärsimyksensä on ainutlaatuista maailmassa. Hän ei tiedä että se on kovin
tavallista nälän ja puutteen ja onnettomuuksien aikana, että hänen
laillaan kärsivät tällä hetkellä tuhannet muut lapset. Ja kohta miljoonat. Heillä on ollut huono onni, miljoonilla lapsilla. He sattuivat syntymään vuosisadalla, jota silloin kun se alkoi sanottiin
lasten vuosisadaksi, mutta josta tulikin pelon vuosisata.24

Bondestam minimoi mahdollisuuden kärsimyksen ihannoimiseen tuomalla esiin, että kärsivien tapaan myös Rutilla on
taipumus luulla, että juuri hänen vaikeutensa ovat ainutlaatuisia
maailmassa.25 Romaanissa käydään dialogia ihmisenä olemisesta.
Siinä kuvataan lapsen kokemuksia luottamuksesta ja sen menettämisestä, toivosta ja toivottomuudesta, turvallisuudentunteesta
ja turvattomuudesta. Bondestam kuvaa, millaisina sodan jäljet
näyttäytyvät ihmisessä ja paikallisyhteisössä.

Hiljaisuuksien sanoittaminen
Sisällissota jätti jälkeensä rikkaan suullisen ja kirjallisen tradition.26 Suullinen perinne eli vahvana varsinkin sodan punaisen
osapuolen perheiden ja yhteisöjen piirissä. Kokijoiden muistitieto tarvitsee kuitenkin rinnalleen vaikean historian työstämistä valtajulkisuudessa. 1960-luvulta lähtien sodan punaisen
24 Bondestam 1967, 123–124.
25 Kirja-arviot suomennoksesta: Helsingin Sanomat 1967 Maija Tikka, Uusi
Suomi 6.1.1968 Kaarina Sala. Romaanin Kuilu pohjalta Eija-Elina Bergholm dramatisoi elokuvan Kuilu, joka esitettiin televisiossa vuonna 1973.
26 Kurkela 2009, 423–440; Ilpo Saunio 1974; Kataja 2002. Tuuli Kataja on tutkinut punaisten laulujen ja runojen identiteettiä ja kuolemankäsityksiä pro
gradu -tutkielmassaan Ruusun veripunaisen haudalle istuta (2002).
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osapuolen kokemusten käsittely taiteen ja tutkimuksen keinoin
lisääntyikin valtajulkisuudessa. Käsitellessään sisällissodan väkivaltaisuuksia, kuolemia ja teloituksia, kirjailijat puuttuivat sodan
moraalisiin painolasteihin ja antoivat lukijoille välineitä käsitellä
kipeitä kokemuksiaan.27 Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni runoilija kirjoitti vuoden 1918 kipujälkiin liittyvää tai viittaavaa lyriikkaa 1960- ja 70-luvuilla ei ole, sillä yksittäiset runot ovat hajallaan
eri kokoelmissa tai niitä ei ole julkaistu. Kirjailijat osallistuivat
kuitenkin 1960-luvun kulttuurisessa ilmapiirissä sodan kipujälkien käsittelyyn lyriikan keinoin.
Punaisiin myötätuntoisesti suhtautuneista suomenkielisistä
runoilijoista 1918 aiheeseen tarttuivat esimerkiksi Viljo Kajava
(s. 1909), Arvi Kivimaa (s. 1904), Arvo Turtiainen (s. 1904), Katri
Vala (s. 1901) ja Elvi Sinervo (s. 1912). Heillä kaikilla oli henkilökohtaisia kokemuksia vuodesta 1918.28 Marja-Leena Mikkola on
huomauttanut, että ”monien työväestöstä nousseiden kirjoittajien
ja toimijoiden kohtalona olivat olleet ennen sotia ja niiden aikana
keskitysleirit, vankilat, Tammisaaren kurinpitolaitos, kidutukset,
pakkosyötöt ja kuolemantuomiot”. Mikkolan sanoin: ”Tuo kaikki
oli Suomen kätkettyä historiaa, joka vasta nyt laajemmin paljastui. Se ei ollut kaunis kertomus, vaan varsin irvokas, olihan sisällissodan voittanut valkoinen puoli pitänyt nimenomaan itseään
vapauden ja ihmisoikeuksien edustajana.”29
Vuoden 1918 sodan jälkiä käsittelivät 60-luvun teksteissään
myös nuoren polven runoilijat, esimerkiksi Lassi Sinkkonen (s.
1937), Kari Aronpuro (s. 1940), Pentti Saarikoski (1937), Pentti
Saaritsa (s. 1941), Hannu Salama (s.1936), Marja-Leena Mikkola
27 Willner 1968, 32–33.
28 Punaisten kohtalot jättivät häneen lähtemättömän vaikutuksen myös Mika
Waltariin (s. 1908). Hän oli nuorena poikana ratatöissä Hyvinkäällä ja kirjoitti 1927 runon nuoren pojan hautakummusta, joka oli vastapäätä rautatieasemaa. Sisällissodan kokemuksiin hän palasi romaaneissaan Multa
kukkii (1930”), Palava nuoruus (1935) ja Koiran heisipuu (1953). Peltonen
2003, 212; viittaus Ritva Haavikko 1983. Elämän risteysasemalla. Hyvinkää
Mika Waltarin kehityksessä ja teoksissa. Teoksessa Hyvinkään vuosikirja
1983.
29 Mikkola-Pirinen 2011.
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(1939) ja Aulikki Oksanen (1944). He kaikki ovat syntyneet 1930luvun lopulla ja 1940-luvun alussa. Esitän muutamia esimerkkejä
Sinkkosen, Aronpuron, Saaritsan ja Marja-Leena Mikkolan teksteistä.
1960-luku oli dynaaminen kymmenluku monin tavoin.30
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla trilogian toisen osan
(1960) punainen näkökulma murtautui uudella tavalla valtajulkisuuteen. Kaunokirjallisuuden ansiosta ’punainen ja valkoinen
totuus’ törmäsivät valtajulkisuudessa toisiinsa ja alkoivat kyseenalaistaa toisiaan.31 Kaunokirjallisuus ja tutkimus raivasivat tietä
julkiselle keskustelulle ja mahdollistivat sodan tarkastelun eri
näkökulmista.
Myötätunnon osoittaminen punaista osapuolta kohtaan vaati
erityistä rohkeutta kirjailijoilta vielä 60- ja 70-luvullakin, koska
leimaa poliittisesta kirjallisuudesta oli helppo käyttää lyömäaseena. Marja-Leena Mikkola kertoo, että 1970-luvulla Veijo
Meri esitti tärkeän näkemyksen kirjallisuuden ja todellisuuden
suhteista: ”Kirjallisuuden tulee kuvata todellisuutta mahdollisimman oikeissa suhteissa. Ei tuotannossa tarvitse olla poliittisia tekijöitä. Ei Kivelläkään ole, vaikka hän oli poliittisesti varsin
tietoinen.”32
On ilmiselvää, että runot ja suullinen muistitieto elivät läheisessä vuorovaikutussuhteessa keskenään. Vuoden 1918 muistitiedossa ja runoissa käsitellään toistuvasti sodan kipujälkiä, elämän haurautta ja äkillistä katkeamista, mutta myös pelastumista
varmalta kuolemalta. Seuraavan kertomuksen esittäjä on vuonna
1902 syntynyt nainen:
30 Sotien jälkeen Valtion taidekomitea organisoi suomalaista taide- ja kulttuurielämää, komitean myötä syntyi laki (1967), jonka mukaan valtion
osuus taiteiden tukemisessa ja organisoinnissa lisääntyi. 1960-luvun kulttuuriradikalismi ja siihen liittynyt kirjallisuus vaikuttivat liikkeenä taiteen
ja yhteiskunnan suhteeseen merkittävästi. Ks. Niemi 1999, 158–186.
31 Peltonen 1996, 15–16; Monet muutkin kirjailijat tarttuivat 1918 aiheeseen
samana vuonna, esimerkiksi Veijo Meri Vuoden 1918 tapahtumat (1960) ja
Paavo Haavikko Yksityisiä asioita (1960). Ks. Varpio 2009, 441–463.
32 Mikkola-Pirinen 2011, viittaus haastatteluun Kulttuurivihkot-aikakauslehdessä 1970-luvulla.
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Kerrotaan, että eräänkin kerran illan suussa tuotiin kymmenen
ammuttavaksi, heidät komennettiin niin lähelle montun reunaa,
että putosivat monttuun vuorollaan. Yksi oli kuitenkin samalla
hetkellä kun ase laukesi, heittäytynyt monttuun ja makasi nyt
siellä vahingoittumattomana. Kaksi vartijaa jäi aina yöksi haudalle, joka peitettiin vasta aamulla. He alkoivat kuitenkin torkkua,
niin tuo elossa oleva teki tikapuut kahdesta kangistuneesta toveristaan, kiipesi ylös ja alkoi kiven takana laulaa: Valittaa täytyy
totta ja surra suuresti, kun vääryys vallan ottaa ja pahuus paisuupi
(suomalainen virsi). Laulun kuullessaan vartijat lähti pakoon ja
mantteli, jonka päällä he olivat torkkuneet jäi siihen. Vanki otti ja
pakeni metsiin. Hänen kerrottiin päässeen Venäjälle.33

Lassi Sinkkosen esikoisrunokokoelma Harhaileva aamupäivä
(1965) sisältää runon, jossa pelastumis-aihelman merkityskokonaisuus tiivistyy:
Kerronpa sinulle ystävä isästä
Joka eli ylpeilemättä yksinkertaista elämää
Ammuttiin Haagassa siinä vanhan ladon luona
Lähellä puutarhaa
Se oli vuosi kahdeksantoista
Mutta kuten tarinat ei tämäkään lopu tähän
Isä, hän oli vanha juoni ja teeskenteli kuollutta
laahautui pimeässä yli ruumiiden ja konttasi turvaan
tuli kotiin ja rämähti nauruun
Sinä yönä syntyi uusi sukupolvi34

Runo viittaa todelliseen tapahtumaan Helsingissä. Etelä-Haagan turvesuolla valkoisten avuksi saapuneet saksalaiset teloittivat 12. huhtikuuta 1918 ihmisiä, joiden lukumäärä vaihtelee eri
33 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto KRA 1918–32:56–57, nainen
s. 1902, ompelija; Peltonen 2003, 63–64. Virsikirjan virsi ”Valittaa täytyy
totta ja surra suuresti, kun vääryys vallan ottaa”, toistuu kertomuksissa. Se
oli punaisten kannalta tärkeä, sillä sen sanat voi tulkita kirkon toteuttaman
ideologian kritiikiksi. Ks. Peltonen 1996, 283, 311, viite 45.
34 Sinkkonen 1965, 15. Hämeen Yhteistyö 25.4.1965. Peltonen 2003, 64–65.
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lähteissä. Jos vainajien omaiset eivät noutaneet tai haudanneet
itse vainajia, ruumiit kuljetettiin hevoskyydillä Pohjois-Haagan
metsään. Kivityömiehet pystyttivät paikalle muistomerkin, jossa
oli ainoastaan vuosiluku 1918.35 Arkistoihin koottu muistitieto,
henkilöhistorialliset aineistot, runot ja romaanit kertovat, että
joillakin oli onnea.36
Sinkkosen runokokoelma Meitä kohti (1968) sisältää myös
runosikermän Isättömiä ja maattomia, jossa runoilija käsittelee
sisällissodan punaista perintöä sekä omaa suhdettaan Suomeen
ja vallanpitäjiin. Hän laajentaa tässä kokoelmassa näkökulmaa
viittaamalla myös Vietnamin sodan kärsimyksiin, vetoamalla:
”Ihminen/ pysähdy kuuntelemaan itkua!”37
Viljo Kajavan Tampereen runot (1966) kokoelman osioissa
Kevät 1918 ja Surulaulut kirjailija kuvaa omaa 9-vuotiaan pikkupojan kokemustaan sisällissotavuonna Tampereella. Muistitiedossa yleinen kertomusaihelma, läheisen etsiminen ja tunnistaminen ruumiskasoista esiintyy myös Kajavan runossa:38
Vaimojen helmoissa on verta
kun he laahautuvat katuojissa
etsiessään omiaan
ja käsien pyyhkäistessä kaatuneita:
heidän miestensä raajat
keltaisia halkoja katuojissa.
Ja vaimonen helmoissa
kadun rapaa ja verta.

Tampereen taisteluiden jälkeiseen todellisuuteen liittyy runsaasti muistitietoa ja tutkimusta. Säilyneet valokuvat Tampereen

35 Vuonna 1996 paikalla paljastettiin muistolaatta, kivi on tällä hetkellä Helsingin kaupungin omistuksessa ja suojelukohde.
36 Olen käsitellyt pelastumis-aihelmaa kirjoissani Punakapinan muistot
(1996) ja Muistin paikat (2003).
37 Sinkkonen 1974 (1968), 96–100; 52–54.
38 Kajava 1966, 72; Peltonen 2003.

178

”Pohjoinen Guernica” – Muistitieto ja kaunokirjallisuus kulttuurisena muistina

kaduilta ovat tuttuja useista julkaisuista ja museonäyttelyistä.39 Ne
piirtyvät mielikuvina esiin Kajavan runoa lukiessa. Myös vuoden
1918 todellisuudessa ihmiset etsivät läheisiään ruumiskasoista,
johtolankoja etsittiin vainajan vaatekappaleista, esimerkiksi
hakaneulasta, lakista tai nenäliinasta, jos häntä ei pystynyt tunnistamaan kasvoista. Näin kertoo vuonna 1903 syntynyt nainen:
Eräs tuttava rouva, joka tunsi kylämme poikia kertoi käyneensä
salaa vartijoista siellä mäessä etsimässä omiaan ja nähneensä veljeni ja Uunon ruumiit ja sanoi, että veljelläni oli hakaneula villapaidan kauluksessa. Kälyni sanoi sen laittaneensa lähtiessä, kun
napit oli pois. Tuota hautaa vartioitiin yötä päivää ja päivisin vangit kävivät kaivamassa uusia hautoja ja peittämässä ammuttuja.40

Kari Aronpuron esikoisrunokokoelman Peltiset enkelit (1964),
Kaupunki osion runo avaa ahdistavan sisällissotanäkymän Tampereelle. Runon Pohjoinen Guernica Aronpuro kirjoitti lähes 50
vuotta sisällissodan jälkeen:41
Pohjoinen Guernica
Kaupungin ylle on laskeutumassa kahlaajan jalka
ruskeita puutaloja
		
huoneissa repaleiset varjot
seinästä seinään
		
vastateurastetut valkoiset kanat
sillalla kaatunut hevonen
kevään ensimmäisten raatokärpästen panssaroima
kuorma vetelää voita
tulipalosta pakenevat torakat
neljäs neljättä
		
koko päivän
39 Tampere 1918. Hoppu et alii. 2008. Museokeskus Vapriikin näyttely Tampere 1918 sai kunniamaininnan Euroopan vuoden museo -kilpailussa 2011.
40 Työväen Arkisto Työväen Muistitietotoimikunta 127:220/1, nainen 68 v.
Peltonen 2003, 97.
41 Aronpuro 1964, 23.
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laskeutumassa kahlaajan jalka
temppelin katossa käärme
		
omena suussa
vinttikomeron kanaverkon takana
		 lehtoraatti
kävelykeppeineen ja knalleineen
lämmin ruumis apteekin lattialla
vanhalla hautausmaalla
		
rämisevät peltikilvet
		 rautaristit
		
kahlaajan jalka
syksyllä
		
sienestäjiä kaupungin laitamilla
		 ratavallilla
raamatun välissä punakaartin laulukirja

Runo luo välähdyksellisen mielikuvan siitä, millaista todellisuus saattoi olla sodan ratkaisevan taistelun jäljiltä Tampereella
ja millainen mielikuva siitä voi rakentua. Runo havainnoi kaupunkia ja siviileihin kohdistunutta väkivaltaa. Eeva-Liisa Manner
(1921–1995) rohkaisi Aronpuroa julkaisemaan Peltiset enkelit
-runokokoelman. Hän myös kirjoitti kokoelmasta arvion ”Runo
on havaitsemista” Aamulehteen lokakuussa 1964. Mannerin sanoin ”Pohjoinen Guernica kuvaa kapinan aikaista Tamperetta
jyrkkäpiirteisin, voimakkain visioin.”42 Viljo Kajava kirjoitti arviossaan ’Liikkuu ajassa’ Suomen Sosialidemokraatissa: ”Vuoden
18 Tampereen näkymistä koostunut Pohjoinen Guernica kuuluu
parhaisiin, mitä aiheesta on kirjoitettu.”43
Aronpuro laajentaa runon näkökulmaa Eurooppaan nimeämällä sen Pohjoiseksi Guernicaksi. Runon nimi viittaa Guernican
pikkukaupunkiin, joka pommitettiin raunioiksi Espanjan sisällissodassa huhtikuussa 1937 vain 19 vuotta Suomen sisällissodan
jälkeen.44 Jo samana vuonna Pablo Picasson maalaus Guernica
42 Aamulehti 25.10.1964. Eeva-Liisa Manner. Ks. Tuohimaa 1990, 7–9.
43 Suomen Sosialidemokraatti 24.1.1965. Viljo Kajava.
44 Koivisto & Parikka 2015, 7–27.
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esiteltiin suurelle yleisölle Pariisissa. Maalaus symboloi Espanjan
sisällissodan julmuutta, siviiliuhrien tuhoa ja kärsimystä. Guernica-maalaus on maailman tunnetuimpia sodanvastaisia symboleja. Picasson määritelmä taiteesta kertoo olennaisen: ”Minulle
taiteessa ei ole mennyttä ja tulevaa, jos taideteos ei elä nykyhetkessä, sitä ei voi pitää taiteena.”45 Picasson Guernica onnistuu
puhuttelemaan katsojaa tässä ja nyt.
Aronpuron Pohjoinen Guernica on moraalinen kannanotto
sisällissodan julmuuteen ja sodan rumuuteen. Samalla se on selvästi sodanvastainen runo. On huomattava, että Aronpuro sai
Peltiset enkelit kokoelmastaan J. H. Erkon kirjallisuuspalkinnon
vuonna 1965. Peltisen enkelit -kokoelman pohjalta valmistui
myös Aronpuron ja Arvo Ahlroosin käsikirjoittama kokeileva
elokuva Pohjoinen Guernica (1966). Elokuva havainnoi todellisuutta ja yhteiskuntaa visualisoimalla runot. 46
Runoilijoiden keskinäinen dialogi ilmenee Pentti Saaritsan
Aronpurolle omistamasta runosta kokoelmassa Varmuus kerrallaan (1967):47
Internationale 5.6.–67
Kari Aronpurolle päivää ennen Siinaita
hyvin hiljainen maa
illan rauha
tarinaa
Aleksanterin kirkon viinistä juopunut
neljätoistavuotias enoni
Tampereen valtauksessa
päänsä päällä kahlaajan jalka sojottamassa
kesäiltana 1967 sain kuulla siitä äidiltäni,
joka on itkenyt paljon ja monesta syystä (…)

45 Attlee 2017, 232. Picasso esitti ajatuksensa vuonna 1923.
46 Pohjoinen Guernica esitettiin TV 2:ssa 19.5.1966. Ks. esim. Etelä-Suomen
Sanomat 21.12.1965; Keski-Suomen Iltalehti 18.5.1966:114.
47 Saaritsa 1967.
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Saaritsan runo viittaa Tampereeseen, Aronpuron Pohjoiseen
Guernicaan ja omassa perhepiirissä vuosikausia vaiettuun sisällissotaan. Lisäksi runo viittaa suoraan kirjoittamisajankohtaansa.
Lähi-idässä, Israelin ja ympäröivien arabimaiden välillä käytiin
Kuuden päivän sota 5.–10.6.1967. Tämä surullinen konflikti on
edelleen ajankohtainen.48 Niin Saaritsa kuin Aronpurokin luottavat lukijan samastumiskykyyn, he puhuvat sodasta ja sen seurauksista universaaleina ilmiöinä.
Modernismia tutkinut Mirja Sassi on esittänyt, että sodanjälkeinen taiteilijasukupolvi etsi mielenrauhaa, kun taas nuorempi
taiteilijapolvi oli kyynisiä ja sopeutuneita todellisuuteen käyttäen
apunaan välinpitämättömyyttä.49 Eeva-Liisa Manner kiteytti ajatuksen toisin:”Idealistien jälkeläiset ovat realisteja: uuden runoilijapolven materiaali koostuu havainnoista eikä illuusioista”.50
Yhteiskuntatieteilijä Matti Virtasen ajatusta lainaten: "Jos kansakunta irtisanoo osan kansalaisistaan – kuten Suomi vuoden
1918 jälkeen pitkäksi ajaksi teki – se samalla halkaisee kollektiivisen tajunnan yhteisestä väkivaltaisesta historiasta ja tuotti sisäisesti tulehtuneen yhteisön."51

Ei hän kuollut nuoren tytön valkeaa kuolemaa
Vuonna 1918 naiset osallistuivat miesten rinnalla lähes kaikkiin
tehtäviin. Naisten aseisiin tarttuminen ei saanut Punaisen Suomen hallintoelinten eikä sotilasjohdon varauksetonta hyväksyntää. Kuitenkin kaikkiaan 2 600 naista kantoi asetta. Sodan loppuvaiheessa maalis–huhtikuussa riveihin liittyi pääosin 14–16-vuo-

48 Ks. Elävä arkisto YLE 2006. Kirja-arvio Hämeen Sanomat 31.1.1968:29.
49 Tuohimaa 1990, 37, viittaus Mirja Sassi 1985, 25. Modernismi murtuu. Postmoderni kulttuuriasenne muuttaa arkkitehtuuria, kuvataiteita ja muotoilua.
Miten ja miksi? Helsinki.
50 Eeva-Liisa Manner, Aamulehti 2.11.1965. Tuohimaa 1990, 43.
51 Virtanen 2001, 389.
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tiaita tyttöjä muun muassa Tampereella, Turussa, Viipurissa,
Lahdessa, Hyvinkäällä ja Helsingissä.52
Asekaartiin osallistuneita naisia, joista valtaosa oli nuoria tehtaantyttöjä, kaatui taisteluissa ja sodan jälkiselvittelyissä nykytietämyksen mukaan noin 330. Naisten teloitukset olivat niin puistattavia, että niistä haluttiin vaieta. Kuitenkin muistitietoa naisten teloituksista keväällä 1918 on kertynyt arkistoihin runsaasti.53
Viranomaisdokumentteja tapauksista on hyvin niukasti tai niitä
ei ole ollenkaan.
Viittauksia naisten teloituksiin voi löytää kuitenkin kaunokirjallisuudesta. On myös tiedossa, että muistitieto on toiminut
tärkeänä kirjoittamisen tausta-aineistona monelle kirjailijalle,
esimerkiksi Väinö Linnalle.54 Linnan Täällä Pohjantähden alla
-trilogian toisessa osassa on kuvaus Laurilan Elman teloituksesta.
Kirjallisuudentutkija, kriitikko Alex Matson (1888–1972) kiteyttää kuvauksen merkityssisällön satuttavasti:
Kun Elma odottaa teloitustaan, tytöllä on tallella korvissaan
”kulta, armas, rakas”, eikä hän välitä elääkkään, kun niitten lausuja on poissa. Haudan partaalla hän tukee vanhaa naista ja pitää
tätä pystyssä kuolemaa odoteltaessa. Kannattaa miettiä, miksi tällainen tyttö tuskittelee, kun kukaan ei tapa tuota Töyryn isäntää,
ja sanoo olevansa itse valmis ottamaan tämän hengiltä. Erikoisen
merkittävä on tytön antama selitys: ”Ne meitin elämän on tämmöseks pannu… sen on äite sanonut monta kertaa.”55

52 Ks. esimerkiksi Anu Hakalan Housukaartilaiset. Maarian punakaartin
naiskomppania Suomen sisällissodassa (2006), Tuomas Hopun Tampereen
naiskaarti: myytit ja todellisuus (2008) ja Sisällissodan naiskaartit (2016),
Tuulikki Pekkalaisen Susinartut ja pikku immet. Sisällissodan tuntemattomat naiset (2011), Tiina Lintusen Punaisten naisten tiet (2017) sekä Marjo
Liukkosen Hennalan naismurhat 1918 (2018).
53 Peltonen 2003, 144–147.
54 Ks. esim. Nummi 1993; Juhani Syrjä kertoo kirjassaan Juho 34–63 (2000),
että Linna kävi keskustelemassa punakaartissa olleen Juho Syrjän, Juhani
Syrjän isän kanssa useita kertoja kirjoittaessaan Pohjantähteä.
55 Matson 1969,193.
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Myös Viljo Kajava viittaa Tampereen runoissa naisten teloituksiin:56
Kun seinät alkoivat tykkitulessa hajota
kuusi naiskaartilaista miesten puvussa
heitti kiväärin portaisiin ja pakeni metsän suojaan.
Heidät ammuttiin niin kuin miehet Pyynikillä.
Vasta haudatessa nähtiin
vaatteita pistimellä revittäessä
armeija housujen alla pitsihousut.
Heidät haudattiin alimmaksi joukkohautaan.

Marja-Leena Mikkolan runo Saima-Irene 1918 julkaistiin
55-vuotta sodan jälkeen Lauluja-kokoelmassa (1979). Runo viittaa todellisuudessa tapahtuneeseen Valkeakosken naiskaartin
joukkoteloitukseen:57
Saima Irene maaliskuussa 1918
Ei hän kuollut nuoren tytön valkeaa kuolemaa,
ei häntä haudattu röyhelöarkussa musta paaden alle,
ei laskettu veneessä tuonenvirtaan,
ei veisattu virren virttä,
ei ehditty itkeäkään;
hänet piti jättää metsänreunaan,
lumeen ilman kivääriään, punaista nauhaansa,
varisten laulumaille, ketun kulkureitille,
lähelle kesäistä mustikkapaikkaa,
ja siihen hän jäi, keltainen palmikko kahahdellen,
kunnes oli kokonaan
tätä kylmää suomalaista ilmaa.
Ei hän ylösnoussut.
Mutta ei kuollutkaan.
Syksyisin

56 Kajava 1966, 50.
57 Mikkola 1979, 51. Mikkola kirjoitti runon 1973.
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hän sytyttää rannoille pihlajat,
pyhät palavat puut.

Saima Irene -runo syntyi muistitiedon välittämistä tuntemuksista. Mikkola kertoi havahtuneensa nähdessään valokuvan Valkeakosken naiskaartilaisista 1960-luvun lopulla. Hän oli
kuullut kertomuksia sisällissodan julmuudesta kotonaan, mutta
1960-luvulla ”monet tutustuivat ensi kertaa elämässään siihen,
mitä vuoden 1918 sodassa ja sen jälkiselvittelyissä punaisille
todella tapahtui.”58
Näyttelijä, ohjaaja Vilho Siivola julkaisi muistelmateoksessaan
Myllykylästä maailmalle (1975) kuvauksen matkastaan Valkeakosken tyttöjen haudalle:
Kymmenen vuotta myöhemmin tein pyörämatkan ja jouduin sattumalta lähitaloihin. Kun kävi selville, että olen Valkeakoskelta,
kerrottiin läheisyydessä olevasta tyttöjen haudasta. Kerrottiin
myös kysymättä siitä yöstä, tuskanhuudoista, voihkeista, kiroilemisesta, joka ladolta kuuluvana täytti koko tuon yön.59

”Emme kukaan uskaltaneet mennä edes ulos katsomaan ja
yön äänet vaivaavat vieläkin,” kertoi paikkakuntalainen Siivolalle. Lähitalon ihmiset olivat hoitaneet paikkaa naisten hautana
”kenenkään pyytämättä tai toivomatta”. Metsän reunassa Hauholla oleva Valkeakosken naisten hauta aidattiin työväenyhdistyksen toimesta vuonna 1948, kun heidän kuolemastaan oli kulunut 20-vuotta. Vuonna 1968 he saivat muistomerkin samalle paikalle, jossa heidät surmattiin. Muistomerkin laatassa on teksti:60
Kunnioittaakseen niiden 36 valkeakoskelaisen 15–23 -vuotiaan työläisneitosen muistoa, jotka kansalaissodan uhreina tällä
58 Mikkola-Pirinen 2011.
59 Siivola 1975. Peltonen 2003, 230, nootti 440; HS Kuukausiliite Maaliskuu
2002, Jouni K. Kemppainen.
60 Peltonen 2003, 223–233. Kari Rydman sävelsi vuonna 1981 teoksen Tehtaan tyttöjen requiem op 73 (1980-1981). Kantaatti Valkeakosken naiskomppanian 25.4.–1.5. 1918 muistolle.
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paikalla surmattiin 1.5.1918 ja tähän haudattiin, pystytti tämän
muistomerkin Valkeakosken Työväenyhdistys 1.5.1968.

Taistelu haudoilla ja haudoista, muistamisesta ja muistuttamisesta ilmentävät suoraan, millaiset poliittiset voimasuhteet
yhteiskunnassa ja eri paikkakunnilla vallitsivat.61 Se sääteli, milloin oli mahdollista avoimesti muistaa, milloin oli vaiettava. Työväen julkisuudessa ja muistojulkaisuissa naisten teloitukset olivat
esillä alusta lähtien, mutta valtajulkisuudessa tästä kauhistuttavasta julmuudesta vaiettiin puoli vuosisataa.
Väkivaltaisen historian käsittelyprosessi vie aikaa. On merkityksellistä, että 60-luvulla valtajulkisuudessa käynnistyi keskustelu, joka mahdollisti asenteiden murroksen ja väkivallan rakentavan käsittelyn julkisuudessa. Väinö Linna korosti Täällä Pohjantähden alla (1959, 1960, 1962) romaanitrilogiansa perusteita:
”Totuus ei ole punainen eikä valkoinen. Se on inhimillinen ja siitä
syystä enimmäkseen kipeä.”62
Rakentavan ja samalla eheyttävän keskustelun sisällissodasta
käynnisti julkisuudessa 30-vuotta myöhemmin Heikki Ylikankaan tutkimus Tie Tampereelle – dokumentoitu kuvaus Tampereen
antautumiseen johtaneista sotatapahtumista Suomen sisällissodassa 1918 (1993). Ylikangas korosti vuoden 1918 julkisen käsittelyn merkitystä ja esitti, että vain salattujen ja peiteltyjen tekojen
paljastaminen tervehdyttää sisällissodan vamman.63 Valtioneuvoston rahoittaman Suomen sotasurmat 1914–1922 -projektin
(1998–2003)64 tuloksena toteutui Kansallisarkiston palveluna tietokanta, jonka tavoitteena oli selvittää kaikkien 1914–1922 sotaoloissa surmansa saaneiden nimet, kuolinsyyt ja kuolinaika. Pro61 Ks. Salmela-Järvinen 1976, 31–74; Peltonen 2003, 187–243.
62 Aamulehti 8.12.1960 Väinö Linna ja professorit keskustelevat; esim.
Nummi 1993, 212 ja Peltonen 1996, 15–16.
63 Ylikangas 1993, 521–526; Ahonen 1998, 64–73; Peltonen 2003, 258–260.
64 Kansallisarkiston hallinnoima Sotasurmat 1914-1922 -tietokanta päivitettiin nimellä Sotasurmasampo 1914–1922 portaali marraskuussa 2019. Tietokannassa on tietoja noin 40 000 ihmisestä, joista suurin osa vuonna 1918
menehtyneitä.
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jektin tarkoituksena oli myös omalla työllään osallistua ”vuoden
1918 sodan aiheuttaman kansallisen trauman” purkamiseen.65
Historiallinen romaani on 2000-luvun suosituimpia kirjallisuudenlajeja, noin puolet Finlandia-palkinnon saaneista voidaan
määritellä historialliseksi romaaniksi.66 Suomenruotsalaisista
nykykirjailijoista esimerkiksi Kjell Westö on nostanut esiin vuoden 1918 kipujälkiä romaaneissaan Där vi engång gått (2006)
ja Hägring 38 (2013). Katriina Savolaisen suomennokset Missä
kuljimme kerran ja Kangastus 38 ilmestyivät samana vuonna.67
Monet kirjailijat ovat osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun kytkemällä teoksensa vaikeaan historiaan, niin tekivät myös
Leena Lander, Anneli Kanto, Sirpa Kähkönen ja Katarina Baer.
Romaanissaan Käsky (2003) Leena Lander nivoo vuoden 1918
faktuaalit tiedot ja tapahtumat sekä sanomalehtikirjoitukset fiktiiviseen kertomukseen. Käskyn tausta-aineistona on myös teloituksista kertova kirje, jonka Inkoon Västankvarnin kenttätuomari kirjoitti vaimolleen 2. toukokuuta 1918. Lander kertoo, että
kirjeen sisältö pysäytti hänet, mutta myös se, että kenttätuomari
oli ammatiltaan toimittaja ja kirjailija.68 Tutkimus on osoittanut, että Inkoon Västankvarnin kenttätuomioissa ammuttiin 66
punaista, joista ainakin kaksi oli naisia.69
Landerin romaani Käsky käsittelee teloitusrivistä pelastuneen
fiktiivisen punakaartilaisnaisen Miina Malinin ja jääkäri Aaro
Harjulan kohtaamista. Romaanissa Aaro Harjula todistaa sivusta
65 Westerlund 2005. Projekti voidaan tulkita myös epäsuoraksi anteeksipyynnöksi.
66 Leskelä-Kärki ja Melkas 2015; Hatavara 2010. Ks. myös Aitonurmi 2018.
67 Missä kuljimme kerran oli arvostelu- ja myyntimenestys. Helsingin kaupunginteatteri teki romaanista samannimisen näytelmän. Kirjan pohjalta
Peter Lindholm ohjasi samannimisen elokuvan 2011 ja elokuvasta on
lyhennetty kuusiosainen televisiosarja 2013.
68 Lander 2003, 335–336.
69 Tukkinen 1999; Aimo Tukiaisen suunnittelema muistomerkki pystytettiin
kyseiselle joukkohaudalle vuonna 1952, ks. Kormano 2014 ja Rustanius
2007. Seppo Rustaniuksen dokumentti Uhrit 1918 käsittelee Inkoon Västankvarnin kauhun ja terrorin aikaa teloittajan ja teloitettujen kautta. Esitetty TV 2 2008 ja TV 1 26.3.2018.
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näkemänsä punaisten naisten raiskaamisen sekä heidän teloittamisensa. Ainoa teloitukselta pelastunut on Miina Malin, jonka
Harjula päättää kuljettaa kenttätuomioistuimen eteen. Kuitenkin
sattumusten seurauksena he päätyvät kahdeksaksi päiväksi eristyksiin saarelle, kunnes viimein saapuvat kuulusteluihin. Miina
Malin selviää elävänä sodan ’susijahdista’. Landerin teos keskustelee suoraan Ilmari Kiannon Keskisuomalaisessa 12.4.1918 julkaistun kirjoituksen kanssa, jossa Kianto vertaa punaisten puolella
taistelleita naisia naarassusiin ja päättää kirjoituksensa: ”Eikö ole
hulluutta olla ampumatta petoja, jotka meitä ahdistavat.”
Kirjallisuudentutkija Mari Hatavara on tutkimuksessaan Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä Leena Landerin Käskyssä (2010)
painottanut näkökulmaa kirjailijan ja lukijan vastuusta: ”Käsky
asettaa silloiset kirjailijat, kuten Kiannon vastuuseen tapahtumista. Myös Käskyn voi ajatella pyrkivän osaltaan vaikuttamaan ihmisten käsityksiin menneisyydestä ja sitä kautta heidän
toimintaansa nykyisyydessä.”70 Hatavara analysoi tutkimuksessaan menneisyyden esittämisen moniäänisyyttä tarkkanäköisesti
paitsi Käskyssä, myös romaaniin perustuvissa draamateksteissä ja
elokuvassa.71
Anneli Kannon Veriruusut -romaanin (2008) tapahtumat sijoittuvat Valkeakoskelle, Tampereelle ja Lahteen. Päähenkilöinä
ovat Tampereen ja Valkeakosken punakaartin nuoret naiset, erityisesti Sigridin, Lempin, Martan ja Lauhan ajatukset ja motiivit.
Romaanin kertoja muistelee tapahtunutta:72
Tämä tapahtui helatorstaina.
Sigrid ja Lauha vietiin Raunistulan tyttöjen kanssa kasarmin
pesulaan, jonne heidät sullottiin niin tiukkaan, että istumaan ei
päässyt eikä edes kättään pystynyt ahtaudessa liikauttamaan. (…)

70 Hatavara 2010, 178–179.
71 Hatavara 2010. Aku Louhimiehen ohjaaman Käskyn elokuvaversio nähtiin
2008.
72 Kanto 2008, 424–425. Leskelä-Kärki ja Melkas 2015, 114-116.
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He pelkäsivät. Kauhu särki rintaa niin sietämättömästi, että sydän
oli revetä. Mieli syöksähteli joka suuntaan vapautusta ja helpotusta etsien.
Jospa ne eivät kuitenkaan ammu? Jos aamulla ovi avataan ja sanotaan, että menkää tytöt kotiin?
Jotkut itkivät. Lauha hoki Villen syntymätöntä lasta eikä käsittänyt, mitä oli tapahtumassa. Sigrid piteli Lauhaa kädestä.
(…)
Aamulla ovi avattiin ja heidät kuljetettiin kuopan reunalle,
komennettiin riviin seisomaan ja ammuttiin. Ruumiiden päälle
ripoteltiin sammuttamatonta kalkkia ja sen verran multaa, etteivät ne näkyneet, sillä hautaan mahtui vielä monta riviä ammuttuja punikkityttöjä.
(…) Sigrid Suovanen olisi täyttänyt seuraavalla viikolla kuusitoista.

Veriruusuista on tehty useita teatteridramatisointeja. Sisällissodan muistovuonna 2018 sen vaikuttavat dramatisoinnit nähtiin
muun muassa Tampereen työväenteatterissa nimellä Tytöt 1918
ja KOM-teatterissa Helsingissä Verituusut.
On huomattava, että naiskirjailijat ovat viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana nostaneet kaunokirjallisuuden, sarjakuvan
ja elokuvan aiheeksi naisiin kohdistuneen epäinhimillistämisen
vuonna 1918 ja avanneet tärkeän, eheyttävän julkisen keskustelun. Jussi Ojajärvi kutsuu ”tällaista epäinhimillistämisen purkamista korjaavaksi inhimillistämiseksi.”73 Reetta Laitisen toimittama ja kymmenen nuoren polven taiteilijan74 kuvittama Sisaret
73 Ojajärvi 2018, 200. Naiskirjailijoista ks. Leskelä-Kärki ja Melkas 2015,
112–113, 128. Sisällissodan muistovuonna 2018 toteutui useita korjaavan
inhimillistämisen hankkeita: esimerkiksi Hysteeriset oireet: Suomen sisällissodan ylimääräiset liuskat (2015–2018) -hankkeessa nostettiin esiin ”arkistojen mikrohistoriallisia ääniä, unohdettuja arkistokuvia, lauluja ja ylimääräisiä liuskoja, joiden ääreen harvoin pysähdytään.” Hanna Koikkalaisen
Satavuotias yö. Soiva valokuvanäyttely Suomen sisällissodasta nähtiin ainakin Suomenlinnassa ja Seinäjoella. Hankkeen työryhmään kuuluivat Laura
Airola, Heta Kaisto, Hanna Koikkalainen, Pekko Käppi ja Katja Lautamatti.
74 Taiteilijat ovat Warda Ahmed, Mari Ahokoivu, Ainur Elmgren, Annukka
Leppänen, Reetta Niemensivu, Emmi Nieminen, Elina Ovaskainen, Han-
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1918 -sarjakuva-antologia voitti Sarjakuva-Finlandian vuonna
2018. Sisaret 1918 -sarjakuva kertoo kymmenen sisällissotaan
osallistuneen naisen kohtaloista. Laitinen valitsi antologian kymmenen kertomusta Kansan Arkiston ja SKS:n arkiston muistitietokokoelmista.
Silja-Elisa Laitonen nostaa esiin dokumentti-elokuvassaan
Susinartut ja Lahtarin naiset (2019) naisten roolin vuonna 1918
ja muistamisen merkityksiä. Esimerkkeinä ovat teekkari Verna
Erikson, joka salakuljetti aseita valkoisille sekä Olga Maria Helenius, joka menetti henkensä punaisten naiskaartissa. Kun Laitonen haastatteli Heleniuksen sukulaista Eerika Korhosta tämä
pohti: ”Tyttöjen tarinoita ei ole kerrottu, suvunkin piirissä Olga
Mariasta on vaiettu” ja esittää olennaisen kysymyksen: ”Miksi
naiset on haluttu kokonaan unohtaa?”75
Naisten aseisiin tarttuminen vuonna 1918 ilmentää naisten
emansipoitumista ja rajojen rikkomista, joka oli päässyt Suomessa
hyvään vauhtiin 1900-luvun alussa. ”Vanhoillisten keskuudessa
se aiheutti ärsytystä ja paheksuntaa”, kuten historiantutkija Tiina
Lintunen on esittänyt. ”Naisten osallistuminen demokraattiseen
päätöksentekoon äänestys- ja vaalikelpoisena sekä aktiivinen
rooli yhteiskunnassa” hämmensi.76 Naisten uudet roolit saattoivat
vaikuttaa myös valkoisten silmittömään vihaan punaisia naisia
kohtaan sodan loppuvaiheessa.
Nykyhetkessä samastuminen nuorten naisten aktiiviseen rooliin sata vuotta sitten saattaa toimia myös voimaannuttavana vertailukohtana ja eheyttäjänä juuri naisille. 1960-luvulla syntyneen
sodanvastaisen laulun Ruusu on punainen sanoja muuntaen uhrin
sukupuoli voi olla myös feminiininen: ”Ja mitä sitten, kuinka on
nyt. Jo moni on sitä kysellyt. Niin ei käydä saa milloinkaan uudesnele Richert, Aino Sutinen, Tiitu Takalo. Ks. myös Satu Lusan Rauha ja
sota. Sarjakuva kapinan ajasta Humppilan Venäjän kankaalla (2008). Kauranen & Melkas 2018, 55–85.
75 Silja-Elina Laitonen, oppilastyö Susinartut ja Lahtarin naiset 19.5.2019 Alfa
TV. Ks. Helsingin Sanomat Kulttuuri. Leena Virtanen 19.5.2019.
76 Lintunen 2017, 32–34; ks. myös viittaus Maria Lähteenmäki, Miehet, naiset
ja sota, Historiallinen Aikakauskirja 1/2001.
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taan, ei hulluutta päästää saa jatkumaan. Meidän äitimme äidit ja
äitimme niin, ovat kaatuneet taistoihin mielettömiin. Turhaanko,
ei, mutta tunnustakaa: Nyt miekalla ei oikeutta saa.”77 Sata vuotta
sitten tapahtui pahoja asioita, joihin on helppo samastua, koska
ne ovat mahdollisia myös tänä päivänä eri puolilla maailmaa.
Kirjailijat käsittelevät teksteissään hiljaisuutta, surua, häpeää ja
syyllisyyttä, jonka sodan todellisuus ja väkivalta jättävät jälkeensä.
Kaunokirjallisuus vaikuttaa kulttuurisen muistin muotoutumiseen luomalla havaintoja ja tulkintoja väkivaltaisesta menneestä.78 Kirjailijat esittävät ihmisen sisäistä maailmaa, tuntemuksia ja
aikomuksia tavoilla, joilla he tulevat niin lähelle lukijaa kuin vain
on mahdollista. Romaanit, niiden teatterisovitukset ja elokuvat
toimivat kulttuurisen muistin ’alustoina’ kuvatessaan fiktiivisin ja
ei-fiktiivisin keinoin sodan väkivaltaista todellisuutta.

Hiljaisuuden murtaminen – muistamisen välttämättömyys
Tutkimustietoa siitä, miten sadat jälkiselvittelyjen rikoksiin syyllistyneet käsittelivät omaa syyllisyyttään tai miten hengissä säilyneet ja vankileireiltä selviytyneet jatkoivat elämäänsä, on vähän.79
77 Kiitän Matti Virtasta kommenteista kirkastaa 2000-luvun kirjallisuuden
sukupolvi- ja sukupuolinäkökulmaa. Tauno Palon vaikuttava tulkinta
Ruusu on punainen 1967; Suomentaja Sauvo Puhtila. Laulun Die Rote
Rosen on säveltänyt saksalainen Gerd Natschinski ja sanoittanut Jürgen
Degenhardt 1966. Alkuperäisessä tekstissä sanotaan: Meidän isämme isät
ja isämme niin, ovat kaatuneet taistoihin mielettömiin. Turhaanko, ei,
mutta tunnustakaa: Nyt miekalla ei oikeutta saa.”
78 Muistitietoa naisiin kohdistuneesta väkivallasta vuonna 1918 on runsaasti
SKS:n arkiston, Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston 1918 kokoelmissa.
Sisällissodan naisten kohtaloita ovat 2000-luvulla käsitelleet useat kirjailijat, esimerkiksi Anneli Kanto, Sirpa Kähkönen, Heidi Köngäs, Leena Lander, Roosa Meriläinen, Aulikki Oksanen, Raija Oranen, Märta Tikkanen ja
Pirjo Tuominen.
79 Sen sijaan kirjailijat ovat käsitelleet syyllisyyttä romaaneissaan. Ks. Hauras hyvyys sodan muistoissa tässä kokoelmassa, esimerkkeinä Jarl Hemmer, Mies ja hänen omatuntonsa (1957, 1931) ja Jorma Korpela, Tunnustus
(1960).
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Psykoanalyytikko Martti Siirala on huomauttanut, ”jotta tapahtuneen väkivallan, pahan lukko saataisiin auki, vedotun osapuolen
täytyy oppia sietämään tuomioittensa, arvioittensa ja näkemystensä joutumista kyseenalaisiksi. (…) Taide voi tavoittaa pahuuden pahanlaatuisuuden ja hyvyyden hyvänlaatuisuuden ilmiöitä
uskomattomalla tarkkuudella”. 80 Häpeän ja syyllisyyden tunteet
liittyvät tekojen ja puheiden väliseen ristiriitaan. Teko tai tekemättä jättämisen välinen jännite jähmettää kokemuksen niin,
että sitä on hyvin vaikeaa edes käsitellä.
Sirpa Kähkönen on käsitellyt lasten ja naisten sanatonta surua,
traumaattisen menneen vaiettuja kokemuksia ja tunteita kaikissa Kuopio-sarjan romaaneissa.81 Romaanin Mustat morsiamet
(1998) kontekstina toimii Suomen 1920–30-lukujen synkkä historia. Mustat morsiamet -romaanissa kirjailija kuvaa aviovaimo
Annan kokemuksia miehensä Lassin poliittisesta vankeudesta.
Kähkönen tarttui aiheeseen, jota on käsitelty kaunokirjallisuudessa, mutta tutkittu vähän ja josta valtajulkisuus on mielellään
vaiennut.82
80 Siirala 1983, 75.
81 Kähkösen tuotannossa vuoteen 1918 keskittyvät Hugo 1918 (2018) ja Vihan
kevät. Helsinki 1918 episodinäytelmä (2018). Kuopio-sarjaan lukeutuvat
Mustat morsiamet (1998), Rautayöt (2002), Jään ja tulen kevät (2004),
Lakanasiivet (2007), Neidon kenkä (2009) ja Hietakehto (2012), Tankkien
kesä (2016), Muistoruoho (2019). Graniittimiestä (2014) pidetään Kuopiosarjaan kuulumattomana romaanina, mutta se kytkeytyy Kuopio-sarjaan
henkilöidensä takia. Loppuosa romaanista kuvaa muutamaa 1930-luvun
puolivälin päivää, jolloin Stalinin puhdistukset ja karkotukset ovat todellisuutta myös reaalimaailmassa. Uusimmissa romaaneissa tullaan myös
lähemmäksi nykypäivän väkivaltaa: Tsekkoslovakian miehitystä ja Vietnamin sodan kauhuja. Leskelä-Kärki ja Melkas 2015, 114–120.
82 Ks. esim. Näre 2008, 249–308; Peltonen (toim.) 1989, Naisia turvasäilössä,
Poliittisena naisvankina Suomessa 1930–1944. Kirja kertoo kolmen poliittisen naisvangin kokemuksista. Opinnäytteitä poliittisista naisvangeista on
tehty ks. esim. Kirsi Mäki 2001: Valtion turvallisuudelle vaarallisia naisia.
Sotavuosien 1939–1944 poliittiset naisvangit Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilassa. Pro gradu, Helsingin yliopisto ja Hanna Savolainen 2000,
Tuomittu elämään. Poliittiset naisvangit Hämeenlinnan kuritushuone- ja
keskusvankilayhteisössä 1924–1939. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto.
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Kähkösellä on omakohtaisia kokemuksia poliittisen vankeuteen liittyvästä vaikenemisesta. Oman isoisänsä hiljaisuutta ja
sen vaikutuksia lähipiiriin hän käsittelee tietokirjassaan Vihan
ja rakkauden liekit. Kohtalona 1930-luvun Suomi (2010). Sisällissodan ”jälkinäytökseen” liittyi työväen poliittisen toiminnan
kieltäminen, toisinajattelijoiden (ja kommunisteiksi epäiltyjen)
poliittiset oikeudenkäynnit ja eristäminen vankiloihin. Suomessa
tuomittiin vuosien 1919–1944 välisenä aikana noin 4 500 henkilöä valtio- tai maanpetoksesta tai niiden valmistelusta. Näistä
noin neljäsosa oli naisia.
Kirjailijan isoisä tuomittiin poliittiseen vankeuteen vuosiksi
1928–1930 ja 1932–1938.83 Tammisaaressa isoisä koki fyysistä ja
henkistä väkivaltaa, joka jätti jälkeensä vaikenemisen, täydellisen
hiljaisuuden. Kähkönen kertoo: ”Isoisä ei puhunut koskaan asiasta, mutta se ilmeni hänen tavastaan olla ja elää. Isoisä kantoi
sisällään jotain hyvin pahaa ja raskasta. Asia vaikutti voimakkaasti myös muuhun perheeseen. (…) Tiesin aina, että häntä oli
satutettu ja pidetty pahoin. Isoäiti tiesi…äitini ja enoni tiesivät
sen. Se oli kirjoitettu meihin kaikkiin”.84 ”Isoisä ei ollut katkera,
mutta täynnä surua, jota ei voinut ilmaista. Ja nekin asiat, joita ei
sanota ääneen, periytyvät lyijynraskaina. Koen tärkeäksi kertoa
tarinoita, joista lukijalle jää toivo, sovitus, ilo ja rakkaus.” 85
Vihan ja rakkauden liekit. Kohtalona 1930-luvun Suomi ja
koko Kuopio-sarja syntyivät kirjailijan halusta ymmärtää hiljaisuutta, sanoittaa surua ja vapautua lyijynraskaasta taakasta, ettei
se painaisi enää tulevien sukupolvien harteita.
Anneli Kanto ja Katarina Baer käsittelevät kirjoissaan kysymystä hiljaisuudesta, joka liittyy kirjailijoiden isovanhempien
pahoihin tekoihin Tampereella 1918 ja natsi-Saksassa 1940–1945.
Anneli Kanto löysi Tampere 1918 -museonäyttelystä valokuvan
Tampereen valtaajista, kuvasta hän tunnisti isoisänsä ja hänelle
83 Kähkönen 2010, 49, 90, 100, 276. Moni suomalainen kommunisti joutui
jatkosodan aikana Koverin keskitysleirille.
84 Kähkönen 2010, 8–9, 102–103, 278. Tammisaaren vankileirin ja pakkotyölaitoksen vaiheista, ks. Lindholm 2018.
85 Kansan Uutiset 4.11.2010. Sirpa Kähkösen haastattelu.
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valkeni, että isoisä oli ”lahtari”. ”Tuntuu, että joka suvussa on
kansalaissotaan liittyvä tarina tai trauma. Ajattelin pitkään, että
meillä ei ole. Sitten törmäsin museokeskus Vapriikin näyttelyssä
valokuvaan, jossa oma paappani on valtaamassa Tamperetta valkoinen merkki hihassaan. Siinä hän tuijotti minua silmiin. (…)
Sukuni taakka on voittajan häpeä.”86
Kanto ei koskaan puhunut asiasta isoisänsä kanssa, mutta
tapaus käynnisti prosessin, jonka tuloksena syntyi Lahtarit
-romaani (2017). Romaanissa kirjailija paneutuu valkoisen isoisänsä mielenmaisemiin, sanoittaa sitä, mikä jäi ei-kielelliseksi.
Lukija voi seurata seitsemän eri kertojan mietteitä omista ja
muiden kokemuksista. Esimerkiksi jääkärivääpeli Elias Ylivallin
ajatuksia, kun hänet komennetaan ampumaan kolmekymmentä
nuorta naista:
Tämä on hirvittävä tehtävä. Minun on pakko tehdä se. Vaihtoehtoja ei ole. Minä pystyn tähän, minun on pakko. Valkoisen armeijan kunniaa ei saa häpäistä. Ei voi häpäistä.
(…) Mutta se ei ole teloittamisen syy. Ei juuri nyt. Heidät ammutaan suuremman edun vuoksi. Ketään ei saa jättää kertomaan
siitä häpeästä, mitä ladossa tapahtui viime yönä. Valkoiset sotilaat käyttäytyivät raakalaismaisesti. Naisten raastaminen ja häpäiseminen ei ole hyväksyttävää. Siitä ei saa jäädä jälkiä, jotka pilaisivat armeijamme maineen. Kun ei ole todistajia, mitään ei ole
tapahtunut.
(…) Teloituksen jälkeen täytimme haudan ja asettelimme turpeet
sen päälle. Olisi pitänyt lausua rukous tai tehdä asento, mutta en
saanut sanotuksi mitään, lähdin vaan marssimaan ja miehet seurasivat.
Olimme suon laidassa, nousimme siitä metsään ja tielle. Kuovi
huusi kuin Manalan lintu, huuru nousi maasta, ja maailma oli
niin kuin ennenkin.87

86 Iltalehti 4.2.2018.
87 Kanto 2017, 320–322, 324–325.
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Ei maailma kuitenkaan ollut enää sama, syyllisyys ja pahat
teot ilmestyvät ajatuksiin, vievät mielenrauhan, suistavat ihmisen
raiteiltaan. Romaanin lopussa Elias Ylivalli puhuu: ”Minä olen
raaka ja alhainen. En voi puhua sodastani kenellekään, en voi
kertoa, missä olen ollut mukana ja mitä tehnyt.”88 Hautoessaan
itsemurhaa, Ylivalli päättää rankaista itseään kovemmin: ”En
tuomitse itseäni kuolemaan. Rankaisen ankarammin. Muistan ja
silti elän.”89
Mikään, ei edes sota, oikeuta ihmistä toisen ihmisen tappamiseen, ei raakuutta eikä julmuutta ketään kohtaan voi oikeuttaa.
Kirjailija osuu romaanillaan kauhun kipujälkiin, muistamisen ja
muistuttamisen kulttuurisiin merkityksiin. Hän nostaa romaanissa esiin totuuden, joka on kohdattava sellaisena kuin se on.
Kirjassaan He olivat natseja (2016) Katarina Baer kertoo isoisänsä ja isoäitinsä natsimenneisyydestä. Baer luki isovanhempiensa kirjeenvaihdon, josta paljastui, että isoisä tiesi juutalaisten
kansanmurhasta. Isoisä oli liittynyt jo 1932 natsipuolueeseen.90
Hiljalleen valjennut tosiasia sai hänet pohtimaan: Pystyykö hän
hyväksymään sen, että ei voi sallia itsensä ikävöidä omaa läheistään, joka oli pahojen puolella? Baerin isoisän asiakirjoihin
perehtyneen saksalaisprofessori Jürgen Falterin sanat antoivat
hänelle lohtua ristiriitaan: ”Teillä ei ole syytä pohjattomaan häpeään isoisänne tähden, mutta ylpeyttäkään teidän ei ole aihetta
tuntea. He olivat ihmisiä niin kuin me.”91
Yhä selvempää on, että kysymyksessä ovat ihmisten ylisukupolviset ja universaalit kokemukset. Vaikea historia on meidän
kaikkien yhteistä menneisyyttä, jota kannamme mukanamme.
Muistitiedolla ja kirjallisuudella on merkittävä rooli menneisyyden eheyttävässä käsittelyssä.

88 Kanto 2017, 380–381.
89 Kanto 2017, 382.
90 Ilta-Sanomat 26.6.2016. Katarina Baerin haastattelu.
91 Baer 2017, 345–346.

195

Kirjailijan, tutkijan ja lukijan vastuusta
Monet kirjailijat ja taiteilijat ovat nostaneet haastatteluissa esiin
1960- ja 70-luvun yhteiskunnallisen ilmapiirin ja maailman
tapahtumat heidän toimintaansa yhdistävinä tekijöinä.92 MarjaLeena Mikkola kertoo:
Rauhaa ja väkivallatonta vastarintaa edustanut Martin Luther
King oli ammuttu. Ernesto Che Guevara, jonka hahmossa paljolti konkretisoitui 60-luku unelmineen ja pyrkimyksineen, oli
surmattu, teloitettu Boliviassa ilman oikeudenkäyntiä. Valkoisten harjoittama rotusorto ja rotuerottelun politiikka jatkuivat eri
puolilla maailmaa. Latinalaisen Amerikan kolonialistinen riisto
yltyi ja syveni. Chilessä Salvador Allenden hallinnon yritys muuttaa parlamentaarisin keinoin sietämättömän epätasa-arvoinen
yhteiskunta päättyi syyskuussa 1973 USA:n tiedustelupalvelun
CIA:n tukemaan verilöylyyn − niin kuin moni muukin vastaava
pyrkimys. Maailmanhistorian julmin sota, se jota USA läntisten
liittolaistensa tukemana kävi Vietnamissa, muuttui yhä vain julmemmaksi. Vuoden 1972 jouluna televisiosta tulvi keskelle joulunviettoa järkyttäviä kuvia presidentti Nixonin määräämistä
Pohjois-Vietnamin satamien ja siviiliväestön pommituksista.93

”Otimme oikeuden sanoa”, kiteytti puolestaan Kaisa Korhonen muistellessaan 60-lukua.94 Matti Virtasen mukaan ”niin ensimmäisen kuin toisenkin polven 60-lukulaiset ottivat irti vanhan keskiluokan koti, kirkko, isänmaa -kulttuurista.”95 Kirjailijat
ja taiteilijat kokivat, että maailmaa voi muuttaa. Myös 1960-luvun
muistitietokeruisiin osallistuneet, sodat kokeneet aikalaiset korostivat sanomisen merkitystä osallistuessaan arkistokeruisiin.

92 Mikkola-Pirinen 2011; Oksanen 2019.
93 Mikkola-Pirinen 2011 ja Mikkola Helsingin Sanomat 18.3.2019.
94 Korhonen 1993; Kaisa Korhosen haastattelu ET-lehti 14/2011.
95 Virtanen 2001, 386.
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He korostivat kahta seikkaa kertomuksissaan: ”sodan kokemusta
ei voi koskaan unohtaa” ja ”sota ei saa koskaan toistua”.96
Kun tein vuonna 2000 kyselyn Vuosi 1918 maisemassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston vastaajaverkostolle, esitin
kysymyksen sisällissodan muistamisen ja unohtamisen tarpeellisuudesta. Kertojista monet pohtivat muistamisen välttämättömyyttä, sen rinnalle he nostivat kysymyksen, mitä pitäisi muistaa
ja mitä pitäisi unohtaa: ”Vihamielisyydet on syytä unohtaa siinä
mielessä ainakin kun lietsovat uutta vihaa, ehkä olisi syytä muistaa
menetykset, ettemme ajautuisi samanlaiseen tilanteeseen. Vanha
sananlasku sanoo: Sota sortaa, hävittää, rauha huoneen rakentaa”
tai ”eikö suru pitäisi olla yhteinen, koska ilot jaetaan kansan kesken esim. urheilu.” Kertojat korostivat tosiasioiden, toisin sanoen
synkän menneisyyden kohtaamisen merkitystä. Surra sitä, mikä
ansaitsee tulla surruksi.97 Kysymyksiä, joiden ajankohtaisuus ei
lakkaa, on syytä pohtia yhä uudelleen. Julmuuksien käsittelyssä
on tärkeää kysyä, mitä juuri nuo muistot saavat aikaan minussa
ja miksi?98
Työkaluja kokemuksen ymmärtämiseen voivat olla mielikuvitus, omat tai toisten kokemukset ja niiden vertailu. ”Taide voi
luoda tilan, jossa keskusteluyhteys ja ihmisten välinen ymmärrys
ovat mahdollisia. Se voi auttaa meitä kuvittelemaan, mitä nykyistä
arkitodellisuuttamme hyvin kaukana olevat uhkakuvat saattaisivat toteutuessaan käytännössä tarkoittaa”, kiteyttää kirjailija Risto
Isomäki taiteen merkityksen ja mahdollisuudet.99 Inhimillinen
elämä toteutuu vuoropuheluna. Kirjallisuus ja taide mahdollistavat ymmärryksen ihmisenä olemisen perustasta ja itsen tunnistamisesta osana muuttuvaa historiaa. Kirjallisuus vaikuttaa
lukijaan, mutta myös lukija osallistuu merkityksen tuottamiseen.
Lukijoiden ajatukset lukemistaan kirjoista antavat viitteitä kirjallisuuden merkityksistä. Esimerkiksi Amman lukuhetki -blo96 Peltonen 2003, 260–262.
97 Peltonen 2003, 261–262. SKS:n arkisto. Kysely Vuosi 1918 maisemassa
Ulla-Maija Peltonen 2000. Nainen 1927 14646/10121; Mies 1936/14598.
98 Siegel 2002, 770–800.
99 Isomäki 2019.
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gissa kirjoittaja Aino-Maria Savolainen kertoo marraskuussa
2011 lukemastaan Sirpa Kähkösen kirjasta:
Minulla on pasmat sekaisin. Sen on aiheuttanut Sirpa Kähkösen
Vihan ja rakkauden liekit. Se kertoo niistä, jotka olivat vankeudessa aatteensa takia ja niistä, jotka vilpittömästi vihasivat edellisiä ja halusivat nujertaa heidät. (…) Kaiken kaikkiaan se kertoo
molemminpuolisesta vihan ja epäkunnioituksen tunteesta, joka
yhdisti heitä. Se, mikä heitä erotti, piilee siinä, kenellä oli yhteiskunnan kurinpidolliset oikeudet hallussaan (…) En pysty kirjoittamaan tästä kirjasta objektiivista kirja-arvioita (…).
Uskomatonta, että vielä 2010-luvulla tilanne on tämä. En pysty
lukemaan Kähkösen kirjaa ilman kuumotusta, tunteiden pyörremyrskyä. Minun sukujuureni ovat tietynväriset. Vaarini taisteli
1918 valkoinen nauha käsivarressa. (…) Lapsuudenkotini seinällä
roikkuu Mannerheimin kuva vielä tänäkin päivänä.
En hyväksy väkivaltaa, epätasa-arvoa tai ihmisoikeusloukkauksia
enkä tunne sukuhistorian vaikuttavan omiin poliittisiin mielipiteisiini, mutta olen saanut verenperintönä tietynlaisen näkemyksen Suomen itsenäisyyden ensimmäisistä vuosikymmenistä. Olisi
valehtelua väittää jotakin muuta.
(…)
Ymmärsin muutaman päivän kirjaa sulateltuani ettei huomioissani lähdekritiikistä, tulkinnasta, anakronismista ollut loppujen
lopuksi merkitystä. Kirja ei jätä kylmäksi.
(…)
Kirjan päähenkilö on ihminen. Kuten me kaikki.100

Ratkaiseva oivallus on, ettei kukaan meistä ole vastuussa siitä,
mitä sata vuotta sitten tapahtui. Sen sijaan meillä jokaisella on
vastuu siitä, mitä tapahtuu nyt, miten menneisyys on läsnä nykyisyydessämme. Kertomukset elävät monen lukijan tai kuulijan
mielessä pitkään, ne jatkavat elämäänsä siellä.
Kertomuksista koostuvien esitysten tehtävänä on synnyttää
uusia kertomuksia, pitää käynnissä muistamista ja kertomista.
”Maailma ilmenee jokaiselle erilaisena ja ymmärrettävänä vain
100 Savolainen, Aino-Maria 23.11.2011, Amman lukuhetki-blogi.
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silloin, kun me, sinä ja minä voimme puhua siitä, vaihtaa mielipiteitä ja näkökulmia keskenämme”.101 Lukijoiden ajatukset lukemistaan tai kuulemistaan kertomuksista antavat viitteitä niiden
merkityksiin. Parhaimmillaan ne lisäävät ymmärrystä elämästä
ja ihmisistä. On tärkeää tiedostaa, että tehdyt rikokset voidaan
sovittaa, mutta sovittamisen ehtona on ensin tunnistaa, että
rikoksia on tapahtunut. Se mahdollistaa hitaan ymmärryksen,
jonka Veriruusut-romaanin pohjalta dramatisoidun Tytöt 1918
loppulaulu kiteyttää: ”Viha loppuu sydän kerrallaan”.102

101 Parvikko 2008, 60–61.
102 Tytöt 1918, Anneli Kannon Veriruusut-romaanin pohjalta dramatisoinut
kirjailija, ohjaaja Sirkku Peltola. Laulujen sanat Heikki Salo. Tampereen
työväenteatteri, Suuri näyttämö 2018.
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Barbaria ja unohdus
Verilöylyt ovat toistuva ilmiö historiassa. Sosiologi Norbert Elias
(1897–1990) on esittänyt, etteivät verilöylyt ole erillinen sattuma tai harvinainen poikkeus, vaikka tutkimuksessa esitettiin
pitkään teorioita terrorin ja väkivallan trivialisoinnista. Hän on
osoittanut sivilisaatioprosesseja tutkiessaan, ettei yhteiskunnilla
ole normaalia elämää tai olemassaoloa. Elias on kysynyt tärkeän
kysymyksen, miten yhteiskunnan balanssista eksytään, miten
sivilisaatio astuu taaksepäin?1 Traumaattinen menneisyys jättää
kipujälkiä ja vammauttaa vakavasti paitsi yksilöä myös yhteisöä.
Suomi ei ole yksin väkivaltaisen menneensä kanssa. Kansainvälisen tutkimuksen piirissä käydään aktiivista keskustelua
väkivaltaisen historian käsittelyn välttämättömyydestä. Kaikki
sodasta ja väkivallasta toipuvat yhteiskunnat joutuvat kohtaamaan kysymyksen, miten omaan menneisyyteen tulee suhtautua.
Miten luoda positiivista identiteettiä väkivaltaisen menneen pohjalle? Mitä kertoa lapsille, keitä me olemme, mihin me kuulumme
ja millainen ihmiskäsitys meillä on?2
Nostan artikkelissani esiin muutamia esimerkkejä vaikeasta
historiasta Euroopassa. Sen jälkeen pohdin muistamisen välttämättömyyttä ja eettisesti orientoituneen kirjallisuuden tehtäviä.
Lopuksi käsittelen ymmärrystä barbarian, sivilisaation ja kulttuurin yhteyksistä sekä vaikean kulttuuriperinnön merkityksistä.

1

Elias 1993.

2

Ks. esim. Laub 1992, 58; Törmikoski 2007.
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Historian kipujälkiä Euroopassa
Ruotsi
Ruotsin vaikeaksi historiaksi voidaan nimetä tapahtumat Ådalenissa vuonna 1931. Ruotsalaisissa saha- ja tehdasyhteisöissä oli
käyty kamppailua 1920-luvulta lähtien työntekijöiden oikeuksista. Paperityöläiset olivat olleet keväällä 1931 kahdeksan kuukautta lakossa. Asetelma kärjistyi, kun työnantajat lähettivät
saman vuoden toukokuussa Lunden satamaan aseistettuja lakonmurtajia ja sotilaita. Huolestuneina tilanteestaan työläiset järjestivät mielenosoituksen helluntaina 1931 Ådalenissa, johon osallistui myös naisia ja lapsia. Tilanne riistäytyi käsistä, kun armeija
avasi tulen. Sen seurauksena viisi mielenosoittajaa ammuttiin
kuoliaiksi ja viisi haavoittui.3
Pohjois-Ruotsin Ådalenin tapauksesta on julkaistu suuri
määrä kirjoja, tehty elokuvia, mutta ensimmäinen akateeminen
tutkimus ilmestyi vasta 70 vuotta myöhemmin. Roger Johansson
tutki väitöskirjassaan Kampen om historia. Ådalen 1931. Sociala
konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931–2000 tämän
dramaattisen, vain muutaman minuutin mittaisen, tapahtuman
merkityksiä historiatietoisuuteen ja historian käyttöön Ruotsissa.4
Johanssonin keskeisiä kysymyksiä olivat, miten Ådalenista tuli
käsite ja mikä selittää sen tärkeän roolin työväenliikkeen kollektiivisessa muistissa. Ådaleniin sisältyy vahvoja mielikuvia ja
symbolisia latauksia, Johansson korostaa juuri kertomusten merkityksiä mielikuvien luojina 1930-luvulta 1990-luvulle. Hän painottaa, että historialla tieteenä ja historiallisella muistilla on eroa
ja nämä erot ilmenevät tulkinnoissa.
3

Johansson 2001, 31–33. Välikohtauksessa kuolivat tehdastyöläinen Erik
Bergström, 31, tehdastyöläinen Viktor Eriksson, 35, työmies Evert Nygren,
22, jungmanni Sture Larsson, 19 ja perhetyttö Eira Söderberg, 21. Välikohtauksesta on Suomessa kirjoittanut esimerkiksi Hannu Niklander novellikokoelmassa Luon katseen luoteeseen 2014, 64.

4

Johansson 2001, 23, 87–138.
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Uhrien hautajaisista toukokuussa 1931 tuli joukkovoiman näytös. Tukholmassa liikenne pysähtyi ja ihmiset hiljentyivät kunnioittamaan Ådalenin uhreja. Erik Blomberg kirjoitti myöhemmin
runon, joka liitettiin vuonna 1936 pystytettyyn muistomerkkiin
Lundessa:5
Tässä lepää / ruotsalainen työläinen. / Ammuttiin rauhan aikana.
/Aseettomana, arvottomana. / Tuntemattomien kuulien teloittamana. / Rikos oli nälkä. / Älä unohda häntä koskaan.

Julkisuudessa tapaus Ådalenissa nostatti myrskyn, työväenlehdet ja porvarilehdet kertoivat asiasta eri tavoin.6 Johansson
tulkitsee Ådalenin tapahtumat vastakuviksi valtajulkisuudessa
esitetylle turvalliselle Kansankoti-ihanteelle. Hän osoittaa, että
oikeisto ja vasemmisto ovat nostaneet Ådalenin nimen toistuvasti esiin symbolisena käsitteenä tulkitessaan modernin Ruotsin
kehitystä. Johansson myös esittää, ettei Ådalen ollut poikkeuksellinen, samanlaisia konflikteja oli ja on ollut aikaisemminkin.
”Poikkeuksellisen Ådalenista teki se, että armeija avasi tulen ja
ampui työläisiä.”7
Ådalenin välikohtauksessa kuolleesta viidestä uhrista yksi
oli 21-vuotias Eira Söderberg. Hän oli vierailulla sukulaistensa
luona ja katsomassa mielenosoitusta ystävänsä Signe Aspholmin
kanssa. Birger Norman haastatteli Aspholmia ja muita Ådalentapauksen silminnäkijöitä 1960-luvulla. Norman referoi Signe
Aspholmin kertomusta:
”Signeä pelotti kun ammuttiin, sitten Eiraan osui ja hän kaatui
maahan. Oli vaikeaa kohdata omaiset lautalla Strömnäsissä. Kauhu
tuli jälkikäteen, kun Signe oli kotona. Kun se tuli oikein lähelle,
hän tajusi, mitä luodinreiät Eiran uuden takin hihoissa ja taskussa
tarkoittivat. Kuinka lähellä kuolema oli ollut. (…) Sitten tuli syvä,
5

Johansson 2001, 168–176, 194–195; Norman 1968.

6

Johansson 2001, 203–224; Peltonen 2003.

7

Johansson 2001, 444–445; ks. myös Aftonbladet 14.5.2011. Massakern I
Ådalen har tonats ner.
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pitkäkestoinen pelko. Silloin kun hän itki, silloin kun hänen oli
vaikea nukkua, hän olisi halunnut pitää pientä punaista lappua
päällä yöllä, mutta isä kielsi, koska punainen lamppu olisi voinut
harhauttaa veneitä pimeällä. (…) Tänään, yli kolmekymmentä
vuotta myöhemmin Signe kertoo kokemuksestaan etäisyyden
päästä, konkreettisesti ja selvästi.”8

Kertomusesimerkki osoittaa selviä traumaperäisen stressireaktion jälkiä: unettomuutta, hermostuneisuutta ja pelkotiloja.
Norman luonnehtii muistin kerrostumia haastattelujensa jälkeen: ”Puhumalla ihmisten kanssa oppii, että ajalliset etäisyydet
eivät ole samoja kuin muistin etäisyydet. Ihmisen sisäinen maailma on hyvin erilainen. (…) Tavoittamattomissa oleva voi olla
haluttaessa heti käsillä.”9 Uhrien omaisten tukena ei ollut kriisityöryhmiä, kun maailma ympärillä romahti ja heidät jätettiin
selviytymään yksin samalla tavalla kuin punaisten omaiset Suomessa vuonna 1918.
Eri ryhmittymät käyttivät Ådalen-tapausta omiin poliittisiin
tarkoituksiinsa, kirjoittaa Johansson. ”Oikeiston rakentaman
myytin mukaan työläiset olivat itse syypäitä ampumiseen, kun
hyökkäsivät armeijaa vastaan, he saivat siksi vastata itse seurauksista. Toisen virheellisen uskomuksen mukaan ne, jotka kuolivat
ja haavoittuivat, heihin osui luodin kimmoke, mutta ruumiinavauspöytäkirjoista selviää, että suurin osa heistä kuoli suoraan
luodista.”10 Opetus tästä on, ettei armeijaa saa asettaa kansalaisia
vastaan rauhan aikana, sanoo Johansson.11

8

Norman 1968, 128. Johansson 2001, 70–71, 81.

9

Norman 1968, 129. Johansson 2001, 28–28. Elokuva Ådalen 31 valmistui
1969, ohjaajana Bo Widerberg. Elokuva sai laajaa kansainvälistä huomiota.
Se palkittiin Cannesissa ja sai Tanskan Bodil-palkinnon 1969. Elokuva oli
nähtävänä Yle Areenassa 2016.

10 Johansson 2001, 78–86.
11 Johansson 2001, 424–435, 446–453; Ådalen 31. Skotten i Ådalen förandrade Sverige för alltid. Roger Johanssonin haastattelu, Sveriges Radio
14.11.2011. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&ar
tikel=4503640.
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Konfliktiherkän Ådalenin nimi nousi ruotsalaislehtien otsikoihin, kun EU-huippukokouksen vastainen mielenosoitus ajautui
mellakkaan Göteborgissa heinäkuussa 2001. Poliisi ampui mielenosoittajia, joista kolme haavoittui. Toimittajat ja tutkijat rinnastivat Ådalenin 31 ja Göteborgin 01 toisiinsa. Järkyttyneinä he
muistuttivat tapauksesta, jonka ei pitänyt koskaan toistua. Historiantutkija Klas Åmark kirjoitti Dagens Nyheterin laajassa kirjoituksessa 2001: ”Ådalenin opetus on – ei väkivaltaa. Sen, joka käyttää väkivaltaa on vastattava teoistaan, poliisin on kunnioitettava
perustuslakiin kirjattua oikeutta osoittaa mieltä.”12
Entinen Neuvostoliitto
Venäjällä, Ukrainassa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueilla
kuoli valtava määrä ihmisiä väkivaltaisesti ensimmäisessä maailmansodassa, sisällissodassa 1918–1923, suuressa nälänhädässä
1932–1933, Stalinin ajan terrorissa ja sodassa Hitleriä vastaan.13
Neuvostoajan terroria saatettiin käsitellä julkisuudessa laajemmin avoimuuden politiikan ansiosta 1980-luvun lopulta lähtien.
Lähes viisikymmentä vuotta ihmiset pitivät sisällään menetyksensä ja murheensa, koska oli vaarallista surra läheisiä julkisesti.
Brittiantropologi Katerine Merridale on käsitellyt väkivallan
jättämiä hiljaisuuksia tutkimuksessaan Night of Stone. Death and
Memory in Russia (2000). Merridalea kiinnosti kysymys, miten
Venäjä selviytyi menetyksistä, miten yhteisö suree ja käsittelee
kuolemia, miten ihmisten muistot mukautuvat käsittämättömään. Hänen tarkoituksenaan oli alun perin tutkia vallankumouksellisten kulttuuria, bolsevikkien kuoleman rituaaleja ja
suremista. Mutta hän päätyi tutkimaan massakuolemia ja selviy-

12 Dagens Nyheter 6. Juli 2001. Lärdomen av Ådalen är icke-våld. Klas Åmark;
Dagens Nyheter 3 juli 2001 ja 13 juli 2001. Muita kirjoituksia Aftonbladet
14.5.2006 Bilden vi aldrig ska glömma ja 14.5.2011.
13 Merridale 2000, 58.
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tymistä. Teoksen nimi Night of Stone (Kiven yö) viittaa luultavasti
Kolyman pakkotyöleirin kultakaivosalueeseen.14
Merridale aloitti tutkimusmatkansa 1997 Sandarmohin kylän
metsästä, jossa ammuttiin tuhansia ihmistä Stalinin suurissa
puhdistuksissa 1937 ja 1938. Läheiset olivat tuoneet metsään
muovisia kukkaseppeleitä, laudanpaloja, johon olivat kiinnittäneet murhatun sukulaisensa valokuvan tai kopion rangaistuspäätöksestä, kuolemantuomiosta tai dokumentista, jonka he olivat
saaneet vuosikymmeniä myöhemmin. Metsä ei ollut varsinainen
hauta, mutta ihmiset tarvitsevat paikan, jossa surra ja muistaa.15
Ilmiö on hyvin samankaltainen kuin punaisten teloituspaikkojen metsähaudat sisällissodan jälkeen Suomessa. Sandarmohin
joukkoteloituspaikalla on tällä hetkellä useita muistokiviä, joista
yhdessä on teksti: ’Ihmiset, älkää tappako toisianne’.
Sandarmohin seremonia muistutti Merridalesta tsaarinvallan
hautajaisrituaalia, jossa ortodoksinen perinne sekoittui talonpoikaiseen uskomustraditioon, tuonpuoleiseen maailmaan, sielun yhteyteen synnyinmaa Venäjään. Ongelmana olivat ja ovat
edelleen metsähaudat, joissa lepää eri uskontokuntien ihmisiä:
luterilaisia, katolilaisia, ortodokseja, muslimeja ja juutalaisia sekä
uskonnottomia.16 1980-luvun lopulla Venäjällä julkaistiin ihmisoikeusjärjestö Memorialin toimesta selviytyneiden kertomuksia
ja 1990-luvulla Venäjällä ja Ukrainassa oli mahdollista kerätä talteen ”uudenlaisia muistitietokokoelmia” todellisuuden julmasta
puolesta.17 Kuolemiin liittyy häpeää, surua ja hiljaisuuksia. Miljoonat eloonjääneet, jotka selviytyivät karkotuksista ja vankileireiltä palasivat vähitellen perheidensä luokse, jos perhettä enää
oli. Jotkut pelastuneet vaihtoivat myös identiteettiään helpottaak-

14 Merridale 2000, 222–223. Kolymassa kuolleet haudattiin ikiroutaan kaivettuihin luoliin.
15 Merridale 2000, 3–5, 9, 24–25, 422.
16 Merridale, 2000, 6–9, 413.
17 Helsingin Sanomat 27.10.2019. Sandarmohin teloituspaikan löysi ihmisoikeusjärjestö Memorial 1997.
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seen elämäänsä, kirjoittaa Merridale.18 Ihmisten oli pakko tukahduttaa ja salata omat henkilökohtaiset muistonsa.
Merridale havaitsi, että sodan sukupolven19 salaama kärsimys
siirtyi joko sanoin tai hiljaisuudessa eteenpäin. Hänen mukaansa
nuori polvi oli hyvin tietoinen historian teorioista ja kritiikistä
ja mitä isovanhemmat olivat kokeneet. ”Nuoret sanoivat, että on
parempi ettei niistä koko ajan puhuta, koska ´omat ongelmamme
ovat tarpeeksi kovia ilman niitä”. Yksi heistä sanoi: ”Tulen surulliseksi, kun isoäiti (babuska) alkaa kertoa sodasta. Hänellä on
ollut niin kova elämä.” Toinen opiskelija sanoi: ”Sodat, vallankumous, sisällissota raaistivat ihmiset (…). Mutta täytyy muistaa,
että Venäjällä on myös Saharov, Pasternak, Puskin, Tolstoi, Dostojevski …”20
Kirjailija Svetlana Aleksijevitš haastatteli 1980-luvulla sadalla
paikkakunnalla Venäjällä ja Ukrainassa, kaikkiaan noin 800
veteraaninaista aiheena nainen sodassa. Nobel-palkitussa kirjassaan Sodalla ei ole naisen kasvoja (2017) äänen saa yli 200 naista
ja tyttöä, jotka osallistuivat toiseen maailmansotaan sotilaina
1941. Aleksijevitš esittää kirjan alussa Dostojevskin kysymyksen: ”Paljonko ihmisessä on ihmistä, ja miten ihmistä itsessään
voi suojella?”21 Aleksijevitš kirjoittaa: ”Sodasta minulle kertovat
naiset. Ja itkevät. Laulavat itkussaan.” (…) Naisten kertomukset
ovat toisenlaisia verrattuna miesten kertomuksiin (…). Niissä ei
ole sankareita tai uskomattomia urotekoja. Niissä on vain ihmisiä
omassa epäinhimillisessä toimessaan. Eivätkä siitä kärsi pelkästään he itse (ihmiset!) vaan myös maa ja linnut ja puut. Kaikki se,
mikä yhdessä meidän kanssamme elää maan päällä. Ne kärsivät
18 Merridale 2000, 199.
19 Sukupolven käsitteestä ks. Virtanen 2001, 18–23, 269–270. Sukupolvi voidaan ymmärtää oman suvun historian jäsentämisenä, jolloin elämä siirtyy vanhemmilta lapsille ja heidän lapsilleen. Yhteiskunnassa sukupolvet
perustuvat elämänkaaren vaiheisiin, vanhat edustavat menneen sukupolvea, keski-ikäiset nykyistä sukupolvea, lapset ja nuoret tulevaa sukupolvea.
20 Merridale 2000, 422–423, 426.
21 Aleksijevitš 2017, 15–16, 44. Ensimmäinen laitos ilmestyi 1985, toinen
2013.
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sanattomasti ja se on vielä pelottavampaa.”22 Aleksijevitš toteaa:
”Suuren isänmaallisen sodan jälkeen voitollamme on kahdet kasvot – yhdet kauniit ja toiset kammottavat, arpiset, sietämättömät
katsoa.”23
Sodassa naiset olivat lääkintäsotilaita, tarkka-ampujia, konekiväärisotilaita tai pioneereja. Nyt, haastatteluhetkellä he ovat
kirjanpitäjiä, laborantteja, sairaanhoitajia, opettajia, keittäjiä tai
pyykkäreitä.24 Kun Aleksijevitš kysyi haastateltavilta: Haluaisitteko unohtaa sodan? Monet sanoivat: ” Muistaminen on kauheaa,
mutta unohtaminen on vielä kauheampaa” tai ”Emme me pysty
sitä unohtamaan. Siihen eivät voimamme riitä” tai ”Kyllä minä
haluaisin unohtaa, Haluan … Haluan elää edes yhden päivän
ilman sotaa. Ilman muistoa siitä… Edes yhden päivän…”.
Aleksijevitš haastatteli naista, joka oli juuri jäänyt eläkkeelle
kirjanpitäjän toimestaan ja ollut sodassa tarkka-ampujana. Lehtiuutisen perusteella hän oli saanut yksitoista mitalia ja ampunut
seitsemänkymmentäviisi ihmistä. Pyytäessään naista kertomaan,
tämä vastasi: ”Ei, ei ei, en halua. Onko minun palattava siihen
aikaan. En voi. En katso edes sotaelokuvia. Olin silloin pelkkä
tyttö. Haaveilin ja kasvoin, kasvoin ja haaveilin. Ja sitten tuli tämä
sota. (…) En voinut mitenkään kuvitella, että lähtisin tappamaan
ihmisiä, halusin vain rintamalle siinä kaikki.” (…) ”Oikeastaan
minä säälin sinua”, sanoi nainen Aleksijetšille: ”Minä tiedän,
mistä puhun…Mutta oletko sinä varma, että haluat tietää?”25
Italia
Italiassa muistamisen ja unohtamisen kaksinkamppailu kulminoituu Rooman Fosse Ardeatinen verilöylyyn saksalaisten miehittämässä Roomassa 24. maaliskuuta 1944. Muistitietotutkija
22 Aleksijevitš 2017, 10–11.
23 Aleksijevitš 2017, 43.
24 Aleksijevitš 2017, 12, 26.
25 Aleksijevitš 2017, 45–47.
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Alessandro Portelli on tutkimuksessaan Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa (2012) käsitellyt kamppailua
tapahtuman merkityksestä ja muistosta, joita käydään vielä vuosikymmeniä myöhemmin lehtien sivuilla, oikeusistuimissa, seinäkirjoituksissa ja muistotilaisuuksissa.26
Italian vastarintaliikkeen partisaanit räjäyttivät kaupungin
keskustassa Via Rasellalla pommin, joka tappoi yli 30 SS-sotilasta
23. maalikuuta 1944. Seuraavana päivänä 24. maaliskuuta 1944
saksalaiset miehitysjoukot surmasivat 335 siviiliä kostona partisaanien edellisenä päivänä tekemästä hyökkäyksestä. Vatikaanin
äänenkannattajassa, L’Osservatore Romano -lehdessä vieritettiin
tapahtuneesta syy ”halpamaisten” partisaanien niskoille, jotka
olivat ”uhranneet” 335 viattoman hengen, koska eivät kehotuksista huolimatta olleet ilmoittautuneet syyllisiksi.27
Saksalaiset joutuivat myöntämään sodan jälkeen pidetyissä
oikeudenkäynneissä, että tieto kostotoimenpiteestä annettiin
vasta kun se oli jo toimeenpantu. Partisaaneilla ei siis ollut mitään
tilaisuutta ”ilmoittautua” saksalaisille koston välttämiseksi. Yksi
tarinan paradokseista onkin, että sen ympärille kietoutunut yleinen mielipide perustuu väärään tietoon, joka vierittää vastuun
joukkomurhasta partisaanien niskoille, jotka eivät olleet estäneet
sitä ilmoittautumalla saksalaisille. Vatikaanin lehden kirjoituksella on tässä mielessä suuri painoarvo: joukkomurha on vasta
toimeenpantu, mutta uhreja ovat ainoastaan saksalaiset; 335
teloitettua ovat vain ”uhrattuja ihmisiä”. Portellin mukaan sananvalinta oli Vatikaanin puolelta täysin tietoinen, kaikkea muuta
kuin neutraali; uhraus (sacrificio ’pyhäksi tekeminen’) on hyvitys
väärästä teosta, se on puhdistautumistapa.28
Portelli on osoittanut, että kysymyksessä on kaksi erillistä
tapahtumaa, jotka vuosien kuluessa on niputettu yhteen. Se, että
jonkin tapahtuman virheellisestä versiosta tulee yleinen käsitys,
ei kannusta ainoastaan rekonstruoimaan tapahtumien oikeaa
26 Portelli 2012.
27 Portelli 2012, 25–27.
28 Portelli 2012, 24–51.
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kulkua, vaan myös kysymään, miten ja miksi tämä yleinen käsitys
on muodostunut, mitä se merkitsee ja mitä palvelee.
”Taistelu muistamisesta ja merkityksestä alkaa hautauksesta”,
kirjoittaa Portelli. Verilöylyn jälkeen ruumiit piti hävittää. Saksalaiset kuljettivat ne Fosse Ardeatinen louhokselle ja räjäyttivät käytävien katon niin, että ruumiit peittyivät romahtaneiden
kattojen alle. ”Kuolema oli pyyhitty pois, (…) omaisilla ei ollut
ruumista, jota itkeä, he eivät voineet käsitellä menetystään, (…)
omaisilla ei ollut varmuutta kuolinajasta eikä -paikasta, ei edes
kuolemasta.”29 Rooman verilöylyn ja vuoden 1918 punaisten vainajien omaisten tilanne oli hyvin samankaltainen. Omaisilla on
tarve tunnistaa ruumis ja itkeä sitä, niin Italiassa 1944 kuin Suomessakin vuonna 1918. Portelli huomauttaa: ”Vainajat oli ensin
kaivettava ylös, jotta heidät voitiin haudata oikeasti.”30 Fosse
Ardeatinella kuoli niin eteläisen Italian talonpoikia kuin Pohjoisen Piemonten aatelisiakin.
Rooman Fosse Ardeatinen louhoksella ”kävi ensimmäisinä
vuosina joukkomurhan jälkeen noin 7000 ihmistä joka sunnuntai. Kattopalkit olivat täynnä valokuvia vainajista” samaan tapaan
kuin Sandarmohin metsän puissa Venäjällä. Kun Portelli kysyi
haastateltavilta: ”Oletteko unohtaneet ja antaneet anteeksi, hän
sai vastaukseksi: ”En koskaan. En ole unohtanut. (…) ”Tämä
tuska elää mukanani.” Nuori polvi, jolta Portelli kysyi verilöylystä
sanoi tietolähteekseen perheen, koulun tai television. Mutta ”perheissä siitä puhuttiin vain silloin jos ihmisellä oli ollut epäsuora
tai suora yhteys tapahtumaan.”31
Fosse Ardeatinella pidetään vuosittain muistotilaisuus, jossa
luetaan ääneen uhrien nimet. Portelli huomauttaa: ”Ääneen lukemisen tapana on korostaa, että ne kolmesataakolmekymmentäviisi ovat sekä symbolinen kollektiivinen kokonaisuus että kolmesataakolmekymmentäviisi konkreettista henkilöä. Jos nimien
lukemiseen menee pitkä aika, heidän surmaamiseensa puoles29 Portelli 2012, 293, 297.
30 Portelli 2012, 319. Paikalle rakennettiin krypta vuonna 1949.
31 Portelli 2012, 408–409, 422.
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taan on täytynyt mennä todella pitkä aika. Kuinka kauan tämä
kuolema kestääkään!”32
Espanja
Espanjassa käydään kiivasta keskustelua sisällissodan (1936–
1939) muistojen vaalimisesta. Sota käytiin Espanjan toisen tasavallan keskusta-vasemmistolaisen hallituksen ja oikeistolaisten kansallismielisten välillä johtohahmonaan kenraali Franco.
Espanjan sisällissodan kummallakin puolella taisteli kymmeniätuhansia ihmisiä yli viidestäkymmenestä maasta. Sota vaati yli
satatuhatta ihmishenkeä.33
Kiistely Espanjassa liittyy sisällissodan hautojen, ”historiallisen muistin” hävittämiseen ja säilyttämiseen.34 Joukkohautoja on
eri puolilla Espanjaa, mutta tieto, mihin vainajia on haudattu on
muistitiedon varassa. Katkeruutta on aiheuttanut kenraali Francon itselleen rakennuttama monumentaalinen ”Kaatuneiden
laakso” lähellä Madridia. Francon lähes neljäkymmentä vuotta
kestänyt diktatuuri ja nopea siirtymä demokratiaan Francon
kuoleman jälkeen 1975 sisälsi konsensuksen vaieta diktatuuriajasta. Uhrien omaiset vaativat useiden vuosien ajan Francon
jäänteiden siirtämistä ”Kaatuneiden laaksosta” muualle. Siirtoa
perusteltiin Espanjan yhtenäisyyden nimissä, tavoitteena nähdä
”Kaatuneiden laakso” sisällissodan yhteisenä muistipaikkana.
Francon jäänteiden siirto yksityishautaan toteutui viimein 2019.35
Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen on osoittanut, että
”demokratiasiirtymä loi perusedellytykset sisällissodan kipeimpien kohtien tutkimiselle.”36 Toimittaja Johanna Kippo haastatteli
Madridin yliopiston politiikantutkija Palons Aiguilaraa vuonna
32 Portelli 2012, 50–51.
33 Kekkonen 2016, 246–247.
34 Kekkonen 2016, 339, 362–365; ks. myös International Herald Tribune
January 15, 2008. Michael Kimmelman.
35 Helsingin Sanomat 16.3.2019.
36 Kekkonen 2018, 372.
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2005. Aiguilar sanoi: ”Menneisyyden tutkimiseen on tarvittu
30–40-vuotiaiden sukupolvi,37 joka vaikuttaa politiikassa, tutkimuksessa ja mediassa. Nuoret tutkijat vastaavat erityisesti keskitysleirien, maaseudulla tapahtuneen sorron ja vankilaolojen
tutkimisesta. Meitä ei pelota, kuten isovanhempiamme. Meillä
ei ole syyllisyydentuntoa, joka vaivasi vanhempiemme sukupolvea, koska he sietivät diktatuuria neljäkymmentä vuotta. Ymmärrämme, miksi he käänsivät katseensa muualle. Heitä hävettää.”38
On selvää, että tutkimuksen vapaus liittyy suoraan poliittisten
valta-asetelmien muutoksiin. Kekkonen on huomauttanut, että
”pahimmat rikokset ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia vastaan on
tehty, kun vallassa ovat olleet sellaiset järjestelmät, jotka ovat suhtautuneet avoimen halveksuvasti tutkimukseen, joka ei suoraan
palvele vallassaolijoiden tavoitteita ja etuja.”39
Saksa
Euroopassa ja Yhdysvalloissa antisemitismi on lisääntynyt. Saksassa käydään keskustelua muistamisen kriisistä, huolena on
aikalaiskokemuksen ja muistitiedon katoamisen pelko, toisin
sanoen natsimenneisyyden ja erityisesti holokaustin unohtamisen uhka. Siellä pohditaan kysymystä, miten Natsi-Saksan kokemukset pidetään elävinä, jotta luodaan pohjaa tulevaisuuden
oppimiselle.40
Historiantutkija Katri Törmikoski on käsitellyt viittä sodanjälkeistä vuosikymmentä Saksassa ja käytyä julkista keskustelua
37 Sukupolven käsitteestä ks. Virtanen 2001, 18–23, 269–270. Tässä yhteydessä käsitteen sukupolvi perustana on saman ikäisten yhdessä koettu ja
eletty avainkokemus (mahdollisuus hiljaisuuden murtamiseen), joka luo
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
38 Helsingin Sanomat 28.12.2005. Francon aika on yhä arka aihe Espanjassa.
Johanna Kippo.
39 Kekkonen 2018, 376.
40 Ks. esim. Macdonald 2009; International Herald Tribune January 29, 2008.
Nicholas Kulish.
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natsimenneisyydestä tutkimuksessaan Vaikenemisesta menneisyyden tutkimiseen. Aikaisemmin keskustelua hallitsi Saksassa
poliittinen vasemmiston ja oikeiston kamppailu siitä, kuka hallitsee historian tulkintojen kautta menneisyyttä. 1990-luvulta
alkaen keskustelu on suuntautunut perustaviin kysymyksiin:
”Mitä oikein tapahtui” ja ”mitä nuo tapahtumat tekevät ihmiselle.” Rikoksia ihmisyyttä vastaan on kyetty katsomaan suoraan
silmiin. 1990-luvulla on siirrytty keskustelemaan myös ”tavallisten saksalaisten” osallisuudesta natsiajan rikoksiin. Törmikoski
totesi reilu kymmenen vuotta sitten, että ”eri sukupolvien suhtautumisesta menneisyyteen löytyi vain viitteitä.”41 Vaikean menneen käsittelyssä henkilökohtainen taso ei välttämättä läpäise valtajulkisuutta vaikka työstämistä henkilökohtaisella ja paikallisella
tapahtuisikin.
Kun toimittaja Katarina Baer opiskeli Berliinissä 1990-luvulla,
hän huomasi, että ”natsismi oli saksalaisten yksityiselämässä tabu.
Vanhemmat ja lapset eivät tuolloin olleet vielä valmiita käsittelemään aihetta oman perheensä osalta.”42 Monissa perheissä natsimenneisyyttä ei ollut kerrottu. Kulttuuriantropologi Sharon
Macdonald tutki Nürnbergin natsiajan perintöä museon kävijätutkimuksesta 1980-luvulta ilmeni, että vierailijoilta kysyttiin
silloin ”Mitä sinulle tulee mieleen, kun kuulet nimen Nürnberg”?
Ilmeni, että saksalaiset museovieraat eivät maininneet natsiaikaa ollenkaan, sen sijaan ulkomaalaiset (valtaosa amerikkalaisia)
mainitsivat kansallissosialistisen työväenpuolueen kokoukset ja
natsioikeudenkäynnit.43
Politiikantutkija Norman Finkelstein on kritisoinut erityisesti
yhdysvaltalaisen ”eliittijuutalaisyhteisön” tapaa alistaa juutalaisten kärsimys holokausti-tehtailulle, joita holokaustikirjallisuus,
elokuvat ja dokumenttielokuvat ilmentävät. Hän muistuttaa,
ettei vainojen uhreina olleet vain juutalaiset vaan myös romanit,
41 Törmikoski 2007, 81.
42 Ilta-Sanomat 26.6.2016. Katarina Baerin haastattelu.
43 Macdonald 2009, 14. Tilanne on muuttunut 1990-luvulta lähtien avoimeen
historian itsereflektioon.
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homoseksuaalit ja vammaiset ihmiset.44 Italialaisen kemisti ja
kirjailija Primo Levin ajatusta mukaillen tuhoamisleirien historiaa olisi kaikkien pidettävä uhkaavana vaaran merkkinä. Jos kerran ihminen voi tehdä tällaista juutalaisille, romaneille, homoseksuaaleille tai vammaisille kaikki muutkin ihmiset voivat olla
mahdollisia uhreja.45
Jugoslavia
Jugoslavian hajoamissodissa kaivoskaupunki Srebrenican etninen puhdistus on karmaiseva esimerkki meidän aikamme
julmuuksista. Heinäkuussa 1995 Bosnian serbiarmeija valtasi
Srebrenican ilman vastarintaa, kun kenraali Mladic oli luvannut
suojella kaupungin asukkaita ja siellä olleita pakolaisia. Toisin
kävi, bosnialaiset miehet ja pojat iältään 14–70-vuotta sekä naiset
lapsineen erotettiin toisistaan. Serbiarmeija ja puolisotilaalliset
joukot kuljettivat ”tutkintasyistä” miehet ja pojat muualle, jossa
heidät todennäköisesti tapettiin, kuten historiantutkija Norman
G. Naimark on esittänyt. Srebrenicasta pakoon yrittäneet tapettiin julmasti. Operaation jälkeen ruumiit peitettiin joukkohautoihin tuntemattomille teloituspaikoille.46
Naimark korostaa, että termi ”etninen puhdistus” on tarpeen
ymmärtää ”uudenlaisena katastrofia ennakoivana kylmän sodan
jälkeisenä tapahtumana. Hän myös kysyy, mitä tämä tarkoittaa
vuosien jälkeen? Ja jatkaa: ”meidän pitäisi yrittää ymmärtää, millaisia vaikutuksia Srebrenicalla on Bosnian muslimeille ja serbeille ja heidän tulevaisuudelleen Balkanin sydämessä.”47
44 Finkelstein 2000, 29–38; Snyder 2017, 352–358.
45 Ks. esim. Levi 1982, 107,198; Peltonen 2003, 257.
46 Naimark 2009, 3–6.
47 Naimark 2009, 7–9; Naimark painottaa, että etnisellä puhdistuksella (engl.
ethnic cleansing) on eri merkitys kuin joukkotuhonnalla (genocide), joka
viittaa natsismin uhreihin, molemmilla termeillä on paitsi eettinen myös
myös juridinen yhteys. Kansanmurha tai joukkotuhonta viittaa ensimmäisen maailmansodan (esim. Armenian kansanmurha) ja toisen maailmanso-
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Muistitietotutkija Selma Leydesdorff haastateli Srebrenican
naisia vuosina 2004–2006. Naiset painottivat, että he haluavat tietää, mitä tapahtui heidän miehilleen, isilleen ja pojilleen, joita he
lapsineen eivät saaneet koskaan hyvästellä. Naiset etsivät ja odottavat tietoa läheisistään samaan tapaan kuin suomalaiset punaisen puolen naiset vuoden 1918 jälkeen.
Palaaminen takaisin Srebrenicaan oli naisille vaikeaa, raunioina olevan elämän uudelleen rakentaminen on raskasta. Naisten
kertomuksia ei voida ohittaa, sanoo Leydesdorff: ”Ne ovat kertomuksia valtaa pitäneiden petoksesta, kertomuksia selviytymisestä ja yksinäisyydestä. Naisten kertomukset ovat epävakaita,
surullisia ja täynnä sanatonta kauhua.”48 Samalla kertomukset
rakentavat merkityksiä nykyhetkeen ja luovat edellytyksiä jatkaa elämää eteenpäin. ”Tällaisia kertomuksia ei voi löytää mistään virallisesta raportista sillä ne tavoittavat toisenlaisen ulottuvuuden ilmiöön, jonka teemana on kansanmurha”49, painottaa
Leydesdorff. Kertomukset ovat moraalisia pohdintoja, hän jatkaa, ”mutta myös uhrin totuuksia kokemuksista, joihin hänellä ei
ole välttämättä kieltä tai käsitteitä”. Kertomukset opettavat meitä
katsomaan tapahtunutta selviytyneiden silmin.50 Norman Naimark painottaa, että ”kaikkein olennaisinta kuitenkin on, miten
Srebrenican eri osapuolet muistavat, mutta yhtä olennaista on,
että me haluamme muistaa ja välittää tietoa.”51 Vain siten ymmärrys voi lisääntyä ja rehellisyys menneen kohtaamiseen onnistua.

dan (esim. Holokausti) aikana tapahtuneisiin rikoksiin. YK:n Yleissopimus
kansanmurhana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi
vahvistettiin1948. Etninen puhdistus tarkoittaa ihmisten joukkokarkotusta
asuinseudultaan etnisin, kulttuurisin tai uskonnollisin perustein. Entisen
Jugoslavian alueen sotarikoksia käsittelevä Haagin tribunaali 1995–2011
tuomitsi mm. Ratko Mladicin, Slobodan Milosevicin ja Radovan Karadzicin kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.
48 Leydesdorff 2009, 21–24.
49 Leydesdorff 2009, 24.
50 Leydesdorff 2009, 36–38.
51 Naimark 2009, 15.
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Bosnian sodan yksi näkyvä muistin paikka on Mostarin vanha
silta (1557–1566). Silta symboloi vuosisatojen ajan kansojen rinnakkaiseloa yhdistäessään kroaattien ja bosniakkien alueet joen
eri rannoilla. Sillan tahallinen tuhoaminen Bosnian sodan aikana
vuonna 1993 oli suuri järkytys. Sillan jälleenrakentamisen jälkeen vuonna 2005 Mostarin vanha silta ja Vanha kaupunki otettiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Nyt silta ja kaupunki
symboloivat ”sovintoa, kansainvälistä yhteistyötä ja rinnakkaiseloa eri kulttuurien, uskontokuntien ja etnisten ryhmien välillä”.52
Tutkimus on 1990-luvulta lähtien tarjonnut välineitä itsereflektioon ja vaikean historian kohtaamiseen. Berliinin muurin
murtuminen pakotti ja pakottaa saksalaisia pohtimaan suhdettaan holokaustiin uudella tavalla.53 Francon kuoleman jälkeen
”Espanjassa pelättiin uuden sisällissodan syttymistä ja orastavan demokratiaprosessin kariutumista, minkä vuoksi konflikteja
herättävien aiheiden käsittelyä vältettiin” (…), mutta espanjalaiset ”nuoret halusivat irtisanoutua menneisyyden painolastista”
murtamalla hiljaisuuden.54 Venäjällä sosialismin romahtamisen ja Neuvostoliiton murenemisen jälkeen ihmisoikeusjärjestö
Memorialin vaikutuksesta venäläiset nuoret alkoivat tutkia ja
kerätä talteen muistitietoa Stalinin terrorin rikoksista.
Kaikissa edellä käsitellyissä tapauksissa nuori polvi (noin
30–40-vuotiaat) halusi murtaa menneen sukupolven hiljaisuuden. Poliittiset hallintokoneistot eivät halunneet selvittää suhdettaan menneeseen, regiimin romahtamisen jälkeen nuori polvi
vaatii rikosten selvittämistä ja avointa suhtautumista vaikeaan
menneeseen.55
52 Unesco World Heritage 2010, Rodell 2007, 84–86.
53 Macdonald 2009, 12, viittaus Jörn Rüsen. Ilta-Sanomat 26.6.2016. Baer
kertoo kokemuksestaan Berliinissä 2009–2013: ”Kun aloitin keskustelun,
että mun vaarini oli natsi ja mitenkäs sun? Vastaukseksi tuli aina, en oikein
tiedä, meidän perheessä ei puhuttu On huomattava, että 1990-luvulla tutkimus toi keskustekuun uudenlaisia muistamisen muotoja (esim. ”kosmopoliittinen muisti”).
54 Liikanen 2016, 49.
55 Virtanen 2001,18–23, 269–270. Matti Virtasta mukaillen sukupolvi voidaan nähdä elämänkaaren vaiheena, jossa saman ikäisiä (30–40 vuotiaita)
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Historian poliittisesta käytöstä ja kertomisen etiikasta
Historian poliittisesta käytöstä on runsaasti esimerkkejä maailmalta. Kysymys ei ole vain muistamisesta ja unohtamisesta vaan
historian tietoisesta muuttamisesta, kuten Giovanni Levi on huomauttanut.56 Esitän vain kaksi esimerkkiä 2010-luvulta historian
politisoinnista.
Vuonna 1989 perustetun Memorial ihmisoikeusjärjestön
pyrkimyksenä Venäjällä on selvittää ja dokumentoida neuvostoterrorin uhrien muistoa. Perestroikan aikana Memorialilla
oli sananvaltaa, tämä kävi ilmi myös haastattelemani inkeriläismiehen kertomuksesta. Tuolloin ”Siperian Ateenan” Tomskin
yliopistokaupungin keskustaan onnistuttiin perustamaan poliittisen sorron museo Tomsk Memorial Museum of the History of
Political Repression ja myöhemmin, vuonna 2001, Moskovaan
kiitelty Gulagin historian museo, Gulag History Museum.57
2010-luvulla historian poliittinen käyttö on lisääntynyt. Ristiriitoja aiheuttavat muun muassa Sandarmohin historian politisointi ja Stalinin-museon perustaminen tämän syntymäkaupunkiin Goriin Georgiassa (ent. Gruusia). Stalin-museo tuo esiin Josif
Stalinin (1878–1953), köyhän pojan kasvukertomuksen vallan
huipulle. Sen sijaan museossa ei ole yhtään viitettä Stalinin osuudesta Gulagiin tai etnisiin puhdistuksiin. Journalisti David Segal
kirjoittaa, että eurooppalaista museovierasta Gulagin ohittaminen kummastuttaa: ”He eivät näytä ymmärtävän, että Georgiassa
oli kuuluisia kirjailijoita, jotka Stalin lähetti pakkotyöleireille ja
tappoi heidät.”58 Ihmisoikeusjärjestö Memorial pyrkii ottamaan
yhdistävä avainkokemus (mahdollisuus hiljaisuuden murtamiseen) sijoittuu yhteiskunnan murroskokemusten historiaan.
56 Levi 2002, 66.
57 Tomsk Memorial Museum of the History of Political Repression, nkvd. tomsk.
ru. Moskovan Gulag History Museum, https://gmig.ru/en/. Ks myös www.
dark-tourism.com.
58 The New York Times July 4, 2019. David Segal, A Monster to History; The
Guardian Aug 4, 2015. Andrew North, Georgia´s Stalin museum gives
Soviet version of dictator´s life story.
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kantaa myös nyky-Venäjän ihmisoikeustilanteeseen, mutta sen
toiminta on huomattavasti vaikeutunut.59
Miten jälkipolvi voi ymmärtää kärsimyksen syvyyden ja
väkivaltaisen historian vakavuuden? Historiantutkija Lawrence Langerin esimerkki on valaiseva. Kun haastattelija kysyi:
”Mitä holokausti jätti jälkeensä, mitä tämä koettelemus aiheutti
heille? Haastateltavat istuivat lastensa ympäröiminä ja sanoivat:
Olemme yksin, meille jäi yksinäisyys, niin kauan kuin elämme,
olemme yksinäisiä.” Kun hän kysyi sitten lapselta, tyttäreltä
saman kysymyksen, mitä tämä ajatteli vanhempiensa keskitysleirikokemuksista, ”tytär näytti puhuvan eri maailmasta: Olen
saanut heiltä paljon voimaa, vanhemmiltani, jotka kävivät läpi ja
kestivät kauheudet ja silti rakensivat elämänsä, jossa silti oli toivoa. Tällaisessa ilmapiirissä ei voi kasvaa saamatta voimia kestää.
Keskitysleirin läpikäyneiden uhrien lapsena sain jotain sellaista,
jota muilla ei ole.”60 Langer painottaa, ettei mikään ole selvempää näissä kertomuksissa kuin se, että ”holokaustin muistot ovat
päivänselvä tosiasia.” Tapahtumilla on kolminkertainen todistusarvo: ”Ne tapahtuivat, ne muistettiin ja niistä kerrottiin.”61
Hiljaisuus voi sukupolvien välisissä suhteissa hidastaa ääneen
sanomatta jääneen surun käsittelemistä. Kun Alessandro Portelli
kysyi, miten perhepiirissä puhuttiin Fosse Ardeatinesta, hänelle
sanottiin: ”Emme koskaan kysyneet siitä isoäidiltä sanallakaan,
tiesimme että se oli puheenaiheena lähestulkoon tabu, siihen ei
vain voinut kajota.” Toinen kertoja sanoo: ”Poikani totesi äskettäin kokevansa ongelmaksi tämän elämättä, tunnistamatta ja työstämättä jääneen surun. Poika sanoi: ”Se tapahtui ennen minun
59 On huomattava, että Kansallisarkisto Suomessa on tukenut Memorialin
vaatimusta avata toisen maailmansodan ajan arkistot Venäjällä ja Suomessa
ja ilmoittanut Memorialille, että Suomessa kaikki asiakirjat tuolta ajalta
ovat jo suomalaisten ja ulkomaalaisten tutkijoiden saatavilla yhtäläisin
oikeuksin. Kansallisarkisto Tiedote 2.9.2019. https:\\agricolaverkko.fi/tietosanomat/: Kansan Uutiset 25.9.2016 Gulagin uhrien muistoa vaalimassa
Siperiassa.Ville Ropponen; Yle 5.8.2017 Venäjä tukehduttaa kansalaisyhteiskuntaa.
60 Langer 1991, ix, x, xv.
61 Langer 1991, xi, 195, 197.
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syntymääni, ja haluaisin, että siitä puhuttaisiin, ettei se olisi joku
sensuroitu mörkö” ja jatkaa: ”poikani pyysi minua muutama kuukausi sitten seurakseen Fosse Ardeatinelle. En ollut käynyt koko
paikassa pitkään aikaan.”62
Suomessa asuva virolaissyntyinen kirjailija, toimittaja ja elokuvaohjaaja Imbi Paju käsitelee kirjassaan ja elokuvassaan Torjutut
muistot (2006) virolaisen äitinsä ja tämän kaksoissisaren vangitsemista Stalinin vainoissa. Paju kirjoittaa: ”Päästyään vankileireiltä kotiin ihmiset vaikenivat näkemästään, kuulemastaan ja
kokemastaan. (…) On ymmärrettävää, että ”terrorin oloissa kasvaneille muistojen torjuminen on ollut ainoa selviytymiskeino”.63
Paju halusi ymmärtää, miten poliittisen terrorin vaikutukset
ulottuvat sukupolvien yli: ”Ne, jotka jäivät eloon, elivät Gulagin varjossa ja kätkivät henkilökohtaisen menetyksensä. Kuten
minun äitini. (…) Minä synnyin viisi vuotta sen jälkeen, kun äiti
vapautettiin vankileiriltä. Neljäkymmenen vuoden iässä aloin
tehdä dokumenttielokuvaa äitini ja hänen kaksoissisarensa tarinasta”, josta he olivat vaienneet viisikymmentä vuotta. ”Olen
liikkunut varovasti kohti niitä tapahtumia ja paikkoja, jotka ovat
kipeimpiä, jotka satuttivat kovimmin.”64 Eloonjääneet ovat ”tuon
järjestelmän rikoksen todistajia; se juuri suo heille inhimillisen
suuruuden ja arvokkuuden.” Paju painottaa totuuden etsimisen
merkitystä, vaiettujen asioiden auki puhumista. Parhaimmillaan
se johtaa uuden tiedostamiseen ja kivun lievenemiseen. ”Se on
prosessi, joka vie meidät kohti tyyneyttä ja onnellisuuden mahdollistavaa muistia”65, kirjoittaa Imbi Paju.
Naisilla on usein universaali rooli historian vääryyksien muistajana ja muistuttajina kaikkialla maailmassa. Naisten osoittamalla surulla ja itkulla on monia ulottuvuuksia. Perinteentutkija
Aili Nenola on osoittanut, että itku ja itkuvirret voivat ilmaista

62 Portelli 2012, 325.
63 Paju 2006.
64 Paju 2006, 17, 21,
65 Paju 2006, 299–300, 302.
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surun lisäksi naisten kapinaa elämänolosuhteita vastaan.66 Portelli mainitsee, että Fosse Ardeatinen ”muistotilaisuuksissa
puhujat ovat aina miehiä, lattialla itkevät enimmäkseen naiset.”67
Rooman julkisilla paikoilla ”kuoleman raskauttamat naiset aiheuttivat hämmennystä ja tunnekuohua”, koska ”kuolema oli läsnä
keskellä seesteistä jokapäiväistä elämää.” Ilmeni myös, että ”liian
näkyvä tuska ei herätäkään sääliä vaan vastenmielisyyttä”, ”myötätuntoa kyllä tunnettiin kunhan naiset pysyivät kodeissaan.”68
Naiset olivat elävä muistutus tapahtuneista vääryyksistä.
Svetlana Aleksijevitšin haastattelemat sotatoimiin osallistuneet
naiset muistelivat: ”Voi äitejämme, he eivät lakanneet itkemästä”
(…) ”Äiti itki, takertui minuun eikä päästänyt irti. Minä olin jo
menossa, mutta hän syleili minua eikä päästänyt”(…). ”Älkää
keskeyttäkö häntä kysymyksillä. – Jos hän lakkaa puhumasta,
hän alkaa heti itkeä. Eikä hän itkettyään enää puhu. Älkää keskeyttäkö häntä.”69 Myös vuoden 1918 sisällissodan kertomuksissa
korostuva naisten itku oli tapa protestoida vallassa olevien kieltoa
surra ja muistaa vainajia. Se oli kuuluva ja näkyvä keino tuoda
julki koettu vääryys siitä, että ihminen voidaan tappaa ilman
syytä tai mielipiteen vuoksi.70
Naisten kertomusten taustalla on tarve tuoda julki ja todistaa
juridisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta syrjinnästä, vääryyksistä, joista valtajulkisuus vaikenee.71 Julkinen sureminen, haudoilla itkeminen, hautapaikkojen hoitaminen ja vainajan muiston vaaliminen ja mielenosoitukset eivät ole pelkkiä kuriositeetteja, vaan niillä on laaja yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys
muistuttajina.
Olemme kuulleet ja lukeneet Latinalaisen Amerikan diktatuurien väkivaltaisuuksista Chilessä, Argentiinassa, Venezuelassa…
66 Nenola 1994, 214–215.
67 Portelli 2012, 364.
68 Portelli 2012, 328–329.
69 Aleksijevitš 2017, 78,152.
70 Peltonen 2003, 100–101.
71 Peltonen 2002, 185–191; 2003, 164; 2006, 6–12; 2007, 229–246.

226

Barbaria ja unohdus

Olemme myös nähneet, etteivät väkivaltaisuuksien silminnäkijät
suostu vaikenemaan. ’Toukokuun aukion isoäitien yhdistyksen’
(Associacón Madres De Plaza De Mayo) perustivat naiset vuonna
1977. Naiset eivät ole pelänneet kokoontua joka viikko Buenos
Airesin hallituspalatsin edustalle osoittamaan mieltään siitä, että
toisinajattelijoita tapettiin, tuhansia katosi ja raskaana olevien
nuorten naisten vankilassa synnyttämiä lapsia alettiin välittää
laittomasti adoptoitavaksi.72 He muistuttivat toistuvasti Argentiinan sotilasjuntan toimesta vuosina 1976–1983 ja siitä, että juntan
aikana viranomaiset kieltäytyivät auttamasta heitä.
He etsivät kadonneita miehiään, lapsiaan ja lapsenlapsiaan
sinnikkäästi vuosien ajan. 2010-luvulla isoäidit olivat löytäneet
115 lasta noin 500 siepatusta lapsesta. Isoäitien ansiosta maahan
on luotu kansallinen oikeusantropologinen tutkimusyksikkö
ja geenipankki. Vähitellen isoäitien tarina ei ollutkaan häpeällinen heille vaan loukkausten tekijöille ja koko kansakunnalle,
joka oli katsonut tapahtunutta hiljaa vierestä. Vuonna 2012 valtio myönsi, että lasten sieppaukset vangeilta oli systemaattisesti
organisoitu rikos. Isoäitien muistamisen voima on siinä, että he
tietävät minne päin tahtovat edetä. Muistamisen vahva moraalinen viesti on: Oikeus viipyy – mutta saapuu.73
Vaikea menneisyys ja sen jättämät kipujäljet ovat yleismaailmallisia.74 Kaunokirjallisuus toimii kulttuurisen muistin alustana
luomalla erilaisia versioita ja tulkintoja väkivaltaisesta menneestä.75 Kirjallisuudentutkija Mari Hatavara on esittänyt olennaisen
kysymyksen: ”Mihin perustuu erottelu menneisyyden tieteellisen ja taiteellisen esittämiseen?”76 Kun tavoitteena on ymmärtää ihmisten julmuuksia käsittelevän kirjallisuuden merkityksiä,
erottelu on keinotekoinen. Käsittelin Pohjoinen Guernica artikkelissani Suomen sisällissodan kokemuksista kumpuavaa kirjal72 Trux 2014; Mallinder 2014; Martinel 1996, 362–363. Macdonald 2009, 6.
73 Trux 2014; Isoäidit vierailivat Suomessa Amnesty Internationalin vieraina
1996 matkallaan Eurooppaan ja Geneven IO-komitean kokoukseen.
74 Ks. Rothberg 2006; Kharoua 2016.
75 Erll 2010, 1–13.
76 Hatavara 2010, 9.
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lisuutta, seuraavaksi muutamia esimerkkejä Espanjan sisällissodan, Gulagin ja siirtomaapolitiikan synnyttämästä kaunokirjallisuudesta.
Filologi Elina Liikanen on tutkinut espanjankielisessä väitöskirjassaan77 Espanjan sisällissodan (1936–1939) ja Francon diktatuurin (1939–1975) kulttuurisen muistin rakentumista ’sodan
lastenlasten sukupolven’ romaaneissa. Francon kuoleman jälkeen
ikävä menneisyys haluttiin julkisuudessa unohtaa ja rakentaa
Espanjasta moderni eurooppalainen valtio. Vasta nuori polvi
alkoi vaatia sodan ja diktatuurin aikaisten ihmisoikeusrikkomusten julkista selvittämistä ja muistiedon keräämistä talteen ennen
kuin se katoaa sodan eläneen sukupolven myötä, kirjoittaa Liikanen.78 1990-luvulta alkaen ja erityisesti 2000-luvulla on julkaistu
paljon Francon diktatuuria ja sisällissotaa käsittelevää kaunokirjallisuutta. Liikanen käsittelee tutkimuksessaan, miten kaunokirjallisuudessa sotaa on kuvattu ja miten sodalle annettu merkitys
on muuttunut.
Liikanen hahmotteli 1960- ja 1970-luvulla syntyneiden espanjalaisten kirjailijoiden romaaneista kolme menneisyyden esittämisen tapaa, jotka vaikuttavat siihen, millaista kulttuurista muistia romaanit rakentavat ja millaisia eettisiä, poliittisia ja ideologisia päämääriä ne palvelevat. Liikasen nimeämä ”kokemuksellinen romaani” vie lukijan menneisyyteen, suoraan päähenkilön
kokemuksiin. Näin lukijasta tulee menneisyyden tapahtumien
todistaja tai silminnäkijä. ”Kokemuksellisissa romaaneissa pyritään luomaan ymmärrystä ja empatiaa sodan ja diktatuurin vai77 El papel de la literatura en la construcción de la memoria cultural: - Tres
modos de representar la Guerra Civil y el franquismo en la novela española
actual. Kaunokirjallisuus kulttuurisen muistin rakentajana: Espanjan sisällissodan ja Francon diktatuurin representaatiot nykyespanjalaisessa romaanissa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155185.
78 Liikanen 2015; Liikanen 2016, 50; Liikanen 2018. Ensimmäisen puolueettomaan kuvaukseen pyrkinyt espanjalainen romaani on José Maria Gironellan Sypressit uskovat jumalaan (1953), suom. Maija Westerlund 1958.
Demokratian aikana uransa aloittaneiden kirjailijoiden, esimerkiksi Julio
Llamazaresin ja Antonio Munoz Molinan romaanit, jotka käsittelivät sisällissotaa ja sen perintöä julkaistiin 1980-luvulla.
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noamia ´punaisia´ kohtaan”, mutta myös kriittisesti käsittelemään
tasavaltalaisten toimintaa.79 Toiseksi hän nimeää ’rekonstruktiivisen romaanin’, jota voisi kutsua myös nimellä historiallinen
salapoliisiromaani, siinä kirjailijaa muistuttava päähenkilö tutkii
nykyhetkestä käsin jotain todelliseen menneeseen liittyvää tapahtumaa.80 Kolmanneksi hän nimeää ’kyseenalaistavan romaanin’81,
joka pyrkii kyseenalaistamaan historiantulkintoja ja tapoja kuvata
menneisyyttä. Tällainen romaani rikkoo todellisuusilluusion ja
haastaa lukijan kohtaamaan omat ennakkokäsityksensä historiasta.82 Liikanen painottaa, että espanjalaisen nykykirjallisuuden
keskeisiä tavoitteita on ollut ”sodan hävinneiden ihmisryhmien
ja diktatuurin uhrien kirjoittaminen osaksi maan historiaa ja kollektiivista muistia.”83
Kirjallisuudentutkija Leona Toker on puolestaan tutkinut kaunokirjallisia kertomuksia Stalinin ajan vankileirikokemuksista
muun muassa Varlam Šalamovin omaelämäkerrallisia teoksia,
jotka sijoittuvat vuoden 1938 Kolyman pakkotyöleirille.84 Toker
osoittaa, että fiktiivisen ja ei-fiktiivisen kerronnan kuvaus mahdollistaa kuvitteellisen todistajalausunnon käytön historiallisen
todellisuuden kuvaamisessa. Hän myös esittää, että Gulag-kirjallisuus ja Holokausti-kirjallisuus tekevät aukon kansallisen kirjallisuuden määrittelyihin; esimerkiksi Primo Levin kirjat eivät
oikeastaan edusta italialaista kirjallisuutta, Elie Wieselin novellit
79 Liikanen 2016, 50–51. Esimerkkinä Emma Riverolan, Ignacio Mártines de
Pisónin ja Lorenzo Silvan romaanit.
80 Liikanen 2016, 51–52. Esimerkiksi Javier Ceracin palkittu romaani Salamiin soturit jonka Matti Brotherus suomensi 2003.
81 Liikanen 2016, 53. Kyseenalaistavat romaanit eivät ole yhtenäinen ryhmä,
huomauttaa Liikanen. Esmerkkeinä ovat Tomás Valinin ja Isaac Rosan
romaanit.
82 Liikanen 2015 ja 2016; Kekkonen 2018, 322–328. Tasavaltaa tukivat useat
ulkomaiset kirjailijat, jotka myös kirjoittivat sodasta, esimerkiksi Ernst
Hemingway Kenelle kellot soivat (1940) suom. Tauno Tainio 1944 ja André
Malraux Toivo (1937) suom. Väinö Kirstinä 1983.
83 Liikanen 2016, 48–53.
84 Varlam Šalamovin vankivuosia 1937–1952 kuvaava Kolyman kertomuksia
ilmestyi suomeksi Ulla-Liisa Heinon kääntämänä 1991.
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ranskalaista tai Aleksander Solzenitsynin ja Varlam Šalamovin
vankileireistä kertovat kirjat venäläistä kirjallisuutta, vaan
universaalia muistia.85 Hän painottaa, että Gulag-kirjallisuus
on ainutlaatuinen aineisto tutkia eettisesti orientoitunutta
kertomusta vankileireiltä. Ne ja niiden jälkeenkin syntynyt
kirjallisuus prosessoivat vankileirien ja tuhoamisleirien perintöä.
Kansallisen kirjallisuuden yleismaailmallisuus on ilmiselvää. Kirjallisuudentutkija Musapha Kharoua on väitöskirjassaan
Traumatic Realism in Diasporic African Writing (2016) käsitellyt
afrikkalaistaustaisten englanninkielisten diasporakirjailijoiden
teoksia trauman kontekstissa. Hän kyseenalaistaa kulttuurisen traumatutkimuksen Eurooppa-keskeisyyden ja esittää, että
kohdatessaan ’reaalisen’ jälkeensä jättämät jäljet, ”afrikkalainen
diaspora pyrkii rakentamaan eettisen käsityksen menneisyydestä
paljastamalla kolonialismin ja orjakaupan kauaksi ulottuvat jälkivaikutukset kotinsa menettäneiden afrikkalaisten elämässä.”86
Tutkimuksessaan Kharoua sijoittaa tarkastelemansa romaanit
kulttuurien risteyspisteeseen, uhri – väkivallan tekijä jaottelun
ulkopuolelle.87 Kharoua esittää, että kaunokirjallisten tekstien
’reaalinen’ aines etsii strategioita viitata ja dokumentoida maailmaa. Hän painottaa, että kaunokirjallisuus voi ’energisoida’ muistia. ”Rikkomalla mennen ja nykyisen rajoja kaunokirjallinen
teksti osoittaa muistin moniäänisyyden, tekee näkyväksi kolonialismin, orjuuden ja eristämisen ideologisia muotoja”.88
Mikä voisi olla yhteinen nimittäjä etnisiä puhdistuksia,
ihmisoikeusloukkauksia ja sotien mielettömyyttä käsitteleville
romaaneille, joiden kantavana ajatuksena on maapallolla elävien
ihmisten samankaltaisuus? Kirjailijat kuvaavat mielettömyyksien
pimeyttä ja sitä hintaa, jonka ihmiset joutuvat siitä maksamaan.89
85 Toker 2000, 123.
86 Kharoua 2016, 1–20, 160–161.
87 Kharoua tutkii englanniksi kirjoittavien kirjailijoiden Abdura Gurnahin,
Chimanda Ngozi Adichie ja Caryl Phillipsin tekstejä.
88 Kharoua 2016, 19.
89 Merridale, 2000, 426.
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En kutsu edellä esiteltyä kirjallisuutta traumakirjallisuudeksi,90
koska se ei rajoitu kuvaamaan pelkästään yksilön kipeitä muistoja vaan yhteisöihin ja ryhmiin kohdistunutta universaalia julmuutta, barbariaa kaikkialla maailmassa.

Barbaria, sivilisaatio, kulttuuri
Barbaria (lat. barbarus, kreik. barbarous) ja sivistys on asetettu
perinteisesti toistensa vastakohdiksi. Sanalla barbaari on tunnetusti kaksi merkitystä. Muinaiset kreikkalaiset määrittelivät barbaarin kreikankieltä taitamattomaksi ja tavoista tietämättömäksi
vieraaksi, muukalaiseksi. Toisessa merkityksessä barbaarilla tarkoitetaan raakalaista, sivistymätöntä ja äärimmäisen julmaa yksilöä. Barbaarisella tarkoitetaan vastaavasti barbaarille ominaista
sivistymätöntä ja raakaa suhtautumista.91
Filosofi Zwetan Todorov peräänkuuluttaa barbaari-sanan
uudelleenluentaa. Barbaarisuus on meissä kaikissa, ihminen
voi olla sekä hyvä että paha ja tämä epähumaani puoli on osa
ihmisyyttä. Todorovin määrittelyssä ”barbaari on henkilö, joka
ajattelee, että tietty väestönosa tai henkilö ei täydellisesti kuulu
ihmisten joukkoon. Barbaarit kieltävät muiden ihmisyyden.”92
Kiduttaminen, nöyryytys ja kärsimyksen aiheuttaminen ovat
barbarismin merkkejä, sanoo Todorov.93

90 Ks. Maarit Leskelä-Kärki ja Kukku Melkas 2015, 127–129. He korostavat
2000-luvun historiallisen romaanin ja naisten historian uudelleenkirjoittamisen eettistä pohjavirettä ja muistamisen merkitystä. Löytty 2018, 38–42.
Nissilä 2017, 275–289. Hanna-Leena Nissilä on ehdottanut termiksi traumakirjallisuus. Olli Löytty on osuvasti esittänyt, että nimitys traumakirjallisuus saattaa kaventaa kaunokirjallisuuden merkitystä alistamalla sen
psykologisoivalle lukustrategialle.
91 Hobsbawn 1994; Peltonen 1998, Vieraskynä, Helsingin Sanomat; Todorov
2011, 14–16.
92 Todorov 2011, 50–51.
93 Todorov 2011, 24.
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Todorov on pohtinut barbarismin, kulttuurin ja sivilisaation
rinnakkaineloa. Hän osoittaa, että ”sivilisaatio” ja ”kulttuuri” termejä on käytetty eurooppalaisessa kielissä hyvin eri tavoin. Sivilisaatio on barbarismin vastakohta. Monitulkintaisuutta välttääkseen Todorov puhuu sivilisaatiosta yksikössä. Sivilisaatiolla hän
viittaa esimerkiksi Kiinan, Intian, Persian tai Byzantin aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Sivilisaation merkkejä
osoittavat Todorovin mukaan muun muassa Nürnbergin oikeudenkäynti toisen maailmansodan jälkeen, Etelä-Afrikan Totuusja sovinnontekokomissiot 1990-luvulla94 ja Jugoslavian hajoamissotien sotarikostuomioistuimet Haagissa 2000-luvun alussa.
On helppo yhtyä Todorovin näkemykseen, että kulttuuri ja
sivilisaatio ovat itsenäisiä käsitteitä, jotka liittyvät läheisesti arvoasetelmiin ja samaistumiseen. Kulttuurilla on kuitenkin laajempi
merkitys, korostaa Todorov, se voidaan nähdä sivilisaatioprosessina. Kaikilla ihmisryhmillä on kulttuurinsa, joka ilmenee sosiaalisina käytänteinä ja jaettuina kollektiivisina käsityksinä maailmasta. Tiedämme myös, että eri kulttuureissa voi olla tapoja,
jotka näyttäytyvät barbaarisina (esimerkiksi kunniaväkivalta,
tyttöjen ympärileikkauksen perinne tai lasten fyysinen kurittaminen). Kulttuurin tehtävänä on kuitenkin rohkaista sen jäseniä
kriittisesti vertailemaan omaa ja muiden kulttuureja, arvioimaan,
mikä on hyvää ja mistä on syytä luopua.95
Käsitellessään sivilisaatiota ja kolonialismia Todorov esittää
valaisevan esimerkin sivilisaatio ja barbarismi -käsitteiden väärinkäytöstä poliittisessa keskustelussa. Vuonna 1929 Pariisissa
pidettiin kokous kolonialismista, johon osallistui poliitikkoja ja
ansioituneita tutkijoita. Kokouksessa entinen Indokiinan kuvernööri ja tuleva presidentti Paul Doumer (1857–1931) esitti:
Kukaan ei ole vielä esittänyt yksinkertaista määritelmää sivilisaatioista. Me väitämme, että viemme sivilisaatiota ihmisille, joita
me kolonisoimme. (…) Sivilisaatio luo järjestystä vakiinnuttamalla poliisitoimen, joka takaa yksilöille ja omaisuudelle turvan,
94 Todorov 2011, 20–24.
95 Todorov 2011, 33–34.
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joka suojelee vapautta tehdä työtä ja harjoittaa kaupallista liiketoimintaa.96

Kun keskusteluun osallistuneet professorit Lucien Febvre ja
Marcel Mauss selittivät kolonialismin ja sivilisaatioiden nyansseja tai kaksoismerkityksiä, Doumer jatkoi:
Eurooppalainen sivilisaatio on levinnyt ja saavuttanut enemmän
ja enemmän alueita, kiitos materiaalisen vallan, ja jos ei muuta,
kiitos moraalisen puolen. On myös tunnustettu, että siellä on villejä ja barbaari-ihmisiä, joiden keskuudessa tapahtuu iljettäviä
julmuuksia – kauheuksia. Sivilisaatioilla on oikeuksia barbarismia vastaan.

Todorov huomauttaa, kun ”suojaudumme pahantekijöitä vastaan eliminoimalla heidät itsestämme, meistä itsestämme tulee
samalla pahantekijöitä, barbaareja.97 Ja jatkaa: Väite ”me viemme
sivistystä ihmisille, joita me kolonisoimme”, on hurskastelua.”
Walter Benjamin kirjoitti vuonna 1940: ”Ei ole yhtään sivilisaatioon liittyvää dokumenttia, joka ei samalla ole dokumentti
barbarismista.”98 Voi hyvin ymmärtää, että kolonialismi on häpeällinen ajanjakso eurooppalaisten maiden historiassa.
Vaikea perintö on läsnä nykyisyydessä. Todorovin esimerkki
on valaiseva: Ranskan parlamentissa oli lakiesitys vuonna 2005,
joka velvoitti ranskalaiskoulut painottamaan Ranskan positiivista
roolia merentakaisissa maissa (”the positive role of the French
presence overseas”). Tutkijat ja opettajat kritisoivat esitystä voimakkaasti, sen seurauksena presidentti Jacques Chirac (1932–
2019) esti lakiesityksen.99 Ei ole lainkaan epäselvää, etteivätkö
96 Todorov 2011, 44.
97 Todorov 2011, 110.
98 Benjamin 2003 (1968), 278. Theses on the Philosophy of Barbarism.
99 Todorov 2011, 43–44; The Guardian 15.4.2005. John Henley. Esimerkiksi
historiantutkija Pierre Vidal-Naquet esitti, ettei valtio voi sanella, miten
historiaa tulisi opettaa. Ranskan siirtomaavallan hajoamiseen liittyvä Algerian sota (1954–1962) on esimerkki Ranskan vaikeasta historiasta. Sota oli
siirtomaasodista verisimpiä. Sodan seurauksia ovat käsitelleet romaaneis-
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euroopplalaiset siirtomaavallat olisi osallisia globaaliin orjakauppaan, rasismiin ja barbaarisiin tekoihin. Todorov esittää, että törmäys kahden nationalistisen vaihtoehdon: siirtomaata hallitsevan maan kansallistunteen ja siirtomaan kansallistunteen välillä
on väistämätön. ”Sivilisaatiot tuottivat barbariaa.”100
Brittihistorioitsija Eric Hobsbawm on monen muun tavoin
esittänyt hätkähdyttävän käsityksen 1900-luvun ja 2000-luvun
sivilisaatioista: barbaria on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan. Sen
ilmentymiä ovat sisällissodat, keskitysleirit, rotuerottelu, etniset
puhdistukset ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset. 1900-luvulla
niiden seurauksena lähes 190 miljoonaa ihmistä menetti henkensä julmalla tavalla. Tutkijat ovat pohtineet, mitkä ovat ne
mekanismit, jotka muokkaavat ihmistä barbaarisiin päätöksiin ja
tekoihin pystyviksi, sillä barbariaan sortumisen edellytykset eivät
ole psykologisia vaan yhteiskunnallisia.101 Ranskalainen historioitsija Jacques Julliard kutsuu uutta barbariaa nimellä ’uusfasismi’
tai ’uusjulmuus’.102 Umberto Eco puolestaan luonnehtii barbarian
’perifasismiksi’, jonka piirteiksi hän nimeää muun muassa ”traditionalismin, irrationalismin, toiminnan vain sen itsensä vuoksi, erimielisyyden ymmärtämisen rikokseksi, pakkomielteen salaliitosta,
elitismin ja heikkojen halveksunnan, macho-suvaitsemattomuuden
ja naisten halveksunnan, konsensuksen ja eron pelon.” Perifasismia
luonnehtii ’uuskieli’, jota leimaa ’köyhä sanasto’ sekä monimutkaisen
ja kriittisen järkeilyn rajoittaminen.103
Eco huomauttaa, että ”olemme täällä muistaaksemme, mitä
tapahtui ja julistaaksemme arvokkaasti etteivät ’he’ saa tehdä sitä
uudelleen.”104
saan esimerkiksi Algeriassa syntynyt ja Ranskaan 1940 muuttanut Albert
Camus (1913–1960) ja ranskalainen Alice Zeniter (1986), jonka isä on syntynyt Algeriassa.
100 Todorov 2011, 64; Hokkanen & Särkkä 2008, 189–197. Eurooppalaisia siirtomaita oli Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.
101 Hobsbawn 1994, 44–70.
102 Julliard 1994.
103 Eco 2015 (1995), 22–24. Ks. myös Levi 2002, 72.
104 Eco 2015 (1995), 18.
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Hobsbawn näkee, että sivilisaation tai kulttuuri-ihmisen moraalisäännöstö ja moraaliset käyttäytymismallit, joilla kaikki
yhteiskunnat säätelevät ja ohjaavat jäsentensä välisiä ja toisten
yhteiskuntien välisiä suhteita, ovat murentuneet. Samaa esittää
Todorov: ”Valistuksen perinteessä kulttuuri, etiikka ja historia
nivoutuivat toisiinsa”. Valistuksen projektiksi nimittämämme
vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden ihanteet ovat kääntyneet itseään vastaan. Mitä tapahtuu, kun perinteinen kontrolli
katoaa, on perustava kysymys.
Etnisissä puhdistuksissa barbaarinen käytös johtuu tietoisesta
pyrkimyksestä tehdä sodasta rotujen välinen sota. Nationalistiset pyrkimykset kääntyvät herkästi totalitarismiksi, jotka saavat
rasistisia ja aggressiivisia muotoja.105 Julliard on korostanut, että
julmuus, josta puhumme nyt on vihan evankeliumia tai vihan
kulttuuria, joka ei ole kulttuuria sanan varsinaisessa merkityksessä. Vihan kulttuuri kulkee käsi kädessä kulttuurinvastaisen
vihan kanssa. Siinä ilmenee erityinen halu pysäyttää inhimillisyyden eteneminen, halu tuhota kulttuuri aloittamalla tuhoaminen
tieteestä, taiteesta ja sivistyksestä. Kysymyksessä on kaikin tavoin
opittu, tietoinen ja systemaattisesti läpiviety barbaria.106
Keskitysleirien syntyä pohtinut Theodot W. Adorno puuttui
kovuuden kasvatusihanteen vahingollisuuteen. Ylistetty kovuus
merkitsee välinpitämättömyyttä kipua ja kärsimystä kohtaan.
Kun esimerkiksi Vilnan juutalaiset pantiin hautaamaan keskitysleirissä toisia juutalaisia heitä kiellettiin käyttämästä kuolleista
nimitystä vainaja tai uhri. Vain sana ruumis oli sallittu. Ja kun
he itkivät hautaustoimitusta tehdessään, itkeminen kiellettiin lyömällä päin kasvoja.107 Se, joka on kova itselleen oikeuttaa myös
kovuuden muita kohtaan. Kysymys on tekemisen tehokkuuden
korostamisesta tekemisen sisällöstä välittämättä. Yksinkertaisesti, jos ihmiset tekevät itsensä koneen kaltaisiksi, he kohtele-

105 Hobsbawn 1994; Todorov 2011.
106 Julliard 1994.
107 Lanzman 1985. Shoah 1; Reiners 2001, 207–256.
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vat myös muita ihmisiä koneina.108 Keskitysleirit ovat vain yksi
vakava osoitus barbaarisuudesta, ihmisarvon polkemisesta ja
nöyryyttämisestä.
Sosiologi Immanuel Wallerstein on nostanut keskusteluun
vallan retoriikan ja tämän päivän poliittisten johtajien tuottamat
mielikuvat. Maailman lehdistön otsikot, kuten al-Qaida, Irak,
Iran, Kosovo, Myanmar, Ruanda, holokausti, Gulag, globalisaatio, terrorismi, ovat tuttuja meille kaikille. Monille maailma näyttäytyy taisteluna hyvän ja pahan välillä. Wallersteinin mukaan
puhe ’vihollisesta’, jota erityisesti USA ja Iso-Britannia toistavat
ja puhe ’toisista’ liitetään ei-eurooppalaisiin maihin, köyhiin ja
heikommin kehittyneisiin maihin. ”Äänensävy on usein uhoava
ja ylimielinen ja käytäntö näyttää kuvastavan yleismaailmallisia
arvoja ja totuuksia.”109
Wallerstein näkee, että vetoaminen universaaliin ilmenee
valtaeliitin ja johtajien retoriikassa ainakin kolmella tasolla: He
vetoavat ’ihmisoikeuksiin’ ja demokratiaan, toiseksi he vetoavat
törmäykseen sivilisaatioiden välillä, olettamalla ’läntisen’ sivilisaation erinomaisuuden muihin nähden, koska vain se perustuu yleismaailmallisiin arvoihin ja totuuksiin. Lisäksi he vetoavat maailmantalouden ’tieteellisiin totuuksiin’ ja korostavat ettei
’muuta vaihtoehtoa ei ole’, vaikka hyväksyvät samalla uusliberalistisen talouden.110 Wallerstein huomauttaa, että käsitys totuudesta
yhtenäisenä kokonaisuutena, universalismina, on vääristynyt.
Käynnissä on kamppailu universalismista epätasa-arvoisessa
ja epädemokraattisessa maailmassa, jota emme voi väistää ottamatta kantaa, huomauttaa Wallerstein. Ihmisarvot ja demokratia ovat läntisen sivilisaation käsitteitä, eivätkä ne ole itsestäänselvyyksiä. Älyllinen keskustelu systeemin moraalista erityisesti
tutkimuksen piirissä on välttämätön. Kenen oikeudella, milloin
108 Adorno 1995 (1966), 227–247; Adornon käsityksiä Auschwitzin unohtamisesta ja muistamisesta sekä historiallisen kärsimyksen ilmaisuista ks.
Reiners 2001, 185–206. Ks. myös Arendt, Hannah 2016. Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä.
109 Wallerstein 2006.
110 Wallerstein 2006, xiii, xiv–xv.
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ja miten joku maa voi mennä väliin, oikeuttaa interventionsa?
Argumentti ’sivistyneistä’ ja ’sivistymättömistä’, toisten luontaisesta barbarismista tai muiden barbaarisuudesta on abstrakti.
Wallerstein korostaa, että ”universaalit arvot barbariaa vastaan
osoittavat, ettei sosiaalinen todellisuus ole niin hohdokasta kuin
annetaan ymmärtää. Todellisuuden ja oikeuttamisen erottelu
ilmenee eritavoin niille, jotka joutuvat maksamaan suurimman
hinnan yksityisestä ja yhteisöllisestä elämästään.” 111
Nykyhetken kriisien oireita ovat valtavat maailmantaloudelliset ongelmat, pysyvä työttömyys, sodat ja nälänhädät, pakolaisuus, ihmiskauppa, korruptio, rikollisuuden leviäminen, ’pienet
diktaattorit’, ydinaseet, uusnatsiryhmät, terrorismi, tekniikan ja
taloudellisen ajattelun läpivienti heikoimpien kustannuksella.
Tällaisissa tilanteissa barbariaan sortumisen vaarat ovat todellisia, sillä moralismi, ehdoton oikeassa oleminen antaa mahdollisuuden primitiivisille puhdistuksille ja katharsiksen, vapautumisen säälistä ja pelosta väkivallan kautta.112
Kulttuurinen monimuotoisuus pitää sisällään useita erilaisia
identiteettejä, joista kieli, tavat ja suhteet muihin ihmisiin muodostavat tärkeän perustan. Erottelut ’me ja muut’, ’hyvät ja pahat’,
’ystävät ja viholliset’ opitaan ja niillä vahvistetaan stereotyyppisiä
käsityksiä toisista. Umberto Eco korostaa kielen merkitystä: ”kielelliset tavat ovat tärkeitä oireita ilmaisematta jääneistä tunteista,
sanoilla on merkitystä.113 Kieltä käytetään epäinhimillistämisen
keinona. Cathérine Merridalen esimerkki Gulagista selvinneen
muistosta on kuvaava: ”Me opimme – He opettivat meitä, että
emme ole mitään.” Merridale jatkaa: ”Hän puristi nyrkkiään ja
vaikka hänen pienessä huoneessaan oli kylmä, hän hikoili. Ette
ole mitään, hän toisti. Kuolet tänne. Olet pelkkää pölyä.” Jaottelut ”me – he, meidän sota, meidän voitto auttoivat Stalinin ter111 Wallerstein 2006, 1–7, 14–17, 31. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin toisen maailmansodan
jälkeen 10.12.1948, sen 30 artiklaa määrittelevät universaalit, kaikille kuuluvat oikeudet.
112 Julliard 1994.
113 Eco 2015 (1995), 18.
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rorin jälkeen muodostamaan paatuneen suhteen menneeseen.”114
On olennaista kysyä, miten päädymme siihen pisteeseen, jossa
otamme käyttöön vastakkainasettelun kategorisoinnin. Kulttuurien välinen dialogi on mahdollista, myötätunnon ja ihmisarvon
kunnioituksen oppiminen on mahdollista ja sitä tapahtuu koko
ajan. Kuten Todorov painottaa, ”ihmisarvo ei ole jotain ansaittua
vaan meille kaikille annettu”. 115
Todorov ehdottaa eron tekemistä toisaalta lakien ja arvojen,
toisaalta kulttuurin ja hengellisyyden välillä. Poliittisella ja kulttuurieliitillä on vastuu osallistua julkiseen keskusteluun, mutta
myös yksityishenkilöillä on vastuu olla lietsomatta vihaa. Tarvitaan rakentavaa dialogia ihmisten välillä, jotka tulevat eri maista
ja kulttuureista.116 Ilmaisun vapaus ja yhteinen hyvä edellyttävät itsehillintää ryhmien välisissä suhteissa, etenkin silloin kun
ryhmä pyritään integroimaan mukaan yhteiskuntaan. Todorov
kiteyttää: ”Rajoittamaton vapaus tappaa vapauden”. Ihmisoikeuksiin perehtynyt tutkija Paul Gready huomauttaa: ”Ääni ilman
kontrollia voi olla pahempaa kuin hiljaisuus. Ääni, joka on kontrolloitua on ’vähemmän pilaantunut’ vallan muoto, koska se
mahdollistaa valtasuhteiden tutkimisen tiedon tuottamisessa.”117

Vaikea kulttuuriperintö
Filosofi Hannah Arendt painotti välittömästi toisen maailmansodan jälkeen: ”Meillä ei ole enää varaa ottaa menneisyydestä vain
sen hyviä puolia kutsuen niitä ainoaksi perinnöksemme, ja hylätä
paha pitämällä sitä vain painolastina, joka aikaa myöten unohtuu itsestään.”118 Perintö ei aina ole vain loistokasta ja hyvää vaan
myös häpeällistä ja pahaa.
114 Merridale 2000, 273.
115 Todorov 2011, 49, 74.
116 Todorov 2011, 94, 196, 210.
117 Gready 2008, 137–150.
118 Arendt 2013 (1950), 11.
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Käsite kulttuuriperintö on ollut käytössä 1800-luvulta lähtien,
mutta sen käyttö vaimeni toisen maailmansodan jälkeen.119 Kulttuuriperintökäsitysten monimuotoisuuden vaatimukset yleistyivät 1970–1980-lukujen keskusteluissa, kun havaittiin, että valta
ja muisti kytkeytyvät toisiinsa.120 1990-luvulla keskustelu kulttuuriperinnöstä aktivoitui, samalla käynnistyi myös keskustelu
vaikeasta kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperintö ymmärryksessä
on ollut erilaisia vaiheita. Kulttuuriperinnön tutkija Rodney Harrison luonnehtii, että ensin se ymmärrettiin sekä virallisena kulttuuriperintönä, (engl. official heritage) toisin sanoen historiallisina kohteina, paikkoina ja käytäntöinä että laajemmin yleisinä
käsityksinä menneestä, sitten epävirallisena kulttuuriperintönä
(unofficial heritage). Tämän jälkeen kulttuuriperintö on ymmärretty laajemmin maailmanperintönä (world heritage), joka sisältää ajatuksen universaaleista kulttuuriperintöarvoista.121
Kulttuuriperintö representoi oman aikansa historiaa ja identiteettiä, suhdetta menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.
Harrison huomauttaa ettei kulttuuriperintö ole vain menneen
kulttuurisia objekteja ja traditioita vaan kulttuuriperinnön määrittely on valintaprosessi, toisin sanoen muistamisen ja unohtamisen prosessi.122 Kansallisen kulttuuriperinnön määrittely on
sidoksissa toisin sanoen kulttuurisiin, poliittisiin ja taloudellisiin
arvoihin, sillä niiden pohjalta valikoidaan, mikä on säilyttämisen
arvoista tuleville sukupolville mikä taas ei. Vaikeaan kulttuuriperintöön limittyy näin yksityinen ja yleinen ulottuvuus.
Muistamisen ja unohtamisen prosessit ovat tärkeitä, koska
ne kytkeytyvät valtaan tehdä valintaa ja karsimista. ”Unohtaminen on yhtä aktiivinen kulttuurisen muistin tekijä
kuin muistaminenkin”.123 Tästä syystä on olennaista kysyä:
Kenen kulttuuriperintö, sillä juuri tämä kysymys muistuttaa
119 Siivonen 2012, 177.
120 Harrison 2013, 10.
121 Harrison 2013, 114–115. Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua
koskeva yleissopimus on vuodelta 2003.
122 Harrison 2013, 4, 198–199 viittaus Auge.
123 Alexander 2012, 207, viite J. Brockmeien.
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kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja juuri sen ymmärtäminen
kehittää kunnioittavaa vastavuoroisuutta ja pyrkimystä dialogiin erilaisten kulttuurien välillä. Kulttuuriperintö-määrittelyillä
on omat koulukuntakiistansa ja kulttuuriperintömäärittelyissä
nähdään myös haitallisia vaikutuksia. Jos kulttuuriperintö
ymmärretään prosessina, johon kuuluu erilaisten arvojen ja
kulttuuristen merkitysten luominen ja eteenpäin välittäminen,
niin kenen kulttuuriperinnöstä puhutaan? Jos kulttuuriperintö
on pikemminkin nykypäivän suhde menneeseen, johon kuuluu
tiettyjen asioiden tai henkilöiden muistaminen ja tiettyjen
unohtaminen, niin miten ja kuka suhteen määrittelee? Jos
kulttuuriperintö on tapa representoida menneisyyttä, niin millä
periaatteilla se tehdään? Nykyisen kulttuuriperintötutkimuksen
mukaan aineeton kulttuuri ja aineellinen kulttuuri kietoutuvat
erottamattomasti toisiinsa ja niiden piirteet ovat osa elävää prosessia.124
Menneisyyttä ja kulttuuriperintöä tutkivilla tieteenaloilla
keskustelu ”historian traagisiin, väkivaltaisiin ja traumaattisiin
piirteisiin viittaavat termit vaikea (engl. difficult), synkkä (dark),
negatiivinen (negative), kiistanlainen (contested) ja ristiriitainen
(dissonant) perintö” on yleistynyt 2010-luvulla, kuten Johanna
Enqvist on esittänyt.125 Tutkimuksissa käytetty termistö on kirjavaa, mutta Enqvistin kartoituksen perusteella vaikea perintö on
useimmin käytetty termi etenkin muistipolitiikan alan tutkimuksessa. Vaikean kulttuuriperinnön tarkastelu mahdollistaa myös
yhteiskunnan vallankäytön, historian vääryyksien ja traumaattisen tapahtuman julkisen purkamisen.126 Euroopan maista etenkin
Saksassa on nostettu esiin 1980-luvulta lähtien omia historiallisia
vääryyksiä holokaustitutkimuksen ansiosta. Vaikean perinnön
käsite on tutkimuksissa liitetty juuri holokaustin, kansanmurhan

124 Siivonen 2012, 177; Enqvist, 2018, 15–17.
125 Enqvist, 2018, 7–17.
126 Enqvist 2018, 5–9, viittaus Laurajane Smith 2012.
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tai konfliktien aiheuttaman traumaattisen perinnön ja historian
tarkasteluun.127
Kulttuuriantropologi Sharom Macdonald on tutkinut, mitä
natsi-Saksan vaikea perintö merkitsee nykysaksalaisille esimerkkinään Nürnbergin kaupunki Saksan Baijerissa. Nürnbergin
nimi on tullut tutuksi Natsi-Saksan sotarikosoikeudenkäynneistä
toisen maailmansodan jälkeen. Macdonald muistuttaa, että vuosina 1933–1938 siellä pidettiin Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen puoluekokoukset, puolueen, jonka keskeisenä
henkilönä toimi valtakunnankansleri Adolf Hitler. Nürnberg
rakennettiin puoluekokousalueeksi ja tapahtumakeskukseksi, se
oli valtaisa näkyvä arkkitehtuurinen paikka, jonka suunnitteli
natsi-Saksan pääarkkitehti Albert Speer.
Macdonald perehtyi muun muassa kaupungin matkatoimiston
esitteisiin ja huomasi hämmästyksekseen ettei niissä sanallakaan
mainittu Nürnbergin natsimenneisyydestä. Esitteissä kerrottiin
Nürnbergin 950-vuotisesta rikkaasta historiasta, harmonisesta
vanhan ja uuden rinnakkainelosta, kaupungin kasvusta elämää
sykkiväksi kaupungiksi kirkkoineen, näköalapaikkoineen, puistoineen ja katusoittajineen.128
Macdonald selvitti, että kaupungin natsimenneisyydestä on
kiistelty kaupungin virkailijoiden ja yksityisten ihmisten kesken Nürnbergin denatsifikaatio-oikeudenkäyntien loppumisesta
1949 lähtien. Kiistaa on käyty muun muassa kouluopetuksen
sisällöistä ja perheiden muistoista. Macdonald osallistui Nürnbergin kaupungin kulttuuritoimen turistioppaiden kierroksille,
opasti itsekin joitakin ryhmiä esimerkiksi sosiologian opiskelijoita, keskusteli oppaiden ja opiskelijoiden kanssa vaikean perinnön kertomisesta ja haastatteli koululaisia, kaupunkilaisia ja seniori-ikäisiä, joilla oli omakohtaisia kokemuksia natsiajasta. Hankkeessa toteutettiin näyttely Hurma ja terrori (Fascination and Terror). Hän problematisoi kysymystä, miten kauan Nürnberg natsi-

127 Enqvist 2018, 12, viittaus Macdonald 2016.
128 Macdonald 2009, 1–19.
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puolueen tapahtumakeskuksena on mahdollista unohtaa, vaikka
kaupunkia ympäröi valtava natsiarkkitehtuurin kokonaisuus?129
Macdonald kysyi näyttelyvierailta Nürnbergin historiasta ja
miksi he halusivat vierailla natsiperintöpaikoilla. Useat näyttelyn
kävijät tiesivät, mikä paikka Nürnberg oli. He tulivat näyttelyyn
ja osallistuvat keskitysleirikierroksille, koska heitä kiinnostaa
historia, natsiaika, kolmas valtakunta ja arkkitehtuuri. Vain yksi
keräilyä harrastava näyttelyvieras, oli innostunut siitä, että hän
sai seistä samalla paikalla, missä Hitler oli seissyt.130
Macdonald huomauttaa, että on vaikeaa tehdä ero uhrin ja
tekijän välille, eikä se aina ole mielekästäkään. Keskitysleirit ja
Nürnberg liittyvät läheisesti toisiinsa. Rinnakkaisuus kontekstualisoi natsihistoriaa hedelmällisellä tavalla. Myös se, että niin
Nürnbergissä kuin keskitysleireilläkin (esim. Auschwitz, Birkenhau, Dachau) käytiin ryhminä: koululuokkana, turistiryhmänä,
eläkeläisryhmänä mahdollisti yhteisen keskustelun ja moraalisen
arvioinnin. Vierailuun liittyy ”ajallinen orientaatio ja historian
ymmärrys, jolloin voi vertailla silloin ja nyt -tilannetta keskenään.” Usein kierroksella nousee esiin myös meneillään olevat
sodat ja rasismi, joista vaihdetaan ajatuksia. Macdonald näkee
vierailun keskitysleirissä kollektiiviseksi kokemukseksi, jossa on
’moraalisen todistamisen’ ulottuvuus. Hän korostaa, että menneisyyden tietoinen työstäminen mahdollistaa vapautumisen vaikean perinnön negatiivisesta ja hajottavasta vaikutuksesta. 131
Suomessa sisällissodan muistovuoden lähestyessä Turun
yliopiston historian, kulttuurin ja taiteentutkimuksen tutkijat
kehittelivät hankkeen Sirkkala 1918–2018: vankileiristä muistin
129 Macdonald 2009, 19. Denatsifikaatiolla tarkoitetaan liittoutuneiden toteuttamaa ohjelmaa natsismin kitkemiseksi Saksan ja Itävallan yhteiskunnasta,
kulttuurista, lehdistöstä, taloudesta, oikeuslaitoksesta ja politiikasta toisen
maailman sodan jälkeen.
130 Macdonald 2009, 168–169.
131 Macdonald 2009, 169–185. Saksan vaikeaa historiaa on holokaustin lisäksi
vaihe, jolloin Länsi-Saksa ja Itä-Saksa (DDR 1949–1990) elivät erillään.
Saksojen yhdistymisen jälkeen keskustelua natsimenneisyydestä tarvitaan,
sitä Macdonaldin mukaan ei vuonna 2009 vielä oltu käyty.
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paikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi (2016–2018).132 Hankkeen
aikana tutkijat järjestivät muun muassa muistitietokeruun sisällissodasta Turun seudulla ja toteuttivat näyttelyn Piikkilankaaidan takana – Turun vankileiri ja pakkotyölaitos 1918–1923.133
Vuosina 1918–1923 Sirkkalan kasarmilla toimi vankileiri ja pakkotyölaitos. Kasarmin lähelle, Kurjenkaivonkentän rinteeseen
taiteilija Ismo Kajanderin suunnitteli vuonna 1994 Turun punavankileirin muistomerkin ’535’. Tieto vankileiristä oli kuitenkin
pyyhkiytymässä pois muistista, sillä vain harva turkulainen tiesi
sen olemassaolosta.Tutkimus osoitti, että Turun vankileiri näyttäytyi olosuhteiltaan ’hyvämaineisempana’ verrattuna Tammisaaren, Lahden Hennalan, Helsingin Santahaminan tai Suomenlinnan vankileireihin. Turun vankileirillä kesä–syyskuussa 1918
olleista kolmestatuhannestakolmestasadasta vangista kuoli alle
neljä prosenttia, Tammisaaressa vankikuolleisuus oli vastaavana
aikana kolmekymmentä prosenttia.134 Vaikea kulttuuriperintö
voi olla häiritsevää tai hajottavaa pikemminkin kuin yhdistävää
ja kohottavaa, siksi sen käsittely julkisuudessa edellyttää huolellista eettistä arviointia, tässä tutkijoilla ja museoammattilaisilla
on keskeinen rooli.
Lopuksi esimerkki muistin hauraudesta ja haavoittuvuudesta.
Saksassa nousi vuonna 2017 kohu, joka rinnastuu Rahapajan
Suomi 100 -juhlarahasarjan kolikon teloituskuvakohuun.135
Kohu liittyi Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahnin ICE4-junan
nimikilpailuun Frankfurtissa. Kilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia, ja harkinnan jälkeen yhtiö ilmoitti, että nimeksi on valittu
132 Heimo 2018.
133 Heimo, Kauhanen, Pakkanen, Patjas, Pihlman 2018, 23–37. Ks. myös Sirkkala 1918-2018 – Vankileiristä muistin paikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi, Muistitieto- ja aineiston keruu 2017.
134 Heimo, Kauhanen, Pakkanen, Patjas, Pihlman 2018, 28. Viittaus Aatto
Haapanen, Elämän ristiaallokossa 1974. Ks. Suodenjoki 2009, 335–355.
135 Ks. esim. Hentilä 2018, 304–309. Kritiikki kohdistui kolikon kuvavalintaan erityisesti siksi, että teloituskuva osoittautui lavastetuksi, vaikka aitoja
kuviakin on säilynyt. Periaatteessa hyvä tarkoitus epäonnistui. Kohu osoitti,
ettei teloituksia, toisin sanoen vaikeaa historiaa kyetty käsittelemään avoimesti.
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Anne Frank. Nimiehdotus sai täystyrmäyksen julkisuudessa.
Anne Frank museo ilmoitti, että on sopimatonta liittää junan
nimi Anne Frankiin, Frankin yhdistäminen junaan on ”tuskallista niille, jotka kokivat omaistensa pakkosiirrot keskitysleireille
ja jotka yhä kantavat mukanaan raskasta muistoa.”136 Franfurtin
juutalaismuseon johtaja huomautti, että nimiehdotus perustuu
täydelliseen historiallisen muistin menetykseen.137 Myös poliitikot ottivat kantaa nimeen, valintaa pidettiin ’kylmän tunteettomana’ ja ’mauttomana’ juuri sen vuoksi, että se yhdistyy Frankin
pakkosiirtoon keskitysleirille.138 Anne Frankin muistolla on symbolinen merkitys. On täysin eri asia nimetä katu, puisto tai koulu
Anne Frankin mukaan, toisin kuin juna.
Anne Frank (1929–1945) ja hänen sisarensa lähetettiin elokuussa 1944 natsien Bergen-Belsenin keskitysleirille, jossa he
kuolivat helmikuussa 1945, Anne Frank oli tuolloin 15-vuotias.
Elokuvaohjaaja Claude Lanzman esittää elokuvassa ja kirjassaan
Shoah. On Oral History of the Holocaust (1985) rautateiden keskeisen roolin keskitysleirikuljetuksissa. Hän haastatteli useita
ihmisiä, jotka kertoivat pakkosiirroista. Lanzmannin haastateltava Auschwitzista selvinnyt Rudolf Vrba muisteli 1980-luvulla:
Siellä oli paikka, jota sanottiin rampiksi, jonne juutalaisia kuljettaneet junat tulivat. Heitä tuotiin päivällä ja yöllä, joskus yksi,
joskus viisi junaa päivässä maan eri kolkilta. Olin töissä siellä elokuusta 1942 heinäkuun alkuun 1943. Näin tuon ihmiskuljetuksen
jatkuvan virran. (…) Näin sitä niin paljon, että siitä tuli rutiini.
Jatkuvasti ihmisiä Euroopan sydämessä katosi ja heidät tuotiin
samaan paikkaan tietämättöminä aiemmin tuotujen kohtalosta.
(…) Tiesin, että muutaman tunnin kuluttua heistä yhdeksänkymmentä prosenttia kaasutettin hengiltä tai muuta sellaista. Tiesin sen. Minun oli vaikea käsittää, että ihminen voi kadota tällä
tavalla Mitään ei tapahtunut ja sitten tuli taas uusi kuljetus (…)139
136 Deutsce Welle 28.2.2018; The Guardian Oct, 30 2017.
137 The New York Times Oct 30, 2017.
138 BBC News 30.10.2017; Angela Merkel, Iris Eberl.
139 Lanzmann 1985, 20–41. Suomennos kirjoittajan.
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Deutsche Bahn ilmoitti, että heidän tarkoituksenaan ei ollut
loukata vaan kunnioittaa Anne Frankin muistoa, kantaa vastuu
pitämällä Anne Frankin nimeä ja muistoa yllä. He perustelivat
valintaa sillä, että nimi Anne Frank sai runsaasti ehdotuksia.140
Viimein Deutsche Bahn pahoitteli kömmähdystä, joka nosti esiin
’synkän vaiheen rautateiden historiassa’ ja luopui hankkeesta
nimetä juna historiallisen henkilön mukaan.141
Julkinen muistaminen ja vaikeneminen ovat mutkikkaalla
tavalla sidoksissa konfliktiin ja vuoropuheluun poliittisten ja
kulttuuristen arvojen välillä. Kertomukset auttavat meitä ymmärtämään ja pitämään yllä kertomusta sotien ja väkivallan seurauksista. Meillä ei ole varaa antaa julmuuksien ja väkivallan toistua.
Kärsimyksen ja surun sanoittaminen on vaativaa työtä, se edellyttää ymmärtämistä kokemuksellisella tasolla.142 Kysymys, miksi
verilöylyjen ja julmuuksien aiheuttamaa vaikeaa historiaa ei saa
unohtua, nostaa keskeiseksi muistamisen eettisen ja moraalisen
merkityksen. Muistaminen koskee kaikkia maailman ihmisiä ja
liittyy perustavaan kysymykseen: Mitä on ihmisyys ja tällainenko
on ihminen?

140 The Guardian Oct, 30 2017. Muita nimiehdotuksia olivat Hannah Arendt,
Ludvig van Beethoven, Marlene Dietrich, Martin Luther, Thomas Mann ja
Karl Marx.
141 Frankfurter Allgemeine 28.2.2018. “Gefühle Verletzt”. Doch kein “Anne
Frank” auf ICEs. Der Spiegel 1.3.2018. ICE wird nicht “Anne Frank” heissen.
142 Reiners 2007, 179.
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