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Tiivistelmä: 

Helsingissä vuosina 1867–1914 asunut Nikolai Timofejevitš Resvoi oli venäläismielinen kirjakauppias, 

johon suomalainen aikalaislehdistö suhtautui kriittisesti. Resvoin ehdotuksesta rakennettiin 1913 

Haminan rauhan eli Suomen Venäjään liittämisen muistoksi kappeli Katajanokalle. Tämä nk. Resvoin 

kappeli nähtiin Suomen itsenäistymisen jälkeen venäläisen pakkovallan symbolina. Kappeli tervattiin 

1919 ja se purettiin seuraavana vuonna.  

Kauppiaan ja hänen kappelinsa avulla tarkastelen venäläisen ja suomalaisen nationalismin kiihtyvää 

muistipoliittista kamppailua. Autonomian ajan viimeisinä vuosikymmeninä voimistuva suomalainen 

kansallistunne ajautui ratkaisemattomiin ristiriitoihin imperiaalisen ajattelun kanssa. Resvoi oli 

viranomaistahojen ulkopuolisena yksityishenkilönä turvallinen pilkankohde lehdistölle, joka ei voinut 

arvostella suoraan Venäjää tai keisaria. Valtaväestöä ärsyttävä poliittinen toiminta johti siihen, että 

Resvoista muodostui halveksittu syntipukkihahmo ja kytevän venäläisvihan henkilöitymä. Resvoita 

vastaan käytettyjä mustamaalaamisen keinoja sovellettiin sittemmin stereotypioina koko venäläiseen 

kansanryhmään. Katajanokan rauhankappeliin kohdistunutta vastenmielisyyttä kasvattivat tuoreet 

muistikytkökset Resvoin henkilöhistoriaan. 

Aikaisempi tutkimuskirjallisuus ei ole Resvoin kappelin yhteydessä käsitellyt Resvoin henkilöä ja tämän 

huonoa mainetta. Tutkimuksen pääasiallisina lähteinä toimivat Suomessa ilmestyneet suomen- ja 

ruotsinkieliset sanoma- sekä aikakauslehdet. Resvoin unohdettu persoona hahmottuu runsaiden 

aikalaismainintojen ja kuvausten avulla. Resvoin levittämää Fjodor Pavlovitš Jelenevin kirjaa Suomen 

suhteista Wenäjään (1892) analysoidaan osana Suomen valtiollisen aseman määrittelyriitaa. 

Suomalaisen ja venäläisen nationalismin valtavirtauksia tarkastellaan palauttamisen ja kehitysuskon 

motiivien ilmentyminä. Tutkimuksessa sovelletaan Friedrich Nietzschen historianfilosofiaa 

nationalismien muistipoliittisten vaiheiden kuvauksessa. 
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1. Johdanto 
 

1.1. Tausta 
 

Tallinnassa vuonna 1836 syntynyt Nikolai Timofejevitš Resvoi muutti Helsinkiin 1867. Hän 

perusti ensin kangastavarakaupan ja vuonna 1898 venäläisen kirjakaupan kohoten kaupungin 

tunnetuimpien porvareiden joukkoon. 1900-luvun taitetta lähestyttäessä Resvoin julkinen 

toiminta kehittyi voimakkaan venäläiskansalliseen suuntaan, mikä ärsytti suomalaista 

sivistyneistöä. Resvoin nimi ja pilakuvat kauppiaasta olivat suomalaisten sanomalehtien 

sivuilla toistuva näky. Vuonna 1908 Resvoi teki ehdotuksen ortodoksisen kappelin 

pystyttämisestä Haminan rauhan (17.9.1809) eli Suomen valloituksen muistoksi. Kappelin 

rakentamista vastustettiin lehdissä kiivaasti, sillä sen katsottiin kaupungin paraatipaikalla 

Kanavakadun varrella loukkaavan suomalaisuutta. Vastustuksesta huolimatta rauhankappeliksi 

nimetyn rukoushuoneen peruskivi muurattiin Katajanokalla Haminan rauhan 100-

vuotispäivänä. Alullepanija Resvoin maineen ja avokätisten rakennuskululahjoitusten johdosta 

vuonna 1913 valmistunut kappeli vääntyi suomalaisessa kielenkäytössä Resvoin kappeliksi. 

Joukko suomalaisia aktivisteja tervasi kiistellyn Resvoin kappelin keväällä 1919. Värikkään 

aikalaiskeskustelun jälkeen se purettiin seuraavana vuonna. 

 

 

Päävartio, Uspenskin katedraali ja Resvoin kappeli. Eric Sundströmin valokuva 1910-luvulta. 

Helsingin kaupunginmuseon arkisto. 
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1.2. Tutkimuskysymykset 
 

Proseminaarityössäni (2017) tarkastelin Nikolai Resvoin henkilöhistorian avulla 

venäläisvastaisuuden ilmenemistä itsenäisyyttä edeltävinä vuosikymmeninä. Käsillä olevassa 

Pro gradu -tutkielmassa näkökulmaa laajennetaan siihen monikerroksiseen ideologiseen 

ympäristöön, jossa kauppias eli ja vaikutti. Perehdyn Resvoin kansanvalistuksen ja sen 

herättämien reaktioiden juurisyihin. Tutkielman laaja aikarajaus rakentuu Resvoin Helsingissä 

asuman pitkän ajanjakson 1867–1914 ympärille. Kauppiaan avulla tarkastelen nationalismien 

(venäläisen ja suomalaisen) kiihtyvää muistipoliittista ja kaupunkikuvallista kamppailua. Kuka 

Resvoi oli ja mitä hänen kappelinsa aikalaisille merkitsi? Rauhankappelia käsittelen 

mielikuvien fyysisenä leikkauspisteenä nuoren tasavallan pääkaupungissa. Kuinka sen 

säilyttämistä tai poistamista perusteltiin julkisessa keskustelussa?  

 

1.3. Aikaisempi tutkimus ja lähteet 
 

Nikolai Resvoita ei ole proseminaarityötäni (2017) lukuun ottamatta käsitelty kotimaisessa 

tutkimuskirjallisuudessa. Hänet saatetaan mainita nimeltä rauhankappelin yhteydessä, mutta 

tämä jää lähes poikkeuksetta ainoaksi tiedoksi historiallisesta henkilöstä. Resvoi lukeutuu 

niihin menneisyyden hahmoihin, joiden kuuluisuus on kadonnut ajan saatossa.  

 

Resvoin rauhankappelia ja sen tervausta sivutaan useasti tutkimuskirjallisuudessa, mutta 

rakennukseen kohdentuvaa tieteellistä tekstiä ei ole kirjoitettu muutamaa sivua enempää. Riitta 

Pakarinen on laatinut yleisesityksen kappelin historiasta Helsingin kaupunginmuseon 

vuosikirja Narinkkaan (1996)1 Helsingin ortodoksisen seurakunnan historiikin pohjalta 

(1977).2 Kappelin arkkitehtuuria on analysoinut Riina Sirén opinnäytetyössään (2010).3 

Taidehistorioitsija Renja Suominen-Kokkonen on käyttänyt kappelia esimerkkinä artikkelissa 

Negative Heritage in the Historical Culture of Finnish Art History (2016), jossa hän käsittelee 

kansallisen kulttuurin suhdetta ortodoksisiin rakennuksiin ja taideteoksiin. 

 

Kappeliin liittymättömänä Resvoin nimi esiintyy Helsingin ortodoksisen seurakunnan 

historiikissa kolme kertaa: kerran Liisankadun pappilatalon rakennusprojektin yhteydessä, 

                                                             
1 Pakarinen 1996, s.130–137. 
2 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.75–79. 
3 Sirén 2010, s.129–131. 
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kahdesti Resvoin mukaan nimetyssä hyväntekeväisyysrahastossa.4 Tämän lisäksi Resvoista 

löytyy lyhyt henkilötietokuvaus Harry Halénin kokoamasta ja toimittamasta matrikkelista 

Venäläisperäinen kauppiaskunta Suomessa 1808–1917 (2015).5 Muuten hänestä ei ole 

minkäänlaisia itsenäisiä mainintoja lukemassani tutkimuskirjallisuudessa, ei edes nimenomaan 

Helsingin venäläisiä kauppiaita käsittelevässä teoksessa.6 Resvoista ei löydy tietoa myöskään 

Helsingin poliisilaitoksen osoiterekisteristä, mutta syntymäaika ja -paikka selviävät Helsingin 

ortodoksisen seurakunnan rippikirjoista.7  

 

Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä käytän Suomessa ilmestyneitä suomen, -ruotsin ja 

venäjänkielisiä sanoma- ja aikakauslehtiä. Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa 

ilmestyneet lehdet vuodesta 1771 vuoteen 1939, ja ne ovat vapaasti luettavissa osoitteessa 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/ (pvm. 27.3.2023). Tutkimuksen toteuttamisen tässä 

mittakaavassa on mahdollistanut automaattinen sanahaku. Eritavoin translitteroiden nimestä 

”Резвой” ja sanasta ”rauhankappeli/fredskapellet/ Часовня” löytyy hakutuloksista satoja 

osumia. Резвой translitteroidaan nykykriiterein muotoon Rezvoi, mutta pitäydyn historiallisen 

lehdistön laajalti käyttämässä muodossa Resvoi. Hakutuloksia selatessa käy ilmi, että lehdissä 

mainittu Resvoi on lähes poikkeuksetta tutkimani kauppias Nikolai Resvoi. Ensimmäisen 

maailmansodan aikana kenraalimajuri Anatoli Resvoi valtaa osan osumista, mutta näiden 

kahden lisäksi suomalaisessa lehdistössä ei esiinny yksittäisiä mainintoja lukuun ottamatta 

muita saman nimisiä.  

 

Nikolai Resvoin unohdettu persoona hahmottuu runsaiden aikalaismainintojen ja kuvausten 

avulla. Venäjänkielistä lehdistöä lukuun ottamatta lähteet suhtautuvat kauppiaaseen 

pääsääntöisesti vihamielisesti, joten hänen hahmonsa piirtyy vahvan suodattimen läpi. 

Hyödynnän liiteosiossa Resvoista tehtyjä pilakuvia- ja runoja, jotka kuvaavat kauppiaaseen 

kohdistunutta karsastusta. 

 

1.4. Venäläisen ja suomalaisen historiakäsityksen kehitys 1800-luvulla 
 

Euroopan konservatiivisissa osissa kuten Preussissa ja Venäjällä (mukaan lukien Suomen 

suuriruhtinaskunnassa) kulttuurinen antiikin ihailu oli hallitseva merkitysrakenne ja tyylisuunta 

                                                             
4 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.156, 201, 208. 
5 Halén, s. 162. 
6 Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa 2002, useita tekijöitä. 
7 Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteri. 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/
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pidempään kuin täysromantiikasta vaikuttuneessa läntisessä Euroopassa.8 Tämän takia Suomen 

kansallisen identiteetin luomisessa romantiikalle tyypillinen keskiajan ihannointi tai 

nerouskultti eivät näytelleet keskeistä osaa. Köyhyydessään jalo kansa, esivallan 

kunnioittaminen, luottamus hallintoon, työteliäisyys, itsehillintä, tasapaino: tällaiset mielikuvat 

hallitsivat pitkään suomalaisuusaatetta ja tuntuivat resonoivan kansalaisten arkiajattelun ja 

uskonnollisen perinteen kanssa. Epäkumouksellisuudessaan ne sopivat erinomaisesti 

imperiaaliseen kokonaisuuteen, mutta rakennelma oli horjuva. Venäjän keisarikunta ei ollut 

immuuni yleiseurooppalaiselle kumoukselle, joka romantiikan pohjilta kietoutui muuttuvan 

itsetuntemuksen ympärille. Aineellinen ja kulttuurinen pääoma levisi jatkuvasti laajemmille 

joukoille, jolloin sofistikoituneempi identiteettikehitys nousi monilla tarvehierarkiassa arkisen 

selviytymisen yläpuolelle. Aatehistoriallisesti järjen aikakauden presentistisyys korvautui 

romantiikan ajan filosofialla, joka korosti olemassaolon dynaamisuutta, sen riippuvuutta 

menneestä ja tulevasta. 9  

 

1800-luvun mittaan kehitysuskoisesta nationalismista tuli romanttisen maailmankuvan 

yhteiskunnallinen mahdollistaja myös Venäjällä ja Suomessa. Nationalismi sovitti vanhan 

itsetuntemuksen vaatimuksen laajaan kokonaisuuteen, kansaan ja kansallisuuteen. 

Kansakuntien historiat ja tulevaisuudet haastoivat tai täydensivät kristillisen 

pelastuskertomuksen ontologista selitystä.10 Saksalaisperäisessä romanttisessa nationalismissa 

kansallinen olemus rakentui heimon, kielen ja tapojen varaan.11 Käytännön tasolla 

kansallisuusaate liittoutui modernisaation, urbanisaation ja taloudellistumisen mahtavien 

voimien kanssa muodostaen kansalaisuuteen ohjaavan merkitysrakenteiden verkoston. 

Valtiollisuuden ja alueellisuuden tavoitteet lomittuivat kaikkialla myyttikokonaisuuksiin, jotka 

perustuivat vaihtelevin painotuksin tulkintoihin etnisestä menneisyydestä ja yksilön suhteesta 

alueeseen.12 

 

Politiikantutkija Benedict Anderson osoitti kuulussa kirjassaan Imagined Communities (1983), 

että kaikki valtiot ovat kuviteltuja yhteisöjä - mikä ei tarkoita niiden olevan kuvitteellisia. 

Nationalistisissa projekteissa olennaista oli olemassaolevien yhtäläisyyksien löytäminen, 

laajentaminen ja liioittelu sekä samanaikainen erottautuminen vieraaksi koetuista 

                                                             
8 Klinge 1986, s.72. 
9 Klinge 1986, s. 49. 
10 Tepora 2011, s.362. 
11 Siltala 1999, s.117. 
12 Pakkasvirta & Saukkonen, s. 65. 
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yhtäläisyyksistä. Äidinkieli, uskonto ja etnisyys kohosivat kaikkein tukevimpina 

merkityspilareina nationalististen rakennustöiden keskeltä, eikä niissä yleensä käytetty 

sidosaineina rojalismiin, pienyhteisöihin, yhteiskuntaluokkaan tai sukuun liittyviä 

velvollisuudentunteita. Ohjatusta muistamisesta tuli merkityksellisempää kuin koskaan.  

 

Romantiikan ja nationalismin sisäänrakennettu muutostarve suuntautui sekä menneisyyteen 

(palauttaminen) että tulevaisuuteen (kehitysusko). Palauttamisen tulkkina voi nähdä taiteen, 

kehitysuskosta vastasi jättiharppauksin etenevä teollinen vallankumous. Taiteen ja tieteen 

välille asemoituivat myös uudistuvat ihmistieteet, keskeisimpänä tulokkaana psykologia, joka 

suorastaan rakentui palauttamisen ja kehitysuskon dikotomialle. Menneisyydestä kumpuava 

tulevaisuushorisontti synnytti modernin kansalaisen, joka psykologisesti tasapainoili 

persoonaitsenäisyyden ja suurempaan kuulumisen välillä. Tämä psyykkisen yksilöitymisen ja 

poliittisen kansalaisuuden yhdistelmä toimii parhaiten, kun yksilö voi luottaa oman 

elämänpiirinsä hallittavuuteen ja moraalisen vastavuoroisuuden verkostoihin.13 Eurooppalaista 

kansallismielistä sivistyneistöä jakava kysymys oli, millä keinoin kansalaiset saataisiin 

tietoisiksi itsestään ja lopulta seisomaan omilla jaloillaan. Holhoavalla kansanherätystyöllä 

kansanvalistajat rakensivat myös omaa identiteettiään, ja jos heidän ponnistelujaan vastustettiin 

tai niille ei löytynyt vastakaikua, tämä koettiin usein syvänä henkilökohtaisena kriisinä. Juha 

Siltala kirjoittaa paranoidis-skitsoidista maailmanhahmottamisesta, jossa henkilön sisäinen 

maailma on erottelemattomasti kytkeytynyt ulkoisiin ihanteisiin ja kaikki pahaksi käsitettävä 

suljetaan itsen ulkopuolelle.14 Ulkoisten ihanteiden luotettavuuden horjuessa kriisiytyy myös 

yksilön psyyke. Idealismista poislohkottu viha purkautuu hädän hetkellä muista 

piittaamattomaksi selviytymistaisteluksi.  

 

Venäjällä kansallisen kehityksen jakolinja kulki yksinkertaistetusti slavofiilien ja zapadnikien 

välillä. Slavofiilit uskoivat, että venäläisyyden ja ortodoksisuuden syventämisestä oli 

löydettävissä moraalinen ratkaisu tulevaisuuteen. Zapadnikit puolestaan vaalivat yhteyksiä 

länsimaihin, ihailivat eurooppalaista korkeakulttuuria ja Euroopan poliittis-taloudellista 

kehityskulkua.15 Osapuolet eivät voineet päästä yhteisymmärrykseen siitä, tulisiko Venäjän 

kansan historiaa tulkita vaalimisen vai vapautumisen näkökulmasta käsin. Suomenkin 

nationalistisessa heräämisessä oli havaittavissa samanlaisia ristiriitaisia sopeutumisreaktioita 

                                                             
13 Siltala 1999, s.124. 
14 Siltala 1999, s.57-56. 
15 Klinge 1982, s.171. 
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menneisyyteen, ts. tasapainottelua palauttamisen ja kehitysuskon välillä. Suomen valtioaate 

alkoi levitä 1860-luvulta lähtien samanaikaisesti kuin Krimin sodassa (1853-1856) heikentynyt 

ja Puolan toisesta kapinasta (1863) pelästynyt keisarikunta alkoi vannoa ”yhtenäisen ja 

jakamattoman” Venäjän valtion nimeen.16 1800-1900-lukujen vaihteessa niin sanotut 

venäläistämistoimet voimistivat suomalaisten historiallisen itsemäärittelyn tarvetta. 

Perustuslailliset (ruotsalainen puolue ja nuorsuomalainen puolue) alkoivat korostaa 

venäläisyyden uhkaa suomalaisuudelle ja Suomen läntiselle kehitykselle.17 Läntiseen 

kehitykseen samaistuminen oli voimistunut skandinavististen valtiohaaveiden kariuduttua.18 

Perustuslaillisten mielestä venäläisen keskusvallan 1800-luvun lopun toimenpiteet 

suuriruhtinaskunnassa uhkasivat Suomen läntisyyttä, laillisuutta, hallintomuotoa ja 

kansalliskieliä. Snellmanin kuoleman jälkeen askeleen konservatiivisempaan suuntaan ottaneet 

fennomaanit (suomalainen puolue) taas näkivät venäläisen hallintotavan kiivaassa 

vastustamisessa liioittelua ja riskin koko 1800-luvun kansallisen kehityksen mitätöimiseen. 

Länteen suuntautuvat kansainväliset suhteet eivät heidän mielestään olleet itseisarvo, vaan 

mahdollisesti uhka tärkeimmälle eli kansalliselle omaleimaisuudelle.19 Fennomaanien mukaan 

itään suuntautuvalla myöntyväisellä yhteistyöllä ja suuriruhtinaskunnan ajan historiallisen 

kehityksen positiivisia puolia korostamalla oli saavutettavissa lisäaikaa, jona vielä 

lapsenkengissään oleva suomalainen kansallishenki vahvistuisi.20 Slavofiilit näkivät 

fennomaanit liittolaisina, jotka auttaisivat Suomen ”etnografiseen itsenäisyyteen” ja siten 

toteuttamaan ”historiallisen osansa Venäjän etuvartioasemana”.21 

 

Kahtiajakoisen Suomi-Venäjä -suhdeasetelman ulkopuolelle jäi iso osa suomalaisista, joiden 

mieliä politisoituminen ei vielä ollut koskettanut tai jotka poliittisesti asemoituivat voimistuvan 

työväenliikkeen ympärille. Vuoden 1906 äänioikeusreformin myötä jahkailijoiden saaminen 

yhteiskunnallisesti tietoisiksi oli elintärkeää kaikille poliittisille suuntauksille.22 

Puoluepoliittisesti motivoituneella sanomalehdistöllä oli kannattajapohjan laajentamisessa 

merkittävä rooli. Perustuslaillisilla oli tukenaan voimakas ja moniääninen lehdistö 

(keskeisimpinä julkaisuina Hufvudstadsbladet ja Päivälehti/Helsingin Sanomat), 

fennomaanien suurin äänenkannattaja oli Uusi Suometar, kun taas työväenliikkeen lehdistä 

                                                             
16 Jussila 2004, s.17. 
17 Klinge 1982, s.216. 
18 Kajanne 2020, s.49. 
19 Kajanne 2020, s. 56. 
20 Klinge 1982, s.217. 
21 Jussila 1983, s.87. 
22 Nygård & Salokangas, s.16 ja s.169. 
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luetuin oli Työmies. Lehdistö oli maaseutuvaltaisessa suuriruhtinaskunnassa 

kaupunkikeskeinen vaikuttaja.  Vuosina 1906–1917 puolet koko maan lehtimäärästä (292) 

ilmestyi kahdeksassa suurimmassa kaupungissa ja lähes neljäsosa kaikista julkaisusta 

Helsingissä.23 Aatteellisella tasolla kaupunkilaiset mielipiteet löivät postin kuljettamina 

helpommin läpi myös maaseudulla. Vuonna 1910 Helsingistä lähetettiin kaupungissa 

ilmestyneitä sanoma- ja aikakauslehtinumeroita postitse ympäri Suomen keskimäärin lähes 

60 000 kpl päivittäin.24 Valtakunnallisesti luettujen pääkaupungin lehtien lisäksi poliittisten 

suuntausten puoluesidonnaisia paikallislehtiä ilmestyi eri alueilla. Venäläisen hallinnon 

näkökulmaa suuriruhtinaskunnassa edusti kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin (1839–1904) 

vuonna 1900 perustama Finljandskaja Gazeta, jonka rinnalla aluksi ilmestyi myös suomalainen 

versio nimellä Suomen Uutiset. Julkaisua jaettiin suomalaiselle virkamiehistölle ilmaiseksi. 

Kansallismielisessä ilmapiirissä venäläismielistä lehteä vieroksuttiin ja sen suomenkielinen 

versio lakkautettiin pian. Finljandskaja Gazeta oli viimeisinä vuosinaan lähinnä Suomen 

venäläisten paikallislehti.25 

 

1900-luvun taitteessa suomalaista politiikkaa hallitsi kolme päälinjaa: suhde Venäjään, 

kielikysymys ja suhtautuminen sosiaalisiin ongelmiin.26 Pyrin osoittamaan, että hankaloituvaa 

Venäjä-suhdetta käsiteltiin lehdistössä kauppias Resvoin russofiilin henkilön kautta ja että 

häneen kohdistunut vieroksunta yhdisti lopulta kaikkia poliittisia suuntauksia.  

 

Suomenkielisen kirjallisen kulttuurin läpimurto tapahtui venäläisen hallinnon suosiollisella 

avustuksella. Suomenkielisen lehdistön synnyttyä 1820-luvulla myös Suomen ”kansalle” 

alettiin hahmotella omaa historiaa. Jo 1820 Reinhold von Becker julkaisi Turun Wiikko-

Sanomissa artikkelin ”Suomen kansan entisistä ajoista”. Protoperustuslailliseen tyyliin von  

Becker määritteli ruotsinaikaisen lainsäädännön Suomen ”perustus-asetuksiksi”, kansan 

”oikeuksien ja etuuksien” turvaksi ja ”Suomen kansan kalleimmaksi omaisuudeksi.”27 Kun 

vuonna 1840 vain 14 % painotuotteista julkaistiin suomeksi, niin vuoteen 1900 mennessä 

suomalaisten painotuotteiden volyymi 63-kertaistui.28 Rainer Knapaksen mukaan 

kansanvalistus ja kustannustoiminta olivat niin Suomessa kuin Venäjälläkin 1800-luvun lopulla 

                                                             
23 Nygård & Salokangas, s.20. 
24 Nygård & Salokangas s.19. Postihallituksen vuoden 1910 tilastotaulu no. V. 
25 Nygård & Salokangas, s.18. 
26 Nygård & Salokangas, s.56. 
27 Pakkasvirta & Saukkonen, s. 229. 
28 Siltala 1999, s.121. 
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toistensa tukijoita kirjallistuvan yhteiskunnan tiellä.29 Tämä kulttuuripoliittinen liitto oli 

lähtenyt liikkeelle jo kirjapainotaidon leviämisen myötä, mutta täyteen voimaansa se nousi 

vasta nationalistisen eetoksen avulla. Kansankielille perustuva kirjapainokapitalismi ja 

yhtenäistävät koulutusjärjestelmät ohjasivat ihmisen kokemuksen paikallisesta laajempaan, oli 

kyse sitten ajasta tai yhteisöstä.30  

 

1.5. Venäläisvastaisuus Suomessa 
 

Venäläisvastaisuuden synty autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa on laajasti tutkittu aihe31, 

jonka uraauurtavana esityksenä pidetään Matti Klingen artikkelia Ryssänviha kokoelmassa 

Vihan veljistä valtiososialismiin (1972). Klingen mukaan ryssävihaan kuuluu venäläisten 

näkeminen kansana halveksittavana ja vihattavina yhtäältä rodullisen ominaislaatunsa, toisaalta 

Suomea uhkaavan ekspansiohalunsa takia. Venäläisiin kohdistuvan kielteisyyden katsottiin 

olevan ikivanhaa perua, ts. venäläiset käsitetään suomalaisten perivihollisiksi.32 Klinge 

kuitenkin esittää, että ryssäviha ei ollut ikiaikaista vaan vasta vuosina 1917–1918 Suomessa 

syntynyttä ja 1920-luvun mittaan levittäytynyttä. Tätä ennen todellista venäläisvihaa ei 

esiintynyt Suomessa kuin muutamien svekomaanien keskuudessa, vaikka ryssänkirkkoa eli 

ortodoksisuutta vieroksuttiin yleisesti jo vuosisatoja aiemmin. Klinge kirjoittaa uuden 

suomalaisen ryssävihan lainanneen stereotypiansa ja argumenttinsa Ruotsissa 1800-luvun 

mittaan kehittyneestä rasistisesta russofobiasta, joka oli vastareaktio Venäjän imperiumin 

kasvavaan mahtiasemaan Itämerellä. Venäjän leimaaminen itäiseksi, barbaariseksi ja 

autoritääriseksi valtatekijäksi liberaalisen Länsi-Euroopan vastakohtana oli 1800-luvun 

ajattelun olennaisia topoksia myös Saksassa.33 Geopoliittisesti Suomen ja Venäjän suhteet 

olivat vuoden 1918 jälkeen tavallaan jatke Ruotsin ja Venäjän välisille vaikeille suhteille: 

”Suomesta tuli rajavaltio ja venäläis-saksalaisen rivaliteetin lähin kilpailukenttä”.34 

Suuriruhtinaskunnasta ei tullutkaan slavofiilien toivomaa Venäjän etuvartioasemaa, vaan sen 

sijaan vakiintui hokema itsenäisestä Suomesta ”lännen” etuvartioasemana.  

 

 

                                                             
29 Knapas 2004 (esipuhe Baranovskiin s. 22). 
30 Tepora 2011, s.361-362. 
31 Venäläisvastaisuutta ovat käsitelleet mm. Risto Alapuro, Max Engman, Marjo Haimila, Osmo Jussila, Outi 

Karemaa, Matti Klinge, Matti Lackmann, Heikki Luostarinen, Tuomo Polvinen, Kalervo Siikala, Kari 

Tarkiainen, Timo Vihavainen ja Heikki Ylikangas. 
32 Klinge 1972, s.60. 
33 Klinge 1972, s.81. 
34 Klinge 1972, s.111. 
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Klingen mielestä ryssävihan levittäminen 1920-luvun taitteen Suomessa nähtiin tärkeäksi, 

koska oikeistolaiset tahot (mm. ylioppilasjärjestö Akateeminen Karjala-Seura) uskoivat 

suomalaisissa piilevän latenttina kiihkeän venäläisvastaisuuden. Viha piti kammeta esiin, jotta 

nuori tasavalta voisi käyttää sitä hedelmällisesti hyödykseen. Uuden kansallisen identiteetin 

vahvistamisen kannalta vihan puhkeamisen arveltiin olevan ensiarvoisen tärkeää: oli 

kehitettävä uusi isänmaallisuus sen traditionaalisen sijaan, joka oli luotu 1800-luvulla ja jonka 

olennaisiin osiin kuului usko ja rakkaus hallitsijaan. Uuden isänmaallisuuden piti olla aktiivinen 

ja aggressiivinen, jopa ekspansiivinen.35 Ideologisesti suomalainen ryssäviha oli suuntautunut 

paitsi venäläisiä, niin erityisesti kommunisteja vastaan. Valkoisen Suomen ajatteluun ei 

soveltunut käydyn sisällissodan ymmärtäminen sosiaaliluokkien välisenä taisteluna. 

Samaistamalla punaisuus venäläisyyteen saatettiin veristä kansalaissotaa nimittää helpommin 

vapaussodaksi. Oula Silvennoisen mukaan fasistiseen ajatteluun liittyy olennaisesti ajatus 

kansakunnasta, jota ei tällä hetkellä ole ja joka siksi pitää uudestisynnyttää rajaamalla pois ei-

toivotut ainekset.36 

 

Klingen artikkeli sai ilmestyttyään osakseen kritiikkiä, koska hänen katsottiin vähätelleen 1700-

luvun sotien ja nk. sortovuosien (1899–1917) vaikutusta venäläisvastaisuuteen. Myöhemmät 

tutkimustulokset ovat kuitenkin pääosin tukeneet Klingen teoriaa.37 Mm. Risto Alapuro on silti 

katsonut, että vaikka venäläisviha ikään kuin tuli julkiseksi 1918, siitä näkyi oireita jo suurlakon 

jälkeen.38 Myös Timo Vihavainen korostaa vihan puhkeamisen taustalla vaikuttavia Venäjän 

hallinnon toimia, joiden kiivasta vastustamista Klinge pitää enemmän taisteluna venäläistä 

byrokratiaa kuin itse venäläisyyttä vastaan.39 Kiinnostavan näkökulman esittää Rainer Knapas, 

jonka mukaan vasta vuoden 1917 syksystä alettiin suhtautua kielteisesti venäläisyyteen yleensä. 

Tätä ennen oli vihattu vain yksittäisiä venäläisiä henkilöitä.40 Klingekin panee merkille, miten 

henkilökohtaisesti värittynyttä sortovuosien vastarinta oli, sillä ”kaiken pahan syyksi tajusivat 

useimmat vain Bobrikoffin ja eräät hänen näkyvimmät avustajansa santarmeineen”.41 

Tutkijoiden konsensus on, että ennen vuotta 1917 Suomessa ei esiintynyt laajojen 

kansanjoukkojen jakamaa vastenmielisyyttä venäläistä kansanryhmää kohtaan.42 Toisaalta 

                                                             
35 Klinge 1972, s. 69. 
36 Kirkko ja Kaupunki 4.2.2021. 
37 Karemaa 1998, s.30. 
38 Alapuro 1973, s.46. 
39 Vihavainen 2013, s.71. 
40 Knapas 1993, s.642. 
41 Klinge 1972, s.89. 
42 mm. Karemaa 1998, s.32. 
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Suomessa ei elänyt pysyvää isovenäläistä vähemmistöä, jota kohtaan tällainen vihamielisyys 

olisi voinut ilmentyä. Suomen ja suomalaisuuden suhdetta Venäjään ja venäläisyyteen 

luonnehti erillisyys. Ville Kajanteen mukaan suomalaisen eliitin saamat valta-asemat olivat 

kiinnitetyt erillishallintojärjestelmään, mikä puolestaan oli lähtökohta ja symboli kansallisen 

ajattelun kehitykselle.43 

 

Kansallista yhteisyyttä rakennetaan sekä yhdistävin että erottavin keinoin. Cosmopolitisme de 

national eli kansallisen kansainvälisyys44 oli liberaalin sivistyneistön keskuudessa suosittu ja 

vaikutusvaltainen ajattelutapa. Siinä nähtiin kansakuntien kerhon ja sitä myöten yksilöityvien 

kansalaisten tulevan tietoisiksi yhteisistä eurooppalaisista juuristaan ja ryhtyvän rakentamaan 

parempaa tulevaisuutta.  Myös tähän visioon (kuten kaikkeen yhteisöllisyyteen) kuului 

erottautuminen toisista eli niistä, jollaisia ei ainakaan haluttu olla. Erottautumisen riskinä on 

vallata liian keskeinen osa identiteetin muodostumisessa, oli kyse sitten valtiollisista tai 

henkilökohtaisista suhteista. Erityisen suuri tämä riski on kielen ja uskonnon erottamien 

etnisyyksien kohdatessa, jolloin tribalismin mekanismit korostuvat. 

 

Psykologisesti hahmotettuna suomalaisten tuntemassa vieraudessa venäläisiä kohtaan esiintyi 

moninaisia piirteitä halveksunnasta pelkoon koko 1800-luvun ajan. Pientä eliittiä lukuun 

ottamatta vieraudentunne suomalaisten ja venäläisten välillä oli molemminpuolinen. 

Venäläisille suomalaiset (sekä virolaiset, karjalaiset ja inkeriläiset) näyttäytyivät usein 

omituisina tšuhnina, joihin yhdistettiin maalaisen typeryyden tai kiittämättömän ylimielisyyden 

mielikuvia. Suomalaisille ryssä oli pitkään neutraali etnonyymi, mutta tutkittaessa 

pintapuolisesti sanan käyttöä suomenkielisessä sanomalehdistössä voi huomata sen viittaavan 

jo 1800-luvulla neutraalin erilaisuuden45 ohella mm. historialliseen vihollisuuteen46, 

juoppouteen47 ja pahaan hajuun48. Klinge pohtii, että ryssä-sanan pejoratiivinen merkitys olisi 

ollut alun perin uskonnollista eikä kansallista laatua.49 Hänen mielestään suomalaisissa 

sananparsissa esiintyvät puheet esim. ”ryssänhajusta” ovat kuitenkin enemmän osoituksia 

kansojen välisistä tottumuseroista kuin vakavammasta ksenofobiasta. Pohjois-Karjalassa 

esiintyneen selvän vihamielisyyden rajaselkkauksineen Klinge käsittää paikalliseksi ilmiöksi. 

                                                             
43 Kajanne 2020. s.58. 
44 Kajanne 2020, s.51 
45 mm. Suometar no.44/1861 
46 Ilmarinen no.23/1885. 
47 Oulun Lehti no.45/1885. 
48 Sanomia Turusta no.33/1862. 
49 Klinge 1972, s.71-73. 
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Selvin etninen vastenmielisyys kohdistui Karjalassa ja laajemminkin nk. laukkuryssiin eli 

kierteleviin itäkarjalaisiin kaupustelijoihin. Heidän vieroksumisensa aiheutti jo 1860-luvulla 

selkkauksen, kun itse keisari sattui lukemaan kaupustelijoiden kohteluun liittyvän kirjoituksen 

slavofiilisessä Moskovskija Vedomostissa.50 Slavofiilisen suuntauksen voimistuessa venäläiset 

olivat yhä sensitiivisempiä sen suhteen, miten venäläisiä Suomessa kohdeltiin. 

 

Venäläisyyttä kohtaan tunnettu vieraus kasvoi kaupankäynnin ja tiedonkulun valtavirtojen 

siirtyessä jatkuvasti kohti länttä. Suomalaisissa oppikirjoissa Venäjää kuvattiin kuten Turkkia 

tai Persiaa ja esitettiin barbaarisen takapajuisena maana.51 Eurooppaan suuntautunut 

suomalainen sivistyneistö ei ollut kiinnostunut muuttamaan näitä käsityksiä, joskaan 

perinteiseen suomalaiskansalliseen ajatteluun tarkoitushakuinen vihamielisyys ei kuulunut. 

Fennomaanien fantasioissa kansakunta käsitettiin kehittyväksi organismiksi, jonka ylin tavoite 

oli ottaa paikka maailmanhistoriassa sopuisin keinoin.52 Poikkeusoloissa ryhmäidentiteetin 

merkitys ja samalla sen erottelutaipumus kuitenkin voimistuu.53 1800-luvun lopun 

tapahtumarikkaana muutosaikana suomalaisuusaatteen valtavirta suuntautui selvästi 

venäläisyyttä vastaan siinä missä Venäjälläkin alettiin katsoa karsaasti suomalaisuuden 

erillisyyttä. Resvoi –slavofiilikauppias Helsingissä – hakeutui ja joutui toistensa varpaille 

tallovien nationalismien jalkoihin. 

 

Samaten kun vääränlaisen venäläisen vaikutuksen syyksi nimettiin aluksi Resvoin kaltaisia 

yksilöitä, niin myönteisesti venäläisyyteen suhtauduttiin jo aikaisemmin vain 

poikkeusyksilöiden, kuten taiteilijan, tiedemiehen tai keisarin kautta. Klingen korostama54 

teatraalinen hallitsijarakkaus ei tarkoittanut venäläisyyden rakastamista. Fennomaanijohtajat 

Snellmanista Danielson-Kalmariin jakoivat saman dualistisen käsityksen Venäjästä: keisari-

suuriruhtinas hyvä, Venäjän yhteiskunta paha.55 Liberaalit eivät välittäneet keisaristakaan. 

Vuonna 1861 senaattori Frans Olof af Brunér laati Aleksanteri II:lle muistion, jossa todetaan 

ettei suomalaisten hallitsijaa ja keisarillista perhettä kohtaan ilmenevä kiintymys ja uskollisuus 

koske koko Venäjän kansaa ”johon ei tähän saakka ole tunnettu sympatiaa hyvin monista syistä, 

kuten uskonnon, luonteen, tapojen ja tottumusten ym. erilaisuuden takia.”56  

                                                             
50 Jussila 2004, s. 453-458. 
51 Jussila 2004, s. 642. 
52 J.V. Snellman kirjeessään Johan Jakob Tengströmille 27.2.1845. 
53 Tepora 2011, s.14. 
54 Klinge 1972, s.89-90. 
55 Jussila 2004, s.764. 
56 Pohlebkin 1969, s.62. 
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1800-luvun lopulla Suomessa asuvien venäläisten enemmistö oli köyhää ja huonosti 

kouluttautunutta (työläisiä, kierteleviä kauppiaita, sotilaita). Heidän vastakohtanaan oli 

hallitseva poliittinen byrokratia, jonka huipulla määräsi kenraalikuvernööri Helsingissä ja 

lopulta keisari Pietarissa. Muutamat taloudellisesti menestyneet venäläistaustaiset 

kauppiassuvut suomalaistuivat jo toisessa sukupolvessa ja ortodoksinen uskonto jäi usein 

ainoaksi erottavaksi tekijäksi valtaväestön porvaristosta.57 Venäläisperäinen kauppiaskunta 

taantui ja ortodoksisen seurakunnan jäsenmäärä Helsingissä väheni samanaikaisesti kun 

venäläisen sotaväen määrä maailmansotaa lähestyttäessä kasvoi kaupungissa.58 Suomalaisessa 

yhteiskunnassa venäläisillä ei ollut yleensä osallistuvaa roolia, joten ylisukupolvinen 

suomenvenäläinen eliitti jäi muodostumatta. Juurtuminen oli hankalaa myös sen takia, että 

venäläiset olivat suuriruhtinaskunnassa monissa suhteissa ulkomaalaisen asemassa; asiantila, 

jota venäläisten vaatima ja suomalaisten ankarasti vastustama59 yhdenvertaisuuslaki (1912) 

pyrki muuttamaan. Danielson-Kalmari esitti suomalaisten rajattujen erioikeuksien perusteeksi 

venäläisten suuremman väkiluvun valtakunnan tasolla.60 Täten saataisiin suojeltua slavofiilien 

aikoinaan suomalaisille lupaamaa ”etnistä itsenäisyyttä”.61 Käytännössä ”etniseen 

itsenäisyyteen” sisällytettyjen ominaisuuksien ja etuuksien puolustaminen alkoi vaatia 

eturyhmää edustavaa suvereenia (proto)kansallisvaltiota. Väestötasolla valta-asetelmia on 

hankala lokeroida, joten yksinkertaisen intersektionaalinen lähestymistapa ei toimi käsillä 

olevassa tapauksessa. Suomalaiset olivat vähemmistökansa Venäjän keisarikunnassa, mutta 

Suomessa venäläiset olivat vaikutusvallaltaan äärimmäisen polarisoitunut vähemmistö. 

 

Identiteetin puolustus korostuu, kun tukea ympäriltä ei tule. Resvoi tunsi itsensä ja venäläisen 

isänmaallisuutensa eristetyksi ympäröivästä todellisuudesta. Todennäköisesti Resvoi oli tullut 

tutuksi kulttuurisen ulkopuolisuuden kokemuksen kanssa jo lapsuudessaan Viron Räävelissä 

(Tallinnassa). Erilaisuuden tunne kosketti myös muita suuriruhtinaskunnassa eläviä 

slavofiileja. Vasta tehtäväänsä valittu kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov teki 

maakuntakierroksen suuriruhtinaskunnan eri osiin joulukuussa 1898, jolloin hän ärtymyksellä 

pani merkille molemminpuolisen eristyneisyyden.62 Venäjän kieltä käytettiin olemattoman 

                                                             
57 Kuhlberg 2002, s.8. 
58 Eronen 2002, s.20. 
59 esim. Wrede, Ståhlbergm Estlander, Lilius: Venäläisten oikeuksista Suomessa, 1910. 
60 Jussila 2004, s.766. 
61 Jussila 1983, s.86. 
62 Polvinen 1984, s.99. 
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vähän kaikkialla. Suomalaiset ja venäläiset joukko-osastot eivät olleet missään tekemisissä 

toisensa kanssa, vaikka palvelivat samoilla paikkakunnilla. Monet Suomessa asuvat venäläiset 

olivat suomalaistuneet ja jopa unohtaneet äidinkielensä. Lehdistön joukossa ei ollut ainuttakaan 

Venäjän hallitusta puoltavaa tai Suomen ja keisarikunnan lähentymistä kannattavaa julkaisua. 

Hallinnon sisäinen rakenne edisti jatkuvaa vieraantumista Venäjästä. Läntisen lainsäädäntö- ja 

hallitusvallan perusprinsiipit olivat ristiriidassa absoluuttisen yksinvaltiaan idean kanssa. 

Yliopisto oli valtio valtiossa. Bobrikovin mukaan ”kaikki osoitti, ettei Suomella ole mitään 

yhteistä valtakunnan kanssa ja minusta tuntui kuin matkustaisin jossain ulkomailla. Ja kuitenkin 

tämä alue muodostaa valtakunnan pääkaupungin lähimmän ja strategisesti erittäin tärkeän 

rajamaan.”  

 

1.6. Muistaminen ja unohtaminen: monumentaalinen historia, antikvaarinen historia ja 
kriittinen historia 
 

Historiallisen itsemäärittelyn ja kulttuurisen muistamisen tarve korostui 1800-luvun viimeisinä 

vuosikymmeninä kaikkialla Euroopassa. Historioitsija Eric Hobsbawmin mukaan (The 

Invention of Tradition, 1983) nationalististen perinteiden keksimisessä kolme tärkeintä 

apukeinoa olivat perusopetuksen järjestäminen, julkisten seremonioiden organisoiminen sekä 

julkisten monumenttien tuottaminen. Näiden avulla muotoiltiin ryhmäidentiteettiä ja tuotettiin 

valikoiduista muistoista yhdistäviä perinteitä, valittiin asioita, ihmisiä ja esineitä kansakunnan 

kaapin päälle. Jos seurataan sosiologi Maurice Halbwachsin näkemystä63, niin muistaminen 

itsessään ei ole edes yksilöllistä vaan ryhmäriippuvaista, jaettuihin kokemuksiin ja sosiaaliseen 

omakuvaan pohjautuvaa. Halbwachs jakaa muistamisen autobiografiseen ja historialliseen, 

joista ensimmäinen perustuu oman elämän muistoihin, jälkimmäinen ylisukupolvisiin 

yhteenkuuluvuuden merkitysrakenteisiin. Autobiografisen muistin avulla opitaan ja 

vahvistetaan historiallista muistia (esimerkiksi koulussa, muistomerkillä, mielenosoituksessa 

tai lukiessa). Kollektiivinen muistaminen on sekä ylhäältä ohjattua että itseohjautuvaa. 

Analyyttinen psykologi C. G. Jung erotteli vastaavanlaiseen tapaan henkilökohtaisen ja 

kollektiivisen tiedostamattoman. Jungin teoriassa kollektiivinen tiedostamaton on jaettu 

alitajunta, joka heijastaa yksilökokemuksesta riippumatonta inhimillistä olemusta.64 Sen kautta 

kulttuuriseen todellisuuteen välittyy autonomisesti ylisukupolvisia merkitysrakenteita. 

Tieteellisesti kollektiivista alitajuntaa on mahdoton todentaa, mutta uusimmat 

                                                             
63 Olick 2011, s.19. 
64 Jung 1984, s.441. 
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käyttäytymisgenetiikan tutkimustulokset antavat viitteitä perinnöllisten tekijöiden arvioitua 

suuremmasta roolista ihmisen toiminnassa.65 Asenteiden geneettinen perusta ulottuu myös 

alueille, joita on humanistisessa tutkimuksessa pidetty puhtaasti yksilökokemuksen ja 

ympäristön vuorovaikutuksen tuotteina: tribalismin käyttäytymismallien ohella 

hienosyisemmätkin sosiaaliset tai poliittiset asenteet ovat osin perinnöllisiä.66 Tästä voi 

päätellä, että myöskään historialliseen muistamiseen ja unohtamiseen liittyvät yksilön 

toiminnalliset reaktiot (joiden motiiveina voivat olla esim. jatkuvuuden tarve, auktoriteetin 

tarve, vapauden tarve, sopuisuus, sotaisuus, pelokkuus) eivät selity yksinomaan historian 

oppimisella tai ympäristön historiapoliittisella propagandalla. 

 

Tarkastelen seuraavassa lyhyesti Suomen suuriruhtinaskunnassa kehittyneitä päällekkäisiä 

nationalistia projekteja Friedrich Nietzschen muistamiseen kytkeytyvän historianfilosofian 

avulla.67 Nietzsche loi teoriansa Saksan yhdistymisen (1871) jälkimainingeissa. Sosiologi 

Jeffrey K. Olickin mukaan kollektiivisen muistin ongelma syntyy sellaisina aikoina ja 

sellaisissa paikoissa, missä kollektiivinen identiteetti ei enää ole niin itsestäänselvä kuin 

aikaisemmin.68 1870-luvun Saksa oli tällaisessa murroskohdassa ja pian myös Suomi kipuili 

oman metamorfoosinsa kanssa.  

 

Nietzschen mielestä uutta Saksan keisarikuntaa ja koko eurooppalaista kulttuuria vaivasi 

historismin tauti, jossa kaikki yritettiin nähdä historiallisen kehityskulun jatkumona. Nietzschen 

mukaan hedelmällisellä historiakäsityksellä tuli sen sijaan olla kiinteä suhde toimintaan, ja 

toiminta edellytti usein unohtamista tonkimisen sijaan. Kaiken elävän pitää varoa historian 

yliannostusta, “historiakuumetta”, jonka saksalainen filosofi linkittää muistamisen ja 

unohtamisen vääristyneeseen tasapainoon. Pingoitettuun historialliseen muistamiseen liittyy 

luonnottoman “unettomuuden” ja “märehtimisen” vaara, sillä unohtaminen on välttämätöntä 

niin yksilölle, ryhmälle kuin kokonaiselle kulttuurillekin. Menneisyydestä ei saa tulla 

“nykyisyyden haudankaivajaa”. Tämä aktiivisen unohtamisen näkökulma vaikuttaa tieteellisen 

historiankirjoittamisen kannalta mahdottomalta, mutta Nietzsche kohdistaa neuvonsa 

ensisijaisesti yksilölle tai kulttuurille eikä akateemiselle yhteisölle. Aktiivista ja valikoivaa 

unohtamista nimenomaisesti kansallisessa rakennustyössä korosti 1800-luvun lopulla myös 

                                                             
65 Latvala & Silventoinen 2014, s. 319. 
66 Latvala & SIlventoinen 2014, s.249. 
67 Nietzsche 1874. 
68 Olick 2011, s.8. 
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ranskalaisfilosofi Ernest Renan, jonka mukaan ranskalaisten tuli unohtaa menneisyyden kipeät 

traumat kansallishenkeä luodessa. Tässä ajattelutavassa kansakuntaan kuuluminen oli lopulta 

emotionaalinen valinta, joka tekisi yhteisöstä toimintakykyisemmän.69 

 

Nietzsche lokeroi hyödylliset historiankäsitykset kolmeen perusmuotoon: monumentaaliseen 

historiaan, antikvaariseen historiaan ja kriittiseen historiaan. Monumentaalinen historia on 

erityisesti yhteisöä vahvistavaa, historian yleviin ja varoittaviin esimerkkeihin perustuvaa 

luomistyötä. Sen vaarana on upota myytteihin ja muuttua väärissä käsissä pelkäksi 

propagandaksi. Antikvaarinen historia on historian tutkimista menneisyyden itseisarvon 

tähden. Sen ongelmaksi muodostuu puolestaan elämästä irtautuminen, arkistoihin 

hautautuminen, kaiken vanhan sokea ihailu ja ennakkoluuloinen uuden vieroksuminen. 

Kriittisen historian Nietzsche esittää selkeimpänä muutosvoimana, jota tulee annostella 

vaarallisen lääkkeen tarkkuudella. Kuuri on vain hetkellinen: “joskus (...) sama elämä, joka 

edellyttää unohtamista vaatii tämän unohtamisen väliaikaista keskeyttämistä”. Kriittisen 

historian metafora on tuomioistuin, jossa aikaisempi menneisyystulkinta puretaan uutta 

synteesiä varten. Nietzsche kirjoittaa, että ”jokainen menneisyys on tuomitsemisen arvoinen 

johtuen ihmisyyden luonteesta; niissä väkivallalla ja heikkoudella on aina ollut selkeä rooli”. 

Tuomarin nuijaa ei kuitenkaan heiluta armeliaisuus tai oikeudenmukaisuus, vaan Nietzschelle 

tyypillisesti elämä itse. Kriittinen purkamisprosessi on vaarallinen, koska se horjuttaa totuttuja 

merkitysrakenteita ja identiteettiä. Nietzschelle kriittinen historia on siis jonkinlaista 

poikkeusaikaa, luova tuho, jonka jälkeen palataan jatkuvuutta luovan monumentaalisen ja 

reaktionaarisesti menneisyyttä tonkivan antikvaarisen historiakäsityksen vakaammille urille. 

 

Modernin nationalismin kohdalla jakoa luovan poikkeusajan ja latentin perusvaiheen välillä on 

hahmotellut sosiaalipsykologi Michael Billing teoksessaan Banal Nationalism (1995). Hän 

käyttää vertauskuvana liehuvan ja liehumattoman lipun nationalismia. Liehuvan lipun 

nationalismi on aktiiviiseen osallistumiseen perustuva nationalismin kuuma muoto, jota 

käytetään kansallisvaltion rakennus- ja kriisiaikoina. Tuomas Tepora tiivistää väitöskirjassaan 

liehumattoman lipun nationalismin taas olevan ”Billingin mukaan tyypillistä globaalin 

markkinatalouden ajan länsimaiselle nationalismille, jossa kansalliset rakenteet ovat siirtyneet 

taustalle, mutta jossa ne joka tapauksessa jatkuvasti vaikuttavat valmiina tarpeen tullen 

käyttöön otettavaksi.”70 

                                                             
69 Tepora 2011, s.370. 
70 Tepora 2011, s.365. 



 

19 
 

 

Sovellettaessa Nietzschen kolmijakoa suomalaisuuden historiaan voidaan todeta 1800-luvun 

kulttuurisen kehityksen rakentuneen monumentaalisen ja antikvaarisen historian varaan. Uutta 

autonomista Suomea ja sen kulttuurielämää luotiin hakemalla menneisyydestä 

mielikuvituksellista vahvistusta kirjallisesti tuotettavalle suomalaisuudelle. 1800-luvulta 

lähtien eurooppalaisessa tieteellisessä historiankirjoituksessa vaikutti vahvana antikvaarisen 

historian idea, jota hyödynnettiin suomalaisessa historiankirjoituksessa vähintään niiltä osin, 

kun se tuki kansallista rakennustyötä. Lisäksi kulttuurinen antiikin ihailu Suomessa kannusti 

antikvaariseen historiaan ja hillitsi innostusta kriittiseen historiaan. Kriittiselle historialle ei 

täällä ollut polttavaa tarvetta, sillä löydettävän menneisyyden määrittely saatettiin aloittaa 

verrattain tyhjältä pöydältä aktiivisen ruotsalaisvaikutuksen katkettua. Myöskään uudelta 

hallitsijalta ei tullut ohjaavaa painetta, koska Venäjän keisarikunta valitsi Suomen 

politiikassaan laajan autonomian ja omaehtoisen kansallisen kehityksen tukemisen uskoen sen 

johtavan parempaan lopputulokseen kuin venäläisjohtoisen kuvernementin perustamisen.71 

Nietzscheläisittäin (tai fennomaanisesti) tulkittuna kriittisen historian puute ei ollut ongelma, 

koska kansalliselle toimijuudelle sen käytöstä ei näyttänyt olevan mitään välitöntä hyötyä, 

päinvastoin se olisi saattanut johtaa sisäiseen hämmennykseen kehitysvuosina. Toisaalta 

kriittisen historian puuttuminen suomalaisuuden luomisesta aiheutti myöhemmin ristiriitoja, 

koska sekä erottautuminen ruotsalaisesta kulttuurista että etenkin tutustuminen venäläiseen 

kulttuurin jätettiin puolitiehen. Suomalaisuutta ei luotu aatteellisessa tyhjiössä, mutta 

kulttuurisen vuorovaikutuksen valtasuhteet jätettiin osin huomiotta. Tämä heijastui 

voimakkaana puolustureaktiona, kun venäläisen vierauden nähtiin myöhemmin uhkaavan 

suojellen kypsyteltyä suomalaisuutta. 

 

Voimistuvat nationalismit motivoivat sekä venäläisiä että suomalaisia erottautumiseen, eikä 

erilaisten kollektiivisten muistinarratiivien välille ollut käytännössä mahdollista rakentaa 

yhteyttä. Ruotsalaisperäisestä venäläisyyden vierastamisesta tuli verestävä ongelma 

viimeistään, kun venäläisyydestä tuli slavofiilien vaikutuksesta Venäjän keisarikunnan 

keskeinen määrittäjä. Poliittisen tilanteen kiristyessä entisestään monet perustuslailliset 

alkoivat kasvavissa määrin hyödyntää sekä monumentaalista että kriittistä historiatulkintaa: 

ensimmäistä alleviivattiin suomalaisuuden kirkastamiseksi, jälkimmäisen avulla haettiin 

menneisyydestä uudenlaista venäläisen sorron kaavaa, joka olisi halki vuosisatojen kohdellut 

                                                             
71 Pohlebkin 1969, s.93. 
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kaltoin suomalaista. Maailmansodan mullistuksen, itsenäistymisen ja sisällissodan kauhujen 

myötä uusi suomalais-monumentaalinen historiakäsitys sai hetkellisesti yliotteen Billingin 

liehuvan lipun nationalismin hengessä.  Itsenäisyyden ajan kansallinen identiteettityö vaati 

maltillistenkin tahojen mielestä kriittistä historiakäsitystä, jossa menneen autonomian ajan 

epämiellyttävät muistot jätettiin taakse nykyisyyden vahvistamiseksi. Paikallisena symbolisena 

tekona tähän kuului Resvoin kappelin poistaminen Helsingin katukuvasta. 

 

2. Resvoi helsinkiläisenä kauppiaana ja venäläisenä 
informaatiovaikuttajana 
 

2.1. Kangaskauppiaasta kirjakauppiaaksi 
 

Nikolai Timofejevitš Resvoi (s. Tallinnassa 10.11.1836) mainitaan ensimmäisen kerran 

suomalaisissa sanomalehdissä 29.10.1867, jolloin Helsingfors Dagblad julkaisi hänen 

nimissään mainoksen uuden kangastavarakaupan avautumisesta Fabianinkadun ja 

Pohjoisesplanadin risteykseen.72 Resvoin yrittäjyys kaupungissa alkoi otolliseen aikaan: 1860-

luvun nälkävuosien ankeus oli juuri vaihtumassa pitkään noususuhdanteeseen. Resvoista tuli 

menestynyt porvari ja tunnettu henkilö koko kaupungissa. Vuonna 1874 Resvoin veroäyrien 

määräksi Helsingin porvariston veroäyriluettelossa oli merkitty 20, jolla hän sijoittui jaetulle 

34. sijalle kaupungissa.73 Luettelon ylivoimainen kärkinimi ja 1870-luvulla koko Suomen 

suuriruhtinaskunnan verotetuin yksityishenkilö74 oli kauppaneuvos Pavel (Paul) Sinebrychoff 

(1799-1883), jonka veroäyrien määräksi oli kirjattu 144. Resvoi ja Sinebrychoff olivat 

ammattikuntansa ja kansalaisuutensa edustajina tuttu näky kasvavassa kaupungissa: 1879 

neljännes Helsingin kauppiaskunnasta oli venäläisiä ja he maksoivat yli puolet koko 

kauppiaskunnan veroista.75 Noin kymmenen prosenttia kaupungin asukkaista oli äidinkieleltään 

venäläisiä.76 

 

Pavel Sinebrychoff ja Resvoi edustivat eri sukupolvea, mutta heitä yhdisti mittavan omaisuuden 

lisäksi omistautuneisuus ortodoksisen uskonharjoittamisen tukemiseen Suomessa. Pavel 

Sinebrychoff osallistui sekä Unioninkadun Pyhän kolminaisuuden kirkon (1826) että 

                                                             
72 Helsingfors Dagblad no.252/1867. 
73 Hufvudstadsbladet no 145/1874. 
74 Jääskinen 2007, s.42–43. 
75 Pogreboff 2002, s.68. 
76 Leinonen 2002, s.113. 
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Uspenskin katedraalin (1868) rakennuskustannuksiin.77 Helsingin suurin ortodoksinen pyhäkkö 

ennen Uspenskin katedraalia, Viaporin varuskuntakirkko (1854) ei tarvinnut yksityisiä 

lahjoittajia, sillä sen rakennuskustannukset maksettiin kokonaisuudessaan Venäjän valtion 

varoista.78 Resvoi tuki rauhankappelin pystyttämisen lisäksi ortodoksisen seurakunnan 

rakennushankkeita mm. Katajanokalla79 ja Liisankadulla80. Sen sijaan kauppiaita erotti 

jälkikasvu: Sinebrychoffien perhe oli laaja ja sen nuoremmat jäsenet suomalaiseen eliittiin 

integroituvia. Pavelin poika Paul Sinebrychoff (1859–1917) kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin 

ruotsalaisesta normaalilyseosta ja avioitui Svenska Teaternin näyttelijättären kanssa. Yhdessä 

Paul ja Fanny Sinebrychoff muodostivat arvostetun kulttuurimesenaattiparin, joka 

taidekokoelman keräämisen ohella tuki mm. Kansallisteatterin ja Helsingin 

kaupunginorkesterin perustamisia.  Resvoi oli lapseton. Hänet mainitaan Helsingin 

ortodoksisen seurakunnan kirjoissa poikamieheksi. Resvoilla oli niin ikään Helsinkiin 

muuttanut nuorempi kauppiasveli, joka kuitenkin kuoli jo vuonna 1885.81 Fyrenin Rafael 

Lidqvistin väittämän mukaan kauppiasveli oli mielenvikainen ja ampui itsensä.82  Resvoin 

ulkopuolisuus paikalliseen eliittiin nähden korostui korostumistaan vuosien mittaan. Ystävänsä 

Resvoi hankki venäläisestä hallinnosta tai ortodoksisen seurakunnan konservatiivisimmista 

piireistä. Ruotsia kauppias puhui Hufvudstadsbladetin (HBL) mukaan vain auttavasti83, vaikka 

Finljandskaja Gazeta kertoo hänen hallinneen niin ruotsin, saksan kuin suomenkin.84 Resvoin 

taloudellinen menestys ei jatkunut 1900-luvun puolella läheskään samassa suhteessa kuin 

sopeutuvien Sinebrychoffien. Vuonna 1903 osakeyhtiö P. Sinebrychoffin verotettaviksi tuloiksi 

merkittiin 812 000 markkaa ja Resvoin verotettaviksi tuloiksi 56 000 markkaa85. Vertailun 

vuoksi esim. osakeyhtiö G.F. Stockmannia verotettiin 120 000 markan ja Max Fazeria 100 000 

markan edestä. Sortovuosien aikana kaupungin asukkaat olivat ruvenneet boikotoimaan osaa 

venäläisistä liikkeistä, mukaan lukien venäläistä kirjakauppaa.  1910 enää 87 1500:sta 

Helsingin Kauppiasyhdistyksen jäsenestä oli venäläisiä. 1920-luvulla venäläisten yritysten 

nimet olivat käytännössä kadonneet yhdistyksen listoilta.  

 

                                                             
77 Pullinen 2002, s.143 ja 156. 
78 Lehtonen 2015, s.29. 
79 Kaiku no.48/1881 
80 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.156. 
81 Halén s.162. 
82 Fyren no.18-19/1919. 
83 Hufvudstadsbladet no. 49/1893. 
84 Finljandskaja Gazeta no. 140/1912. 
85 Uusi Suometar no.37/1904. 
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Vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä nationalistiset virtaukset niin Venäjällä, Suomessa kuin 

Euroopassa voimistuivat. Suomen asema erioikeuksin varustettuna valloitusvyöhykkeenä 

herätti erityisesti Venäjän slavofiilipiireissä närää.  Samanaikaisesti autonomia oli 

kansallistuntoaan kasvattavalle ja puoluepolitisoituvalle suomalaissivistyneistölle 

luovuttamaton itseisarvo. Keisarikunnan politiikan käännyttyä 1880-luvulta lähtien kohti 

keskusvaltaisempaa ja venäläisempää linjaa, myös Nikolai Resvoi aktivoitui ja alkoi esiintyä 

suomalaisten sanomalehtien sivuilla poliittisena hahmona. 

 

Vaikuttaa siltä, että merkittävän omaisuuden kerättyään Resvoi ei ollut enää niinkään 

kiinnostunut liiketoiminnan laajentamisesta kuin venäläisen kansanosan asian edistämisestä 

Suomessa. Suomessa asuvien venäläisten sivistäminen ja oikeaan uskoon ohjaaminen oli 

hänelle läheinen hyväntekeväisyyskohde. Vuonna 1882 kauppias luovutti 25 000 mk 

(nykyrahassa yli 100 000 euroa) peruspääomaksi hyväntekeväisyysrahastoon, josta oli tarkoitus 

tukea Helsingin ortodoksisen seurakunnan köyhiä jäseniä.86 Hän perusti rahaston, jonka turvin 

Suomessa toisen asteen tutkinnon suorittaneita tuettiin heidän jatkaessaan opintojaan 

Venäjällä.87 1895 Resvoi tarjosi “tarpeelliset kalusteet”88 Hangon uuden ortodoksisen kirkon 

yhteyteen rakennettavaan kouluun. 1901 hän lupasi lahjoittaa kaikki “tarvekalut” Helsingin 

venäläiseen “kirjasto-lukusaliin”.89  Samoin Resvoi kustansi sekä Turun että Tampereen 

venäläisiin kansakouluihin irtaimistoa, pensionaattitiloja ja kirjoja.90 Kiitokseksi slavofiili 

kenraalikuvernööri Fjodor Heiden (1821-1900) nimitti Resvoin Tampereen koulun 

holhoojaksi91.  

 

Resvoin venäläiselle koulutukselle suuntaama hyväntekeväisyys tuli objektiivisesti 

tarkasteltuna hyvään tarpeeseen. Ennen Turun ja Tampereen venäläisten koulujen perustamisia 

vuonna 1901 vain Helsingistä löytyi venäläinen keskikoulu. Lisäksi Viaporissa sijaitsi 

venäläisen sotaväen upseereiden lapsille tarkoitettu venäläinen alkeiskoulu.92 1860-luvulta 

lähtien äidinkielistä opetusta antavat kansakoulut olivat ohjanneet suomalaisnuorisoa koko 

maassa perussivistyksen pariin, mutta useimmille venäläisille lapsille ei ollut tarjolla 

alkeisopetusta omalla äidinkielellä. Tämä heijastui lukutaitoisuuteen kansanryhmien välillä. 

                                                             
86 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.201. 
87 FInljadskaja Gazeta no.140/1912. 
88 Hangö no.53/1895. 
89 Finljandskaja Gazeta no.30/1901. 
90 Finljandskaja Gazeta no.113/1901. 
91 Finljandskaja Gazeta no.113/1901. 
92 Pohlebkin 1969 s. 39. 
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Vuonna 1894 461 000 suomalaislapsesta enää 17 000 eli noin 4 % oli lukutaidottomia kun 

vastaavasti Suomessa asuvista 8 827 venäläislapsesta peräti 4 370 lasta eli lähes 50 % oli 

lukutaidottomia.93  

 

Resvoi siirtyi kangastavarakauppiaasta kirjakauppiaaksi 1897.94 Samalla Esplanadin ja 

Unioninkadun liiketilat vaihtuivat Heikinkadulle venäläisten kansakoulujen talon eli 

Tabunovin koulutalon yhteyteen95. Resvoi mainosti liikettä Finljandskaja Gazetassa Suomen 

ensimmäisenä venäläisenä kirjakauppana, joka oli perustettu halusta auttaa venäläisiä 

Suomessa.96 Kirjakauppa keskittyi venäläiseen kirjallisuuteen ja suomalaiset pitivät pian sen 

näyteikkunoita vastenmielisen politiikan mainostauluina. Kaupan ikkunoihin oli laitettu 

näytille ja varmemman vakuudeksi paksuin punaisin viivoin merkitty venäläisten 

sanomalehtien palstoja, joissa käsiteltiin Suomen poliittista kehitystä slavofiiliselta kannalta.97 

Finljandskaja Gazetan mukaan kauppa oli ”venäläisyyden kulmaus” ja kaupungin venäläisen 

asuimiston suuressa suosiossa, mutta suomalaiset eivät siellä asioineet. 98 Resvoin oli tarkoitus 

perustaa myös Viipuriin kirjakauppa, mutta vastustuksen takia suunnitelma ei koskaan 

toteutunut. Epähuomiossa liikehuoneiston Resvoille vuokrannut viipurilaiskauppias 

mieluummin myi koko talonsa kun antoi avata siihen venäläismielisen kirjakaupan.99  

 

Pavel Sinebrychoff oli vanhoilla päivillään 1870-luvulla Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, 

kun taas Resvoi joutui samassa iässä paikallishallinnon kanssa toistuvasti ongelmiin. 

Tammikuussa 1902 Uusi Suometar (US) otsikoi “Huolimatonta huvilan hoitoa” ja kertoi 

rahatoimikamarin (nykykielellä kaupunginhallituksen) kehottaneen kaupunginviskaalia 

haastamaan Resvoin oikeuteen huvilapalstan laiminlyönneistä Helsingin Rajasaaressa.100 

Finljandskaja Gazeta väittää, että kyse oli henkilöön kohdistuvasta poliittisesta vainosta. 101 

Suurlakon kynnyksellä syyskuussa 1905 Resvoi oli pakotettu luovuttamaan Rajasaaren 

tonttinsa takaisin kaupungille. Keisarilliselle Meripelastusseuralle (jonka hallituksen jäsen 

Resvoi oli102) Helsingin kaupunginvaltuusto ei tämän jälkeen myöntänyt lupaa perustaa 

                                                             
93 Narodnyje školy i obštšestva dlja sodejstvija narodnomu obrazovaniju. Pietari, Moskova 1894, s.201. 
94 Uusi Suometar no. 6/1898. 
95 Uusi Suometar no. 174/1898. 
96 Finljandskaja Gazeta no. 9/1900. 
97 Uusi Suomi no.91/1919. 
98 Finljandskaja Gazeta no. 9/1900. 
99 Uusimaa no.52/1936. 
100 Uusi Suometar no.14/1902. 
101 Finljandskaja Gazeta no. 40/1912. 
102 HBL no.94/1897. 
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pelastusasemaa saaren rannalle.103 Vuonna 1910 Resvoi valitti senaatille saamastaan 

kunnallisveropäätöksestä. Kauppias kirjoitti valituksen venäjäksi, mitä HBL ei unohtanut 

mainita.104 Nämä voisi kuitata yksittäistapauksina, mutta myöhemmin rauhankappelin kohdalla 

kaupunginhallituksen päätökset tuntuvat kohdistuvan Resvoin henkilöä vastaan. Häntä pidettiin 

poliittisesti epämiellyttävänä hahmona, jonka ei haluttu vaikuttavan Helsingin 

kaupunkikuvaan. 

 

2.2. Resvoi ”vihan ja inhon esineenä” 
 

Jo ennen ryhtymistään kirjakauppiaaksi Resvoi oli alkanut herättää inhon sekaista vihaa 

suomalaisessa lehdistössä. Joulukuussa 1891 useat lehdet105 uutisoivat Resvoin antaneen 

Venäjän kansanvalistusministeriölle 800 ruplaa maksettavaksi palkkioksi venäjänkielellä 

kirjoitetusta Suomen historiasta, jonka tarkoituksena olisi ”antaa oikeita historiallisia tietoja 

suomalaisen rajamaan menneistä vaiheista”. Lyhyissä uutisoinneissa ei suoraan tyrmätty 

Resvoin ideaa Suomen “oikean” historian kirjoittamisesta venäjäksi, mutta rivien välistä paistoi 

paheksunta. Raskauttavana pidettiin pelkästään Resvoin käyttämää sanaa “rajamaa”. Suomesta 

ei (enää) haluttu puhua Venäjän rajamaana, vaan todellisena valtiona.  Heinäkuussa 1898 US 

totesi vahingoniloisesti, että palkinnolle ei ollut löytynyt voittajaa.106 Kilpailuaikaa jatkettiin, 

mutta kului vielä 17 vuotta ennen kuin Resvoin palkinto myönnetiin vuonna 1915 Mihail 

Borodkinille tämän moniosaisesta Suomen historiasta.107 Ahvenanmaalaislähtöinen 

kenraaliluutnantti Borodkin oli Suomessa halveksittu poliittinen toimija ja historioitsija, joka 

kyseenalaisti suomalaismielisten tulkinnan Suomen valtiollisesta olemuksesta. Tämä 

kenraalikuvernööri Bobrikovin henkilökohtainen ystävä hallitsi sekä suomen- että 

ruotsinkielen, ja julkaisi vuonna 1905 viisisataasivuisen esityksen Suomen uusimmasta 

historiasta ”keisarillisen hallituksen ja sen valtakunnallisten intressien näkökulmasta”.108 

Borodkin asemoitui Kesar Ordinin ja myöhemmin käsiteltävän Fjodor Jelenevin kanssa 

Suomesta kiinnostuneiden slavofiilien venäläishistorioitsijoiden joukkoon. Mainittuja 

akateemisia ”Suomen-syöjiä” vastaan kynän peistä taittoivat suomalaiset valtiomies-

historioitsijat perustuslaillisesta Leo Mechelinistä fennomaani J. R. Danielson-Kalmariin. 

                                                             
103 Työmies no.217/1905. 
104 HBL no.70/1912. 
105 Suora lainaus Waasan Lehdestä no.100/1891. Samanlaisin sanankääntein (ruotsiksi) asiasta uutisoivat 

ainakin: Finland no.291/1891, Åbo Underrättelser no.342/1891, Björneborgs Tidning no.99/1891, Fredrikshamns 

Tidning no.99/1891. 
106 Uusi Suometar no.171/1898. 
107 Uusi Suometar no.10/1915. 
108 Polvinen 1984, s.5. 
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Suomen kysymyksen kirjallinen oikeustaistelu laajeni vuosisadan vaihteessa kokonaisen 

kirjaston mittoihin.109 

 

Pitkälle 1800-luvun puolivälin yli venäläinen ja suomalainen historianarratiivi eivät olleet 

olleet avoimesti ristiriidassa. Kuten Klinge kirjoittaa autonomian ajan alun pyrkimyksistä: 

“Suotuisa tulevaisuus oli saavutettavissa nimenomaan kehittämällä uusi ideologia, joka 

sisältäisi yhtä aikaa hallitsijaa ja Venäjää kohtaan tunnetun uskollisuuden ja samalla oman 

ominaislaadun kehittämisen.”110 Tästä kaksoispyrkimyksestä käy esimerkiksi Kalevala (1835). 

Koottu kansallisrunoelma oli tärkeä myös Venäjän hallitukselle, koska ”se teki vasta valloitetun 

Suomen asukkaista ajan suosimalla muinaismytologisella tavalla ei-ruotsalaisia”.111 Sopuisan 

kansallisromanttinen menneisyys näkyi myös Resvoin Venäläisen kirjakaupan 

kaunokirjallisessa tarjonnassa. Liikkeessä myytiin mm. Juhani Ahon, Zachris Topeliuksen ja 

Karl August Tavaststjernan teoksia.112 Suomalaiskansallisesta näkökulmasta nämä olivat vain 

kavalia sisäänheittotuotteita, joiden kautta sivistystä hakeva suomalainen lukija ohjattaisiin 

saman puodin kyseenalaisemman käännöskirjallisuuden pariin. Resvoi levitti Helsingin 

keskustassa venäläismielistä propagandaa, joka pahimmillaan saattoi vaikuttaa lukevaan 

nuorisoon. Juha Alan mukaan nimenomaan alaikäisten venäläistäminen nähtiin pahimpana 

mahdollisena rikoksena. Lapsen poliittinen hyväksikäyttö rinnastui seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön.113 Tämä pelko suomalaisten lasten kieroonkasvamisesta oli kuitenkin 1800-

luvun lopulla vain isänmaallisen vähemmistön kauhukuva. Esimerkiksi Resvoin kauppaama 

kirjailija Tavaststjerna oli tokaissut, että paljon poruttua postimanifestia (1890) vastusti 

ainoastaan pieni sanomalehdissä uhmaileva poliittikkojoukko, sillä yleensä suomalaiset olivat 

”välinpitämättömiä, yhtä tyytyväisiä, iloisia ja laiskoja. Suomalaiset pitivät venäläisistä eivätkä 

välittäneet siitä, mitä heille tapahtui.”114 Mainittu välinpitämättömyys väheni (tai se 

sivuutettiin) kasvavan poliittisen aktiivisuuden sekä kehittyvän tiedonvälityksen myötä 1800–

1900-lukujen taitteessa samalla kun poliittinen tilanne suuriruhtinaskunnan ja keisarikunnan 

välillä kuumeni. 

 

                                                             
109 Jussila 2004, s.556. 
110 Klinge 1986, s.18. 
111 Klinge 1986, s.83. 
112 Finljandskaja Gazeta no.24/1900. 
113 Ala 1999, s.85. 
114 Klinge 1982, s.215. 



 

26 
 

Kansallinen historiankirjoitus on pitänyt Suomen postilaitoksen Venäjän postilaitokseen 

yhdistänyttä postimanifestia yhtenäistämistoimenpiteenä, joka ennakoi niin kutsuttuja 

”sortokausia” (1899–1905 ja 1908–1917). Suomen erikoislaadun voimakas korostaminen ja 

kynsin hampain saavutetuista oikeuksista kiinnipitäminen luonnehtii erityisesti 

perustuslaillisen rintaman asennetta venäläisen hallinnon muutospyrkimyksiin mainittuina 

vuosina. Perustuslaillisten puolustuksellinen itsekorostus oli poliittinen menestys: tästä 

osoituksena noin puolen miljoonan suomalaisen allekirjoittama kansalaisadressi vastalauseena 

helmikuun manifestille keväällä 1899. Maaliskuun suurta adressia seurasi samana vuonna vielä 

kansainvälisen kulttuuriadressin kerääminen. Ville Kajanne esittää, että kulttuuriadressin 

tavoitteena oli pikemminkin Nikolai II:n kansainvälisen imagon vaurioittaminen kuin Suomen 

autonomian puolustaminen.115 Akateeminen transnationalismi hyödynsi paikallisia 

nationalismeja, humanismia, tiedeuskoa, uskontoa ja sosialismia vaihtelevin painotuksin. 

Kansalaisadressi oli kuitenkin kulttuuriadressia merkittävämpi demokraattisen 

massavaikuttamisen toteutuma. Sen monilukuiset allekirjoittajat eri puolelta Suomea uskoivat 

keisarillisen manifestin turmiollisuuteen, Klingen mielestä puutteellisin pohjatiedoin.116 

Allekirjoituksia adressiin saatiin epämääräisillä mielikuvilla, mutta sen organisoijat olivat 

valtio-opillisesti oikeilla jäljillä. Vaikka helmikuun manifesti ei juridisesti merkinnyt suurta 

kumousta, sen käytännöllisen tarkoituksen suomalainen lehdistö luki oikein. Manifestin 

tavoitteena oli valtiopäivien päätösvallan rajoittaminen ja lopulta yleisvaltakunnallisen sanelun 

soveltaminen kaikissa tarvittavissa tapauksissa. Kuten Bobrikov kommentoi sotaministeri 

Kuropatkinille: ”Uuden lain nojalla suuriruhtinaskunta todellakin voidaan vähitellen ja 

huomaamatta muuttaa kuvernementiksi.”117  

 

Siinä missä kulttuuriadressin motiivina oli sofistikoituneempi läntisen katsantokannan 

levittäminen, niin suuren kansalaisadressin massapsykologisena pontimena voi pitää 

muutokseen pelkoon kytkeytyvää erottautumisen tarvetta. Puolustuksellisen nationalismin 

voima ilmeni siinä, että se yhdisti valtiollisen muutoksen uhkan yksilöllisen elämänpiirin ja 

henkilökohtaisen maailmankatsomuksen muutoksen pelkoon. Välinpitämättömät ja 

tyynnyttelevät äänet julkisessa elämässä vähenivät. Kannatustaan menettävien fennomaanien 

oli vähitellen irtauduttava menestyksekkäästä yhteistyöstä venäläishallinnon kanssa, joka 

tilanteen kärjistyessä alkoi edistää asiaansa suomalaisten mielipiteistä välittämättä.  

                                                             
115 Kajanne 2020, s.30. 
116 Klinge 1982, s. 216. 
117 Polvinen 1982, s.112. 
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Kauppias Resvoi liittoutui koko sydämestään venäläishallinnon edustajien ja heidän 

tavoitteidensa kanssa. Hänestä tuli vihattu hahmo, joka suomalaisten mielestä kuin hiirenä 

hakeutui vallanpitäjien murujen ääreen. Resvoi pääsi kukkaronnyörejään höllentämällä 

slavofiilisten kenraalikuvernöörien Fjodor Heidenin ja hänen seuraajansa Nikolai Bobrikovin 

suosioon. Bobrikov nimitti Resvoin 1903 rakennustoimikuntaan, jonka tehtävänä oli 

valmistella uuden ortodoksisen pappilatalon pystyttämistä Liisankadulle.118 Pappilatalon 

peruskivi muurattiin 15.5.1904 suurin juhlallisuuksin, jotka huipentuivat kenraalikuvernöörin 

virka-asunnossaan järjestämiin juhlapäivällisiin.119 Lähes päivälleen kuukauden kuluttua 

Bobrikov ammuttiin Senaatintalon portaikossa.  Attentaatin julkinen hyväksyntä (esim. 

Päivälehden vaivoin peitelty ylistys120) oli Resvoin hengenheimolaisille osoitus separatistisen 

terrorismin valtavirtaistumisesta. Neljä vuotta myöhemmin Ilkka kertoi ironisin sanankääntein 

Bobrikovin valtiollisen toiminnan muistoksi Pietarissa järjestetyistä päivällisistä, joiden 

vieraiden joukossa ei helsinkiläisistä “ollut kuin yksi mies »kirjakauppias ja hyväntekijä» 

Reswoi”.121 

 

Huhtikuussa 1899 (pari kuukautta helmikuun manifestin ja muutama viikko suomalaisten 

Suuren adressin toimittamisen jälkeen) Uusi Aura julkaisi lyhyen uutisen otsikolla 

“Kirjakauppias Resvoin ilkeys”: 

”Helsingissä on venäläinen kirjakauppias, kuuluisa Resvoi pannut myymälänsä 

ikkunaan isoilla kirjaimilla painetun varoituksen Helsingin venäläisille, etteivät 

puhuisi venättä eivätkä paljon liiku kaduilla, sillä suomalaiset voisivat muka 

loukata heitä. Mistä Resvoi on saanut aihetta tämmöiseen varotukseen, ei ole 

vaikea arvata, mutta syytä ei siihen toki ole.”122 

 

Myös US kritisoi Resvoin ikkuna-ilmoitusta ja sanoi Helsingin venäläisten pitävän pelottelua 

aiheettomana.123 Toukokuussa pilalehti Fyren julkaisi kuvan (kts. kuvaliite 3) ja ivarunon 

Resvoista.124 Lehti toivoi Resvoin muuttavan maasta. Helmikuussa 1900 (edellisvuoden 

manifestin vuosipäivänä) Helsingissä sattui pieniä katumellakoita myöntyväisyysmielisten ja 

                                                             
118 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.156. 
119 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.157. 
120 Päivälehti no.121/1904. 
121 Ilkka no.21/1908. 
122 Uusi Aura no.76/1899. 
123 US no.96/1899. 
124 Fyren no.18/1899. 
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venäläisten asuntojen edustalla.125 HBL kertoi, että mielenilmauksia (huutelua, ovien 

hakkaamista, lumen heittämistä ikkunoihin) oli kohdistettu vain kotimaisiin poliittisiin 

hahmoihin126 Finljadskaja Gazeta kirjoitti, että tämä väärä väite oli vain jatkumoa HBL:n 

yrityksille vaieta Resvoin kirjakauppaan ja muihin venäläisiin kauppoihin kohdistuneista 

toistuvista hyökkäyksistä.127 Eero Kivikataja muistelee, kuinka helmikuun manifestin 

julkaisemisen vuosipäivänä 1903 Resvoin kirjakaupan edustalle ”kokoontui koulu- ja 

katupoikia sekä muuta yleisöä, joka vihelsi ja huusi kunnes valot sammutettiin”.128 Klinge 

kirjoittaa, että helmikuun manifestia seuraavina vuosina ”mitään todellisia venäläisvastaisia 

mielenosoituksia ei ilmennyt, sellaisia, jotka olisivat kohdistuneet venäläisiä kirkkoja, 

venäläisiä sotilaita, venäläisiä kauppiaita, venäläisiä tuotteita, venäjänkielisiä katu- ja 

liikekilpiä, venäläistä kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia kohtaan.”129 Ainakin Helsingin 

venäläisten kauppiaiden ja eritoten Resvoin kohdalla tämä tulkinta on kyseenalaistettava. 

 

Seuraavina vuosina suomalaiset syyttivät Resvoita toistuvasti konservatiivi-nationalistien 

“merkittävimmän äänenkantajan”130, Moskovskije Vedomosti -lehden näkemysten 

levittämisestä kirjakaupastaan käsin.131 Toukokuussa 1901 Suomen Kansa ja US julkaisivat 

länsimieliseen Sankt-Peterburgskie Vedomosti -lehteen Helsingistä lähetetyn kirjeen, joka 

suomi ankarasti Resvoin tekosia Helsingissä:  

”Asian laita on se, että venäläinen kirjakauppa on joutunut sivistymättömän 

kauppamiehen käsiin, ja mikä vielä pahempi, on tämä sivistymätön henkilö 

ruvennut leikkimään politiikkaa. Näyttelyakkunansa on hän niin ollen tehnyt mitä 

vastenmielisimmän valtiollisen kiihotuksen näyttämöksi (...) Hra Resvoi on 

saatava järkihinsä senkin vuoksi että rikoksen tapahtuminen estettäisiin. Vai 

voipiko mokomaa ikkunapolitiikkaa selittää muuksi kuin haluksi saada täkäläinen 

yleisö kiukustumaan? Ja kaiken tämän lisäksi ihmetellään että suomalaiset 

boikottaavat Resvoita ja tilaavat venäläisiä kirjoja Pietarista.”132 133 

 

                                                             
125 Päivälehti no.35B/1901. 
126 HBL no.71/1901. 
127 Finljandskaja Gazeta no. 36/1901. 
128 Kivikataja 1961, s.120. 
129 Klinge 1972, s.89. 
130 Polvinen 1985, s.39. 
131 Hufvudstadsbladet no.28/1899. 
132 Uusi Suometar no.115/1901. 
133 Suomen Kansa no.75/1901. 
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On selvää, ettei Resvoin ollut helppo elää kaupungissa, jonka asukkaiden enemmistö suhtautui 

häneen vihamielisesti. Vihamielisyyden syynä oli Resvoin oman provosoivan toiminnan lisäksi 

suomalaisen lehdistön vuosikausia jatkunut lokakampanja. Lokakampanja alkoi 1891 Resvoin 

aktivoituessa venäläismielisen historian kannattajana ja se jatkui siihen asti, kunnes kauppias 

muutti 1914 Helsingistä Pietariin. Ensin kieliriidat ja sitten reaktioerot nk. venäläistämistoimiin 

olivat lyöneet syvän kiilan perustuslaillisten ja fennomaanien välille, mutta Resvoista ne 

löysivät yhden yhteisen sylkykupin. Suomen kansan harmoniseen yhteyteen kohdistuvaa uhkaa 

kyettiin käsittelemään hänen russofiilisen yksilönsä kautta. Ulkoa uhkaavan vaaran hetkellä on 

luontainen tarve kieltää yhteiskunnan sisäiset konfliktit.134 Resvoita voitiin arvostella suoraan 

sanomalehdistössä. Hän oli sekä tarpeeksi rikas kadehdittavaksi että vaaraton avoimesti 

halveksittavaksi. Resvoi hääri Helsingissä monien sortovuosien tapahtumien koomisena 

sivuhenkilönä, jolle suomalainen sanomalehdistö uhrasi muutaman piikittelevän palstasentin 

osana omaa suurta uhrikertomustaan. Resvoita arvosteli ja pilkkasi koko suomen- ja 

ruotsinkielinen sanomalehdistö laajalla rintamalla, poliittiseen puoluekantaan katsomatta. 

Ainoastaan venäjänkielinen lehdistö (Finljadskaja Gazeta) suhtautui kauppiaaseen 

myönteisesti. 

 

Resvoin kaltaisia pienempiä sylkykuppeja oli tietysti useita. He olivat – tribalismin lakeja 

noudatellen – yhteisön sisällä eläviä ulkopuolisia syntipukkeja. Helsingin venäläisen koulun 

historianopettaja K. I. Jakubov kirjoitti venäläismielisenä kirjeenvaihtajana Moskovskija 

Vedomostiin 1890-luvulla ja antoi kenraalikuvernööri Heidenille asiantuntijatietoja 

Suomesta135, kunnes hänen henkilöllisyytensä paljastui. Lehtori-journalistin elämä muuttui sen 

jälkeen Suomessa vaikeaksi ja hän joutui jättämään opettajanvirkansa vuonna 1896.136 Tämän 

jälkeen lehden kirjeenvaihtajaksi kiinnitettiin unkarilaistaustainen lakimies Pjotr Messaroš, 

joka vuonna 1897 oli julkaissut teoksen Finljandija – Gosudarstvo ili Russkaja Okraina? 

(Suomi – valtakunta vaiko Venäjän rajamaa?). Kirjassaan Messaroš väitti suomalaisten 

suunnittelevan Puolan kapinan tapaista kansannousua ja kehotti Venäjää sulauttamaan 

suuriruhtinaskunnan pikaisesti keisarikuntaan. Suomen kouluissa kasvatettiin Messarošin 

mielestä ”separatismia venäläisellä rahalla”, mikä vuoksi ne oli alistettava Venäjän 

kansanvalistusministerin alaisuuteen. Samalla koululaitos oli kansanopetusta myöten saatava 

venäjänkieliseksi. 137 Linja oli niin radikaali, että venäläisenkin lehdistön oli vaikea ottaa sitä 
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täysin tosissaan ja suomalaiset lehdet pitivät Messarošin kirjoituksia mielenvikaisina. Bobrikov 

joutui toppuuttelemaan kynäilevää suojattiaan.138 Messarošin henkilöllisyys paljastui 

suomalaisille maaliskuussa 1899, jonka jälkeen journalisti joutui täydelliseen boikottiin: 

kadulla vainoamisen lisäksi Messaroš potkittiin ulos hotelleista ja ravintoloista ja hän joutui 

muuttamaan asuntoa 22 kertaa ennen kuin poistui Suomesta vuoden 1900 alussa.139 

Suomalaisten vihaamia ja kaduilla seuraamia henkilöitä löytyi lisäksi santarmistosta ja heidän 

avustajistaan.140 Vanhan hallinnon romahdettua 1917 santarmiston kanssa yhteistyötä 

tehneiden suomalaisluopioiden nimiä julkaistiin Työmiehen ja Uuden Päivän sivuilla ja heitä 

muisteltiin vihaten vielä vuosikymmenten ajan.  

 

Vakavaa väkivaltaa esiintyi sortovuosien aikana harvakseltaan. Venäläishallinto löysi, karkotti 

ja vangitsi aktivisteja vaihtelevalla tehokkuudella. Venäläisen santarmiston toiminta 

suuriruhtinaskunnassa oli tuloksiltaan tehotonta: tiedot esimerkiksi jääkäriliikkeen toiminnasta 

saapuivat Pietariin pahasti myöhässä. Toisaalta santarmit välittivät Pietariin runsaasti harhaista 

ja väärää (sekä väärennettyä) informaatiota, jossa annettiin kuva kapinaan ryhtymäisillään 

olevasta suuriruhtinaskunnasta.141 Vuonna 1905 koettiin pieni terroriaalto, kun perustuslailliset 

aktivistit surmasivat ja pahoinpitelivät venäläishallinnon ja myöntyväisyyden edustajia, 

santarmeja ja suomalaisia poliiseja.142 Aktivistit toteuttivat lopulta vain kaksi korkeamman 

tason poliittista murhaa: 1904 Eugen Schauman ampui kenraalikuvernööri Bobrikovin ja 1905 

Lennart Hohenthal ampui myöntyväisyyssuuntausta edustavan prokuraattori Eliel Soisalon-

Soinisen. 

 

Finljadskaja Gazetassa J. Wadimov kirjoitti 1912 Resvoista pitkän henkilökuvan venäläisestä 

perspektiivistä.143 HBL tyytyi toteamaan, että ”lukijan täytyy taistella neljän kolumnin läpi 

ennen kuin kaikki Resvoin kunnianteot on saatu ylistettyä. Niin suuri mies on N. T. Resvoi.”144 

Wadimovin kiinnostavassa tekstissä ylistetään Resvoin oma-aloitteisuutta ja 

omistautuneisuutta venäläiselle kulttuurille. Siinä maalaillaan, kuinka Tallinnasta Helsinkiin 

muuttanut nuori poika nousi ryysyistä rikkauksiin ahkeruutensa ja luonteensa avulla. Lehden 

mukaan Resvoi oli viimeistellyt kaupalliset opintonsa Hampurissa ja Helsinkiin palattuaan 

                                                             
138 Jussila 2004, s. 637. 
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141 Jussila 2004, s.736. 
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vähitellen rikastunut oman liikkeen sekä kaukonäköisten kiinteistökauppojen avulla. 1890-

luvun ”ruotsalaisen dominanssin” aikana venäläinen sydän alkoi sykkiä kauppiaan rinnassa. 

”Loukattu venäläinen henki alkoi puhua” (заговорило оскорбленное русское чувство). 

Venäläinen kauppias ymmärsi sielussaan Venäjän ja Suomen välisten suhteiden 

epänormaaliuden ja hänelle tuli tarve oikaista vääriä käsityksiä. Kauppias omistautui 

pyyteettömästi venäläiskansallisen omanarvontunnon ja tietoisuuden kasvattamiseen. 

Wadimov julistaa, että Resvoin nimi tulee epäilemättä säilymään historiassa, kun Suomen 

kysymyksen aiheuttama valtiollinen tehtävä on saatu ratkaistua. Luonteeltaan kauppias on 

Wadimovin mukaan ystävällinen, uhrautuvainen, henkisesti ja fyysisesti ketterä korkeasta 

iästään huolimatta. 

 

Resvoin henki ei ollut uhattuna, koska hän oli liian mitätön kohde sankaruudesta haaveileville 

itsenäisyystaistelijoille. Kauppiaan toiminta ja läheiset suhteet viranomaisiin saattoivat hänet 

silti jatkuvasti ongelmiin helsinkiläisten kanssa. Vuosikymmeniä myöhemmin Länsi-Savossa 

tuntematon ”vanha itsenäisyysmies” muisteli Helsingissä 1902 järjestettyjä uuden 

asevelvollisuuslain määräämiä kutsuntoja Venäjän sotaväkeen, joissa hän oli joutunut ”sangen 

huvittavan näyn silminnäkijäksi”: 

”Kasarminkatua pitkin olivat silloinen Helsingin poliisimestari ja kirjakauppias 

Resvoi yrittäneet poistua kasarmista kaupungille. Resvoi (…) tuli erikoisemmin 

tunnetuksi liikkuessaan santarmien piireissä, herättäen siten paheksumista ei 

ainoastaan luonteenominaisuuksiensa vaan jo pelkän olemuksensa vuoksi (…) 

Tämän tapaisia miehiä kuin Resvoi oli runsaasti ja kansajoukon tuntiessa nämä 

maamme ”hyväntekijät”, joutuivat he heti kansan kynsiin. »Mestarin» yrittäessä 

käyttää hyväkseen pilliään, se häneltä ryöstettiin, mutta pääsi hän kumminkin 

pahoin kolhiutuneena pakenemaan, jättäen kelpo ystävänsä Resvoin kiikkiin. 

Resvoille alkoi nyt aika urakka. Ruotsalaisen korkeakoulun145  ylioppilaat 

muodostivat jonkinlaisen kunniakujan pitkin Kasarminkatua, asettaen 

kävelykeppinsä parin metrin etäisyydelle Resvoin eteen huutaen tälle: »Maxis». 

Oli huvittavaa nähdä vanhan miehen loikkivan keppien yli kansanjoukon 

hurratessa. Paikalle saapuneet kasakat pelastivat myöhemmin pomppivan 

kirjakauppiaan suuremmilta ikävyyksiltä.”146 

 

                                                             
145 Viittaa ilmeisesti Nylands Nationiin, osakunnan tilat sijaitsevat Kasarmikadulla. Laura Kolben huomio. 
146 Länsi-Savo no.144/1934. 



 

32 
 

Aikalaislehdet eivät tahtoneet julkaista tällaisia kertomuksia, mutta vihjailuja kauppiaalle 

sattuneista ”pienistä seikkailuista” löytyy.147 Finljandskaja Gazetan henkilökuvassa kerrotaan, 

kuinka Resvoille osoitettiin roska-astiaa ruumisarkuksi ja kuinka ”patrioottinen” nuoriso 

kiusasi häntä jatkuvasti kaduilla ja toimittajat sanomalehtien sivuilla.148 Lehden 

sankaritarinassa Resvoi kesti koettelemukset stoalaisesti eikä välittänyt mistään boikoteista. 

Ruotsinkielinen lehdistö oli aktiivisin ryhmittymä Resvoin päätyessä lehdistön pilkan 

kohteeksi, mutta tulevina vuosina ja erityisesti rauhankappelin tapauksen myötä Suomessa 

ilmestyneestä lehdistöstä ei löydy kauppiaaseen myötämielisesti suhtutuvaa tahoa 

Finljandskaja Gazetaa lukuun ottamatta. 1919 Fyrenin nimimerkki Sepia (lehden omistaja, 

kirjailija ja svekomaani venäjäntuntija Rafael Lindqvist) muisteli hiukan häpeillen Resvoille 

tekemiään lukuisia jekkuja.149 Resvoi, ”Suomi-syöjäin notkein ja innokkain palvelija”, oli 

vuosikaudet ”Helsingin isänmaallisen yleisön vihan ja inhon esineenä”.150  

 

2.3 Baranovskin Suuriruhtinaanmaa Suomi (1882) ja Jelenevin Suomen suhteista 
Wenäjään (1892) 
 

Vedenjakajana Resvoin nousussa poliittiseksi toimijaksi ja kirjakauppiaaksi näyttäytyy Fjodor 

Pavlovitš Jelenevin (1827–1902) juurisuomennetun kirjan ”Suomen suhteista Wenäjään” 

(1892) mainoskampanja keväällä 1893. Ruotsalaiset sanomalehdet olivat edeltävänä vuonna 

todenneet, ettei venäläishenkisillä kirjoilla ole sijaa Suomessa, mistä kauppias sydämistyi.151 

Hän hankki satoja kappaleita Jelenevin kirjaa ja lupasi toimittaa teoksen ilmaiseksi halukkaille 

lukijoille.152 Tämä vierasoppinen kansanvalistustoiminta oli punainen vaate suomalaisille 

lehdille. Aluksi ne kieltäytyivät julkaisemasta Resvoin kirjamainosta, mutta kauppiaan 

vetoaminen kenraalikuvernööri Heideniin pakotti hyväksymään ilmoituksen.153 Resvoin 

ilmoittamaan osoitteeseen alkoi sadella enemmän vihapostia kuin tilauspyyntöjä.  154 Lehdet 

alkoivat levittää juoruja, jotka asettivat kauppiaan kyseenalaiseen valoon. Signalenin 

pilakuvassa yrmeä Resvoi tyrkyttää kirjoja.155 Tammerfors Aftonblad nälvi Resvoin 

                                                             
147 Mm. Berliner Tageblatt no.63/1909. 
148 Finljandskaja Gazeta no. 40/1912. 
149 Fyren no.18-19/1919. 
150 Uusi Suomi no. 91/1919 
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152 mm. Suomalainen Wirallinen Lehti no.74/1893. 
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kangastavarakauppaa ja omistajan julistautumista ”rentieriksi” eli koroillaeläjäksi.156 Åbo 

Tidning julkaisi maaliskuussa 1893 vanhan kaskun, jossa Resvoi yritti kelvottomien 

arvopaperien avulla keinotella itselleen kauppaneuvoksen titteliä.157 Uutista siteerasivat 

lyhennettynä lukuisat pienemmät sanomalehdet.158 Ajan sanomalehtikulttuuriin kuului, että 

uutisten lähteitä tai kirjoittajaa ei ilmoitettu tarkemmin. Niinpä Åbo Tidningin pakinamainen 

veijaritarina muuttui raskauttavaksi ilmoitusasiaksi. 

 

Aamulehti ilmoitti Resvoin postittaneen Jelenevin kirjaa pyytämättä tamperelaisille henkilöille, 

koska kukaan ei niitä vapaaehtoisesti halunnut.159 HBL:n nimimerkki Boulot (Leonard Salin) 

tarttui uutiseen ja kirjoitti kaksi pilkkaavaa kolumnia Resvoin toiminnasta.160 Kolumnien 

provosoimana Resvoi lähetti HBL:n toimitukseen pitkän oikaisupyynnön, joka julkaistiin 

ivaavien jälkikommenttien kanssa.161 Oikaisupyynnössä Resvoi väitti päivittäin lähettävänsä 

halukkaille tilaajille kirjoja, mikä hänen mielestään osoitti ”että tervejärkisiä ihmisiä, jotka ovat 

ystävällisiä Venäjää kohtaan ja haluavat lisäksi tietää koko totuuden Suomen suhteesta meidän 

kaikkien yhteiseen, suureen venäläiseen isänmaahamme, löytyy maasta paljon enemmän kuin 

herra Boulot olettaa” (suom. tekijän).  

Väitettä on vaikea todentaa, mutta varmaa on, että Venäjään tai keisariin myönteisesti 

suhtautuneet ihmiset haluttiin kieltää sekä suomalaismielisissä aikalaisteksteissä että 

myöhemmissä tulkinnoissa. Resvoi lienee lukenut slavofiilien oppi-isä A.F. Hilferdingin 

(1831-1872) kansallisromanttisia ajatuksia162: 

”Kaikissa Venäjän valloittamissa rajamaissa sen luonnollisia liittolaisia ovat 

maan kanta-asukkaat. Suomalaiset, eestiläiset, latvialaiset, liettualaiset, masurit – 

kaikki he kuuluvat siveellisesti Venäjään. He eivät kuulu siihen vain jostakin 

satunnaisesta, ohimenevästä syystä, vaan itse historian ja asioiden luontaisen 

olemuksen nojalla, siksi, että Venäjän ulkopuolella niillä ei olisi ollut elämää eikä 

isänmaata.” 

 

Suomalaisten (tai slavofiilien suosimien fennomaanien) suhde venäläisiin oli laskelmoivampi 

ja itsenäisempi kuin slavofiilifantasioissa toivottiin. Sivistyneistön kohdalla Resvoin mielikuva 

                                                             
156 Tammerfors Aftonblad no.14/1893. 
157 Åbo Tidning no.58/1893. 
158 Mm. Tampereen Sanomat no.37/1893, Kotka Notis- och Annonsblad no.10/1893. 
159 Aamulehti no.36/1893. 
160 Hufvudstadsbladet no.41 ja no.42/1893. 
161 Hufvudstadsbladet no. 49/1893. 
162 Jussila 1983, s.82-83. 



 

34 
 

oli epäilemättä vanhentunut. Vielä 1850-luvulla ministerivaltiosihteeri Alexander Armfelt oli 

kannattanut Suomen poliittista sulauttamista Venäjään ja venäjän kielen opiskelun 

tehostamista163, mutta 1890-luvulla tällaiset ajatukset olivat vieraita suomalaiselle 

sivistyneistölle puoluesuuntaukseen katsomatta. Kuten senaatin talousosaston puheenjohtaja 

Lars Gabriel von Haartman oli vuonna 1859 todennut: ”puolue, joka ajaa unionia keisarikunnan 

kanssa, pienenee vuosi vuodelta.”.164 Krimin sodan (1853–1856) jälkeen hiipuvan 

keisarikunnan siipien suojaan painautuminen ei enää ollut vaikuttanut yhtä suotuisalta 

tulevaisuuden näkymältä kuin vuosisadan alkupuolella.165 Venäläisten näkökulmasta 

rajamaassa kehittynyt kansallishenki alkoi olla enemmän huono isäntä kuin hyvä renki. 

 

Millaisia käsityksiä Jelenevillä oli Suomen suhteista Venäjään ja miten ne vetosivat kauppias 

Resvoihin? Otan seuraavassa Jelenevin tekstin vertailupariksi Stepan Baranovskin (1818–

1890) Suuriruhtinaanmaa Suomen (1882). Molempien kansanvalistajien kirjat on suunnattu 

alun perin venäläiselle yleisölle. Teosten erilainen sanoma kuvaa monitasoista 

identiteettikamppailua, jota Venäjällä käytiin ja jonka pienenä osasena myös Suomi oli joko 

rohkaiseva tai varoittava esimerkki. Samaa kamppailua oli käyty vuosikymmenten ajan myös 

läntisessä Euroopassa. Vetoaminen perustuslaillisuuteen oli lähtöisin Preussin ”hullun vuoden” 

1848 tapahtumista, josta lähtien sitä oli käytetty moninaisin keinoin yksinvaltiutta vastaan.166 

 

Baranovskin Suuriruhtinaanmaa Suomi kuuluu vuosina 1881–1885 Venäjällä ilmestyneeseen 

kirjasarjaan Maalauksellinen Venäjä (Živopisnaja Rossija). Sen tekijä toimi vuosikausia 

venäjän kielen ja kirjallisuuden professorina Helsingin yliopistossa.  Akateemisen uransa ohella 

hän kirjoitti ahkerasti sanomalehtiin ja oli tuottelias tieteen popularisoija mm. maantiedon ja 

historian aloilla. Baranovski oli ”Suomi-syöjän” vastakohta. Esimerkiksi vuonna 1866 hän 

todisteli, etteivät Suomen unionista saamat taloudelliset edut olleet haitallisia Venäjälle.167 

Baranovski oli jo muuttanut pois Suomesta, mutta syksyllä 1879 kerrottiin hänen vierailevan 

Helsingissä “laajan Suomea koskevan kuvauksen” johdosta.168 Knapaksen mukaan syntynyt 

teos on “sangen seikkaperäistä maan ja kansan kuvailua ajalta, jolloin Venäjän ja Suomen 

suuriruhtinaskunnan suhteet vielä perustuivat molemminpuoliseen hyötyyn ja poliittisen 

                                                             
163 Kalleinen 2002, s. 3-4. 
164 Haartman Armfeltille 24.1.1859.  
165 Jussila 2004, s14. 
166 Kajanne 2020, s. 55. 
167 Jussila 2004 s.450. 
168 Helsingfors no. 236/1879. 
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erikoisasemamme kunnioitukseen”.169 Tässä suhteessa tekstiä on kiintoisa verrata Jelenevin 

vuosikymmen myöhemmin ilmestyneeseen teokseen Nykyinen Suomen kysymys (1891, Pietari), 

josta Resvoi siis levitti suomennettua versiota Suomen suhteista Wenäjään (1892, Pietari). 

Kirjoittajien motiivit olivat kovin erilaiset. Baranovski pyrki yleissivistävästi korostamaan 

Suomen erillisyyttä ja esimerkillisyyttä uskollisena valtakunnanosana siinä missä Jelenev 

keskittyi moukaroimaan suomalaisten poliittista tulkintaa autonomiasta.  

 

Jelenev oli puhtaammin poliittinen kirjailija, joka työskenteli Venäjän sisäministeriön 

lehdistöosastolla. Hän oli vanhemmiten vaihtanut 1860-luvun liberaalit kantansa 

periksiantamattomaan panslavismiin ja keisarivallan puolustamiseen. Erityisellä innolla 

Jelenev paneutui Suomen kysymykseen, johon liittyen hän julkaisi useita teoksia 1890-

luvun mittaan. Kenraalikuvernööri Bobrikovin, uutta asevelvollisuuslakia ajaneen 

sotaministeri Aleksei Kuropatkinin ja jopa keisari Nikolai II:n tiedetään perehtyneen 

Jelenevin kirjoituksiin, joissa hän kannatti jyrkkiä toimenpiteitä Suomen valtiollista eriytymistä 

vastaan.170 Jelenev esitti, että valtiopäivien rooli oli supistettava pelkästään neuvoa-antavaksi. 

Lait ja asetukset tulisi julkaista venäjäksi ja käännöksinä suomeksi ja ruotsiksi. Hän halusi 

poistaa säätyjen verotusoikeuden ja avata siviilivirat myös venäläisille 

suuriruhtinaskunnassa.171 Suomen autonomisen aseman määrittelyriitaan perehtynyt Osmo 

Jussila on luonnehtinut Jeleneviä hyvin laajasti oppineeksi ja pedantiksi172 

 

Baranovski tukeutuu suomalaiskansallisen historiakirjoituksen narratiiviin, kun taas Jelenevin 

teos yrittää kumota samaisen narratiivin poliittiset johtopäätelmät. Laajemmassa kontekstissa 

Baranovski asemoituu venäläisten liberaalien puolelle, jotka ihannoivat suomalaisten 

aineellista vaurautta ja poliittista vapautta. Slavofiili Jelenevin edustaman imperiaalis-

kansallismielisen linjan mukaan Suomen ylimitoitetut vapaudet eivät olleet mahdollisuus vaan 

uhka emämaata ajatellen. Nämä slavofiilit näkivät yhteiskunnallisen rikkonaisuuden syynä 

eurooppalaisen hapatuksen, eikä heille siten tietystikään sopinut zapadnikien ratkaisu 

eurooppalaisuuden lisäämisestä Venäjällä. Apua oli sen sijaan haettava venäläisestä 

omaleimaisuudesta, joka puhtaimmillaan ilmeni oikeauskoisuudessa. Resvoi 

kannatti tekojensa perusteella voimakkaasti tätä ortodoksisuuteen nojautuvaa kansallista 

                                                             
169 Knapas 2004 (Baranovskin suomalaisen uusintapainoksen esipuhe) s.20. 
170 Jussila 2004, s.584-585. 
171 Polvinen 1984, s.50. 
172 Jussila 2004 s.558. 
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kertomusta, jonka kannatus Helsingin ortodoksisen seurakunnan sisällä oli suhteellisen 

vähäistä.  

Suuriruhtinaanmaa Suomi pyrkii alleviivaten sovittamaan yhteen Venäjän ja Suomen 

historialliset päämäärät. Baranovski lainaa pitkään L. Polonskia, joka vuonna 1872 kuvasi 

Aleksanteri I:n Suomelle antamaa erityisasemaa todeten, että “Suomen liittyminen yhä 

kiinteämmin Venäjään voi edetä menestyksellisesti vain siten, että Venäjän hallitus ja 

yhteiskunta tukevat Suomen kehitystä ainoiden olemassa olevien edellytysten, Suomen 

kansallisuuden ja Suomen perustuslain, pohjalta”.173  Samaten Baranovski siteeraa K. E. F 

Ignatiusta (1837–1909), jonka mukaan “siteet, jotka yhdistävät Suomea Venäjään, tulevat vuosi 

vuodelta lujemmiksi ja lukuisammiksi, ja samalla käy yhä ilmeisemmäksi,  että tämän liiton 

tuottamat edut ovat yhteisiä”.174 

Suomen sodan 1808–1809 kuvauksessa Baranovksi toteaa molempien armeijoiden 

osoittautuneen “loistavasti toistensa arvoisiksi vastustajiksi”.175 Hän kehuu Runebergia 

parhaaksi ruotsinkieliseksi runoilijaksi. Suomen valtiolliseen asemaan Venäjään liittämisen 

jälkeen Baranovski ei ota aivan suoraan kantaa, mutta hän esittää myönteisessä valossa jo 

Henrik Gabriel Porthanin (1739–1804) esittämän vision. Porthanin vakaumus oli, että “vaikka 

Suomen kansa ei muodostakaan erillistä valtiota, se on silti oma erillinen kansa ja se voi ja sen 

tuleekin toimia omassa hengessään, kehittyä ja palvellen isänmaataan palvella ihmiskuntaa”. 

Suomalaisuusliikeen tapaan Baranovski korostaa keisari Aleksanteri I:n suopeutta176 ja 

kauaskatseista edistysmielisyyttä. Suomen liittämisessä Venäjään ilmeni Aleksanteri I:n 

“henkinen suuruus” ja “todenmukainen käsitys kansojen historiallisesta kohtalosta”. Venäjä ei 

ollut vielä valmis niihin tärkeisiin parannuksiin, jotka keisari henkilökohtaisesti käsitti 

tulevaisuudessa välttämättömiksi. “Mutta kun hän havaitsi, että Suomessa oli jo lujasti 

juurtuneena sellaista mitä hän olisi toivonut myös koko omalle kansalleen, oli luonnollista, että 

hän päätti säilyttää tämän hyvän ja sen vuoksi hyväksyä toistaiseksi tuon erottamattomasti 

Venäjään yhdistetyn maan erityisaseman”. Baranovski jättää erityisaseman muuttamisen 

kenties hiukan raolleen käyttämällä sanaa toistaiseksi. 

                                                             
173 Vestnik Jevropy no.4/1872. 
174 Ignatius: Storfurstendömet Finland. Statistika anteckningar i anledning af den Första Finska Allmänna 

Utställningen i Helsingfors 1876. 
175 Baranovski s.58. 
176 Baranovski s.63: ”maan olivat valloittaneet sotajoukot, mutta kansan sydämet oli valloittanut Keisarin hyvyys 

ja lempeys.” 
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Jelenev menee suoraan asiaan: “Suomessa asuvaiset venäläiset eivät ole voineet pitkään aikaan 

selvittää itsellensä sitä kysymystä, kuinka tässä Venäjän valtakunnan rajamaassa on 

muodostunut sellainen järjestys, että Venäjän keisarivaltaa tässä julkisesti poljetaan ja 

venäläisiä, heidän uskontoansa sekä uskonpalvelijoita useinkin vainotaan ja loukataan?”177 

Virke resonoi varmasti voimakkaasti kauppias Resvoin henkilökohtaisten kokemusten kanssa, 

vaikka isossa kuvassa venäläisten tai ortodoksien varsinainen vainoaminen oli vähäistä 

suuriruhtinaskunnassa. Tuntemattoman suomentajan esipuheen mukaan “tämän kirjan 

tarkoituksena on oikean käsityksen levittäminen Suomen kansassa perustuslakien sekä Venäjän 

Korkeimman Vallan toimenpiteiden merkityksestä, että kansa voisi toteuttaa Keisarin 

toivomuksen levitettävien harhaluulojen hajoittamisesta”.178 Suomentajan kielenkäytöstä voi 

olettaa hänen äidinkielensä olevan joku muu kuin suomi, suurella todennäköisyydellä venäjä. 

Katkerana hän kertoo, miten kirjaa ei oltu vastustuksen takia saatu painatettua suomalaisissa 

kirjapainoissa vaan se oli täytynyt tehdä Pietarissa 

Jelenev tyrmää Baranovskin esittämän auvoisan kuvan suomalaisten ja Aleksanteri I:n 

molempia osapuolia hyödyttävästä liitosta.  

“Suomen valloittamisen aikana (...) suomenmaalaiset Suomen asiain  johtajat 

olosuhteita hyväkseen käyttämällä olivat hyvinkin nerokkaasti sotkeneet 

kysymyksen  Suomen suhteista Venäjän hallitukseen” (...) Sprengtporten, 

Mannerheim, Rehbinder, Armfelt ynnä  muut (...) jättivät kaikissa laki-

ehdoituksissa ja muissa alamaisimmissa esityksissä kaikenlaisia  epäselvyyksiä ja 

vajavaisuutta sille varalle, että ajan kuluessa ja parempain olosuhteiden 

koituessa  sellaiset vaillinaisuudet voisivat tulla korjatuiksi ja täydellisemmästi 

selitetyiksi heidän  ‘politiikkiansa’ vastaavassa merkityksessä ja voisivat sitoa 

tämän ‘valtio-tiede’ järjestelmän koreaksi  kokonaisuudeksi.” 

Ottamatta kantaa autonomian ajan alun suomalaisten merkkimiesten alkuperäisiin motiiveihin 

on totta, että suomalaisen sivistyneistön käsitys suuriruhtinaskunnan erillisestä asemasta ja 

oikeuksista lepäsi 1800-luvun loppua lähestyttäessä ohuiden valtio-opillisten 

perusteiden varassa. Suomen autonomiaa ei objektiivisesti tarkastellen ollut säädetty niin 

laajaksi kuin suomalaiset sen käsittivät. Aleksanteri I oli antanut Porvoossa vain vakuudet, 

joilla hän venäläisen sanamuodon mukaisesti totunnaiseen tapaan vahvisti valloitetun alueen 

                                                             
177 Jelenev s.7. 
178 Jelenev s.5. 
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”pysyvät” lait. Samalla kun Suomesta tuli sekä valtio (stat) että kansakunta (natio), se oli myös 

Venäjän valloittama provinssi.179 Valtio ja kansakunta saivat termeinä nykyisen merkityksensä 

vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla nationalismin nousun myötä. 

Jelenev perustelee laajasti ja yleistajuisesti rajoittamatonta yksinvaltiutta Venäjän imperiumin 

ainoana vaihtoehtona: “Rajattoman itsevaltiaan ja yksinvaltiaan periajatus on tullut Venäjän 

kansan  ja sen hallitsijain elämän ytimeksi.”180 Resvoi allekirjoitti varmasti tämän näkemyksen, 

joka alkoi olla  yhä vieraampi monille venäläisillekin. Suomessa oli pitkään vaalittu mielikuvaa 

(menneisyyden) hyvästä hallitsijasta, mutta nykyisyydessä vahvaa keisaria ei enää 

kaivattu horjuttamaan saavutettua autonomiaa ja tutunturvallista hallintomallia. Kansan 

keskuudessa suhde keisariin saattoi edelleen olla positiivisempi ja heijastaa 

uskonnollissävytteistä alamaisuutta, joskin tiukan luterilaisissa piireissä hallitsijan 

ortodoksisuus oli aina ollut ongelma. Yleisellä tasolla ajatus rajattomasta itsevaltiudesta alkoi 

olla taloudellistuvassa ja yksilöllistyvässä maailmassa auttamattomasti vanhentunut.  

Nietzscheläisittäin sekä Baranovskin että Jelenevin teokset ovat monumentaalista 

historiankirjoitusta, mutta Suomen suhteista Wenäjään edustaa selvästi myös kriittistä 

historiaa. Jelenevin kirja on paljon enemmän poliittista propagandaa kuin 

Baranovskin esikuvalliseen henkilöhistoriaan tukeutuva yleisteos. Jelenevin 

tulkinnat poliittisesta todellisuudesta ja Suomen asemasta ovat monin paikoin terävämpiä kuin 

Baranovskin epämääräinen tunnelmointi.  

Leo Mechelin kirjoitti murskaavan, monikymmensivuisen arvion Jelenevin kirjasta181. 

Professori Danielson (vuodesta 1906 Danielson-Kamari) piti Jeleneviä pelkkänä Ordinin 

jäljittelijänä.182 On huomionarvoista, että Suomen suhteista Wenäjään käännettiin suomeksi 

eikä suinkaan ruotsiksi: sillä pyrittiin tavoittamaan alemman keskiluokan ja talonpoikaiston 

suomenkielisiä lukijoita, jotka voisivat vielä kallistaa korvansa perinteisen auktoriteettiuskon 

puoleen. Kaksikielinen eliitti hallitsi voimakkaasti pääkaupungin henkistä ilmapiiriä ja kirjanen 

oli uhka heidän pyrkimyksilleen johdatella Suomen kansaa oikean kansallisen itsetuntemuksen 

äärelle. 

                                                             
179 Jussila 2004, s. 773-777. 
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181 Polvinen 1982, s.124. 
182 Jussila 2004, s.585. 
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3. Resvoin rauhankappeli 
 

3.1. Väkisin pystytetty muistomerkki 
 

Niin kutsutun toisen sortokauden (1908–1917) alkaessa 72-vuotias Resvoi sai idean 

muistomerkin pystyttämisestä Haminan rauhan kunniaksi. Tämän Suomen Venäjään liittäneen 

sopimuksen solmimisesta (17.9.1809) oli pian kulunut tasan 100 vuotta. Finljandskaja Gazeta 

kertoo, että Resvoi esitti idean henkilökohtaisesti kenraalikuvernööri Vladimir von 

Boeckmannille syyskuussa 1908.183 Kauppias myös ehdotti kappelin pystyttämistä Uspenskin 

katedraalin viereiselle rinteelle ja lahjoitti asian valmisteluun heti 10 000 markkaa luvaten sen 

lisäksi 24 000 mk omasta kukkarostaan, mikäli muistomerkki toteutettaisiin. Venäjän 

pääministeri Pjotr Arkadjevitš Stolypin ilmaisi suoran tukensa muistomerkin pystyttämiselle.184 

Kenraalikuvernöörin asettaman komitean käsittelyssä muistomerkki tarkentui 

muistokappeliksi, jolle sopivaksi paikaksi katsottiin Uspenskin katedraalin viereinen tasanne. 

Resvoi lupasi lunastaa kappelille tarvittavan maa-alueen kaupungilta.185 Haminan rauhalla oli 

muistomerkki ennestään Haminassa, jossa vanhan linnoituksen ns. lipputorni oli Venäjän 

viranomaisten toimesta restauroitu Viipurin linnan tornia muistuttavaksi rauhantorniksi ja 

muistomerkiksi vuonna 1900.186 

 

Venäläistämistoimien keskellä Haminan rauhan korostaminen oli suomalaismielisille 

vastenmielistä. 100-vuotista taivalta osana imperiumia suostuttiin kyllä juhlimaan, mutta 

ajankohdaksi halutiin Porvoon valtiopäivien avajaisten (28.3.1809) vuosipäivä. Päivävalinta 

olisi muuttanut valloitusjuhlan Suomen autonomian juhlaksi ja muistuttanut Venäjän johtoa 

Aleksanteri I:n kuuluisista lupauksista. Symbolinen kysymys ajankohdasta liittyi siihen 

debattiin, jota oli käyty jo vuosia suomalaisten ja venäläisten välillä: miten, missä, milloin ja 

millaisena Suomi yhdistettiin Venäjään?187 Pääministeri Stolypin ei ottanut korviinsa 

juhlapäivän vaihtoa, vaan kehotti Nikolai II:sta hylkäämään “väärän tulkinnan Porvoon 

valtiopäivistä Suomen valtiollisen aseman määrittäjänä”.188 Suomalaisten harmiksi keisari siis 

määräsi viralliseksi juhlapäiväksi rauhansolmimispäivän.189 Erityisen harmistuneita olivat 

                                                             
183 Finljandskaja Gazeta no. 12/1909. 
184 Pakarinen 1996, s.134. 
185 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.76. 
186 Jussila 1983, s.61-62. 
187 Jussila 2004, s.557. 
188 Pakarinen 1996, s.134. 
189 Uusi Suometar no.165/1909. 
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pääkaupungin ruotsinkieliset lehdet HBL ja Nya Pressen. Helsingin Sanomat (HS) suhtautui 

tapahtuneeseen tyynemmin ja US:n mielestä keisarin päätöksen jälkeen “päivästä on meidän 

taholtamme joutavaa ruveta riitelemään, kun kerran kaikki lienemme yksimielisiä siitä, että 

Suomen yhdistäminen Venäjään on ollut tämän maan historian onnellisin tapahtuma”.190 

 

Rauhankappelin kohdalla edes fennomaaniselta lehdistöltä ei herunut ymmärrystä. Lehtien 

yksimielisen mielipiteen tiivisti kärkevästi Suomalaisen Kansan nimimerkki “helsinkiläinen” 

kesäkuussa 1909 otsikolla ”Suostuuko Helsingin kaupunki palvelemaan titulus Resvoin 

hävyttömyyttä?” Nimimerkki kutsui ”pikkuista nurkkakauppias” Resvoita Suomen äkäiseksi 

vihamieheksi, joka nyt halusi pystyttää ”Suomen kukistamisen” 100-vuotismuistomerkin. 

”Suomen yleisöllä, Suomen kansalla ja Suomen pääkaupungilla ei ole mitään tekemistä 

tällaisen puuhan kanssa. Lahjoittajan solvaava tarkoitus on niin ilmeinen, että jokainen avustus 

suomalaiselta kannalta tuon patsaan pystyttämiseksi osoittaisi täydellistä itsekunnioituksen 

puutetta (…) Sellaisenko muistopatsaan pystyttämiseen ottaisi Helsingin kaupunki millään 

lailla osaa! Ei ainakaan vielä. Sillä, herra Resvoi, vielä ei ole Suomi kukistettu”. 191 

Flugsvampenissa julkaistiin Resvoista pilakuvasarja ja homeerinen pilaruno (kts. kuvaliite 13), 

joiden lehti irvaili sopivan kappelin koristeiksi. Lennokkaimmassa kuvassa Resvoi ratsastaa 

ulostavalla leikkihevosella Suomen historian kirjapinon päällä samalla kun Novoje Vremjan 

päätoimittaja Aleksei Suvorin ja mustasotnialainen äärislavofiili Pavel Bulatzel seppelöivät 

hänet. 

 

Suomalaisen rahoituksen puutteessa varoja kappelin rakentamiseen yritettiin kerätä Venäjältä. 

Puisevan sopimusmuistomerkin sijaan kappelia mainostettiin siellä isänmaan sankarivainajien 

avulla. Jokavuotisilla Bobrikovin muistopäivällisillä Pietarissa nostettiin malja kauppias 

Resvoille “joka on pannut vireille v.1808–1809 kaatuneiden venäläisten sotilaiden 

muistomerkin pystyttämisen Helsinkiin”.192 Samalla kauhisteltiin sitä “surkeata tilaa, johon 

tämä asia on joutunut”. Novoje Vremja (Suuriruhtinaskunnassa “Suomi-syöjäksi” haukuttu 

pietarilainen sanomalehti193) pyysi maaliskuussa 1909 “pietarilaisia antamaan roponsa herra 

Resvoin” kappelin hyväksi.194 Sama lehti arvosteli myöhemmin ankarasti Suomen viranomaisia 

asian hoidossa: 

                                                             
190 Uusi Suometar no.168/1909. 
191 Suomalainen Kansa, no.127/1909. 
192 Turun Lehti no.22/1909, referoi Novoje Vremjan kirjoitusta. 
193 Kuisma 2015, s.141. 
194 Helsingin Sanomat no.69/1909, referoi Novoje Vremjan kirjoitusta. 
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”Eikö vielä nytkään, sadan vuoden kuluttua, ole aika muistaa, onko Suomi 

todellakin valloitettu, missä on valloittaja, missä valloitetut, missä keisarikunnan 

valta? Muistopatsaan pystyttämistä Torkel Knuutinpojalle, Venäjän viholliselle, 

Viipuriin puuhasi aikoinaan kenraalikuvernööri Gerard vastoin Aleksanteri III:n 

tahtoa. Ja venäläisellä verellä valloitetussa rajamaassa ei nyt ole tilaa venäläiselle 

muistopatsaalle!” 195 

 

Nikolai II:n vaatimuksesta Viipuriin pystytettiin ruotsalais-suomalaisen nationalismin Torkkeli 

Knuutinpojan patsaan (1908) lisäksi myös venäläisen nationalismin Pietari Suuren patsas 

(1910). 

 

Kappelijupakka levisi aina Manner-Euroopan lehdistöön asti, kun Resvoin toimintaa 

arvosteleva kirjoitus julkaistiin Berliner Tageblattissa 4.2.1909 (kts. kuvaliite 4).196 

Saksalainen lehdistö alleviivasi mielellään venäläisten alistamishalua idän ja lännen raja-

alueilla. Suomalainen sivistyneistö puolestaan janosi Euroopasta tulevaa symbolista tukea ja 

vahvistusta kansalliselle orientoitumiselleen. 

 

Kaupungin asemakaavakomitea ja puutarhalautakunta suhtautuivat keväällä 1909 hankkeeseen 

alustavan myönteisesti ja esittivät tontin luovuttamista Uspenskin katedraalin edustalta niillä 

virkistävän epäpoliittisilla ehdoilla “että hakijat antavat varmat takeet siitä, ettei sanottu 

muistomerkki millään tavoin pilaa kirkon monumenttaalista vaikutusta” ja “ettei sanotulla 

alueella olevia istutuksia pienimmässäkään määrässä vahingoiteta”.197 Asia siirtyi 

rahatoimikamarille (nykykielellä kaupunginhallitukselle), joka oli poliittisesti valveutuneempi. 

Se hinnoitteli tontin hankkimiseen lupautuneen Resvoin kauhuksi 75 neliömetrin alueen 

arvoksi peräti 15 000 mk (kts. kuvaliite 5).198 Asiaa kommentoi vielä valmistusvaliokunta, joka 

ei ollut samaa mieltä Rahatoimikamarin kanssa. Valmistusvaliokunta ehdotti, että alue olisi 

luovutettu korvauksetta Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle. Tämän poliittisen valmistelun 

ja kiivaan lehtikirjoittelun pohjalta Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 

istuntosalissaan Bockin talossa 15.6.1909. Se hylkäsi anomuksen äänin 23–12. 

Valmistusvaliokunnan puoltavan mielipiteen kumoamista perusteltiin yleisellä mielipiteellä, 

                                                             
195 Helsingin Sanomat no.212/1909, referoi Novoje Vremjan kirjoitusta. 
196 Helsingin Sanomat no. 32/1909, mainitsee Berliner Tageblattin kirjoituksen. 
197 Helsingin Sanomat no.125/1909. 
198 Tuulispää no. 47/1910. 
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joka oli ilmiselvästi muistomerkin pystyttämistä vastaan. Vähemmistöön jääneet arvelivat, että 

poliittisen varovaisuuden näkökulmasta ei pitäisi vaikeuttaa muistomerkin pystyttämistä. 199  

 

Kunnallishallinnon vuosikertomuksessa 1909 päätös on perusteltu siten, ettei valtuusto tiedä 

haluaako Helsingin ortodoksinen seurakunta muistomerkkiä rakennettavaksi aivan 

tuomiokirkkonsa läheisyyteen.200 Tämä kuulostaa meriselitykseltä, mutta epäselvyys 

kreikkalaiskatolisen seurakunnan halukkuudesta muistomerkin rakentamiseen ei ole tuulesta 

temmattu. Sortovuosien aikana mesenaatti Resvoi alkoi olla kiistelty hahmo myös Helsingin 

ortodoksisessa seurakunnassa, joka kipuili ortodoksisen uskon yleisvaltakunnallisiin 

intresseihin sitovan slavofiilisen politiikan puristuksissa. Voimistuvaa ortodoksisuuden ja 

venäläisyyden pyhää liittoa kannattivat seurakunnan ylin johto, uusi kenraalikuverööri Franz 

Albert Seyn (1909–1918) ja myös Resvoi, joka oli lahjoittanut seurakunnalle vuosien mittaan 

suuria summia.201 Sitä vastusti vahva suomalaismielinen oppositio. HBL julkaisi nimimerkillä 

“todellisen rauhan ystävä” kirjoitetun mielipiteen, jossa ortodoksisen seurakunnan 

tuntemattomaksi jäävä jäsen sanoutui irti kappelin suunnittelusta. Hänen mukaansa venäläisen 

seurakunnan jäsenet vastaanottivat idean sekavin tuntein, varsinkin kun tiedettiin että ehdotus 

oli peräisin kaikkea muuta kuin rauhanystävälliseltä taholta. Resvoita lukuun ottamatta 

seurakuntalaiset olivat lahjoittaneet hyvin niukasti rahaa muistomerkkihankkeeseen.202 

 

Kappelin vastustamisen taustalla näkyi Helsingin vanhan venäläisväestön vuosikymmenestä ja 

sukupolvesta toiseen etenevä suomalaistuminen, jolle Resvoi näytti muista varakkaista 

kauppiaista (mm. Sinebrychoffit, Kiseleffit, Kovaleffit, Koroleffit, Wavulinit) poiketen olevan 

immuuni.203  Suomalaistuneiden ortodoksikauppiaiden ja venäläismielisen Resvoin välistä 

juopaa alleviivasi kauppaneuvos Nikolai Matrosoffin kirjoitus Lördagenissa, jossa hän 

Uspenskin katedraalin isännöitsijän ominaisuudessa ja seurakunnan nimissä sanoutui irti 

Resvoihin henkilöityneestä kappelin rahoituskeräyksestä.204 Ortodoksisen seurakunnan 

etäisyyden oton syynä oli aidon suomalaismielisyyden lisäksi todennäköisesti pelko 

profiloitumisesta venäläistämistoimien kannattajaksi. Suomalaisten suhtautuminen 

ortodoksisuuteen eli “ryssänkirkkoon” oli vanhastaan ongelmallinen. 

                                                             
199 Helsingin Sanomat no.135/1909. 
200 Pvm. 25.3.2017 s.15: 

http://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat/helsingin_kunnalliskertomukset/pdf/1909/1909.pdf 
201 Finljandskaja Gazeta no.140/1912. 
202 Hufvudstadsbladet no.248/1909. 
203 Leinonen, Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa s.113. 
204 Lördagen no.4/1909. 

http://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat/helsingin_kunnalliskertomukset/pdf/1909/1909.pdf
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Yleinen mielipide, paikallishallinnon päätös tai seurakuntalaisten ristiriitainen suhtautuminen 

ei vaikuttanut asian etenemiseen. Syyskuun alussa 1909 useat lehdet uutisoivat nöyryyttävästä 

käskystä, jolla Nikolai II kenraalikuvernöörin esittelystä määräsi, että Uspenskin katedraalin 

alueeseen oli liitettävä alue Haminan rauhan muistoksi rakennettavaa kappelia varten.205 Näin 

kaupunginvaltuuston oli nopealla aikataululla myönnyttävä pakkolunastukseen. Vielä 

maanmittaustilaisuudessa 16.9.1909, kaksi päivää ennen asetettua peruskiven laskemista, oli 

epäselvyyttä siitä, mihin kappeli tarkalleen sijoitettaisiin. Kaupungininsinöörin mielestä sen tuli 

kohota aivan katedraalin viereen (jolloin rakennus ei olisi näkynyt Esplanadille), mutta 

ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Aleksei Kosuhinin vetoaminen keisarilliseen 

määräykseen ratkaisi asian: kappelia alettiin rakentaa rinteelle Kanavakadun varteen.206 

Helsingin kaupunki vaati pakkoluovutuksen jälkeen tontista edelleen ylihintaa (15 000 mk), ja 

vasta neljän vuoden kiistelyn jälkeen kauppahinnaksi sovittiin 7500 mk.207 Riita oli poliittinen: 

vuonna 1886 kaupungilla ei ollut ollut ongelmaa myöntää ilmaiseksi isompaa maapalstaa 

kirkon vierestä suntion sittemmin toteutumatonta asuintaloa varten.208 

 

Resvoin kappelin kiistassa havainnollistui paikallishallinnon alisteisuus keisarille ja 

samanaikaisesti demokraattisen ja yksinvaltaisen hallintotavan ristiriitaisuus. Vaikka 

kaupunginvaltuusto oli ollut vuoden 1875 hallintouudistuksesta saakka kaupunkisuunnittelun 

päättävä elin ja Helsingin hallintomallia oltiin 1900-luvun alussa edelleen modernisoitu 

ruotsalaiseen tapaan209, niin viimeinen sana saatettiin sanoa edelleen Pietarista. 

Erimielisyyksiltä ei voitu välttyä kun kaupunkisuunnittelussa pyrittiin kansallisromanttisessa 

hengessä omaleimaisen läntisen Kulturnationin synnyttämiseen ja sitä myöten erottautumiseen 

venäläisyydestä.  

 

Haminan rauhan laimeiden 100-vuotismuistojuhlallisuuksien huipentumana kappelin peruskivi 

muurattiin osoitetulle rinteelle 18.9.1909. Alue oli koristeltu Venäjän kansallis- ja 

laivastolipuilla. Uspenskissa vietetyn juhlamessun jälkeen siirryttiin ristisaatossa rinteelle, 

                                                             
205 Mm. Uusi Suometar no.208/1909 ja Helsingin Sanomat no.208/1909. 
206 Uusi Suometar no.214/1909. 
207 Ilkka no.113/1913. 
208 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.50. 
209 Kolbe 2014, s. 274-275. 
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jossa kappelin perustaan kätkettiin kenraalikuvernöörin johdolla kultarahoja.210 Finljandskaja 

Gazetassa julkaistiin juhlaruno211: 

 

”Tänään on maineikas päivä! 

Ja kaikki temppelit avoinna. 

Niin lauluin kuin suitsutuksin, 

Suomen kansa kiittää Luojaa, 

siunatusta aktista Haminassa.” 

 

Suomalainen lehdistö uutisoi juhlista ja kappelin rakentamisen aloittamisesta lyhyen 

happamasti. Ainoastaan sosiaalidemokraatteja tukeneella pilalehti Kurikalla oli röyhkeyttä 

runoilla katkerasti.212 Työväenliikkeen vihollisiksi olivat nousseet ”ryssä, kirkko ja 

porvaristo”.213 Kurikan julkaisemassa tekstissä yhdistyi itämainen ortodoksisuus, venäläisyys 

ja ”Suomen-syöjyys”. Kauppias Resvoi oli isovenäläinen ”tosiryssä”. Hänen persoonassaan 

ilmeni venäläisten pohjimmiltaan epämiellyttävä ja Suomea uhkaava kansanluonne: 

 

”1. Resvoi, rasvoi, rauhanpatsaan 2. Papit seitsemättä kertaa 

perustus on laskettu,  alueen on astelleet, 

paikka pakkoluovutuksin  lukenehet liturgiiat, 

tshuhnilta on otettu.  vihkivesin kastelleet 

 

3. Oi, mi riemu Resvoi raiskan, 4. Autuaasti kun hän nukkuu, 

kun hän näki päivän tään,  rauhanpatsaan vierehen 

lailla Siimeonin rauhaan  muistomerkki hälle tehkää 

nyt hän pääsee menemään.  kaivertakaa kivehen: 

 

5. Tässä lepää Resvoi suuri, 

tosiryssä sielultaan, 

rajamaitten yhdistäjä, 

valloittaja Suomenmaan.” 

  

Analyyttisemmin kohua kommentoi US:n nimimerkki Matti 21.9.1909:  

 

”Kyllä mielestäni tuntuu liian pikkumaiselta se näärittely, mitä on harjoitettu 

useissa pienissäkin asioissa. m. m. siinä rauhankappeliasiassa, joka on täällä 

vireillä ollut. Olkoonpa tuon kappelipuuhan alkaja kuka tahansa, ei se nyt ole 

                                                             
210 Jussila  1983, s.63. 
211 Jussila 1983, s.64. 
212 Kurikka no.23-24/1909. 
213 Sosialidemokraatti no.126/1912. 
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mikään tavattoman röyhkeyden ilmaisu, että venäläiset ovat tahtoneet pystyttää 

tänne muistomerkin Haminan rauhalle.” 214 

 

Matin pakina kirvoitti HBL:lta vastineen, jossa viitattiin “Venäjän vapaamielisten lehtien 

lausuntoihin, joista huokuu täysi ymmärrys Suomessa osotettuun vastenmielisyyteen Haminan 

juhlia kohtaan”.215 HS:n nimimerkki Tiera ilmaisi oman kantansa tukeutuen siihen 

perustuslailliseen luomistarinaan, joka oli iskostettu suomalaisten mieliin:  

 

”Voinpa hyvin yhtyä siihen, mitä Matti lausui mainitun tapauksen (Suomen 

valloituksen, tekijän huom.) merkityksestä kansallisen edistyksemme 

edellytyksenä kuluneina satana vuotena. Mutta muuten minun filosofiani tästä 

asiasta olisi jokseenkin niinkuin seuraa: Jos olot olisivat saaneet Suomessa 

kehittyä sillä pohjalla, jonka Porvoon Valtiopäivät ja Haminan rauha loivat, niin 

meillä suomalaisilla olisi ollut syytä ilolla ottaa osaa viime lauantain 100-

vuotisjuhlaan. Vaan venäläinen virkavalta on itse, tahtomalla särkeä ne pyhät 

perustuskivet, jotka 1809 laskettiin, luonut sen nyrpeyden, sen epäluulon, sen 

mielenkarvauden, joka nyt Suomen kansan sydämissä asuu, ja on siellä oikeutettu 

ja luonnollinen ilmiö, ja sen kautta tuo virkavalta on katkaissut meiltä 

mahdollisuuden ottaa ilolla osaa siihen juhlaan, joka nyt pantiin toimeen Suomea 

vastaan ilmeisesti tähdätyssä, shovinistisessä sortohengessä.” 216 

 

Isoille sanomalehdille venäläiset eivät vielä olleet vihollisia, mutta heidän toimintaansa ei 

pystytty ymmärtämään. Venäläisen virkavallan tai byrokratian arvostelussa oli sävyjä, jotka 

viittasivat purkautuvaan vastenmielisyyteen koko venäläistä kulttuuria kohtaan. On hyvä 

muistaa, että lehdistö edusti ainoastaan poliittisesti tietoisten suomalaisten näkemystä. 

Merkittävä osa kansasta saattoi edelleen suhtautua nousevaan Resvoin kappeliin neutraalisti. 

Kansallisuusaatteen kohdalla sukupolvien (ja koulutusasteiden) välistä kuilua ei voida kieltää 

1900-luvun alussa. Vuosia myöhemmin eräs kaupunkilainen muisteli maaseudulla asuvan 

tätinsä Helsingin vierailua 1910-luvulla: 

 

                                                             
214 Uusi Suometar no.216/1909. 
215 Helsingin Sanomat no.219/1909, referoi Hufvudstadsbladetin kirjoitusta. 
216 Helsingin Sanomat no.219/1909. 
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”(Korkeasaaresta, tekijän huom.) takaisin palatessa täti sanoi kuulleensa, että 

Korkeasaaren laivalaiturin lähellä pitäisi oleman sen ”Resvoin kappelin” 

kullattuine kupooleineen, minkä hän erikoisesti haluaisi nähdä. ”On se”, minä 

sanoin kuivasti, sillä tuo kunnaalla seisova kimalteleva kupooliryhmä oli aivan 

kuvonnut mieltäni.” 217 

 

Kappelin rakennuskomitea pääsi todella toimeen vasta peruskiven muuraamisen jälkeen. 

Ortodoksista seurakuntaa komiteassa edustivat kirkkoherra Kosuhin ja kauppias Resvoi.218 

Rakennusvarakeräykset Suomessa ja Venäjällä olivat tuottaneet yhteensä 45 000 mk, joka ei 

alkuunkaan riittänyt kattamaan kuluja. Resvoi antoi omista varoistaan yhteensä 50 000 mk, 

mutta tämän lisäksi tarvittiin vielä Venäjän valtiolta saatu 58 000 mk suuruinen lahjoitus. 

Kertyneen summan (153 000 mk) turvin kappelipiirrustukset tilattiin vihdoin professori L.P. 

Shiskolta, joka oli juuri rakentamassa Etu-Töölöön Aleksanterin Kimnaasia, nykyistä 

Luonnonhistoriallista museota. Shisko joutui hankkimaan kappeliurakkaan venäläiset 

rakennusmiehet, sillä suomalaisia ei voitu “edes ajatella palkattavan poliittisesti aralle 

työmaalle”.219 Rakennusmenoja kertyi yhteensä 148 000 mk, joten kootuista rahoista jäi vielä 

5000 mk muistomerkin ylläpitoon.220 

 

Rauhankappeli valmistui syksyllä 1913, ja arkkipiispa Sergei vihki sen 27.10.1913. 

Slavofiilisen muistomerkin merkitystä tihennettiin liittämälle siihen valmistumisvuoteen 

sopivasti osunut Romanovien hallitsijasuvun 300-vuotisjuhla. Seyn oli komentanut paikalle 

koko virastonsa henkilökunnan. Juhlaan osallistuivat myös senaattorikunta sekä kaikki 

kynnelle kyenneet Helsingin varuskunnan upseerit, aliupseerit ja sotilaat. Helsingin 

ortodoksisen seurakunnan jäseniä ja uteliaita oli paikalla niin runsaasti, että kadut ovat 

tukossa.221 Ylen Elävästä Arkistosta löytyy harvinainen lyhytfilmi tästä Helsingin 

venäläisyyden voimanhetkestä.222 76-vuotiaalle kauppias Resvoille (jonka “temppeliksi” 

kappeli oli jo ristitty) tilaisuus oli isänmaallisen elämäntyön suuri palkinto.  

 

                                                             
217 Linnoittaja no.15/1943. 
218 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.77. 
219 Pakarinen 1996, s.134. 
220 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.77. 
221 Koukkunen ja Kasanko 1977, s.77. 
222 Pvm. 27.3.2022: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/rauhankappelin-vihkiaiset-1913 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/rauhankappelin-vihkiaiset-1913
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Miltä valmis rauhakappeli (kts. kuvaliite 6) näytti? Tiilirakenteinen rauhankappeli oli 18 metriä 

korkea ja päällystetty hiotulla harmaalla graniitilla. Sen neljä kaariovellista julkisivua olivat 

keskenään symmetriset ja ylöspäin siirryttäessä nelikulmaisen kellohuoneen päälle kohosi 

pieneen sipulikupoliin huipentuva satorikattotorni. Tornin ikkunasyvennyksiin oli maalattu 

pyhimysten kuvia. Suomenlinnan kirkon tapaan rakennusta ympäröi ankkuriketjuaitaus.223 

Kappelin itäiseen ulkoseinään oli upotettu pronssilaatta, jossa oli (venäjäksi) Haminan 

rauhanartiklat ja maininta, että kappeli oli pystytetty Haminan rauhan ja Suomen Venäjään 

liittämisen muistoksi. Pääoven kölikaariseen katokseen oli kirjailtu raamatunjae 

kirkkoslaaviksi. Rauhankappeli muistutti väritystä lukuun ottamatta Uspenskin katedraaliin 

porraskäytävällä yhdistettyä erillistä kellotornia, joka on edelleen olemassa. 

 

Sirénin mukaan rauhankappeli oli venäläistyylinen lähinnä ornamenttiensa puolesta.224 Sen 

massoittelu noudatteli protestanttisellekin kirkkoarkkitehtuurille tuttua symmetristä 

kuutiomaisuutta. Pienestä koostaan huolimatta rakennus näkyi pitkälle, koska se sijoittui 

rinteeltä suoraan linjaan Pohjoisesplanadin kanssa. Myöhemmin arkkitehti Ilmari Wirkkala 

perusteli kappelin poistoa rakennuksen hallitsevuudella: ”Oliko Rezvoin kappelin naurettava 

ivanauruaan huomattavalta paikaltaan Esplanaadin perspektiivin päästä itsenäiselle Suomelle 

ja sen valkoisen armeijan sotureille jokaisessa itsenäisyysjuhlien paraatissa?”225 

 

3.2 Resvoi ja hänen kappelinsa katoavat 
 

8. marraskuuta 1913 Resvoi sai kunnianosoituksen korkeimmalta taholta.226 Kiitollisuuden 

osoitukseksi Resvoin aloitteellisuudesta ja tuesta kappelin pystyttämisessä Hänen 

Majesteettinsa Keisari nimitti kauppiaan ”kappelin elinkautiseksi ylivalvojaksi”. Ruotsalaiset 

lehdet alkoivat heti ilkkua kappelivalvoja (kappelvärdare) Resvoita kapellimestari 

(kappelmästare) Resvoiksi227. Kaleva innostui runoilemaan ”rauhansaksa” Resvoista.228 

 

Resvoi ei ehtinyt nauttia elinikäisestä kunniatehtävästään kauan. Fyrenin jo vuonna 1899 

esittämä toivomus Resvoin maastamuutosta toteutui juuri ennen tuhoisan maailmansodan 

syttymistä. Huhtikuussa 1914 hän ilmoitti maistraatin istunnossa muuttavansa Pietariin229 ja 

                                                             
223 Sirén 2010, s.129. 
224 Sirén 2010, s.131. 
225 Jääkäri-invaliidi no.1/1931 
226 mm. Uusi Suometar ja Helsingin Sanomat no.263/1913. 
227 Mm. Hufvudstadsbladet no.62/1911. 
228 Kaleva no.265/1913. 
229 Helsingin ortodoksisen seurakunnan pääkirja 1910–1920. 



 

48 
 

pyysi tästä merkintää maistraatin kirjoihin.230 Resvoin myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa, 

mutta Rafael Lindqvist kertoo törmänneensä kauppiaaseen vielä kerran Pietarissa vähän ennen 

lokakuun 1917 vallankumousta. Lindqvistin mukaan Resvoin vanhentuneesta katseesta oli 

kohtaamisessa heijastunut kysymys ”eikö teiltä saa täälläkään rauhaa?”231  Pietariin muuttoon 

oli Resvoin mukaan kaksi syytä, joita hän ei kuitenkaan halunnut kertoa maistraatille. Kauppias 

ilmoitti tittelikseen ”privatieri”, mikä riemastutti suomalaista lehdistöä. ”Pakenevan” Resvoin 

”koroilla eläminen”, ruma ulkomuoto ja venäläismielisyys tarjosivat herkullisen yhdistelmän 

mitä moninaisimpiin pilakirjoituksiin- ja kuviin (kts. kuvaliite 14). US:n nimimerkki Jeppe 

kommentoi muuttoilmoitusta tuoreeltaan: 

 

”Helsinki kadottaa näinä päivinä yhden kuuluisimmistaan, eikä ainoastaan 

Helsinki vaan koko Suomi. (…) Ja tämä näin ikiajoiksi Helsinkiin ja koko 

Suomeen suuttunut ja kyllästynyt on yhdenvertaisuuden kauneimpia kukkia, itse 

ent. kirjakauppias, »privatieri» Nikolai Timofejevitsh Resvoi, Rauhankappelin 

luoja y. m. Hän on tehtävänsä tässä kylässä täyttänyt ja samalla koko maassa. 

Hänen muistopatsaansakin on jo pystytetty. Mitäpä hänellä siis enää täällä 

tekemistä, tässä kylmässä, vihamielisessä ja kaikin puolin vieraassa maassa (…) 

(Hän) jätti jälkeensä vain kappelinsa ja yhden pykälän maistraatin pöytäkirjaan, 

ja muiston miehestä, joka täällä eli vuosikymmeniä, kokosi itselleen sievosen 

omaisuuden kuvitellen yhä elävänsä siinä suuressa isänmaassa ja sitten meni, 

juuri sillä hetkellä, jolloin hänenkin kauniit yhdenvertaisuus-ihanteensa lupasivat 

tehdä tämän saman maan hänen oman maaemonsa kaltaiseksi ja taata hänelle 

ihanan tulevaisuuden. Juuri silloin tunsi hänkin olevansa vieras täällä, eikä 

jaksanut jäädä odottamaan noitten ihanuuksien toteutumista. Jää hyvästi, Nikolai 

Timofejevitsh! Olisin niin mielelläni toivonut, että olisit jo ammoin sitten päässyt 

nyt haluamaasi rauhan satamaan, mutta parempihan myöhäänkin kuin ei 

milloinkaan.” 232 

 

US:n poleemisessa hyvästienjätössä on kiinnostavia pohdintoja. Ensimmäisen maailmansodan 

aattona venäläistämistoimet näyttivät viimein etenevän slavofiileja tyydyttävällä tavalla. 

Lehdistö oli lannistuneempi kuin ensimmäisen sortokauden aikana.  Vuosina 1913–1914 

                                                             
230 mm. Helsingin Sanomat no.94/1914 ja Tampereen Sanomat no.81/1914. 
231 Fyren no.18-19/1919. 
232 Uusi Suometar no.93/1914. 
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johtavat perustuslailliset poliitikot, kuten Leo Mechelin, alkoivat vähitellen taipua 

hyväksymään venäläistämistoimien muutokset välttämättömänä pahana.233 Suomen asioiden 

esittelyjärjestyksen muutos oli johtanut siihen, että Venäjän pääministerin johtama 

ministerineuvosto kontrolloi suurinta osaa Suomen hallinnollisista asioista. Osmo Jussila on 

verrannut tuolloista Suomen ”valtiota” koneeseen, joka kyllä toimi entiseen tapaan, mutta sen 

säätely ja ohjaus oli siirretty Helsingistä Pietariin”.234 Miksi lähes 80-vuotias Resvoi sitten 

halusi, juuri ”elinkautisen” kunnianimen saatuaan muuttaa maasta, jossa hän oli asunut kohta 

50 vuotta? Oliko hän saanut tarpeekseen suuriruhtinaskunnan poliittisesta ilmapiiristä ja 

itseensä kohdistuneista loukkauksista (kts. mm. kuvaliitteet 7, 8 ja 9)? Resvoi tuskin aavisti 

ennalta Helsingin hallinnollisen venäläisyyden tappiota maailmansodassa, mutta hänen 

silmänsä olivat varmasti avautuneet sen suhteen, miten vihattua roolia kulttuurinen venäläisyys 

näyttelisi suuriruhtinaskunnassa. Hän suri syvästi venäläisen kauppiasperinteen katoamista 

Helsingissä.235 Lisäksi venäläiskansallinen herätystyö eteni suuriruhtinaskunnassa kehnosti. 

Venäläisen hallinnon voitto ei ollut tarkoittanut venäläisen nationalismin voittoa Suomessa.  

Klinge esittää, että maailmansodan aattona suomalaisten ”organistisempi ajattelu” oli 

voimistunut: ”se merkitsi luopumista perustuslaillisten vaalimasta historiallis-juridisesta 

Suomen olemassaolon ja erikoislaadun puolustuksesta, mutta sisälsi, siirtyessään enemmänkin 

kansan biologisen olemassaolon linjalle, myös mahdollisuuden rotuun perustuviin 

kansalliskäsityksiin.”236 Heidenin aloittamat, Bobrikoviin henkilöityneet ja Seynissä jatkuneet 

venäläistämistoimet olivat yhdistäneet suomalaisia vielä legalistista valtioerottautumista 

voimakkaammin etnisessä erottautumisessa. 

 

Lehdet olivat katkeran yksimielisiä siitä, että Resvoi piirsi nimensä Helsingin historiaan 

suomalaisia nöyryyttävällä tavalla. Ensimmäisen maailmansodan kumoukset antoivat 

mahdollisuuden pyyhkiä tämän nöyryytyksen pois, kun itsenäisen Suomen kaukainen unelma 

putosi yllättäen suomalaisten syliin. Nuoressa tasavallassa kaupunkitilan uudelleenmäärittelylle 

oli äkkiä polttava tarve. Liehuvan lipun nationalismin innoittamana esitettiin tulevina vuosina 

monia radikaaleja muutostöitä venäläisen vaikutuksen vähentämiseksi Helsingissä. Isoihin 

muutoksiin oltiin valmiita niin ikään modernisaation hengessä. Esimerkiksi arkkitehti Eliel 

Saarisen yhdessä kollegoidensa Bertel Jungin ja Einar Sjöströmin kanssa valmistelemassa Pro 

                                                             
233 Klinge 1997, s.470. 
234 Jussila 2004, s. 738. 
235 Finljandskaja Gazeta no.140/1912. 
236 Klinge 1972, s.95. 
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Helsingfors-suunnitelmassa (1918) päärautatieasema olisi Helsingin tulevaa kasvua 

ennakoiden siirretty Pasilaan, vaikka Saarisen suunnittelema massiivinen asemarakennus oli 

valmistunut vasta pari vuotta aikaisemmin kaupungin keskustaan.237  Toteutumattoman 

suunnitelman esipuheessa Bertel Jung avaa ajan epävarman kuumeista henkeä:  

 

”Maailmansota aiheuttaa sekä valtiollisesti että yhteiskunnallisesti mullistuksen, 

joka järkyttävästi vaikuttaa kaikkeen, minkä kulttuuriyhteiskunta vuosisatojen 

kuluessa on rakentanut. Kaikki arvot muuttuvat. Ja muutokset eivät kohdistu 

ainoastaan taloudellisiin seikkoihin; ihmiskunnan koko elämänkatsomus tuntuu 

horjuvan. Kauvan sitte hylätyltä mielipiteitä ryhdytään kannattamaan uudelleen; 

mikä vastikään oli uudenaikaista viskataan pois vanhentuneena (…) Entistä 

enemmän tulee Suomen yleinen asema tästälähin kuvastumaan Helsingissä, maan 

elämä voimakkaimmin tykkimään tällä paikkakunnalla. ”Rajamaasta" on tullut 

valtakunta, venäläisten pikkusatraappien olinpaikasta valtakunnan pääkaupunki, 

ehkäpä kuninkaankaupunki.”238 

 

Tulevaisuus oli suomalainen, mahdollisesti osin saksalainen, muttei missään nimessä enää 

venäläinen. Vallankumoukselliset venäläissotilaat olivat jo keväällä 1917 poistaneet 

kauppatorin Keisarinnan kiven muistomerkistä (1835) kaksipäisen kotkan ja saksalaismieliset 

aktivistit tuhrivat tervalla Iso-Britannian Helsingin konsulaatin kilven seuraavana vuonna.239  

Muutosmahdollisuuksien ilmapiirissä vanhan vallan ja venäläisen kaupunkikuvan katoaminen 

näyttäytyi monelle itsestäänselvyytenä.  

 

Huhtikuussa 1918 Helsinkiin saapuneet saksalaisjoukot olivat vaatineet venäjänkielisten 

katukylttien poistamista ja toukokuussa kaupunginvaltuusto antoi valmisteluvaliokunnalle 

toimeksi tutkia mahdollisuutta ”poistaa” myös Resvoin kappeli.240 Valmisteluvaliokunta jätti 

purkukysymyksen kaupunginviranomaisten ja ortodoksisen kirkkohallinnon välisten 

neuvottelujen varaan, mutta nämä neuvottelut eivät ehtineet johtaa mihinkään. Rauhankappeli 

tervattiin huhtikuun 13.päivän vastaisena yönä 1919241, saksalaisten Helsinkiin saapumisen 

                                                             
237 Kolbe 2014, s. 279 
238 Jung 1918, s.3. 
239 Suomen Sosialidemokraatti no.124/1919. 
240 Helsingin Sanomat no.45/1918. 
241 mm. Suur-Karjala no. 128/1919, Työläinen no.126/1919. 
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(12.4.1918) ensimmäisen vuosipäivän juhlinnan jälkeen.242 Kyseessä oli samalla 

palmusunnuntain eli ortodoksisen suuren paaston juhlan vastainen yö, mikä Suominen-

Kokkosen mukaan lisäsi teon uskonnollista loukkaavuutta.243 Vahingontekijät olivat piirtäneet 

kappelin portaille suuren luterilaisen ristin. Näitä tervaristejä oli vedetty myös ympäriinsä 

kappelin sivustoille, jonka lisäksi korkealle torniseinustoille oli maalattu sarvekkaita pirun päitä 

(kts. kuvaliitteet 11 ja 12).244 Pääoven pyhimyskuvan päälle oli piirretty mustanpuhuva 

naamataulu. Tapahtunut herätti välittömästi suuria tunteita, oli kyse sitten vahingonilosta tai 

paheksunnasta. Ensimmäisenä asiasta 14.4. uutisoinut Uuden Suomen Iltalehti kertoi 

myöhemmin, että ”Resvoin kappelin tervaamisesta teki ainakin 20 henkilöä meille ilmoituksen 

ja kukin soittajista esitti asiassa oman kantansa, jotka niin jyrkästi erosivat toisistaan, että me 

päätimme kertoa asiain aivan kuivasti, todeten vain että työ näkyi tehdyn perusteellisesti.”245 

 

Tervauksen jälkeen sanomalehtien suhtautuminen ilkivaltaan vaihteli. Uuden Suomen 

pakinoitsija Markku piti tervausta typeränä temppuna: ”Olette (tervaajat) ehkä ajattelemattomia 

koulupoikia? (..) Emme voi kiittää teitä, vaikka jotenkuten ymmärrämme.”246 Helsingin 

Sanomat jätti kokonaan uutisoimatta tapahtuneesta ja ainoastaan suomensi HBL:n pitkän 

kannanoton Muut lehdet-palstalla.247 Tätä HS:n vaikenemista koko kaupunkia kohahduttaneesta 

tapahtumasta voi pitää kummeksuttavana. Suomen Sosialidemokraatti alkoi heti tiistaina 15.4. 

spekuloida tekijöiden henkilöllisyydellä: ”kirkonhäpäisijöistä osa virkapukuisia: 

suojeluskuntalaisia vai Pohjan-Poikia?”248. Lehti oli haastatellut silminnäkijöitä ja 

poliisilaitosta saaden jossain määrin ristiriitaisia tietoja:  

”Sunnuntain vastaisena yönä klo 1 aikaan oli erästä sotilashenkilöä vastaan tullut 

4-5 suojeluskunnan puvussa ollutta miestä ja pari kolme siviilipukuista miestä, 

kantaen tikapuita. Puolisen tuntia myöhemmin nähtiin samat henkilöt kantamassa 

terva-astioita. Miesten ei huomattu olevan juovuksissa.” Kyseisenä yönä ”ei 

vastoin tavallisuutta tien varrella ollut passipoliisia, johtuen tämä poliisilaitoksen 

ilmoittaman mukaan siitä, että poliisimiehistöä ei sen keskuudessa riehuvan 

espanjantaudin takia nykyisin riitä kaikkiin passipaikkoihin.” 

 

                                                             
242 Suomen Sosialidemokraatti no.87/1924. 
243 Suominen-Kokkonen 2016, s.9. 
244 Pakarinen 1996, s.135. 
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247 Helsingin Sanomat no.102/1919. 
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Tervauksen tutkiminen oli poliisilaitoksen etsivän osaston (nykykielellä rikospoliisin) 

vastuulla.249 Heti tiistaina 15.4. pidätettiin Sosialidemokraatin mukaan tervan hankkinut 

henkilö.250 Tästä pidätyksestä ei ole merkintää poliisiarkistossa. 17.4. HS kertoi, että etsivä 

osasto on saanut selville tervaamiseen osallistuneita henkilöitä, mutta ketään ei ole toistaiseksi 

vangittu.251 Kansan Sana tarkensi tietoa.252 

 

”Helsingin etsivä osasto on saanut selville eräitä tervaamiseen osaaottaneita 

henkilöitä. Nämä ovat kertoneet, että he ensiksi olivat eräästä Eteläsatamassa 

olevasta liikkeestä ostaneet 32 litraa tervaa, 4 ämpäriä ja 5 pensseliä sekä vieneet 

ne sitten erääseen taloon Kruununhaassa. Illalla kello 10 ajoissa lähtivät he 

liikkeelle ja suorittivat tekonsa yöllä klo 1-3 välillä. Toiset joukosta vartioivat 

kauempana toisten tervatessa kappelia.”  

 

Näytti selvältä, että tekijöissä oli ollut niin ylioppilaita, suojeluskuntalaisia kuin Pohjan-

Poikiakin eli Viron itsenäisyyssodasta Helsinkiin palanneita suomalaisia vapaaehtoisia. Pohjan-

Pojat olivat jo Virossa hävittäneet tsaarinkuvia julkisilta paikoilta.253 Työläinen irvaili, että 

koska tekijöissä kuului olleen ”vormupukuisia”, niin tervaajia ei saataisi koskaan kiinni edes 

”valkoisilla” poliisikoirilla.254  

 

Poliisitutkimuksessa syylliset saatiin selville, mutta asia painettiin työväen lehdistön arvailujen 

mukaisesti villaisella. 30 vuotta myöhemmin (1949) Suomen Kuvalehden nimimerkki 

Pinocchio kirjoitti tervauksesta muistelon, jossa se paljastaa syylliset nimiä kertomatta.255 

Tervauksessa käytetyt pitkät tikkaat oli lainattu Ylioppilastalolta ja muutkin jäljet johtivat 

lehden mukaan joukkoon ylioppilaita ja nuoria upseereita. Syylliset olivat pian poliisin tiedossa, 

mutta tervaajien nimiä ei koskaan laskettu julkisuuteen eikä ketään asetettu syytteeseen. 

”Kertoipa huhu, että asian johdosta käyntiin pannut tutkimuksetkin korkeammalta taholta 

                                                             
249 Työn Voima no.31/1919. 
250 Suomen Sosialidemokraatti no.88/1919. 
251 Helsingin Sanomat no.103/1919. 
252 Kansan Sana no.74/1919. 
253 Uusi Aura no.5/1901. 
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255 Suomen Kuvalehti no.16/1949. 
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tulleesta määräyksestä keskeytettiin.” Tätä Suomen Kuvalehdessä esitettyä huhua tukee se, ettei 

läpikäymistäni poliisiarkistoista 1919-1920 löydy mitään mainintaa kappelin tervaamisesta.256 

 

Pinocchiolla on tarkka tieto yön kulusta ja tehtävienjaosta. Kokoontumispaikkana toimi 

Kauppatoria vastapäätä sijainnut Rantahotelli, josta puolenyön jälkeen lähdettiin ”töihin”. 

Tervasangot ja Ylioppilastalon tikkaat oli tuotu valmiiksi Keisarinnankivelle, josta ne joukolla 

kannettiin Katajanokalle. Osa ryhmästä ryhtyi heti tervaamaan kappelia toisten vahtiessa. 

Työssä kesti muutama tunti. Paikalle osui tarpeettoman utelias konstaapeli, mutta ”hyvällä 

puheella hänetkin saatiin asettumaan ja poistumaan”. Pinocchio muistuttaa, ettei kappelia ollut 

rakennettu palvelemaan uskonnollisia tarkoituksia. Sen oli pystyttänyt ”rikas kauppias Resvoi 

mielistelläkseen tsaarinaikaisia vallanpitäjiä ja Suomen tultua itsenäiseksi nuoret 

isänmaallisessa innostuksessaan halusivat hävittää kaikki tämäntapaiset muistomerkit”. 

 

Työväen lehdistölle kappelin tervaus tarjosi tilaisuuden kritisoida koko Helsingin valtaukseen 

liittyvän juhlan luonnetta ja laittomuuksiin sortuvaa isänmaallisuutta. Esimerkiksi Työn Voima 

intoutui kertomaan tapauksesta otsikolla Helsingin ”vapausjuhlat”257.  Kristilliset ja 

sosialistiset sanomalehdet löysivät harvinaisesti toisensa arvostellessaan ilkityötä. Kotimaa 

tuomitsi tervaamisen tuoreeltaan tunteikkaan ankarasti otsikolla “Pyhäkön Raiskaus”.258  

 

”Sanoin kuvaamattoman törkeän raakuuden esineeksi on Palmusunnuntain 

vastaisena yönä joutunut pääkaupunkimme kreikkalaiskatolisen kirkon vierelle 

rakennettu n. s. Resvoin rauhankappeli. Se voidaan täydellä syyllä rinnastaa 

julkeudessa kapinallisten raakoihin pyhäköidemme häpäisyihin. (…) rikollisten 

jäljet näyttävät olevan etsittävissä sivistyneiden piiristä. Lieneekö sitten 

kysymyksessä suomenkieliset herrasheittiöt (…) Mutta löytyköön rikolliset mistä 

piiristä tahansa, pysyy tosiasiana, että on kysymyksessä rikos, joka on sangen 

laajakantoinen ja tuhoisa maallemme ja kansallemme sekä sisään- että ulospäin, 

rikos, joka täytyy sovittaa siten, että syylliset rangaistaan tavalla, jota osoittaa 

koko maailmalle, ettemme katsele moisia tekoja ei edes yltiöpääisänmaallisuuden 

                                                             
256 Ei mainintoja rauhankappelin tervauksesta kuulustelupöytäkirjoissa 1919–1920 (Cb) tai 

Poliisitutkintapöytäkirjojen konsepteissa 1919 (Ca). Helsingin poliisilaitoksen rikososaston arkisto, 

Kansallisarkisto. 
257 Työn Voima no.31./1919 
258 Kotimaa no.29/1919. 
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varjossa läpi sormien. Yhteiskuntaa säilyttävä vaisto vaatii, että teemme 

ainaiseksi lopun moisesta vandalismista.” 

 

Kotimaan kirjoituksessa näkyy kirkollisten piirien uskonnollissiveellistä järjestystä korostava 

vanhoillisuus. Esimerkiksi pilalehti Tuulispää suhtautui kappeliin kohdistuneeseen 

jumalanpilkkaan huomattavasti karnevalistisemmin (kts. kuvaliite 12).  

 

HBL:n ensireaktio tervaukseen oli ristiriitainen. Nimimerkki Sam (Arthur Sjöblom) kertoo 

tapahtuneesta otsikolla Råhet (Raakuus).259 Kirjoittaja kertaa kappelin pystyttämiseen liittyneet 

vääryydet, mutta toteaa aikojen muuttuneen. Venäläinen valtataho ja sen edustajat ovat 

kadonneet ikuisiksi ajoiksi, joten rakennusten ja taideteosten tulisi sivistysvaltiossa säästyä 

kuvainraastamiselta. Kirjoittajalla ei olisi ollut suurempaa huomauttamista, mikäli herrasmiehet 

olisivat kappelin sijaan kierittäneet kappelin pystyttäneen Resvoin tervassa ja höyhenissä, mutta 

nyt uhriksi joutui viaton rakennus. Samassa numerossa HBL kirjoittaa tervauksesta myös 

uutismaisesti. Lehti kummeksuu, miten raaka ilkityö oli saatu tehtyä häiriöttä loppuun asti. 

Seuraavan päivän numerossa HBL kertoo silminnäkijälausunnosta, jonka mukaan tervaajia oli 

ollut kymmenkunta ja he olisivat mahdollisesti kuuluneet  Pohjan-Poikiin.260 Samalla se julkaisi 

pitkän näkökulman tervaukseen, todeten uskontoon liittyvien rakennusten yleismaailmallisen 

suojelutarpeen ja toivoen syyllisten saattamista edesvastuuseen. Samalla HBL kuitenkin korosti 

tämän ”orjuuden” muistomerkin olevan jäänne venäläisen sorron pimeimmältä ajalta. Kappeli 

rakennettiin halveksittavan henkilön aloitteesta, vastoin kansan ja paikallisten viranomaisten 

tahtoa. Todellista uskonnollista merkitystä HBL ei rakennuksella nähnyt olevan. Lehti tuntuu 

harmittelevan, ettei kappelia jo Helsingin valtauksen tuoksinassa hävitetty, kuten joitain 

vähäisempiä venäläisiä muistomerkkejä. Se esittää, että ortodoksinen seurakunta nyt poistattaisi 

tervatun kappelin ja ottaisi rakennusaineksen haluamaansa käyttöön muualla. 

 

Jotkut lukivat silti HBL:n linjan kappelimyönteiseksi. Liitossa nimimerkki Simo vastasi, että 

HBL ”vanha suomalaisen kulttuurin vihollinen ja ryssäin innokas liehittelijä oli nostanut äläkän 

edesmenneitten ystäväinsä muistomerkkien häväisemisestä” (…) Hufvudstadsbladet, jolla ei 

ole mieluisampaa työtä kuin suomalaisten solvaaminen, on yhtynyt tässä tervajutussa 

Sosialidemokraattiin. Mikä sen luonnollisempaa. Idän ja lännen ihailijat loytävät toisensa 

Resvoin rauhankappelissa. Raaempi ja hienompi bolshevismi ovat keksineet kohdan, missä 
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yhteisymmärrys käy laatuun.” Samalla Simo sivulauseessa epäilee, että tervauksen motiivikin 

olisi punainen. ”Sellainen lehti (Sosiaalidemokraatti, tekijän huom.) puhuu ryssäin kirkkojen 

häväisemisestä, joka on valmis puoltamaan samoja tekoja, kun on kysymyksessä suomalaiset 

kirkot. Jokainen kunnon kansalainen muistaa kuinka punaiset kohtelivat Suomen temppeleitä. 

Sosiaalidemokraatti ”on saanut aiheen puskea vihansa suojeluskuntiin ja Pohjan Poikiin. (…) 

Mutta olisiko mikään ihme, jos tämän työn olisivat suorittaneet juuri ne, joilla on jo siihen 

ennestään kokemusta.”261 Punaiset olivat sisällissodan aikana turmelleet ortodoksikirkon mm. 

Tampereella.262 Ryssäviha oli ollut sekä valkoisten että punaisten keskuudessa yleistä.263 

 

Ruotsinkieliset lehdet olivat aikaisemmin suhtautuneet yksimielisen vihamielisesti Resvoin 

henkilöön ja hänen kappeliinsa, mutta nyt osattiin aavistaa historian suomalaistamisen 

uhkaavan myös suomenruotsalaista kulttuurielämää. Svekomaani Lindqvistin omistama 

pilalehti Fyren (joka oli vuosikaudet moukaroinut Resvoita) julkaisi tervatusta kappelista 

kuvan, jossa se korosti teon tuomaa häpeää ulkomaiden silmissä.264 Fyrenkin ihmetteli 

tervauksen poliisitutkimusten tyrehtymistä.265 Myöhemmin 1920-luvulla vanhasta 

fennomaniasta intoutunut nativistinen aitosuomalainen liike ajoi aggressiivisesti yksikielisyyttä 

Suomeen. Jälleen kiihtyvän kieliriidan mausteena tervaa siveltiin ruotsinkielisiin katukyltteihin 

useissa kaupungeissa.266 Sosialistin uutisoinnissa kerrotaan oululaisten poliisien olevan kylttien 

tervauksen selvittelyssä motivoituneempia kuin helsinkiläisten poliisien Resvoin kappelin 

tervauksen kohdalla.267 Venäläisviha oli kansallisen eheyden kannalta terveellisempi 

vaihtoehto kuin ruotsalaisviha, koska sitä vastustamassa ei ollut vaikutusvaltaista vähemmistöä 

tai vanhoja instituutioita. Toisaalta venäläisiinkään kohdistuva syrjintä (joka oli 

saksalaisinnostuksessa johtanut myös venäläisten joukkokarkotuksiin) ei ollut suotavaa 

kansainvälistä julkisuutta. Sekä suomen- että ruotsinkielisten lehtien kirjoituksissa oltiin 

huolissaan suomalaisten ”tervatusta” maineesta maailman silmissä. Läntisen maabrändin ohella 

huolen taustalla oli akuutti Ahvenanmaan kysymys, jonka ratkaisua odotettaessa ei haluttu 

saada kyseenalaista näkyvyyttä. 

 

                                                             
261 Liitto no.89/1919. 
262 Keskipohjanmaa no.39/1918. 
263 Keskisarja s. 29 ja 35. 
264 Fyren no.22-24/1919. 
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Tervattu kappeli herätti pikemmin maanlaajuista kuin maailmanlaajuista huomiota. 

Sisällissodan karaisemat pisteliäät pienlehdet muualta Suomesta olivat yleensä tyytyväisiä, 

esimerkiksi Loviisan Sanomien mielestä ”työstä ei ole sanottava muuta kuin hyvää”268. Paikan 

päälle Katajanokalle ”virtaili ihmisiä aivan tulvimalla: paljon enemmän kuin aikanaan sen 

rakennuttajaa surullisen kuuluisan kirjakaupan ikkunain ääreen”.269 Kuopion Sanomien 

pakinoitsija Nokipoika vahvisti kansansuosion: ”Kaikki Helsingissä pistäytyvät maaseutulaiset 

tekevät sen luo pyhiinvaellusretken (…) Tietysti kaikki vallan vilpittömästi paheksuvat tuota 

tekoa, mutta naurunvirneeseen, oikein semmoiseen iloiseen irvistykseen pakkasi menemään 

suu niin minulta kuin muiltakin tätä ”pyhyyden” häväistystä katsellessa.”270 Kajaanin Lehdessä 

nimimerkki Känä (nuori Urho Kekkonen) iloitsi kuinka ”ukko Resvoi kääntyi haudassaan, että 

arkun laudat risahtelivat.”271 Toimittaja Aarno Laitinen on Iltalehden kolumneissaan (2008, 

2011 ja 2012) väittänyt Kekkosen 19-vuotiaana osallistuneen myös rauhankappelin 

tervaukseen, mutta tästä en löytänyt todisteita.272 Joulukuussa 1924 Kekkonen oli joka 

tapauksessa tervaamassa Helsingin yliopiston Aleksanteri I:n monogrammia, joka sen jälkeen 

poistettiin yliopiston julkisivusta AKS:n vaatimusten mukaisesti.273274 Lisäksi hän osallistui 

kaupunkitilan omatoimiseen uudelleennimeämiseen keväällä 1924 liimaamalla imperiaalisen 

ajan katukyltteihin suomalaistettuja nimiä.  

 

Sivistyneistön taholta omalla nimellään tervaukseen otti sanomalehdistössä ensimmäisenä 

kantaa Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian professori Kustavi Grotenfelt jo pari 

päivää tapahtuneen jälkeen. Uudessa Suomessa julkaistussa mielipidekirjoituksessa hän piti 

kappelin poistamista katukuvasta välttämättömänä. Tervaus keinona ”on ollut jotenkin viaton”, 

koska kappelirakennus loukkasi sekä kansallista että uskonnollista tunnetta. ”Jokaisessa 

muussa itsenäisessä maassa olisi mokoma muistomerkki jo aikaa sitten hävitetty tai siirretty 

näkymättömään paikkaan (voidaan viitata Unkariin tai Puolaan jos vertailuja tahdotaan 

tehdä).”275 Grotenfelt profetioi, että ellei rakennusta poisteta niin ei ”vielä viimeistä kertaa ole 

tästä kappelista ikävyyttä nähty.” 
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Grotenfeltin avauksen jälkeen kulttuuri- ja tiedevaikuttajat väittelivät kappelin kohtalosta 

antaumuksella. Heidän argumenttinsa nojasivat nietzscheläisittäin vaihtelevasti 

monumentaaliseen, kriittiseen ja antikvaariseen historiaan. Debatointia kuvaa hyvin oheinen 

HS:n kirjoitus: 

 

”Kysymys venäläisen pääkirkon vieressä sijaitsevan n. k. Reswoyn 

muistokappelin kohtalosta on, kuten tunnettua, ollut vilkkaan pohdinnan aiheena, 

varsinkin siitä asti kun se tuli perinpohjin tervatuksi. Tämän venäläisajan muiston 

poistamista on monelta taholta vaadittu. Nyt ovat muutamat henkilöt - hrat Carl 

von Bonsdorff, Magnus Enckell, Sigurd Frosterus, Rolf Lagerborg, Gunnar 

Landtman, Georg Schauman ja Jean Sibelius ryhtyneet Hufvudstadsbladetissa 

julkaisemallaan kirjoituksella276 ajamaan sellaista mielipidettä, että rakennus olisi 

pysytettävä paikoillaan, koska se heidän mielestään on muuttunut paljaaksi 

historialliseksi muistomerkiksi venäläiseltä ajalta, jota emme saata pyyhkiä 

historiastamme, ja kun se muodostaa kirkon kanssa esteettisen kokonaisuuden. 

Sen hävittäminen olisi nousukasmaista entisyytensä häpeämistä, päättelevät 

mainitut kirjoittajat. Lähettäjien kirjoitus sai heti vastineen Hbl:n seuraavassa 

numerossa, jossa tri Axel Lille valaisee kappelin syntyhistoriaa. Sen rakennutti 

vieras onnenonkija narri, joka sitten halusi saada itselleen mainetta. Hän saikin 

siitä ritarimerkit ja »kunniavahtimestarin» arvon. Mutta hänen muistomerkkinsä, 

joka antaa kokonaiselle kaupunginosalle venäläisen näyn, ei olisi koskaan tullut 

pystytetyksi paikalleen, jos meillä olisi ollut silloin sananvaltaa maassamme. 

Tällainen isänmaallista mieltä ja oikeudentuntoa loukkaava muistomerkki 

äskeisiltä sortovuosilta on poistettava, aivan niinkuin me pesemme likatäplän 

kasvoiltamme. Tämän laitoksen hävittäminen ei ole »nousukkaiden» työtä, vaan 

vapaiden miesten, jotka vapauttavat itsensä vieraan sorron muistoista.  

Samassa lehdessä on eilen parikin lausuntoa asiasta. Rva Aino Ackté-Jalander 

kirjoittaa, että mitä syvimmällä paheksunnalla lukee yllämainitun, kappelia 

puolustavan lausunnon. Arkkitehtonisella näkökannalla ei tällaisessa tapauksessa 

voi olla mitään merkitystä. »Rauhankappeli» pystytettiin Suomi-vihaajan 

Reswoyn, venäläisten virkamiesten ja kenraalikuvernöörin toimesta Suomen 

kukistamisen muistoksi. Tällaiset historialliset muistomerkit ovat hävitettävät, 
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niinkuin jokainen itseään kunnioittava kansa, historiallisten mullistusten 

sattuessa, poistaa kaikki sellaiset merkit, jotka alentavat sen kunniaa tai ovat 

aikaansaadut vastoin kansakunnan tahtoa. Prof. Hjalmar Chrons mainitsee, että 

hänenkin nimeänsä oli pyydetty yllämainittujen »muistokappelin» puolustajain 

kirjoitukseen, mutta oli hän kieltäytynyt. Prof. Chrons huomauttaa, että kappeli ei 

ole mitään muuta luin Reswoyn itsensä muistomerkki, joka tarpeettomana varsin 

hyvin voidaan hävittää; laitoksen rakennustaiteellisesta arvosta mielipiteet taas 

ovat vähintäänkin jakautuneet. Sitä parempi, mitä vähemmän meillä on muistoja 

venäläisajalta.”277 

 

Tervaus oli tehnyt kappelin symbolisesta merkityksestä päivänpolttavan kysymyksen. 

Rakennusta verrattiin Ranskan hallituksen Elsass-Lothringenissa tuhoamiin saksalaisiin 

sotamuistomerkkeihin278. Pitäisikö kappeli korjauttaa vai poistaa? Helsingin kaupunkia 

vaadittiin tekemään pikainen päätös, mutta pilalehtien riemuksi tervainen kappeli jäi 

nököttämään kaupunkikuvaan kuukausiksi. Ortodoksinen seurakunta ja kaupunki väittelivät 

jatkotoimenpiteistä. Asian pitkittyminen oli yhä kiusallisempaa viranomaistahoille.279  

Helsingin ortodoksinen seurakunta asettui sille kannalle, ”että kappeli on pysytettävä paikallaan 

ja saatettava uudelleen kuntoon, kuitenkin ottamalla huomioon, että sen poliittiset tunnusmerkit 

poistetaan”.280 Poliittisilla tunnusmerkeillä tarkoitettiin todennäköisesti rakennusta koristaneita 

pronssilaattoja, joissa kerrottiin kappelin olevan Haminan rauhan ja Suomen valloituksen 

muistomerkki. 

 

Lapuan liikkeen tuleva johtaja Vihtori Kosola kertoo muistelmissaan (1935) tervatun kappelin 

räjäytyssuunnitelmasta keväällä 1920, kun asia ei tuntunut byrokraattisin keinoin edistyvän. 

Kosolan organisoima ryhmä hankki 16 kg dynamiittia ja järjesti poliisivartion suunnitelluksi 

yöksi pois kappelin läheisyydestä. Pulmaksi muodostui räjähteen sijoittaminen. Aktivistit 

pelkäsivät, että pamauksessa särkyvät samalla presidentinlinnan makuuhuoneen ikkunat. Tästä 

huolimatta räjäytyspäivä oli jo sovittu, mutta lopulta viranomaiset kiirehtivät kappelin purkua 

niin, että suunnitelmaa ei ehditty panna toimeen. Tätä Kosola harmittelee, sillä räjäytys ”olisi 
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ollut omiaan herättämään asianmukaisen mielipiteiden vaihdon ryssäläisyydestä, joka vielä 

silloin istui sangen lujassa.”281 

 

Resvoin kappeli purettiin vihdoin sisäministeriön päätöksellä keväällä 1920. Ortodoksinen 

seurakunta lähetti vielä maaliskuussa 1920 valtioneuvostolle kirjelmän, jossa toivottiin 

kappelin jäävän paikoilleen ja vaadittiin toimenpiteitä ilkivallantekijöiden asettamiseksi 

syytteeseen.282 Paria päivää myöhemmin alkoivat kuitenkin purkutyöt.283 Kappelin jäänteet 

siirrettiin Hietaniemeen ortodoksiselle hautausmaalle, jonka nurkassa ne lojuivat parikymmentä 

vuotta. Vuonna 1937 kappelin kiviä siirrettiin katolisen kirkon lunastamalle hautausmaa-

alueelle ja ne louhittiin uusiokäyttöön.284 Osan kappelin jäännöksistä hankki yksityinen 

kreikkalaiskatolinen yhdyskunta Munkkiniemeen rakennettua Pokrovan kirkkoa (1953) varten, 

joka toimii nykyisin Moskovan patriarkaatin alaisuudessa.285 Resvoin luulisi hyväksyneen 

tämän rauhankappelin uusiokäytön. 

 

Kappelin purkamisen jälkeen leimahti kiinnostava jälkinäytös, kun rakennuksen paikalle 

haluttiin pystyttää Saksassa ja Kuurinmaalla kaatuneiden jääkärien muistomerkki. Suomessa 

kaatuneiden venäläisten sotilaiden muistoa vaalineen kappelin paikalle haluttiin suomalaisten 

sotilaiden muistomerkki, jotta kaupunkitilan puhdistus olisi perinpohjainen. Uuden Suomen 

Iltalehti oli jo aiemmin ehtinyt heittää ilmoille idean vapaussodan muistomerkin 

rakennuttamisesta “Resvoin kummulle”.286 Paikan uusiokäyttö herätti sekä tukea että 

vastustusta 1920-luvun alussa: yhtäältä nähtiin symbolisesti voittoisana vallata alue 

suomenmieliseen tarkoitukseen, mutta toisten mielestä koko maapalsta oli kappelin jäljiltä 

saastunut. Vieressä kohoava Uspenskin katedraali oli myös mielikuvallisesti hankala tausta 

isänmaalliselle muistomerkille. Patsasta hahmotelleen arkkitehti Ilmari Wirkkalan mukaan 

”etupäässä samat esteetikot, jotka olivat Rezvoin kappelia puolustaneet, polemisoivat 

jääkärimonumenttia vastaan sille paikalle”. 287 Patsasta varten kerättiin varoja, mutta kun 

suunnitelma ei toteutunut niin rahat (90 000 mk) käytettiin jääkäreiden hautapatsaisiin 

Kuurinmaalla ja Saksassa. Yrittäessään propagoida jääkäripatsasta Suojeluskuntalaisen Lehti 
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julisti, että “rezvoimaisuus” oli punaisuuttakin suurempi vaara.288 “Rezvoimaisuus” tarkoitti 

kaikkea venäläisen toiminnan hyväksymistä ja tukemista, ja sen vanhoja kannattajia oli maa 

kirjoittajan mielestä yhä pullollaan. Suomessa vaikuttavan ”ryssäläisyyden” vastustaminen oli 

oikeistopiirien ydintoimintaa 1920-luvulla.289 Ideologisessa ryssänvihan lietsonnassa tsaarit ja 

komissaarit sekoitettiin surutta.  Suomen Heimon nimimerkki Bube pakinoi: “kun tänne tulee 

Trotski tai joku muu polsevikkikomissaari, saamme takaisin Resvoin kappelin.”290  

 

4. Muistomerkit: venäläisyys ja suomalaisuus Helsingin 
kaupunkikuvassa  
 

Osmo Jussila toteaa teoksessa Venäläiset Suomessa 1809–1917 (1985) Venäjän olleen ennen 

1900-lukua vain osittain ”venäläinen”.291 Se oli monikansallinen imperiumi, jonka läntisissä 

osissa oli parempi puhua pikemminkin pietarilaisuuden kuin venäläisyyden vaikutuksesta.292 

Helsingin kohoaminen Suomen hallinnolliseksi ja sivistykselliseksi keskukseksi oli osa 

Venäjän keisarikunnan harjoittamaa aluepolitiikkaa, jolla pyrittiin vähentämään vuosisataista 

ruotsalaista vaikutusta ja länsirannikon (etenkin Turun) merkitystä. Helsingin yhdenmukainen 

empirekeskusta voimisti kuvaa Pietarin pittoreskista “pikkuserkusta”. Riitta Pakarinen kuvaa 

miltä Helsinki näytti meritse lähestyttäessä 1800-luvun puolivälissä: 

 

”Viaporin kultakupolisen sipulikirkon ja uhkean rantakasarmin jälkeen avautui 

kaupungin siluetti, jota hallitsivat punatiilinen Uspenski-katedraali 

kultakupoleineen ja toisella reunalla tuntemattoman pietarilaisen arkkitehdin 

aloitteesta viisitorniseksi muutettu keltainen Nikolainkirkko (nykyinen 

tuomiokirkko), jonka kupolit oli keisarin toivomuksesta maalattu venäläisittäin 

taivaansinisiksi kultaisin tähdin. Kirkkojen välissä oli yhtenäisten empirefasadien 

rivistö. Rantaan tultaessa oli ensimmäisenä vastassa vuoden 1833 keisarivierailun 

muistoksi pystytetty Keisarinnan kivi, jonka huipulla olivat keisarikunnan 

tunnukset: maapallo ja kaksipäinen kotka rinnassaan suuriruhtinaskunnan 
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vaakuna. Matkailija tunsi epäilemättä tulleensa Venäjän keisarikuntaan ja 

eräänlaiseen Pienois-Pietariin.” 293 

 

1800-luvun puolivälin ”venäläinen” Helsinki oli monenlaisten identiteettien sulatusuuni. Eliitin 

uravalinnat saattoivat olla imperiaalisia, hallinto ruotsalaista, ylioppilaiden ideologia 

suomalaiskansallinen, valtiolojaalius suomenmaalainen, patriotismi runebergilaista, 

elinkeinotoiminta anglokapitalistista, majesteettiuskollisuus venäläistä, kaikki samanaikaisesti. 

Identiteettien moninaisuus heijastui kaupunkikuvaan ja kaupunkikuva puolestaan asukkaiden 

identiteetteihin. Nationalismien kamppailu kuitenkin kavensi ja pelkisti identiteettien kirjoa 

vuosisadan loppuun tultaessa. 

 

Laura Kolbe on tutkinut Helsingin kaupunkihistoriaa ruotsalaisen, venäläisen, kansallisen, 

kaupallisen, maantieteellisen ja yleiseurooppalaisen vaikutuksen vaihtelevana näyttämönä.  

Helsingin omaehtoinen urbanisaatioprosessi käynnistyi itäeurooppalaiseen tapaan verrattain 

myöhään. Kolben mukaan vuodesta 1812 alkaen Helsingistä rakennettiin ensin tyypillinen 

venäläinen hallintokaupunki monumentaalisine piirteineen. Senaatintorin hallinnollisen 

näyteikkunan ympärille alkoi vähitellen kasvaa itsenäinen urbaani keskittymä. 

Paikallishallinnon voimistuessa ja talouselämän vilkastuessa kaupunkikehityksen kärkeen 

nousivat 1870-luvulta alkaen kansallinen identiteetti ja moderni länsieurooppalaisuus.294 

Viaporin, kasarmien, kirkkojen, kenraalikuvernöörin virka-asunnon ja kadunnimien ohella 

korostuneesti venäläisyyden saarekkeiksi piirtyivät muutamat koulurakennukset (Tabunovin 

koulu, Aleksanterin kimnaasi), kulttuurilaitokset (Aleksanterin teatteri) ja kaupat (Resvoin 

kirjakauppa). 

 

Helsingissä muistomerkkien tai patsaiden pystyttäminen ei ollut hallinnon, vaan erilaisten 

kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten vastuulla. Sekä J. L. Runebergin (1885) että Aleksanteri II:n 

patsaan (1894) paljastustilaisuudet olivat suuria kansanjuhlia, sillä elettiin yleiseurooppalaista 

”statuomanian” aikaa. Patsaiden avulla yhteiskunnan jäsenten haluttiin liittävän itsensä ja 

identiteettinsä yhteisölliseen tarinaan. Muistomerkit ovat sananmukaisesti muistojen merkkejä. 

Sosiologis-historiallisesti näitä “muistin tihentymisiä” on tutkinut mm. Pierre Nora. Hän 

laajensi kollektiivisen muistin jättikollaasinsa (Les lieux de mémoire-kokoelma, 1984–1992) 

myös muistojen, tapahtumien ja historiallisten henkilöiden merkitsemiiin paikkoihin. Nora 
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esittää, että mielekäs kollektiivinen muisti on kadonnut modernista maailmasta mm. tieteellis-

analyyttisen historiankirjoituksen purkutyön vaikutuksesta. Tuomas Tepora katsoo, että Noran 

nostalgisessa näkemyksessä on kaikuja Nietzschen historianfilosofiasta.295  Sosiologi Jeffrey 

K. Olickin mukaan 1800-luvun lopulla puhkesi nationalismin nousuun kytkeytyvä 

ensimmäinen muistibuumi, jota sata vuotta myöhemmin seurasi nationalismin hiipumiseen 

liittyvä tieteellisen muistitutkimuksen memory boom. Ensimmäisen boomin voi nähdä 

perustuneen monumentaaliseen historiaan, jälkimmäinen antikvaariseen ja kriittiseen 

historiaan. Monumentaalisen historian ja nationalismin välinen liitto on luonnollinen, sillä 

molemmat ammentavat esimerkillisen palauttamisen ja esimerkillisen tulevaisuuden 

merkityksellisyydestä. Etnografi ja sosiologi Anthony D. Smithin mukaan nationalismia 

tulisikin ymmärtää yhteisöllisenä ja sekulaarina pyhyyden kokemuksena.296 Myös Benedict 

Anderson on kuvannut nationalismia eräänlaiseksi kansalaisuskonnoksi, jossa arvokkaat 

yhteenkuuluvuuden merkitykset siirtyvät sukupolvelta toiselle.297 

 

Yhteisön menneisyyskäsitysten kiteytyminä muistomerkit herättävät helposti ristiriitaisia 

tunteita. Esimerkiksi ympäri Suomea 1860-luvulta alkaen pystytetyt Suomen sodan 

muistomerkit loukkasivat venäläisiä, koska niiden avulla ylevöitettiin nykyisen emämaan 

vanhoja vihollisia ja venäläisten sotilaiden tappioita. Runebergin runoissaan kultaamat Suomen 

sodan taistelukentät olivat riskialttiita muistoaiheita. Alavudelle rakennettiin 1867 

muistomerkin jalusta, mutta itse patsaan venäläiset viranomaiset takavarikoivat.298 Vielä 

suurempi kohu nousi Koljonvirran taistelun muistomerkin (1885) paljastuksesta.  Moskovskija 

Vedomosti piti tapahtunutta uskomattomana: ”vietettiin juhlallista muistomerkin 

paljastustilaisuutta, jonka tarkoitus oli ikuistaa muisto Venäjän sotajoukon tappiosta, eikä tätä 

juhlaa vietetty ulkomailla vaan Venäjällä!”299 Tilaisuudessa oli mukana Ruotsin kuninkaan 

Oskar II:n ylihovimarsalkka, sotamarsalkka Sandelsin poika ja läänin kuvernööri August 

Järnefelt, joka palveli kenraalimajurina samassa armeijassa, jonka tappiota tilaisuuden 

muistopuheissa glorifioitiin. Koljovirran taistelussa kuolleelle venäläiselle sotapäällikkö 

Dolgorukille oli pystytetty paikkakunnalla muistomerkki 1848, mutta suomalaiset olivat 

tehneet sille ilkivaltaa 1860-luvulla. Venäläislehtii Svet ehdottikin, että Koljovirralle pitäisi 
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saada ortodoksikappeli.300 Kappelien pystyttäminen oli tyypillinen slavofiilinen teko, jossa 

venäläisnationalismi yhdistettiin ortodoksiseen uskontoon. Nationalismin sekulaari pyhyyden 

kokemus liitettiin vanhaan uskonnolliseen pyhyyden kokemukseen. Ortodoksisten 

kirkkorakennusten määrä lisääntyi Suomessa vuosisadan alkupuolella. Yksin 

kenraalikuvernööri Bobrikovin aikana (1898–1904) suuriruhtinaskunnassa rakennettiin 

kymmenen ortodoksikirkkoa ja yksi kappeli, joista useimmat varuskuntia varten.301  

 

Arkkitehtuurissa nationalismien kamppailu ilmeni selvästi kirkkorakennuksissa. Helsingissä 

1870-luvun uusrenessanssivaikutteinen palatsiarkkitehtuuri oli vähitellen vaihtunut 

kansallisromantiikkaan. Sekä uusgoottilainen Johanneksen kirkko (1891) että jugendtyylinen 

Kallion kirkko (1912) asemoituivat vahvasti läntiseen perinteeseen, jota oli täydennetty uudella 

kansallisromanttisella omaleimaisuudella. Venäjällä oli puolestaan n.1850–1910 muodissa 

kansallisromanttinen arkkitehtuurityyli, joka ammensi vaihtelevin painotuksin 1400–1600-

lukujen moskovalaisten kaupunkirakennusten muotokielestä, varhaisvenäläisestä sekä bysantin 

kirkkoarkkitehtuurista ja talonpoikaisesta traditiosta runsaine koristeluineen.302 Suomenlinnan 

kirkko (1854) ja Uspenskin katedraali (1868) olivat tämän tyylin varhaisimmat ja 

merkittävimmät edustajat Helsingissä. 1800–1900-lukujen vaihteessa rakennettiin vielä 

ortodoksisen seurakunnan pappilatalo (1905) ja rauhankappeli (1913), joiden molempien 

puuhamiehenä Resvoi vaikutti. Liisankadun pappilatalon alkuperäiset piirustukset oli laatinut 

rakennushallituksen ylijohtaja Sebastian Gripenberg, mutta Bobrikov vaati julkisivulle 

venäläisempää ilmettä.303  

 

Vuonna 1926 pääkaupunkia esittelevä Hyvä Helsinkimme muistelee 1900-luvun taitteen 

arkkitehtonisia ”vaaran vuosia”: ”Vuosisadan vaihteen jälkeen Helsingin ulkonaista olemusta 

uhkasi ankara venäläistyttäminen ja se oli kehitystä uuteen ja vieraaseen tyyliin”.304 Onneksi 

1926 kaupungin arkkitehtuurissa on enää jäljellä ”vain muutamia yksityisiä muistomerkkejä 

pitkältä venäläisajalta”. Kirjoittajien (Ture Jansson ja Erkki Kivijärvi) mielestä ”nykyinen 

Helsinki syntyi kaiketi lähinnä ruotsalaisen kansanaineksen rakennushalusta, mutta 
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304 Jansson ja Kivijärvi 1926, s.23. 
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saksalaissyntyinen, Pietarista tullut Engel antoi sen arkkitehtuurille klassillistyylisen 

perustansa.” Uspenskin katedraalin kohdalla Hyvä Helsinkimme ei sievistele näkemystään: 

 

”Uspenskin katedraali kohoaa taivasta kohti Katajanokan vuorelta hiljaisessa ja 

kolkossa uhmassa, himmentynyt ja väsynyt hohde itämaisten kupujensa 

ympärillä. Kellot eivät enää soi samaa voitollista virttä kuin ennen, ja 

mäenrinnettä nousevat harvalukuiset rivit. Katedraali ikään kuin ikävöi orpouden 

tunteessaan, sen jälkeen kuin sen naapuri, kauppias Resvoin panslavistisessa 

mielessä Suomen valloituksen ja valtakuntaan »liittämisen» muistoksi 

pystyttämä, mutta sitten suomalaisesta tervasta kirkkoslavoniseen 

ornamentikkaansa oudon patinan saanut »rauhankappeli» on viety syrjään – ei 

kaiketi kuitenkaan varastoon vastaisia aikoja varten.” 305 

 

Uspenskin katedraali miellettiin siis vahvasti venäläiseksi maamerkiksi. Vihtori Kosola kertoo 

muistelmissaan (1935) miten hän aktivistitovereidensa kanssa seurasi tyytyväisenä Resvoin 

kappelin purkamista. He totesivat viereisestä ”ryssänkirkosta”: ”Kyllä tuokin vielä 

siirretään!”306 Kuitenkin katedraalista tuli muutamassa vuosikymmenessä ”suomalaisen” 

Helsingin kaupunkisiluetin erottamaton osa yhdessä (viisikupolisuudessaan venäläissävyisen) 

tuomiokirkon kanssa. Kuinka tämä tapahtui?  

 

Nietzsche kehitti luvussa 1.6. esitellyn kolmijaon (monumentaalinen, antikvaarinen ja kriittinen 

historia) historiankirjoitusta varten, mutta samaa jaottelua voi hyödyntää pohdittaessa 

yleisemmin historiakäsityksiä tai analysoitaessa kaupunkitilan historiallistamista. Jos 

tarkastellaan Helsingin kaupungin historiakuvan monitasoisuutta vuosisadan vaihteessa, 

voidaan ensiksi havaita katukuvaa hallitseva imperiaalinen monumentaalihistoria, joka esitti 

suuriruhtinaskunnan uskollisena osana moninaista Venäjän keisarikuntaa. Tämän puhtaimpana 

arkkitehtonisena esimerkkinä oli berliiniläis-pietarilaistyyliin rakennettu edustuksellinen 

Senaatintorin ympäristö. Imperiaalista monumentaalihistoriaa oli täydennetty ja venäläistetty 

empiretyylin jälkeen 1850-luvulta lähtien mm. Uspenskin katedraalin sekä Suomenlinnan 

kirkon ja rantakasarmin rakentamisilla. Imperiaalisen monumentaalihistorian rinnalla oli 1800-

luvun mittaan kehittynyt ja sitten eriytynyt paikallisesti paljon vahvempi monumentaalisen 

historian juonne, joka rakentui Suomen kansallisen herättämisen varaan (Kalevala, 

                                                             
305 Jansson ja Kivijärvi 1926 s.28. 
306 Kosola 1935, s.204. 
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karelianismi, suomalainen jugend, kansallisromantiikka) ja suuntautui aatteellisesti länteen 

(legalistisuus, hallinto, yliopisto). Molemmat käsitykset tukeutuivat soveltuvilta osin 

antikvaariseen historiakäsitykseen hakiessaan historiallisia todisteita emämaan ja 

suuriruhtinaskunnan valta-asetelmasta. Hankalia historiallisia kipukohtia narratiivien välillä 

olivat Ruotsin vallan aikaiset vihollisuudet, Suomen sota 1808–1809, Suomen valtiostatus ja 

etenkin viimeisimpien vuosikymmenten poliittinen kehitys. Jopa sinänsä jaetuissa 

menneisyyden vahvistamispyrkimyksissä oli usein jännitteinen sivumaku, esimerkkinä 

Aleksanteri II:n patsaan pystyttäminen, jossa sekoittuivat uskollisuus ja kapinahenki esivaltaa 

kohtaan. Resvoin kappelin pystyttäminen parikymmentä vuotta myöhemmin oli jo avointa 

riitaa kaupunkitilan luomisessa. Olemassaolollaan se kysyi, kenen leikkikenttä kaupunki 

lopulta oli: venäläisen vai suomalaisen monumentaalihistorian. Välittömästi sisällissodan 

jälkeen (suomalaiskansallisen monumentaalis-kriittisen historian vallitessa ja liehuvan lipun 

nationalismin hengessä) tähän kysymykseen oli hankala vastata ”molempien”.  

 

Useimmat imperiaalisen monumentaalihistorian rakennukset päätyivät jouhevasti itsenäisen 

Suomen toimijoiden käyttöön. Keisarillisesta palatsista tuli lopulta presidentinlinna, 

Aleksanterin teatterista oopperatalo ja Aleksanterin kimnaasista museo.307 Venäläiset 

sotilasrakennukset siirtyivät Suomen sotaväen käyttöön ympäri maan. Ortodoksiset kirkot 

tekivät jouhevuudessa poikkeuksen. Tähän oli syynä sekä pyhäkköjen ilmiselvä venäläinen asu, 

Suomen ortodoksisen kirkon sisäinen heikkous että (etenkin varuskuntakirkkojen kohdalla) 

omistussuhteiden epäselvyys ja rakennusten käyttäjien maastamuutosta seurannut 

tarpeettomuus. Kirkot jäivät rapistumaan tai niihin kohdistui venäläisyyden symboleina suoraa 

ilkivaltaa.308 Esimerkiksi Hämeenlinnan ortodoksisen varuskuntakirkon sipulitornit kaadettiin 

juhlatunnelmissa 1923.309 Sirén kirjoittaa, että voimakas venäläisvastaisuus kanavoitui 

hämeenlinnalaisten mielissä nimenomaan varuskuntakirkkoa kohtaan.310 Resvoin 

rauhankappeliin kohdistunut kiihko oli Helsingissä samanlaista rakennukseen tiivistyvää 

jaettua vihaa. 

 

Voidaan todeta, että valtakunnallisesta toistuvuudesta huolimatta venäläisyyteen kohdistuneet 

ilkivallanteot olivat ajan levottomuuteen ja sisällissodan kauheuksiin suhteutettuna verrattain 

                                                             
307 Kolbe 2014, s.282 
308 Esim. Sosialisti no.12/1920, Kuopion ortodoksisesta kirkosta varastettiin kirkonkellojen kielet. 
309 Siren 2010, s. 107. 
310 Sirén 2010, s.147. 
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vähäisiä, kuten Klingekin esittää.311 Venäläisvastaiset puheet lehdissä olivat rajumpia kuin 

toteutuneet hyökkäykset jaettua kulttuuriperintöä tai venäläistä vähemmistöä vastaan. 

Kansalaisaktivistien tempauksen mukaisesti nimistökomitea risti Vladimirinkadun ja 

Nikolainkadun uudelleen, ja AI-monogrammin ohella Aleksanteri I:n patsas siirrettiin pois 

yliopiston juhlasalista.312, mutta nämä teot olivat tuhovimmaltaan vain vähäisiä paranteluja. 

Pääkaupungissa Resvoin kappelin tervaaminen oli eräänlainen vedenjakaja ilkivaltaan 

suhtautumisessa. Vaikka tervaajat eivät joutuneet edesvastuuseen, niin yleinen ilmapiiri kääntyi 

sen jälkeen isänmaallista omankädenoikeutta vastaan. Kun AKS ja Lapuan liike uhkasivat 

1930-luvun alussa Aleksanteri II:n patsaan poistolla313, niin idea tuomittiin laajalti. Helsingin 

muuttaminen itsenäisen Suomen pääkaupungiksi tapahtui purkutuomioitta. Todellisin uhka 

Helsingin venäläisen ajan näkyvimmille merkeille koettiin sisällissodan loppumainingeissa ja 

sen lähimpinä vuosina, kun erilaisten aktivistien omankädenoikeus oli arkipäivää ja muutoksen 

horisontti pökerryttävän lavea.  

 

Yhteiskunnallisen murroksen hetkellä ryhmäsymboleihin sisältyvä tunnelataus voimistuu.314 

Yksilön ja yhteiskunnan kontrollin heiketessä arvaamattomuus lisääntyy ja rajujakin fantasioita 

saatetaan lähteä toteuttamaan seurauksista välittämättä. Suomenlinnan kirkon häiritsevät 

sipulikupolit revittiin alas heti sisällissodan jälkeen ja se muokattiin uuteen asuun 1920-luvun 

lopulla arkkitehtikilpailun jälkeen. Samanlainen aktiivisen toiminnan viivästynyt sertifiointi 

koettiin Viipurissa, missä Pietari Suuren patsas (1910) revittiin alas 1918 ja sen tilalle 

pystytettiin Suomen itsenäisyyden leijona vasta 1927 itsenäisyyden 10-vuotisjuhlana.315 

Esimerkiksi Uspenskin katedraali tai Aleksanteri II:n patsas eivät enää 1920-luvun lopussa 

olleet uhattuina kuin värikkäiden puheiden tasolla, koska niiden poistamiseksi ei ollut 

saatavissa enemmistön tukea ja siten pätevää poliittista päätöstä. Tunnetuimpien rakennusten 

ja muistomerkkien historiallinen arvo oli eriytynyt venäläisyyteen kohdistetusta epäluulosta 

elpyneen antikvaarisen historian vaikutuksesta. Liehuvan lipun nationalismi ei enää lepattanut 

valtoimenaan demokraattisessa yhteiskunnassa. 

 

 

                                                             
311 Klinge 1972, s.68. 
312 Kolbe 2014, s.281-282. 
313 Uusi Aura, no.5/1931. 
314 Tepora 2011, s. 365. 
315 Jussila 1983, kuvaliitteet s.4. 
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5. Johtopäätökset  
 

Puoli vuosisataa Helsingissä asunut ja Suomen kansalaisuuden jo 1860-luvulla saanut N. T. 

Resvoi rakasti kotikaupunkiaan osana Venäjän imperiumia. Tämä oli mahdollista, koska vielä 

1800-luvun puolivälissä Helsinki oli tosiasiallisesti monikulttuurisen Venäjän suomalais-

ruotsalainen hallintokaupunki, jolla ei ollut yhtenäistä kansallista identiteettiä. Kuitenkin 1800-

luvun lopulle tultaessa venäläismielinen Resvoi ja häntä sanomalehdissä kritisoivat 

suomalaismieliset kirjoittajat tuntuvat elävän samassa kaupungissa mutta erillisissä 

maailmoissa. Eriävät näkemykset valtiollisesta todellisuudesta olivat seurausta keisarikunnan 

sallivasta Suomen-politiikasta ja sen mahdollistamasta suomalaisen kansallistunteen kasvusta 

1800-luvun mittaan osana yleiseurooppalaista nationalismin trendiä. Resvoi identifioitui 

venäläisiin slavofiileihin, joiden Suomen erillisyyden mitätöivän kannan ilmaisi mm. F. Jelenev 

teoksessaan Suomen suhteista Wenäjään (1892). Viimeistään nk. sortovuosien (1899–1917) 

aikana imperiumin ja suuriruhtinaskunnan käsitysten välille repesi ammottava kuilu 

suomalaisen ja venäläisen nationalismin kärjistyessä. 

 

Sortovuosien aikana Resvoi oli viranomaistahojen ulkopuolisena yksityishenkilönä turvallinen 

pilkankohde lehdistölle. Valtaväestöä ärsyttävät poliittiset mielipiteet tekivät kauppiaasta 

venäläisvihan kohteena eräänlaisen prototyypin. Resvoin pukeutumista, kasvonpiirteitä ja 

luonnetta haukuttiin. Hänen sivistystasoaan ja omaisuuttaan vähäteltiin. Samoja 

mustamaalaamisen keinoja käytettiin myöhemmin koko venäläistä kansanryhmää vastaan. 

Tässä mielessä Resvoin kohdalla voidaan puhua latentista ryssävihasta, jolla ei ennen Suomen 

itsenäistymistä ollut muita purkukanavia kuin yksittäiset venäläiset henkilöt. 

 

Resvoi nähtiin halveksittavana pokkuroijana. Hän oli liian mitätön murhattavaksi, mutta liian 

ärsyttävä ohitettavaksi. Kauppias täyttää sosiologiassa syntipukkiin liitetyt vihattavuuden, 

erottuvuuden sekä voimattomuuden kriteerit. Ensin Resvoin kirjakauppa valaistune 

näyteikkunoineen häiritsi helsinkiläisiä vuodesta toiseen, ja sitten Katajanokolle kohosi 

Resvoin rauhankappeli. Ortodoksikappeli oli puhtaasti venäläisen nationalismin muistomerkki. 

Se oli Helsingin katukuvan venäläistämisen symboli, vastoin suomalaisen enemmistön 

mielipidettä pystytetty Suomen valtiollisen antautumisen muistomerkki sellaisena aikana, 

jolloin Suomen asema osana Venäjää oli kiivaan debatin kohteena. Kappelista tuli kauppiaan 

tavoin syntipukki, johon venäläisviha saatettiin kanavoida. Resvoi muutti maasta, mutta paitsi 
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Haminan rauhan myös kauppiaan muistoa edustanut kappeli tervattiin vuonna 1919. Se 

purettiin kiivaan muistipoliittisen väittelyn jälkeen. 

 

Suomen itsenäistyessä kappelia ei käsitetty historialliseksi rakennukseksi, vaan se oli monille 

epämiellyttävä aikalaismuisto, josta isänmaalliset piirit halusivat päästä eroon keinolla millä 

hyvänsä. Helsingin venäläistä menneisyyttä yritettiin muutenkin mitätöidä 

vastaitsenäistyneessä Suomessa. Yhteisen historian näkyviä merkkejä (ortodoksisia 

rakennuksia, keisarikunnan tunnuksia, katukilpiä) pyyhittiin pois kaupunkikuvasta, mutta 

merkittävimmät kohteet (Uspenskin katedraali, Senaatintori keisaripatsaineen) säästyivät. 

Uuteen itsenäisyyden muottiin eivät sopineet vasemmistolaisuus tai venäläisyys, jotka 

niputettiin ”itämaisina” ilmiöinä yhteen. Elettiin liehuvan lipun nationalismin aikaa, jolloin 

suomalaiset rakensivat nuorta tasavaltaa F. Nietzschen monumentaalisen ja venäläiseen 

menneisyyteen kriittisesti suhtautuvan historian keinoin. Venäläisen menneisyyden aktiivinen 

unohtaminen oli tehokeino suomalaisen identiteetin muodostamisessa.  

 

Aikaisempi tutkimuskirjallisuus ei ole Resvoin kappelin yhteydessä käsitellyt Resvoin henkilön 

huonoa mainetta. Se, että vihattu venäläismielinen kauppias oli hankkeen puuhamiehenä, 

muistetaan poikkeuksetta mainita aikalaisuutisoinneissa. Kappelin pystyttäminen käsitettiin 

Resvoin henkilökohtaisena projektina, joka oli suunnattu suoraan suomalaisuutta vastaan. 

Kappelin tervaajien taka-ajatuksena oli näkyvän objektin poistamisen ohella Resvoin nimen 

häivyttäminen historiallisesta muistista. Tämän tarpeen Velikulta sanallistaa jo vuonna 1914 

(kts. aiemmin mainittu kuvaliite 14): 

 

”Unholahan ukkoparka menköön nokka eellä, elämänsä olkoon täällä kirjotettu veellä.” 

 

Resvoin pyrkimystä päästä historian lehdille kauhisteltiin. Historiaa ei ollut aikalaisten mielestä 

tarkoitettu Resvoin kaltaisille henkilöille: hänessä ei ollut niin fyysisesti kuin henkisestikään 

mitään suurta. Jos Resvoin kaltainen iljetys onnistuisi sisällyttämään nimensä edes 

kaupunkihistoriaan kappelin avulla, hän loukkaisi verisesti arvokkaiden muistojen kaanonia. 

Resvoin tai hänen kappelinsa säilyminen ei sopinut niihin tulevaisuuden lupauksiin tai 

psykologisiin henkivakuutusehtoihin, joita kiihkeän suomenmielisesti ajattelevat olivat oman 

kuolemansa varalle hahmotelleet. 

 

 



 

69 
 

6. Lähteet ja kirjallisuus 
 

Arkistolähteet: 

Helsingin kaupunginarkisto, Helsinki (HKA) 

Helsingin maistraatin pöytäkirja 1867 8/7. Bursksapsansökning å in- och utrikes handel. 

Nikolai Resvoin porvarioikeushakemus koti- ja ulkomaankauppaan. 

 

Suomen ortodoksisen seurakunnan keskusrekisteri, Kuopio (virallinen tutkimuspyyntö 

tieteellistä tutkimusta varten rekisterinhoitaja FT Sari Hirvoselle). 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjat 

Pääkirjat 1900–1910, 1910–1920; Rippikirjat 1865–1878, 1899, 1913–1914, 1916 (vuoden 

1915 rippikirja puuttuu). 

 

Lehdistö: 

Aamulehti, Berliner Tageblatt, Björneborgs Tidning, Finland, Finlands Allmänna Tidning, 

Finljandskaja Gazeta (Suomen Sanomat), Fredrikshamn Tidning, Fyren, Hakkapeliitta, 

Hangö, Helsingfors, Helsingfors Dagblad, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ilkka, 

Ilmarinen, Jääkäri-invaliidi, Kajaanin Lehti, Kaleva, Kansa, Kansan Lehti, Kansan Sana, 

Kerberos, Keskipohjanmaa, Kirkko ja kaupunki, Kotimaa, Kotka Notis- och Annnonsblad, 

Kaiku, Kuopion Sanomat, Kurikka, Liitto, Linnoittaja, Länsi-Savo, Loviisan Sanomat, 

Lördagen, Morgonbladet, Moskovskije Vedomosti, Novoje Vremja, Oulun Lehti, Päivälehti, 

Sanomia Turusta, Signalen, Suomalainen Wirallinen Lehti, Sankt-Peterburgskie Vedomosti, 

Sosialisti, Suomen Heimo, Suojeluskuntalaisen Lehti, Suomen Kansa, Suomen Kuvalehti, 

Suometar, Suur-Karjala, Tammerfors Aftonbladet, Tampereen Sanomat, Tampereen uutiset, 

Turun Lehti, Tuulispää, Työläinen, Työmies, Uuden Suomen Iltalehti, Uusi Aura, Uusi 

Suometar, Uusi Suomi, Velikulta, Vestnik Jevropy, Waasan Lehti, Åbo Tidning, Åbo 

Underrättelser.



 

70 
 

Kirjallisuus: 

ALA, JUHA (1999): Suomi-neito ja suojelusikä. Sortovuosien psykohistoriaa. Helsinki: 

Gaudeamus. 

ALAPURO, RISTO (1973): Akateeminen Karjala-Seura. Ylioppilasliike ja kansa 1920- 

ja 1930-luvuilla. Helsinki: WSOY. 

BARANOVSKI, STEPAN IVANOVITŠ (1882): Suuriruhtinaanmaa Suomi. 

Suomentanut ja toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Esipuhe Rainer Knapas. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 953. Hämeenlinna: Karisto, 2004. 

ENGMAN, MAX (2009): Pitkät jäähyväiset – Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä 

vuoden 1809 jälkeen. Helsinki: WSOY. 

ERONEN, JARMO (2002): Venäjän ja Suomen välinen kauppa autonomian ajalla. 

Teoksessa Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa. Helsinki: Otava. 11-22. 

HALÉN, HARRI (2015): Venäläisperäinen kauppiaskunta Suomessa 1808-1917. 

Helsinki: Unholan aitta no.42. 

JANSON, TURE & KIVIJÄRVI, ERKKI (1926): Hyvä Helsinkimme. Helsinki: Holger 

Schildt. 

JELENEV, FJODOR PAVLOVITŠ (1892): Suomen suhteista Wenäjään. Tuntematon 

suomentaja. Pietari. 

JUNG, BERTEL (1918): ”Suur-Helsingin” asemakaavan ehdotus. Bertel Jung, Eliel 

Saarinen, Einar Sjöström. Helsinki: Lilius & Hertzberg. 

JUSSILA, OSMO (1983): Venäläinen Suomi. Porvoo: WSOY. 

JUSSILA, OSMO (1985): ”Kuka oli venäläinen, kuka suomalainen.” Teoksessa 

Venäläiset Suomessa 1809–1917. Historiallinen arkisto 83. Helsinki: Suomen 

Historiallinen Seura. 17–20. 

JUSSILA, OSMO (2004): Suomen Suuriruhtinaskunta 1809-1917. Helsinki: WSOY. 

JÄÄSKINEN, AUNE (2007): Pavel Sinebrychoff (1799–1883). Teoksessa Suomen 

kansallisbiografia, osa 9. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 42–43. 

KAJANNE, VILLE (2020): Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? 

Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa. Helsinki: 

Suomen Tiedeseura.  

KALLEINEN, KRISTIINA (2002): Isänmaallisuuden, kielen ja kansallisuuden 

merkitys 1800-luvun alkupuolen suomalaiselle virkaylimystölle | Ennen ja nyt: Historian 

tietosanomat (journal.fi) 

KAREMAA, OUTI (1998): Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä. Venäläisviha Suomessa 

1917–1923. Bibliotheca Historica 30. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. 

https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108154
https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108154
https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108154


 

71 
 

KESKISARJA, TEEMU (2018): Verenpunainen, kalmanvalkoinen. Teoksessa 1918. 

EU: WSOY. 

KIVIKATAJA, EERO (1961): Sortovuosien tapahtumia. Helsinki: Kirjapaino Tarmo. 

KLINGE, MATTI (1972/1983): Vihan veljistä valtiososialismiin. Porvoo: WSOY. 

KLINGE, MATTI (1982): Kaksi Suomea. Helsinki: Otava. 

KLINGE, MATTI (1986): Senaatintorin sanoma. Helsinki: Otava. 

KLINGE, MATTI (1997): Keisarin Suomi. Suom. Marketta Klinge. Espoo: Schildts. 

KNAPAS, RAINER (1993): Kulttuurin tunnuskuvia. Teoksessa Itsenäistymisen vuodet 

1917–1920. 2 Taistelu vallasta. Helsinki: Painatuskeskus. 628–706. 

KOLBE, LAURA (2014): Imperial and National Helsinki: Shaping an Eastern or 

Western Capital City? Teoksessa Races To Modernity: Metropolitan Aspirations in 

Eastern Europe, 1890-1940. Toimittaneet Jan C. Behrends ja Martin Kolhrausch. 

Budapest - New York: Central European University Press. 

KOSOLA, VIHTORI (1935): Viimeistä piirtoa myöten. Muistelmia elämäni varrelta. 

Lapua: Lapuan kirjapaino. 

KOUKKUNEN, HEIKKI & KASANKO, MIKAEL (1977): Helsingin ortodoksinen 

seurakunta 1827–1977. Helsinki: Helsingin ortodoksinen seurakunta. 

KUHLBERG, SVANTE KONSTANTIN (2002): Esipuhe. Teoksessa Venäläiset 

kauppiaat Helsingin historiassa. Helsinki: Otava. 7–10. 

KUISMA, MARKKU (2015): Venäjä ja Suomen talous 1700–2015. Helsinki: Siltala. 

LATVALA, ANTTI & SILVENTOINEN, KARRI (2014): Käyttäytymisgenetiikka – 

geeneistä yhteiskuntaan, Tallinna: Gaudeamus. 

LEHTONEN, TIMO (2015): Vaienneet kellot. Autonomian ajan sotilaskirkot 1809–

1917. Helsinki. 

LEINONEN, MARJA (2002) Helsingin venäläisen kauppiasyhdistyksen vaiheita. 

Teoksessa Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa. Helsinki: Otava. 112–137. 

MÅRTENSON, GUNNAR (1968): Historiallinen Helsinki – Det historiska 

Helsingfors. Porvoo: WSOY. 

NIETZSCHE, FRIEDRICH: (1874) Historian hyödystä ja haitasta elämälle. Suom. 

Anssi Halmesvirta. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö JULPU, 1999. 

NYGÅRD, TOIVO & SALOKANGAS, RAIMO (1987): Sanomalehdistö suurlakosta 

talvisotaan. Kuopio: Kustannuskiila Oy. 

OLICK, JEFFREY (2011): The Collective Memory Reader. Edited by Jeffrey K. Olick, 

Vered Vinitzky-Serouss & Daniel Levy. New York: Oxford University Press. 



 

72 
 

PAKARINEN, RIITTA (1984): Helsingin venäläiset rakentajat ja rakennuttajat. 

Teoksessa Venäläisyys Helsingissä. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo. 31–51. 

PAKARINEN, RIITTA (1996): ”'Tervasankonationalismia' – Rauhankappelin 

kohtalo.” Teoksessa Narinkka – Helsingin kaupunginmuseon vuosikirja. Helsinki: 

Helsingin kaupunginmuseo. 130–139. 

PAKKASVIRTA, JUSSI & SAUKKONEN, PASI (toim.) (2005): Nationalismit. 

Porvoo: WSOY. 

POGREBOFF, SERGEI (2002) Helsingin venäläisten kauppiaiden kulttuuriperintö. 

Teoksessa Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa. Helsinki: Otava. 67–97. 

POHLEBKIN, VILJAM VASILJEVITŠ (1969): Suomi vihollisena ja ystävänä 1714-

1967. Porvoo: WSOY. 

POLVINEN, TUOMO (1985): Valtakunta ja rajamaa. N. I. Bobrikov Suomen 

kenraalikuvernöörinä 1898–1904. Porvoo: WSOY. 

PULLINEN, ARJA (2002) Sinebrychoffit - Markententistä kauppiassuvuksi. Teoksessa 

Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa. Helsinki: Otava. 137–200. 

RÄSÄNEN, MATTI (1984): Idän ja lännen rajalla. Teoksessa Venäläisyys Helsingissä. 

Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo. 7–11. 

SILTALA, JUHA (1999): Valkoisen äidin pojat. Siveellisyys ja sen varjot kansallisessa 

projektissa. Helsinki: Otava. 

SIRÉN, RIINA (2010): Venäläistä tyyliä Suomen arkkitehtuurissa autonomian ajalla 

1809-1917. Opinnäytetyö Turun AMK. 129–131. 

SUOMINEN-KOKKONEN, RENJA (2016): Negative Heritage in the History Culture 

of Finnish Art History. Konsthistorisk Tidsskrift-verkkolehti no.85/2016. 

TEPORA, TUOMAS (2011): Sinun puolestas elää ja kuolla. Suomen liput, nationalismi 

ja veriuhri 1917-1945. Helsinki: WSOY. 

VIHAVAINEN, TIMO (2013): Ryssäviha: Venäjän-pelon historia. Helsinki: Minerva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

7. Liitteet 
 

Kuvaliite 1 (Signalen no.1/1882 Espis-visa) 
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Kuvaliite 2 (Signalen no.1/1894 Espis-visa) 
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Kuvaliite 3 (Fyren no.18/1899) 

Runo Fyrenin kuvan vieressä: 

“Hvad göra vi med en Resvoi. Jag är öfvertygad om att om denna otäcka komet en gång 

beslöte sig för att resa sina färde för allan tid, så skulle den nyss afbildade svansen med en 

mun utbrista, pä god och ädel finsksvenska: Res, voi! voi, voi res!” 

Kuvaliite 4 (Berliner Tageblatt no.63/1909) 
”Herra Resvoin muistomerkki (kirjeenvaihtajaltamme) 

Helsinki, Tammikuun alku. 

Suomeen asettunut venäläinen kauppäväki tuntee olonsa yleensä kotoisaksi Suomessa, jota he pitävät 

puoliksi isänmaanaan. Poikkeusyksilöt ovat harvinaisia, mutta heitä löytyy muutama. Herra N. T. 

Resvoi on kerännyt Suomessa pienen omaisuuden. Valitettavasti naurettava käyttäytyminen vei 

Resvoin usein pieniin seikkailuihin. Ne olivat aivan viattomia, vaikka hänelle itselleen epäilyksettä 

epämieluisia. Kunnes lohikäärmeen aika koitti. Bobrikovilainen valta Suomessa alkoi ja Herra Resvoi 

katsoi soveliaaksi siirtyä poliittisiin piireihin ja esittäytyä suurena venäläisenä patrioottina. Hän 

tarjosi Pietarin tiedeakatemian välityksellä rahapalkinnon Suomen historian kirjoittamisesta 

tosivenäläisestä näkökulmasta. Hän avasi kirjakaupan Helsingissä ja täytti näyteikkunat Suomea 

vastaan suunnatuilla reaktionäärisillä kiistakirjoituksilla. Bobrikovin kuoleman jälkeen miehestä ei 

paljoa kuultu. Hänen nimensä kylläkin komeili säännöllisesti N. I. Bobrikovin muistojuhlan 

vieraslistalla. Tätä unohtumatonta Bobrikovia kokoonnuttiin muistelemaan Pietariin vuosittain, 

jolloin myös oppimaton pikkuporvarimme pääsi istumaan samaan pöytään valtakunnanneuvoston 

jäsenien ja muiden ylhäisyyksien kanssa. Nyt, reaktionääristen virtausten jälleen voimistuessa, on 

herra Resvoi saanut suurenmoisen idean. Suomen valloituksen (alistaminen tai orjuuttaminen 

vaikuttaa venäläisten journalistien mielestä olevan pätevämpi termi) satavuotisjuhlallisuuksia ei pidä 

sivuuttaa huomaamattomasti. Herra Resvoi tuki joillakin tuhansilla markoilla venäläisen kirkon eteen 

pystytettävää muistomerkkiä (Helsingin venäläinen kirkkovaltuusto ei ole innoissaan ideasta); ja 

myös muita hankkeen suojelijoita ilmaantui. Venäläinen hallitus, joka leikkii tällä hetkellä Suomessa 

itsevaltiasta, puolsi asiaa, ja lopulta julistettiin “täysvenäläinen” rahakeräys tarkoitusta varten. 

Muistomerkki tulee varmasti toteutumaan ja Resvoin nimi jäämään historian lehdille.” 

(suom. tekijän) 
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Berliner Tageblatt no.63/1909 (kts. suomennos edellinen sivu): 
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Kuvaliite 5 (Tuulispää no.47/1909) 
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Kuvaliite 6 Resvoin rauhankappeli 
Björn Cederhfarvin kuva vuodelta 1913.  

Museovirasto-Musketti, Historian kuvakokoelma 
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Kuvaliite 7 (Fyren no.43/1911) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaliite 8 (Kerberos no.2/1919) 
Marcus Collinin pilapiirros Resvoista vuodelta 1908 
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Kuvaliite 9 (Velikulta no.22/1913) 
Rafael Rindellin pilapiirros Resvoista rauhankappelin edustalla 
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Kuvaliite 10 

Resvoin rauhankappeli tervattuna, Ivan Timiriasewin kuva vuodelta 1919  

(Helsingin kaupunginmuseo/Finna) 
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Kuvaliite 11 

Resvoin rauhankappeli tervattuna, Ivan Timiriasewin kuva vuodelta 1919 

(Helsingin kaupunginmuseo/Finna) 
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       Kuvaliite 12 (Tuulispää no.17-18/1919) 
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Kuvaliite 13 (Flugsvampen no.1/1909) 

Heino Aspelinin pilakuvapolyptyykissä esitellään Resvoin elämää Rauhankappelin seinälle maalattavaksi. 

Kuvien yhteydessä julkaistiin myös homeerinen pilaruno kauppiaasta. 
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Kuvaliitteen 13 homeerinen pilaruno jatkuu: 

       

         Kuvaliite 14 (Velikulta no.7/1914) 

Runo Resvoin maastamuuton johdosta. 

 

 

 


