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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomen sisällissodan jälkeen virallinen totuus, valtajulkisuuden näkökulma ja historiankirjoitus perustuivat voittajien tulkintaan sodan syistä ja
tapahtumista. Hävinnyt osapuoli saattoi käsitellä tapahtumia muun muassa suullisessa kertomusperinteessään, mutta myös esimerkiksi
työväenlehdissä, muistojulkaisuissa ja kaunokirjallisissa teoksissa. Eräs teksteissä toistuva aihe oli sankaruus, jota määritteli usein myös
marttyyrikuolema. Sankaruus ja marttyyrius julkisissa teksteissä ovat aina myös poliittisia käsitteitä. Niiden avulla voidaan sekä vahvistaa
kollektiivista identiteettiä ja kollektiivin historiakuvaa että käyttää niitä esimerkkinä esittämällä aatteen puolesta kuolleet esikuvina nykyiselle
sukupolvelle ja sen käyttäytymiselle.
Joutsenolainen kansanedustaja Sofia Hjulgrén ammuttiin Viipurissa toukokuussa 1918. Hjulgrén oli ollut ennen sotaa merkittävä ja tunnettu
vaikuttaja paikallisessa työväenliikkeessä. Sisällissodan aikana hän toimi punakaartin Lappeenrannan rykmentin esikunnan jäsenenä. Hjulgrénin
teloituksesta kertova tarina ilmestyi pian sodan jälkeen työväenlehdissä. Kertomuksen mukaan Hjulgrén astui teloitusrivistä esiin ja piti useita
minuutteja kestäneen puheen, jossa hän lohdutti muita teloitettavia, korosti aatteen puolesta taistelemisen merkitystä ja uskoi vahvasti työväen
voittoon. Olen selvittänyt tekstianalyysin avulla, miksi tätä tarinaa Sofia Hjulgrénin teloituksesta on kerrottu eri aikoina ja mitä kertomuksen
kautta on pyritty ilmaisemaan.
Aineistooni kuuluvat kertomusversiot ovat ilmestyneet vuosina 1919–1960 työväenlehdissä, muistojulkaisuissa ja kansandemokraattisissa
työläisnaisliikkeen historiikeissa. Tarina ei ole ilmeisesti kuitenkaan koskaan kuulunut suulliseen kertomaperinteeseen, vaan se on ollut osa
vasemmistolaisen työväenliikkeen ylläpitämää traditiota, joka eli aikansa julkaistun kirjallisuuden ja lehdistön varassa.
Teloituskertomuksen toistamiselle on ollut tarkoituksensa eikä sen kertominen ole ollut sattumanvaraista. Ilmestyessään vuosina 1919–1922
kertomuksen avulla voitiin käsitellä sodan tapahtumia näkökulmasta, josta oli vaiettu ns. virallisessa totuudessa. Tärkeää oli myös uhrien
muistaminen ja sureminen. Toiseen vaiheeseen vuosina 1947–1960 liittyy ennen kaikkea kansandemokraattien tarve kirjoittaa omaa historiaansa.
Tarinan kertominen oli tietoista historiapolitiikkaa, ja kansandemokraatit liittivät Hjulgrénin tapauksen osaksi omaa historiaansa ja rakensivat
hänestä kuvaa myyttisenä hahmona, jonka tehtävänä oli edustaa liikkeen alkuaikojen esikuvallisia henkilöitä. Sofia Hjulgrénista tehtiin
teloituskertomuksessa marttyyrimessiaaninen hahmo, jolla oli esikuvansa kansainvälisessä työväenliikkeen ikonografiassa. Kertomuksen avulla
voitiin myös käsitellä kysymystä siitä, kuka oli lopulta sodan moraalinen voittaja.
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