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JOHDANTO

Kansallinen historiakulttuuri – näkökulmia yksiäänisyyden 
purkamiseen

Marja Jalava, Tiina Kinnunen ja Irma Sulkunen

Historian käsitetään usein merkitsevän vain samannimistä oppi-
ainetta ja tieteenalaa. Taustaoletuksena on tällöin, että historia on 
nimenomaan ammattihistorioitsijoiden kirjoittama ja tieteellisin 
kriteerein tuotettu kirjallinen esitys menneisyydestä.1 Historian 
tutkijakoulutus on tästä näkökulmasta portti, jonka läpi käyneillä 
on erityinen hallintaoikeus menneisyyteen. Historiantutkijoiden 
ammattikunta on osaltaan vahvistanut tätä käsitystä mieltämällä 
velvollisuudekseen ”kansakunnan muistin” vaalimisen tai jopa tera-
poimisen ”kansallisia ajospahkoja” auki repimällä.2

Samalla kun talouden globalisaatio ja Euroopan integraatio ovat 
horjuttaneet kansallisvaltioiden asemaa historian itsestään selvinä 
päähenkilöinä ja ”uudet historiat”3 moniarvoistaneet tutkimuskent-
tää, historian ammattilaiset ovat havahtuneet siihen tosiasiaan, ettei 
heidän tuotoksillaan usein ole suurtakaan merkitystä muiden ihmis-
ten menneisyyttä koskevien käsitysten rakentumiselle. Akateeminen 
tutkimuskirjallisuus muodostaa vain pienen osan historian julkisis-
ta esityksistä, joihin kuuluvat myös muun muassa museot, muis-
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tomerkit, suurelle yleisölle suunnatut populaariesitykset, historiaa 
hyödyntävät poliittiset puheet sekä historiallinen kaunokirjallisuus, 
taide ja elokuvat. Näiden historian julkisten esitysmuotojen rinnalla 
kukoistaa yksityisten tai kansanomaisten historioiden laaja alue, 
perheiden, sukujen, kylien, työpaikkojen ja muiden ryhmien ”omat 
historiat”, jotka kytkeytyvät monimuotoisin ja molemminpuolisin 
vuorovaikutussuhtein historian julkisiin ja ”virallisiin” esityksiin.4 
Jos jotain sellaista kuin ”kansakunta” on ylipäätään olemassa, on sen 
muisteista joka tapauksessa puhuttava monikossa.

Kirjoitettu kansakunta -teoksemme lähtökohtana on luopuminen 
historiallisen yhtenäiskulttuurin ideaalista ja huomion kiinnittämi-
nen niihin moninaisiin historian kirjallisiin esitysmuotoihin, joiden 
kautta menneisyyttä on tulkittu akateemisen historiantutkimuksen 
ulkopuolella. Erityisesti mielenkiintomme kohteena ovat olleet kan-
sallisen identiteetin, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskuntaluokan 
monisyiset kytkökset sellaisessa 1900-luvun alkupuolen suomalaises-
sa historia-alan tietokirjallisuudessa, jonka kohdeyleisönä on ollut 
tiedeyhteisöä laajempi lukijakunta. Tässä suhteessa ”tietokirja” siis 
eroaa ”tiedekirjasta”, jolla tarkoitetaan rajatummin vain tieteenalan 
ammattilaisten kirjoittamia, omaan uuteen tutkimukseen perustu-
via ja ennen kaikkea toisille alan ammattilaisille suunnattuja akatee-
misia tutkimusteoksia.5

Teoksemme ilmentää viime vuosina voimistunutta suuntausta, 
jossa historia ymmärretään laaja-alaiseksi kulttuuriseksi ilmiöksi. 
Tästä näkökulmasta historia ei ole ensi sijassa akateeminen erikois-
alue vaan jokamiehenoikeus, jonka tuottamiseen kaikki ihmiset 
tavalla tai toisella osallistuvat.6 Tämä on johtanut meidät kysymään, 
miten menneisyyttä koskeva tieto on vaikuttanut yhteiskunnassa eri 
aikoina, mistä lähtökohdista ja millaista kohdeyleisöä varten tietoa 
on tuotettu, ketkä ovat toimineet tiedon tuottajina sekä millaisiin 
tarkoituksiin sitä on käytetty. Historian rooli on keskeinen esimer-
kiksi maailmankuvien ja ideologioiden muokkaajana, sillä suhde 
menneisyyteen on niin yksilöllisellä kuin yhteisölliselläkin tasolla 
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itseymmärryksen ja identiteetin yksi tärkeimmistä rakennusosista.7 
Myös ammattihistorioitsija elää ja toimii jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa erilaisten julkisten ja kansanomaisten historian esitysten kans-
sa. Hänen tutkimuskohteensa ovat jo jollain tavalla historiaksi tul-
kittuja siinä vaiheessa, kun hän aloittaa tutkimustyönsä, ja hän itse 
on paitsi tiedeyhteisön myös perheen ja suvun kaltaisten ”omia his-
torioitaan” tuottavien ryhmien jäsen.8 Kuten historioitsija Raphael 
Samuels asian ilmaisee, historia on ”pikemminkin yhteisöllinen 
tiedon muoto; kaikkina aikoina tuhansien eri käsien tuotosta”.9

Kansallinen historiakulttuuri ja historiapolitiikka

Keskeinen käsite teoksemme edustamalle laajalle historian tulkinnalle 
on historiakulttuuri, jonka juuret juontavat saksalaiseen (Geschichts-
kultur) ja anglosaksiseen (public history) keskusteluun. Historiakult-
tuurilla viitataan kaikkiin niihin tapoihin, joilla menneisyyttä koske-
via mielikuvia ja tietoja tuotetaan, välitetään ja käytetään sekä miten 
menneisyyttä ”ylläpidetään” ja mitä merkityksiä sille annetaan. Kyse 
on toisin sanoen tietyn yhteiskunnan tai ryhmän kulttuurisidonnai-
sista tavoista suhtautua menneisyyteen, historiallisten kokemusten 
ja historiallisen tietoisuuden sosiaalisesta tuottamisesta sekä niiden 
saamista ilmauksista yhteisön elämässä. Näiden historiakulttuurin 
menneisyystulkintojen kautta yhteisön yksittäiset jäsenet rakentavat 
käsityksiä itsestään, lähiympäristöstään ja maailmasta ylipäätään.10

Vaikka historiakulttuurin käsite on noussut tieteelliseen keskuste-
luun vasta 1980-luvulla, mistään uutuudesta ei ole kysymys. Men-
neisyyden kokemukset ovat kaikkina aikoina olleet se perusta, jonka 
kautta nykyisyydessä eläminen on ollut mahdollista – tapamme 
hahmottaa menneisyyttä vaikuttaa käsityksiimme nykyisyydestä ja 
tulevaisuudesta sekä päinvastoin.11 Tätä suhdetta on tutkimuskirjal-
lisuudessa toisinaan tarkasteltu kokemuksellisen tilan (Erfahrungs-
raum) ja odotushorisontin (Erwartungshorizont) käsitteiden avulla.12 
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Menneisyyttä koskevat kokemukset ja kertomukset mahdollistavat 
tietynlaisten tulevaisuutta koskevien käsitysten luomisen, kun taas 
tulevaisuutta koskevat odotukset ja pelot vaikuttavat siihen tapaan, 
jolla muistin ja unohduksen väliset suhteet järjestyvät nykyisessä 
kokemuksellisessa tilassa. Historiatietoisuus muodostuu niistä men-
neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden toisiinsa liittävistä käsityk-
sistä, jotka määrittävät yksilön tai yhteisön suhdetta menneisyyteen, 
sen pohjalta nykyisyyden ymmärtämiseen ja lopulta tulevaisuuden 
odotuksiin. Näin ymmärrettynä täysin historiattoman kansan tai 
yksilön olemassaolo on mahdotonta.13

Kirjoitettu kansakunta -teoksessa tarkasteltavien historian kirjal-
listen esitysten yhteisen kontekstin muodostaa Suomen kansallinen 
historiakulttuuri, jonka nousu liittyi kiinteästi 1800-luvulla Napo-
leonin sotien jälkeen voimistuneeseen moderniin nationalismiin ja 
kansallisvaltioiden syntyyn. Kun agraarinen sääty-yhteiskunta niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa vähitellen muuttui teolli-
suuskapitalismiin perustuvaksi luokka- ja kansalaisyhteiskunnaksi, 
kansallisuusaatteesta tuli ideologia, joka antoi uuden muodon yh-
teisöä koossa pitävälle yhteenkuuluvaisuuden tunteelle. Osaltaan 
nationalismin suurta vetovoimaa laajoihin kansanjoukkoihin se-
littää siihen sisältynyt kamppailu vanhoja imperiumeja, vallanpi-
täjiä ja säätyhierarkioita vastaan. Se lupasi sekä kansakunnille että 
yksilöille uudenlaista vapautta, tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta. 
Toisaalta kansallisuusaate kuitenkin tarjosi myös perustan uusil-
le vallankäytön muodoille, joissa yksilöt alistettiin kansakunnan 
oletetulle yhteiselle edulle sekä uudenlaisille yhteiskunnallisille 
hierarkioille. Niissä heidän asemaansa määrittivät säädyn ja synty-
perän sijasta ennen muuta koulutus, luokka-asema ja sukupuoli.14 
Sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan yhdistyi edelleen kysymys 
uskonnosta, sillä Euroopan protestanttisten maiden tapaan natio-
nalismi ja luterilaisuus kietoutuivat Suomessa kiinteästi toisiinsa 
1800-luvun kuluessa.15

Suomen tapauksessa varsinaisesta laajoja joukkoja koskettaneesta 
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kansallisesta historiakulttuurista voidaan puhua 1800-luvulta alkaen. 
Ensimmäisenä julkisena ilmauksena tästä voi pitää Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran perustamista vuonna 1831. Seura otti tehtä-
väkseen suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden edistämisen 
sekä kansakuntaa kokoavan yhteisen historian luomisen. Saksalai-
sen kansallisuusajattelua kehittäneen filosofin J. G. von Herderin 
hengessä kielen, kirjallisuuden ja kansan menneisyyden katsottiin 
kietoutuvan myyttiseksi kokonaisuudeksi, jolla voimistuvia na-
tionalistisia tavoitteita voitiin perustella, mutta tärkeänä pidettiin 
myös Suomea koskevan arkistoaineiston kokoamista kansallisen 
historiankirjoituksen tarpeisiin.16 Nämä Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran siipien suojassa alkaneet pyrinnöt johtivat muun muassa 
Suomen historiaan erikoistuneiden Valtionarkiston (Kansallisarkis-
to) ja Valtion historiallisen museon (Kansallismuseo) perustamiseen, 
lähdejulkaisusarjojen ja historiallisten aikakauskirjojen julkaisemi-
seen, muinaisjäännöksiä koskevan lainsäädännön kehittämiseen 
sekä muistomerkkien pystyttämiseen kansallisiksi suurmiehiksi 
julistetuille henkilöille. Ratkaiseva rooli oli kuitenkin historiankir-
joituksella, sillä kansakunnan olemuksen ja tulevaisuuden visiointi 
edellytti sitä, että kansalle oli luotava yhteinen menneisyys. Kun 
Suomi vuonna 1809 liitettiin Venäjän yhteyteen autonomisena suu-
riruhtinaskuntana, historiankirjoitus sai siten uuden tehtävän. Suo-
mea ei enää voitu eikä haluttu käsitellä yhtenä maakuntana Ruotsin 
valtakunnassa, vaan sille oli kehitettävä oma Ruotsista ja Venäjäs-
tä erillinen historiallinen identiteettinsä. Kansallisen historiankir-
joituksen johtoajatukseksi muodostui näin Suomen kansan men-
neisyyden ja omaleimaisuuden vahvistaminen kirjoittajien oman 
ajan nationalistisesta näkökulmasta niin, että Suomi ja suomalaiset 
hahmottuivat jo ennen Ruotsin aikaa olemassa olleeksi kansakoko-
naisuudeksi, joka sittemmin oli teleologisesti kehittynyt kohti yhä 
suurempaa kansallista tietoisuutta ja itsenäisyyttä.17

Kuten kirjamme kohteena olevat erilaiset kansallisen historian 
esitykset osoittavat, historiakulttuuriin liittyy keskeisesti kysymys 
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menneisyyssuhteen poliittisuudesta – historiapolitiikasta eli histo-
rian esitysten tietoisesta tai tiedostamattomasta käytöstä välinee-
nä määrättyjen yhteiskunnallisten tarkoitusperien ja päämäärien 
saavuttamiseksi.18 Vaikka historiapolitiikka (Geschichtspolitik) on 
historiakulttuurin tavoin vasta 1980-luvulla yleistynyt käsite,19 on 
tässäkin kyse vanhasta ilmiöstä, jossa historian esityksillä pyritään 
menneisyyden kuvaamisen kautta vaikuttamaan kulloiseenkin ny-
kyisyyteen ja hahmottelemaan tulevaisuuden suuntaviivoja. Hyvästä 
esimerkistä käyvät 1600-luvun suurvalta-aikana Ruotsin hovissa 
institutionaalisen aseman saavuttaneet ”valtakunnanhistorioitsi-
jat”, joiden tehtävänä oli luoda valtakunnalle myyttinen ja mahtava 
menneisyys, joka oikeutti nykyisyydessä sen tulevat laajentumis-
hankkeet. Vaikka historialla 1700-luvun Ruotsissa nähtiin jo olevan 
muitakin tehtäviä kuin pelkkä valtakunnan kunnian kohottaminen 
ja esimerkillisten suurmiesten ylistäminen, historiateosten poliitti-
sena tehtävänä oli ennen kaikkea yhteiskunnallisen konsensuksen 
ja yleisvaltakunnallisen isänmaallisuuden vahvistaminen.20 Tästä 
näkökulmasta Napoleonin sodat näyttäytyvätkin katkoksen ohel-
la myös jatkumona. Historian subjektiksi tuli valtakunnan sijasta 
kansallisvaltio, mutta virallisen historiankirjoituksen keskeisenä 
tehtävänä säilyi edelleen tietyn poliittisen yksikön ja kulloistenkin 
vallanpitäjien legitimiteetin perusteleminen.

Teoksessamme etenkin Eliel Aspelin-Haapkylän ja Paavo Virkku-
sen historiateosten voi nähdä edustavan sellaista kansallista histo-
riapolitiikkaa, jossa historian subjektina oli itsestään selvästi ”suo-
malainen Suomi” ja jonka piirissä tuettiin tietyn poliittisen eliitin 

– tässä tapauksessa vanhasuomalaisen puolueen edustajien – maa-
ilmankuvaa sekä pyrittiin kansalliseen eheyteen ja konsensukseen 
tuon eliitin määrittelemillä ehdoilla. Tätä tarkoitusta varten molem-
mat kirjoittajat rakensivat laajaan lähdeaineistoon perustuvan mutta 
samalla poliittisesti tarkoitushakuisen tarinalinjan, jossa tiettyjen 
suurmiesten kätilöimä suomalaiskansallinen emansipaatio muo-
dostui väistämättömyydeksi. Samalla menneisyyden lukemattomat 
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mahdollisuudet kaventuivat kansallisen vaihtoehdottomuuden his-
toriaksi, jonka tekijät toivoivat vaikuttavan myös tulevaisuutta kos-
keviin tekoihin ja päätöksiin.

Feministisen liikkeen 1960-luvulla lanseeraaman ”henkilökohtai-
nen on poliittista” -iskulauseen valossa historian poliittisuuden ja 
poliittisen käytön voi kuitenkin nähdä laajana ilmiönä, jossa his-
torian ideologiseen, perinteisessä mielessä poliittiseen käyttöön21 
lomittuu erilaisia moraalisia ja elämänkatsomuksellisia motiiveja. 
Esimerkiksi Virkkusen tapauksessa halu määritellä ”raittiin kristilli-
syyden” ja ”puhtaan sukupuolisuuden” kaltaisia käsitteitä kumpusi 
myös syvästi henkilökohtaisesta arvomaailmasta, joka osaltaan mää-
ritteli hänen poliittisen suuntautumisensa.

Kuten Alexandra Gripenbergin ja Maria Ramstedtin tapaukset 
puolestaan kirjassamme osoittavat, kansallinen viitekehys ei myös-
kään välttämättä sulkenut pois kansainvälistä ulottuvuutta. Samalla 
kun Gripenberg sitoutui fennomaniaan ja Suomalaiseen Puoluee-
seen, hän toimi myös kansainvälisessä naisliikkeessä, jossa lähinnä 
keskiluokan näkökulmasta tulkittu naissukupuolisuus ymmärrettiin 
transnationaalisen solidaarisuuden ja identiteetin takeeksi. Ram-
stedt puolestaan yhdisteli suomalaiskansallista Kalevala-mytologiaa 
teosofian universaaleihin ideaaleihin, minkä kautta hän pyrki haas-
tamaan Suomen valtionkirkon ja fennomaanieliitin edustaman 
patriarkaalisen kristillisyyden feminiiniseksi leimatulla modernilla 
spirituaalisuudella.

Kansallista historiakulttuuria – sen paremmin kuin mitään muu-
takaan historiakulttuurin ilmenemismuotoa – ei siis tule ymmärtää 
monoliittiseksi esitykseksi menneisyydestä. Päinvastoin kyse on dy-
naamisista yhteiskunnallisista prosesseista, joissa tiettyjä mennei-
syyskäsityksiä levitetään tai torjutaan, niitä muokataan muuttuvien 
yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten tarpeiden ja reunaehtojen 
mukaan, niistä neuvotellaan ja kiistellään. Vaikka kansakunnan na-
tionalistisessa rakentamisessa ajatus sen yhteisestä menneisyydestä 
olikin olennainen, mitään yksimielisyyttä tuon menneisyyden raken-
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nuspuista ei aikalaisten keskuudessa todellakaan vallinnut, vaan sekä 
historiatieteen ammattilaiset että maallikot päätyivät kannattamaan 
varsin erilaisia näkökulmia ja kertomuksia. Siten kansallinen histo-
ria näyttäytyy kirjassamme ennen kaikkea areenana, jolla yhteisön 
menneisyydestä, nykyisestä identiteetistä ja tulevaisuudesta kamp-
pailtiin. Tavoitteenamme ei vastaavasti ole niinkään ollut osoittaa, 
missä määrin tutkimuskohteemme olivat käsityksineen ”oikeassa” tai 

”väärässä” suhteessa tieteelliseen historiankirjoitukseen, vaan nähdä 
1800–1900-lukujen suomalainen historiakulttuuri kaikessa ristiriitai-
suudessaan, moniäänisyydessään ja monikerroksisuudessaan.22

Amatöörit kansallisen historian kirjoittajina

Edellä kuvattuun näkökulmaan historiakulttuurista ja historiapo-
litiikasta liittyy erottamattomasti kysymys historian kirjoittajista. 
Vaikka historiantutkimuksen ammatillistuminen ja institutionali-
soituminen pyrkivät rajaamaan ”oikean” historian kirjoittajat tiu-
kasti yliopiston seinien sisäpuolelle, 1800-luvun loppuun mennessä 
historiankirjoittajien joukko oli laajentunut huomattavasti perin-
teisten yliopistopiirien ulkopuolelle. Keskeisenä taustatekijänä tässä 
vaikuttivat kansanopetuksen ekspansio ja kansakoululaitoksen pe-
rustaminen vuonna 1866, minkä myötä erilaisten kirjallisten histori-
an esitysten kysyntä kasvoi nopeasti. Kouluja varten tarvittiin uusia 
oppikirjoja ja muita suomenkielisiä yleistajuisia teoksia, joita myös 
lapset, nuoret ja yhteiskunnan alimmat ryhmät saattoivat ymmärtää. 
Lukutaidon yleistyminen, liikenneyhteyksien paraneminen, kirja-
painotekniikan kehittyminen ja väestön yleinen vaurastuminen sekä 
jonkinasteisen mielipiteen- ja painovapauden läpimurto puoles-
taan loivat perustan kokonaan uusille kirjankustannusmarkkinoille 
ja lehdistölle. Koululaitoksen tavoin ne suosivat sellaisia historian 
 tieto- ja kaunokirjallisia muotoja, jotka kiinnostivat myös laajempaa 
lukevaa yleisöä kuin Suomen pientä oppineistoa ja joilla näin ollen 
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oli kaupallista merkitystä. Erityisesti historiallisesta romaanikirjalli-
suudesta tuli 1800-luvulla merkittävä ilmiö – olihan nationalistisen 
projektin näkökulmasta oleellisen tärkeää kasvattaa rahvas kuuliai-
seen kansalaisuuteen ja oikeaan kansalliseen tietoisuuteen, jossa his-
torialla oli keskeinen rooli. Samalla historiallisten aiheiden parissa 
alkoi askaroida kasvava määrä muiden alojen tutkijoita ja toimijoita, 
etenkin toimittajia, opettajia ja kirjailijoita.23

Siinä missä aiempi tutkimus on varsin perusteellisesti analysoinut 
historiankirjoituksen tieteellistymistä ja ammatillistumista akatee-
misessa maailmassa,24 on tässä kirjassa tarkastelun kohteeksi valittu 
joukko sellaisia historiateoksia, jotka nykytermein ilmaistuna voi-
daan luokitella populaari- tai amatöörihistorian kenttään kuuluviksi. 
Samalla tavoitteena on ollut aiemmasta tutkimuksesta poiketen 
huomioida se moninainen joukko historiankirjoittajina toimineita 
kansallisen sivistyneistön jäseniä aina koulunopettajista ja polii-
tikoista kirjailijoihin ja professoreihin, joista kenelläkään ei ollut 
historioitsijan yliopistollista tutkijakoulutusta.

Historiankirjoituksen historiassa harrastajahistorioitsijan eli histo-
rian amatöörin kategoria yhdistetään usein leimallisesti naisiin. Kos-
ka naiset eivät 1800-luvun sukupuolijärjestyksen johdosta päässeet 
tasavertaisesti nauttimaan yliopisto-opetuksesta, he eivät myöskään 
voineet saada akateemisen tutkijan statusta. Naisia ei ylipäätään kan-
nustettu päätoimiseen tutkimustyöhön, sillä aikakauden ylemmissä 
yhteiskuntaryhmissä yleisen sukupuolittuneen olemusopin mukai-
sesti vain miehillä arveltiin olevan kykyä aidosti uutta luovaan abst-
raktiin ajatteluun, kurinalaiseen arkistotyöskentelyyn sekä valtion, 
yhteiskunnan ja talouden kaltaisten laajojen kokonaisuuksien hah-
mottamiseen. Vaikka naisten yliopisto-opintoja rajoittaneet säännök-
set kumottiin Suomessa vuonna 1901, naisten oletettiin yhä luopuvan 
akateemisesta urastaan perheen perustamisen myötä. Harrastajan 
leimasta huolimatta naiset kuitenkin olivat kirjamme kattamalla 
ajanjaksolla monipuolisia historiankirjoittajia ja tekivät akateemisen 
historiantutkimuksen ulkopuolella tärkeitä metodologisia avauksia.25
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Samalla kun kirjamme huomioi akateemisen maailman ulkopuo-
lella toimineiden naisten tärkeän panoksen suomalaisen kansallisen 
historiakulttuurin muovaajina, haluamme kuitenkin muistuttaa, 
että harrastajan kategoriaan on kuulunut myös suuri joukko mie-
hiä. Erityisesti miesten tapauksessa tulee selväksi, miten ongelmal-
linen koko harrastajahistorioitsijan tai amatöörin käsite jo sinänsä 
on. Jos naiset vielä tutkimallamme ajanjaksolla voitiinkin luokitella 
kahteen ryhmään sen perusteella, oliko heillä akateeminen tutkija-
koulutus vai ei, miesten joukko ei ollut yhtä selvärajainen tai homo-
geeninen. Varsinkin miespuolinen historian kirjoittaja saattoi olla 
akateemisesti sivistynyt, yliopistossa toimiva ammattitutkija, mutta 
hänen koulutuksensa ei ollut varsinaisesti historian alalta. Historial-
linen näkökulma oli 1800–1900-lukujen vaihteessa keskeinen muun 
muassa taloustieteessä, evolutionistisessa sosiologiassa, historianfi-
losofiassa ja maantieteessä, joten menneisyyttä tulkitsivat työkseen 
varsinaisten historioitsijoiden ohella myös monien muiden alojen 
tutkijat. Esimerkkeinä tästä ovat kirjassamme Valfrid Vasenius ja 
Eliel Aspelin-Haapkylä, joiden kumpaisenkin tieteellisessä tuotan-
nossa historialla oli tärkeä rooli, vaikkeivät he itse olleet opiskelleet 
historiaa vaan estetiikkaa ja kirjallisuustiedettä.26

Tarkemmin katsottuna myös jaottelut akateemiseen ja ei-aka-
teemiseen leiriin sekä tiede-, tieto- ja kaunokirjallisuuteen ovat 
häilyviä, sillä 1800–1900-lukujen vaihteen suomalaisessa kulttuu-
rissa nämä rajat olivat vasta muotoutumassa. Historiantutkimus 
ja muu historiallinen kirjallisuus olivat yhä varsin lähellä toisiaan, 
kuten Zachris Topeliuksen tapaus hyvin osoittaa. Hänelle annet-
tiin vuonna 1854 Suomen historian ylimääräinen henkilökohtai-
nen professuuri Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa, vaikka 
hänen keskeisin tuotantonsa sijoittuikin historiallisen romaani- ja 
näytelmäkirjallisuuden sekä nuorisolle tarkoitettujen populääri-
esitysten alueelle.27 Kirjassamme tieto- ja kaunokirjallisuuden 
välistä rajankäyntiä edustaa ennen kaikkea Juhani Aho. Hän oli 
opiskellut yliopistossa historiaa, mikä näkyi hänen tavassaan ke-
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rätä ja analysoida teostensa tausta-aineistoa, vaikka hän esittikin 
tutkimustuloksensa kaunokirjallisessa muodossa. Tarkkaa rajaa 
ei välttämättä määritelty kansainvälisestikään tai rajanylityksiä 
pidettiin ainakin mahdollisina, mistä kertoo saksalaisen johtavan 
antiikin Rooman tutkijan Theodor Mommsenin vuonna 1902 saa-
ma  Nobelin palkinto kirjallisuudesta.28 Fiktion ja faktan rajat ovat 
toki olleet liukuvia myöhemminkin – esimerkkinä mainittakoon 
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -romaanisarja, joka oli kir-
joitettu tietoiseksi antiteesiksi aikakauden akateemiselle historian-
tutkimukselle ja johon ammattihistorioitsijat 1960-luvun alussa 
myös suhtautuivat sen mukaisesti.29

Lopulta myös monet kirjamme tutkimuskohteena olevista naisista 
liikkuivat tosiasiassa monin tavoin akateemisten ja ei-akateemisten 
maailmojen rajamailla. Vaikka kukaan heistä ei ollutkaan ammat-
titutkija, olivat Hilda Käkikoski ja Ester Hällström osallistuneet 
yliopisto-opetukseen ja Tyyni Tuulio suorittanut maisterin tutkin-
non kirjallisuustieteessä. Maila Talvio ja Tyyni Tuulio olivat lisäksi 
naimisissa yliopiston professorin kanssa, minkä myötä akateeminen 
yhteisö ja tutkimustyö olivat kiinteä osa naisten elämää. Vielä so-
tienvälisenä aikana akateemisesta tutkimustyöstä usein muodostui 
eräänlainen perheyritys, jossa naispuoliset perheenjäsenet toimivat 
miesten tutkimusavustajina, kopioijina, toimittajina, esilukijoina 
ja haamukirjoittajina.30 Kuten tämän teoksen artikkeli Käkikosken, 
Hällströmin ja Talvion kirjoittamista nuorisolle suunnatuista teok-
sista lisäksi osoittaa, harrastajahistorioitsijat tekivät usein työtään 
ammattilaisten ohjauksessa joutuen toisinaan suurinkin ponnis-
tuksin sovittamaan yhteen populaari-, tiede- ja kaunokirjallisuuden 
erilaisia normeja ja kriteerejä.

Tarkkojen määrittelyjen, rajanvetojen ja eroavaisuuksien etsinnän 
sijasta teoksemme pyrkiikin kartoittamaan yhteyksiä ja kohtaami-
sia akateemisten ja ei-akateemisten maailmojen sekä erilaisten his-
toriallisen kirjallisuuden lajityyppien välillä. Akateemiset tutkijat 
toimivat menneisyydessä, samoin kuin nykyäänkin, myös historian 
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popularisoijina. Heidän rinnallaan vaikutti laaja joukko harrastajia 
kansanihmisistä sivistyneistöön, jotka loivat tulkintoja menneisyy-
destä mitä moninaisimpiin tarkoituksiin akateemista tutkimusta 
hyödyntäen, mutta myös sitä tietoisesti haastaen. Samalla akateemi-
set tutkijat saivat töihinsä vaikutteita yliopistokentän ulkopuolelta. 
Kyse on siten ennen kaikkea keskinäisen vuorovaikutuksen proses-
seista, muun muassa yhteisistä oivalluksista, jäljittelystä, vaikutteista 
ja torjunnasta. Molemmat osapuolet rakentuivat näiden toisinaan 
vastavuoroisten, mutta monesti myös epätasa-arvoisten suhteiden 
kautta.31

Keskeiset teemat ja rakenne

Teoksessamme lähestymme kansallisen historiankirjoituksen mo-
ninaista kenttää tapaustutkimusten kautta. Kussakin luvussa tar-
kastelun kohteena ovat siten yksi tai muutama kirjoittaja ja hänen/
heidän aiheemme kannalta keskeinen tuotantonsa (teos/teokset/
teossarja). Tarkalla lähiluvulla, tekstien lajityyppien erittelyllä sekä 
tekstien ja kirjoittajien kontekstoinnilla pyrimme valottamaan niitä 
erilaisia tapoja, joilla kansallista historiaa on Suomessa tuotettu ja 
käytetty. Olemme lisäksi kiinnittäneet huomiota teosten saamaan 
vastaanottoon, kuten kirja-arvioihin, debatteihin ja muihin aika-
laisreaktioihin. Reseptiohistorian kautta on mahdollista arvioida, 
miten kirjoittajat onnistuivat saavuttamaan ne tarkoitusperät ja 
päämäärät, joihin he tulkintamme mukaan käyttivät historiaa.

Ajallisesti teoksemme ulottuu 1800-luvun lopulta 1960-luvun 
puoliväliin. Se kattaa näin sekä kansallisen historiankirjoituksen 

”kultakauden” autonomian ajan lopulta sotienväliseen aikaan että 
sen osittaisen kyseenalaistumisen toisen maailmansodan jälkeen. 
Pitkän aikavälin tarkastelulla pyrimme hahmottamaan, miten syn-
tyi ja kehittyi se kansallinen historiakaanon, joka välittyi historian 
harrastajien kirjoittamaan tietokirjallisuuteen. Toisaalta pyrimme 
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myös tavoittamaan niitä mekanismeja, joilla vaihtoehtoisia histo-
riantulkintoja karsittiin pois kansallisesta menneisyyskuvasta. Pit-
kän aikavälin ansiosta on mahdollista lisäksi havaita ja analysoida 
nationalismin, uskonnon ja sukupuolen välisissä kytköksissä tapah-
tuneita muutoksia.

Rakenteellisesti kirjamme jakautuu kolmeen pääjaksoon. Näistä 
ensimmäisessä erityishuomion kohteena on uskontoa käsittelevä 
tieto- ja kaunokirjallisuus, toisessa historialliset yleisesitykset kan-
sallisen menneisyyden luojina sekä kolmannessa elämäkertakirjalli-
suus populaarihistorian yhtenä suosituimmista lajityypeistä. Vaikka 
jokainen luku on yksittäisen tutkijan tekemä, kirjan taustalla on 
monivuotinen tutkimusprojekti32, jonka puitteissa olemme hahmo-
telleet yhteisiä näkökulmia ja teemoja sekä kommentoineet toistem-
me tekstejä ideavaiheesta lähtien. Siten teoksemme kantava teema 

– kansallisen identiteetin, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskunta-
luokan monisyiset kytkökset – kulkee punaisena lankana läpi koko 
kirjan punoen samalla yhteyksiä yksittäisten kohdehenkilöiden ja 
heidän teostensa välille.

Uskontoon läheisesti liittyvää kirjallisuutta käsittelevän jakson en-
simmäisessä luvussa Uskonto ja kansakunta. Juhani Aho kansallisen his-
torian popularisoijana Ahon historiallisia romaaneja tarkastellaan po-
pulaareina historiankuvauksina, jotka liukuivat kaunokirjallisuudesta 
sekä tietokirjallisuuden että historiankirjoituksen puolelle ja joilla 
tästä syystä oli tärkeä tehtävä kansanomaisen historiatietoisuuden 
muovaamisessa. Tarkastelun pääkohteena on Ahon romaani Kevät 
ja takatalvi (1906), jossa hän solmi yhteen herännäisyyden ja natio-
nalismin suomalaisuustendenssejä muovaten siten tärkeällä tavalla 
uskonnollisten herätysten maskuliinista julkisuuskuvaa. Sen rinnalle 
asetetaan Panu (1897) sekä uskontotematiikkaan liittyvät Lastut. Teos-
ten kautta analysoidaan, miten uskontoa kirjoitettiin kansalliseen his-
toriakuvastoon autonomian ajan loppupuolen kaunokirjallisuudessa, 
miten suomalaisen herännäisyyden valtavirtaa sidottiin nationalisti-
seen ideologiaan sekä miten erilaiset historiapoliittiset tendenssit oh-
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jailivat näin rakennettua historianäkemystä. Luvussa pohditaan myös 
Ahon ristiriitaista roolia samanaikaisesti liberaalina vapaa-ajattelijana 
ja herännäisperinnettä empaattisesti kuvaavana kansalliskirjailijana.

Toisessa luvussa Naisteosofin Kalevala perehdytään kansakoulun-
opettajana, kirjailijana, toimittajana ja teosofina tunnetun Maria 
Ramstedtin Kalevalan sisäinen perintö -tutkimukseen (1909). Martti  
Humu -kirjailijanimen takana toiminut Ramstedt pyrki yhdistämään 
1900-luvun alussa vaikuttaneita okkultistisia virtauksia fennomanian 
traditioon ja löytämään tätä kautta kansalliselle historiakuvalle ja 
etenkin Kalevalalle uudenlaisen tulkintatavan. Ramstedtin innoit-
tajina toimivat Teosofisen Seuran perustajan Helena Blavatskyn kir-
joitukset, joissa Kalevala nousi Iliaan ja Odysseian sekä intialaisten 
Veda-kirjojen kaltaisten eeposten rinnalle osaksi maailmanlaajuista 
pyhien kirjojen kaanonia. Lisäksi Ramstedt kiinnitti tutkimukses-
saan huomiota tieteen uusiin löydöksiin sekä aikakauden yhteiskun-
nallisen murroksen paljastamiin ongelmakohtiin. Luvussa hyödyn-
netään tätä moniulotteisuutta ja esitetään analyysi, jonka mukaan 
sivistyneistön uskontokritiikki, nationalismi ja sukupuolinormeihin 
liittyvät kysymykset tulevat teoksessa esiin teosofisen aatejärjestel-
män läpi nähtyinä. Lisäksi nostetaan esiin Ramstedtin merkitys kult-
tuurisena tienraivaajana: hän kirjoitti ensimmäiset suomenkieliset 
teosofiaa soveltavat Kalevala-tulkinnat ja oli luomassa suuntausta, 
jota myöhemmin 1910-luvulla edustivat Eino Leinon ja Pekka Ervas-
tin kaltaiset tunnetut mieskirjailijat.

Kirjamme historiallisia yleisesityksiä käsittelevän jakson avaa luku 
Kansakunta kerrontana. Eliel Aspelin-Haapkylä ja Suomalaisen teat-
terin suomalainen menneisyys. Siinä esitetään lähiluenta estetiikan 
ja nykyiskansain kirjallisuuden professori Aspelin-Haapkylän ne-
liosaisesta Suomalaisen teatterin historiasta (1906–1910). Teossarjaa 
lähestytään osana fennomaanista historiankirjoitusta ja siten tietoi-
sena tekona kansallisen historiakulttuurin tuottamisen kentällä: sen 
nähdään jatkavan Topeliuksesta ja erityisesti Yrjö Koskisesta alka-
nutta kansallista historiankirjoitusta, mutta suurlakon ja eduskun-
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tauudistuksen jälkeisessä uudessa historiallisessa tilanteessa. Samalla 
puretaan Aspelin-Haapkylän sukupolven ja Suomalaiseen teatteriin 
1800-luvulla kytköksissä olleen fennomaanieliitin historiatietoi-
suutta 1910-luvun taitteen monimuotoisella kulttuuripoliittisella 
kentällä. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi teossarjan kerrontaan, 
retorisiin käytäntöihin ja vastaanottoon pohtien, mitä tarkoitusta 
ne kirjoittamisajankohtansa historiakulttuurissa palvelivat ja miten 
Aspelin-Haapkylä rakensi niiden avulla fennomaanisen yhtenäis-
kulttuurin poliittis-kulttuurista konsensusta. Hänen rakentamiensa 
suurmies- ja primadonnakuvien kautta kysytään myös, millaisia 
sankareita kansakunnan katsottiin tarvitsevan ja pohditaan näiden 
kuvien kytköksiä sukupuoleen ja luokkaan. Yleisemmällä tasolla 
analysoidaan sitä, miten ja miksi tietyt kertomukset vakiintuivat 
osaksi henkilöihin tai tapahtumakulkuihin liittyvää kerrontaa, min-
kä kautta voidaan myös purkaa näitä toistuvia tarinakerrostumia 
suomenkielisen teatterin osalta.

Luvussa ”Pitäisi olla puoleksi runoilija voidakseen kirjoittaa histo-
riaa…”. Kirjoittavat naiset ja isänmaan historia nuorisolle tarkastel-
laan Zachris Topeliuksen Maamme kirjan (1875) vakiinnuttamaa 
lajityyppiä, nuorisolle suunnattuja historian oppikirjoja, joista lä-
hiluvun kohteeksi on valittu Maila Talvion Runeberg-elämäkerta 
(1900), Ester Hällströmin Frans Michael Franzén (1905) ja Hilda 
Käkikosken Suomen historia nuorisolle I ja II (1908–1918). Kaik-
ki teokset olivat Kansanvalistusseuran virallisia julkaisuhankkeita, 
minkä myötä ne osoittavat, millaisena seuran piirissä toiminut 
suomalaisuusliikkeen eliitti halusi oppikirjoissa kertoa Suomen 
historian. Samalla tämä luku luotaa akateemisen maailman liepeillä 
liikkuneiden naisten mahdollisuuksia kirjoittaa historiaa aikana, 
jolloin heillä oli vielä varsin rajalliset mahdollisuudet hankkia it-
selleen yliopistollinen tutkinto. Luvussa käsitellään muun muassa 
tapoja, joilla muodollisesti pätevät miesprofessorit pyrkivät ohjai-
lemaan naisten kirjoitusprosessia sekä sitä kohtuuttoman murskaa-
vaa arvostelua, joita naisten teokset toisinaan saivat osakseen.
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Historiallisia yleisesityksiä käsittelevän jakson päättää luku His-
toria ”herätyksenä naisasian suurempaan harrastukseen”. Alexandra 
Gripenberg Suomen naisten menneisyyden tulkkina, jossa eritellään 
suomalaisen porvarillisen naisliikkeen pioneerin Alexandra Gripen-
bergin neliosaista teosta Naisasian kehitys eri maissa (1905–1909) ja 
erityisesti sarjan neljättä, Suomeen keskittyvää osaa. Gripenbergin 
teosta lähestytään esimerkkinä feministisestä historiakulttuurista 
ja -politiikasta, joka kytkee sen osaksi kansainvälisiä virtauksia. Sa-
manaikaisesti teos liitetään osaksi Gripenbergin ja häneen tiiviis-
ti kytkeytyvän Suomen Naisyhdistyksen fennomaanista toimintaa. 
Tarkastelun keskiössä ovat fennomaanisen historiakulttuurin ken-
tällä toimineen ei-ammattilaisen naisvaikuttajan historiatulkinnat ja 
niiden rakentuminen suhteessa aikansa historia-alan ammattilaisten 
tutkimuksiin. Luku tuo myös korostetusti esiin sen intiimin suhteen, 
joka suomalaisissa lähihistoriaa käsittelevissä populaarihistoriallisissa 
esityksissä on usein vallinnut kirjoittajan ja hänen tutkimuskohteen-
sa välillä. Vaikka Gripenberg itse oli kuvaamansa Suomen Naisyh-
distyksen johtaja, hän pyrki kirjoittamaan yhdistyksensä historiaa 
ulkopuolisesta, ikään kuin objektiivisesta kolmannen persoonan 
näkö kulmasta, ja vähätteli ja kritisoi samalla säälimättä kilpailijoi-
taan, Naisasialiitto Unionia ja sosiaalidemokraattista naisliikettä.

Teoksemme kolmannen ja viimeisen jakson muodostaa elämä-
kertakirjallisuus, jossa kohdehenkilö ja tämän elinpiiri lomittuivat 
moniulotteisella tavalla elämäkerran kirjoittajan omaan persoonalli-
suuteen, kirjoittamisajankohtaan ja elämäkerran vastaanottoon. Jak-
son ensimmäisessä luvussa Kansallisrunoilija ja kiistelevä kansakunta 
tarkastelun kohteena on kirjallisuustieteilijä Valfrid Vaseniuksen elä-
mäkerta Runeberg Suomen kansan runoilijana [1903/1904]. Vasenius 
oli tieteellisen uransa ohella aktiivinen yhteiskunnallinen ajattelija, 
joka korosti yhtäältä kansallisen yhteishengen ja lähimmäisenrak-
kauden, toisaalta taas yksilön vapauden ja itsemääräämisvallan mer-
kitystä. Elämäkerrassaan hän nosti Runebergin kansallisen suur-
miehen malliksi, jonka esimerkkiä seuraamalla olisi mahdollista 
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yhdistää kieli- ja luokkakysymyksissä jakautunut Suomen kansa. 
Vaseniuksen Runeberg-tulkinnan kontekstiksi asetetaan hänen muu 
tuotantonsa sekä Runebergin syntymän satavuotisjuhlan (1904) 
innoittama runsas Runeberg-kirjoittelu. Vertailuaineiston kautta 
nostetaan esiin Runeberg-tulkintojen luokka-, uskonto- ja suku-
puolisidonnaisuuksia. Samalla Vaseniuksen elämäkertaa luetaan na-
tionalistiseen traditioon kiinnittyvänä, mutta siitä kuitenkin hedel-
mällisellä tavalla poikkeavana suurmieskuvana, joka erityisyydellään 
paljastaa myös muiden tulkintojen ominaispiirteitä.

Luvussa Isien äänen äärellä. Paavo Virkkusen Agathon Meurman 
analysoidaan suurelle yleisölle suunnattujen kansallisten suur-
mieselämäkertojen välittämää historia-, kansakunta- ja mieskäsi-
tystä. Lähtökohtana on pappispoliitikko Paavo Virkkusen kolmi-
osainen Agathon Meurman -elämäkerta (1935, 1938, 1957). Teossarjaa 
tarkastellaan sotienvälisen ajan historiapoliittisena puheenvuorona, 
jossa aikakauden sisä-, ulko- ja kirkkopoliittiset kamppailut sekä 
Virkkuselle keskeinen siveellinen moraalireformi kietoutuivat osaksi 
menneisyydestä esitettyjä tulkintoja. Huomion kohteena on esimer-
kiksi tapa, jolla vuoden 1918 sisällissota ja 1930-luvun lama vaikut-
tivat Virkkusen tulkintoihin Meurmanin toiminnasta 1860-luvun 
suurina nälkävuosina. Samalla luku avaa näkökulman kristinuskon 
rooliin 1900-luvun alun miesjohtoisessa oikeistonationalistisessa 
ideologiassa, jossa varhaisten herätysliikkeiden monimuotoinen 
perinne taivutettiin palvelemaan kansallisen ykseyden vaatimus-
ta. Virkkusen teossarjan reseptiohistorian kautta jäljitetään myös 
kansallisen suurmieskultin sotienvälistä taitekohtaa, jossa alettiin jo 
kaivata kriittisempiäkin sävyjä lukijakunnalle esimerkiksi kelpaavan, 
erehtymättömän ja moitteettoman sankarin kuvaan.

Kolmannen jakson ja samalla koko teoksemme päättää luku Nais-
kirjailijan kiistelty elämä, jossa tarkastellaan naiselämäkertakirjoitta-
jien roolia ja merkitystä kansallisen elämäkertatradition muotoutu-
misessa. Erityisenä tarkastelun kohteena on monipuolisen kirjallisen 
toimijan Tyyni Tuulion kaksiosainen elämäkerta 1900-luvun alun 
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kiistellystä kirjailijasta Maila Talviosta (Maila Talvion vuosikymme-
net I–II, 1963–1965). Tuulio keskittyi kirjailijan ammatissaan erityi-
sesti elämäkertakirjoittamiseen 1930-luvulta eteenpäin. Useat hänen 
tilaustöinä tekemistään elämäkerroista käsittelivät naisasialiikkeen 
keskeisiä hahmoja sekä kansallisesti merkittävinä nähtyjä naisia. 
Laaja elämäkertateos Talviosta istui tähän naistietoiseen linjaan; se 
ei kuitenkaan ollut tilaustyö, vaan syntyi Tuulion omasta aloitteesta. 
Luvussa pohditaan, miten Tuulio kirjoitti naiskirjailijan ja hänen 
kiistellyn tuotantonsa osaksi kansallista historiaa sekä miten hän 
kommentoi poliittisuuden, sukupuolen ja kirjoittamisen kytköksiä 
Talvion elämässä. Samalla elämäkerta, sen kirjoittamisprosessi sekä 
sen saama vastaanotto avaavat Talvion ristiriitaista julkisuuskuvaa, 
joka yhtäältä valottaa koko 1900-luvun alun suomalaiskansallista 
kulttuurimaisemaa sekä toisaalta avaa toisen maailmansodan jäl-
keisen Suomen suhdetta kansallisen kulttuurin ja kirjallisuuden 
rakentajiin.

Ajankohtaisia keskusteluja

Vaikka teoksemme näkökulma on historiallinen, se osallistuu ajan-
kohtaiseen keskusteluun oman aikamme historiakulttuurista ja sen 
moninaisuudesta. Viime vuosina tämä keskustelu on usein kiteytet-
ty kysymykseen akateemisen historiankirjoituksen ja muistamisen 
tai ”käytännöllisen menneisyyden” välisestä suhteesta.33 Samalla kun 
kannustamme historian ammattilaisia omassa ajassamme erittele-
mään akateemisen tutkimuksen ja historiakulttuurin muiden osa-
alueiden eroja ja yhtymäkohtia sekä käymään dialogia niin kutsut-
tujen harrastajien kanssa, haluamme muistuttaa, etteivät historian 
kirjoittajat – sen paremmin ammattilaiset kuin amatööritkään – ole 
analysoimiensa prosessien ylä- tai ulkopuolella. Jokaisena aikakau-
tena vallitseva historiakulttuuri on määritellyt tietyt epistemologiset, 
tiedon mahdollisuutta ja rajoja sekä teorioiden oikeutusta koske-
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vat reunaehdot, joiden puitteissa menneisyyttä koskevien esitysten 
muodostaminen ja niistä väitteleminen on ollut ylipäätään mahdol-
lista. Teoksellamme haluammekin kiinnittää huomiota siihen, ettei 
menneisyys yksinomaan tuota nykyisyyttä, vaan jokainen nykyhetki 
tuottaa omanlaisiaan menneisyyksiä.34

Kansalliseen historiankirjoitukseen keskittymällä teoksemme 
kommentoi myös oman aikamme uusnationalistisia virtauksia, 
joissa Euroopan ja sen yksittäisten kansallisvaltioiden menneisyys 
halutaan esittää yksiäänisenä ja yhtenäisenä. Kuten esimerkiksi 
Jugoslavian hajoamissodat ovat 1990-luvulla kärjistetysti osoitta-
neet, kansallisuusaatteen, uskonnon ja historian poliittinen käyttö 
muodostaa äärimmäisen räjähdysherkän ja vaarallisen yhdistelmän, 
joka tilaisuuden tullen voi johtaa tuhoisiin seurauksiin. Tuomalla 
esiin niitä ristiriitaisia ja monikerroksisia prosesseja, joiden kautta 
Suomelle luotiin menneisyyttä 1800- ja 1900-luvuilla, pyrimme 
siten kyseenalaistamaan myös nykyisyydessä ja tulevaisuudessa 
suuren kertomuksen yhdestä Suomesta ja sen jakamattomasta 
menneisyydestä.

Lopulta teoksemme voidaan nähdä puheenvuorona keskuste-
luun, joka koskee historioitsijoiden roolia ja merkitystä mennei-
syyttä koskevien esitysten luomisessa ja ylläpidossa. Kuten edellä 
on jo todettu, käsitys jokaisen yksilön historiallisesta asemoitumi-
sesta tietynlaisen historiakulttuurin tuotteeksi ja tuottajaksi johtaa 
relativismiin, jossa historioitsija ei voi – eikä hänen pidä – katsoa, 
että hänen tehtävänsä on toimia ”kansakunnan muistin” etuoi-
keutettuna vaalijana.35 Tämän suhteellisuuden tiedostaminen ei 
kuitenkaan väistämättä johda äärirelativismiin, jossa mikä tahansa 
kertomus menneisyydestä on yhtä oikeutettu, vaan pikemminkin 
kannustaa analyyttiseen ja kriittiseen lähestymistapaan suhteessa 
menneisyyttä koskeviin esityksiin ja niiden muotoutumisen ehtoi-
hin. Historioitsijan erityisenä velvollisuutena voitaisiin siten pitää 
sitä, että hän tuomalla esiin historiallisten henkilöiden ja ilmiöiden 
kaikkinaisen kompleksisuuden ja monimerkityksisyyden ylläpitää 
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myös menneisyyden moniäänisyyttä. Tästä näkökulmasta mennei-
syys on alati jatkuva projekti, jossa jokaisen historiankirjoittajan 
eettinen velvollisuus on kysyä itseltään, millaiseksi hänen projek-
tinsa muotoutuu.
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USKONTO JA KANSAKUNTA

Juhani Aho kansallisen historian popularisoijana

Irma Sulkunen

Suurten poliittisten mullistusten keskellä vuonna 1906 Juhani Aho 
(1861–1921) julkaisi uskonnollisen ja kansallisen heräämisen jän-
nitettä käsittelevän kaksiosaisen romaanin Kevät ja takatalvi.  Teos 
oli jatkoa yhdeksän vuotta aiemmin ilmestyneelle Panulle, joka 
alaotsakkeensa mukaisesti oli kuvaus kristinuskon ja pakanuuden 
lopputaistelusta Suomessa. Näiden kahden suurteoksen kautta Aho 
rakensi fiktion keinoin Suomen historiasta eräänlaisen kokonais-
kertomuksen, joka alkoi reformaation jälkeisestä ajasta ja päätyi 
1800-luvun puolivälin tienoolle saakka. Näillä teoksilla hän myös 
sinetöi asemansa suomalaisena kansalliskirjailijana. Historiallisten 
romaanien kokonaiskomposition rakentamisessa Ahon esikuvana 
saattoi olla Zachris Topelius, jonka suurteoksen, Välskärin kerto-
muksia, kääntäjänä hän toimi kirjoitusprosessin lomassa. Topeliuk-
sen vaikutukseen yleisemminkin viittaa se, että Aho historiallisten 
teostensa valmistuttua ryhtyi toimittamaan teossarjaa Kuvia ja kuvi-
telmia Suomen historiasta, josta hän suunnitteli eräänlaista vastinetta 
Topeliuksen Maamme kirjalle. Hankkeen toisena kimmokkeena 
toimi kehitteillä ollut, E. G. Palménin suunnittelema Oma maa 

-sarja. Kuvia ja kuvitelmia Suomen historiasta -teossarjan oli tarkoitus 
olla kaunokirjallisiin historiateksteihin perustuva vastine Oma maa 
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Juhani Aho: Kevät ja takatalvi (1906)

Juhani Ahon kaksiosainen historiallinen romaani Kevät ja takatalvi ilmes-

tyi Otavan kustantamana vuonna 1906, suurlakon ja eduskuntauudistuk-

sen poliittisesti kuohuvissa jälkimainingeissa. Vaikka romaani ei kuulu 

Ahon tunnetuimpiin, sitä pidettiin aikanaan yhdeksän vuotta aiemmin il-

mestyneen Panun ohella kansallisena merkkiteoksena, joka nosti Ahon 

arvostetuksi ja palkituksi suomalaiseksi kansalliskirjailijaksi. Romaanin 

tapahtumat sijoittuvat Juhani Ahon lapsuusmaisemiin, itäsuomalaiselle 

maaseudulle, Kontolan pappilaan ja sen ympäristöön 1840-luvulla. Pää-

henkilö on nuori, intomielinen fennomaani Antero Hagman, jonka sisäinen 

taistelu kansallisen ja uskonnollisen herätyksen puristuksessa muodostaa 

teoksen keskeisen jännitteen. Ensimmäisessä osassa paino on ”kansallises-

sa keväässä” ja Kontolan pappilaan kerääntyneen nuorison idealistisissa 

pyrkimyksissä viedä kalevalais-kansallista aatetta kansan pariin. Anteron 

johtotähtinä toimivat teoksessakin esiintyvät J. V. Snellman ja Elias Lönn-

rot ja intomielisyyden siivittäjinä romanttiset unelmat pappilan tyttären 

rakkaudesta. Illuusioiden mureneminen kääntyy kuitenkin nopeasti taka-

talveksi, ja toisessa osassa kansallisten merkkimiesten sijaan pääosaan 

nousevat Paavo Ruotsalaisen johtamat heränneet, joiden pariin Antero 

hakeutuu ankaran henkilökohtaisen kriisin ajamana. Kansallisuusaatteen ja 

herännäisyyden yhteenliittyminen suomalaiseksi kulttuuriksi säilyy  Antero 

Hagmanin haaveena, johon hän uskonnollisesta kääntymyksestään huoli-

matta asettaa vielä teoksen lopussa toivonsa. Historiallisista epätarkkuuk-

sista huolimatta Kevät ja takatalvi on edelleen merkittävä puheenvuoro 

1800-luvun aatteita ja ajan poliittis-kulttuurista ilmapiiriä koskevaan kes-

kusteluun. f
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-sarjalle.1 Ahon moniosaiseksi suunnittelemasta teoksesta ilmestyi 
menekin vähyyden vuoksi kuitenkin vain ensimmäinen osa.

Tämä luku avaa Juhani Ahon historiallisen tuotannon kautta 
näkö kulmaa siihen häilyvään suhteeseen, joka historiallisen ro-
maanin ja historiankirjoituksen välillä 1800-luvun lopulla ja vielä 
1900-luvun alussakin vallitsi. Historiankirjoituksen tieteellistymises-
tä huolimatta kaunokirjallisuuden ja historiankirjoituksen lajityypit 
liukuivat toistensa alueille ja lomittuivat etenkin niin kutsutussa 
populaarissa historiankirjoituksessa. Etenkään niin kutsutulle suu-
relle yleisölle rajat tieteellisen ja populaarin esityksen ja historialli-
sen romaanin välillä eivät olleet selvät, vaan niin kaunokirjallinen 
teos kuin tieteellinen esitys muovasivat yhtä lailla historiallista ym-
märrystä ja maailmankuvaa. Rajojen hämärtymistä edisti erityi-
sesti se, että sekä historiankirjoituksella että historiallisella romaa-
nilla oli tärkeä tehtävä kansallisen identiteetin muovaamisessa. Ne 
molemmat antoivat tietoa menneisyydestä, rakensivat kansallisia 
konstruktioita sekä muovasivat historiallis-kulttuurisia mielikuvia 
ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tarpeisiin sopiviksi.2 
Häilyvää suhdetta historiallisen kaunokirjallisuuden ja kansallisen 
historiankirjoituksen välillä kuvasi Aho itse osuvasti:

Ja mitäs muuta kuin Suomenkansan historiaa sen laajemmas-
sa merkityksessä on suurin osa nykyistä suorasanaista kauno-
kirjallisuuttamme, mikäli se kuvaa kansamme elämää ja sen 
taisteluja varsinkin karua luontoa vastaan viljelyksen puolesta. 
Jos kaikki se, mikä Suomenkansaa jo on kuvattu, sen luon-
netta selitetty, sen henki- ja tunne-elämää valaistu, olisi asian-
mukaisesti ryhmitettynä muutamin silmäyksin nähtävissä, 
olisi nykyisestä Suomesta olemassa hyvinkin monipuolinen 
kulttuurihistoriallinen kuvasarja.3 

Tämän luvun metodisena lähtökohtana on käsitys historiallisen kir-
jallisuuden kerronnallisuudesta, siitä konstruktiivisesta ja ilmaisul-
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lisesta tavasta, jolla historiallinen tieto vaikuttaa kulttuurissa. Tässä 
mielessä historialliset romaanit ovat rinnastettavissa muihin his-
toriakulttuurin alueella vaikuttaviin kirjallisiin esityksiin, joita voi 
tarkastella myös historiantutkimuksen välineistöllä, samanaikaisesti 
sekä menneisyyden narratiivisina konstruktioina että aikakauten-
sa historiallisina dokumentteina. Juhani Ahon Suomen historiaa 
käsitteleviä romaanejakaan ei seuraavassa tarkastella kirjallisuuden-
tutkimuksen näkökulmasta, ei myöskään arvoteta niiden taiteellisia 
ansioita, vaan analysoidaan erityisesti niiden historiannäkemystä 
ja ideologisia merkityksiä ilmestymisajankohtansa kulttuurisessa ja 
sosiopoliittisessa kontekstissa. Tarkastelun pääasiallisena kohteena 
on Kevät ja takatalvi, jonka rinnalle asetetaan Panu sekä historia- ja 
uskontotematiikkaan liittyvät lastut. Näiden teosten kautta ana-
lysoidaan, miten uskontoa kirjoitettiin kansalliseen historiakuvas-
toon vuosisadan vaihteen kaunokirjallisuudessa, miten suomalai-
sen herännäisyyden valtavirta sidottiin nationalistiseen ideologiaan 
ja miten historiapoliittiset tendenssit ohjailivat näin rakennettua 
historianäkemystä. Painoa pannaan myös Ahon henkilökohtaisille 
intentioille sekä siihen intellektuaaliseen ja poliittiseen verkostoon, 
jonka osana hän loi tutkittavat eepokset. 

Kevään ja takatalven pitkä syntyhistoria

Kun Juhani Ahon teos Kevät ja takatalvi ilmestyi vuonna 1906, se 
liitettiin yleisesti vuosisadan alun kansallispoliittiseen tilanteeseen 
ja sitä myös luettiin ajan ilmapiiriä vasten. Suomenmieliset puolue-
rajoista riippumatta kiittivät teosta ja suhtautuivat myönteisesti sen 
nationalistis-historiallisiin painotuksiin4, kun taas ruotsinkielisten 
taholla teos herätti suoranaista suuttumusta. Kirjallisuudentutkija L. 
O. Homén jopa väitti, että Aho oli teoksellaan vain osallistunut J. V. 
Snellmanin 100-vuotismerkkipäivän juhlintaan ja sen seurauksena 
julkaissut teoksen, joka oli paitsi heikkotasoinen myös yksi ”kir-
jallisuutemme paksuimpia ja kuolleimpia kirjoja”.5 Kantaa ei edus-
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tanut yksin Homén, vaan näkemys oli – ainakin Ahoa lämpimästi 
tukeneen ja teoksen valmistumiseen aktiivisesti osallistuneen Eliel 
Aspelin-Haapkylän mielestä – ruotsinkielisissä perustuslaillisissa pii-
reissä yleinen. Aspelin-Haapkylä muisteli vielä vuosia myöhemmin 
Homénin Nya Pressenissä vuonna 1906 julistamaa kuolemantuo-
miota Aholle kirjailijana.6

Vaikka Kevättä ja takatalvea luettiin ilmestymisaikanaan selvästi 
ajankohtaisesta kansallispoliittisesta näkökulmasta, teoksen alku-
ideat juontuivat tosiasiassa tuntuvasti pidemmältä, aina 1880-luvun 
puolivälistä saakka. Ensimmäiset maininnat siitä, että Aho oli alka-
nut työstää aihetta, löytyvät hänen Martti Laitiselle keväällä 1886 
lähettämästään kirjeestä. Siinä Aho kertoi aikoneensa, ”jos voimia ja 
kykyä riittää, kirjoittaa tuosta mahtavasta pietismistä jonkunlaisen 
historiallisen kyhäyksen”, ja pyysi aineiston hankinnassa ystävänsä 
apua erityisesti Pohjanmaan herännäisyyden ja siellä vaikuttaneen 
herännäisjohtaja Laguksen osalta. Itse hän suunnitteli matkaa Nil-
siään tarkoituksenaan tutkia ja kerätä, ”mitä mahdollisesti olisi siel-
lä vielä saatavana Paavo Ruotsalaisesta ja herännäisyysliikkeestä.”7 
Hanke myös toteutui, ja kesällä 1886 suorittamallaan keruumatkalla 
Aho haastatteli muun muassa Paavo Ruotsalaisen leskeä.8 

Ahon syvällistä paneutumista herätysliikkeen tutkimiseen kuvaa 
hyvin se, että hän esitti samana vuonna myös Kuopion Isänmaal-
liselle seuralle pyynnön ryhtyä keräämään kansan muistissa säily-
neitä tietoja Paavo Ruotsalaisesta. Niin ikään Kaiussa julkaistiin 

– ilmeisesti Ahon aloitteesta – kehotus koota tietoja Pohjanmaan 
herännäisyydestä ja lähettää kertyneet muistiinpanot Kuopioon.9 
Paneutumista asiaan kuvaa myös Matti Laitiselle esitetty ”tutkimus-
suunnitelma”, jossa Aho kuvasi tavoitteitaan ja perusteli samalla 
aineiston keruutyön tärkeyttä: 

Voidakseen näet oikein kuvata liikkeen luontoa eli karak-
teeria, osatakseen asettua kokonaan sen kannalle ja nähdäk-
seen sen sisäisimpään ytimeen, täytyy etupäässä tuntea niitä 
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henkilöitä, jotka olivat sen etupäässä ja johtivat sitä. Täytyy 
miltei tuntea heidän kotitapansakin, saadakseen asettua sille 
kannalle, jolla he olivat. Sentähden olen aikonut esim. Ruot-
salaisesta jos mahdollista saada niin paljonkuin mahdollista 
kertomuksia hänen yksityiselämästään, puhetavastaan, ope-
tustavastaan, käytöksestään y.m. […] Samaten olisi minulle 
mitä suurimmasta arvosta herännäisyyden yleinen luonne 
niillä paikkakunnilla, kuinka se heräsi ja mitenkä se levisi 
herrasväkeen ja varsinaiseen kansaan, milloin se oli ylim-
millään ja puhtaimmillaan ja alkoiko se sitten huonontua 
alkuperäisestä puhtaudestaan. Ja millä kannalla hengellinen 
elämä tätä nykyä siellä on?10

Huomiota kirjeessä herättää erityisesti Ahon tutkimuksellinen ote, 
ilmiön palauttaminen historiallisille juurilleen ja sen pikkupiirtei-
nen valaiseminen useasta eri näkökulmasta. Tavoitteekseen Aho 
asetti jo tässä vaiheessa herätyksen ”syvimmän ytimen” ymmärtävän 
kuvaamisen. Tähän päästäkseen hän – nykykäsitteitä käyttääkseni – 
sovelsi yhtäältä biografista ja toisaalta mikrohistoriallis-hermeneut-
tista lähestymistapaa. Avaimena ilmiöön toimivat Ahon suunnitel-
massa herätysjohtajat, joiden koko persoonallisuus puhe-, opetus- ja 
kotitapoineen oli selvitettävä, jotta liikkeen sisäiseen luonteeseen ja 
leviämisen dynamiikkaan päästäisiin käsiksi. Samalla oli kartoitet-
tava liikettä ympäröineet ja siihen vaikuttaneet yhteiskunnalliset 
voimavirrat, erityisesti herrasväen ja nousevan talonpojiston keski-
näinen suhde ja osallistuminen nopeasti levinneeseen kansanliik-
keeseen. Analysoimalla näiden kahden tason välistä vuorovaikutus-
ta Aho pyrki rakentamaan herännäisyyden historiallisen synteesin, 
jonka tulkinnallisena hypoteesina hän käytti liikkeen lainomaista 
kehityskaarta. Siinä ilmiö olisi ”ylimmän” ja ”puhtaimman” vai-
heen jälkeen ajautunut sisäiseen rappeutumiseen. Herännäisyyden 
sisäisen kehityksen kannalta tulkinta oli 1880-luvulla järkevä. Tuossa 
vaiheessa liikkeen leviäminen oli pysähtynyt, kannatus kääntynyt 
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laskuun ja herätykset hajonneet keskenään kilpaileviksi suuntauk-
siksi. Aho siis katsoi tarkastelevansa kulttuurisesti väistyvää ilmiötä, 
jolla olisi enää pelkkää historiallista arvoa. Myös käsitys herännäi-
syydestä eräänlaisena kansallisen liikkeen esivaiheena, jota johtavat 
fennomaanit jo tuolloin esittivät11 ja jonka käsityksen Ahokin omak-
sui, perustuivat tähän, jo päättyneeksi ymmärrettyyn historiaan, ei-
vät siihen vuosisadan lopun uuteen nousuun, jonka nationalistisesti 
latautuneessa ilmapiirissä Aho viimeisteli Kevään ja takatalvensa.12 

Vaikka Ahon tavoitteena oli kerätä aineistoa kaunokirjallista teos-
ta varten, analyyttinen ote kertoo myös siitä, että hän oli hyvin 
perillä keruutyönsä kulttuurihistoriallisesta arvosta. Ahon Laitiselle 
lähettämässä kirjeessä näkyy myös Ahon historianopintojen vaiku-
tus, joita hän E. G. Palménin johdolla harjoitti juuri 1880-luvun 
alussa Aleksanterin yliopistossa. Vaikka opinnot jäivät Aholta kes-
ken, ne selvästi myös innostivat häntä. Hän muun muassa uhosi 
Kalle-veljelleen: ”Ja maisteriksi sitä tullaan! Luetaan niin että pää 
natisee, niin että sen muutkin kuulevat. His – his – his – hiis – to-
riaa!! – Tuossa on nytkin pöydälläni kaikenlaisia historiallisia teoksia, 
joita katsellessa tulee ehdottomasti kunnioittamaan itseään ja muita 
viisaita. Itsekin teen minä historiaa tätä nykyä – kirjoittelen aineita 
ja annan Enttu Palménin niistä oppia ottaa.”13 

Historiantutkimuksellisesta otteesta kertoo myös se, miten Aho 
ryhtyi keräämään herännäisyyttä koskevaa aineistoa, millaisia hypo-
teettisia kysymyksiä hän kerääjille asetti ja miten hän pyrki tarkaste-
lemaan kysymystä samanaikaisesti yksilön ja laajempien yhteiskun-
nallisten suhteiden näkökulmasta. Ahon Matti Laitiselle esittämässä 

”tutkimussuunnitelmassa” onkin monia edelleenkin ajantasaisia his-
toriantutkimuksen piirteitä muistitiedon käytöstä henkilö-, sosiaali- 
ja kulttuurihistorian sovellutuksiin saakka.

Koska Aho oli E. G. Palménin oppilas, hänen historiannäkemyk-
siinsä vaikutti epäilemättä ainakin välillisesti tämän historiannäke-
myksen keskeinen vaikuttaja Henry Thomas Buckle14, josta Palmén 
oli vaikuttunut ja jota hän esitteli jo vuonna 1873 vasta perustetun 
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Filosofisen Yhdistyksen kokouksessa. Välittömänä virikkeenä saat-
toi hyvinkin toimia Bucklen teos History of Civilisation in England, 
joka juuri samoihin aikoihin ilmestyi ruotsiksi. Teoksen positivistis-
tieteelliset selitykset toisaalta historiallisten kehityskulkujen lain-
alaisuuksista, toisaalta ympäröivien olosuhteiden merkityksestä 
kansakuntien kohtaloihin saivat innostuneen vastaanoton ja inspi-
roivat Palménin lisäksi monen muun nuoren intellektuellin – muun 
muassa J. R. Danielson(-Kalmarin)15 – historiallista ajattelua. Tämä 
joukko perusti vuonna 1881 äänitorvekseen Valvoja-aikakauskirjan,16 
jonka piiriin myös Juhani Aho pian hakeutui. Ahon yhteys histo-
riantutkimukseen säilyi myöhemminkin sekä oman tuotannon että 
henkilösuhteiden kautta. Voi jopa sanoa, että historiajuonne läpäisi 
koko hänen tuotantonsa, osin kaunokirjallisuuteen lomittuneena, 
osin suoranaisina historiateoksina. Myös ”suuressa romaanissa” – 
kuten Aho herännäisromaaniaan nimitti – monet alkuperäisistä 
tavoitteista toteutuivat, mutta ajan myötä tulkinnat myös merkit-
tävästi muuttuivat. Esimerkiksi rappeutumishypoteesin Aho joutui 
lopullisessa versiossa herännäisyyden osalta arvioimaan uudelleen ja 
korjaamaan yleisemminkin uskonnollisen liikkeen poliittis-yhteis-
kunnallisia tulkintojaan. Teema esiintyi kuitenkin puhdaspiirteisenä 
vielä vuonna 1897 ilmestyneessä Panussa, jossa se oli sovitettu mui-
naisuskon häviämiseen johtaneeseen kehityskaareen.

Miksi juuri herännäisyys?

Vaikka herännäisromaanin ideointivaiheesta sen ilmestymiseen 
kului 20 vuotta ja suunnitelmat hakivat jatkuvasti muuttuviin 
yhteiskunnallis-poliittisiin oloihin sopivia muotoja, tietyt kanta-
vat elementit teoksen kehittelyssä silti säilyivät. Keskeisin näistä 
oli hengellisiin ilmiöihin, erityisesti Paavo Ruotsalaiseen ja hänen 
johtamaansa herätysliikkeeseen kohdistunut kiinnostus, jota Aho 
eri muodoissaan käsitteli tuotannossaan vuosikymmenten ajan. Jo 
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vuonna 1884 ilmestynyt novelli Muudan markkinamies sisälsi ku-
vauksia körttiläisistä, jotka esitettiin positiivisessa valossa. Teosten 
Papin tytär (1885) ja Papin rouva (1893) tapahtumamiljöönä oli puo-
lestaan pappila, jonka patriarkaalisen ilmapiirin kuvauksissa hengel-
linen sääty esiintyi monivivahteisena vanhan maailman edustajana, 
usein kriittisessä valossa. Vuonna 1894 ilmestynyt lastukokoelma 
Heränneitä, jota Aho itse piti suurromaaninsa pohjatyönä, keskittyi 
jo kokonaan körttiläisuskonnollisen mielenmaiseman kuvailuun, ja 
useisiin muihinkin Ahon teoksiin liittyi uskonnollisia elementtejä. 

Siitä, mistä konkreettinen alkusysäys herännäisromaanin laati-
miseen tuli, ei ole tarkkaa tietoa. Yleisesti – ja ilmeisen oikein – on 
otaksuttu Ahon kiinnostuksen kummunneen hänen omasta koti-
taustastaan ja lähimmästä kasvuympäristöstään. Iisalmen seutu 
kuului varhaisen herännäisyyden ydinalueisiin, ja liikkeen alkuna 
pidetyn Telppäsniityn herätyksen tapahtumapaikkakin sijaitsi La-
pinlahdella, jossa isä Brofeldt toimi pappina Ahon varhaisimpina 
lapsuusvuosina. Myös molemmat vanhemmat suhtautuivat myön-
teisesti herännäisyyteen: he edustivat liikkeen kahta päähaaraa, savo-
laista ja pohjalaista, joihin molempiin Aho suuntasi tutkimuksensa. 
Isän puolelta yhteydet juontuivat itseensä Paavo Ruotsalaiseen, jon-
ka kanssa isän isoisän tiedettiin ystävystyneen toimiessaan pappina 
Nilsiässä17 ja myös Ahon oma isä, Theodor Brofelt lukeutui varhai-
sempina pappisvuosinaan heränneisiin. Äidin sukujuuret palautui-
vat puolestaan pohjoispohjalaiseen Snellmanin sukuun ja sitä kautta 
läheisesti Pohjanmaan herännäisyyteen. Ahon isän herännäiskannas-
sa tapahtui ajan myötä lievenemistä, mutta äiti pysyi vakaumukselli-
sena körttiläisenä elämänsä loppuun asti.18 Kuten useissa yhteyksissä 
on todettu, hengellisesti virittynyt kotitausta jätti jälkensä myös 
Juhani Ahon mielenmaisemaan, mikä näkyi jatkuvana palaamisena 
uskonnollisiin teemoihin, milloin empaattisesti myötäeläen, milloin 
kriittisen asenteen sävyttämänä. Kirkkokriittisyydestään huolimatta 
hän yleensä suodatti herännäiskuvauksiin lämmintä myötätuntoa. 

Ahon oma suhde uskontoon oli kuitenkin kriittinen, mikä tekee 
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hänen herännäiskuvauksistaan sitäkin kiinnostavampia. Vaikuttaa 
jopa siltä, että nimenomaan ristiriitainen suhde uskontoon olisi 
merkittävästi kantanut Ahon luomisvoimaa ainakin kahden ensim-
mäisen kirjailijavuosikymmenen ajan. Kuvausten sisäinen inten-
siteetti myös voimistui vuosien mittaan niin, että varhaisempien 
teosten heränneitä ulkokohtaisesti tarkkaileva ote syveni Keväässä ja 
takatalvessa paikoin hyvin vaikuttavaksi ja sisäistyneeksi kääntymys-
kertomuksen kuvaukseksi. Nostaessaan esiin uskonnollisia aihelmia 
Aho epäilemättä käsitteli samalla omia kompleksisia tuntemuksiaan, 
teki tiliä vanhempiensa ja kasvuympäristönsä maailmankatsomuk-
sellisesta perinnöstä ja etsi omaa paikkaansa aatteellisten ja poliittis-
ten näkemysten yhä tihenevässä verkostossa. Oireellista on, että sa-
maan aikaan kun Aho julistautui uskonnolliseksi vapaa-ajattelijaksi, 
hän alkoi työstää herännäisteemojaan.

Irtaantuminen uskonnollisesta perinteestä oli käynnistynyt jo 
kouluaikana Kuopiossa, mutta varsinaisesti osallistuminen ylioppi-
lasvuosina pääkaupungin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rientoi-
hin vakiinnutti hänen identiteettinsä uskonnollisena skeptikkona 
tai kirkkokriittisenä vapaa-ajattelijana.19 Vapaa-ajattelija, ”fritänkare” 
oli tuon ajan käsitteistössä sisällöltään sangen epämääräinen ja saat-
toi viitata moniin eri ilmiöihin. Tämä, samoin kuin Ahon muihin-
kin uusiin aatteisiin nopeasti reagoiva radikaali linja käy erinomai-
sesti ilmi neuvottelusta, jota hän syystalvella 1885 kävi Juho Reijosen 
kanssa ryhtymisestään Pekka-veljensä kanssa Keski-Suomen toimit-
tajaksi. Ohjelmajulistuksessaan hän ilmoitti kansalliseksi kannak-
seen radikaalien ylioppilaiden ajaman ”koko programmi toimeen” 

-vaatimuksen eli K.P.T:n, mikä Ahon tulkinnan mukaan merkitsi 
suomen kielen ylivaltaa sekä vanhojen johtajien vastustamista. Rait-
tiutta Aho sanoi myös kannattavansa, vaikkei itse kuulunutkaan 
mihinkään raittiusseuraan. Samoin hän julisti ajavansa naisten ase-
man parantamista ja oikeudellista tasa-arvoa.20 Vapaamielisyyttään 
Aho puolestaan täsmensi: ”Kirkon oppia me emme hyväksy mones-
sakaan kohden ja jos sitä vastaan tehtäisiin meidän mielestämme 
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oikeutettuja muistutuksia, ei meidän omatuntomme antaisi myöten 
kirjoittaa vakuutustamme vastaan.”21Viimeiseen kohtaan Reijonen 
näki aiheelliseksi huomauttaa: ”En tiedä merkitseekö vapaamieli-
syys tässä vapaakirkollisuutta, materialismia eli muuta.”22 

Reijosen kommentti osui kohdalleen ja paljasti hyvin yleisen epä-
tietoisuuden käsitteiden ”vapaamielisyys” ja ”vapaa-ajattelu” sisäl-
löstä. Etenkin darvinismiin nojaavat, mutta myös muut empiristiset, 
meta fyysisyyttä vierovat tieteelliset suuntaukset murtautuivat voi-
malla esiin 1800-luvulla ja horjuttivat kaikkialla Euroopassa kristil-
listen kirkkojen perinteisiin dogmeihin nojaavia maailmanselityksiä. 
Niiden rinnalla ja niihin lomittuneina versoi koko joukko erilaisia 
aatteita ja yhteiskunnallisia liikkeitä, joiden rajat olivat vielä tuol-
loin hämäriä ja tarkentuivat etenkin Suomessa vasta 1900-luvun 
vaihteessa tapahtuneessa politisoitumisessa. Kritiikin yhteisenä koh-
teena olivat kirkkoinstituutiot: katsottiin, että niiden hegemoninen 
rooli rahvaan maailmankuvan määrittäjänä ja säätyvallan ideologise-
na tukipylväänä oli purettava, jotta yhteiskunta voisi uudistua.

Vapaamielisyyden ja kirkkokriittisyyden moniaineksista kenttää 
sekoittivat lisäksi teologian piirissä esiintyneet kristinuskon myyt-
tistä perustaa murentavat suuntaukset. Historiallis-kriittinen raama-
tuntulkinta riisui kristinuskoa yliluonnollisista dogmeista, ja kirkon 
ydinsanomaa alettiin yhä yleisemmin tulkita maallisesta toimin-
tahorisontista käsin. Jeesuksen inhimillisten piirteiden korostus ja 
vuorisaarnan julistus löysivät tällöin kaikupohjaa niin liberaalin 
teologian, tolstoilaisuuden kuin teosofisen liikkeen eri suuntaus-
ten piirissä. Toisaalta – paradoksaalisesti – vahvistuivat inhimillisen 
todellisuuden psyykkisiä elementtejä luotaavat suuntaukset, jotka 
esiintyivät joko itsenäisinä tai sekoittuivat erilaisiin transsenden-
taalisiin ja myyttis-spirituaalisiin korostuksiin.23 Ajan käsitteistössä 
nämä yhdistettiin usein symbolismiin, jolla puolestaan Suomessa 
nähtiin yhtymäkohtia kulttuurielämän eri kentillä vaikuttaneeseen 
karelianismiin.24 Nämä virtaukset Aho niputti sumeilematta yhteen 
ja sanoutui niistä viimeistään 1890-luvun alussa päättäväisesti irti. 
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Samoin Reijosen viittaus vapaakirkollisuuteen osui hyvin koh-
dalleen. Etenkin eriuskolaiskysymys, jota käsiteltiin vuoden 1885 
valtiopäivillä, kiinnosti Ahoa kovasti, ja siihen hän valtiopäivä-
keskusteluja seuraavana lehtimiehenä joutui ottamaan myös jul-
kisesti kantaa. Liberaalin linjansa mukaisesti hän kannatti laajaa 
uskonnonvapautta, joka tuon ajan keskustelussa merkitsi yhtääl-
tä vapaiden kristillisperäisten suuntien mahdollisuutta harjoittaa 
uskontoaan omissa yhdyskunnissaan ja toisaalta yleistä omantun-
nonvapauden sallimista uskonnolliseen vakaumukseen liittyvissä 
kysymyksissä. Vaikka merkittävimmät eriuskolaisryhmät – baptistit, 
metodistit ja vapaakirkolliset – eivät 1800-luvulla olleet Suomessa 
määrällisesti merkittävä ilmiö, niillä silti oli tuntuvaa ideologista ja 
yhteiskunnallista painoarvoa. Herätykset käynnistyivät ruotsinkieli-
sillä rannikkoseuduilla, mutta niiden valtionkirkkokriittiset koros-
tukset saavuttivat laajaa kannatusta myös liberaalin suomenkielisen 
sivistyneistön piirissä. Organisaatiomuodoltaan eriuskolaisliikkeet 
edustivat modernia kansalaisjärjestäytymistä ja olivat siten avoin 
uhka korporatiiviselle, luterilais-kirkolliseen legitimaatioon nojaa-
valle sääty-yhteiskunnalle.25 Kun uudet uskonnolliset virtaukset 
sulautuivat varhaiseen kansalaisjärjestäytymiseen – etenkin absolu-
tismiin perustuvaan raittiusliikkeeseen sekä moraalireformistisiin 
ja sosiaalista työtä korostaviin naisjärjestöihin –, myös se kasvatti 
eriuskolaisliikkeiden yhteiskunnallista ja poliittista painoarvoa.26

1870–1880-lukujen julkista keskustelua voimakkaasti sävyttänyt 
eriuskolaisproblematiikka muistutti kiinnostavasti aikaisempien 
vuosikymmenten uskonnollisia kiistoja, joissa useat herätysjohtajat – 
muun muassa Paavo Ruotsalainen kannattajineen – olivat joutuneet 
esivallan ankaran painostuksen ja rankaisutoimenpiteiden kohteek-
si. 1700-luvun lopulla käynnistyneet ja 1800-luvun alussa laajalle 
levinneet herätykset olivat hajottaneet homogeenista uskonnollista 
kenttää, ja tämä hajaannus voimistui vuonna 1870 voimaantulleen 
uuden kirkkolain ja erityisesti 1880-luvulla eriuskolaiskysymyksen 
aktivoitumisen ja uusien aatevirtausten läpimurron myötä.27 Herän-
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näisperinteeseen sekä oman kasvutaustansa että historianopintojen-
sa kautta perehtynyt Aho epäilemättä tunnisti paralleelit liikkeiden 
välillä, mikä varmasti osaltaan aktivoi hänen kiinnostustaan herän-
näisyyteen.

Kriittisyyden ja myötätuntoisen kiinnostuksen välinen jännite 
leimasi Ahon uskontosuhteen lisäksi myös hänen yleistä elämän-
asennettaan. Uusi maailma kirjallisine keskusteluineen, radikaaleine 
aatteineen ja poliittisine intohimoineen kiehtoivat, mutta samalla 
säilyi voimakkaana kaipuu takaisin sydänmaitten rauhaan ja ehkä 
myös lapsuuskodin eheään arvomaailmaan. Ristiriita, jonka Aho 
itse tunnisti, näkyi myös hänen julkisten mielipiteittensä ja hänen 
teoksistaan välittyvän mielenmaiseman välillä. Kun Aho poliitti-
sessa julkisuudessa esiintyi liberaalina uudistajana ja radikaalina 
suomenmielisenä, myöhemmin vankkumattomana perustuslaillise-
na, hänen teoksensa sen sijaan huokuivat empaattista ymmärrystä 
menneen maailman arvoja ja elämänmuotoa kohtaan.

Maailmankatsomukselliset valinnat

Juhani Ahon herännäiskiinnostusta ei tule suoraviivaisesti tulki-
ta osoitukseksi hänen uskonnollisesta vakaumuksestaan, mutta ei 
myöskään sen puutteesta, vaikka hän esiintyikin mielellään vapaa-
ajattelijana. Pikemminkin kyse oli jatkuvasta liikkumisesta aikakau-
sien ja niiden edustamien elämänkatsomusten ja arvomaailmojen 
välimaastossa, jossa Aho sovitti itseään moniin eri rooleihin, mutta 
eläytyi herkimmin menneen maailman ihmiskohtaloihin ja heidän 
välittämäänsä mielenmaisemaan. Tässä tunnemaailmassa uskon-
nollisella kokemuksella oli tärkeä sija, ja sen eri ulottuvuuksia Aho 
teoksissaan nyansoidusti analysoi. Ahon vapaa-ajattelu ei siis ollut 
ristiriidassa hänen sisäistyneiden herännäiskuvaustensa kanssa, vaan 
ilmensi päinvastoin eri puolia hänen monitasoisesta kirjailijakuvas-
taan, jonka perusjuonteena säilyi aina skeptisismi. Ehkä hyvinkin 
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oikeaan osuva on Eino Leinon tulkinta, jonka mukaan Aho ”oli 
aina itselleen uskollinen, aina epäilijä, aina perusolemukseltaan tai-
teilija”, joka omaksui kustakin ajasta itselleen sopivat ainesosat ja loi 
niistä kirjallista taidetta. Leinon mukaan myös Kevättä ja takatalvea 
on pidettävä syvimmän epäilyn tuotteena, ”epäilyn, joka kärjistyy 
itseensä, epäilyn, joka epäilee omaa oikeuttaan.” Epäilyn Aho pys-
tyttää ”kaiken järkeilyn äärimmälle jyrkänteelle, siihen, missä järki 
loppuu ja alkaa uskonnollinen tunne-elämä.”28

Vaikka Aho astuikin äärimmäiselle jyrkänteelle ja eläytyi sisäis-
tyneesti uskonnolliseen kokemukseen – kuin koetellakseen oman 
skeptisisminsä pitävyyttä – järkeilyn ja uskonnollisen tunne-elämän 
rajalinjaa hän ei ylittänyt, ei ainakaan ivailemansa sentimentaali-
suuden mielessä. Ilmaisu juontaa juurensa Ahon irtiottoon tolstoi-
laisuudesta, johon hänelle läheiset Järnefeltit olivat 1890-luvun 
alussa kääntyneet ja johon piiriin myös hänen olisi ollut luontevaa 
liittyä. Ensimmäiset Järnefeltien taholta tulleet suositukset lukea 
Tolstoin uskonnollisia teoksia löytyvät jo vuodelta 1888,29 ja Ahon 
vastaus kehotuksiin oli tuolloin neutraalin myönteinen, joskaan 
ei erityisen innostunut.30 Jo tällöin Ahon irtoaminen Järnefeltien 
maailmankatso muksellisesta etsinnästä oli alkanut, ja seuraavien 
vuosien kaunokirjallinen tuotanto ja sen kehittely ilmensi eroa 
kouriintuntuvasti. Herännäisteeman työstäminen käynnistyi tässä 
vaiheessa uudelleen, ja erkaantumisen kannalta kuvaavaa on, että 
samaan aikaan, kun Järnefeltit paneutuivat Tolstoin oppeihin, Aho 
suunnitteli matkaa Pohjanmaalle heränneitä tutkimaan.31 Selkeä 
irtiotto entisistä hengenheimolaisista tapahtui vuonna 1894, jolloin 
Juhani Aho julkaisi Heränneitä-kokoelmansa, ja saman vuoden lo-
pulla ilmestyi Arvid Järnefeltin teos Heräämiseni, joka kuvaa kirjai-
lijan tolstoilaista kääntymystä.32 

Lähes samaan aikaan julkaistut teokset erottivat entiset ystävykset 
toisistaan sekä kirjallisesti että maailmankatsomuksellisesti, vaik-
keivät henkilökohtaiset suhteet täysin katkenneetkaan. Kumpikin 
reagoi ajan aatteelliseen murrokseen omasta kulttuurisesta taustas-
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taan käsin. Arvid samoin kuin muut Järnefeltit ammensivat sukunsa 
venäläisestä perinteestä, johon mielenkiintoisella tavalla yhdistyivät 
kontaktit ruotsinkielisiin eriuskolaispiireihin. Esimerkiksi Arvidin 
isän Alexander Järnefeltin kuvernöörikaudella Vaasassa Järnefeltit 
olivat läheisessä yhteydessä uusia vapaita suuntia edustavan Edvard 
Björkenheimin kanssa, ja hänen kauttaan solmiutuivat yhteydet 
myös vankilatyön pioneeriin Mathilda Wredeen33. Arvid Järnefelt 
muun muassa viimeisteli Heräämiseni-teoksensa Björkenheimin 
Orismalan kartanossa. Uskonnollisessa toisinajattelussa yhdis-
tyi näin venäläinen ja ruotsinkielinen perinne, joiden molempien 
katsottiin edustavan valtiollis-kirkollisesta koalitiosta irtaantuvaa 
hengenelämää ja kuuluvan siten samaan suureen, henkistä elämää 
uudistavaan aatevirtaukseen. Näkemystä kuvaa hyvin Kasper Järne-
feltin kuvaus ”ylevästä herätysliikkeestä (allianssiliikkeestä), joka on 
levinnyt kautta maailman ja ’joka lupaa aukaista ihmiskunnalle tien 
suuremmoiseen henkiseen elämään – valtavampaan kuin kenties 
milloinkaan ennen on ollut’”.34

Aho oli aidosti yllättynyt, mutta myös ironisen huvittunut Jär-
nefeltien perhepiirissä tapahtuneista tolstoilaisista kääntymyksis-
tä.35 Hän liitti ne ajan yleisiin, Antti Harmaisen seuraavassa luvussa 
analysoimiin uskonnollis-metafyysisiin virtauksiin, joihin Aho ei 
omasta herännäisharrastuksestaan huolimatta katsonut itse miten-
kään kuuluvansa. Pikemminkin hän arvioi niitä pilkallisella ylenkat-
seella.36 Myös tanskalaiselle kääntäjälleen Åge Meyer Benedictsenille 
Aho kuvaili Arvid ja Kasper Järnefeltin kääntymyksiä tolstoilaisuu-
teen ja valitti ystävyytensä heihin rikkoutuneen uskonnollisten rat-
kaisujen seurauksena. Omana toiveenaan hän esitti, että tämä ”sen-
timentaalinen moderni uskonnollisuus” olisi ohimenevää.37 

Aho puolestaan nojasi omasta perinteestään nousevaan maailman-
katsomukselliseen traditioon, josta luterilaisen aineksen irrottami-
nen olisi ollut historiallisesti mahdotonta. Siitäkin huolimatta, että 
Aho itse identifioitui vapaa-ajattelun rajoiltaan hämärään rintamaan, 
hän asettui osaksi myös suomalaiskansallista uudistusliikettä, jonka 
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hengellistä perintöä hän historiallisilla kuvauksillaan analysoi ja jon-
ka perinnön hän pyrki sijoittamaan kansalliseen kokonaiskertomuk-
seen. Tähän tähtäävä kaunokirjallinen kuvaus edellytti empatiaa ja 
sisäistä ymmärrystä, jota hänellä jo kotitaustansa pohjalta oli, mutta 
samalla omaksuttu rooli radikaalina vapaa-ajattelijana ja modernina 
kirjailijana rakensi jännitettä toiseen suuntaan. Siitä, miten Aho 
ratkaisi tämän jännitteen, jo Heränneitä-kokoelma tarjosi viitteitä. 

”Maan hiljaisten” nostaminen henkilökohtaisine ratkaisuineen ja us-
konkamppailuineen kaunokirjalliselle areenalle säätyläisten rinnalle 
oli jo sinällään poliittinen teko, mutta erityisesti kuvausten lämpö 
ja empaattisuus sekä niissä piilevä pappissäädyn ja osin myös kirk-
koinstituution kritiikki heijastelivat Ahon tapaa tulkita herännäisyy-
den roolia myös yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmasta. Näin 
hän saattoi ottaa etäisyyttä aikansa kirkolliseen konservatismiin ja 
säilyttää siten kasvonsa nuorsuomalaisena vapaa-ajattelijana. 

Heränneitä-kokoelman myönteiseen vastaanottoon vaikutti epäi-
lemättä herännäisyyden uudelleenelpyminen 1880-luvun lopulta 
lähtien. Kansalaisjärjestäytymisen käynnistyminen ja yhdistyskris-
tillisyyden leviäminen aktivoivat myös vanhoja herätysliikkeitä tii-
vistämään rivejään. Esimerkiksi herännäisyydestä irtaantunut evan-
kelisuus organisoitui yhdistykseksi jo 1873, samoin lestadiolaisten 
ensimmäiset Rauhanyhdistykset perustettiin 1888. Pietismisuunnis-
ta vahvin, herännäisyys eli körttiläisyys sen sijaan valitsi toisen tien: 
lähinnä julkaisutoimintaa hoitava Herättäjä-yhdistys perustettiin 
tosin vuonna 1892, mutta muutoin elpyvä körttiläisyys pyrki säi-
lyttämään eri väestöryhmiä kokoavan ja alueellisesti rajoittumat-
toman kansanliikeluonteensa. Paikallisen seuratoiminnan ohella 
yhteydenpidon muodoksi kehitettiin vuosittaiset herättäjäjuhlat, 
jotka demonstroivat näyttävästi körttikansan sosiaalista yhteenkuu-
luvuutta ja koko yhteiskuntaan levittäytyvää hengellistä voimaa. 
Ensimmäiset herättäjäjuhlat pidettiin vuonna 1893 Ylistarossa, ja 
myöhemminkin Pohjanmaa muodostui uudistuneen herännäisyy-
den ydinalueeksi. Etenkin Wilhelmi Malmivaaran johdolla liike 
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alkoi integroitua voimistuvaan nationalismiin, nimenomaan sen 
fennomaaniseen suuntaan, ja edustaa tämän fuusion kautta ”todel-
lista Suomen kansaa” erotukseksi muista, erilaisiksi ryhmäkunniksi 
organisoituvista aatteellisista liikkeistä ja kansalaisjärjestöistä. Tätä 
taustaa vasten Juhani Ahon vuonna 1894 ilmestyneitä kuvauksia 
heränneistä saatettiin lukea myös osana kansallista historiaa eikä täl-
löin pidetty kovin tärkeänä arvioida Ahon omaa hengellistä kantaa, 
vaikka siitäkin esitettiin joitakin positiivisia huomioita.38

Aho ei kuitenkaan ottanut huomioon, että etenkin Suomen ul-
kopuolella häntä itseäänkin saatettiin lukea samasta uskonnollisen 
kääntymyksen näkökulmasta, jota hän ylemmyydentuntoisesti ja 
etenkin Järnefeltien herätyksiä ivaillen arvioi. Kiinnostavaa onkin 
se kaksijakoisuus, jolla Aho suhtautui Heränneitä-kokoelmasta saa-
maansa kritiikkiin. Hän ei suinkaan pannut pahakseen, kun koti-
maassa herännäiskuvaukset saavuttivat positiivista vastakaikua ja 
tuntuivat tarjoavan hänelle hyväksyttävää statusta myös konserva-
tiivista fennomaniaa edustavissa piireissä.39 Sen sijaan Ruotsissa ja 
Tanskassa, joissa teos myös julkaistiin, näitä taustoja ei tunnettu, 
ja niinpä esimerkiksi Politiken-lehden arviossa C. D. Wirsén arveli 
kuvausten lämmön ja myötätunnon kertovan tekijän omakohtai-
sesta kokemuksesta. ”Kuvauksissa on totinen, suorastaan järkyttävä 
luonne”,40 luonnehti Wirsén ja sai arviollaan Ahon tuohduksiin ja 
korostamaan oma vapaa-ajattelijan vakaumustaan.41 

Vaikka Aholla olikin tapana muuttaa mielipiteitään aina vastaan-
ottajan mukaan, on silti yllättävää, miten nopeasti hän oli valmis 
vähättelemään Heränneitä -kokoelman merkitystä kohdatessaan 
epäilyt uskonnollisesta heräämisestään. Reaktion voimakkuudesta 
voisi melkein päätellä, että arviossa oli sittenkin hitunen perää. Saa-
dessaan teoksestaan kiitosta hän saattoi kuitenkin pitää sitä eräänä 
merkittävimmistä julkaisuistaan, kuten esimerkiksi kirje Ellen Keyl-
le osoittaa.42 Vaikuttaakin siltä kuin Ahoa olisi loukannut erityisesti 
se, että hänen modernin, vapaamielisen kirjailijan imagonsa oli jou-
tunut Pohjoismaissa kyseenalaiseksi ja hänet oli luettu niiden ”sen-
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timentaalikkojen” joukkoon, joita hän syvästi halveksi. Kirjeessään 
Benedictsenille Aho katsoikin aiheelliseksi perustella, miksi hän piti 
tärkeänä käsitellä herännäisyyttä myös luodessaan kaunokirjallisia 
kuvauksia: 

Se oli kansallinen oppositioliike vallanpitäjiä vastaan, ja fen-
nomanialla (=kansallinen vapautusliike) oli syvät juuret tässä 
liikkeessä. Pietistejä vainottiin, heistä tuli tavallaan mart-
tyyreja ja heidän joukostaan kehittyi todella suurenmoisia 
persoonallisuuksia. Kaikkea tätä kuvaan kerran syvemmin ja 
kirkkaammin kuin tässä pienessä koepallossa ´Heränneitä´. 
Jos haluaa kuvata suomalaista luonnetta ytimiään myöten, on 
välttämättä otettava mukaan uskonto ja sitä täytyy käsitellä 
sympatialla.43

Juhani Aho ja kansallinen historia

Aho oli jo 1880-luvulla esittänyt näkemyksensä herätysliikkeiden 
emansipoivasta merkityksestä, mutta näkemys terävöityi selvästi 
1890-luvulla, jolloin kansallisuuteen, kieleen ja yhteiskunnallisiin 
ongelmiin liittyvät kysymykset alkoivat politisoitua voimakkaas-
ti. Aho seurasi aktiivisesti kansallisuuskysymyksen kehittymistä ja 
niin kutsuttujen venäläistämisvuosien aikana hän otti jyrkän perus-
tuslaillisen kannan, mutta säilytti silti hyviä yhteyksiä myös kon-
servatiivisempiin fennomaaneihin. Erityisesti vanhasuomalaisten 
kulttuurinen keulahahmo ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
pitkäaikainen esimies Eliel Aspelin-Haapkylä säilyi hänen uskolli-
sena ystävänään, kirjallisena kriitikkonaan ja tukijanaan poliittisesta 
erilinjaisuudesta huolimatta. 

Myös yksityiselämässä 1890-luku merkitsi käännettä. Uskonnol-
listen linjanvetojen myötä myös läheinen ystävyys Elisabet Järne-
feltin kanssa katkesi vuosikymmenen alussa, ja samoihin aikoihin 
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Aho avioitui Venny Soldanin kanssa. Perheen perustaminen lisäsi 
painetta taloudellisen vastuun kantamiseen, mikä näkyi siinä, että 
Aho otti jatkuvasti varsinaisen kirjailijatyönsä oheen erilaisia sivu-
töitä. Käännöksistä merkittävimpiä olivat Topeliuksen Välskärin 
kertomukset, ja näyttää siltä, että tällä tehtävällä oli vaikutusta Ahon 
omaan kirjalliseen työskentelyyn, erityisesti sen suuntautumiseen 
yhä syvemmälle historialliseen tematiikkaan. Asioiden yhteyttä ku-
vaa se, että Topeliuksen teoksen suomentaminen käynnistyi kesällä 
189444 ja pian sen jälkeen Aho kertoi suunnitelmastaan ryhtyä teke-
mään tutkimusta ”uutta romaania varten – Suomen kansan mui-
naisuudesta”45. Hieman myöhemmin hän täsmensi kirjahankettaan 
Åge Meyer Benedictsenille: ”[…] Minulla on suurempi teos tekeillä, 
jossa tulen käsittelemään pakanuuden ja kristinuskon taistelua Suo-
messa.”46 Herännäisromaani siirtyi näin taka-alalle ja suunnitelma 
alkoi hahmottua aikaisempaa selvästi kunnianhimoisemmaksi, Suo-
men historian ajallisesti kattavaksi kokonaistulkinnaksi. Herännäi-
syyden ja kansallisuuden välisen kytköksen sijaan kohteeksi tuli nyt 
esikristillisen ja kristillisen ajan taitekohta Karjalan ja Savon sydän-
mailla, tarkemmin ottaen luterilainen käännytystyö, jolla samalla 
piirrettiin uusia valtiollisia rajalinjoja. Katolisuus jää Panussa vain 
vähäiseen sivurooliin, sillä alueellinen fokus on aivan Venäjän raja-
alueella, jonne kristinusko tuskin ennen Vaasojen aikaa oli juuri 
ulottanutkaan vaikutustaan. Kansanuskon – tai pakanuuden, kuten 
tuolloin ilmaistiin – uskomukset ja rituaalit nousevat teoksessa kes-
keiseen asemaan, ja niitä koskevaa tietoa Aho ryhtyi järjestelmäl-
lisesti haravoimaan kirjastoista ja arkistoista. Hän myös haastatteli 
aihepiiriä tuntevia ja tutki erityisesti Kaarle Krohnin toimittamaa 
teosta Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus, joka perustui 
tämän isän Julius Krohnin luentoihin, sekä muita Julius Krohnin 
tutkimuksia.47

On mielenkiintoista, että Aho ryhtyi rakentamaan romaanimuo-
toista historiakertomusta juuri samasta ajanjaksosta, josta Välskärin 
kertomukset käynnistyivät. Voikin kysyä, pyrkikö Aho teoksellaan 
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täydentämään Topeliuksen tulkintaa suomalaisten menneisyydestä 
tai peräti haastamaan sen. Näkökulma oli joka tapauksessa hyvin 
selvästi Topeliuksen lähtökohdista poikkeava. Ahon kuvauksen 
painopiste on idässä, ei maan läntisissä ja eteläisissä osissa kuten 
Topeliuksella. Tarkastelun keskiössä eivät myöskään Välskärin kerto-
musten tavoin ole suuret valtiolliset tapahtumat ja ihmisten kohtalot 
niiden pyörteissä, vaan kuvaus keskittyy tiivistetysti maailmankatso-
mukselliseen kamppailuun yksittäisten ihmisten mielenmaisemassa 
ja sen synnyttämiin uusiin rajanvetoihin niin lähiyhteisössä kuin 
uskonnollisia tunnustuksia myötäilevissä valtiollisissa suhteissa. Ny-
kykäsitteistöllä voisi ehkä puhua Ahon pyrkimyksestä nivoa henki-
löhistoriallinen analyysi yhteen mikro- ja mentaliteettihistoriallisen 
näkökulman kanssa ja pukea näin syntyvä historiakertomus po-
pulaariin romaanimuotoon. Nationalismitulkinnassaan Aho liittyi 
puolestaan itäiseen suuntaukseen, mikä hänen kotiseutu- ja osakun-
tataustansa pohjalta olikin luonnollista. Itäsuomalaista näkökulmaa 
teoksessa ilmentää mielenkiintoisesti Ruotsin osuuden huomattava 
puuttuminen; läntisin hallinnollinen kiinnekohta ei ole Tukholma 
vaan Turku, johon siihenkään rajaseudun väestöllä ei juuri ole konk-
reettisia yhteyksiä, papistoa ja muuta virkakuntaa lukuun ottamatta. 
Sen sijaan ”pakanallinen” Karjala ja sen takaa kurkottava ortodoksi-
nen Venäjä on jatkuvaa todellisuutta nautinta-aluekiistojen ja niitä 
myötäilevien hallinnollis-uskonnollisten rajanvetojen kautta.

Vaikka Panussa on nähty vaikutteita karelianismista ja katsottu 
Ahon jopa kuuluneen tähän taide- ja kirjailijapiiriin, aihepiiristään 
huolimatta Ahon suhde suuntaukseen oli pikemmin kriittinen kuin 
myötäilevä. Panussa uskonnon rappeutumisteemaa sovelletaan juuri 
muinaisuskon rippeisiin, jotka vaikuttavat aggressiivisesti levittäy-
tyvän luterilaisuuden ja etäämmällä häämöttävän ortodoksisuuden 
välimaastossa. Saamelaisuuskin vilahtaa asetelmassa, mutta väistyy 
selvästi varsinaisen kohteen ulkopuolelle. Siitäkin huolimatta, että 
teoksen vanhan Jorman hahmossa on myös luettavissa viestiä ”ka-
levalaisen” menneisyyden terveestä ytimestä, teoksen milteipä irvo-



51U S K O N T O  J A  K A N S A K U N TA

kasta kuvausta pakanuuden loppuvaiheista se ei muuta miksikään. 
Teosta voikin lukea ironisena kannanottona sekä karelianistien nos-
talgiseen Kalevala-kaipuuseen että teosofien pyrkimykseen kaivau-
tua muinaisuskon puhtaaseen, universaaliin ytimeen. Mutta yhtä 
lailla siitä voi löytää Aholle tyypillistä skeptisismiä, jonka kriittisin 
kärki suuntautui erityisesti uskontojen irrationaaliseen ainekseen, 
tai niinikään hänelle tyypillistä, uskonnollisten raja-aitojenkin yli 
yltävää sovinnonhakuisuutta, jota on luettavissa erityisesti Panun 
ortodoksisen vaimon ja väistyvän pakanuuden raivoa tyynnyttele-
vän Jorman hahmoista.48 Teoksen lopputulema on odotetusti kris-
tinuskon voitto, joskaan sitäkään ei Ahon tulkinnassa saavuteta 
ilman sisäisiä vaurioita ja uskoa horjuttavia uhreja. 

Teoksen ilmestymisaikana 1800-luvun lopulla teoksen luterilaisuu-
den voittoon päättyvää juonenkulkua tulkittiin luonnollisesti natio-
nalistisesta viitekehyksestä käsin, mikä epäilemättä vaikutti teoksen 
positiiviseen arviointiin ja nosti Ahoa kohti kansalliskirjailijan ar-
vostettua asemaa. Teoksen historiallista paikkansapitävyyttä ei aika-
laisarvioinneissa asetettu kyseenalaiseksi, päinvastoin. Esimerkiksi 
Werner Söderhjelm kiitteli teoksen taustatietojen runsautta ja sen 
tarjoamaa kulttuurihistoriallista antia ja Eliel Aspelin-Haapkylän 
mukaan Panu elävöitti historiaa. Vasta myöhemmin Ahon Panussa 
esittämät tulkinnat suomalaisten uskonnollisista oloista ja ylipäänsä 
kalevalaisen menneisyyden historiallisesta todenperäisyydestä jou-
tuivat kriittisen tarkastelun kohteeksi.49 Mutta Panua lukivat omista 
lähtökohdistaan myös Ahon vieroksumat uskonnolliset sentimen-
talistit, joiden suopeus teosta kohtaan ei varauksetta miellyttänyt 
Ahoa. Esimerkiksi Kasper Järnefeltin positiiviseen arvioon teoksesta 
Aho tosin vastasi kohteliain kiitoksin, mutta torjui selkeästi tämän 
yrityksen tulkita hänen näkemyksiään kristinuskosta ja arvailla hä-
nen henkilökohtaisia motiivejaan kuvata uskonnollisuutta: ”Ei tuo 
olettamisesi lempiaatteestani ole mielestäni aivan oikea, sillä ei mi-
nua kristinuskoa kuvatessani johtanut muu kuin se, mikä minusta 
näytti historiallisesti todenmukaiselta”,50 kirjoitti Aho Järnefeltille 
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ja pyrki näin tässäkin yhteydessä sanoutumaan irti uskonnolliseen 
vakaumukseensa kohdistuneista epäilyistä.

Toisaalta Ahon sitaatti viittaa siihen, ettei häntä ajanut Panun 
luomiseen ensisijaisesti kiinnostus uskonnolliseen psykologiaan, 
hypnotismiin tai noituuteen – kuten on otaksuttu51 – muuten kuin 
ehkä kiertoteitse. Vaikka teoksessa heijastuukin ajan yleinen kiin-
nostus paranormaaleihin ilmiöihin, kirjailijan ääni on kuitenkin 
tarkkailevan järjen ääni. Aho korostaa pyrkimystään historialliseen 
todenmukaisuuteen ja tuo implisiittisesti esiin myös käsityksensä 
uskonnosta pikemminkin valtajärjestelmänä kuin sisäistyneenä va-
kaumuksena. Tässä suhteessa Panun painotus onkin toinen kuin 
pari vuotta aiemmin ilmestyneessä Heränneitä-kokoelmassa, jossa 
fokus oli nimenomaan yksilöiden vakaumuksessa, hengellisen elä-
män ristiriidoissa ja heränneiden toiminnassa. Heränneitä ilmen-
sikin selkeämmin Ahon kiinnostusta uskonnonpsykologiaan, kun 
puolestaan Panussa näyttäytyy kirjailijan pyrkimys todenmukaiseen, 
mutta ilmeisen kansallispoliittisesti värittyneeseen, kaunokirjalli-
seen muotoon puettuun historiakuvaukseen.

Ahon lisääntynyttä kiinnostusta historiantutkimukseen – eri-
tyisesti sen miesvaikuttajiin – ilmentävät myös hänen 1900-luvun 
alussa julkaisemansa biografiat. Ensimmäinen näistä, Aatteiden 
mies: piirteitä August Fredrik Soldanin elämästä, ilmestyi vuonna 
190152 ja toinen, Antti Ahlström: hans lif och verksamhet, neljä vuotta 
myöhemmin. Teokset olivat ehkä sivutöitä, joita Aho teki toimeen-
tulonsa turvaamiseksi, mutta niiden sisällöstä käy myös ilmi, että 
ne on laadittu asiantuntevasti ja monipuolista historia-aineistoa 
käyttäen. Aikansa ja miksei myöhemmänkin ajan mittapuulla biog-
rafiat ovat kelpo tutkimuksia, jotka nostavat Ahosta kiinnostavasti 
esiin kaksi puolta: toisaalta maailmankatsomuksellisia ja filosofisia 
linjoja analysoivan ja arkielämän sattumuksia eläytyvästi kertovan 
kulttuurihistorioitsijan ja toisaalta taloushistoriallisia faktoja vyö-
ryttävän rationaalisen teollisuushistorioitsijan. Ainoastaan viitteiden 
harvalukuisuus, jos sekään, erottaa hänet aikansa ammattihisto-
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rioitsijoista. Tuon ajan elämäkertagenressä hänen otteensa oli jopa 
keskimääräistä tieteellisempi. 

Teokset liittyvät luontevasti tuolloin ajankohtaiseen biografiatut-
kimuksen nousuun, joka käynnistyi rinnan tieteellistyvän histo-
riankirjoituksen ja siihen läheisesti liittyvän kansakunnan rakenta-
misprosessin kanssa. Kuvaavaa on, että Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran piirissä ryhdyttiin kansainvälisten mallien mukaan53 jo 
1850-luvulla hankkeeseen suomalaisen elämäkertahakuteoksen 
julkaisemiseksi. Vuosina 1853–1855 ilmestynyt kaksiosainen teos 
Finlands minnesvärde män oli sittemmin tärkeänä apuna Suomen 
Historiallisen Seuran ensimmäisen suuren julkaisun, vuonna 1883 
ilmestyneen Biografisen nimikirjan kokoamistyössä. Ruotsinkielinen 
Finsk Biografisk Handbok ilmestyi puolestaan vuosina 1895–1903, eli 
juuri Ahon intensiivisimmän biografiaharrastuksen aikana. Kansal-
lisen biografiakaanonin rakentamisella oli selvästi vaikutusta myös 
Ahon kirjalliseen suuntautumiseen ja Kevään ja takatalven kirjoit-
tamisprosessin loppuvuosien kehittelyyn. Mielenkiintoisena kurio-
siteettina mainittakoon, että teosta hahmotellessaan Aho tieduste-
li Kaarle Krohnilta mahdollisuutta ryhtyä laatimaan elämäkertaa 
Elias Lönnrotista.54 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa tehtävä 
oli kuitenkin varattu E. N. Setälälle, joskin kirjoittajasta käydyissä 
keskusteluissa väläytettiin myös Ahon nimeä. Setälä ei kuitenkaan 
koskaan tehtävään ryhtynyt, ja elämäkerta viivästyi aina 1930-luvun 
puoliväliin, jolloin se ilmestyi Aarne Anttilan laatimana.55 Vaikkei 
Ahoa tehtävään kelpuutettukaan, sen suunnittelu osoitti, että Aho 
sovitteli ylleen myös kansallishistorioitsijan viittaa sen lisäksi, että 
mielsi itsensä tuolloin kansalliskirjailijaksi.

Lönnrot-elämäkertasuunnitelmalla oli selvä yhteys Kevään ja ta-
katalven rakennehahmotelmiin. Vielä vuonna 1898 laadituissa suun-
nitelmissa näytti näet siltä, että historiallinen suurmieskuvasto tulisi 
kehystämään teosta ja sisältönä olisi ”heidän vaikutuksensa kuvaa-
minen”. ”Paitse ’suuria miehiä’ (Snellmania, Lönnrotia, Castreinia 
y.m.) […] on niiltä ajoilta mainioita tyyppiä sellaiset kuin Gottlund, 
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Europaeus y.m.”, esitteli Aho tuolloin kirjasuunnitelmaansa Aspe-
lin-Haapkylälle, joka oli vastikään laatinut kiittävän arvion Panusta. 

Positiivisen palautteen innostamana Aho kertoi ryhtyneensä uudel-
leen ”suuren romaanin” suunnitteluun, joka tulisi käsittelemään 

”uskonnollisen ja valtiollisen heräämisen aikoja alku- ja keskipaikoil-
la tätä vuosisataa”. ”Kun tässä nyt vaan saisi muilta hommilta häirit-
semättä ruveta arkistoja kaivamaan. Se on erinomaisen ihanaa työtä 
tuo ainesten hankkiminen, kun aate on selvillä, ja se alkaa olla.”56 
Tuolloin hahmotellussa muodossa teos ei kuitenkaan toteutunut, 
mutta prosessin kuvauksena kirje on kiinnostava. Huomio kiinnit-
tyy erityisesti Ahon luonnostelemaan suurmiesgalleriaan, jolla hän 
rikkoi ainakin yrjökoskislaisissa fennomaanipiireissä vakiintunut-
ta ideologista rajanvetoa. Erityisesti Europaeuksen ja Gottlundin 
mainitseminen hankkeen yhteydessä on kiinnostavaa, ja sen voi 
otaksua hämmästyttäneen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pii-
rissä vaikuttanutta Aspelin-Haapkylää. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seurahan oli ollut keskeisesti mukana, kun nämä kaksi originellia 
suomalaisuusmiestä suljettiin ulos oikeaoppiseksi katsotusta fen-
nomaanisesta kielinationalistijoukosta.57 

Gottlundin ja Europaeuksen tuominen mukaan suunnitelmaan, 
vaikkakin vain ohimennen, voi kertoa siitä, että Aho oli päättänyt 
kuvata heitä joko sisällöllisistä syistä tai luodakseen Snellmanin, 
Lönnrotin ja Castrénin kuvaukseen toiseuden tuomaa dramaattista 
jännitettä. Mutta kyse saattoi olla myös siitä, että Savo-karjalaiseen 
osakuntaan kuuluneen Ahon silmissä itäistä nationalismia edus-
taneet Europaeus ja Gottlund eivät olleet niin merkittyjä miehiä 
kuin vallassa olleen Yrjö Koskisen fennomaanikannattajien piirissä, 
joihin myös Eliel Aspelin-Haapkylä poliittisesti kuului. Runeber-
ginkin ottamista mukaan romaaniin Aho myöhemmin suunnitteli, 
vaikkakaan ei maininnut tätä ensimmäisessä Aspelin-Haapkylälle 
esittelemässään hahmotelmassa. Kun Runebergin jättämiseen Ke-
vään ja takatalven lopullisen version ulkopuolelle vaikuttivat ratkai-
sevasti Aspelin-Haapkylän esittämät kommentit,58 voi olettaa, että 
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hänen neuvonsa vaikuttivat myös Europaeuksen ja Gottlundin koh-
dalla. Aspelin-Haapkylällähän oli tärkeä rooli Pohjanmaan herän-
näisyyttä koskevan aineiston hankkijana ja Ahon keskustelukump-
panina kirjan viimeistelyvaiheessa. Lopputulos joka tapauksessa oli, 
että Aho otti lopulliseen versioon mukaan ainoastaan Lönnrotin ja 
Snellmanin, jotka edustivat selkeimmin Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran ympärille ryhmittyneiden fennomaanien ”kansallispyhimyk-
siä”. Romaanin erakkona elävän ja sarkastisia kommentteja jake-
levan Jaakon hahmossa voi ehkä nähdä häivähdyksen originellista 
Europaeuksesta ja muistakin kansallisesta kaanonista syrjäytyneistä 
ensi polven fennomaaneista.

Mutta myös Lönnrotin ja Snellmanin rooli jää teoksessa varsin ul-
kokohtaiseksi ja kokonaiskompositiossa ikään kuin keinotekoisesti 
päälle liimatuksi. Molemmat hahmot on kuvattu kliseisesti, into-
mielisen nuorison ihailevan katseen kautta – Lönnrot kanteleineen 
ja talonpoikaisuuksineen ja Snellman opettavaisine puheineen. He 
käväisevät vain ohimennen juhannustulilla Kontojärven pappilassa, 
kuin elävinä ikoneina muistuttamassa innostuneille nuorille suures-
ta kansallisesta tehtävästä, ja jättävät nämä sitten yksin valintoineen. 
Snellman poistuu näyttämöltä kokonaan ja saa romaanin lopussa 
osakseen pikemmin kriittistä kuin ihailevaa huomiota, ja Lönn-
rotkin palaa vain pikaisesti arvioimaan keruumatkoilla sortuneen 
Robertin työn tuloksia ja lausumaan sovittelevia sanoja kansallisten 
ja hengellisten pyrkimysten suhteista. Poliittisten tilanteiden vaiku-
tusta arviointeihin osoittaa kiinnostavasti se, että Aho myöhemmin 
piti näitä osia kirjan heikoimpina – tai ainakin hän näin esitti Tekla 
Hultinille, taistelutoverilleen routavuosien vastarintaliikkeessä.59 

Uskonto ja historiapolitiikka

Kevään ja takatalven lopullisessa versiossa kansallisten suurmiesten 
sijaan merkkimiehen rooliin nousee herännäisjohtaja Paavo Ruotsa-
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lainen ja hänen oppinsa hengellisesti liikuttamat heränneet. Näiden 
ja keskushenkilön, Antero Hagmanin, ympärille kiertyy myös teok-
sen varsinainen dynamiikka, joka etenkin loppupuolella kohoaa 
suorastaan dramaattisiin mittoihin. Aho palasi näin henkilövalin-
noissa jo 1880-luvun puolivälissä luonnostelemalleen linjalle, mut-
ta tulkinnallisessa painotuksessa tapahtui selvä muutos. Aiempien 
kuvausten hiljaiset, vakaat ja omantunnonpainia käyvät heränneet 
astuvat nyt esiin vainottuina mutta myös itsetietoisina. He ovat 
vakaumuksensa varmuudella säätyläistön elämäntapaa ja viime kä-
dessä julkista esivaltaakin vastaan asettuva uskovien taajalukuinen 
joukko, jonka moraalisen voiman alle murtuvat lopulta säätyvallan 
rappeutuneimmat rippeet.

Teoksen kantava jännite syntyy Anteron identiteettikamppailusta, 
hänen taiteilustaan kahden maailman, kansallisaatteen ja körttiläi-
syyden, rajalla. Anteron ihanteelliset pyrkimykset sovittaa kalevalai-
nen menneisyys kristinuskon sävyttämään nationalismiin ja liittyä 
sitä kautta ylhäältä päin johdettuun uuden uljaan kansakunnan 
rakentamisprojektiin kokevat teoksessa dramaattisen haaksirikon, 
kun Antero joutuu vastakkain isänsä hengellisestä perinnöstä muis-
tuttavan körttiläisyyden kanssa. Maallista iloa ja isänmaallista intoa 
uhkuva pappilaelämä vaihtuu teoksessa nopeasti talonpoikaisiin 
körttiläismaisemiin, kun tuttujen virsien syvältä soiva sävel ja sii-
hen liittyvä yhteisöllinen lämpö alkavat Anteron mielessä murentaa 
kalevalais-kansallisten ihannekuvien arvoa ja koetella niiden maa-
ilmankatsomuksellista kestävyyttä. Sisäisessä ristiriidassa  Anteron 
mieli häilyy vuoroin talonpoikaisen uskon tarjoaman lohdun ja 
kansallisten harrastusten tuottaman sosiaalisen tyydytyksen välillä. 
Vaikka monissa sisäisissä kamppailussa koeteltu isien usko saa voi-
ton, täysin eheää vakaumuksen varmuutta ei päähenkilö teoksen lo-
pussakaan saavuta. Anteron tarinaa kehystävät muiden henkilöhah-
mojen elämänvalinnat, ja kansallisuusaatteelle itsensä uhranneen 
Robertin viimeinen viesti käynnistää Anterossa vielä viimeisen epäi-
lyn. ”Että ihmisen tulee ajatella kansaansa ja ihmiskuntaa enemmän 
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kuin omaa itseään, olkoonpa sitten vaikka omaa autuuttaankin.” Ja 
kuin ruoskaniskuna: ”Heränneissä on se suuri vika, että ne hauto-
vat vain niitä omia haavojaan, joita itse itseensä iskevät, saadakseen 
niitä sitten hoitaa.”60 Epäilykset sulavat lopussa kuitenkin vakau-
muksen kuiluja silloittavaan synteesiin, jossa Antero muiden mu-
kana tavoittelee maallisen ja hengellisen isänmaan ristiriidatonta 
yhteensovittamista.

Tämä perustarina, jossa on selvät yhtymäkohdat 1840-luvulla he-
rännäisyyteen kääntyneen Anders Wilhelm Ingmanin omakohtai-
siin kokemuksiin, heijastivat Ahon omaa taustaa ja kodin hengel-
lisen ilmapiirin mielen pohjakerroksiin piirtämiä tunnemuistoja.61 
Ja ehkäpä oman isänkin opiskeluaikojen herännäisyhteyksillä ja 
myöhemmällä siirtymisellä beckiläisyyteen62 oli vaikutusta Ahon 
valintaan. Ingman oli julkaissut vuonna 1845 Pohjalaisen osakun-
nan Joukahainen-albumissa kertomuksen omasta herätyksestään63, 
ja tämä teksti oli Aholla epäilemättä käytössään teoksen suunnit-
teluvaiheessa muun aineiston ohella. Anteron kehityskertomuksen 
ympärille kietoutui kuitenkin vuosien mittaan monia uusia teemoja, 
jotka kiinnittyivät 1800–1900-lukujen vaihteen aatteellis-poliittisiin 
virtauksiin ja muovasivat teoksen sisältöä vuosisadan vaihteessa 
vallinneeseen kansalliseen tilanteeseen sopivaksi. Esimerkiksi fen-
nomania ja sen suhde pietismiin oli Ingmanin kokemusmaailmassa 
olennaisesti toinen kuin sitä kuvaavan Kevään ja takatalven kir-
joitusaikana. 1840-luvulla esimerkiksi kansalliseepoksen asemaan 
nostetun Kalevalan ilmestymisestä oli kulunut vasta muutama vuo-
si, eikä teosta juurikaan tunnettu vähälukuisen sivistyneistöpiirin 
ulkopuolella. Kanteletar ja Sananlaskut eivät myöskään olleet vielä 
ilmestyneet, ja kansanrunouden keruiden huippuvuodet olivat vielä 
edessä. Uskonnollinen herätys puolestaan oli samaan aikaan käänty-
nyt voimakkaaseen nousuun ja etenkin Paavo Ruotsalaisen johdolla 
saanut sivistyneistövastaisen protestiliikkeen sävyjä.

Ristiriita uskonnollisen ja kansallisen herätyksen välillä syntyi, 
kun 1840-luvulla talonpoikaiston yhteiskunnallista emansipaatiota 
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tukeva pietismi pyrki puhdistamaan yksilöityvää hengenelämää ”pa-
kanallisesta” uskomusmaailmasta ja nouseva fennomania puolestaan 
elvyttämään juuri tätä samaa perinnettä Kalevalaan symboloituvan 
kansakuntaidentiteetin rakentamiseksi. Maailmankatsomusten yh-
teentörmäyksestä kertoivat Ingmanin ohella myös Lönnrotin oma-
kohtaiset kokemukset ja hieman toisesta näkökulmasta J. L. Rune-
bergin tunnetut Vanhan puutarhurin kirjeet. Kevään ja takatalven 
kirjoitusvaiheessa, 1800–1900-lukujen taitteessa, liikkeiden yhteinen 
tila oli kuitenkin tuntuvasti laajentunut ja moni nuoren polven 
fennomaani oli Ahon tavoin itsekin kasvanut läheisessä yhteydessä 
herännäisliikkeiden kanssa. Toisaalta moni heistä oli saanut vaikut-
teita myös niistä 1880-luvun jälkeen levinneistä teosofisista virtauk-
sista, joissa Kalevalan katsottiin edustavan puhdasta ja alkuperäistä 
spirituaalista pohjavirtaa, johon kristilliset elementit synkretistisesti 
lomittuivat. Anteron Kalevala-innostuksessa onkin nähtävissä yhtä 
lailla aineksia 1840-luvun sivistyneistön pietismikritiikistä ja kieleen, 
kirjallisuuteen ja historiaan perustuvasta kansallisuusideologiasta 
kuin vuosisadan lopulla yleistyneistä teosofisperäisistä käsityksistä, 
joiden mukaan Kalevala kohoaisi Raamatun veroiseksi maailman-
laajuisen henkisen kulttuurin uudistajaksi. Anteron ajallisesti eri ai-
neksista koostuva aate kiteytyy hänen hurmioituneessa puheessaan 
Kontojärven pappilan ”kokkomäellä kesäisenä aamuna auringon jo 
noustessa”:

Kansalle ei ole annettava ainoastaan kieltä ja kaikkea sivis-
tystä ja opetusta ja edistystä ja helpotusta siihen, vaan sille 
on annettava myöskin sen entinen henki, sen vanha kult-
tuuri, joka on ilmoitettu Kalevalassa ja Kantelettaressa ja 
Sananlaskuissa. Se on kyllä pakanallista eikä semmoisenaan 
kelpaa, mutta kristinuskon uudessa tulessa olisi sitä sulatet-
tava ja taottava ja luotava uusi maailmankatsantotapa, uusi 
aatteiden ja ihanteiden maailma, uusi usko ja uusi luottamus, 
maailman selkäranka ja säilyttäjä, k o k o maailman eikä vain 
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Suomen! Niin kuin vanhoista kreikkalaisista temppeleistä 
tehtiin kirkkoja, niin kuin taide sai uusia muotoja ja uutta 
henkeä maasta kaivetuista kreikkalaisista kuvapatsaista, niin 
kuin vanha klassillisuus hajoitti selvyydellään keskiajan mys-
tisismin usvat ja valaisi ihmishengen pimeät komerot, niin on 
myöskin kansamme vanha kalevalaisuus luova valoa meidän 
henkemme pimentoihin, antava kaavoihinsa kangistuneen 
kirkon opille uutta sisältöä, karkoittava synkän pietismin, jo-
ka halveksii tietoa ja oppia eikä ole muuta kuin kristinuskon 
irvikuva, ei muuta kuin jätteitä keskiaikaisesta asketismista, 
joka halveksii elämää ja tuomitsee synnilliseksi sekä viatto-
mimmat ilot että ylevimmät aatteen ilmaukset[…]64

Ihanteellinen tendenssi ei teoksen edetessä kuitenkaan kanna Ante-
roa – kuten ei kantanut Ahoakaan – vaan voimakkaan mielen-
murroksen myötä Anteron tulkinta herännäisyydestä muuttuu: se 
palautuu ensin jyrkkään kaksijakoisuuteen herätysliikkeen ja vir-
kavaltaisen kirkon välillä ja päätyy lopuksi osapuolten vastakohtia 
liennyttäviin anteeksipyyntöihin. 

Samoin kuin kansallis-uskonnollisen mielenmaiseman kuvaukses-
sa myös valtio- ja puoluepoliittisesti Kevään ja takatalven asetelma 
heijastaa ennemminkin 1800–1900-lukujen vaihteen tilannetta kuin 
rekonstruoi kohteena olevana ajankohtana vallinneita olosuhteita. 
Alueellinen fokus Keväässä ja takatalvessa on – samoin kuin Panussa 
– itäisellä rajaseudulla, jossa varhaiset herätykset saivat vahvan jalan-
sijan. Raja ortodoksiseen ja shamanistiseen maailmaan on sulkeu-
tunut, ja maailmankatsomuksellinen jako piirtyy virkavaltaan no-
jaavien valtionkirkon edustajien ja sisäistä vakaumusta korostavien 
heränneiden välille. Raja näyttäytyy teoksessa kuitenkin piilotetusti 
siinä, että sen oletetaan itsestään selvästi erottavan identiteettiään 
vahvistavan suomalaisen kansallisuuden rajantakaisesta suurvallasta. 
Rajalle, joka vielä 1800-luvun alkupuolella oli häilyvä, alkoi näet 
nationalististen tendenssien voimistuessa kohdistua uusia poliitti-
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sia paineita, mikä näkyi esimerkiksi Suomessa nopeasti kehittyvän 
järjestölaitoksen voimakkaana levittäytymisenä Suomen itärajan 
tuntumaan.65 Myös nuorsuomalaisuus, jossa olivat Ahon omat po-
liittiset juuret, sai vahvimman kannatuksensa juuri Itä-Suomesta. 

Tärkeä aikatasoja sekoittava ja tulkintaa ohjaava siirtymä kos-
kee myös teoksen aineistoa, jossa painopiste pitkän kehittelyjakson 
myötä liukui selvästi idästä länteen. Kun teoksen ideointivaihees-
sa, 1880-luvulla, Ahon kiinnostuksen kohteena oli ollut erityisesti 
Paavo Ruotsalaista koskeva muistitieto, herännäisyyden elpymisen 
myötä paino siirtyi selkeästi Pohjanmaalle ja yleisemmin liikkeen 
paikkaan kansallispoliittisessa muutoksessa. Vaikka Ahon tulkin-
nat nousivat hänen itsensä keräämien aineistojen ohella lähinnä 
Matthias Akianderin teossarjassaan66 esittämistä tiedoista, myös he-
rännäisyyden pohjalaista suuntaa edustavien teosten ilmestymisellä 
1900-luvun alussa oli vaikutusta painotuksiin. Muun muassa Eliel 
Aspelin-Haapkylän elämäkerta Lars Stenbäckistä ilmestyi vuonna 
1900 ja Mauno Rosendalin Suomen herännäisyyden historian ensim-
mäinen osa vuonna 1902.67 Ehkä teoksiakin tärkeämpi Aholle oli 
kuitenkin se mielipiteenvaihto, jota hän pystyi niin Aspelin-Haap-
kylän kuin Rosendalin kanssa käymään aihepiiristä. Oman sävynsä 
Ahon muuttuviin näkemyksiin toi myös hänen osallistumisensa 
Lapuan herättäjäjuhlille vuonna 1901.68

Keväässä ja takatalvessa Aho syntetisoi herännäisyyden itäisen ja 
läntisen perinteen yhteen ja sulatti ne ajallisia tasoja fiktiivisesti 
sekoittaen sellaiseksi uskonnollis-poliittiseksi liikkeeksi, jollaiseksi 
körttiläisyys näytti kirjoitusajankohtana muodostuvan tai pikem-
minkin jollaiseksi Aho itse toivoi sen muodostuvan. Ahon herän-
näisyyttä koskevia tulkinnallisia muutoksia kuvaa hyvin se, että 
kun vielä Heränneitä-kokoelman kuvausten poliittinen aspekti oli 
hyvinkin implisiittinen ja tuskin Ahon itsensäkään selkeästi tun-
nistama, Kevään ja takatalven lopullista muotoilua kannatteli jo 
tietoinen kansallispoliittinen motiivi, jonka moniaineksisuutta ja 
sisäisiä ristiriitoja Aho valotti laajan, maskuliinisesti painottuneen 
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henkilögallerian kautta. Painotuksessa tapahtunut muutos heijastui 
mielenkiintoisella tavalla Ahon tapaan kuvata teoksissaan sukupuol-
ten roolia. Kun vielä Heränneitä-kokoelmassa erityisesti uskovilla 
äideillä oli ollut merkittävä paino ja Panussakin naisia esiintyy ak-
tiivisina toimijoina, Keväässä ja takatalvessa naiset ovat väistyneet 
huomiota herättävästi taka-alalle. Myös naisten olemukset käyvät 
kuvauksissa sitä hiljaisemmiksi ja alistuneemmiksi, mitä voimak-
kaammin he sitoutuvat herännäisyyteen. Naisten toimintapiiriksi 
esitetään koti, jossa he toteuttavat hengellistä kutsumustaan nöyräs-
ti ja vaatimattomasti. Miesten kohdalla on päinvastoin. Epäröivinä 
ja omantunnonpainia käyvinäkin he esiintyvät voimakkaina toimi-
joina, jotka ohjailevat tahdottomilta vaikuttavia uskonsisariaan ja 
ovat vakaumustaan puolustaessaan valmiita nousemaan jopa laillista 
esivaltaa vastaan. Uskonnollisen kääntymyksen vaikutus yksilöihin 
esitetään teoksessa selkeän sukupuolittuneena, luonteeltaan hierark-
kisena sekä julkiseen ja yksityiseen elämänpiiriin jakautuneena. 

Kuvauksellaan Aho liittyi siihen yleiseen trendiin, jossa herätysten 
voimistunut side nationalismiin myötäili naisten marginalisoin-
tia uskonnollisissa liikkeissä, etenkin niiden johtopaikoilla. Nais-
ten alisteisen paikan määrittämisessä kunnostautuivat erityisesti 
1800–1900-lukujen vaihteessa herännäisliikettä elvyttäneet pappis-
johtajat.69 Heidän painottamansa ”terveen ja raittiin”, yhteiskun-
nallisesti aktiivisen uskonharjoituksen korostus sopi hyvin Ahon 
omaan, kaikkea sentimentaalisuutta karttavaan ja skeptisyydessään-
kin kansalliseen perinteeseen nojaavaan maailmankatsomukseen. 
Ehkäpä Pekka-veljen yllättävä liittyminen naisten johtamaan ka-
rismaattiseen liikkeeseen70 vuonna 1903 – Ahon juuri kirjoittaessa 
Kevättä ja takatalvea – sai sekin osaltaan Ahon korostamaan herän-
neiden naisten nöyrän alistuvaa roolia uskonnollis-kansallista asiaa 
uhmakkaasti ajavien miesten taustahahmoina. 

Kevään ja takatalven muuttuneet painotukset heijastavat siis sel-
västi teoksen työstämisvaiheita ja Ahon reagointia ajankohtaisiin 
poliittisiin tapahtumiin. Erityisesti niin kutsuttujen routavuosien 
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kokemukset yhdessä herännäisyyden uuden nousun kanssa muo-
dostuivat tässä suhteessa ratkaiseviksi. Venäläistämistoimet tempai-
sivat näet sovinnollisen Ahonkin aktiiviseksi poliittiseksi toimijaksi. 
Hän antoi kynänsä Kagaalin palvelukseen, ajoi näkyvästi asevelvol-
lisuuslakia vastaan suunnattua boikottia sekä osallistui venäläisvas-
taisten lentokirjasten laatimiseen. Ahon aktiivisuutta osoittaa muun 
muassa se, että hän toimitti yhdessä Oulun Suomalaisen Lyseon 
rehtorina toimineen Mauno Rosendalin kanssa eräänlaisen aikalais-
historiikin Kansalaisadressi 1901: kertomus asevelvollisuusasian johdos-
ta syntyneestä kansalaisadressista vuonna 1901. Tämän suunnittelussa 
hän käytti – kuten kirje Rosendalille osoittaa – voimakasta retoriik-
kaa, joka kertoo uskonnollisen liikkeen poliittisesta potentiaalista: 

Vaikk’ei tuo kirja olisikaan mikään kapinaan tai väkivaltaan 
kehoitus, niin pitäisi siinä kuitenkin olla kehoitus olemaan 
täyttämättä laitonta käskyä ja alistumaan kaikkien siitä seu-
raavien kärsimysten alle. […] Sillä pohjalla, raamatun aate-
piirin pohjalla olisi kirja rakennettava, sillä se herättää kan-
sassa ideoassosiatiooneja paljoa enemmän kuin Snellmannien 
y.m. mietelmiin ja lauseisiin perustuvat selonteot. Ei siis niin 
paljon politiikkaa, ei valtiollisia ja yhteiskunnallisia asioita 
niin kuin ääni asiaa y.m., vaan etupäässä vastausta kysymyk-
seen: miten toimii Suomen kansa tässä asiassa Jumalan mielen 
mukaan? 71

Rosendal, joka oli paitsi tunnettu herännäisjohtaja myös näkyvin 
perustuslaillinen valtaosin myöntyväisyyssuuntaa kannattaneen 
liikkeen piirissä72, tarjosi näin Aholle tervetulleen kaikupohjan po-
liittisen ja uskonnollisen retoriikan yhdistämiselle sekä herännäi-
syyden radikaalisuutta korostavalle tulkinnalle. Vastarintaliikkeen 
keulahahmojen pidätykset ja maasta karkotukset vahvistivat niin 
ikään analogioita 1800-luvun alun vainotun heränneen kansan ja 
1900-luvun alun uhatun suomalaisuuden välillä. Rosendal karkotet-
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tiin maasta, ja myös Ahon ja hänen Pekka-veljensä sanomalehtityö 
joutui viranomaisten silmätikuksi. Molemmat joutuivat lähtemään 
maasta vuonna 1903: Pekka siirtyi Ruotsiin ja Aho itse lähti Venny-
vaimonsa saaman stipendin turvin perheineen Itävaltaan ja sieltä 
Italiaan. Kevät ja takatalvi valmistui Ahojen ulkomaanmatkan aika-
na73, ja kirjeenvaihto erityisesti Rosendalin kanssa osoittaa, millais-
ten mielialojen vallitessa teoksen työstäminen tapahtui. Huoli ko-
timaan tilanteesta ahdisti, ja hätäännystä lisäsivät suruviestit, joista 
eräs koskettavimmista oli maasta karkotetun poliittisen aktivistin 
Julius Lylyn74 itsemurha Saksassa. Ahdistuneissa tunnelmissa Aho 
visioi Rosendalille, miten uusi radikaali herätys mobilisoisi kansan 
syvät rivit uskonnollisesti sävyttyneeseen poliittiseen vastarintaan. 
Virkavaltainen kirkko kontrolli-, kasvatus- ja hallintavaltaa käyttä-
vine pappeineen ja opettajineen samastui näyssä venäläistä ylivaltaa 
tukevaan hallintokoneistoon, ”jota vastassa seisoo se sama ’sydän-
maiden’ kansa, joka kerran ennenkin aloitti kansallisen puhdistus-
työn, kun Lagukset ja Paavot ja muut ryhtyivät työhönsä.”75

Asetelma siirtyi lähes sellaisenaan Kevääseen ja takatalveen, jossa 
Aho Antero Hagmanin puheen muodossa toistaa Rosendalille esit-
tämänsä vision:

Esivalta ja kirkko seisovat taas niin kuin niin monta kertaa 
ennenkin varustettuina omiansa vastaan. Sokeudessaan he ei-
vät näe ja typeryydessään he eivät ymmärrä, että tahtoessaan 
tätä liikettä tukehduttaa he samalla tukehduttavat sitä, mikä 
on kansassamme parasta ja jalointa. […] Minä surkuttelen, 
minä syvästä sydämestäni surkuttelen, että tämmöistä tapah-
tuu, mutta samalla olen minä kuitenkin iloinen siitä, että tä-
mä vaino on nyt ulottunut tännekin niin kuin muuannekin 
maahamme, että tämä juttu on nostettu, että typeryys, lyhyt-
näköisyys, virkavaltaisuus, ahdasmielisyys ja suvaitsematto-
muus on täälläkin paljastettu. Koko se suunta, joka nyt on 
Suomessa vallalla ja joka ilmenee vainona kaikkea heräämistä 
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ja uudistusta vastaan, ei vain kirkollisella, vaan valtiollisella-
kin alalla, käy kuitenkin varmaa perikatoa kohti.76

Pääteoksenaan pitämässään Keväässä ja takatalvessa Aho yhdisti näin 
1880-luvun puolivälissä hahmottelemansa 1840-lukua koskevat ai-
nekset 1900-luvun alun kirjoitusaikana vallinneeseen valtiolliseen 
jännitystilaan. Kun 1880-luvulla puoli vuosisataa aiemmin vaikut-
taneet herätykset olivat vertautuneet eriuskolaisten oikeuksista käy-
tyyn kamppailuun ja suuntautuneet omantunnonvaltaa käyttävää 
kirkkoinstituutiota vastaan, routavuosina rinnastussuhteen muo-
dosti puolestaan nationalistisen kansanvallan puolustus virkavallan 
tukemia venäläistämistoimenpiteitä vastaan. Uskonnon välittävä 
rooli korostui papiston kautta, jonka edustajien oli kunkin koh-
daltaan ratkaistava, tuliko osoittaa kuuliaisuutta esivallalle ja lukea 
kiistanalainen asevelvollisuuskuulutus vai kieltäytyä ja asettua siten 
avoimeen vastarintaan venäjänmyönteistä suuntausta vastaan. Ahon 
ratkaisu oli perustuslaillisuuden ja radikaalin, kansan tukeen nojaa-
van ja uskonnollisesti perustellun vastarinnan yhdistäminen, jonka 
toimivuutta hän perusteli historiallisella perinteellä ja joka näkemys 
siirtyi olennaiseksi osaksi myös Kevään ja takatalven herännäistul-
kintaa. Samalla se hiljainen ja odottava uskontulkinta, jota herän-
näisjohtajien vanhasuomalainen haara – oman poliittisen linjansa 
mukaisesti – avoimesti tuki, siirtyi Ahon tulkinnassa sukupuoleen 
sidotuksi, feminiiniseksi ominaisuudeksi. Ehkäpä Aho tällä jaotte-
lulla iski naisellisen heikkouden leimaa myös poliittiseen vastapuo-
leensa. Jos näin oli, kriittistä pistoa aikalaiset tuskin huomasivat.

Kevään ja takatalven jälkikuva

Vaikka Ahon historialliset romaanit otettiin ilmestyessään ihastuk-
sella vastaan suomalaisuusliikkeen piirissä, niiden taiteellinen voima 
ei jaksanut kantaa nopeasti muuttuvien poliittisten ja kirjallisten 
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suhdanteiden yli. Tässä suhteessa Panun kohtalo oli Kevättä ja ta-
katalveakin tylympi. Alkuhuuman jälkeen teos joutui näet kasvavan 
kritiikin kohteeksi, ja – mikä mielenkiintoista – varsinkin sen his-
toriankuvaukseen liittyvien heikkouksien vuoksi. Vaikka Aho oli 
rakentanut romaaninsa silloisen tutkimustiedon varaan ja käyttänyt 
myös saatavilla olevaa alkuperäisaineistoa, hänet nopeasti todet-
tiin historiantutkijana taitamattomaksi ja teoksen välittämä kuva 
suomalaisten muinaishistoriasta paikkansapitämättömäksi. Arvo-
valtaisimman ja kielteisyydessään ehdottomimman kritiikin esitti 
1920-luvun alussa Kaarle Krohn, jonka toimittamiin aineistoihin 
Aho oli Panua laatiessaan juuri keskeisimmin nojannut.77 Voikin 
kysyä, missä määrin asenteiden yleiseen muutokseen vaikutti itse-
näistyneen maan poliittinen tarve nähdä suomalainen muinaisaika 
Ahon kuvausta kunniakkaammassa valossa. Ja toisaalta, missä mää-
rin Krohnin kritiikissä heijastui myös hänen oma, samoihin aikoi-
hin ajoittuva kalevalaisen menneisyyden tulkintaa koskeva täyskään-
nöksensä.78 Joka tapauksessa, kun Panu menetti sekä poliittisen että 
historiallisen arvonsa, myös sen taiteelliset ansiot joutuivat nopeasti 
yleisen vähättelyn kohteeksi. 

Kevättä ja takatalvea aika on kohdellut lempeämmin, vaikkei 
sekään ole säästynyt jälkipolvien kritiikiltä. Aikalaisarvioitsijoista 
Ahon uskollinen tukija, vanhasuomalainen Aspelin-Haapkylä luki 
jo käsikirjoitusvaiheessa teosta ”kyynelsilmin”79 ja laati siitä ylistävän 
kritiikin Valvojaan. Arviollaan hän vakiinnutti tavan lukea Kevättä 
ja takatalvea nimenomaan kansallisena historiateoksena, mitä luon-
nehdintaa sen jälkeen toisteltiin vuosikymmenten ajan. Kansallista 
lukutapaa sovelsivat muun muassa Viljo Tarkiainen ja Volter Kilpi, 
jonka mielestä Ahon hengenluoma oli historiallisena kuvauksena 
suurenmoinen. Kaarlo Niemiselle puolestaan romaani oli kansalli-
nen teko, joka oli ”arvokkainta ja pysyvintä, mitä Aho oli kirjoitta-
nut, teos, jonka Aho oli ollut velkaa kansalleen”. Kansallisten silmä-
lasien läpi suodattuva lukutapa hillitsi alkuvaiheessa myös teoksen 
taiteellista arviointia, mikä näkyy siinä, että kriittiset huomiot lii-



66 Irma Sulkunen

tettiin kiittäviin lausumiin vain lyhyiksi loppukaneeteiksi. Yleensä 
nämä koskivat teoksen rakennetta ja henkilökuvausta. Esimerkiksi 
Nieminen totesi, että Kevään ja takatalven kansallisesta arvosta huo-
limatta Ahon ”puhtaasti taiteelliset” voitot olivat muualla. Samoin 
Ilmari Havun mukaan romaani oli kyllä ”arvokkaimpia suomalaisia 
ajankuvauksia”, mutta kirjailijan tuotannon ”heleimmät helmet” 
olivat silti muualla.80 Ruotsinkielisessä kritiikissä teos näyttäytyi 
alusta alkaen kansallispoliittisena tekona, jota tuskin kannatti edes 
arvioida taiteellisin kriteerein.

Kevään ja takatalven, samoin kuin Panun, kansallisen käyttöarvon 
korostus kertoo siitä, että 1900-luvun alussa historiallisilla romaa-
neilla oli selvä poliittinen tilaus ja että myös kirjailijat itse mielsivät 
tehtäväkseen kansakunnan kunnioittavan palvelemisen. Aho toimi 
siis niiden taiteellisten kriteerien mukaan, jotka hän itse ja hänen 
aikansa kirjallisuudelle asettivat. Kun itsenäistymisen myötä kan-
sallispoliittinen tilanne muuttui, myös Ahon historiallisia romaa-
neja ympäröinyt lumovoima hälveni ja teokset alkoivat väistyä siitä 
kirjallisesta kaanonista, johon ne lyhyeksi aikaa oli nostettu. Tästä 
ei kuitenkaan voi päätellä, etteikö teoksilla olisi historiakulttuurin 
kentällä ollut senkin jälkeen vaikutusta. Etenkin Kevät ja takatalvi 
on säilyttänyt asemansa elävänä ja monikerroksisena ajankuvana ja 
varteenotettavana historiallisena tulkintana 1800-luvun kulttuuri-
sista, poliittisista ja mentaalisista pohjavirroista. Erityisesti herän-
näisyyden ja nationalismin välisten aatteellisten sidosten, herätys-
ten sosiaalisia suhteita rikkovien vaikutusten ja individualisoituvan 
ihmisen omantunnon painien syvällisenä kuvaajana Ahon teos on 
edelleen elävää ja innostavaa kulttuurihistoriaa. 
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NAISTEOSOFIN KALEVALA

Kansallinen historiakuva, uskonto ja sukupuoli  
Maria Ramstedtin Kalevalan sisäinen perintö -teoksessa

Antti Harmainen

Uusi Kalevalaa koskeva tutkimus oli valmistunut, ilmoitti Teo-
sofisen Seuran Suomen Osaston julkaisema Tietäjä-aikakauslehti 
vuoden 1910 ensimmäisessä numerossaan. Muutaman kappaleen 
mittaisen kirjauutisen sävy oli varovaisen innostunut: se huomautti 
muutamista ”asiallisista arkuuksista”, mutta luonnehti teosta ru-
nollisen hengen täyttämäksi ja tunnusti tekijän olevan ”omaperäi-
nen kirjallinen kyky”.1 Tällä kertaa julkaisun takana ei ollut kukaan 
Kaarle Krohnin tai E. N. Setälän kaltaisista miestutkijoista, jotka 
edustivat tuolloin sekä tieteellisen kansanrunoudentutkimuksen 
että samalla myös Kalevalaa koskevan populaarin historiankirjoitta-
misen ylintä auktoriteettia.2 Tekijä oli ensin kansakoulunopettajana, 
myöhemmin kirjailijana, toimittajana ja kääntäjänä työskennellyt 
Maria Ramstedt (1852–1915). Kirjallisten töiden ohella Ramstedt 
uurasti myös teosofisen liikkeen kotimaisessa ydinjoukossa. Hän oli 
luennoinut ja kirjoittanut laajalti teosofiaan liittyvistä teemoista jo 
usean vuoden ajan ja kiinnittänyt erityishuomiota juuri Kalevalaan, 
jonka runomaailma innoitti Ramstedtia tulkitsemaan paitsi kansal-
lista menneisyyttä myös polttaviksi puheenaiheiksi muodostunei-
ta uskonnollisia kysymyksiä uudella tavalla. Loppuvuodesta 1909 
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Martti Humu: Kalevalan sisäinen perintö (1909)

Martti Humun eli Maria Ramstedtin Kalevalan sisäinen perintö on teoso-

fisen näkökulman varaan rakennettu tutkielma, jossa Kalevalaa ja siihen 

kytkeytyvää nationalistista historiakuvaa tulkitaan 1900-luvun taitteessa 

suosituiksi tulleiden esoteeristen ja okkulttisten ajatusmallien välityksel-

lä. Alkujaan teos ilmestyi omakustanteena Martti Humun nimellä vuonna 

1909, ja siitä on otettu uusintapainos vuonna 2005. Neljään alalukuun ja-

kautuva, lähdeviitteineen 65-sivuinen teos on luonnosmainen ja rakenteel-

taan yhdistelmä opinnäytetyötä ja luentokäsikirjoitusta. Ramstedt nimittää 

päälukuja ”luennoiksi”, ja niiden otsikoita ovat ”Muinaissuomalaiset”, ”Mikä 

on Kalevala?”, ”Miten meillä selvitetään Kalevalan sisältöä?” ja ”Suoma-

laisten pakanalliset jumalat”. Ramstedtin kirjoitustapa on kiihkeä: tekstin 

rakenne on paikoin toisteinen ja eri teemat limittyvät. Hän kommentoi tätä 

luonnosmaisuutta myös itse toteamalla, että kyseessä on johdanto, ”pieniä 

kipinöitä ja säkeniä” laajemman teoskokonaisuuden edellä. Tätä laajennet-

tua teosta hän ei ehtinyt enää ennen kuolemaansa kirjoittaa.

Teoksessaan Ramstedt luo synteesin uskonnosta, kalevalaisesta natio-

nalismista ja 1900-luvun taitteen aateliberalismista. Hän tulkitsee suoma-

laisten etnistä ja historiallista alkuperää vertailemalla Kalevalan sisältöä 

Raamatun, Bhagavad-Gitan ja Koraanin kaltaisiin pyhiin kirjoihin. Tutkiel-

man keskeisin nationalistinen sanoma on se, että suomalainen menneisyys 

ulottuu kauas kirjoitetun historian yli ja että suomalaiset ovat erityisellä 

tavalla luova ja intuitiivinen kansa, mikä takaa heille paikan tulevaisuuden 

sivistyskansana. Ramstedtin teosofisessa lähestymistavassa vertailut eri 

kansojen eeposten välillä avaavat myös Kalevalan uskonnollista sisältöä. 

Vertailujen avulla voitiin etsiä kirjoitetun tekstin alla piileviä symbolisia 

merkitystasoja, jotka paljastaisivat Kalevalan esoteerisen ytimen ja liittäisi-

vät sen samalla osaksi koko ihmiskuntaa yhdistävää uskonnollista traditio-

ta. Luterilaisen valtiokirkon edustamaa uskonnollisuutta Ramstedt kritisoi. 

Hän piti sitä kykenemättömänä vastaamaan ajan yhteiskunnallisiin haas-

teisiin. Kalevalan sisäisessä perinnössä Ramstedt hahmotteli ”siveellistä 

elämän uudistuksen aaltoa”, jossa koko yhteiskuntajärjestelmän epäkohdat 



 tekijän omakustanteena julkaistu Kalevalan sisäinen perintö kiteytti 
monivuotisen tutkimustyön tulokset.3

Tietäjän kirjauutisesta henkivällä innostuneisuudella oli perus-
teensa. Kalevalan sisäinen perintö oli ensimmäinen suomeksi kir-
joitettu teos, jossa Kalevalaa lähestyttiin runsaasti kiinnostusta he-
rättäneen teosofisen maailmankatsomuksen pohjalta. Ramstedtin 
näkökulma oli muutenkin omintakeinen. Suomalaistaiteilijat olivat 
yhdistelleet teosofian ja muiden esoteeristen tai okkulttisten liik-
keiden tuottamia käsityksiä kalevalaiseen kuvastoon jo 1880-luvun 
lopulta lähtien, mutta Ramstedt teki synteesinsä eri painotuksin. 
Hän veti väljin lähdeviittein varustetussa teoksessaan arvioivan kat-
seen kohteiksi tutkijoita ja professoreita August Ahlqvistista Kaarle 
Krohniin. Samalla Ramstedt halusi tuoda teosofian avulla uusia 
teemoja Kalevalassa kiteytyvään nationalistiseen historiankirjoituk-
seen, jonka hänen mielestään tuli olla risteyskohta tieteen, taiteen, 
populaarien kalevalatulkintojen ja ajan uskonnollis-aatteellisen li-
beralismin välillä. 

Ramstedtin näkemykset saivat paljon käyttövoimaa aikalaiskysy-
myksistä. Naiskirjailijan asema tieteellisenä kirjoittajana oli kaik-
kea muuta kuin itsestään selvä, ja lisäjännitteitä synnytti se, että 
kansanrunoudentutkimus uusiutui parhaillaan omaksi tieteellisek-
si tutkimusalakseen. Populaarin historiakirjoittamisen ja kansan-
runoudentutkimuksen rajat alkoivat erkaantua toisistaan, ja aka-
teemiset tutkijat alkoivat kääntyä entistä tarkemmin tieteellisten 
menetelmien puoleen. Joidenkin tulkintalinjojen katsottiin kui-
tenkin jähmettyneen 1800-luvulla pystytettyihin puitteisiin. Osa 
sivistyneistöstä oli Kalevalan sisäisen perinnön ilmestymisen aikoihin 

korjautuisivat osana yksilön henkistä kehitystä. Kuitenkin myös yksilölli-

sessä jalostumisessa oli lopulta kyse koko kansan asiasta. Siksi Ramstedt 

katsoi teosofian sävyttämän idealismin olevan ”varsin sopiva vertauskuva 

myös Kalevalan tutkimuksille”. f
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valmis uudelleenmäärittelemään Kalevalan merkityksen uuden vuo-
sisadan kansallisena symbolina. Yksi tärkeimmistä motiiveista oli 
vuoden 1905 suurlakossa huipentunut laaja-alainen murros, joka 
repi auki sen muodoltaan vaihtelevan konsensuksen – tai konsen-
suksen illuusion – jota Kalevalan ympärille oli vuosikymmenten 
ajan tuotettu. Vanhan runokielen tutkiminen tuntui menettävän 
merkityksensä joukkoliikkeiden ja poliittisten tunnusten taakse jär-
jestäytyvässä yhteiskunnassa.4

Kalevalan sisäistä perintöä valmistellessaan Ramstedt etsi tul-
kintatapoja, jotka sovittaisivat käsitykset kansallisidentiteetistä 
ja kalevalaisesta historiakuvasta alkavan 1900-luvun maailmaan. 
Ramstedtin mukaan teosofia saattoi tuoda ”kuluneeseen” ja ”yksi-
puoliseen” kansanrunoudentutkimukseen ajattelua, jossa historia ja 
yhteiskunnallisen reformismin ajankohtaisimmat aatteet sulautuisi-
vat kokonaisuudeksi. Teosofinen lukutapa tarjosi keinot pureutua 
systemaattisesti Kalevalan kuvakieleen. Sen avulla Ramstedt tunsi 
saavansa yhteyden muinaissuomalaiseen kosmologiaan, jonka eri-
tyissuhde tieteeseen, taiteeseen ja uskontoon oli hänen mielestään 
sopiva ohjenuora myös modernin Suomen rakentajille. Ramstedt 
johdatti lukijoitaan kohti tutkimuksensa periaatteita: ”Entisajan 
sekä tulevaisuuden kansan henkinen tiede ei saa jäädä enää huo-
mioonottamatta. Aika on tullut, jolloin okkulttisen tieteen ei enää 
tarvitse pysyä salassa, vaan sen täytyy tulla kaikkien ajattelevien 
ihmisten tietoon.”5 

Tässä luvussa Kalevalan sisäistä perintöä tulkitaan kahdesta eri 
näkökulmasta: yhtäältä teosta luetaan kansallisen kulttuurin margi-
naalien ja niitä tuottaneiden prosessien heijastajana, toisaalta tavoit-
teena on nähdä Ramstedtin tutkimustyö niin hänen itsensä kuin 
aikalaisyleisönkin kannalta merkityksellisenä ja vakavasti otettavana 
puheenvuorona. Teos toimii yhtenä esimerkkinä 1900-luvun alun 
teosofisesta kirjallisuudesta ja siinä vaikuttaneista linjauksista. Sen 
avulla on mahdollista pohtia, miten Ramstedt hyödynsi tätä kirjoit-
tamisen kenttää muokatessaan näkemyksiään suomalaisesta kansal-
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lisidentiteetistä ja historiasta. Asetelma on osin samanlainen kuin 
Irma Sulkusen tähän teokseen kirjoittamassa luvussa Juhani Aho 
kansallisen historian popularisoijana. Myös tässä luodataan Sulku-
sen luvun tavoin 1900-luvun taitteen uskonnollisia virtauksia sekä 
sitä, miten niiden piirissä tuotettuja käsityksiä pyrittiin sovittamaan 
osaksi suomalaista nationalismia ja sen keskeisimpiä konstruktioita. 
Valotuksen suunta on kuitenkin toinen: Ramstedtin toiminnan väli-
tyksellä avautuu näkökulma juuri siihen okkultismin ja esoteerisuu-
den värittämään ympäristöön, johon esimerkiksi Juhani Aho katsoi 
aiheelliseksi pitää tiettyä etäisyyttä. Luvun fokuksessa ovat ne, jotka 
kokivat teosofian hedelmälliseksi keinoksi luoda uutta nationalistis-
ta kuvastoa. Millaisia aatteellisia keinoja teosofia kykeni tarjoamaan, 
jotta se alkoi näyttää ympärillä kaikuvasta kritiikistä huolimatta 
varteenotettavalta vaihtoehdolta jopa Kalevalan kaltaisen kansallisen 
arkkisymbolin uudelleentulkitsemiseen?

Kriittisistä äänenpainoista ei ollut pulaa teosofian kaltaisten liik-
keiden liepeillä. Tiedeinstituutioiden reaktiot 1900-luvun taitteen 
okkultismin aaltoon vaihtelivat murskakritiikkien ja toiveikkaiden 
tunnustelujen välillä, mutta teosofiset käsitykset herättivät myös 
muita ristiriitoja, joista sukupuoleen ja sukupuolisuuteen liittyneet 
osoittautuivat erityisen ongelmallisiksi. Teosofiaa avoimesti kannat-
taneen englantilaiskirjailija Oscar Wilden oikeudenkäynti kuohutti 
eurooppalaista sivistyneistöä 1890-luvulla ja vaikutti teosofian jul-
kisuuskuvaan. Oikeudenkäyntiin liittynyt uutisointi sai teosofian 
assosioitumaan johonkin sukupuolisesti poikkeavaan tai perverssiin, 
ja vähitellen koko liike edustajineen alkoi yhä useammin jäädä jo 
lähtökohtaisesti puolustuskannalle ajan julkisessa keskustelussa.6

Teosofian arvostelijat kiinnittivät huomionsa myös liikkeen uskon-
nollisiin näkemyksiin. Ajatukset yksilön kontrolloimasta sisäisestä 
jumaluudesta, jälleensyntymästä ja muuntuneiden tajunnantilojen 
tai esoteerisen symbolianalyysin välityksellä tavoitettavasta yliais-
tillisesta todellisuudesta tuntuivat monista joko kristillisen maail-
mankuvan häpäisemiseltä tai silkalta humpuukilta. Eräs kriitikoista, 
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joskaan ei jyrkin, oli dosentti Zachris Castrén, joka piti teosofista 
näkökulmaa irrationalismina, ”tyhjänaikaisina vertailuina ja sa-
nanselityksinä” arvioidessaan Ramstedtin tutkimuksia tieteellisen 
kansanrunoudentutkimuksen kehittämistä painottaneessa Valvoja-
lehdessä. Castrénille Kalevalan sisäinen perintö oli paitsi älylliseen 
kestämättömyyteen, myös järjen ja tunteen dikotomiaan perustuvaa 
toiseutta: lukuisten kalevalatutkimusten joukossa Ramstedtin työ 
oli se ”eräs toinen kanta”, jonka ”ansioiksi” jäivät sydämellinen dile-
tantismi ja intohimo – Castrénin sanoin ”se nuorekas hartaus, millä 
tekijä esiintyy teosofisen aatesuunnan soveltajana Kalevalaan”.7

Uudet aatteet saivat kaikesta huolimatta jalansijaa 1900-luvun 
taitteen suomalaissivistyneistön keskuudessa. Teosofia innoitti vaih-
televin tavoin etenkin nuorsuomalaisen ryhmittymän taiteilijajäse-
niä, J. H. Erkkoa, Eino Leinoa, Pekka Halosta, Oskar Merikantoa, 
Axel Gallénia ja monia muita. Se sekoittui muihin ajan aatteellisiin 
virtauksiin ja pani pohtimaan uskonnollisuuden merkitystä osana 
modernin yksilöidentiteetin ulottuvuuksia. Samankaltainen henkis-
tynyt individualismi vaikutti myös poliittisiin utopioihin: katsottiin, 
että teosofia, tolstoilaisuus ja muut uudet suuntaukset saattoivat 
muovata uusia ihanneyksilöitä, ja siksi näiden liikkeiden varaan voi-
taisiin rakentaa uusi, itsekkyydestä ja materialismista vapaa yhteis-
kuntajärjestys. Tällainen ajattelu vaikutti työväenliikkeen piirissä ja 
ohjasi esimerkiksi Matti Kurikan ja hänen kannattajiensa toimintaa. 
Kun sisäpoliittinen kilpailu 1900-luvun alkuvuosina kiihtyi, syntyi 
valintatilanne, jossa nuorsuomalaisten taiteilijoiden ja kurikkalaisen 
sosialismin vaalima idealismi jäi tappiolle. Tässä yhteydessä kaksi-
jakoisessa maineessa ollut teosofiakin kävi lyömäaseesta. Se toimi 
argumenttina, jolla idealistiälymystön ihanteita ajettiin kohti mar-
ginaalia. Teosofiasta juontuvat käsitykset leimattiin usein epämää-
räiseksi ja sävyltään feminiiniseksi haihatteluksi, jonka tuli väistyä 
syrjään samalla kun pragmaattisuus, järjestötoiminta ja luterilainen 
talonpoikaisihanne raivasivat tietään virallisesti tunnustettujen kan-
sallisten hyveiden joukkoon.8



77N A I S T E O S O F I N  K A L E VA L A

Luvun kaksi ensimmäistä alalukua keskittyvät Ramstedtin henkilö- 
historiaan. Sen kautta on mahdollista analysoida, millaisia merki-
tyksiä teosofia sai paitsi laajemmassa yhteiskunnallisessa konteks-
tissa myös Ramstedtin henkilökohtaisessa vakaumuksessa. Samalla 
tuodaan esiin joitain keskeisiä piirteitä teosofisen liikkeen historias-
ta ja ideologiasta. Jälkimmäisissä alaluvuissa tarkastellaan, millaista 
historiakuvaa Ramstedt rakensi teosofisella Kalevala-tulkinnallaan, 
miten hän suhtautui uskontoon sekä miten hänen sukupuolensa 
ja hänen käsityksensä feminiinisyydestä sulautuivat osaksi Kaleva-
lan sisäisessä perinnössä tehtyä kansallisen historian kuvausta. Ram-
stedtin elämänkaari tukee ajatusta siitä, ettei hänen tuotantoaan ole 
syytä lähestyä jo ennalta marginaaleihin tuomittuna kuriositeettina. 
Ramstedt kuului ensimmäisiin vuosikursseihin, jotka valmistuivat 
vuonna 1863 perustetusta Jyväskylän opettajaseminaarista. Semi-
naarilaistausta kytki hänet osaksi sivistyneistöverkostoa, johon kuu-
lui Mandi Granfeltin ja Lucina Hagmanin kaltaisia tulevia politii-
kan naispioneereja sekä tunnettuja kirjailijoita, kuten J. H. Erkko, 
Minna  Canth ja Isa Asp. Myös Ramstedt onnistui saavuttamaan 
historiallisen rajapyykin noustessaan ensimmäisenä suomalaisena 
naispäätoimittajana Savonlinna-lehden johtoon vuonna 1889.9 

Nainen nimimerkin takana

Noin viisi ja puoli vuotta Kalevalan sisäisen perinnön ilmestymisen 
jälkeen Tietäjä-aikakauslehti julkaisi kaksi lehden päätoimittajan Pek-
ka Ervastin laatimaa pientä artikkelia: Martti Humun nekrologi ja 
proosallinen kuvaus Humun hautajaisista toimivat Ervastin osalta vi-
rallisena hyvästijättönä monivuotiselle työtoverille, jonka nimi kuten 
Ervastinkin oli noussut toistuvasti esiin suomenkielisten teosofisten 
hankkeiden yhteydessä. Nimimerkki Martti Humu oli ajan julkisessa 
todellisuudessa kenties tunnetumpi kuin itse Maria Ramstedt, joka 
oli tehnyt tämän nimimerkin suojissa kokonaisen kirjallisen uran.10
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Maskuliinisten nimimerkkien käyttö oli tunnusomaista monille 
Ramstedtin kanssa samoihin aikoihin aloittaneille naiskirjoittajille. 
Kyseessä ei ollut pelkkä keino, jolla kirjoittajan sukupuoli pyrittiin 
kätkemään, vaan nimimerkkikäytännöt on tulkittu tavaksi luoda 
hierarkioita kirjallisuuden ja kirjoittamisen lajityyppien välille. Ro-
maanikirjallisuus oli 1800-luvun puolivälin aikoihin määrittynyt 
feminiiniseksi, kepeäksi ja tunnepitoiseksi viihteeksi, jota myös mo-
net mieskirjailijat tuottivat naisnimimerkin alla. Arvostetumpien 
kirjallisuudenlajien tapauksissa nimimerkkeihin kohdistui toisen-
laisia odotuksia. Kirjoittajilta edellytettiin maskuliinisina pidettyjä 
kykyjä tuottaa autoritaarista ja yhteiskunnalliset suhdanteet hah-
mottavaa tekstiä sekä suhtautua kirjoittamiseen liittyvään vaikutus-
valtaan vastuullisesti. Omaa nimeään tai maskuliinista nimimerkkiä 
käyttämällä tekijä saattoi ohjata lukijoita hakemaan kirjoituksestaan 
näitä ominaisuuksia tai ilmaista kuuluvansa kirjallisen lajihierarkian 
ylätasolle eli runouden, draaman tai yhteiskunnallisesti kantaaotta-
van kirjoittamisen piiriin.11

Tähän viitekehykseen asetettuna Ramstedtin nimimerkki on tul-
kittavissa strategiseksi valinnaksi. Kuten Tiina Kinnusen, Mervi 
Kaarnisen ja Maarit Leskelä-Kärjen tähän teokseen kirjoittamissa 
luvuissa todetaan, naisten asema kirjallisina auktoriteetteina oli 
monin tavoin rajattu pitkälle 1900-luvulle asti.12 Nimimerkkien 
käyttö loi liikkumavaraa, ja se oli naiskirjoittajille tapa yrittää 
väljentää omaan rooliin liittyviä rajoituksia. Siihen tarttui myös 
1880-luvun taitteessa kirjailijanuraansa aloitellut Ramstedt. Koska 
Ramstedt tuli eliitin ulkopuolelta, hän ei voinut hyödyntää sivisty-
neistötaustaan viittaavan sukunimen tuomaa huomioarvoa toisin 
kuin monet naiskollegoistaan.13 Ramstedtin oli rakennettava kirjai-
lijaidentiteettinsä ilman oikopolkuja, jolloin nimimerkki on help-
po ajatella sekä julkisena kannanottona että eräänlaisena henkilö-
kohtaisena koodina, jonka varaan hän laski kirjalliset tavoitteensa. 
Nimimerkki toimii siis johtolankana, jonka avulla voidaan tulkita 
Ramstedtin tapaa arvottaa omaa kirjoittamistaan. Nimimerkki 
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Martti Humu viesti, että Ramstedtin työ ei ollut harrastelua vaan 
että hän halusi tulla noteeratuksi täysiarvoisena ja yhteiskunta-
kriittisenä kirjoittajana ‒ saralla, jolle Maria Ramstedt -nimisellä 
kirjoittajalla ei vielä 1900-luvun taitteen normien mukaan ollut 
itsestään selvää pääsyä.

Ramstedtin polveileva tie kohti kirjoittavan naisen identiteet-
tiä alkoi Pietarista. Hän syntyi merimies Anders Häggblomin ja 
Anna Tirrin aviottomana tyttärenä loppuvuodesta 1852 ja aloitti 
koulunkäyntinsä venäläisen kasvatusperheen suojissa. Myöhemmin 
Ramstedt hyväksyttiin Pietarin suomalaiseen kirkkokouluun. Tie 
Jyväskylän opettajaseminaariin lienee avautunut juuri kirkkokoulun 
kautta. Linkkinä kahden kaupungin välillä toimi Uno Cygnaeus, 
joka toimi kirkkokoulun johtajana ja oli ottanut tehtäväkseen koota 
lahjakkaita naisia Jyväskylään valmistumaan opettajiksi ja samalla 
yhteiskunnallisiksi äideiksi fennomaanisen sivistysihanteen mukai-
sesti. Ramstedt, tuolloin vielä Maria Häggblom, päätti kirkkokou-
lun vuonna 1868 ja kirjoittautui pian tämän jälkeen Jyväskylän se-
minaarin oppilaaksi.14

Jyväskylässä vietetyt vuodet sävyttivät Ramstedtin elämää kahdella 
tapaa. Seminaari avasi uusia mahdollisuuksia tuomalla hänen ulot-
tuvilleen sekä arvostetun opettajan ammatin että kontaktit seminaa-
rin suojista nousevan sivistyneistöpolven vireään kulttuurielämään. 
Seminaarilaisten kesken organisoitiin uudistusmielisiä yhdistys- ja 
sanomalehtihankkeita, ja tässä ystäväpiirissä vaikutti muun muassa 
toinen teosofiasta myöhemmin kiinnostunut opettajakandidaat-
ti, runoilija J. H. Erkko.15 Samaan piiriin kuului savonlinnalainen 
Alexander Ramstedt, jonka kanssa Maria meni naimisiin ja perusti 
perheen. Alexander Ramstedt valmistui seminaarista vuonna 1872, 
ja hänet nimitettiin paria vuotta myöhemmin Savonlinnan reaali-
lyseon lehtoriksi. Vuonna 1874 valmistunut Maria sai hänkin töitä 
Savonlinnasta. Ramstedtien avioituessa vuonna 1878 perheen uranä-
kymät olivat suotuisat. Naimisiinmenon yhteydessä naisopettajilla 
oli moraalinen velvoite luopua virastaan, mutta hieman aiemmin 
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alkanutta sanomalehtityötä Maria saattoi jatkaa aviovaimon statuk-
sesta huolimatta. Alexander Ramstedt oli perustanut Savonlinna-
lehden vuonna 1876. Maria työskenteli lehden toimitussihteerinä ja 
säilytti samalla kosketuksensa kirjalliseen työhön, vaikka perheeseen 
syntyi neljä lasta kahdeksan vuoden aikana.

Opettajattaren ja lehtorinrouvan roolit eivät kuitenkaan asettu-
neet Maria Ramstedtin harteille ilman kriisejä. Skandaalin aineksia 
oli jo perheen ensimmäisen lapsen syntymässä, joka tapahtui noin 
vuotta ennen avioliittoa. Tällainen tapaus saattoi asettaa nuoren 
opettajaparin epäilyttävään valoon: 1870-luvulla opettajilta ja eten-
kin naisopettajilta edellytettiin siveellistä täydellisyyttä, sillä kansa-
kunnan parhaaksi toteutettavaa yhteiskunnallista äitiyttä ei saanut 
turmella biologiseen – saati avioliiton ulkopuoliseen – äitiyteen 
liittyvällä sukupuolisuudella. Roolirajoja rikkoneita odotti usein 
julkinen paheksunta.16 Äidiksi tullut Ramstedt näyttää kuitenkin 
jatkaneen työssään jonkin aikaa moraalisista oletusarvoista piittaa-
matta. Muutosten myötä opettajan työstä luopuminen oli lopulta 
väistämätöntä, ja tämä osa urasta sai jäädä vuoden 1878 kuluessa.

Ammatinvaihto tuskin merkitsi Ramstedtille henkilökohtaista 
katastrofia. Sanomalehtityöhön ja muuhun kirjalliseen toimintaan 
suuntautunut lähipiiri tarjosi vaihtoehdon opettajuudelle, johon 
liittyviä uskonnollisia ja ideologisia ehtoja kohtaan hän oli alkanut 
tuntea epäilyksiä monien muiden politisoituvien seminaarilaisten 
tavoin. Jyväskylästä valmistuneiden naisopettajien ensimmäiset vuo-
sikurssit suorittivat tutkintonsa kristillis-fennomaanisen idealismin 
ympäröimänä, joka luki naiset osaksi kansallisen tulevaisuuden ra-
kentajien joukkoa, mutta asetti heidät samalla luterilaisen kolmi-
säätyajattelun rajaamaan rooliin. Ramstedtin asenteet kärjistyivät 
siis saman auktoriteetin kohdalla, jota vastaan myös nimekkäämmät 
seminaarilaiset, kuten J. H. Erkko ja Minna Canth, kirjoituksis-
saan polemisoivat. Ramstedt näki kirkon edustaman kristillisyyden 
Erkon ja Canthin tavoin yhteiskunnallisesti vanhanaikaisena insti-
tuutiona, mutta samalla myös hyvin henkilökohtaisena rajoitteena: 
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”Tahtooko se sanoa, että joku toinen ajattelee minun puolestani”. 
Sama uskonnollinen välirikko näyttäytyy lähteissä myös uranvaih-
don perusteena. ”Uskonnolliset syyt” mainitaan lopullisena kim-
mokkeena opettajan toimesta eroamiseen.17 

Kirjoittamisesta tuli Ramstedtin todellinen kutsumusammatti. 
Hän debytoi näytelmäkirjailijana vuosi opettajantyöstä eroamisen 
jälkeen ja toimi samalla Savonlinnan päätoimittajana. Mikäli laa-
jempia kaunokirjallisia urasuunnitelmia oli, ne jäivät taka-alalle 
Alexander Ramstedtin kuollessa vuonna 1889. Tuolloin 37-vuotiaan 
Marian vastuulle jäivät perheen neljä lasta, joista nuorin oli kolmen 
vuoden ikäinen. Surun ja menetyksen tuntojen käsittely sinetöi 
osaltaan myös uskonnollisen kannan: omapäiseksi luonnehdittu 
Ramstedt ei kääntynyt enää instituution puoleen, jonka hän tunsi 
sanelleen elämälleen ehtoja.

Teosofia ja sivistyneistön uskonkriisi

Vaikka Ramstedtin uskonnollinen etsintä käynnistyi hyvin henkilö-
kohtaisista kokemuksista, hänen toimintansa ja reaktionsa sivuavat 
monin tavoin lähes koko Euroopan laajuista aatteellista murrosta. 
1800-luvun loppupuoliskolla valtiokirkollisesta kristinuskosta oli 
tullut modernin nimeen vannovan sivistyneistön maalitaulu: siihen 
liitettiin usein kaikki konservatiiviseksi tai muilla tavoin kestämät-
tömäksi tulkittava kulttuurinen aines. Tieteen nopea edistyminen 
oli heikentänyt kirkon auktoriteettia. Teknologiset edistysaskeleet ja 
evoluutioteorian läpimurto korostivat ihmisjärjen ylivertaisuutta ja 
asettivat samalla kristillisen uskon periaatteen kyseenalaiseen valoon. 
Valtionkirkkoja vastaan nousi myös moraalisia uudistusvaatimuksia. 
Kirkko nähtiin usein symbolina korruptoituneelle vallankäytölle, 
joka ylläpiti vanhan sääty-yhteiskunnan tuottamia epäkohtia.18 Si-
vistyneistö haki uskonnollista järjestelmää, joka kykenisi vastaa-
maan sekä logiikan että moraalintajun esittämiin vaatimuksiin eikä 
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edellyttäisi modernilta ja dynaamiselta yksilöltä alistumista itsen 
ulkopuolelta tuleviin dogmeihin.

Ramstedtin asema oli otollinen tätä etsintäprosessia ajatellen. 
Lehtikirjoittelua työkseen seuraavana hän oli aitiopaikalla havain-
noimassa uusien ajattelutapojen virtauksia ja niiden kiinnittymistä 
Suomen suuriruhtinaskunnan kulttuurioloihin. 1880-luvun kulues-
sa sanomalehdet alkoivat reagoida Euroopasta kantautuviin uutisiin. 
Spiritualismi oli noussut keskiluokan suosimaksi harrastukseksi Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa jo paria vuosikymmentä aikaisemmin ja 
tunkeutui vähitellen myös suomalaisen yleisön tietoisuuteen. Venä-
jän suunnalta saapui tolstoilainen aatesuuntaus, joka kritisoi teollis-
tuneen yhteiskunnan lietsomaa itsekkyyttä ja kehotti turvautumaan 
vuorisaarnan viitoittamaan etiikkaan. Myös angloamerikkalaisperäi-
set liikkeet kuten baptismi, metodismi sekä vapaakirkollisuus tulivat 
vuoden 1889 eriuskolaislain myötä osaksi täkäläistä uskontokeskus-
telua.19 Teosofia alkoi saada julkisuutta samoihin aikoihin kuin tols-
toilaisuus. Molemmat liikkeet tulivat puheenaiheiksi 1880-luvun 
puolivälin jälkeen, jolloin teosofia alkoi herättää huomiota taiteili-
japiirien lisäksi myös ruotsinkielisen kaupunkisivistyneistön parissa. 
Kenraali C. R. Sederholmin ympärille Helsinkiin muodostui pieni 
teosofiasta kiinnostuneiden ryhmä. Sanomalehdistä Åbo Tidning ja 
Nya Pressen julkaisivat teosofiaa käsitteleviä artikkeleita, joissa liik-
keen aatteellista sisältöä esiteltiin myönteiseen sävyyn. Artikkeleissa 
korostuivat teosofian yhteiskunnalliset tasa-arvopyrkimykset, mutta 
myös sen rooli taiteellisuutta ja intuitiota korostavana henkisenä 
liikkeenä.20

Molemmat tulkintatavat olivat paikallaan, sillä sekä universaalin 
yhdenvertaisuuden ajatus että kiinnostus taiteellisessa työssä ka-
navoituvaa intuitiivisuutta kohtaan kuuluivat teosofisen liikkeen 
johtoajatuksiin. Venäläissyntyinen Helena Petrovna Blavatsky ja 
yhdysvaltalainen toimittaja-kirjailija Henry Steel Olcott olivat pe-
rustaneet liikkeen New Yorkissa vuonna 1875 tarkoituksenaan uu-
distaa markkinaluonteiseksi muuttuneen spiritualismin periaatteita.  
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Yhdysvaltalainen suuri yleisö arvosti kuitenkin spiritualististen 
meedioiden hätkähdyttäviä materialisointinäytöksiä tieteellises-
ti orientoitunutta teosofiaa enemmän, mikä sai Blavatskyn ja 
 Olcottin viemään liikkeensä muutaman vuoden kituliaan toimin-
nan jälkeen New Yorkista Intiaan. 1880-luvun alkuvuosiin mennes-
sä teosofiaan oli integroitu buddhalaisia ja hindulaisia elementtejä, 
kuten käsitykset karman laista ja sen ohjaamasta jälleensyntymien 
syklistä. Nämä piirteet osoittautuivat lopulta hyvin tärkeiksi liik-
keen tulevan menestyksen kannalta. Vähitellen teosofia alkoi saa-
vuttaa suosiota, ensin Intiassa, hieman myöhemmin Yhdysvalloissa 
ja Euroopassa.21

Liikkeen tunnettuus kasvoi nopeasti 1880-luvulla. Laajeneva kan-
natus perustui sekä Blavatskyn karismaan että siihen monipuolisuu-
teen ja monitulkintaisuuteen, joka heijastui myös täkäläiseen lehti-
kirjoitteluun. Kohun saattelemaa teosofiaa oli mahdollista lähestyä 
hyvin erilaisista näkökulmista käsin. Teosofia otti osaa maailmanlaa-
juiseen yhteiskuntareformismin aaltoon julistaen kaikkien ihmisten 
välillä vallitsevaa veljeyttä ja tasa-arvoa ”uskontunnustukseen, ro-
tuun, ihonväriin, kansallisuuteen, sukupuoleen, yhteiskunta-ase-
maan tai säätyyn” katsomatta. Lisäksi liikkeen okkulttinen puoli oli 
yhdistettävissä kiinnostavilla tavoilla tieteeseen. Psykologian, filo-
sofian ja luonnontieteiden uusimmat linjaukset näyttivät resonoi-
van teosofisten käsitysten kanssa ja mahdollistavan synteesit, jotka 
voisivat paljastaa luonnon perimmäiset salaisuudet. Myös tieteen ja 
uusien taidesuuntausten välimatka oli lyhyt. Uudet aatteet vuotivat 
tieteen piiristä taiteilijoiden käyttöaineeksi – ja päinvastoin. Kuva-
taiteen ja kirjallisuuden symbolistisessa suuntauksessa suosittiin teo-
sofian inspiroimia teemoja, kuten uskonnollis- tai mystispainotteis-
ta orientalismia ja androgyynia ihmiskuvaa, ja teosofis-okkulttisesti 
värittynyt taide teki teosofiaa tunnetuksi suuren yleisön piirissä. Sa-
laperäisen eteerisyytensä ja Blavatskyn skandaalinkäryisten kirjoi-
tusten ansiosta teosofia raivasi tiensä eurooppalaisen sivistyneistön 
salonkikeskusteluihin ja lehtien palstoille.22
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Tiede- ja taidekytkösten lisäksi teosofian mainetta kasvatti se, että 
liikkeen käsitteistö oli istutettavissa merkityksellisellä tavalla osaksi 
arkielämää. Uskonnollisen murroskauden synnyttämistä liikkeistä 
juuri teosofia pystyi reagoimaan kattavasti kristillisen maailman-
kuvan uskottavuuskriisiin ja sen synnyttämään henkiseen tyhjiöön. 
Teosofia tarjosi vastauksia kysymyksiin siitä, mihin yksilö saattoi 
uskoa ja miten hänen tuli elää. Se otti eräänlaisen sallivan välittäjän 
rooliin maallista ja tuonpuoleista koskevissa kysymyksissä ja tuotti 
vaihtoehdon jäykäksi auktoriteetiksi leimautuneelle valtiokirkolle. 
Teosofia ei vastustanut kristinuskoa sinänsä, vaan kritiikki kohdistui 
kirkon oppijärjestelmässä ja erityisesti kadotuksen ja armovalin-
nan käsitteissä nähtyihin rajoituksiin ja pelotteisiin, joita vastaan 
myös Ramstedt protestoi. Kristillisen uskon katsottiin edellyttävän 

– Ramstedtin sanoin – ”järjen tukahduttamista”, ja niskuroijat olivat 
vaarassa joutua helvetin syövereihin. Teosofinen käsitys ihmissielun 
kohtalosta jäsentyi puolestaan karman lain ja reinkarnaatiosyklin 
kaltaisten käsitteiden avulla. Karman ja reinkarnaatioiden viehätys-
voima piili niiden kyvyssä muuttaa kristilliset lopullisuudet jatku-
moksi, jossa ihmishenki puhdistui menneen elämän painolastista 
ja valmistautui uuteen jälleensyntymään entistä jalostuneemmas-
sa muodossa. Kadotuksen tai helvetin ulottuvuutta ei teosofisessa 
transsendenssissa ollut, sillä jokaisen yksilön oli tarkoitus täydellis-
tyä kehityssyklin päätepisteessä. Määräävänä tekijänä oli omantun-
non ääni, joka antoi yksilölle vastuun lisäksi myös vapauden toimia 
ja tehdä ulkoisista auktoriteeteista riippumattomia ratkaisuja oman 
elämänkulkunsa suhteen.23

Tästä näkökulmasta käsin on mahdollista tulkita Ramstedtin teo-
sofiaa kohtaan tuntemaa mielenkiintoa. Hänen oli kyettävä käsit-
telemään aviomiehen kuoleman synnyttämä suru, eikä kristillisiin 
oppeihin turvautuminen käynyt vaihtoehdosta. Ervastin kirjoit-
taman nekrologin mukaan Ramstedt oli kokenut elämän olevan 

”kovaa ja katkeraa koulua” ja ajautunut oman elämänsä tragedioi-
den kautta pohtimaan kysymystä siitä, ”oliko ihminen olemassa 
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kuolemansa jälkeen”. Karman laki ja reinkarnaatiosykli tarjosivat 
vastauksia, jotka tyydyttivät Ramstedtin ihannoimaa älyllisyyttä. 
Niistä oli myös mahdollista hakea omaehtoisuuteen ja toimintaan 
kannustavaa henkistä tukea. Neljän pienen lapsen yksinhuoltajuu-
den ja sanomalehden toimittamisen vaatimat käytännön ratkaisut 
edellyttivät aktiivista roolia, jossa luterilaiselle passiivisesti surevan 
lesken ideaalille ei ollut tilaa. Ramstedt otti Savonlinnan päätoimit-
tajuuden haltuunsa, mikä 1880-luvun sanomalehtimaailman suku-
puolittuneessa ilmapiirissä ei todennäköisesti sujunut kitkatta. Hän 
ei myöskään avioitunut uudelleen taloudellisen vakauden turvaami-
seksi, kuten tapana joskus oli, vaan lisäsi kirjallisen sekatyön määrää 
ja piti siten perheenpään statuksen itsellään. Ramstedtin toiminta 
tuon ajan roolijakojen, instituutioiden ja henkilökohtaisten kriisien 
ristipaineessa loi olosuhteet, joissa teosofisen luovan työn ihanteen, 
auktoriteettikriittisyyden ja henkisen lohdullisuuden täytyi tuntua 
hänestä vapauttavilta ajattelutavoilta.24

Viiden vuoden päätoimittajakauden jälkeen Ramstedt päätti jät-
tää sekä toimittajantyön että Savonlinnan kaupungin. Hän muutti 
perheineen Helsinkiin vuonna 1894. Helsingin vuosina Ramstedtin 
teosofisesta toiminnasta alkoi jäädä selvempiä jälkiä. Martti Humu 
suomensi kenraali C. R. Sederholmin kirjoittamia teoksia ja kuului 
vuonna 1902 perustettuun, teosofista kirjallisuutta julkaisseeseen 
Valon Airut -komiteaan. Ramstedtin oma kirjoittaminen sai uuden 
julkaisukanavan vuonna 1905, jolloin painoylihallitus myönsi Mart-
ti Humulle luvan perustaa teosofisen aikakauslehden. Omatunto 
ilmestyi Ramstedtin johdolla keväästä 1905 vuoden 1907 loppuun 
saakka, jolloin sen nimi vaihtui Tietäjäksi ja päätoimittajaksi tuli 
Pekka Ervast.25

Teosofisia kalevalatutkimuksia Ramstedt näyttää tehneen koko 
1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Hän kirjoitti jo 
vuonna 1905 Omatuntoon laajan artikkelisarjan Muinaissuomalaisten 
uskonto, joka ennakoi Kalevalan sisäisen perinnön linjauksia. Ram-
stedt kaavaili laajentavansa tutkimuksiaan Kalevalan sisäisen perin-



86 Antti Harmainen

nön jatko-osissa, mutta ei ennättänyt toteuttaa suunnitelmaa ennen 
kuolemaansa elokuussa 1915. Suomalaisen menneisyyden tulkitse-
minen nousee silti Ramstedtin teosofisen kirjoittamisen kantavim-
maksi teemaksi. Ramstedtin käsityksen mukaan sama ”kalevalainen 
renessanssi”, jonka olemusta myös Juhani Aho Kevät ja takatalvi 

-romaanissaan pohti,26 kelpasi modernin kansallisidentiteetin ra-
kennusaineeksi vain teosofisesti tulkittuna. Seuraavassa pyrin esittä-
mään tulkintoja siitä, miksi näin oli. Millaisia merkityksiä teosofia 
sai osana suomalaista nationalismia?

Teosofia, nationalismi ja pakanakansan pyhä tehtävä

Ramstedtin henkilöhistorian tuottamassa näkökulmassa korostuu 
se, kuinka helposti 1900-luvun taitteen sivistyneistö ylitti rajalinjoja, 
jotka saattavat nykyään tuntua ylitsepääsemättömiltä. Välirikko val-
tiokirkollisen kristinuskon kanssa ja sitä seurannut uskonnollinen 
etsintä siirtyivät saumattomasti osaksi Ramstedtin nationalismikäsi-
tystä, jossa kerrostuivat uskonnollisuuden lisäksi monet politiikasta, 
ajan kulttuurikeskustelusta ja tieteestä juontuvat teemat. Hänen 
tulkintansa Kalevalasta ja kansallisesta menneisyydestä rakentuivat 
vastavoimaksi eräänlaiselle abstrahoidulle kristillis-konservatiiviselle 
rintamalle, jonka Ramstedt koki Jyväskylän vuosinaan sanelevan 
ajatteluaan ja jonka hän näki myöhemmin vaikuttavan sekä kirkon 
asettamiin rajoituksiin että politisoituihin historiakuviin. Samoin 
kuin uskonnollisissa kysymyksissä, myös Kalevalan tulkinnoissa 
Ramstedt piti erityisen ongelmallisina näkemyksiä, joissa yhtäältä 
on korvattu ”itsenäinen ajattelu” ja ”järki” kirjallisella dogmaatti-
suudella, toisaalta jätetty runoissa ilmenevä intuitiivinen ”henki” 
vaille riittävää huomiota.

Näen jokaisessa runossa jotakin ihmeellistä, yliluonnollista, 
niin sanoakseni, liiallisuutta. Miksi runo liioittelee? kysyin 
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monesti itseltäni. Tätä seikkaa me oppilaat jo seminaarissa 
ollessani suuresti ihmettelimme. Kun kysyimme opettajal-
tamme syytä tuohon, vastasi hän: ’Kaikki kuvaa suomalais-
ten taikauskoa. Tämä on heidän suuren mielikuvituksensa ja 
suurenmoisen runoilijaluonteensa ilmausta.’ Näin oli koko 
opetus, yksin seminaarissakin, pelkkää kirjaimen tulkintaa. 
Henki oli kätkeytynyt liian syvälle, joutunut unohduksiin.27

Kalevalan runoihin kätkeytyneen hengen Ramstedt tunsi tavoitta-
vansa vuonna 1898 ilmestyneen Den hemliga läran -teoksen avulla. 
Kyseessä oli ruotsinkielinen käännös alun perin vuonna 1888 ilmes-
tyneestä Salaisesta Opista (The Secret Doctrine), Helena Blavatskyn 
pääteoksesta ja teosofisen kirjallisuuden kulmakivestä. Salainen 
Oppi puhutteli suomalaisia lukijoita siteeraamalla Kalevalaa useis-
sa kohdissa. Teos rinnasti maailman syntyä kuvaavat kalevalaiset 
säkeet aasialaiseen maailmanmunamyyttiin ja käytti Lemminkäisen 
ja käärmeen taistelua ihmisen sisäisen hyvän ja pahan välisen kamp-
pailun vertauskuvana. Samassa yhteydessä Blavatsky korosti Kaleva-
lan erityisluonnetta uskonnollisen tiedon välittäjänä vertaamalla sitä 
intialaisiin Veda- ja Purana-kirjoihin.28

Nationalismin innoittaman suomalaissivistyneistön kannalta 
tämä oli tervetullut näkemys. Sen perusteella Kalevala oli liitettä-
vissä maailmanhistorian suurten mahtien tuottamien kansallisee-
posten ja pyhien kirjojen joukkoon. Vedan ja Puranan lisäksi Ka-
levalan rinnalla saatettiin mainita myös Ilias ja Odysseia, Koraani 
tai islantilainen Edda-runous. Kansanrunoudentutkimuksen tai 
sen populaarien sovellusten kannalta tällaiset linjaukset eivät kui-
tenkaan olleet vielä sellaisinaan erityisen mullistavia. Saksalaisesta 
romantiikasta vaikutteita saaneet tutkijat, kuten J. R. Tengström, 
olivat vertailleet suomalaista muinaisuskontoa, mytologiaa ja ru-
noutta muiden maiden saavutuksiin jo 1800-luvun alkupuoliskolla 
ja nähneet menneisyydessä eräänlaisen protokansakunnan, jossa 
vallinnut runollinen harmonia oli monilta osin samankaltainen 
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kuin muutamaa vuosikymmentä myöhemmin syntyneissä teoso-
fisissa tulkinnoissa.29 

Ramstedt piti tästä huolimatta Blavatskyn esittämiä näkemyksiä 
omintakeisina, rohkeina ja nykyaikaista lukijaa innoittavina. Uu-
tuuden kokemukset selittyvät osin sillä, että Ramstedt pyrki mo-
nien muiden 1880-luvulla tai sen jälkeen uransa aloittaneiden kir-
jailijoiden ja taiteilijoiden tavoin auktorisoimaan Kalevalan omilla 
ehdoillaan. Näiden pyrkimysten taustalla voi nähdä 1900-luvun 
taitteessa tapahtuneen valta-asetelman muutoksen: tuolloin lehdis-
tön ja ”suuren yleisön” kaltaiset tahot nousivat vähitellen yliopis-
tojen ja muiden perinteisten instituutioiden rinnalle kilpailemaan 
julkisesta vaikutusvallasta. Tämä murros vaikutti myös Kalevalan 
kulttuuriseen merkitykseen. 1800-luvun akateemiset menestykset 
eivät riittäneet pitämään Kalevalaa tai suomalaista kulttuurityötä 
kansainvälisen lehdistön polttopisteessä, ja kotimaassakin Venäjän 
yhtenäistämistoimien ja suurlakon kaltaiset yhteiskunnalliset mul-
listukset ohjasivat sivistyneistön mielenkiinnon ainakin hetkellisesti 
pois karelianismista ja sen Kalevala-ihanteesta.30 Akateemista yhtei-
söä laajemman lukijakunnan tavoittaminen uusissa yhteiskunnalli-
sissa oloissa on näkyvä motiivi myös Kalevalan sisäisessä perinnössä. 
Ramstedtin mukaan muinaissuomalaisten ”sangen syvä, ihmeen 
ihana ja selvä maailmankatsomus” oli jotain, jonka oli tultava ”kaik-
kien ajattelevien ihmisten tietoon”, ja teosofiasta saatu auktoriteetti 
tuntui tarjoavan Ramstedtille tähän valistustyöhön sopivat keinot. 
Hän kirjoitti omaksuneensa Blavatskyn tulkinnat ”kaikella vakau-
muksella” ja korosti niiden mukaisesti Kalevalan asemaa osana kan-
salliseeposten maailmanlaajuista traditiota sekä Kalevalan merkitys-
tä pyhänä kirjana, joka henkii spirituaalisuutta ja taiteellisuutta.31

Ramstedtin ajattelu rinnastuu esimerkiksi Pekka Halosen ja Väinö 
Blomstedtin kaltaisten kuvataiteilijoiden pohdintoihin. Halonen, 
Blomstedt ja monet muut ulkomailla työskennelleet suomalaistai-
teilijat hakivat 1890-luvulla Kalevalalle ja suomalaiselle kulttuurille 
vastakaikua paitsi symbolistisesta taideteoriasta, myös teosofisesta 
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kirjallisuudesta. Haloselle Kalevalasta tuli ”meidän pyhä kirjamme” 
paljolti hänen teosofisen innostuksensa seurauksena. Tämänkaltai-
nen teosofis-nationalistinen entusiasmi oli sidoksissa lehdistöjul-
kisuuteen. Teosofiset ajatukset saivat osakseen runsaasti huomiota, 
joten Blavatskyn Kalevalaa kohtaan tuntema mielenkiinto avasi 
mahdollisuuksia kytkeä nuorsuomalaisen sivistyneistöpolven omis-
ta lähtökohdista synnytetyt Kalevalan tulkinnat tuoreimpiin kan-
sainvälisiin virtauksiin. Kytköksen ajankohtaisuudesta todistivat 
esimerkiksi pariisilaisen La Plume -lehden ympärille kerääntyneet 
symbolistit, jotka olivat alkaneet etsiä Kalevalan ranskankielisiä 
käännöksiä Pariisin Latinalaiskorttelin kirjakaupoista.32 Ramstedtin 
puhuessa teosofisen tulkintatavan nykyaikaisuudesta hänen voi aja-
tella tarkoittaneen ainakin osittain teosofian populaaria vaikutus-
valtaa ja sen kykyä nostaa Kalevalan kaltaisia pienten maiden kult-
tuurisaavutuksia kansainväliseen julkisuuteen. Samoin Ramstedtin 
toistama kalevalaisen hengen idea on mahdollista avata teosofian 
populaarisuuden kautta. ”Henki” toimi kiertoilmaisuna Kalevalan 
esoteeriselle tulkinnalle, jota Ramstedtin näkemyksen mukaan ei 
ollut viisasta sivuuttaa, sillä samalla menetettäisiin myös sen jul-
kisuuspotentiaali, joka ajan uskonnollisen murroksen ansiosta veti 
yleisöä puoleensa.33

Toisaalta Ramstedt määritteli kalevalaisen hengen merkityksiä 
tavalla, joka vertautuu 1900-luvun taitteen kansanrunoudentut-
kimuksen käänteisiin. Venäjän harjoittamat yhtenäistämistoimet 
heijastuivat politiikan läpi tieteisiin ja saivat tutkijat lisäämään 
nationalistisia painotuksia kansalliseen menneisyyteen liittyvissä 
kysymyksissä. Kansa- ja muinaistieteellisessä tutkimuksessa katse 
tarkennettiin mielellään itäisen Karjalan sijasta suuriruhtinaskun-
nan rajojen sisään, ja myös Kalevalan alkuperää koskevissa teorioissa 
itäisten vaikutteiden merkitys painui taustalle. Tutkimuskirjallisuu-
dessa tämä prosessi on jäsentynyt kysymykseksi etnisiteeteistä, suo-
malaisuuden kulttuurisesta, historiallisesta ja rodullisesta liittämi-
sestä joko itäiseen tai läntiseen traditioon.34 Ramstedt näki teosofian 
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muovaaman kansallishengen ideaalin ratkaisuna myös tähän kahtia-
jakoon. Se korosti Kalevalan universaalia luonnetta ja mahdollisti 
kansallisen historian sitomisen osaksi ihmiskunnan yleistä kehi-
tyskertomusta. Samalla voitiin ylittää kysymykset siitä, kuuluiko 
Suomi itään vai länteen ja kummasta etnisestä lohkosta sen kansa 
oli peräisin. Ramstedtin linjaukset olivat siis sikäli ajan hengen mu-
kaisia, etteivät ne korostaneet millään tavoin Kalevalan tai muinais-
suomalaisuuden itäisyyttä, mutta toisaalta myös kytkös länteen jäi 
epämääräiseksi. Kalevalainen henki kristallisoitui paikattomassa ja 
ajattomassa ideaalissa suomalaisesta kansasta, jonka syntypaikka oli 
samassa alkutilassa, josta kaikki pyhien kirjojen kansat olivat nous-
seet: ”Kalevalaa ei ole suinkaan onnistuttu saamaan kokonaisuudes-
saan, mutta pikku murusetkin ovat suuriarvoiset todistuskappaleet 
siitä, että Suomen kansan maailmankatsomuksen alkulähteet on 
etsittävä samoilta paikoilta ja ajoita, mistä muidenkin entisaikojen 
kansojen pyhät kirjat ovat saaneet alkunsa.”35

Tulkintojen maantieteellinen häilyvyys oli osin seurausta Ram-
stedtin henkilökohtaisista arvostuksista. Suomalaisen muinaishis-
torian paikallisuuden ja ajallisuuden hämärtämiseen oli toden-
näköisesti otettu aineksia Elias Lönnrotilta, joka selvästi lukeutui 
Ramstedtin auktoriteetteihin: Lönnrot oli ”suuri miehemme”, jon-
ka vaatimaton hahmo ”kätköön vetäytyessään […] vaan paremmin 
kirkastuu meille ja rakkautemme tuohon suureen mestariin siitä 
vain kasvaa ja paisuu”.36 Lönnrot oli käyttänyt Kalevalaa todisteena 
yhtenäisen alkusuomalaisuuden olemassaolosta ja korostanut Väinä-
möisen ja suomalaisen muinaisuskon mystissävytteisiä piirteitä ta-
valla, jonka Ramstedt saattoi nähdä teosofisen tulkintatavan edeltä-
jänä. Ramstedt sovelsi myös tässä yhteydessä universaalin Kalevalan 
ideaa. Vaikka Lönnrot olikin kirjoittanut 1800-luvun alun poliittisia 
oloja mukaillen itään sijoittuvasta alkusuomalaisuudesta, Ramstedt 
poimi hänen ajattelustaan vain ”hengen”, joka oli kätkeytyneenä 
Kalevalan ”runopukuun”.37 Teosofinen lähestymistapa tarjosi näin 
Ramstedtille uudelleenmääritellyn Lönnrotin, josta 1900-luvun tait-
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teen nationalismin kannalta epämieluisat itäiset painotukset olivat 
suodattuneet pois.

Käsitys ajattomasta Kalevalasta sai samankaltaisia strategisia mer-
kityksiä myös silloin, kun kyseessä oli kansalliseepoksen historial-
lisuus. Teema herätti Ramstedtissa ilmeisen vahvoja tunteita: sen 
yhteydessä hän otti etäisyyttä ihailemaansa Lönnrotiin ja siteerasi 
professori August Ahlqvistia, joka ei voinut ”täysin puolustaa” nä-
kemystä, jonka mukaan Kalevalassa kuvatuille tapauksille tai henki-
löille oli syytä etsiä konkreettisia vastineita menneisyydestä. Ahlqvist 
kirjoitti myös olevan ” jokseenkin yhdentekevää, onko Väinämöistä 
ja noita muita sankareita koskaan ollut olemassa vai ei. Pääasia on 
vain se, että kansa on heitä koskevissa runokertomuksissaan hei-
dän luonteissaan ihaillut omaa luonnettaan”.38 Tämän tulkinnan 
Ramstedt hyväksyi ja jatkoi sitä omaan suuntaansa. ”Suorasti […] 
ymmärrettävä kertomus ei voi mitenkään tyydyttää […] ajattelevia 
ihmisiä. Tämä katsantokanta on euhemeristinen eli se käsittelee 
myyttejä sellaiselta näkökannalta kuin ne olisivat ainoastaan his-
toriallisia muistoja, jotka ovat aikojen kuluessa saaneet sadun muo-
don”. Ramstedt korosti, ettei Kalevala ollut ”ainoastaan runosarja, 
joka kertoisi muinaissuomalaisten kansojen aineellisesta, niin sano-
tusta historiallisesta kulusta”, vaan ennen kaikkea kyseessä oli ”pyhä, 
mystiseen huntuun puettu Suomen kansan maailmankatsomus”.39 
Ramstedt piti Kalevalan historiallisuuteen liittyviä kysymyksiä tois-
arvoisina 1900-luvun taitteen ilmapiirin kannalta. Nationalismin 
edellyttämä kansallinen eheys oli poliittisten kriisien vuosina koe-
tuksella, joten Kalevalan historiallisuuden edelle meni se, että teos 
konkretisoi abstraktia kansan ideaalia ja antoi sille mahdollisim-
man jalon muodon. Teosofian korostama universaali Kalevala salli 
Ramstedtin ylittää maantieteellisten ja etnisten jakojen lisäksi myös 
historian rajat, jolloin kansallista historiakuvaa oli mahdollista muo-
kata vapaasti nykyhetken ehdoilla. 

Eniten Ramstedtin kriittisyyttä lietsoivat kuitenkin Kalevalan 
historiallisuuteen liittyvät uskonnolliset teemat. Niiden kohdalla 
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Ramstedt tunsi törmänneensä jälleen seminaariajoilta tuttuihin 
kristillis-konservatiivisiin arvoihin. Hänen mielestään historial-
linen lähestymistapa kategorisoi muinaissuomalaiset pakanoiksi 
tavalla, joka aliarvioi heidän ikiaikaista uskontoaan. Ramstedt 
piti tätä ratkaisevana kysymyksenä kansallisidentiteetin kannalta 
ja siinä tehdyistä virheistä kärsisi ”kansa kokonaisuudessaan ja 
jokainen yksilö omalta osaltaan”. Ramstedt piti Kalevalan histo-
riallisten tulkintojen taakkana eräänlaista primitivismin jäännettä. 
Jean-Jacques Rousseaun kaltaisten valistusfilosofien ja 1800-luvun 
alun romantiikan vakiinnuttama primitivismi ja sen käsitys jalosta 
villistä olivat tehneet eksoottisista kulttuureista eurooppalaisen 
sivistyneistön ihanteita, mutta ihannoinnin perusteena oli usein 
sivistymättömyyden tuottama naiivius tai lapsenomainen turmel-
tumattomuus.40 Ramstedt päätteli Kalevalan historiallisuutta pai-
nottavan tulkintatavan johtavan samankaltaisiin arvoasetelmiin. 
Hän pelkäsi tieteelliseen lähdekritiikkiin perustuvan analyysin 
hävittävän Kalevalan uskonnollisesta sisällöstä myyttisen puo-
len ja luokittelevan sen kehittymättömäksi taikauskoksi. Tällöin 
muinaissuomalaisten erityislaatuinen uskonto yhdistyisi lukevan 
yleisön silmissä primitiiviseltä vaikuttavaan moukkamaisuuteen 
ja ”maalaisuuteen”, kuten Ramstedt luonnehti.41 Hän henkilöi 
epäilyksensä professori Kaarle Krohniin, joka oli tieteellistyvän 
kansanrunoudentutkimuksen ja siinä käytetyn maantieteellis-his-
toriallisen menetelmän keulakuva.

Professori Krohn on aivan äskettäin yllä mainitussa teok-
sessa (Oma Maa. Tietokirja Suomen kodeille. 1907) julkaissut 
laajan tutkimuksen nimeltä ’Suomalaisten pakanalliset ju-
malat’. Millaisia ovat pakanalliset jumalat? Kyseinen profes-
sori kehotti minua lukemaan tuon tutkimuksensa. Tein sen 
mielenkiinnolla, mutta kuinka surkeasti petyinkään! Kaik-
ki oli iänikuista vanhaa. Tutkimuksesta ei tullut esille min-
käänlaista vapaamman hengen tuulahdusta, ei mitään, mikä 
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olisi koettanut vapauttaa kansaamme noista yksipuolisista 
käsitteistä, ei mitään henkisesti selvittävää näkökantaa - kaik-
ki vaan alusta loppuun asti sanojen saivartelua, akanoiden 
ikuista seulomista. Olisi jo aika, että tiedemiehet nykyään 
katselisivat asioita syvemmältä näkökannalta, opettaisivat 
kansaa tuntemaan tuota kaikissa olioissa piilevää elonaihetta, 
näkymätöntä, kaikkialla ilmenevää voimaa, jota olemme kie-
lemme köyhyyden vuoksi pakotettuja nimittämään hengeksi. 
Sitä, joka tekee kaiken eläväksi, mutta kirjaintieto rehottaa 
täydessä kukoistuksessaan.42

Epäluulo, jota Ramstedt tunsi Krohnia ja hänen menetelmiään 
kohtaan, kiteytyi kansallisen historiakuvan ja kristinuskon välisen 
suhteen määrittelyissä. Maantieteellis-historiallinen menetelmä 
sisällytti kristillisen tematiikan osaksi Kalevalaa ja sen kuvaamaa 
menneisyyttä, osin kulttuurisista ja poliittisista syistä ja osin siksi, 
että kristinusko ja sen vaikutukset olivat todennettavissa tieteellisen 
lähdekritiikin keinoin.43 Tätä kytköstä Ramstedt ei voinut hyväksyä. 
Hän piti menetelmää tieteen ja kirkon yhdessä toteuttamana kan-
sallisen historian tarkoitushakuisena kristillistämisenä. Kristillisen 
yhtenäiskulttuurin sijasta Ramstedt halusi nähdä Kalevalassa viitteitä 
eri uskontojen rinnakkaisuuksista. Se oli tärkeää paitsi kansan kan-
nalta, jonka ”henkinen elämä oli riutumaisillaan” valtiokirkon ja 
materialistisen tieteen puristuksessa, myös siksi, että Ramstedt piti 
uskonnollista monipuolisuutta nykyaikaisen kansalliseepoksen tun-
nusmerkkinä. Hän siteerasi jälleen Ahlqvistia selventääkseen kantan-
sa: ”Jumalaistaruisen seka-aineen suvaitsee kansaneepos kyllä hyvin. 
Se on välttämätön sen sankarien jalostuttamiseksi ja ylistykseksi.”44 

Tässä kohdin Kalevalan sisäisen perinnön voi ajatella muodosta-
van vastakkaisen kannan niille fennomaanisen historiankirjoituk-
sen kristillis-nationalistisille painotuksille, joita Mervi Kaarninen 
kuvaa Hilda Käkikosken Suomen historia nuorisolle -oppikirjaa 
analysoivassa luvussaan. Osin Kaarle Krohnin ohjauksessa valmis-
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tuneessa teoksessa Käkikoski nosti Kalevalassa esiintyvän kristilli-
syyden todisteeksi siitä, että suomalaiset olivat olleet kosketuksissa 
kristinuskoon kautta historiansa. Kristillisyys oli jalostanut kansaa 
pois ”raakuuden tilasta” ja nostanut sen muiden suomensukuisten 
kansojen yläpuolelle eurooppalaisten sivistyskansojen joukkoon.45 
Ramstedt piti kantaa yksipuolistavana ja kulttuuripoliittisena asian-
ajona, jossa kristinusko sai ylivertaisen aseman muihin uskontoihin 
nähden. Hän parodioi Käkikosken tulkintoja kuvittelemalla tämän 
käyttämän tulkintamallin tulevaisuuden historiakäsitysten taustal-
le. ”Olisiko oikea päätös, jos tulevat sukupolvet lausuisivat meidän 
ajastamme tähän tapaan: ’20. vuosisadan suomalaiset palvoivat lam-
masta. Heidän kirkkojansa koristivat lampaan kuvat ja he lauloivat: 
’Oi jumalten karitsa!’”46

Kristillinen historiakuva oli Ramstedtin kannalta ongelmallinen 
myös siksi, ettei suomalaisille löytynyt sen puitteissa yksiselitteisen 
sopivaa rodullista alkukotia. Sama ongelma lienee ollut yhtä lailla 
osasyynä Ramstedtin tuntemaan primitivismin pelkoon. 1800-lu-
vun puolivälin jälkeen vaikutusvaltaansa lisänneet rotuteoriat olivat 
muuttaneet maantieteellisen ja kulttuurisen perifeerisyyden luon-
netta merkittävällä tavalla. Kyseessä ei ollut enää vain rousseau-
lainen idylli vaan myös rotujen välinen kilpailu, jossa tuotettiin 
kansojen hierarkiaa.47 Samoin teosofisessa ajattelussa rotuteorioil-
la oli merkittävä rooli, ja Ramstedtin näkemyksen mukaan juuri 
ne voisivat toimia suomalaisen nationalismin kantavana voimana. 
Teosofisten rotuoppien perusteella suomalaisille voitiin määritellä 
erityislaatuinen tehtävä, jonka teosofiaan perehtyneet taiteilijat – 
kuten Pekka Halonen – tulkitsivat merkiksi siitä, että suomalaiset 
ovat Euroopan ”valittu kansa”.48  

Ramstedtin ajattelussa suomalaisten asema valittuna kansana 
sai lisäpontta Helena Blavatskyn tulevaisuudenvisiosta. Blavatsky 
oli kehottanut 1880-luvun lopulla kaikkia teosofiaan perehtyneitä 
kääntämään ”kasvonsa Pohjolaa kohti, sillä Suomesta tulee valo”.49 
Teosofit hahmottivat kansojen välisten hierarkioiden muuttuvan 
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syklisenä kiertona, ja tuolloin elinvoima oli heidän mukaansa par-
haillaan lipumassa pois Euroopan suurvaltojen ulottuvilta kohti 
periferioita. Kiertokulun tausta-ajatuksina olivat rotuteoriat, joissa 
kukin kansa sijoitettiin sen ominaisuuksia vastaavaan rodulliseen 
ryhmään. Ramstedt totesi heti kirjansa avauskappaleessa suomalais-
ten kuuluvan ”neljänteen eli niin kutsuttuun atlantidien ihmisro-
tuun”. Tämän rotuperinnön mukana suomalaisiin oli varastoitunut 
muinaisten kansojen henkisiä ominaisuuksia, jotka tekivät heidän 
mentaliteetistaan poikkeuksellisen intuitiivisen ja takasivat heille 
taiteellista luovuutta sekä kyvyn elää sopusoinnussa maailmankaik-
keudessa vallitsevien salattujen lakien kanssa. Näistä tulkinnoista 
muodostui yksi suomalaisen teosofian tärkeimmistä nationalistisista 
väittämistä. Ne tukivat ajatusta Suomesta taiteen ja luovan henki-
syyden kotimaana, joka näyttäisi uuden suunnan rappeutuvalle eu-
rooppalaiselle kulttuurille. Käsitykset olivat myös vasta-argument-
teja niille ajan rotuteorioille, joissa suomalaiset luettiin kuuluviksi 
passiivisiin luonnonkansoihin tai alempiarvoisiin itäisiin rotuihin.50 

Teosofinen ajatus valitusta kansasta oli tärkeä komponentti Ram-
stedtin hahmottamassa kalevalaisessa ”hengessä”. Jos tämän hengen 
käsitti, ymmärsi, miten laajoja näköaloja pyhä kansallinen tehtä-
vä avasi. Ajatuksen taustalta löytyy loogisia nationalistis-strategisia 
perusteita. Suomalaisilla ei ollut esittää historiallisia todisteita ta-
loudellisesta mahdista, suurista sotapäälliköistä, valloitusretkistä tai 
omalla kielellä luodusta kirjallisesta kulttuurista, joilla länsimaiset 
suurvallat perustelivat hegemoniaansa.51 Siksi teosofisten Kaleva-
la-tulkintojen avulla idealisoitu pakanuus toimi Ramstedtille sekä 
Halosen ja Blomstedtin kaltaisille taiteilijoille vaihtoehtoisena kan-
sallisidentiteetin kasvualustana. Kalevalan symboliarvon ja kätketyn 
viisauden avulla oli mahdollista paikata kansallisuuskuvassa nähtyjä 
aukkokohtia. Ajatus valitusta kansasta tuotti nationalistisen myy-
tin,52 jonka avulla Ramstedt ja muut teosofit pyrkivät näyttämään 
suomalaisuuden eurooppalaiseen sivistystraditioon nähden edulli-
sessa valossa. Eurooppalaisten kansojen taloudellinen ja kulttuuri-
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nen ylivoima kieli menestyksen sijaan niiden sisäisen hengen rap-
piosta, kun taas suomalaisissa ja heidän taiteellisesti latautuneessa 
kansanluonteessaan hengitti nouseva sivistys. Tätä logiikkaa seu-
raten kansan edustama alkuperäisyys oli syytä pitää erossa valtio-
kirkollisesta kristinuskosta, jonka katsottiin edustavan politiikan 
ja talouden verkostoja. Samasta syystä Hilda Käkikosken kaltaisten 
fennomaanien pyrkimykset nähdä Kalevalassa kristillisiä teemoja 
kärjistyivät Ramstedtin mielessä lähes kansalliseksi petokseksi. Niis-
sä pakanallisuuteen kätkeytynyt nationalistinen potentiaali jäi vaille 
huomiota ja suomalaisten luontaisena uskontona pidettiin taantu-
vaa kulttuuriperintöä edustavaa kristinuskoa.

Feminiinisyys kansakunnan voimavarana?

Teosofisen ajattelun innoittamiin tulevaisuudennäkymiin kuului us-
konnollisen ja nationalistisen murroksen lisäksi myös ajatus eräänlai-
sesta sukupuoli-ihanteiden muutoksesta. 1800-luvun alkupuoliskolla 
vakiintunut käsitys maskuliinisuudesta länsimaisen identiteetin sekä 
eurooppalaisen nationalismin perustana muuttui vuosisadan lopulla 
kiistanaiheeksi, joka synnytti laajaa keskustelua sukupuolten välisestä 
tasa-arvosta, sukupuolirooleista ja -moraalista. Teosofia otti näkyvästi 
kantaa maskuliinisuuden kriisiytymiseen. Liikkeen naisjohtajat, Bla-
vatsky ja hänen seuraajakseen noussut Annie Besant, osallistuivat po-
lemiikkiin kritisoimalla aggressiivisina pitämiensä miehisten viettien 
ylivaltaa. Etenkin Blavatsky katsoi maskuliinisuuden hegemoniaa 
korostaneen viktoriaanisen sukupuolinormiston aiheuttaneen run-
saasti vahinkoa kaikkialla yhteiskunnissa.53

1900-luvun taitteen esoteeristen ja okkulttisten liikkeiden piiris-
sä kysymys naisten asemasta kytkeytyi ajatuksiin uuden ihanne-
ihmisyyden synnystä. Teosofit tulkitsivat naisellisuutta symbo-
lisena käsitteenä, jonka tehtävänä oli ilmoittaa, että tulossa oli 
kokonaisvaltainen ja henkisyydestä käsin syntyvä kumous, joka 
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toteutuessaan poistaisi maskuliinisuuden tuottamat epäkohdat. 
Blavatskyn, Besantin ja monien muiden naisasiaa okkulttisten 
liikkeiden kautta ajaneiden naisten on tutkimuskirjallisuudessa 
katsottu edustaneen eräänlaista transsendenttiä tai henkistettyä fe-
minismiä (spiritualized feminism), joka toimi yhteisenä nimittäjänä 
erilaisista ideologisista lähtökohdista käsin tuotetulle sukupuoli-
radikalismille. Teosofian ja spiritualismin kaltaiset liikkeet olivat 
konkreettisia, joskin rajattuja sosiaalisia tiloja, joissa naisten uusia 
identiteettejä ja rooleja oli mahdollista kokeilla käytännössä. Aja-
tus henkistetystä feminiinisyydestä toimi puolestaan uskonnollissä-
vytteisenä kiinnekohtana, jonka avulla saatettiin etsiä vastavoimia 
koko yhteiskunnassa vaikuttavalle ”maskuliiniselle temperamen-
tille”. Vuosisadanvaihteen okkultismin ja sen naisvaikuttajien nä-
kemykset muodostavat oikeutta tekevän tulkintakontekstin myös 
Ramstedtin ajattelulle.54

Ramstedtin kanta tasa-arvokysymyksissä oli ainakin retorisesti 
lähellä suomalaisten poliittisten naisjärjestöjen tavoitteita, jotka 
koskivat naisten aseman muutosta. Tiina Kinnusen tähän teok-
seen kirjoittama luku Alexandra Gripenberg Suomen naisten historian 
tulkkina osoittaa myös tämän suomalaisen naisliikkeen kärkinimen 
hahmottaneen tasa-arvopyrkimykset yhteiskuntaa kokonaisvaltai-
sella tavalla uudistavana voimana: Gripenbergin tapauksessa kysy-
mys oli ”koko ihmiskunnan elimistön vapautuksesta ja sopusoin-
tuisesta kehityksestä”. Uskonnolliset näkemyserot löivät kuitenkin 
järeän kiilan Gripenbergin ja Ramstedtin välille. Gripenberg pyrki 
nujertamaan kaikki naiskysymykseen liittyvät ilmiöt, joilla ei ollut 
kristillis-siveellistä pohjaa,55 eikä Ramstedt hävinnyt päättäväisyy-
dessä etsiessään omia ratkaisujaan kirkon oppien ulkopuolelta.

Sukupuolisten rajalinjojen uudelleenmäärittelyt heijastuivat Ka-
levalan sisäisessä perinnössä esitettyihin näkemyksiin. Blavatsky oli 
käyttänyt Salainen Oppi -teoksessaan Kalevalaa ja Ilmattaren hah-
moa kuvaamaan transsendentin feminiinisyyden olemusta, jonka 
intuition herkistämä tajunta voisi tavoittaa.56 Feminiinisyys oli 
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myös taiteellisen sensitiivisyyden edellytys, ja teosofisissa tulkin-
noissa juuri tällaisen esteettis-spirituaalisen ideaalin tehtävänä oli 
haastaa tuhoava maskuliinisuus.57 Sama periaate välittyi Ramstedtin 
ajatteluun. Hän sijoitti Blavatskya mukaillen transsendentin femi-
niinisyyden idean murroksen tuntojen keskellä elävän maailman 
ytimeen.

Suuri joukko ihmisiä on herännyt ikään kuin uuteen ajan-
jaksoon. Kirjaimellinen raamatun tulkinta ei enää tyydytä 
ajattelevaa henkeä. Ja itse asiassa me elämmekin uuden ajan-
jakson alkupuoliskolla. Kaikki ajan merkit osoittavat, että 
suuri siveellinen elämän uudistuksen aalto on astumassa 
maailmaan. Muutamat uskovat, että tämä uudistus on jo 
alkanutkin kirjaimellisesti vuodesta 1882. Koska vuosi 1881 
olisi monen yhtäpitävän ennustuksen kanssa ollut vanhan 
liiton viimeinen vuosi, ovat monet jo alkaneet kirjoittaa uu-
den vuosiluvun tästä vuodesta nimittäen sitä anno dominae 
(Herrattaren vuosi). Ennen kirjoitettiin ja vieläkin kirjoite-
taan anno domine [sic!] (Herran vuosi), vaan nyt sen salattu 
käsite on liitetty naiselliseen päätteeseen ae, sillä on ennustet-
tu, että tuolla Uudella liitolla tulee olemaan syvä naisellinen 
merkitys: itse asiassa ei mikään vähempi kuin Jumalallisen 
Viisauden eli theosophian ilmentyminen maailmaan.58

Feminiinisyyden ja siihen sisältyvän taiteellisen intuitiivisuuden 
avulla oli mahdollista jäsentää myös kansallista historiakuvaa. Ajatus 
siitä, että psyykkinen herkkyys on tavoiteltava asia, avasi positiivisia 
näkökulmia herätysliikkeisiin, etenkin niissä koettuihin hurmosti-
loihin ja herännäisekstatismin traditioon, ja auttoi muodostamaan 
vaihtoehtoisen, hurmoksellisuutta myönteisesti tulkitsevan käsityk-
sen kansan uskonnollisesta menneisyydestä. Osa fennomaanieliitistä 
piti hurmosliikkeitä haitallisina kansallisvaltion vakauttamispyrin-
töjen kannalta, mikä johti 1800-luvun kuluessa kurinpitotoimiin 
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ja liikkeiden syrjäyttämiseen valtiokirkon ja luterilaisen kansalais-
uskonnon rakennusprosessien tieltä. Muutamaa vuosikymmentä 
myöhemmin kulttuuriselle areenalle astunut sivistyneistösukupolvi 
löysi kuitenkin herännäisliikkeiden energian uudelleen ja käytti sitä 
tehdessään kulttuuripoliittista pesäeroa edellisen polven edustamiin 
käsityksiin. J. H. Erkko ja Eino Leino ovat esimerkkejä nuorsuo-
malaisista taiteilijoista, jotka kuvatessaan herännäisyyttä loivat siitä 
romantisoitua ja – kuten Irma Sulkusen laatimassa luvussa todetaan 

– Juhani Ahon osin vierastamaa mystispainotteista kuvaa.59

Herätyskokemuksen psyykkiset ulottuvuudet olivat teosofisesti 
orientoituneen tulkitsijan kannalta mielenkiintoisia, sillä ne voi-
tiin taivuttaa rotuteorioiden tavoin tukemaan käsitystä suomalai-
sista poikkeuksellisia henkisiä kykyjä omaavana kansana. Juhani 
Ahon tavoin myös Pekka Ervast, suomalaisen teosofian keulakuva 
ja Ramstedtin työtoveri, oli 1900-luvun alussa tutkinut Lapinlah-
den Telppäsniityn joukkohurmoksia ja kielilläpuhumisia. Hän ei 
pitänyt ekstaattisuutta kurinpalautusta vaativana atavismina, vaan 
tulkitsi tapahtumat tyyppiesimerkiksi tavasta, jolla voimakkaat mee-
diot loivat yhteyden henkimaailmaan.60 Tällaisessa retoriikassa oli 
mahdollista nähdä myös nationalistisia merkityksiä. Eurooppalaiset 
tiedeseurat ja suuri yleisö etsivät 1900-luvun alussa paranormaaleja 
kykyjä omaavia poikkeusyksilöitä uusimpien tieteellisten teorioiden 
koettelemiseksi tai todistukseksi siitä, että uusi johtava ihmisrotu 
tai omnipotentti ihmisyys olisi odottamassa lyhyen evoluutiohy-
pyn takana. Tieteellisen psykologian ja modernin okkultismin ra-
jat olivat monin paikoin sulautuneet yhteen.61 Psykologisen tutki-
muksen käänteet olivat ajankohtainen puheenaihe myös Suomessa. 
Helsinkiin oli vuonna 1907 perustettu professori Arvid Grotenfel-
tin johdolla psyykkisen tutkimuksen seura (Sällskapet för Psykisk 
Forskning), jossa tutkijat saattoivat etsiä eurooppalaisten kollegoi-
densa tavoin viitteitä parapsykologisten ilmiöiden olemassaolosta.62 
Ervastin ja Ramstedtin kaltaiset teosofit sovelsivat kirjoituksissaan 
tätä virtausta ja loivat yhteyden kansan uskonnollisen historian ja 
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1900-luvun taitteen psykologian välille. Suomalaisella maaseudul-
la tapahtuvaa ”joukkomediumismia” voitiin pitää konkreettisena 
todisteena suomalaisen kansanpsyyken erityislaadusta, ja samalla 
herätysliikkeiden hurmos kytkeytyi osaksi kansallista kuvastoa. Sa-
ma ajatus toistuu hieman eri muodossa myös Ramstedtin Kalevalan 
sisäisessä perinnössä. 

Mitään epäilemistä ei siis pitäisi olla siinä, että muinaissuo-
malaiset kansat tunsivat hyvinkin hyvin hypnoositilan ja 
hypnotismin. Manalassa ja tuonelassa käynti ei ole mitään 
muuta kuin tällaiseen ekstaattiseen tilaan joutunut, syvässä 
transsissa oleva ihminen. Myös meditaatiossa ihminen jou-
tuu tällaiseen tilaan. Olen saanut sen monesti kokea. Puhun 
siis kokemuksestani enkä muiden puheita.63

Ramstedt pyrki osoittamaan, että myös muinaissuomalaisten us-
konnosta löytyi yhteys moderniin psykologiaan. Hypnoosin ja 
transsitilojen käsitteet auttoivat häntä tulkitsemaan Kalevalan ru-
nojen hankalaksi koettua uskonnollista tai yliluonnollista symbo-
liikkaa tuoreella tavalla. Ramstedt käytti toisiaan läheisesti sivun-
neiden psykologian ja parapsykologian selitysmalleja ajanmukaisena 
ja tieteellisenä perusteena osoittaakseen, ettei muinaissuomalaisten 
uskonto ollut pelkkää primitiivistä ”taikauskoa”. Kalevalan san-
kareiden matkat tuonelaan tai Antero Vipusen vatsaan ja takaisin 
käsitteellistyivät mytologian sijasta psykologisina ilmiöinä. Ne toi-
mivat allegorioihin verhottuina viittauksina muinaissuomalaisten 
tajunnassa tapahtuneeseen yliaistilliseen toimintaan.64 

Vaikka ajatus suomalaisista psyykkisesti herkkänä valiokansana 
saattoikin auttaa Ramstedtia luomaan uudenlaisen kontaktin us-
konnollisen hurmoksen ja nationalismin välille, käsityksen femi-
niiniset piirteet johtivat hänet väistämättä ristiriitoihin vallitsevien 
rotu- ja nationalismiteorioiden kanssa. Eurooppalaisten kansojen 
välille oli rakennettu hierarkioita taloudellisten ja poliittisten pe-
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rusteiden lisäksi myös vetoamalla feminisoituun toiseuteen. Rodut 
jaoteltiin maskuliinisiin ja feminiinisiin, ja vain järjestelmällistä 
kulttuuria luovan ja valloituksiin kykenevän maskuliinisuuden kat-
sottiin voivan selviytyä evoluutiokierrossa. Esteettisyys, herkkyys, 
intuitio, muuntuneet tajunnantilat ja kontakti uskonnolliseen ulot-
tuvuuteen edustivat puolestaan passiivista feminiinisyyttä ja samalla 
kaoottista alkutilaa, jolle maskuliinisuuden oli annettava suunta ja 
muoto. Tällaisen luokittelun perusteella suomalaisia uhkasi putoa-
minen eurooppalaisten kansojen joukosta. Suomen alisteinen asema 
keisarillisen Venäjän suuriruhtinaskuntana kieli passiivisuudesta, 
joka viittasi feminiinisyyteen ja samalla itäiseen etnisiteettiin. Suo-
malaista nationalismia varjosti käsitys orientista, joka oli kolonia-
listisessa retoriikassa yleinen feminisoinnin kohde ja jonka piiriin 
tietty osa Ramstedtin kirjoituksista epäilemättä liitettiin.65 Samalla 
teosofiasta johdettujen historia- ja kansallisuuskäsitysten voi aja-
tella joutuneen alueelle, joka vauhditti niiden marginalisoitumista. 
1900-luvun taitteen poliittisista lähtökohdista katsottuna teosofiset 
visiot Suomesta ja sen kansasta feminiinisen herkkyyden airuena oli 
helppo nähdä hyödyttömänä irrationalismina.

Naisteosofin Kalevala, eli kuinka historiassa hävitään

Viime vuosikymmenten historiantutkimus on korostanut, että mo-
dernin nationalismin keskeisiä motiiveja on syytä etsiä muualtakin 
kuin vain taloudesta ja politiikasta. Erityistä huomiota on kiinni-
tetty uskonnon merkityksiin. Pyrkimykset laajentaa uskonnollisen 
ajattelun tuottama pyhyyden tunne koskemaan perheen tai pien-
yhteisön sijasta kokonaista kansakuntaa on todettu yhdeksi moder-
nisoituvan Euroopan tärkeimmistä ideologisista kehityskaarista.66 
Tähän laajaan keskusteluun myös Maria Ramstedt halusi teoksel-
laan osallistua. Teosofisilla kirjoituksillaan hän etsi modernille trans-
sendenssin kokemukselle nationalistisia sovelluksia. Ramstedt näki 
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teosofian tarjoamat aatteet inspiroivana keinona kirjoittaa uskonto 
ja kansallisuusaate toistensa sisään ja laatia nationalistinen myytti, 
joka oli yhdistettävissä nopeasti muuttuvan aikalaisyhteiskunnan 
ajankohtaisimpiin ilmiöihin niin tieteen, taiteen kuin politiikan-
kin saralla. Samalla kyse oli myös sisäisestä vakaumuksesta, jonka 
Ramstedt oli omaksunut monien raskaiden vaiheiden kautta. Tämä 
piirre ohjasi hänen käsityksiensä muodostumista ulkoapäin tulevien 
yhteiskunnallisten impulssien ohella.

Vaikka kansainvälisen historiantutkimuksen lisääntyvä mielen-
kiinto vuosisadan takaista uskonnollisuutta ja etenkin sen esoteerisia 
ja okkulttisia piirteitä kohtaan onkin nostanut teosofian kaltaiset 
ilmiöt legitiimiksi tutkimuskohteeksi, teosofian ja vastaavien liik-
keiden tuottamat kirjoitukset nähdään usein tieteellisessä mielessä 
perustelemattomina. Tätä ennakko-oletusta on yritetty purkaa län-
simaisen esoterismin (Western Esotericism) historiaan keskittyvässä 
monitieteisessä tutkimuksessa, jonka ympärille on viimeisen kym-
menen vuoden aikana rakentunut nopeasti kasvava kansainvälinen 
tutkijayhteisö.67 Sukupuolen ja nationalismin teemojen avulla on 
alan tutkimuskirjallisuudessa käsitteellistetty tutkimuskohteena ole-
vaa aatekirjoa. Sama tematisointi on tuntunut toimivalta myös Ram-
stedtin tapausta pohtiessa. Vähintään yhtä usein kuin koukeroiseen 
okkultismiin Kalevalan sisäisen perinnön sivuilla törmää ajatuksiin 
kansanhengestä ja muinaissuomalaisesta kulta-ajasta. Niiden merki-
tyssisällöt ovat monin tavoin samansuuntaisia herderiläisen kansan-
sielun (Volksseele) ja hegeliläisen sankariajan (Heroenzeit) käsitteiden 
kanssa, jotka olivat 1800-luvun alkupuoliskolla osa fennomaanisen 
ideologian perustaa.68 Tämä nationalistinen kytkös väritti ‒ hieman 
paradoksaalisestikin ‒ suomalaista teosofiaa myös laajemmin. Vaik-
ka Ramstedt kritisoi kristillissävytteisen fennomanian ajamaa ideolo-
giaa, hän pyrki toisaalta löytämään kontaktin sen autenttisimmiksi 
koettuihin juuriin. Ramstedt tunsi olevansa osa Lönnrotin luomaa 
perinnettä eikä nähnyt mitään estettä sille, etteivätkö teosofian aat-
teet olisi asettuneet sen luonnolliseksi jatkumoksi.69 Ramstedt sitee-
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rasi vuonna 1849 ilmestyneen Kalevalan toisen painoksen esipuhet-
ta, jossa Lönnrot oli kirjoittanut, etteivät runojen sanat ja kieli ole 
muuta ”kuin tarinan ulkonainen, ajan mukiin muodostuva puku”. 
Lönnrotilta lainattu katkelma tuki hänen käsitystään siitä, että kan-
sallisten suurmiesten todellinen perintö tarkoitti ennen kaikkea ka-
levalaisten runojen takaa välittyvää uskonnollisuutta, jossa yksilölli-
syys, uskonto ja kansallisuustunne olivat sulautuneet toisiinsa ilman 
vierasperäiseksi koetun kristinuskon vaikutusta.70

Kiintoisaa on se, ettei Ramstedt katsonut aiheelliseksi purkaa 
Lönnrotin suhdetta kristinuskoon. Kristillisyydessä näkemänsä 
konservatiivisuuden hän sälytti sen sijaan omien aikalaistensa nis-
koille. Kaarle Krohn, Hilda Käkikoski ja muut tulilinjalle joutuneet 
profiloituivat Ramstedtin mielessä yksiselitteisesti kristillis-konser-
vatiivisen linjan ja siihen sisältyvän kolmisäätyisen luterilaisuuden 
edustajiksi, jotka uhkasivat turmella Kalevalassa näyttäytyvän mui-
naissuomalaisen tradition. Ramstedtin teos sisälsi siis nationalisti-
sen historiakuvan muokkauksen lisäksi myös vahvan sisäpoliittisen 
kilpailuasetelman: Kalevalan sisäinen perintö ajoi yhteiskuntaideolo-
gianaan 1880-lukulaisen radikalismin asiaa, joka oli kiteytynyt tuon 
vuosikymmenen kirjallisessa realismissa ja innoittanut Ramstedtin, 
Minna Canthin ja J. H. Erkon sukupolvea. Erkon ja Canthin tavoin 
myös Ramstedt polemisoi kirjoittamisensa kautta valtakulttuuria 
ja valtiokirkkoa vastaan, modernin uskonnollisen ajattelun puoles-
ta. Tämä dynaaminen mutta jäsentymätön ”vapaa-ajattelijoiden”71 
joukko muodostaa kansainvälisen okkultismin kentän ohella luon-
tevimman tulkintakontekstin Ramstedtin teokselle. Marja Jalavan 
tähän teokseen kirjoittamaa lukua mukaillen Kalevalan sisäistä pe-
rintöä on mahdollista lukea eräänlaisena 1900-luvun reunaehtoihin 
istutettuna varhaisen nuorsuomalaisuuden ryhmä- tai etnohistoria-
na, jossa tämän aatteellisen ryhmittymän tuottamat käsitykset hei-
jastettiin osaksi kansallista menneisyyttä ja joka pyrki haastamaan 
kristillisen jumalan ja suurten miesten hallitseman fennomaanisen 
historiakuvan.72 
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Ramstedtin valitsemalle kerrontatavalle ei kuitenkaan tuntunut 
löytyvän enää tilausta. Ilona Pikkasen luku Kansakunta kerrontana: 
Eliel Aspelin-Haapkylä ja Suomalaisen Teatterin suomalainen men-
neisyys valottaa 1900-luvun alun tilannetta, jossa oli syntynyt huo-
mattava paine organisatorisesti ja poliittisesti toimivien instituu-
tioiden vakiinnuttamiseen. Tämä prosessi edellytti myös virallisten 
historiakuvien vakiinnuttamista, mikä puolestaan johti kansallisen 
menneisyyden ja sen tarinalinjan yksiäänistämiseen: tosisuomalai-
sessa historiassa ”mahdollisuus muuttui kohtaloksi”.73 Kohtaloajat-
telun puute ei kuitenkaan ollut se, joka ajoi Ramstedtin syrjään 
virallisesta kaanonista: kalevalaisen menneisyyden ja suomalaisten 
kantaman pyhän tehtävän luoma kohtalonyhteys oli yksi hänen 
nationalismikäsityksensä pääkohdista. Näiltä osin Ramstedtin voi 
siis katsoa osallistuneen ajalle tyypilliseen indoktrinoivaan nationa-
lismipuheeseen yhtenä muiden joukossa. Kalevalan sisäinen perintö 
julisti teosofisen maailmankuvan tärkeyttä koko kansan menestyk-
sen takeena, sen oli tultava ”kaikkien ajattelevien ihmisten tietoon”.

Kaikesta huolimatta teosofian pohjalta tuotettu kansallisuuskä-
sitys putosi pois valtiolliseen tarinalinjaan valikoidusta kuvastosta. 
Raskauttavaksi piirteeksi osoittautui feminiinisyyden ja ekstaatti-
suuden yhdistelmä ja sen kytkeminen osaksi suomalaisia rotuomi-
naisuuksia. Tässä asetelmassa oli sekä historiallisesti, kulttuurisesti 
että poliittisesti ajateltuna liikaa painolastia. Kirkon näkökulmasta 
Ramstedtin tekemä kytkös oli kenties huonoin mahdollinen: kirkko 
piti epäilyttävänä, että jo valmiiksi epäkristilliseksi tuontitavarak-
si katsottu teosofia haki kontakteja hurmosliikkeiden värittämään 
menneisyyteen, johon valtiokirkollinen luterilaisuus oli pyrkinyt 
pitämään etäisyyttä jo vuosikymmenten ajan. Transsendentti fe-
miniinisyys ja sen tuottama suuri murros olivat myös käytännön 
käsitteinä liian häilyviä. Vaikka Ramstedt olikin kaikin tavoin mo-
dernin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan asialla, hänen kirjoituksissaan 
oli helppo nähdä negatiivisia piirteitä kuten liiallista idealismia tai 
uskonnollista harhaoppisuutta. Ekstaattisuuden sävyttämästä hen-



105N A I S T E O S O F I N  K A L E VA L A

kisyydestä oli lisäksi lyhyt matka ylisentimentaalisuuteen ja muihin 
”akkamaisuuksiin”, jotka saivat kaikki ne, joilla oli poliittista pelisil-
mää, vähintäänkin tarkistamaan etäisyytensä teosofian kaltaisiin 
liikkeisiin.74 Poliittisen organisoitumisen värittämässä aikalaisilma-
piirissä Ramstedtin ajatukset eivät kantaneet.

Kalevalan sisäisessä perinnössä tehty työ ei silti mennyt hukkaan. 
Ramstedtin teos oli rohkea hanke siinä laajassa prosessissa, jonka 
tuloksena naiskirjoittajien tila tieteen ja muun julkisen elämän ken-
tillä alkoi vähitellen laventua. Ramstedt kokeili rajoja erityisesti po-
pulaarin kalevalakulttuurin saralla, jossa Elsa Heporaudan ja Tyyne 
Söderströmin kaltaiset naisvaikuttajat tulivat tunnetuiksi paria vuo-
sikymmentä myöhemmin.75 Samalla Ramstedt tuli laatineeksi poh-
jan esoteeriselle kalevalakirjallisuudelle, jonka uusi nousu tapahtui 
myöhemmin 1910-luvulla Eino Leinon ja Pekka Ervastin kaltaisten 
tunnettujen mieskirjailijoiden teosten myötä. Tällöin oli kuiten-
kin tapahtunut eräs huomiota herättävä suunnanmuutos. Ervastin 
vuonna 1916 julkaisema Kalevalan avain mukaili monissa kohdin 
Ramstedtin johtopäätöksiä, mutta käytti Väinämöisen, Ilmarisen ja 
Lemminkäisen hahmoja kuvatessaan Kalevalaan kätkeytyvää suo-
malaiskansallista voimaa.76 Ajatus feminiinisen murroksen tuotta-
masta kansallisidentiteetistä oli saanut väistyä syrjään. Se osoittautui 
tarinan suurimmaksi häviäjäksi.
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KANSAKUNTA KERRONTANA

Eliel Aspelin-Haapkylä ja Suomalaisen Teatterin  
suomalainen menneisyys 

Ilona Pikkanen

Historioitsija yllättää lukijansa harvoin juonenkäänteillään. Myös 
Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen teatterin historian I–IV (1906–
1910) keskeisen tarinalinjan voi arvata kahlaamatta läpi sen neljää 
osaa ja yli 1600 sivua. Aspelin-Haapkylän tarinassa kansankieli-
sen teatterin ainoa vaihtoehto oli kehittyä Kansallisteatteriksi, vi-
ralliseksi valtionapua nauttivaksi instituutioksi, jolle pystytettiin 
1900-luvun alussa jugendtyylinen kivipalatsi Helsingin keskustaan, 
rautatieaseman ja Ateneumin läheisyyteen. 

Kansakuntia luotiin ympäri Eurooppaa 1700- ja 1800-luvuilla 
muun muassa valjastamalla kansanrunous, vertaileva kielitiede, his-
torialliset runot ja romaanit sekä historialliset lähdekokoelmat ja 
historiankirjoitus tavoittelemaan kansojen syntyhetkiä ja muinaista 
sankariaikaa. Myös kansankielisen teatterin merkitystä korostettiin 
ideaaliksi nousseen kansallisen yhteenkuuluvuuden aikaansaajana jo 
1700-luvulla, erityisesti saksankielisessä Euroopassa. Kansainvälisiä 
esikuvia seuraten Suomen suuriruhtinaskunnan kansallismieliset 
piirit ryhtyivät keskustelemaan suomenkielisen teatterin tarpeesta 
1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Suomalainen teatteri perustet-
tiin vuonna 1872, ja sen toiminnasta 1900-luvun alussa kirjoitettu 
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Eliel Aspelin-Haapkylä: Suomalaisen Teatterin  

historia I–IV (1906–1910) 

Eliel Aspelin-Haapkylän lähes 1600-sivuinen Suomalaisen teatterin historia 

I–IV julkaistiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana vuosina 

1906–1910. Teos kartoittaa Suomalaisen teatterin eli nykyisen Kansallis-

teatterin historiaa sen perustamisesta vuonna 1872 aina vuoteen 1905 

asti.  Kautta on teatteritutkimuksessa kutsuttu Bergbomin kaudeksi teat-

teria tuona aikana johtaneen Kaarlo Bergbomin (1843–1906) mukaan, ja 

Aspelin-Haapkylän teatterihistoria on osittain myös Bergbomin ja hänen 

sisarensa Emilie Bergbomin (1834–1905) elämäkerta. 

Aspelin-Haapkylän teatterihistorian ensimmäinen osa kuvaa suomen-

kielisen teatterin esihistoriaa 1800-luvun alkupuolella ja puolivälissä aina 

Suomalaisen teatterin perustamiseen saakka. Ensimmäinen osa etenee 

kronologisesti ja temaattisesti, kun taas osat II–IV etenevät puhtaan kro-

nologisesti näytäntökausien varassa: esimerkiksi toisen osan ensimmäi-

nen luku käsittelee näytäntökautta 1872–1873 ja viimeinen luku vuosia 

1878–1879. Suomenkielisen teatterin esihistorian jälkeen teos kuvaa 

Suomalaisen oopperan kautta 1870-luvulla, kansallisen teatterin ”nousu-

kautta” 1880- ja 1890-luvuilla ja Bergbomin kauden loppua ja nykyisen 

Kansallisteatterin rakentamista. Teos sisältää kaksi lyhyttä johdantolukua 

(I ja IV osat) sekä neljännen osan lopussa laajan epilogin ja liitteet. Ker-

ronta on varsin yksityiskohtaista: kunkin toimintavuoden käsittelemiseen 

käytetään keskimäärin 40 sivua. Keskeinen lähdeaineisto on teatteria yli 

kolmekymmentä vuotta johtaneiden Kaarlo ja Emilie Bergbomin kirjeen-

vaihto sekä teatteria koskevat lehtikirjoitukset ja -arviot. Lähdeaineistol-

le annetaan paljon tilaa: esimerkiksi sarjan kolmannessa osassa suoria 

lainauksia lähteistä on noin 170 sivua. Kuvia on kaiken kaikkiaan 173, 

joista suuri osa on pieniä teatterin henkilökunnasta otettuja ateljeekuvia. 

Aspelin-Haapkylä itse puolusti esityksensä laajuutta ja seikkaperäisyyttä 

pyrkimyksellään kuvata teatterin menneisyyttä ”mahdollisimman yksin-

kertaisesti ja tapahtumain mukaisesti”. f
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historia  oli suuriruhtinaskunnan ensimmäisiä suuria kulttuurihisto-
riallisia tietokirjahankkeita.

Vanhasuomalainen vastaanotto kohotti Aspelin-Haapkylän jyke-
vän teatterihistorian heti sen julkistamisen jälkeen suureksi kult-
tuuriteoksi, ”suomalaisten käsikirjaksi ja kansalaisten oppikirjaksi”.1 
Teatterihistorian ja muiden kansallista menneisyyttä kartoittavien 
esityksiensä myötä Aspelin-Haapkylästä tuli yksi 1800-luvun lopun 
ja 1900-luvun alun keskeisiä historiakulttuurin muokkaajia, mutta 
hänet on jätetty historiankirjoituksen historiaa käsittelevien teok-
sien ulkopuolelle.2 Hänen teatterihistoriallaan on edelleen vakiin-
tunut paikka suomalaisen teatterihistorian tutkimuksen keskeisenä 
lähdeteoksena, vaikka teoksen lähdepohjan ja sen sisältämien tul-
kintojen tarkistamisen tarpeeseen onkin viitattu.3 Tämän luvun läh-
tökohdat ovat siis herkulliset: tarkoitus on lähestyä tätä arvovaltaista 
esitystä ja ”kansalaisten oppikirjaa” kulttuurisena tekstinä ja tekona 
ja kysyä, millaisin keinoin sen tekijä pyrki vakuuttamaan lukijansa 
tulkintojensa totuudenmukaisuudesta ja minkälaisia unohduksia ja 
hiljaisuuksia kansallisen tarinalinjan vaaliminen vaati. 

Tarkastelen ensin Aspelin-Haapkylän teatterihistorian syntyhis-
toriaa ja vastaanottoa sekä hänen historiakäsitystään. Tämän jäl-
keen pohdin muutaman esimerkin kautta tekijän kerronnallisia 
ja retorisia valintoja, hänen ääntään ja osallisuuttaan luomassaan 
tarinamaailmassa. Kysyn, millä keinoin teatterihistorian tarina-
maailmaa pidettiin yllä: miten lukijoiden huomio kiinnitettiin 
tiettyihin tapahtumakulkuihin ja menneisyyden epävarmuudet ja 
mahdollisuudet pelkistettiin kansalliseksi vaihtoehdottomuuden 
historiaksi?

Toisin sanoen kansallista historiankirjoitusta luetaan seuraavas-
sa narratologian käsitteiden avulla. Tässä kerrontaa painottavassa 
lähestymistavassa historiantutkija ymmärretään ”tekijä-historioit-
sijaksi” ja historiankirjoitus nähdään hänen luomanaan – todelli-
suusviittaavuuksia ja empiiris-analyyttisia tasoja sisältävänä – ta-
rinamaailmana. Menneisyys muunnetaan historiaksi kerronnan 
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keinoin.4 Historiankirjoituksen historian perinteinen oppi- ja aate-
historiallinen näkökulma täydentyy siis muodon analyysilla, jossa 
keskeisenä kysymyksenä on, miten tekijä-historioitsija kirjoittaa: 
millaisia kerronnallisia ratkaisuja hän käyttää tarinansa kuljettami-
seen ja lukijoidensa vakuuttamiseen näkemyksensä todenmukai-
suudesta? Näin tarkastellen yksittäisistä mennyttä koskevista esi-
tyksistä muodostuu historiankirjoituksen intertekstuaalinen kenttä, 
mennyttä koskevien kirjallisten esitysten varasto, jonka sisältämiin 
tulkintoihin yhä uudet historioitsijasukupolvet joutuvat ottamaan 
kantaa. Menneisyyden tulkitseminen – historiankirjoitus – tapah-
tuu yhtä paljon suhteessa muihin mennyttä koskeviin kertomuksiin 
kuin itse lähteisiin.5 Varsinaisten mennyttä käsittelevien teoksien 
lisäksi niiden arviot ovat osa tätä intertekstuaalista kenttää, ja myös 
ne tulee huomioida tutkittaessa historiankirjoituksen historiaa ja 
historiakulttuuria.

Teatterihistorioiden kansallinen tarinalinja

Kansallisten teattereiden ohjelmistojen selkärankana oli 1800-luvul-
la maasta toiseen siirrettävissä ollut kepeä laulunäytelmä; yhteistä 
eurooppalaista ohjelmistopohjaa oli näin ollen paljon. Varhaisissa 
kansallisissa teatterihistorioissa tämä yleiseurooppalainen kevyempi 
ohjelmisto kuitenkin mielellään unohdettiin. Painopiste oli draa-
massa, tragedioissa ja komedioissa, ja samojen tunnettujen, vakavi-
na pidettyjen näytelmäkirjailijoiden, kuten Shakespearen, tuotan-
non näyttämöllepanot esitettiin merkkeinä nuorten kansakuntien 
kansallisten teattereiden taiteellisesta kypsyydestä. Lisäksi painotet-
tiin kotimaista, kansallista ohjelmistoa.6 Historiankirjoitus näki siis 
kansalliset teatterit paljon kansallisempina kuin ne todellisuudessa 
olivat, ja samalla teattereiden ohjelmistosta luotu kuva saatiin pa-
remmin vastaamaan koulutetun yläluokan taidekäsitystä.

Myös teatterihistorioiden kirjoittamiskontekstit saattoivat olla 
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 samankaltaisia eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi viime vuosisa-
dan taitteen Kristianian (Oslon) ja Helsingin teatteriyleisöt seura-
sivat tapahtumaketjua, jossa kansankieliset tai kansankielisyyteen 
pyrkivät teatteriseurueet saivat ensin uudet tilat pääkaupungin kes-
kustasta, jonka jälkeen ne nimettiin kansallisteattereiksi.7 Oli tus-
kin sattumaa, että teatteriseurueiden siirtyminen laitakaupunkien 
ränsistyneistä puurakennuksista keskustan kivipalatseihin ja niiden 
uudelleennimeäminen tapahtuivat yhtä aikaa. Näyttämö oli keskei-
nen väline kansallista menneisyyttä koskevien tulkintojen vakiin-
nuttamisessa ja kansallista erityislaatuisuutta painottavan kuvaston 
luomisessa, ja asiaa edistettäessä vedottiin myös teatteritaiteen vaa-
timuksiin. Kansalliseksi nimettävä teatteri tarvitsi edustuskelpoiset 
tilat, erityisesti tilanteessa, jossa eri kieliryhmät kilpailivat kansal-
lisen kulttuurin määrittelemisen oikeudesta. Sattumaa oli tuskin 
sekään, että teattereiden historia päätettiin saada kirjoihin ja kansiin 
heti niiden muututtua kansallisteattereiksi: instituutiot tarvitsevat 
yhteisen käsityksen menneisyyden merkkipaaluista ja perustelut 
olemassaolonsa oikeutukselle, erityisesti muutoksen keskellä, ja his-
toriankirjoituksella on tässä prosessissa keskeinen osa. 

Suomenkielinen teatteri ja sen historian kirjoittaminen

Ystävämme vaativat alituiseen ’puhukaa kovempaa, puhu-
kaa kovempaa’ tarkoittaen tietenkin ’puhukaa selvemmin’ ja 
seurauksena oli että kaikki alkoivat kirkua (Falk karjua) ai-
van kuin tuli olisi päässyt irti. […] Seuraavana päivänä sama 
kohtalo. Murtovarkauden ensimmäistä kohtausta oli har-
joiteltu kaksi kertaa ja seurauksena oli että se meni täysin 
penkin alle. […] Esirippu putosi kerran liian myöhään ja 
seuraavalla kerralla liian aikaisin. Kauhanen oli humalassa. 
[…] Mutta kaikki paranee kai, kun ennätämme tottua ylei-
söön ja yleisö tottuu meihin.8
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Teatterijohtaja Kaarlo Bergbom kuvasi teatterin todellisuutta surku-
hupaisesti kirjeessä vuodelta 1884, mutta Aspelin-Haapkylä esittää 
asian teatterihistoriassaan seuraavasti: ”Alku ei ollut loistava, sillä 
tavallista on, Kaarlo kirjoittaa, että meikäläiset ensi hyökkäyksessä 
joutuvat hämilleen. Puhuttiin liian hiljaa, johon lisäksi tuli pik-
ku onnettomuuksia. ’Mutta kaikki paranee kai, kun ennätämme 
tottua yleisöön ja yleisö tottuu meihin.’”9 Teatterin perustamises-
ta oli Bergbomin kirjeen kirjoittamisaikaan kulunut 12 vuotta, ja 
edelleen kamppailtiin näyttelijöiden surkean kielitaidon, yleisön 
vähäisyyden, väärissä kohdissa putoilevien esirippujen ja yleisen 
resurssipulan kanssa, minkä Aspelin-Haapkylä tiivisti ”pikku on-
nettomuuksiksi”. 

Vaikeasta alusta huolimatta suomenkielisen teatterin perustami-
nen oli osa Yrjö Koskisen johdolla käytyä kamppailua kansallisen 
julkisuuden hallinnasta suomalaisuusliikkeen ajauduttua poliitti-
seen oppositioon, kun J. V. Snellman oli eronnut senaatista vuon-
na 1868.10 Kuten edellä mainittiin, kansankielisen teatteritaiteen 
tarpeesta oli keskustelu jo 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Kun 
vuosisadan alkupuolen kielisuvaitsevainen ilmapiiri (”kaksi kieltä, 
yksi kansa”) polarisoitui kieliryhmien väliseksi vastakkainasetteluk-
si, ryhdyttiin kansalliseksi määrittyvän kulttuurin ja menneisyyden 
omistamisesta käymään kamppailua myös kulttuurin ja teatterin 
kentällä. 1860-luvulta alkaen fennomaanit ryhtyivätkin vaihtele-
vin strategioin ensin soluttamaan suomenkielistä teatteriseuruetta 
osaksi ruotsinkielistä Nya Teaternia, ja sitten, kun tämä suunnitel-
ma karahti kiville, synnyttämään itsenäistä suomenkielistä teatteri-
instituutiota. 1870-luvun alussa suuriruhtinaskunnan pääkaupun-
gin teatterielämä olikin kolmekielistä: Suomalaisen Teatterin ohella 
Esplanadin Nya Teaternissa esiintyivät pääasiassa Ruotsista tulleet 
teatteriseurueet ja venäläinen teatteri oli perustettu vuonna 1868. 
Lisäksi viihdykettä tarjosivat satunnaiset kiertävät teatteri- ja sir-
kusseurueet. 

Suomalaisesta Teatterista tuli vanhasuomalaisen puolueen keskei-
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nen kulttuuri-instituutio 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, 
ja sen historian kirjoittaminen vain 30 vuotta teatterin perustamisen 
jälkeen kertoo suomalaisuusliikkeen tarpeesta vakiinnuttaa ”oikea” 
tulkinta Kansallisteatterin perustamiseen johtaneista tapahtumista. 
Teatterihistorian valmisteleminen käynnistettiin Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran toteuttamalla aineistokeruulla sen jälkeen, kun 
Kansallisteatteri oli avattu vuonna 1902. Syksyllä 1905 kirjoitustyö 
päätettiin antaa professori Eliel Aspelin-Haapkylälle (1847–1917)11, 
joka vaikuttaa olleen itsestään selvä valinta suomenkielisen teatterin 
historian – Suomen Kansallisteatterin esihistorian – kirjoittajaksi. 
Hän oli teatteria yli 30 vuotta johtaneiden Bergbom-sisarusten ystä-
vä ja teatterin johtokunnan pitkäaikainen jäsen, joka oli vuosikym-
meniä kirjoittanut teatterista ja laajemminkin taiteesta. 

Eliel Aspelin-Haapkylän laatiessa neliosaista tulkintaansa suo-
malaiskansallisen näyttämötaiteen kehityksestä moderni puolue-
politiikka teki lopullisen läpimurtonsa, eduskuntauudistus sekoitti 
suomenkielisten ryhmittymien ja puolueiden sisäisiä rivejä, työvä-
enliike näytti joukkovoimansa ja ruotsinkielisten osuus poliittisessa 
järjestelmässä romahti vastaamaan kieliryhmän todellista osuutta 
väestöstä. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kieliriidat kiihtyivät 
jälleen niin kutsuttujen sortovuosien jälkeen. Kaiken kaikkiaan 
Suomea ja suomalaisuutta olivat määrittelemässä kristillisiä arvoja 
ja kansallista konsensusta korostavat vanhasuomalaiset, liberaaliin 
aatemaailmaan päin kallellaan olevat, paikoin vanhasuomalaisia 
kieliasiassa suvaitsevammat nuorsuomalaiset, ruotsinkieliset libe-
raalit, sosialistit ja erilaisten uskonnollisten liikkeiden kannattajat, 
joiden poliittinen tausta saattoi olla mitä tahansa edellä mainituista. 
Politiikan ohella keskusteltiin muun muassa raittius- ja naiskysy-
myksestä, seksuaalisuudesta ja vapaasta rakkaudesta, pasifismista 
ja itämaisista uskonnoista. Muutoksista huolimatta sääty-yhteis-
kunnan mentaliteetti ei romuttunut eivätkä 1800-luvun suomalais-
kansalliseen kielinationalismiin ankkuroituneet historiatulkinnat 
tuulettuneet.12 
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Myös kauno- ja erityisesti tietokirjallisuuden julkaisutoiminta 
vilkastui 1900-luvun alussa. Vuosisadan alussa käynnistyi monia 
suuria, monivuotisiksi venyneitä tietokirjahankkeita, ja suomen-
kielisen teatterin historian kirjoittaminen oli niistä ensimmäisiä.13 
Teatterihistoria ei siis ollut tavaton hanke, vaikka sen laajuutta kri-
tiikeissä hieman päiviteltiinkin. Pääosin vastaanotto oli kuitenkin 
myönteistä: teatterihistorian kirjoittaja, estetiikan ja nykyiskan-
sain kirjallisuuden professori, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
esimies, valtioneuvos Aspelin-Haapkylä oli autoritääristä ääntään 
ahkeraan käyttävä suomalaisen kulttuurielämän keskeinen vai-
kuttaja, jonka suhdeverkosto taiteen kentällä ylitti suomenkielisiä 
jakaneet puoluerajat huolimatta hänen vankasta vanhasuoma-
laisesta poliittisesta vakaumuksestaan.14 Mikään karismaattinen 
kansallisen kulttuurin esitaistelija tai suuri kirjallinen kyky hän 
ei kuitenkaan ollut. Eino Leinon 1900-luvun alun kuuluisassa sa-
tiirissa Professorin ruokalepo Homeros kuvaili Aspelin-Haapkylää: 

”Jaksoivathan Hellaan sankarit kymmenen vuotta Troijaa piirittää, 
– enkö minä sitten professoria kuunnella?”15 Myös teatterihisto-
rian yli 1600 sivun läpikahlaaminen käy työstä; yksityiskohtiin 
keskittyvä kerronta ei varsinaisesti tempaise mukaansa ja etenemi-
nen vaatii nykylukijalta – ja joistain arvosteluista päätellen vaati 
myös 1900-luvun alun lukijalta – melkoista päättäväisyyttä. Täs-
tä huolimatta Aspelin-Haapkylän neliosaisesta teatterihistoriasta 
muodostui kaikkia myöhempiä tulkintoja muovaava kertomus 
suomenkielisen teatterin ensimmäisistä vuosikymmenistä. Profes-
sori Adolf V. Streng totesi Historiallisen Aikakauskirjan arviossaan 
vuonna 1912, ettei suomenkielisen teatterin historiasta voi kir-
joittaa nojautumatta Aspelin-Haapkylän teokseen.16 Nykytutkija 
puolestaan sanoisi, ettei suomenkielisen teatterin historiasta voi 
kirjoittaa lukematta kriittisesti Aspelin-Haapkylän teatterihisto-
rian tarinalinjaa ja kerrontaa.
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”Suomalaisten käsikirjan ja kansalaisten oppikirjan”  
vanhasuomalainen vastaanotto

Kirjallisuuskritiikki on kirjallisuushistorioissa nähty yleensä lyhyen 
luvun arvoisena sivuilmiönä ja vain paikoin kirjallisen keskustelun 
täysvaltaisena osanottajana. Kritiikin merkitys voidaan kuitenkin 
nähdä myös toisin, kuten seuraavassa Tellervo Krogeruksen kritiik-
kiä ja kirjallisuusarvioita koskevassa määritelmässä:

Kritiikki on erottamattomasti osa sitä jatkuvaa, historiaan 
sitoutunutta tulkintaprosessia, jossa kirjallisuus tulee todeksi 
lukijoilleen, jossa sitä aktiivisesti, merkitystä tuottaen, hal-
tuunotetaan. Kritiikissä kirjallisuuden lukeminen, tulkinta 
ja arvottaminen on julkista, yhteiskunnallista toimintaa. Kir-
jallisuuden institutionaalinen luonne korostuu. Arvosteluissa 
saavat ilmauksensa ne sosiaalisesti ja historiallisesti määritty-
neet ehdot, joita kirjallisuudelle sen ilmestyessä asetetaan.17 

Krogeruksen määritelmää voidaan soveltaa myös kysyttäessä, mitä 
Aspelin-Haapkylän tuotannolta odotettiin ja miten tuloksiin suhtau-
duttiin, eli hänen kirjailija- tai historioitsijaprofiiliaan analysoitaessa. 
Historioitsijat kehittävät, toistavat ja muuntavat omaa tarinamaa-
ilmaansa läpi tuotantonsa. Vastaanotto on reaktiota tähän tarina-
maailmaan ja osaltaan joko toisintaa sitä tai rakentaa vaihtoehtoisia 
tarinamaailmoja. Kuten jo aiemmin todettiin, vastaanotto pitäisi 
huomioida myös historiankirjoituksen historiaa tutkittaessa, sillä 
arviot kirkastavat kuvaa aikakauden historiakulttuurista. Ne auttavat 
ymmärtämään, miten kansallista historiankirjoitusta määriteltiin ja 
mitä sen piiriin luetulta elämäkertakirjoittamiselta tai laajemmilta 
historiaesityksiltä vaadittiin. Aspelin-Haapkylän edustaman (vanha-
suomalais-)kansallisen historiankirjoituksen kohdalla näkökulmaa 
voidaan tarkentaa kysymällä, missä määrin arviot ruotivat Suoma-
laisen teatterin historian rakennetta ja tulkintoja kriittisesti ja missä 
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määrin ne tyytyivät toistamaan niitä lähes kritiikittä toimien näin 
Aspelin-Haapkylän näkökulmien julkisina jatkeina. Teatterihistoria 
on syytä asettaa myös Aspelin-Haapkylän muun 1900-luvun alun 
tuotannon ja erityisesti sen vastaanoton kontekstiin. 

Useat arvioijat kirjoittivat hyvin laajoja, referaatinomaisia luon-
nehdintoja Aspelin-Haapkylän kirjallisesta tuotannosta, jota ver-
rattiin ”monumenttaalisiin […] kuin marmoriin hakattuihin tai 
vaskeen valettuihin muistomerkkeihin”18. Näissä arvioissa kirjoit-
tajat reflektoivat omaa osallistumistaan ja suhdettaan niin 1800-lu-
vun lopun kansakunnan rakennustyöhön kuin kirjoittamisajan-
kohdan politiikkaankin.19 Vanhasuomalaisen aikakauslehti Ajan 
piiriin kuuluneen Maila Talvion Suomalaisen teatterin historian 
kolmannen osan hurmioituneen, puheenomaisen arvion ydin on 
hänen kuvauksessaan ”herätyksen ensi polvesta”: ”Ja siinä seisoo 
keskellä myrskyä, köyhyyttä, pilkkaa ja ivaa pieni joukko valio-
väkeä varjellen valoansa viimoilta, suojellen, hoidellen kukkatar-
haansa ja nähden päänsä päällä ihanan, eloa antavan aamunkoi-
ton…”20 Uuden Suomettaren kriitikon mukaan teatterihistorian 
pääasiallisena tehtävänä oli synnyttää ”jalojen luonteiden” mielissä 
suuttumusta niitä kohtaan, jotka olivat toimineet kansan parhaita 
pyrintöjä vastaan; historia oli parhaimmillaan ”elonnestettä kan-
sallisen asiamme sydänjuurille”.21

Aspelin-Haapkylän tuotantoa koskevia arvosteluja yhdisti kir-
joittajien kokema tunne muutoksesta ja kadonneesta sankariajas-
ta, jonka ihanteita saatettiin 1900-luvun ensi vuosikymmeninä jo 
nostalgisesti kaivata. Lukijoiden silmien eteen nousi ”kansallisen 
elämämme heräämisaika”, ”kansallissuomalaisen taiteen loistoaika”, 

”hehkuvan isänmaanrakkauden elähdyttämäin yksilöjen aika […] 
sen harvat elossa olevat veteraanit”, ”uuden Suomen syntyminen”. 
Toisin sanoen ”kokonainen mennyt kultuuri-kausi”, jota kansoitti 
”herätyksen ensi polvi”.22 Pidettiin tärkeänä, että tämän menneen 
aikakauden arvot välitettiin nuorisolle. Tästä näkökulmasta historia 
ja elämäkerta olivat kirjallisuudenlajeja, jotka tarjosivat ennen kaik-
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kea esimerkkejä ja esikuvia, voimia ja uskallusta.23 Lähes jokainen 
Aspelin-Haapkylän teoksia koskeva arvio loppuukin juhlalliseen 
vetoomukseen: ”Levitköön se tuhansiin suomalaisiin koteihin läm-
mittämään sydämiä ja kohottamaan mieliä.”24 Maila Talvio muotoili 
tämän toiveen seuraavasti: ”Tulkoon tästä teoksesta suomalaisten 
käsikirja ja kansalaisten oppikirja, kuulkoon jokaisen suomalaisen 
korva sen velvoittavaa, kehottavaa kieltä.”25

Hieman kriittisemmin Aspelin-Haapkylän tuotantoon suhtautui 
professori Adolf V. Streng, joka puuskahti Historiallisessa Aikakaus-
kirjassa: ”Teatterin historia, jopa 1,600 sivun laajuinen! Todellakin 
outo ilmiö kirjallisuudessa, josta vielä puuttuu perusteellisia his-
toriallisia esityksiä monelta muulta tärkeämmältäkin kulttuurityön 
alalta.”26 Vaikka laajuus oli eräs aikakauden tieteellisen kirjoittamisen 
keskeisistä visuaalisista tunnuksista ja laadun mittapuista27 – ala-
viitteiden, lähdelainauksien ja akateemisten ansioiden luettelemisen 
lisäksi –, Aspelin-Haapkylän teoksen mittasuhteet herättivät siis jopa 
kritiikkiä.

Myös hänen tutkimuksellista otettaan arvosteltiin. Jo Lars Sten-
bäck -elämäkerran (1901) arvioissa Aspelin-Haapkylältä oli kaivattu 
tiivistämistä ja selkiyttämistä, toisin sanoen analyyttisempaa tutki-
musotetta. Vastaavasti Alfred Kihlman -elämäkerran ensimmäisen 
osan (1915) kritiikissä huomautettiin, että temaattinen lähestymis-
tapa olisi hyödyttänyt teosta kronologisen kuvailemisen sijaan.28 
Toisaalta Aspelin-Haapkylän suosima tiukan kronologinen ja ku-
vaileva esittämistapa otettiin itsestäänselvyytenä ja runsasta alkupe-
räislähteiden käyttöä kiitettiin. Tässä jopa uuvuttavuuteen saakka 
yksityiskohtiin kiinnittyvässä kerronnassa nähtiin ”hyväätekevää 
tukevuutta” ja tekijän ”ymmärtämyksellistä antaumusta”, joka syn-
nytti lukijassa ”mieluisen turvallisuuden tunteen”.29 
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Kriittinen näkökulma: Juhani Aho, Eino Leino  
ja teatterihistoria

Juhani Aho oli vuosisadan taitteessa jo ennen viidettäkymmenettä 
syntymäpäiväänsä lukuisilla valtionpalkinnoilla kansankunnan kaa-
pin päälle nostettu kirjallisuusinstituutio. Asemasta todistaa se, ettei 
kirjallisuuskriittinen puoluekuri pitänyt Ahon kohdalla: vanhasuoma-
laiset eivät voineet sivuuttaa tätä nuorsuomalaista kirjailija-lehtimiestä. 
Asian teki tosin helpommaksi se, että Aho jakoi Aspelin-Haapkylän 
piirin ideologiset juuret eli uskon jakautumattomaan suomalaisuus-
aatteeseen ja kansallis-realistiseen kansankuvaukseen. Yksin-teoksen 
aiheuttamasta skandaalista huolimatta Aho oli sopiva vanhasuoma-
laisten kaipaaman ”todellisen kansalliskirjailijan” rooliin.30

Aho oli siis yksi suuriruhtinaskunnan nuoren kirjallisen elämän 
pääkriitikoista, jonka sanalla oli painoarvoa. Aho ja Aspelin-Haap-
kylä kävivät vuosisadan taitteessa kirjeenvaihtoa, jossa keskusteltiin 
kummankin tuotannosta, ja kuten Irma Sulkusen kirjoittamasta 
luvusta käy ilmi, Aho kiitteli muun muassa Aspelin-Haapkylän he-
rännäistutkimuksien hyötyä omille kirjallisille hankkeilleen.31 Aho 
arvioikin, kirjeenvaihdon hengessä, hyväksyvästi teatterihistorian 
toista osaa Helsingin Sanomissa. Ahon pitkä arvio luettiin vanhasuo-
malaisten leirissä aatteen voitoksi, ja Uuden Suomettaren kriitikko 
kohdistikin arvionsa enemmän Ahon kirjoitukseen kuin Aspelin-
Haapkylän varsinaiseen teatterihistoriaan.32 

Teatterihistorian vuonna 1909 julkaistun kolmannen osan kohdal-
la Ahon äänensävy muuttui kuitenkin huomattavasti kriittisemmäk-
si.33 Aspelin-Haapkylä liitti lehtileikekokoelmaansa Ahon Helsingin 
Sanomiin kirjoittaman arvion, jonka marginaaliin hän oli lisännyt 
omia vastakommenttejaan Ahon väitteisiin. Onkin kiinnostavaa 
pysähtyä hetkeksi tämän arvion ja sen teoksen tekijässä synnyttä-
mien reaktioiden äärelle. Ahon arvio loppuu kiitokseen, mutta ver-
rattuna muihin sanomalehtiarvioihin sen alku on jyrkän kriittinen. 
Aho luonnehti historiaa paisuneeksi, kuivaksi ”ainekokoelmaksi” 
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ja arvosteli kipakasti Aspelin-Haapkylää etäisyyden puutteesta ja 
yksioikoisesta sankaripalvonnasta: ”Kaikki mitä Kaarlo Bergbom 
teki oli oikein; jos tuli jotain ristiriitaa, oli hän oikeassa ja muut 
väärässä.”34 Aspelin-Haapkylän (osaltaan) luoma Bergbom-kultti 
oli arvioiden perusteella laajalti omaksuttu, mutta kansallissanka-
rin muistoa vaalivassa päivälehtijulkisuudessa Aho näyttää tässä 
kohdin asettuneen vastahankaan. Ahon mukaan teatterihistorian 
kolmannen osan pääansio oli sen tavassa dokumentoida Bergbo-
mien laajaa kirjeenvaihtoa. Hän kaipasi kuitenkin muutakin lähde-
aineistoa: teatteriin liittyvien valtiopäiväkeskustelujen selostamista 
ja muistitietoa. Eli teatterihistorialta ja ehkä historiankirjoitukselta 
yleisemminkin perättiin toisaalta laajaa, virallisiin dokumentteihin 
nojautuvaa lähdepohjaa, toisaalta elävää, anekdootteihin kiinnitty-
vää ja päähenkilöiden persoonaa valottavaa, ehkä jopa vakiintuneet 
tulkinnat haastavaa kerrontaa.

Leikekirjassaan Aspelin-Haapkylä oikaisee Ahoa: ”Väärin!” hän 
huomauttaa, kun Aho kirjoittaa Bergbomin aikoneen ohjata Minna 
Canthia kohti historiallisia aiheita tämän kirjoittaessa Työmiehen 
vaimoa, ja kysyy ”Tokko aivan?”, kun Aho luonnehtii teatteri-
historiaa pelkäksi ”ainekokoelmaksi”. Hän puolustaa Bergbomin 
kykyä ymmärtää uusia kirjallisia virtauksia vastatessaan ”Ihailipa 
hän Nummisuutareitakin!”, kun Aho viittaa Bergbomin teatteri-
ihanteisiin, jotka olivat peräisin Schillerin, Goethen ja Shakespearen 
teoksista.35 Aspelin-Haapkylä kirjoitti historiassaan myös omaa in-
tellektuaalista autobiografiaansa, olihan hän teatterin toimintaan 
monialaisesti osallistunut estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden 
professori. Erityisesti Kaarlo Bergbomiin kohdistuneet arvostelut 
sattuivat myös tekijä-historioitsijan omaan persoonaan, mistä lei-
kekirjadialogikin kertoo. Ehkä asian teki vielä kipeämmäksi se, että 
kielteisesti sävyttynyt arvio tuli nimenomaan Ahon taholta. Toisen 
kriittisen arvostelijan, Eino Leinon, aikakauslehtiarvioita vuosilta 
1908 ja 1911 ei ole leikekirjaan edes liitetty. 

Leino saattoi olla taidekritiikeissään rohkaiseva ja suopea yksittäi-
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siä taiteilijoita kohtaan mutta suomia samanaikaisesti instituutioita 
näiden takana. Instituutioiden ohella Leinon ainoa yksiselitteinen 
vihollinen koko hänen johdonmukaisen poliittisen toimintansa ajan 
oli vanhasuomalaisuus. Suomalainen Teatteri ja Kansallisteatteri sen 
seuraajana olivat 1900-luvun alussa edelleen selvästi vanhasuoma-
laisia kulttuurilaitoksia, ja Leino kritisoikin hyvin suorasanaisesti 
teatterin ohjelmistopolitiikkaa ja Bergbomin ohjauksia. Leino tunsi 
myös erityistä vastenmielisyyttä Aspelin-Haapkylää kohtaan, koska 
tämä oli suomalaisen kulttuurielämän pitkäikäinen ja vaikutusval-
tainen ohjailija, eikä Aspelin-Haapkylä puolestaan malttanut olla 
vihjaamatta omiin Leino-antipatioihinsa teatterihistoriassaan.36 

Eino Leino laati vuosisadan alussa kolme arviota Aspelin-Haapky-
län teatterihistoriasta.37 Niiden myötä monumentaalista kansallista 
historiankirjoitusta ihaillut jykevä rintama sai rinnalleen räksyttä-
vän rakkikoiran, joka purevasti ja taitavasti osoitti sankarihahmoja 
ja -tarinoita rakentavan kansallisen historiankirjoituksen pysähty-
neisyyden ja jähmeyden. Leinon kritiikin kärki tähtäsi vanhasuo-
malaisen eliitin haluun määritellä ja hallita niin sanottua kansallista 
kulttuuria. Aspelin-Haapkylän teatterihistorian arkkivihollinen oli 
ruotsinkielinen Suomi ja sen suomalaisuutta kohtaan tekemät ”vää-
ryydet”, mitä näkökulmaa vanhasuomalainen vastaanotto mielel-
lään toisti. Leino puolestaan polemisoi, ettei suomalaista kulttuuria 
enää pitkään aikaan ollut jäytänyt ruotsalaisuuden uhka ja vastus, 
vaan ahdistava ja toisteinen tulkinta suomalaisuudesta. Aspelin-
Haapkylän kirja sai hänet pohtimaan: ”Kuinka voi niin kaunis 
aamu  päättyä niin harmajaan ja pimeään keskipäivään? Vastaus: 
aamu oli suomalainen, sen jatko suomettarelainen.”38

Historiankirjoituksen kritiikki ja historiankirjoituksen tehtävä

Mikä sitten oli julkisen, sanoma- ja aikakauslehdissä käydyn kes-
kustelun perusteella historiankirjoituksen paikka ja tehtävä 1900-lu-
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vun alun Suomessa? Erityisesti Aspelin-Haapkylän teatterihistorian 
vanhasuomalaiset arvioijat jakoivat huolen nuorisosta, joka oli tie-
tämätön menneiden sukupolvien uhrauksista. Historiankirjoituk-
sen avulla luotiin sanallisia monumentteja, muistomerkkejä, joita 
voitiin ihailla ja joiden avulla nuorisoa voitiin opettaa. Vuosisadan 
alussa julkaistiin runsaasti elämäkertoja, joiden joukkoon myös As-
pelin-Haapkylän teatterihistoria osittain luettiin. Niiden arvioissa 
menneisyys kuvastuu selkeästi rajattavissa olevana kokonaisuutena, 
joka pystytään tutkijoiden tinkimättömällä työllä kartoittamaan ja 
jonka aukkopaikat voidaan kuroa kiinni. Ajatus menneisyydestä 
uupumattoman arkistotutkimuksen myötä vähitellen täyttyvänä 
tyhjänä tauluna olikin aikakauden historiantutkimuksessa laajasti 
vaikuttanut näkemys.39

Historiankirjoituksen avulla menneisyyttä (sananmukaisesti) mie-
hitettiin sopivilla hahmoilla. Arvioissa toistuu täydentymisen ajatus. 
Arvostelujen riveillä esitettiin ehdotuksia, käytiin keskustelua ja 
muistutettiin siitä, ketkä arvion kohteena olevan teoksen päähen-
kilön lisäksi kuuluivat tähän työn alla olevaan suurmieskaanoniin: 

”Vielä voisi muistuttaa, että Lauri Stenbäck ja G. A. Wallin ovat 
kumpikin saaneet, mutta suurmiehet tieteen alalla, J. J. Nervander 
ja M. A. Castrén, vielä odottavat elämäkertaansa. Lähinnä seuraa-
vassa polvessa on Yrjö Koskinen se, jonka elämäkerta on tärkein ja 
kuluneen vuosisadan kansallisten rientojen tuntemiselle tarpeelli-
sin.”40 Kyse oli siis hyvin pitkälle kansallisesta muistipolitiikasta ja 
kriitikoiden asettumisesta sen portinvartijoiksi.

Aspelin-Haapkylän tuotannon arvioijat kokivat, että historian-
kirjoitus antoi kohteensa ”kansalleen kokonaisena”; elämäkerran 
sivuilla sen päähenkilö ”astuu avoimena kansansa eteen”.41 Tapah-
tuma oli heille lähes pyhä. Ylipäätään aikakauden historioitsijoilta 
odotettiin maailmankatsomuksellisia esityksiä, jotka oli laadittu 
jostain tunnistettavasta näkökulmasta käsin. Erityisesti kansallisen 
historiankirjoituksen luonteeseen kuului teleologisuus.42 Vastaavaa 
vakaumusta ja osallisuutta odotettiin arvioiden perusteella myös 
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suomalaiskansalliselta historiankirjoitukselta ja sen historioitsijoilta, 
ja useissa Aspelin-Haapkylän tuotantoon kohdistuvissa arvioissa 
pidettiinkin itsestäänselvyytenä, että juuri hän, asianosaisena, oli 
kyseessä olevat teokset laatinut.

Kansallisen historiankirjoituksen metodologia tiivistyy jo aiem-
min mainitussa Historiallisen Aikakauskirjan teatterihistoria-ar-
viossa vuodelta 1912. Streng kirjoitti: ”(h)än selvästi käsitettyään 
tehtävänsä järkähtämättä pitää sitä [päämääräänsä] silmällä […] 
Seurauksena onkin että tekijän esityksessä asiaankuuluvat tosiasiat 
pakotuksetta, ikään kuin itsestänsä ilmestyvät kukin paikallensa, 
tukevat toisiansa, yhtyvät kiinteiksi sarjoiksi ja vastustamatta vievät 
siihen lopputulokseen, jonka lukija joko jo ennestään tuntee tahi 
vähitellen aavistaa.”43 Historioitsijan ammattitaito oli historialli-
sia tapahtumakulkuja hallitsevien taustavoimien ymmärtämistä ja 
jäntevää tarinalinjan hallintaa. Epäilyksille, vaihtoehdoille tai sattu-
manvaraisuudelle ei ollut juuri sijaa.

Kronikoiva, alkuperäislähteitä vyöryttävä ja tekijän omat tulkin-
nat (näennäisesti) sivuuttava historiankirjoitus ei kuitenkaan enää 
1910-luvulla riittänyt. Aspelin-Haapkylän viimeiseksi tutkimukseksi 
jääneen Alfred Kihlman -elämäkerran arvioista löytyy edellä maini-
tun temaattisen tarkastelun vaatimuksen lisäksi uusi kritiikin aihe: 
tekijä ei onnistu sijoittamaan tutkimuskohdettaan tämän historial-
lista taustaa vasten. Eräs kriitikoista jopa kertoi joutuneensa turvau-
tumaan muuhun lähdekirjallisuuteen ymmärtääkseen Kihlmanin 
taustaa paremmin.44 Arvioijat olivat toki jo Lars Stenbäck -elämä-
kerran ja erityisesti Suomalaisen teatterin historian yhteydessä pai-
koin moittineet Aspelin-Haapkylää liiallisesta alkuperäislähteisiin 
nojautumisesta ja tekijän omien arvioiden puuttumisesta. Aiem-
min tämä kritiikki oli kuitenkin pyöristynyt kiitokseksi aines- tai 
lähdekokoelmien julkaisemisen merkityksestä. Helsingin Sanomat 
kirjoitti nyt suoraan, että erityisesti nuoremman polven lukijoiden 
oli vaikea tavoittaa tapahtumien kulttuurihistoriallista ja poliittista 
kontekstia yksityiskohtien ja kirjeotteiden runsaudesta.45 Lukijakun-
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nan sukupolvi ja samalla sen menneisyyssuhde suuriruhtinaskunnan 
lähihistoriaan oli muuttumassa. Kokemuksiin sidotun aikalaismuis-
tin dokumentoinnin alueelta oli odotuksien ja vaatimuksien tasolla 
siirrytty analyyttisen ja yleistyksiin pystyvän historiantutkimuksen 
ja -kirjoituksen kentälle. 

Eliel Aspelin-Haapkylän historiakäsitys

Aspelin-Haapkylä antoi teatterihistoriassaan niukasti tietoa omasta 
historianäkemyksestään tai päämääristään. Hän ei myöskään esipu-
heessaan määritellyt kohdeyleisöään tai antanut ohjeita mahdollisis-
ta lukutavoista. Lähtökohtana näytti olevan, että lukija tunsi tekijän 
ja tutkimuskohteena olevan ilmiön sen laajemmitta taustoituksitta. 
Lukijaa ei myöskään motivoitu tarttumaan teokseen, kuten esipu-
heissa on usein tapana. Suomenkielisen teatterin historiaa koskevan 
esityksen tarpeellisuuden perusteleminen ja sen paikan hahmotta-
minen historiankirjoituksen kentällä jäi jo edellä käsiteltyjen leh-
tiarvioiden varaan. 

Aspelin-Haapkylän oman historiakäsityksen äärelle pääsee parhai-
ten hänen laatimiensa lukuisten kirjallisuusarvioiden avulla. Arvios-
saan Juhani Ahon Kevät ja takatalvi -teoksen toisesta osasta hän 
kirjoitti auki myös omat tutkimukselliset lähtökohtansa: 

Pyydetäänkö häneltä [runoilijalta] nykyajan syövyttävän 
hengen läpitunkemaa, ivallisesti nauravaa kuvausta ihmisistä, 
jotka ihanteineen ja rientoineen epäilemättä tarjoavat ’mo-
dernille’ tarkastajalle paljo heikkoja kohtia, vai katsotaanko 
suotavammaksi, että hän mahdollisen objektiivisesti, kiittä-
mättä ja laittamatta, antaa noiden ihmisten elää ilojaan ja 
surujaan, – siinä kysymys. Aho on romaanissaan asettunut 
jälkimäiselle, sanottakoon ’naivistiselle’, kannalle, ja – siinä 
on mielestämme yksi sen pääansioista.46 
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Teatterihistoriansa esipuheessa ja viimeisen osan epilogissa Aspelin-
Haapkylä linjasi tavoitteitaan samaan tapaan. Hän ennakoi teok-
sensa laajuuteen liittyviä kommentteja selittäen, että vain seikka-
peräinen kertomus saattoi esitellä teatterin toiminnan ”oikeassa 
valossa”47, ja kertoi Kaarlo Bergbomiin liittyvän anekdootin. Tekijä-
historioitsija oli kysynyt Bergbomilta ennen tehtäväänsä ryhtymistä, 
tiesikö tämä työnsä esikuvaksi sopivaa teatterihistoriaa. Bergbom oli 
sivuuttanut kysymyksen ja vastannut ”naivisti: ’Kerro ensin kuinka 
teatteri perustettiin ja sitte kuinka sen jälkeen kävi’.”48 Anekdootti 
osoittaa kahtaalle. Yhtäältä se paljastaa vahvan herderiläisen uskon 
kunkin kansakunnan erityislaatuisuuteen, jonka vaikutuksesta myös 
teatterihistorialle oli turha lähteä etsimään kansainvälisiä vertailu-
kohtia tai malleja. Toisaalta se viittaa vakaaseen, vaikkakin hieman 

”naiviksi” luonnehdittuun luottamukseen, että mennyt pystytään 
esittämään oikein, niin kuin se oli ollut.

Lisäksi Aspelin-Haapkylä oli hahmotellut eron ”ensimäisen, pe-
rustavan tutkijan” ja tämän seuraajien välille arvioidessaan Valfrid 
Vaseniuksen Runeberg Suomen kansan runoilijana -teosta (1904)49: 
Aihetta ensi kertaa lähestyvät tapaavat pohjata esityksensä alkuperäis-
lähteisiin, mitä vastoin seuraavien tehtävä on ”seuloa ja sulattaa tätä 
aineistoa […] luoda elämäkerta kirkkaaksi, sopusuhtaiseksi kuvaksi 
runoilijasta sekä ihmisenä että toimijana alallaan.” Perustavan tutki-
jan työ – lähdeteos – säilyttää arvonsa, ”jota vastoin älykkäinkin ana-
lyysi aikaa voittaen on väistyvä uuden tieltä”.50 Suuriruhtinaskunnan 
historiankirjoituksen on tulkittu jakautuneen vuosisadan taitteessa 
selvästi kahtia. Suomenkielinen historiankirjoitus korosti historian 
ja eri aikakausien synteettistä ymmärtämistä ja kansakokonaisuuteen 
kiinnittyvää kulttuuri- ja sosiaalihistoriaa. Ruotsinkielisellä puolella 
puolestaan korostettiin suurmiesten ratkaisevaa vaikutusta historian 
kulussa, lähteiden laajamittaista referointia ja tutkijan kykyä pysytel-
lä taustalla.51  Aspelin-Haapkylän metodologiset painotukset ja hä-
nen teatterihistoriansa luovat kuitenkin tätä yksinkertaistavaa mallia 
monitahoisemman kuvan 1900-luvun alun historiankirjoituksesta.
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Aspelin-Haapkylän välähdyksinä hahmottuva historianäkemys 
avautuukin parhaiten, kun se asetetaan eurooppalaisen historian-
filosofisen keskustelun yhteyteen, jonka keskiössä oli kysymys ob-
jektiivisuudesta ja puolueellisuudesta. 1800-luvulla ilmestyneissä 
historian metodioppaissa ja historiankirjoitusta koskevissa deba-
teissa näitä ei useinkaan pidetty toisensa poissulkevina käsitteinä. 
Objektiivinen tutkimus tarkoitti metodisesti ja kognitiivisesti pi-
tävää tutkimusta, joka tuotti validia tietoa historiasta ja joka pyrki 
ymmärtämään mennyttä sen omilla ehdoilla. Historiantutkijan oma 
arvomaailma, hänen puolueellisuutensa, asettui osaksi historian 
jatkumoa ja edesauttoi näin menneisyyden ymmärtämistä.52 Aspe-
lin-Haapkylän määritelmän mukaan objektiivisuus toteutui, kun 
historioitsija liitti mittavan alkuperäislähteistön osaksi kerrontaa 
sekä vältteli tulkintojen ja analyysien tekemistä. Näin syntyi, ikään 
kuin itsestään, ilman historioitsijan myötävaikutusta, oikea kuva 
menneisyydestä. Ymmärtämisen, kognitiivisesti pitävän kokonai-
suuden aikaansaaminen taas kumpusi suomenkielisen kulttuurin 
oikeutuksesta nousta maata hallitsevaksi kulttuurimuodoksi – tämä 
oli tarinan juoni ja punainen lanka, sen itsestään selvä puolueelli-
suus. Tutkimuskysymystä tai analyysia ei tarvittu, koska kansakunta 
oli tutkimuksen lähtökohta, metodologia ja lopputulos.

Aspelin-Haapkylän tarinamaailma ja sen ylläpitäminen

Miten neutraalina esiintyvä historioitsija Aspelin-Haapkylä sitten 
vakuutti lukijansa oman tulkintansa totuudenmukaisuudesta ja oi-
keutuksesta? Teatterihistorian lähiluku paljastaa ensinnäkin omaa 
tarinamaailmaansa tarkasti ja tietoisesti rakentavan ja ylläpitävän 
kertojan, joka lähestyy menneisyyttä retrospektiivisen katseensa 
avulla, omasta nykyisyydestään kumpuavasta tarinalinjastaan läh-
tien. Lisäksi aikakauden historiakulttuuri, mennyttä käsittelevien 
tulkintojen intertekstuaalinen kenttä, määritteli myös Aspelin-
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Haapkylän kohdalla sen, mitkä aineistot valikoituivat lähteiksi, mi-
tä lähteiltä kysyttiin, minkälaista sanastoa käyttäen tarinamaailma 
rakennettiin ja mitkä tulkinnat vastasivat parhaiten todellisuutta. 
Teatterihistorian sivuilla sen kertoja ylläpitää suomalaiskansallista 
tarinamaailmaa sitä tukevilla topoksilla, kielikuvilla ja sanavalin-
noilla, häivyttämällä ja korostamalla tiettyjä yksityiskohtia. 

Aspelin-Haapkylän vanhasuomalainen historiantulkinta edellytti 
menneisyyden muuttamista suomalaiskansallisemmaksi kuin se 
todellisuudessa oli ollut. Teatterihistorian ensimmäisessä osassa 
luodataan suomenkielisen teatterin esihistoriaa, johon Aspelin-
Haapkylän tulkinnan mukaan kuuluvat sivistyneistöperheiden ja 
opiskelijoiden 1850- ja 1860-luvuilla esittämät ruotsinkieliset seura-
näytelmät. Kansallista tulkintaa vahvistaa se, että näytelmien nimet 
esitetään tekstissä suomeksi; lukija joutuu terästäytymään muis-
taakseen, että tämä suomalaiskansallinen innostus oli itse asiassa 
pääosiltaan ruotsinkielistä. Fennomaanien alkuperäiset 1860-lu-
vun suunnitelmat perustaa suomenkielinen osasto ruotsinkielisen 
Nya Teaternin katon alle eivät myöskään istuneet teatterihistorian 
tarina linjaan. Ne kuvataan ”harhaluuloina” ja Bergbomin lyhyt 
kausi Nya Teaternin johtokunnassa ”harha-askeleena”.53 Mennei-
syyden avoimuus ja vaihtoehtojen moninaisuus muuttuvat uskot-
tomuudeksi, horjahduksiksi oikealta polulta, jolle toimijat onneksi 
pian kipuavat takaisin. Teatterihistorian tarinalinjaan – Suomen 
Kansallisteatterin esihistoriaan – ei sopinut ajatus siitä, että itsenäi-
sen Suomalaisen Teatterin perustaminen olisi ollut vain sattuma tai 
johtunut pääasiassa Nya Teaternin vastahakoisesta suhtautumisesta 
kansankieliseen näyttämöön. Kyse on siis menneisyydessä olemas-
sa olleiden vaihtoehtojen häivyttämisestä kansallisen tarinalinjan 
liepeiltä.

Kertoja painottaa suomenkielisen teatterin vaatimien uhrausten 
määrää läpi sen historian. Teatterihistoria alkaa näyttelijä Oskar 
Gröneqvistin (myöhemmin Vilhon) aikomuksella uhrata elämänsä 
suomalaiselle näyttämötaiteelle, näyttelijätär Charlotte Raan pää-
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töksellä ”uhrautuvasti sovittaa ruotsalaisen teatterin laiminlyönnit” 
ja Suomalaista Teatteria veljensä Kaarlo Bergbomin kanssa johta-
neen Emilie Bergbomin kahdella uhrauksella, luopumisella runoili-
janhaaveista ja avioliitosta.54 Tämä uhridiskurssi kiihtyy huippuunsa 
kuvattaessa Suomalaisen Teatterin perustamista vuonna 1872: 

Elettiin siis aikana ja oloissa, joissa joka edistyksenaskel kan-
salliseen suuntaan vaati mitä sitkeintä taistelua, mutta joissa 
myöskin uhrautuvaisuuden henki oli voimakas […] Tämäkin 
sivistyslaitos oli siis yksistään taistelulla saatavissa ja uhrauk-
silla kannatettavissa […] Mutta vähän olisi kansallismielisten 
uhrautuvaisuuskin merkinnyt, jollei olisi ollut tiedossa mies, 
joka kykeni astumaan yrityksen johtoon […] Pian saamme 
nähdä, ettei sitenkään päästy uhrauksitta.55 

Uhri-sanan johdannaisten toistaminen toimii voimakkaana retori-
sena keinona, ja arvosteluista voidaan myös havaita, että se teho-
si.56 Samaa hyväksi havaittua, toistoon ja voimakkaaseen sanastoon 
perustuvaa mallia hyödynnetään myös myöhemmin kuvattaessa 
Bergbom-sisarusten vaikeuksia 1870-luvun puolessavälissä: “(j)oka 
päivä toi uusia huolia. […] Entäs kun sitten ikäviä selkkauksia 
sattui, kun sairaskohtaukset pakottivat muuttamaan ohjelmia ja 
suunnitelmia! Entäs kun raha-asiat kävivät ahdistaviksi, niin että 
koko teatteriyritys näytti rientävän vararikkoa ja perikatoa kohti!”57 
Huutomerkit ja toisto, retoriset kysymykset ja tunteisiin vetoavat 
sanavalinnat (vararikko, perikato) toimivat tehokkaina kerronnal-
lisina keinoina, ohjaavat lukijan huomiota ja sitovat hänet tekstiin 
ja kerrontatilanteeseen.

Teatterihistorian tarinalinja tasapainottelee läpi teoksen kollek-
tiivista kansakunnan rakentamista korostavan narraation ja yksilö-, 
usein suurmieskeskeisen, historiakäsityksen välillä. Romanttisen 
sankarikäsityksen mukaisesti teatteri ei olisi voinut syntyä ilman 
Johtajaa. Keskeistä Aspelin-Haapkylän tarinalinjalle onkin Kaarlo 
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Bergbomiin liittyvä henkilökultti. Teatterihistorian kertoja poh-
justaa nuori nero -toposta kuvaamalla Bergbomin erikoislahjak-
kuutta musiikin alalla sekä hänen omalaatuisuuttaan, herkkyyttään, 
epäkäytännöllisyyttään ja ”tuntehikkuuttaan”.58 Lisäksi Bergbomin 
nuoruusaika esitetään vain teatterityön esivaiheena, vaikka kertoja  
joutuukin lähteiden edessä myöntämään, ettei Bergbom vielä 
1860-luvulla ajatellut ryhtyvänsä teatterialalle.59 Nerot tarvitsevat 
kuitenkin elämäntehtävän, jotta nerollisuus ei tuhoa heitä. Teatteri-
historiassa Bergbomin tulevaisuus ”pysyi viimeiseen saakka salat-
tuna”, vaikka kehitys sittenkin oli kuin suunnattu teatteria kohti.60 
Nuori nero täydensi ulkomaanmatkoillaan ”tietonsa ja kokemuk-
sensa tulevaa tehtäväänsä varten”. Lopulta verho raottui ja kansan 
eteen asteli täyteen kukoistukseensa puhjennut erehtymätön, Ju-
malan paikalleen asettama Johtaja, joka rakasti kansaansa niin kuin 
lapsia rakastetaan.61 Sattumanvaraisuus ei kuitenkaan ollut hyväksi 
tälle nuori nero -topokselle. Tarinalinjan logiikan mukaisesti Berg-
bomin piti näytellä pääosaa suomenkielisen teatterin perustamiseen 
johtaneessa tapahtumakulussa, ja kertoja ratkaisi mennyttä todel-
lisuutta koskevan epävarmuuden ja lähteiden puutteen mahdolli-
suuksien diskurssilla: ”[…] varmana saatamme pitää että Kaarlo 
Bergbom oli ensimmäisiä Arkadia-yhdistyksessä […] Rohkea ajatus 
oli luultavasti  Bergbomin keksimä”.62

Kertoja ja kansallisen menneisyyden haltuunotto

Historiallisen romaanin ja historiankirjoituksen – fiktiivisen ja ei-
fiktiivisen kirjoittamisen – rajaa on käyty vetoamalla historiankir-
joituksen todellisuusviittaavuuteen ja lähderiippuvuuteen. On myös 
painotettu mennyttä koskevien esityksien väistämätöntä kesken-
eräisyyttä ja täydentyvyyttä verrattuna kaunokirjallisiin teoksiin. 
Historiaa pidetään lisäksi kirjoittamisen lajina, jossa kukaan ei ole 
äänessä, ja moniäänisyyttä nimenomaan kaunokirjallisuudelle tyy-
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pillisenä piirteenä.63 Lähtökohtana on tällöin vakaumus siitä, että 
historiankirjoituksessa mennyt kertoo itse itsensä ja historioitsija 
on tutkija, neutraaleja sanoja ja lauserakenteita tuottava välikappale. 
Kerronnan keinoihin ei tarvitse kiinnittää huomiota eikä niitä tar-
vitse problematisoida.64 

Kirjallisuudentutkimuksessa korostetaan fiktion pohjautumista 
tekijän rakentamaan tarinamaailmaan, jossa tarinan kuljettamisesta 
vastaa kertoja, jonka valinnoista tekijä ei ota vastuuta. Tekijä on 
näin irrotettu tarinamaailmasta. Kertojan käsitteellä voidaan kuvata 
tarinan kuljettajan osallisuutta tarinaan ja suhdetta tekijän rakenta-
maan tarinamaailmaan. Kertojaan liittyy läheisesti myös kysymys 
näkökulmasta: kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan, missä koh-
dissa ja miksi näkökulma vaihtuu? Historiankirjoitus on puolestaan 
nähty kirjoittamisen lajina, jossa tekijää ja kertojaa ei voi erottaa 
toisistaan eikä kertojan käsitettä tarvita.65 

Tekijä-historioitsijan teksti rakentuu kuitenkin sekin kertoja-
tyyppien, äänten ja näkökulmien vaihtelun varaan. Kuten edel-
lä mainittiin, teatterihistoriaa vie pääosin eteenpäin kaikkitietävä 
kertoja, joka on tapahtumien ylä- tai ulkopuolella. Hän valaisee 
toimijoiden ajatuksia ja motiiveja ja pitää tarinamaailmaa yllä ra-
kentamalla jatkumoja ja yhteyksiä tarinan eri osien välille. Kaik-
kitietävällä kertojalla on auktoriteettia: tarinamaailma on hänen 
hallussaan. Teatterihistorian kaikkitietävä kertoja pyrkii kuitenkin 
pysyttelemään näkymättömissä ja luo siten kuvaa neutraalista men-
neisyysdokumentista, joka syntyy kuin itsestään. Lukuisat suorat 
lähdelainaukset tukevat tätä kuvaa: kronologinen, teatterin arkea 
kuvaava kerronta katkeaa jatkuvasti näytelmien juonikuvauksiin tai 
päähenkilöiden kirjeistä ja sanomalehtiarvioista otettuihin katkel-
miin, jotka ovat paikoin useita kymmeniä sivuja pitkiä.66 Laajamit-
tainen lähteiden lainaaminen tuo kuitenkin myös näkyvän kertojan 
mukaan tekstiin. Hän ohjaa lukijan katsetta ja varmistaa että lähde-
lainaukset tulkintaan oikein: ”[…] se on kolmatta arkkia pitkä ja 
sisältää asiallisen tiedon ohella paljo turhaa väittelyä.”67
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Kertojan ääni saattaa kuulua myös lähdelainauksien keskellä.  
Eräs teoksen toisen osan avainkohtia on kuvaus Verdin Il Trovato-
re -oopperan esityksestä Helsingissä keväällä 1874.68 Tapahtuman 
kerronta nojaa pääasiassa sanomalehtiarvioihin ja kirjeisiin, mutta 
muistelevan, tapahtumiin mitä todennäköisimmin osallistuneen 
autobiografisen kertojan ääni osallistuu myös tulkintaprosessiin. 
Teoksessa sisennettynä esitetty Morgonbladetin arvio alkaa: ”Kan-
sallinen suomalainen ooppera on nyt olemassa!” Tämän jälkeen pu-
heenvuoro siirtyy hetkeksi kertojalle: ”Siinä arvostelijan lähtökohta. 
Trubadurin esitys käy kaiken yli mitä on voitu odottaa”. Kertojan 
väliintulon jälkeen Morgonbladetin teksti jatkuu: ”Laulu on oivallis-
ta, näytteleminen osittain niinikään.”69 Vaikuttaa siltä, että teatteri-
historian kertoja ei tietyissä kohdin luottanut lähteidensä välittämän 
viestin voimaan ja katsoi siis tarpeelliseksi syventää sitä omakohtai-
silla muistoillaan esityksestä ja omalla arvovaltaisella äänellään.

Kertojan äänen ympäröimät ja katkaisemat lähdelainaukset esi-
tetään useissa tapauksissa sisennettyinä ja leipätekstiä pienemmällä 
kirjasimella, eli lukijan annetaan ymmärtää, että ne ovat suoria lai-
nauksia alkuperäislähteistä. Vertaamalla näitä lainauksia Aspelin-
Haapkylän käyttämiin lähteisiin näkee kuitenkin varsin nopeasti, 
että niiden kieltä on muokattu ja siloteltu ja tarinamaailmaan sopi-
mattomia kohtia on jätetty pois. Teatterihistoria on aineistokokoel-
ma, aivan kuten Juhani Aho huomautti, mutta ei kovin luotettava 
sellainen. Paikoin lauseen päättävän pisteen ja seuraavan lauseen 
aloittavan ison kirjaimen välinen välimatka on paljon pitempi kuin 
teksti antaa ymmärtää, ja ajatusviivan takaa saattaa paljastua pois-
jätettyjä lauseita ja kappaleita.

Lähdelainauksien myötä kertoja toisinaan luovuttaa puheenvuo-
ron tarinamaailman keskeisille toimijoille. Aspelin-Haapkylä antaa 
erityisesti Kaarlo ja Emilie Bergbomin mutta myös teatterikriitikoi-
den kuljettaa tarinaa eteenpäin. Nämä lainaukset voi nähdä yksin-
kertaisimmillaan todisteina tekijä-historioitsijan luotettavuudesta, 
vaikka lähdettä tai lähteen ajankohtaa ei usein mainitakaan.70 Jos-
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kus tarkoituksena on vain elävöittää kerrontaa, tuoda siihen niin 
kutsuttua aikalaisväriä. Suorat lainaukset tai näkökulman vaihdos 

– esimerkiksi Aleksis Kiven Lea-näytelmän ensimmäisen suomen-
kielisen esityksen historiallinen merkitys todetaan G. Z. Forsmanin 
(Yrjö-Koskisen) äänellä – voivat myös olla tapa siirtää lukijan huo-
mion painopiste pois epätoivotuista tulkinnoista, tai, kuten tässä 
tapauksessa, kanonisoida tapahtumat.

Aspelin-Haapkylän esityksessä muiden kuin teatterinjohtajaa lä-
hellä olleiden henkilöiden näkökulma ei kuitenkaan juuri näy.  Lä-
himmäs rivinäyttelijöiden arkea päästään 1870-luvun puheosaston 
kiertue-elämää koskevissa kuvauksissa, joiden tärkein lähde ovat 
kiertuejohtaja Oskar Vilhon (ent. Gröneqvist) kirjeet. Vilhon ter-
veys heikkeni kurjissa kiertueolosuhteissa, ja kansallis-ihanteellisen 
ideologian sisäistänyt mies kärsi näyttelijöiden keskinäisestä eripu-
rasta ja suomen kieltä koskevasta piittaamattomuudesta. Väsyneen 
miehen terävimmät kommentit on kuitenkin jätetty pois: ”Onko 
siis ihmeellistä, että joka ruotsin sana heidän suustansa on puukon-
pistos sydämmeeni? Ja tuo vanha Savolainenkin! kuinka se minua 
äköittää. Laskee vaan laskemistaan kaunista ruotsiaan kuin uppinis-
kainen kyökkipiika.”

Yksi harvoja kirjoitusprosessia valaisevia itsereflektiivisiä kohtia 
liittyy Tampereen Sanomien teatteriseurueen vierailua kesällä 1876 
käsittelevään kirjoitteluun. Aspelin-Haapkylän mukaan aikakau-
delta oli hyvin vähän informaatiota, eikä lehdessä ilmestyneissä ar-
vioissa ollut juurikaan käyttökelpoista tietoa.  Hän lainasi kuiten-
kin osaa 8.6.1875 ilmestyneestä arviosta, jossa moitittiin näyttelijä 
Edward Himbergin kielitaitoa: ”[…] ymmärtämätöntä papattamis-
ta […] päästää puhetta kuin papuja vierittäis”. Himberg oli saanut 
jo aiemmin Aspelin-Haapkylän tarinassa kyseenalaisen kunnian 
esiintyä teatterin kansallisen päämäärän hylkäävänä näyttelijänä, 
joka sortuu ruotsinkielisten houkutuksiin, ja tämä teokseen mu-
kaan otettu lainaus siis vahvisti aiempaa tulkintaa. Teatterihisto-
riasta on kuitenkin jätetty pois lehden pitkä, kriittinen selostus 
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muidenkin näyttelijöiden kielitaidosta: yleisestä epäselvästä pu-
heesta, tavujen venyttämisestä, ruotsinvoittoisuudesta. Aspelin-
Haapkylä ei tehnyt tätä rivinäyttelijöiden maineen pelastamiseksi, 
sillä hän kommentoi näyttelijöitä varsin suorasukaisesti pitkin teat-
terihistoriaansa. Itsesensuuri liittyi pikemminkin huoleen teatteria 
johtaneiden henkilöiden julkisuuskuvasta, voitaisiinhan kieli- ja 
ammattitaidon puute lukea teatterin johdon syyksi. Teatterihisto-
riassa kirjeenvaihdossa paikoin selvästi esille tuleva teatterin johdon 
ja näyttelijäkunnan välinen antagonismi esitetään pehmennetyssä 
muodossa ja erityisesti hyvin teräväkielinen Emilie Bergbom lep-
peässä, äidillisessä valossa.

Sopivien lähdelainauksien lisäksi tarinalinjaa tukemaan tarvitaan 
soveltuva sanasto. Suomalaisen Teatterin oopperaosasto vieraili Vii-
purissa talvella 1874. Tapahtuman lyhyt kuvaus teatterihistoriassa 
perustui Wiborgs Tidning -lehden lukuisiin kritiikkeihin. Kertoja 
esittää oman tulkintansa: ”Totta kyllä […] esityksessä huomattiin 
paikoin että kiirettä oli pidetty, mutta siitä huolimatta oli menes-
tys varsin tyydyttävä”. 71 Tulkinta poikkeaa melkoisesti viimeisenä 
ilmestyneen kritiikin tunnelmasta: ”[…] kokonaisvaikutelma ei 
ollut tyydyttävä koska esitystavassa oli niin paljon puutteita ja vi-
koja.”72 Vastaavasti kriittinen arvostelija Turussa ei arvioinut Suo-
malaisen Teatterin esitystä kielteisesti vaan ”vähemmän suosiolli-
sesti”73 ja näytelmäkirjailija Ludvig Holbergin Jeppe Niilonpoika 
ei ”kelvannut” Viipurin yleisölle syksyllä 1874.74 Sanavalinta siirtää 
huomion teatteriesityksestä yleisöön ja sen epäisänmaalliseen epä-
suosiollisuuteen. 

Pitää kuitenkin muistaa, että Aspelin-Haapkylän päämääränä oli 
kuvata kansallisen kulttuurin kypsymistä täyteen kukoistukseensa, 
ei esimerkiksi analysoida teatterin vastaanottoa. Hän ei varsinaisesti 
vääristellyt totuutta, vaan jokaisen tekijä-historioitsijan tapaan va-
litsi sanastonsa ja lähteensä eli kertomuksessa kuuluvat äänet niin, 
että ne tukivat hänen luomaansa tarinalinjaa. Teatterihistorian ker-
tojapositioiden analysointi paljastaa myös näennäisesti vetäytyvän 
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kertojan näkyvyyden ja sen, kuinka huolellisesti kudottua teatteri-
historian neutraali, dokumenttimainen menneisyyskerronta on. 
Menneisyys oli tekijä-historioitsijan tiukassa hallinnassa. 

Kerronnan tempo ja sen fiktiivisyys

Kerronnan voi yksinkertaisimmillaan määritellä liikkeeksi valitusta 
alkupisteestä loppupisteeseen. Mennyttä käsitellessään tekijä-his-
torioitsija etsii tarinalleen näitä alku- ja päätepisteitä; historiankir-
joitus on menneisyyden kehystämistä alun ja lopun käsittein. Kun 
tämä mennyt muunnetaan kertomukseksi, sille luodaan myös oma 
kerronnallinen aikaulottuvuutensa. Tarina ei etene suoraviivaisesti 
alusta loppuun, vaan se tarvitsee kiertoteitä ja suvantokohtia, jotta 
lukija pysyy mukana ja saa kaiken tarvitsemansa tiedon.

Kuten edellä on todettu, Aspelin-Haapkylä rakensi kertomuk-
sensa kronologisesti. Se etenee 1860-luvulta vääjäämättä kohti Kan-
sallisteatterin talon pystyttämistä ja Bergbomien kauden loppua. 
Tiukan kronologian lisäksi Aspelin-Haapkylän teatterihistorialle 
on leimallista toisto: rakentaessaan kertomuksensa näytäntökausien 
varaan kertoja joutuu vuodesta toiseen palaamaan samoihin tapah-
tumiin, kuten näytäntökauden avajaisnäytäntöön, Aleksis Kivel-
le omistettuun vuoden ensimmäiseen näytäntöön, Runebergin ja 
Topeliuksen päivien viettoon teatterissa ja erilaisiin tasavuosittain 
toistuviin muisto- ja juhlanäytöksiin. 

Suomalaisen Teatterin jakautuminen 1870-luvulla puhenäyttä-
möön ja oopperaan oli kuitenkin haaste kronologisesti etenevän 
tarinalinjan yhtenäisyydelle ja pakotti kertojan liikkumaan tarina-
maailmassaan paitsi eteen- ja taaksepäin75, myös horisontaalisesti. 
Kaikkitietävä kertoja ratkaisee asian seuraamalla ensin oopperaa 
ja palaamalla sitten puheosastoon tai joissain tapauksissa päin-
vastoin: ”Trubadurin jälkeen ruvettiin valmistamaan Luciaa ja 
voimme sillä aikaa palata puheosastoon […] Katsokaamme nyt 
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mitä jälkimäinen oli kokenut Kuopiossa olonsa jälkeen.”76 Yksin-
kertaisella keinolla – muuttamalla tapahtumapaikkaa – suomen-
kielisen teatterin kaksi eri osastoa yhdistetään tarinamaailmassa 
paljon todellisuutta kiinteämmäksi kokonaisuudeksi. Tämä niin 
paikallisesti kuin ajallisestikin edestakainen liike rakensi myös 
kansakunnan syntymiselle välttämätöntä ”samaan aikaan toisaalla” 

-kokemusta tekstitasolla.77

Aspelin-Haapkylä tekee vain harvoja analyyttisia yhteenvetoja 
teatterin tapahtumahistorian eli toistuvien ensi-iltojen ja muiden 
esityksien yleisestä merkityksestä lukuun ottamatta paratekstejä, 
esimerkiksi otsikkoa ja alaotsikoita. Lukija turtuu yksityiskohtiin 
kiinnittyvään, toisteiseen kerrontaan – ja huomaamatta hänet on 
tempaistu mukaan kansallisen historiankirjoituksen itsestään sel-
vään kulkuun. Tapahtumista syntyy toiston myötä ketjuja, ketjuista 
vakiintuu traditioita. Kansallisten traditioiden luominen ja ylläpi-
täminen oli kansalliseksi määrittyvän teatterin tehtävä, jota tekijä-
historioitsija jatkaa historiassaan. Tapahtumien toistava esittäminen 
korostaa myös niiden runsautta ja Bergbomien vuodesta toiseen 
jatkuvan työsaran raskautta ja laajuutta. 

Luetteleminen voi myös olla tapa luoda kuva taka-alalla pysyttele-
västä kertojasta. Tapahtumat puhuvat puolestaan, ja lukija tulkitsee 
niiden merkityksen. Toisaalta hankalat, tarinalinjaan sopimattomat 
tapaukset voidaan myös kätkeä katalogimaiseen esitykseen. Mutta 
tämän näyttämökausittaisen ja näytäntökohtaisen yksityiskohtai-
suuden keskeltä kerronnan tempon muutokset ja sen suvantokoh-
dat nousevat hyvin selvästi esille. Lukija havahtuu ja pysähtyy nii-
den äärelle, kiinnittää niihin äkkiä huomiota.78 Tempon muutokset 
osoittavatkin tarinalinjan avainkohtia. Niissä kertoja ottaa käyttöön 
tunteisiin vetoavat, voimakkaat kielikuvat ja keskittyy päähenki-
löidensä ajatuksiin ja tuntemuksiin. Lukijasta tehdään mennei-
syyden silminnäkijä, ja kohtaukset saavat symbolista merkitystä. 
Tyypillistä näille avainkohdille Aspelin-Haapkylän kertomuksessa 
on kerronnan aikavirran muutoksen lisäksi niiden voimakas visu-
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aalisuus. Hän rakentaa kohtaukset tableau vivant -tyylisiksi eläviksi 
näyiksi, joissa laajasti ja elävästi kuvattu ensisijaistuu.79 

Teatterihistorian toinen osa jatkaa siitä, mihin ensimmäinen 
päättyi, suomenkielisen teatteriseurueen perustamiseen. Aspelin-
Haapkylä kirjoitti: ”Suomalainen teatteri oli siis olemassa. […] jo 
kesäkuun keskivaiheilla seisoi Kaarlo Bergbom ympärillään jouk-
ko valmiina työhön. […] Suomalainen teatteri oli siis olemassa.”80 
Bergbom kuvataan kuin patsaana, jota ympäröi uskollisten työn-
tekijöiden joukko. Odotuksentäyteistä ryhmää ympäröi tapahtu-
man merkitystä toistava motto: ”Suomalainen teatteri oli olemassa”. 
Tämä lyhyt kappale – verbaalinen historiallinen maalaus – on eräs 
Aspelin-Haapkylän kerronnan käännekohtia, todellinen alkupiste, 
joka muutti kaiken ja josta eteenpäin kaikki tapahtui. Ja kuvaavaa 
hänen tarinalinjalleen jatkossakin on se, että kaiken keskipisteessä 
seisoo Kaarlo Bergbom.

Kolme vuotta ennen teatterin virallista perustamista, toukokuussa 
1869, Suomalainen Seura oli kuitenkin jo esittänyt Aleksis Kiven 
Lea-näytelmän suomeksi Nya Teaternin tiloissa. Aspelin-Haapkylän 
kertomuksen mukaan suomenmieliset ylioppilaat halusivat järjestää 
suomenkielisen teatteriesityksen keväällä 1869, mutta eivät tahto-
neet löytää sopivaa näytelmää käännettäväksi. Silloin Kivi toimit-
ti järjestäjille Lea-näytelmän, ”ja kohta huomattiin, että siinä se 
nyt oli kuin taivaasta pudonnut näytelmä”.81 Seuraavaksi piti löytää 
näyttelijä, joka pystyisi esittämään Lean roolin. Ruotsalaisen teatte-
rin tähti, täysin ruotsinkielinen Charlotte Raa, joka oli ystävystynyt 
asiaa ajavien fennomaanien kanssa, lupautui lopulta opettelemaan 
roolin ulkoa suomeksi.

Aspelin-Haapkylä kertoo lyhyesti kevään kuumeisista harjoituk-
sista ja järjestelyistä ja pysähtyy sitten kuvailemaan itse ensi-iltaa. 
Lukijat näkevät Charlotte Raan kulisseissa, juuri ennen näyttämölle 
astumista. Raa on niin hermostunut, että häntä pitää kannatella kä-
sivarsista, mutta ”siinä tuokiossa kun hän astui ensi askeleen yleisön 
näkyville, oli kuin korkeampi voima olisi pyyhkäissyt pois taakan 
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ja ottaessaan hunnun kasvoiltaan lausuakseen ensimäiset sanat hän 
tunsi itsensä autetuksi”.82 Bergbomin sisarukset, jotka vastasivat 
järjestelyistä, ”valvoivat kun muut nukkuivat”, ja itse näytöksen 
jälkeen ”elettiin siinä tunnossa että suomalainen teatteri oli lähem-
pänä kuin ennen”.83 Kertoja hyödyntää tehokasta uskonnollista re-
toriikkaa ja esittää fennomaaniyhteisön kuin herätysliikkeenä, joka 
elää toisessa ulottuvuudessa, välitilassa, jossa vaikeuksien täyttämän 
nykyhetken ja ihannetulevaisuuden välinen raja on muuttunut lä-
päisevän ohueksi.84

Kuvatessaan Charlotte Raan saapumista näyttämölle tekijä-histo-
rioitsija ottaa vielä lisäpanokset käyttöönsä toistamalla avainverbin 
ja vaihtamalla aikamuotoa imperfektistä preesensiin: ”Mutta silloin, 
samassa kun Joas nousee polviltaan, Lea astuu sisään, astuu keveästi 
ja varmasti, ja kun isä moittii hänen viipyneen kauemmin kuin lupa 
myönsi, hän nostaa hunnun kasvoiltaan ja puhuu sisällisen hehkun 
vallassa…”.85 Imperfektin käyttö historiankirjoituksessa luo tari-
nalinjaa, kiinnikkeitä kertomuksessa esitettyjen tapahtumien välille. 
Preesens sen sijaan irrottaa tapahtuman kerronnan aikarakenteesta 
ja tuo sen nykyhetkeen. Se ohjaa kiinnittämään huomion kerto-
mis- ja lukemistapahtumaan ja rakentaa siteen kertojan ja lukijan 
välille.86 Kaiken kaikkiaan kuvaus Lean esityksestä teatterihistorian 
ensimmäisessä osassa on ladattu voimakkailla retorisilla elementeillä 
ja tehokkailla kerronnallisilla keinoilla; ei siis ihme, että tapahtu-
malla on edelleen keskeinen sija suomalaista teatteria käsittelevissä 
historioissa. 

Kertoja ei kerro lukijalle lähdettään. Lukija ei tiedä, oliko hän 
kenties itse seissyt kulisseissa todistamassa Raan jännittynyttä odo-
tusta. Teatterihistorian kertoja tuntuu ylipäätään hyödyntävän fik-
tion keinoja kautta historiansa. Keskeiset hahmot käyvät lainaus-
merkeissä esitettyjä vuoropuheluja, joiden lähdepohjasta lukijalle 
ei anneta tietoa. Esimerkiksi teatterihistorian ensimmäisessä osas-
sa professori Fredrik Cygnaeus ja edellä mainittu nuori näyttelijä 
Oskar Gröneqvist esiintyvät idealisoidussa vuoropuhelussa, jossa 
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Cygnaeus rohkaisee Gröneqvistiä hakemaan näyttelijäkoulutusta 
Tukholmasta ja Gröneqvist vakuuttaa uskoaan tulevaisuudessa to-
teutuvaan suomalaiskansalliseen teatteriin. Hetkistä myöhemmin 
Gröneqvist pohtii tulevaisuuttaan Tukholmasta käsin. Ajatukset 
ilmaistaan minä-muodossa: ”Teatterikoulu Helsingissä on jo ensi 
syksynä avattava, ja silloin kykenen ehkä jo hoitamaan aliopettajan 
virkaa.” Näiden sisäisten yksinpuhelukatkelmien välissä on kuiten-
kin suoria vaatimuksia: ”Kansallisteatteri Suomessa on viipymättä 
perustettava, ja siinä on suomi ehdottomasti oleva pääkielenä. Kun 
kiviteatteri nousee raunioistaan, tulee maamme omain lasten, pu-
huen kansankieltä, ensimäisinä astua sen näyttämölle.”87 Lukija ei 
tiedä, kuka tekstissä puhuu: Gröneqvist, Bergbom, fennomaanikol-
lektiivi vai kertoja itse? 

Kuvitteelliset dialogit eivät ole ennennäkemätön ilmiö historian-
kirjoituksessa. Yksi tapa täyttää aineiston harmittavat aukkopai-
kat on ollut sepittää todennäköisiä tapahtumakulkuja ja ajatuksia. 
Esimerkiksi ranskalainen historioitsija Augustin Thierry sijoitti 
teoksensa Récits de temps mérovingiens (1840) henkilöiden suuhun 
puheita, joita oli saatettu esittää mutta joista ei toistaiseksi ollut 
olemassa todistusaineistoa. Puheet esitetään sanatarkkoina lainauk-
sina, mutta niiden status kerrotaan: ne on rakennettu yleistäen, 
aineistona olemassa olevat, samantyyppiset lähteet. Lähteisiin no-
jautuvan historiankirjoituksen kentältä liu´utaan avoimesti fiktion 
puolelle.88

Yleensä historioitsijat siis paljastavat liukumisensa kerronnan re-
ferentiaalisuusasteiden välillä. Aspelin-Haapkylä ei kuitenkaan tätä 
tehnyt. Tästä huolimatta kyseessä ei välttämättä ollut puhdas mie-
likuvituksen käyttö ja sepittäminen. Teatterihistoriassa esitetyillä 
vuoropuheluilla ja yksityiselämän kohtauksilla saattoi olla todel-
lisuuspohjaa, josta referenssin puuttuminen nimenomaan kertoo. 
Ehkä ne olivat esimerkiksi osa kaikille tuttua teatterin historiaan 
liittyvää suullista perinnettä, jota Aspelin-Haapkylä halusi histo-
riaansa dokumentoida. Vastaanotossa niihin ei reagoitu kriittisesti, 
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ja esimerkiksi Aho oli vaatinut muistitietoon pohjautuvaa kerrontaa. 
Ne siis tuntuvat istuneen lukijoiden odotuksiin ja 1900-luvun alun 
historiakulttuuriin.

Ehkäpä kysymys pitäisi asettaa toisin. Tärkeää ei ole se, löytyy-
kö näille kohtauksille ja vuoropuheluille todellisuuspohjaa. Mie-
lenkiintoista sen sijaan on, että Aspelin-Haapkylä päätti kutoa 
kertomuksensa näin, jättää lähteensä tarkemmin määrittelemättä 
erityisesti kuvaillessaan tarinalinjansa käännekohtia ja esitellessään 
päähenkilöidensä sisäisiä taisteluja, liukuen näin fiktiivisen esittä-
misen puolelle. Fiktion ja ei-fiktion välisen rajan ylittäminen lisää 
kerronnan todellisuudentuntua ja uskottavuutta. Nämä liukumat 
toimivat samoin kuin musikaalissa aina vähän yllättäen alkavat tans-
si- ja laulukohtaukset: ne hyväksytään, koska ne kuljettavat tarinaa 
eteenpäin ja välittävät sen tunnelman ja vastaavat näin kuulijoiden 
odotuksiin. Fiktiiviset kohtaukset ei-fiktiivisen kerronnan keskellä 
houkuttelevat lukijan hylkäämään kriittisen asenteen ja astumaan 
niin sanotun fiktiivisen sopimuksen puolelle, hyväksymään tekijä-
kertojan luoman maailman.89

Menneisyyden avoimuus  
ja kansallisen historian väistämättömyys 

Aspelin-Haapkylä pohtii päiväkirjassaan 18. toukokuuta 1905 teat-
terihistorian kirjoittamiseen ryhtymisen syitä: 

Aamupäivällä onnittelemassa Emilie Bergbomin nimipäivän 
johdosta. Antti Almberg sanoi että minua on ajateltu Suoma-
laisen teatterin historian kirjoittajaksi. Tämmöisen historian 
kirjoittamisesta on jo kauan ollut puhetta, mutta nyt on tuu-
ma uudestaan viritetty johtajan eroamisen tähden. Jäähyväis-
juhlassa ilmoitettiin näet että yritystä varten on kerätty 2000 
markkaa. Asia vaatii miettimistä. Kaikessa tapauksessa on 
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aika  otollinen ei ainoastaan sentähden että Kaarlo Bergbo-
min aika on päättynyt, vaan erittäin sen vuoksi että hän itse 
vielä on elossa ja voi historioitsijaa auttaa.90

Kansankielisen teatterin alkutaipaleen saattaminen kirjoihin ja kan-
siin oli siis menneisyyden monumentalisoimista ja sen varustamista 
asianmukaisella terminologialla, sopivilla aluilla ja lopuilla. Teatteri-
historian yksityiskohtaisuus ja tiettyjen akateemisten konventioiden, 
kuten lähdeviitteiden, häivyttäminen osaksi kerrontaa91 saattaa vii-
tata siihen, että teos oli mitä ilmeisimmin suunnattu akateemisen 
yleisön sijasta ”kansalaisten oppikirjan” tarpeessa oleville, eli niille, 
jotka olivat puutteellisesti perillä kansallisen teatterin toiminnasta 
ja sen kansallisesta merkityksestä. Tästä syystä oli tärkeää, että suo-
menkielisen teatterin ensimmäiset kolmekymmentä vuotta muis-
tettiin ”oikein” eli valittujen aikalaistekijöiden ja -kokijoiden silmin 
ja äänin.

Aspelin-Haapkylän teatterihistorian vastaanoton muotoiluihin ja 
tekijä-historioitsijan historiankirjoitukseen liittyviin, paikoin hyvin 
viitteellisiin kommentteihin tiivistyvät 1900-luvun alun historian-
kirjoitukseen liittyvät odotukset ja vaatimukset. Tekijä-historioit-
sijalta odotettiin selkeää ja tunnistettavaa ideologista sitoumusta 
ja sen kannattelemaa, kognitiivisesti mielekästä tarinamaailmaa. 
Toisaalta haluttiin luoda täydellisen lähdepohjan varaan rakentuva, 
tosiasioihin pitäytyvä, arkistoaineistoja ja muistitietoa jälkipolville 
tallentava kirjallinen monumentti.

Aspelin-Haapkylän näennäisen objektiivisen, arkistoaineistojen 
varaan rakentuvan kerronnan tarkasteleminen näkökulmien ja ään-
ten vaihteluna paljastaa yleisellä tasolla, että kertojalla oli keskeinen 
rooli tarinamaailmansa hallitsijana, valintojen tekijänä ja lukijan 
vakuuttajana myös historiankirjoituksessa. Aspelin-Haapkylän teks-
tissään lainaamien alkuperäislähteiden lähempi tarkastelu muuttaa 
näennäisneutraalin moniäänisyyden vaihtelevassa määrin osallistu-
van ja näkyvän kertojan tiukasti hallitsemaksi kudelmaksi. Toisin 
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sanoen historioitsija näyttäytyy tekijänä, joka valitsee näkökulmia, 
metaforia ja sanoja, antaa merkityksiä ja luo menneisyydelle aluis-
ta, keskikohdista ja lopuista koostuvan tarinallisen rakenteen. As-
pelin-Haapkylän lisäksi myös teatterihistoriaa koskevat arvostelut 
osallistuivat teoksen tarinamaailman ylläpitämiseen jatkaessaan ja 
toisintaessaan tekijä-historioitsijan tarinalinjaa ja toistaessaan tämän 
pääargumentteja. 

Kirjallisuudentutkijat korostavat, että kirjallisuudenlaji ja sen 
aikaansaamat ennakko-odotukset vaikuttavat lukemisen tapaan: 
lukijat lukevat lajissa. Lajiodotukset ohjaavat myös historiantut-
kimuksen lukemista, mutta narraation, tarinankuljettamisen, ta-
solla eri tekstilajien keinot risteävät ja tekstilajien rajat hämärtyvät. 
Aspelin-Haapkylän teatterihistorian kerronnallisten keinojen kir-
jo hukkuu kronologisen narraation näennäisen yksitoikkoisuuden 
taakse. Kerrontaa tarkemmin analysoitaessa voi kuitenkin huoma-
ta muutoksia, sävyjä, pysähdyksiä ja unohduksia, jotka paljastavat 
tekijä-historioitsijan kertomukseensa rakentamien käännekohtien ja 
muistinpaikkojen ohella myös kirjoittamisajankohdan historiakult-
tuurissa vaikuttavia pohjavirtoja.

Vuosisadan alun kansallinen katse muutti mahdollisuuden koh-
taloksi. Aspelin-Haapkylän tarinalinjan kannalta oli välttämätöntä 
puristaa menneisyyden vaihtoehtojen runsaus kansalliseen kehyk-
seen ja esittää toimijat työskentelemässä Kansallisteatterin väistä-
mätön perustaminen päämääränään. Aspelin-Haapkylän teatteri-
historian analyysi osoittaa kansallisen historiankirjoituksen olleen 
vaihtoehdottomuuden diskurssi, jonka ylläpitäminen edellytti 
vaihtoehtoisten päämäärien ja historiankulkujen poispyyhkimistä 
ja tyhjäksi tekemistä. Aspelin-Haapkylän käyttämät retoriset ja ker-
ronnalliset keinot liittyivät tähän: näennäisesti vetäytyvän kertojan 
voimakas ääni ja ote paljastavat kilpailevien tulkintojen olemas-
saolon ja niiden uhkaavuuden vanhasuomalaiselle konsensuksen 
kaipuulle suurlakon ja eduskuntauudistuksen jälkeisessä poliittis-
sosiaalis-kulttuurisessa muutoksen tilassa.
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”PITÄISI OLLA PUOLEKSI RUNOILIJA VOIDAKSEEN 
KIRJOITTAA HISTORIAA…”
Kirjoittavat naiset ja isänmaan historia nuorisolle

Mervi Kaarninen

Suomalaisen nuorison historiakuvaan 1800-luvun lopulta lähtien 
vaikutti kaikkein eniten Zachris Topelius. Maamme kirja, Välskärin 
kertomukset ja Talvi-iltain tarinoita muuttivat Suomen historian 
saduksi, joka opetti nuorisoa rakastamaan isänmaata. Kun nuori 
tunsi menneisyyden, syntyi rakkaus isänmaata kohtaan. Topelius 
kirjoitti vuonna 1875 ilmestyneen Maamme kirjan oppikirjaksi yli 
kymmenvuotiaille. Kansakoululaitoksen laajetessa se kuului histo-
rian opetukseen, ja sitä käytettiin lukemistona muiden oppikirjojen 
rinnalla lähes kaikissa kansakouluissa aina 1940-luvulle asti.

Nuorison historiatietoisuuden kartuttamiseksi käynnistyi Tope-
liuksen tuotannon ohella ja jo ennen Maamme kirjan ilmestymis-
tä hankkeita, jotka kertovat suomalaisuusliikkeen pyrkimyksestä 
laajentaa suomalaisten ja erityisesti nuorison historiatietoisuutta. 
Seuraavassa kiinnitetään huomio kahteen Kansanvalistusseuran 
erityisesti nuorisolle suuntaamaan kirjahankkeeseen. Nuorisolle 
tarkoitettuja teoksia analysoimalla on mahdollista tuoda esiin aja-
tusmalleja ja verkostoja, joiden välityksellä nuorisolle opetettiin 
kansallista historiaa, ja pohtia, mistä lähtökohdista Suomen kansan 
historiaa kirjoitettiin 1860-luvulta 1910-luvulle. 
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Kansanvalistusseura kutsui vuonna 1898 lehtori Hilda Käkikos-
ken uudistamaan professori Julius Krohnin kirjoittamaa sarjaa Ker-
tomuksia Suomen historiasta, ja lisäksi Käkikosken piti kirjoittaa 
kertomuksille jatko-osia.1 Lähes samanaikaisesti Kansanvalistus-
seura perusti sarjan Elämäkertoja, jossa julkaistiin sekä kotimaisten 

Johan Ludvig Runeberg (1900)

F. M. Franzén (1905)

Suomen historia nuorisolle I–II (1908–1913)

Maila Talvion Johan Ludvig Runeberg ilmestyi Kansanvalistusseuran sar-

jassa Elämäkertoja vuonna 1900 sarjan ensimmäisenä osana, Ester Häll-

strömin F. M. Franzén ilmestyi Elämäkertoja -sarjan 14. niteenä vuonna 

1905 ja Hilda Käkikosken Suomen historia nuorisolle I–II vuosina 1908–

1913. Kansanvalistusseura alkoi 1890-luvulla nähdä nuorison omana eri-

tyisryhmänä, jota varten oli tuotettava oma kertomus isänmaan historias-

ta. Tästä syystä se käynnisti sarjan Elämäkertoja, joissa julkaistiin sekä 

kotimaisten että ulkomaisten suurmiesten pienoiselämäkertoja erityisesti 

nuorelle lukijalle sopivassa muodossa. Runeberg-elämäkerrassa sivuja oli 

106, Franzen-elämäkerrassa 175. Kansanvalistusseuran toisessa nuorille 

suunnatussa julkaisuhankkeessa oli tarkoitus uudistaa ja jatkaa professo-

ri Julius Krohnin aloittamaa sarjaa Kertomuksia Suomen historiasta. Työ-

hön palkattiin lehtori Hilda Käkikoski. Julkaisuhanke muutti muotoaan, ja 

Hilda Käkikosken työn tuloksena syntyi kokonaan uusi teossarja Suomen 

historia nuorisolle I–II, jonka ensimmäinen, 224-sivuinen osa Suomen 

historia nuorisolle 1. Pakanuuden aika ilmestyi vuonna 1908. Seuraavat 

osat ilmestyivät Hilda Käkikosken kuoleman jälkeen. Suomen historia 

nuorisolle II:1. Keskiaika ilmestyi syksyllä 1912. Tämän osan, jossa oli 

508 sivua, Hilda Käkikoski oli ehtinyt itse viimeistellä. Keskiajan historian 

muut niteet ilmestyivät vuonna 1913 J. W. Roothin tarkastamina: Suomen 

historia nuorisolle II:2–3. Keskiaika. Suomen kansan rauhan töissä ja Suo-

men historia nuorisolle II:4. Katolisuuden aika. f
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että ulkomaisten merkkimiesten pienoiselämäkertoja. Elämäkerto-
ja-sarjan kohdehenkilöiden valinta ja Krohnin kertomusten mo-
dernisointi liittyvät 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun 
tutkijoiden käymiin keskusteluihin historian tiedekäsityksestä ja 
tutkimusotteesta.2 Tällöin keskusteltiin myös historian kouluope-
tuksesta ja oppikirjoista, joita moitittiin kuiviksi, epäkäytännölli-
siksi ja monenkirjaviksi. Kritiikin mukaan oppikirjat vilisivät vain 
nimiä, sotia ja vuosilukuja.3 

Kansanvalistusseuran hankkeet valaisevat mielenkiintoisella taval-
la aikakauden historiakulttuuria ja sen sukupuolittuneita rakentei-
ta. Akateeminen tiedeyhteisö kuten myös yliopistoa lähellä olevat 
seurat ja yhdistykset olivat itsestään selvästi miesten toimintakent-
tiä. Miehet olivat täysverisiä ammattilaisia, kun taas naisten rooli 
määrittyi eri tavalla. Naiset toimivat tiedon välittäjinä eriasteisissa 
oppilaitoksissa, mutta tiedeyhteisössä vallinneiden perinteisten hie-
rarkkisten rakenteiden johdosta naisten mahdollisuudet tutkijoi-
na ja historiallisen tiedon tuottajina olivat 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa hyvin rajalliset.4 Kansanvalistusseuran hankkeissa 
oli kysymys tiedon soveltamisesta ja popularisoinnista, ja näin kir-
joittajiksi valikoitui muutamia naisiakin. Elämäkertasarjassa suo-
malaisista merkkimiehistä pääsivät kirjoittamaan Maila Talvio J. L. 
Runebergistä ja Ester Hällström Frans Michael Franzénista. Laura 
Harmaja puolestaan kirjoitti osuustoiminnan englantilaisen pio-
neerin Robert Owenin elämäkerran, ja Anna-Maria Tallgren kuvasi 
Norjan kansallisrunoilija Henrik Wergelandia.

Tässä luvussa analysoidaan Ester Hällströmin (1870–1950), Hilda 
Käkikosken (1864–1912) ja Maila Talvion (1871–1951) työtä histo-
riankirjoittajina kentällä, jossa suuri joukko professoreita ja tutki-
joita kansallisten tieteiden alalta oli määrittämässä ja rajaamassa, 
mitä Suomen kansan historia on ja miten siitä piti eri kansalaisryh-
mille kertoa. Nämä kolme naista pääsivät kirjoittamaan Suomen 
historiasta erityisesti nuorille lukijoille. Tässä tehtävässä heillä oli 
arvovaltaisia edeltäjiä, erityisesti Topelius ja Krohn, joiden luomaa 
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mallia ja rakennetta heidän odotettiin noudattavan historiaesityksiä 
kirjoittaessaan. Erityinen huomio kiinnitetään Käkikoskeen. Ana-
lyysin kohteena on, miten kirjoittajat ymmärsivät histo rian tutkimi-
sen ja kirjoittamisen eli historiallisen tiedon tuottamisen. Huomio 
kiinnitetään Käkikosken, Hällströmin ja Tal vion kirjoitusprosessiin 
ja työskentelyyn liittyviin käytännön ongelmiin, joista voi saada ku-
van kirjeenvaihdon, päiväkirjojen ja muistelma teosten välityksellä. 
Näiden kolmen naisen tekstit liikkuvat rajamaastossa, jossa kauno-
kirjallisuuden ja tietokirjallisuuden raja ei ollut missään suhteessa 
yksiselitteinen ja selväpiirteinen. Jännitettä asetelmaan loi kirjoit-
tajien sukupuoli. Tässä vaiheessa ei ollut lainkaan itsestään selvää, 
että naiskirjoittaja oli pätevä ja sopiva kirjoittamaan kansallisista 
merkkihenkilöistä ja Suomen historiasta. 

Luvussa edetään tarkastelemalla ensin Krohnin ja Topeliuksen 
tavoitteita nuorison historiatietoisuuden lisäämiseksi ja historian 
kouluopetuksen uudistamiseksi. Tämän jälkeen katsotaan, miten 
Kansanvalistusseuran fennomaanijohtajat ryhtyivät tuottamaan ja 
rakentamaan elämäkertasarjan avulla suurmieskulttia ja isänmaan 
historiaa nuorisolle eli kasvavalle sukupolvelle sopivassa muodos-
sa. Historian tutkimusprosessiin ja käytännön työhön syvennytään 
Hilda Käkikosken, Ester Hällströmin ja Maila Talvion työn kautta. 
Lopuksi tarkastellaan, millaisen vastaanoton isänmaan historiasta ja 
suurmiehistä kirjoittavat naiset saivat teoksilleen. Kirjoittajan suku-
puoli nousi esille erityisesti teosten vastaanotossa. 

Topelius ja Krohn  
lasten ja nuorison historiakasvatuksen edelläkävijöinä 

Topelius arvosteli jo vuonna 1863 ankarasti koulujen historian ope-
tusta. Hän kuvaili koulupojan historiamaailman vanhanaikaiseksi 
tomuiseksi kaapiksi, johon oli liimattu nimiä ja vuosilukuja. Tällä 
tavoin historia rakentui posliiniukkojen rivistöksi. Ukkoja kutsut-
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tiin kuninkaiksi, keisareiksi, paaveiksi ja sulttaaneiksi, ja näiden 
tehtävänä oli vain käydä sotia ja solmia rauhoja.5 Topeliuksen aja-
tuksena oli, että varhaisopetuksessa oli ensin keskityttävä oppilaiden 
lähiympäristöön ja isänmaahan ja vasta sen jälkeen tuli siirtyä koko 
maailman kuvaukseen.

Suomen kielen ja kirjallisuuden professori Julius Krohnilla oli 
selkeä näkemys ja esikuva, kun hän 1860-luvun lopulla ryhtyi kir-
joittamaan nuorisolle suunnattua isänmaan historiaa.6 Krohnin ta-
voitteena oli kirjoittaa samanlainen sarja historiallisia kertomuksia, 
joita Anders Fryxell oli julkaissut Ruotsissa vuodesta 1823 lähtien.7 
Teossarjasta Berättelser ur Svenska historien eli Kertomuksia Ruotsin 
historiasta ilmestyi kaikkiaan 46 osaa ”Ruotsin historian alkuajoista” 
aina vuoteen 1772 asti. Viimeinen osa julkaistiin vuonna 1879. Ker-
tomukset olivat aluksi elämäkerrallisia kuvauksia. Fryxellin kirjoja 
luettiin paljon, mutta hänen tulkintojaan myös kritisoitiin ja nii-
tä pidettiin virheellisinä.8 Fryxellin kertomukset tunnettiin hyvin 
myös Suomessa.9

Julius Krohn näki nuorille suunnatut kertomukset merkittävänä 
kansallistunnon herättäjänä. Krohnin aloittaessa työnsä historial-
listen kertomusten parissa hän asetti itselleen korkeat tavoitteet 
ja pohti samalla, pystyikö ne täyttämään.10 Tärkeintä oli pyrkiä 
lisäämään nuorison historiatietoisuutta, ja lyhyehkö kertomus 
oli todettu pedagogisesti sopivaksi välineeksi. Kertomuksia Suo-
men Historiasta ilmestyi vuosina 1868–1878. Se eteni niin sanotus-
ta pakanuuden ajasta katolisuuden ja uskonpuhdistuksen kautta 
Ruotsin suurvalta-aikaan. Kirjoitustyöhön oli aluksi tarkoitus tulla 
mukaan useampia kirjoittajia, mutta lopulta työ jäi Krohnin vas-
tuulle. Hän oli laatinut 1860-luvulta lähtien lähinnä kansakoulun 
käyttöön oppikirjoja Suomen historiasta. Kertomuksensa Suomen 
historiasta hän laati niin ikään kansakoulun historian opetuksen 
tarpeisiin.11 

Vuonna 1880 Krohn jatkoi sarjaansa uudistetulla formaatilla. Täl-
löin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi teoksen Suomen his-
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toria nuorisolle: (jatkoa ”Kertomuksiin Suomen historiasta”). 1, Kaarle  
X:nen Kustaan hallitus. Krohnin kertomukset saivat myönteisen 
vastaanoton. Niiden todettiin olevan hyödyllistä lukemista, ei vain 
nuorisolle vaan jokaiselle suomalaiselle. Krohnin todettiin olevan 
Suomelle se, mitä Fryxell oli Ruotsille. Krohnin Kertomuksia Suo-
men historiasta ilmestyi samaan aikaan, kun Topelius ideoi Maamme 
kirjaa. Jälkimmäisen toteutusvaihe kesti 19 vuotta, koska Topelius 
halusi kehitellä teokselleen pedagogisesti oikeanlaisen rakenteen.12 
Historiallisen lukukirjan piti miellyttää lukijaa ja samalla esittää 
oppilaille aineen sisältö. Topeliukselle historia oli ihmisten historiaa, 
jossa olennaista olivat tunteet ja identiteetti. Historian opetuksen 
piti olla hauskaa ja ohjata itsenäiseen ajatteluun. 

Maamme kirjaa luettiin kansakoulussa, ja se vaikutti laajalti kan-
sakoulun historian oppikirjojen sisältöön ja rakenteeseen. Topelius 
loi Maamme kirjassa oppikirjamallin, jonka avulla hän uskoi saa-
vutettavan historian opetuksen tavoitteet. Oppilaita tuli harjoittaa 
luetun ymmärtämiseen ja ohjata johdonmukaiseen ajatteluun. Näi-
den lisäksi oli vielä kolmas, aatteellinen tavoite, joka oli ”herättää 
rakkautta erääseen oikeutettuun ajatus- ja tunnepiiriin sekä halua 
sen tarkempaan tuntemukseen.”13 Tällä tarkoitettiin erityisesti oppi-
laiden kasvattamista isänmaallisiksi kansalaisiksi. Kansakoululainen 
oppi historiantunnilla rakastamaan Suomea ja sen suurmiehiä.

Maamme kirja rakentuu kuudesta luvusta, joista kolme viimeistä 
sisältävät kertomuksia Suomen historiasta. Kertomukset kuvasivat 
Suomen historian merkkimiehiä. Topelius kirjoitti Maamme kirjas-
sa, miten ”maamme on kasvattanut mainioita miehiä ja kansalaisia 
seuraavassa järjestyksessä: ensin piispoja, sitten valtiomiehiä, sitten 
tiedemiehiä, sitten runoilijoita ja viimeksi taiteilijoita. He ovat kaik-
ki palvelleet isänmaataan; mutta se joka palvelee isänmaataan, palve-
lee samalla myöskin ihmiskuntaa”.14 Topeliuksen näkemys Suomen 
kansasta historian liikkeelle panevana voimana ja toimijana antoi 
juonen Maamme kirjan kertomuksille. Ruotsin kuninkaat ja Suo-
men piispat elivät ja toimivat myös Krohnin kirjoituksissa. Topelius 
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kuvasi Suomen historiaa tiiviimmin ja pienemmän henkilögallerian 
avulla kuin Krohn omissa kertomuksissaan. Voidaankin ajatella, 
että Krohnin kertomukset toimivat aineistona, jolle Topelius antoi 
hengen ja päämäärän.

Kansakoulussa historiaa pidettiin vaikeana ja haasteellisena oppi-
aineena ja sitä opetettiin kansakoulun kahdella ylimmällä luokalla. 
Kansakoulun vuoden 1899 historian opetussuunnitelman mukaan 
historian opiskelu oli mahdollista aloittaa vasta kun oppilas oli saa-
vuttanut tietyn kehitystason.15 Historian opetuksen avulla haluttiin 
saada aikaan kokonaisvaltainen ja kauaskantoinen vaikutus oppi-
laan sielunelämään. Jos kansakoulun historian opetus täytti tehtä-
vänsä, sen uskottiin vaikuttavan oppilaan koko myöhempään elä-
mään. Suomen historia eli isänmaan historia oli etusijalla. Oppilaan 
piti ymmärtää, miten oma kansa ja ihmiskunta olivat saavuttaneet 
nykyisen kehitysvaiheen. Tärkeää oli ymmärtää Jumalan johdatus 
historian eri vaiheissa. Yleinen historia toimi isänmaan historian se-
littäjänä. Yleisen historian opetuksessa pääpaino annettiin aatteille, 
aatevirtauksille ja ihmiskunnan kehityksen yleisimmille piirteille, 
joita pidettiin valtiollista historiaa tärkeämpinä.16

Vuoden 1899 historian oppikirjasuosituksessa sekä Suomen että 
yleisen historian oppimäärät jaettiin kuuteenkymmeneen lukuun, 
mikä tarkoitti kuuttakymmentä oppituntia. Suosituksen mukaan 
varsinaisen oppikirjatekstin tuli antaa oppilaille faktat, kun taas 
havainnollisuutta oli määrä tulla oppikirjaan liitetyistä lukukap-
paleista eli kertomuksista, jotka toivat elävyyttä, valoa ja ”lasten 
tajuisuutta” historian oppimäärään. Tässä oppikirjakaavassa näkyi 
Topeliuksen vaikutus. Mallijäsennys eteni henkilöiden kautta, ja 
ensimmäisenä oppilaille kerrottiin Henrik- ja Tuomas-piispoista ja 
Ruotsin kuninkaista, ja 1800-luvulla näyttämölle astuivat Venäjän 
keisarit. Runeberg ja Snellman olivat nimiä, jotka kansakoululais-
ten oli syytä paina mieleen.17 Täsmällinen oppikirjaohjeistus tuotti 
nopeasti uusia kirjoja oppikirjamarkkinoille. Arvioissa kehuja sai-
vat oppikirjat, joissa Suomen historian oppikurssi oli Topeliuksen 
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esimerkin mukaan jaettu pieniin kertomuksiin. Onnistuneena pi-
dettiin nimenomaan muotoa, jossa isänmaan historiaa opetettiin 
tärkeitä tapahtumia ja ilmiöitä konkretisoivien henkilöiden kautta.18

Hilda Käkikoski Krohnin työn jatkajana 

Kansakoululaisten lisäksi haluttiin kartuttaa myös heitä vanhemman 
nuorison historiatietoisuutta. Kansanvalistusseura näki nuorison 
omaksi erityisryhmäksi, jota varten oli tuotettava oma kertomus 
isänmaan historiasta. Vuonna 1874 perustettu Kansanvalistusseura 
oli merkittävä kansalaisjärjestö, ja siitä kehittyi myös merkittävä kus-
tantaja. Fennomaanisen liikkeen keskeiseksi taustaorganisaatioksi 
luonnehditun Kansanvalistusseuran19 välityksellä fennomaanisivisty-
neistö kohtasi kansan: seuran tarkoituksena oli tuottaa ”valoa kan-
salle” erityisesti suomenkielisen kirjallisuuden avulla. Kansakoululai-
toksen laajeneminen loi kysyntää oppikirjoille, mikä soveltui seuran 
kustannuspolitiikkaan. Valistustehtäväänsä seura hoiti myös välittä-
mällä kirjoja kansankirjastoille ja julkaisemalla valikoimaluetteloita.20

Kansanvalistusseura halusi jatkaa Julius Krohnin historiallisten 
kertomusten julkaisemista, ja se osti sarjan kustannusoikeudet. 
Kertomukset piti kuitenkin modernisoida, koska uusi tutkimus oli 
muuttanut käsityksiä Suomen historiasta.21 Seura kutsui tehtävään 
fennomaanipiireissä hyvin tunnetun lehtori Hilda Käkikosken, joka 
katsottiin sopivaksi paitsi persoonansa myös opettajakokemuksensa 
ansiosta. Hän oli Suomalaisen Yhteiskoulun lehtori, naisasia-aktiivi 
Suomen Naisyhdistyksen piirissä, kuuluisa puhuja ja intohimoi-
nen kansanvalistaja.22 Käkikoski oli kirjoittajana luotettava valinta; 
voitiin uskoa, että hän tekisi uudistustyön topeliaanisessa henges-
sä. Hänen tiedettiin tuntevan historian hyvin, ja hänellä oli suuria 
ajatuksia, jotka hän osasi esittää lämpimästi. Käkikoskea luonneh-
dittiin ”talonpoikaistytöksi” ja ”tunteikkaaksi neroksi”. Hän he-
rätti huomiota myös ulkoisella olemuksellaan liikkuessaan kädet 
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taskussa ja puukko vyöllä.23 Myöhemmin hänet haluttiin muistaa 
nimenomaan ”ensimmäisenä Suomen tyttärenä”, joka sai nimensä 
suomalaiseen sivistyshistoriaan älyn ja sydämen ominaisuuksilla, vä-
symättömällä työn teolla ja horjumattomalla uskollisuudella, vaikka 
oli lähtöisin köyhästä kodista.24

Käkikosken ansiona oli, että hän oli harjoittanut opettajantyönsä 
ohella yliopisto-opintoja. Suomalaisen Tyttökoulun jatko-opiston 
tutkinto antoi mahdollisuuden kuunnella luentoja ja suorittaa ar-
vosanoja yliopistossa. Käkikoski aloitti pohjoismaisen historian 
laudatur-opinnot vuonna 1893. Ilmeisesti professori E. G. Palmén 
valitsi hänet Krohnin kertomuksien uudistajaksi ja jatkajaksi, kos-
ka tunsi hänet historian opiskelijana yliopistolta. Palmén oli myös 
Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja ja näin ol-
len Käkikosken esimies. Käkikoski laati historian arvosanaa varten 
Palménin ohjauksessa tutkielman Tanskan maaorjuudesta.25 Hän sai 
tutkinnon valmiiksi kolmen vuoden opintojen jälkeen lokakuussa 
1896. Hän luonnehti tutkintoaan ihmeeksi ja oli siitä äärettömän 
onnellinen. Alexandra Gripenbergiä hän kiitti erityisesti tuesta, jota 
oli tältä saanut tutkielmaa tehdessään.26 Yliopistossa suoritettu his-
torian arvosana Palménin oppilaana lisäsi Käkikosken uskottavuutta 
historiankirjoittajana.

Käkikosken historiakäsitykseen vaikutti keskeisesti Topelius, jon-
ka kodissa Koivuniemellä hän vietti kesät 1894 ja 1895. Käkikoski 
eli ensimmäistä kertaa sinne mennessään sisäistä kriisiä, joka liit-
tyi hänen henkilökohtaiseen uskonelämäänsä. Nähdessään, miten 
onnettomana Käkikoski painiskeli uskonkysymysten kanssa, Ale-
xandra Gripenberg ohjasi hänet Topeliuksen kotiin. Gripenberg 
oli Topeliuksen tyttären Toinin läheinen ystävä. Koivuniemellä 
päiväohjelmaan kuului opiskelun ja talon töiden ohella keskuste-
luja ”setä” Topeliuksen kanssa. Keskustelut koskettelivat Jumalaa, 
uskoa ja kirjoittamista. Topelius kuvasi omien teostensa syntyä, ja 
Hilda sai kysellä: ”Ja minä kyselin, kyselin Välskärin kertomuksista, 
Kustaa Adolfista ja Kaarle XII:sta, kyselin menneistä ja tulevaisista, 
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mutta ensimmäisenä ja viimeisenä oli aina kysymys Raamatun 
sanasta, Jumalan Pojasta, näkymättömästä maailmasta ja ijankaik-
kisesta elämästä.”27

Kansanvalistusseuran toimeksiannon mukaan Käkikosken pi-
ti kirjoittaa jatko-osat Krohnin kertomuksiin, jotka päättyivät 
1660-luvulle. Lisäksi piti modernisoida Krohnin kirjoittamat ker-
tomukset ja kirjoittaa Suomen esihistoria kokonaan uudestaan. 
Tehtävä oli Käkikoskelle merkittävä luottamuksen osoitus, mutta 
myös suuri haaste. Käkikoski ymmärsi tehtävän vaikeuden, ja hän 
näki alusta asti ”oppineet herrat” työnsä kriitikkoina. Hän asetti sa-
malla itselleen korkeat tavoitteet arvokkaaksi kokemansa tehtävän 
äärellä. Käkikoskelle opetustyö oli kutsumus. Hän näki isänmaan 
historian kirjoittamisen yhtälailla opettamisena ja suhtautui työ-
hönsä äärimmäisen vakavasti. Koulutyössä Käkikoski seurasi tark-
kaan oppilaiden tuntemuksia historian opiskelusta ja oppitunneis-
ta. Opettajana hän tunsi suurta iloa ja onnistumista kuullessaan 
oppilaidensa historian harrastuksesta. Surua ja murhetta hän tunsi, 
kun sai tietää, etteivät oppilaat olleet historiasta kiinnostuneita tai 
pitivät sitä ikävänä.28

Jalojen henkilöiden esimerkki elää ja vaikuttaa –  
Kansanvalistusseuran elämäkerrat nuorison kasvattajina

Maamme kirjan kertomusten kautta suurmiehet tulivat tutuiksi lap-
sille ja nuorille. Antiikin historiankirjoitukseen pohjautuvan ajatte-
lun mukaisesti Kansanvalistusseurassa korostettiin, kuinka jalojen 
henkilöiden esimerkki eli ja vaikutti, vaikka esimerkin antajat olivat 
kauan sitten kuolleet. Kertomusten kautta voitiin herättää halu seu-
rata heidän antamaansa esimerkkiä ja tulla heidän kaltaisekseen.29 
Lisäksi erityisesti Krohnin ja Topeliuksen teoksen vaikutuksesta oli 
syntymässä traditio, jossa erityisesti Suomen historiaa opetettiin 
henkilöiden kautta. Kansanvalistusseura ryhtyi suunnittelemaan 
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erityisen elämäkertasarjan perustamista. Ideana oli, että nuorisolle 
piti kertoa suomalaisista suurmiehistä. Tavoitteena oli, että uuden 
kirjasarjan vaikutuksesta jokaisessa talossa ja mökissä tunnettaisiin 
kotimaiset suurmiehet ja ymmärrettäisiin vaalia heidän muistoaan.30 
Seuraan oli saapunut esitys, jossa puhuttiin kotimaisten elämäker-
tojen puolesta. Huomiota olivat herättäneet seuran julkaisut, jot-
ka kertoivat ulkomaiden oloista ja ulkomaisista merkkihenkilöistä. 
Kansanvalistusseuran kalenterissa, joka oli ilmestynyt vuodesta 1881 
lähtien, julkaistiin säännöllisesti pienoiselämäkertoja ja henkilöku-
vauksia. Vuosina 1881–1899 näistä vain kahdessa kohteena oli ollut 
suomalainen.31

Elämäkertasarjalla Kansanvalistusseuran fennomaanijohtajat loi-
vat ja rakensivat suomalaista suurmieskulttia. Elämäkertojen kohde-
henkilöiden valinta kuvastaa selkeästi, keiden tekojen ja toiminnan 
kautta kansallista historiaa haluttiin rakentaa ja opettaa. Aluksi koh-
dehenkilöt valittiin Suomen uudemman historian alalta, ja historian 
professorit E. G. Palmén ja J. R. Danielson saivat tehtäväksi laatia 
tarkemman esityksen. Tässä vaiheessa tärkeänä pidettiin ”vuoden 
1809 miehiä”, eli miehiä, jotka olivat luomassa autonomiaa, sekä 
henkilöitä ”kirjallisen heräämisen alkuvaiheesta” ja lisäksi vuoden 
1863 jälkeen toimineita henkilöitä.32 Suurmiehiä, joiden elämäkerrat 
otettiin itsestään selvästi ensimmäisinä listalle, olivat Elias Lönnrot, 
J. L. Runeberg ja J. V. Snellmann. Neljäntenä listalle pääsi Antti 
(Anders) Chydenius. Myös Gustaf Mauritz Armfelt katsottiin heti 
ensimmäisten joukossa elämäkerran arvoiseksi.33 

Hanke laajeni vuoden 1899 loppupuolella, kun seura päätti ryhtyä 
julkaisemaan elämäkertoja myös ”maailmanhistorian merkillisim-
mistä henkilöistä”. Professorit Palmén ja Danielson joutuivat jälleen 
tekemään valinnan, millaisista henkilöistä suomalaisille tuli kertoa. 
Mukaan valintaraatiin kutsuttiin estetiikan ja nykyiskansain kirjal-
lisuuden professori Eliel Aspelin34. Maailmanhistorian keskeiset so-
tapäälliköt, hallitsijat ja vapaustaistelijat haluttiin esitellä nuorisolle 
jaloina esimerkkeinä, joiden kaltaiseksi heidän pitäisi kasvaa. Nämä 
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elämäkertasarjaan valikoidut henkilöt esiintyivät kansakoulun ylei-
sen historian lukukappaleissakin.35 Elämäkertojen lisäksi listaan oli 
liitetty joitakin yhteiskunnallisia instituutioita, kuten feodaalilaitos 
ja Englannin parlamentin kehitys. Kuningatar Elisabet I oli ainoa 
nainen, jonka mukaan tuloa elämäkertasarjaan harkittiin. Yleisen 
historian oppikurssissa oli yksi tunti omistettu Orleansin neitsyelle, 
mutta elämäkertakomitea ei listannut häntä historian merkkihenki-
löiden joukkoon.36

Elämäkertasarjan kohdehenkilöiden valinta sai aikaan mieli-
piteiden vaihtoa. Eliel Aspelin ei ollut tyytyväinen Palménin ja 
Danielsonin valintakriteereihin. Hänen mielestään sarja oli koh-
dentumassa liikaa poliittiseen historiaan ja sotahistoriaan. Aspelin 
korosti, että nuorisolle piti kertoa suurmiehistä ja hengen jättiläi-
sistä kirjallisuuden, kuvataiteen ja teatterin aloilta.37 Hankkeeseen 
oli värvätty mukaan Berliinissä väitöskirjaa tekevä Uno Ludvig 
Lehtonen, joka näki ulkomailta käsin yleisen historian merkki-
miehet erilaisesta näkökulmasta kuin professorit Suomessa. Hän 
yhtyi Aspelinin näkemykseen ja arveli, että hallitsijat ja mahtavat 
valtiomiehet olivat suomalaisen nuorison ajatusmaailmalle vieraita, 
koska he olivat ”kovin paljon suomalaista korkeammalla seiso-
vaa ihmissukua”. Näin heidän antamansa esimerkki menettäisi 
merkitystään. Lehtonen halusi saada suomalaiselle lukijakunnalle 
tutuiksi todellisia hengen sankareita. Nuorisolle piti kertoa eri alo-
jen tiedemiehistä ja taiteen uudistajista, jotka olivat lähellä kansaa. 
Näin voitiin saada kansa ja ennen kaikkea nuoriso harrastamaan 
näitä aloja enemmän.38 

Konkreettinen työ eli elämäkertojen kirjoittaminen nähtiin mut-
kattomana prosessina, ikään kuin palapelin kokoamisena. Aikaisem-
masta tutkimuksesta voitiin ottaa sopivat osat, joista oli mahdollista 
koota pienoiselämäkerta. Kansanvalistusseuran kirjastosta oli mah-
dollista hakea sopivia lähdeteoksia, jotka annettaisiin mukailtaviksi 
valituille kirjoittajille, joita kutsuttiin ”taitaviksi kynäniekoiksi”.39 
Ulkomailla työskentelevät suomalaiset tutkijat saivat tehtäväksi 
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hankkia siellä ilmestyneitä elämäkerrallisia lähdeteoksia. Lehtonen 
oli Berliinissä tutustunut teokseen Geisteshelden – Führende Geisten. 
Eine Sammlung Biographien herausgegeben von Dr Anton Bettelheim. 
Hän arveli, että sarjassa oli useita osia, jotka olisi mahdollista suo-
mentaa. Sarja oli toteutettu tieteellisiä vaatimuksia silmälläpitäen, 
mutta tarkoitettu samalla suurelle yleisölle. Kansanvalistusseura 
hankkikin heti kevään 1900 aikana 36 osaa sisältävän Geisteshelden- 
teossarjan.40

Lehtonen ehdotti, että kirjoitustyössä piti käyttää ”kyvykkäitä 
miehiä”, jotka pystyivät taitavasti mukailemaan teokset suomalai-
sille sopivaan asuun. Pian kuitenkin huomattiin, että teossarja ei 
suoraan soveltunut käännettäväksi tai mukailtavaksi suomalaisel-
le yleisölle. Kansanvalistusseuralle tärkeä yhteistyökumppani oli 
toinen fennomaaniyhteisö, Valvoja-lehti, jonka kantavia voimia 
Danielson ja Palmén olivat. Valvojan piiristä värvättiin sopivia kir-
joittajia.41 Lisäksi heitä haettiin oppikoulujen historian opettajien ja 
kansanopistojen johtajien keskuudesta. Näistä monilla oli filosofian 
tohtorin tutkinto.42 

Suomen historian merkkihenkilöiden esittelyn, ja samalla koko 
sarjan, aloitti Johan Ludvig Runebergin elämäkerta. Kirjoitustehtä-
vä annettiin 30-vuotiaalle, kirjailijana vielä nuorelle Maila Talviolle. 
Hän sai kutsun tehtävään professori E. G. Palménilta. Kirjoittajaksi 
oli pyydetty sekä professori Werner Söderhjelmiä että professori 
Valfrid Vaseniusta, mutta he olivat kieltäytyneet.43 Kansallisrunoi-
lija Runebergin valinta elämäkertasarjan aloittajaksi oli perusteltua. 
Teos ilmestyi vuonna 1900, ja sitä markkinoitaessa todettiin, että 
Kansanvalistusseuran Runeberg-elämäkerta oli ensimmäinen suo-
men kielellä julkaistu teos ”sankarin elämänvaiheista”.44 Runebergia 
seurasi Johann Heinrich Pestalozzin elämäkerta, jonka oli kirjoit-
tanut Zachris Castrén. Seuran esimies Agathon Meurman kirjoitti 
J. V. Snellmanin elämäkerran, joka julkaistiin sarjassa kolmantena. 
Teosta luonnehdittiin välttämättömäksi kirjaksi ”jokaiselle tosi-suo-
malaiselle”. Emil Nervander kirjoitti Fredrik Cygnaeuksesta, joka 
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sai elämäkerran ennen Lönnrotia, jolle oli vaikea löytää kirjoittajaa. 
Cygnaeus-elämäkertaa oli pyydetty Hilda Käkikoskelta, joka kui-
tenkin kieltäytyi muiden tehtäviensä vuoksi.

Runebergin, Snellmanin, Cygnaeuksen ja Lönnrotin jälkeen suo-
malaisten merkkihenkilöiden joukossa olivat vuorossa hyödyn ja 
valistuksen aikakauden miehet. Heistä ensimmäisenä elämäker-
ran sai Anders (Antti) Chydenius, josta kirjoitti professori Pal-
mén. Nuori historiantutkija Gunnar Palander kirjoitti Porthanis-
ta. Porthania seurasi Frans Michael Franzén, jonka elämäkerran 
kirjoittajaksi kutsuttiin Ester Hällström Forssasta.45 Runebergin 
edelläkävijänä pidetyn Franzénin mukaantuloa elämäkertasarjaan 
ei erityisesti perusteltu. Topelius oli laatinut Maamme kirjaan ker-
tomuksen Franzénista, jota hän luonnehti Suomen ensimmäiseksi 
suureksi runoilijaksi. Suomenkielisen lukijakunnan ajateltiin tar-
vitsevan kuvauksen tästä varhaisesta runoilijalahjakkuudesta, joka 
Ruotsiin muuton seurauksena oli jäänyt suurelle yleisölle vieraaksi. 
Syksyllä 1900 suunnitteilla oli myös Mikael Agricolan elämäkerta, 
joka julkaistiin vasta osassa 19 vuonna 1915.

Maailmanhistorian merkkimiesten sarjassa Johann Heinrich 
Pestalozzia seurasi Unkarin kansallinen herättäjä Tapani (István) 
Széchnyin. 46 Martti Lutherin elämään tarttui Agathon Meurman, 
jonka kirjoittamaa teosta luonnehdittiin arvosteluissa ”pirteäksi 
esitykseksi”. Vuonna 1913 ilmestyi Herbert Spencer -elämäkerta, 
jonka todettiin tarjoavan eteenpäin pyrkiville ”nuorille hengille 
paljon opetettavaa ja rohkaisevaa”.47 Ruotsin kuninkaat eivät mis-
sään vaiheessa saaneet paikkaansa Kansanvalistusseuran elämäker-
tasarjassa. Sen sijaan julkaistiin Aleksanteri I:n elämäkerta, jos-
sa keisaria luonnehdittiin jaloksi hallitsijaksi, jota Suomen kansa 
muisteli rakkaudella. Vuonna 1918 julkaistiin myös Aleksanteri II:n 
elämäkerta. 
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Hilda Käkikoski, Maila Talvio ja Ester Hällström  
kansallisen historian äärellä 

Kansanvalistusseura edellytti elämäkertasarjan kirjoittajilta jonkin-
laista näyttöä kirjallisesta toiminnasta. Kirjoittajakuntaan ei ensisi-
jaisesti haettu ammattitutkijoita, vaan ennen muuta ”taitavia kynä-
niekkoja”. Näin ollen myös naisille avautui mahdollisuus osallistua 
hankkeeseen. 1900-luvun alussahan historiatieteen koulutuksen 
saaneita naisia oli vain muutama ja väitelleitä kaksi. Vuonna 1896 
väitellyt Tekla Hultin suuntautui väitöksen jälkeen virkauralle, ja 
hänen poliittinen toimintansa kytkeytyi nuorsuomalaiseen puo-
lueeseen. Alma Söderhjelm väitteli vuonna 1900 Ranskan vallan-
kumouksen ajan lehdistöä käsittelevällä tutkimuksella. Väitöskirjan 
jälkeen hän laati jatkotutkimuksia ja oleskeli ulkomailla.48

Kun Hilda Käkikoski, Maila Talvio ja Ester Hällström aloitti-
vat historiankirjoittajina Kansanvalistusseuran hankkeissa, heistä 
ainoastaan Talvio oli jo julkaissut kirjoja. Yhteistä näille kolmel-
le naiselle oli, että kirjoittaminen oli ollut olennainen osa elämää 
lapsuus- ja nuoruusvuosista lähtien. Esimerkiksi Käkikoski oli jo 
tyttökouluaikana kirjoittanut runoja kirjeiden ja päiväkirjan ohella. 
1900-luvun alussa Kansanvalistusseura julkaisi Käkikosken puheita 
ja kirjoituksia kokoelmana Toivon toukomailta.49 

Tässä tarkasteltavia naisia yhdisti myös se, että he olivat Helsingin 
Suomalaisen Tyttökoulun tai sen jatko-opiston kasvatteja. Tässä 
oppilaitoksessa he omaksuivat suomalaisuusaatteen. Talvio opiskeli  
tyttökoulussa, Käkikoski sekä tyttökoulussa että jatko-opistossa, jos-
ta hän valmistui opettajaksi vuonna 1888 pääaineinaan historia ja 
äidinkieli. Käkikosken opettajana toimi muun muassa Julius Krohn, 
joka kuvausten mukaan herätti oppilaissaan voimakasta isänmaan-
rakkautta.50 Myös Ester Elfving (avioiduttuaan vuodesta 1893 Häll-
ström) oli suorittanut jatko-opiston opettajatutkinnon. Vaasalaisen 
pormestarin tytär saapui 1888 Helsinkiin opiskelemaan suoritet-
tuaan Oulun ruotsalaisen tyttökoulun kurssin. Hänen aikanaan 
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jatko-opiston opettajina toimivat muun muassa Valfrid Vasenius 
ja Mikael Soininen, jotka tekivät suuren vaikutuksen oppilaisiinsa. 
Valmistumisensa jälkeen Elfving toimi opettajana ja seurasi yliopis-
tossa kirjallisuuden ja filosofian luentoja. Hän suunnitteli jatkavan-
sa opintoja opettajan työn ohella, mikä vaati ylioppilastutkinnon 
suorittamista. Yliopisto-opinnot jäivät kuitenkin muiden asioiden 
jalkoihin, osin äidin vastustuksen vuoksi.51 Avioliitto apteekkari 
Karl Hällströmin kanssa vei pariskunnan Forssaan, jossa paikka-
kunnan sivistysriennot pyörivät heidän ympärillään.52

Käkikosken, Hällströmin ja Talvion kohdalla voidaan puhua 
Maarit Leskelä-Kärjen tapaan kirjallisesta sekatyöläisyydestä.53 He 
kaikki liikkuivat erilaisilla kirjallisilla kentillä: he tekivät käännös-
töitä, laativat sanomalehtikirjoituksia sekä kirjoittivat runoja, satuja 
ja romaaneja.54 Historiankirjoituksesta, puhumattakaan akateemi-
sesta tutkimustyöstä, heillä ei ollut kokemusta heidän tarttuessaan 
Kansanvalistusseuran hankkeisiin. Hällström, Käkikoski ja Talvio 
eivät kuuluneet tutkijoina yliopistoyhteisöön, mutta liikkuivat aka-
teemisen maailman liepeillä. Talviolle yliopisto ja tutkimustyö olivat 
tuttuja puolison, professori J. J. Mikkolan, työn kautta. Hänen tut-
tavapiirinsä muodostui 1900-luvun alussa yliopiston professoreista 
puolisoineen ja Valvoja-lehden yhteisöstä. Samoin Hällströmin per-
hetuttuina oli professoreita ja tutkijoita. Käkikoski oli suorittanut 
yliopisto-opintoja mutta ei tutkintoa.

Maila Talvio oli vuonna 1900 Runeberg-elämäkerran ilmestyessä 
kirjailijanuransa alussa. Hänen kirjoituksiaan oli julkaistu 1890-lu-
vun alusta lähtien sanomalehdissä muun muassa nimimerkillä Mai-
la ja Salon tyttö. Talvio seurasi 1890-luvulla puolisoaan J. J. Mikko-
laa työ- ja tutkimusmatkoille Itä- ja Keski-Eurooppaan ja hankki 
tarvittavia lisäansioita lähettämällä matkakertomuksia sanomaleh-
tiin. Varhaisissa kirjoituksissaan Talvio kuvasi kotiseutunsa elämää 
ja torppariyhteisöä. Kirjoituksissaan hän liikkui kaunokirjallisuu-
den ja paikalliselämää dokumentoivan kuvauksen välimaastossa. 
Varsinainen esikoisteos Haapaniemen keinu ilmestyi vuonna 1895. 
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Liisi  Huhtala on todennut Talvion henkilökuvauksesta, että Talvion 
säätyläistytöt rakentavat minuuttaan rakkaudesta kansaan, ei mie-
heen.55 Helmikuun manifestin jälkeen Talvio alkoi tulla tunnetuksi 
kansaan vetoavana, suuria mielenliikutuksia herättävänä juhlapu-
hujana.56 Tärkeitä asioita, joita Talvio nosti esille juhlapuheissaan ja 
kirjoituksissaan, olivat suomen kielen asema, raittius sekä itähämä-
läinen ja satakuntalainen maakunnallisuus.

Myös Ester Hällströmin elämään kuului nuoresta asti kirjoittami-
nen. Päiväkirjaa oululainen tyttökoululainen alkoi pitää jo 12-vuo-
tiaana.57 Päiväkirjoja ja kirjeitä Ester Hällström kirjoitti yhtä suju-
vasti sekä suomeksi että kotikielellään ruotsiksi. Helsingissä hän 
liikkui fennomaanisissa piireissä: Kansanvalistusseuran sihteerin 
A. A. Granfeltin kutsusta Hällström kuului seuran kalenterin kir-
joittajakuntaan. Hän sai työtilaisuuksia myös Valfrid Vaseniuksen 
kautta. Hän kuului Valvojan avustajiin ja laati lehteen arvosteluja ja 
kirjallisuuskatsauksia E. N. Setälän päätoimittajakaudella vuosina 
1897–1905. Setälä oli suomen kielen ja kirjallisuuden professori, joka 
vaikutti politiikassa sekä tiede- ja kulttuurielämässä. Hällström oli 
Setälän puolison Helmin läheinen ystävä. He olivat tiiviissä kirjeen-
vaihdossa, jossa kommentoivat muiden teemojen ohella erityisesti 
suomalaisen kirjallisuuden tilaa.58

Forssassa Hällström osallistui paikkakunnan kulttuuririentoihin 
ja laati Granfeltin tilaamia tekstejä.59 Hänen johdollaan ompelu-
seurassa luettiin Topeliuksen teoksia ja perehdyttiin tämän elämään 
ja aatemaailmaan. Hällström seurasi paikkakunnan kouluolojen 
kehittämistä ja oli mukana kotikoulutyössä. Pikkukaupungissa 
Hällström kaipasi pääkaupungin toimintaa, teatteria, kirjallisuutta 
ja kulttuuria. Syksyllä 1902 Hällströmit muuttivat Viipuriin, mikä 
antoi kirjailijan työstä haaveilleelle Esterille enemmän mahdolli-
suuksia itsensä toteuttamiseen. Päiväkirjamerkinnät kertovat hänen 
jo aivan nuorena haaveilleen ja unelmoineen kirjailijan työstä. Hän 
suunnitteli esimerkiksi sukukirjan tai sukutarinan kirjoittamista. 
Hän kommentoi päiväkirjassaan lukemiaan kirjoja ja laati itselleen 
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lukulistoja. Hän kuvasi tuntemuksiaan päiväkirjassa: ”Nyt kun olen 
poissa kotiaskareiden moninaisuudesta ja mieleni on vapaa ja liik-
kuu minne päin tahansa, tunnen yhä kasvavaa halua kirjalliseen 
työhön. Se vetää minut valtavasti puoleensa, jos vain voisin nähdä 
että sillä alalla johonkin pystyisin.”60 Suuresta palosta kirjallisten 
töiden pariin ja arvostuksesta tiedettä ja kirjoittamista kohtaan ker-
too myös Esterin suhde puolisonsa Karl Hällströmin työhön. Hän 
piti apteekkarin ammattia riittämättömänä ja vaati puolisoaan ryh-
tymään tieteelliseen työhön.61

Maila Talvio ja Ester Hällström  
suurmiesten kuvaajina 

Maila Talvio ryhtyi laatimaan Runeberg-elämäkertaa juuri siten 
kuin Kansanvalistusseurassa oli suunniteltu. Käytössä oli joukko 
lähdeteoksia, joita Talvio kutsui suureksi ainesjoukoksi. Tästä ai-
nesjoukosta hänen piti koota ja valita tärkeimmät asiat. Talvio mai-
nitsee esipuheessa käyttäneensä lähteinä J. E. Strömborgin, Fredrik 
Cygnaeuksen, C. G. Estlanderin, Gabriel Laguksen ja Valfrid Va-
seniuksen Runeberg-tutkimuksia. Saamansa tehtävän mukaisesti 
Talvio kirjoitti Runebergistä nimenomaan nuoria lukijoita ajatellen. 
Lapsuus- ja nuoruusvuosien kuvauksessa tulevaa kansallisrunoilijaa 
kutsutaan Janneksi tai Pikkujanneksi. Heti teoksen ensimmäises-
sä luvussa Janne liitetään Suomen sodan sankareihin ja kuvataan 
kohtaaminen lapsuudessa Döbelnin kanssa. Kouluvuosina Jannesta 
tulee Ludvig, ja kuvauksessa korostuu nuorukaisen rehellisyys, roh-
keus ja isänmaallisuus. Talvio kuvaa laveasti Runebergin työtä opet-
tajana sekä kouluelämää Helsingissä ja Porvoossa. Talvio loi laajan 
katsauksen Runebergin tuotantoon, jota hän luonnehti kansallis-
aarteeksi. Runeberg-elämäkerta toimi nuorille lukijoille oppaana ja 
käsikirjana runoilijan tuotantoon. 

Työn loppuvaiheessa Talvio joutui tunnustamaan luulleensa tehtä-
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vää paljon helpommaksi. Hän koki, että käsikirjoitus oli hajanainen 
ja että siitä välittyi lukijalle paikattu vaikutelma. Kaiken kaikkiaan 
hän oli hyvin epävarma työnsä lopputuloksesta. Professori Palmén 
oli kirjoitustyön aikana antanut Talviolle ohjeistusta. Talvio pyysi 
Palménia vielä käsikirjoituksen valmistuttua tarkastamaan sen ja 

”säälittä pyyhkimään mitä hyväksi näkee ja merkitsemään mihin 
suuntiin muutosten tulisi käydä”. Hänelle oli tärkeää saada sekä 
Palménin että tämän puolison Ida Palménin mielipide teoksesta. 
Talvio kirjoitti pelkäävänsä, että Palménien hyvät ajatukset hänestä 
kirjailijana tämän työn kautta kärsisivät.62 

Ester Hällström pääsi aloittamaan Franzénin elämäkerran kirjoit-
tamisen vuoden 1901 alkupuolella. Hällström oli onnellinen, kun 
sai tehdä työtä kirjojen äärellä. Aluksi hän kartoitti taustoja.63 Työ 
keskeytyi välillä eikä edennyt alkuperäisen aikataulun mukaan. Ester 
Hällströmille oli tärkeää, että hän sai tukea ja apua kirjoitustyössään 
ystävältään Helmi Setälältä. Ystävykset keskustelivat kirjeissään kir-
joittamisesta, kirjoista, poliittisesta tilanteesta ja naisten organisoi-
tumisesta ompelu- ja lukuseuroihin.64 Hällström arvosti sitä, että 
sai naispuoliselta ystävältään ja kollegaltaan arvion ennen kuin teos 
päätyi ”oppineille herroille”. Kirjoittaja antoi kriitikolleen täyden 
valtakirjan muokata kieliasua. Hällström oli ilmeisesti epävarma kir-
joittaessaan suomeksi ja pyysi Setälää käyttämään ytimekkäitä suo-
malaisia sanoja. Hällström esimerkiksi pelkäsi, että hänen kielensä 
oli yksitoikkoista.65 Helmi Setälän mukaan teos oli hauskasti kirjoi-
tettu, mutta hän pohti, oliko teksti liian oppinutta Kansanvalistus-
seuran julkaisuksi. Koska käsikirjoitukseen oli liitetty Franzénin ru-
noja, Helmi Setälä ehdotti, että Otto Mannisen tulisi lukea teksti ja 
tarkistaa erityisesti runojen suomenkielinen asu.66 Hällström lähetti 
käsikirjoituksen Setälän kommenttien jälkeen Kansanvalistusseuraan. 

Yhteistä kolmelle tässä tarkastellulle naiskirjoittajalle oli suuri pel-
ko alan ammattilaisia, ”oppineita herroja”, kohtaan. Hällströmkin 
näki työnsä pienenä ja vaatimattomana odottaen, että herrat ehtisi-
vät siihen edes ”pikkuisen” tutustua.67 Franzén-käsikirjoitus annet-



168 Mervi Kaarninen

tiin arvioitavaksi O. E. Tudeerille68, joka kirjoitti siitä myönteisen 
lausunnon kuitenkin korjausehdotusten kera.69 Helmi Setälä seurasi 
ystävänsä kirjan etenemistä ja onnitteli, kun tämä oli saanut myön-
teistä palautetta.70 Setälä auttoi Hällströmiä teoksen viimeistelyssä ja 
luki vielä lopullisen vedoksen.71 

Franzén-elämäkerta kattoi kohteen elämän lapsuusiästä vanhuu-
teen. Teokseen sisältyy useita poimintoja Franzénin runoudesta. 
Teos nojautuu elämäkertasarjan muiden osien tavoin aikaisempiin 
tutkimuksiin. Hällströmin tehtävänä oli liittää runoilija Suomen 
kansalliskirjallisuuteen ja selvittää lukijakunnalle hänen toimin-
tansa, erityisesti Ruotsiin muuton motiivit. Näin elämäkerrassa 
korostettiin Franzénin suomalaisuutta. Hällström kuvasi, miten 
sekä Suomen että Ruotsin kirjallisuuden historia halusi omistusoi-
keuden Franzéniin. Hällström tulkitsi Franzénin syvimmässä mer-
kityksessään kuuluvan suomalaisille: suomalaiset omistivat hänet, 
koska runoilija oli luonnonlaadultaan suomalainen.72 Loppulu-
vussa, joka on otsikoitu ”Franzén ja Runeberg”, Hällström pyrkii 
osoittamaan, kuinka Runeberg ja Topelius liikkuivat Franzénin 
jalanjäljissä:

 
Mitä hän siis antoi kansallemme semmoista, joka on elänyt 
senkin jälkeen, kuin hänen runonsa lakkasivat kaikumasta 
jokaisen huulilla? Ennen kaikkea hän on perinnöksi jättänyt 
eheän, sopusuhtaisen ja ihmeellisen maailmankatsomuksensa, 
jonka hän oli itsellensä luonut, ja joka hänen runoudessaan 
kuultaa läpi. Samalle perustukselle kuin Franzén laski Rune-
berg oman kirkkaan ja valoisan käsityskantansa olevaisuu-
desta, ja saman voi, jos mahdollista vieläkin suuremmalla 
syyllä, sanoa Topeliuksesta. Tämä maailmankatsomus on vii-
me vuosisadan kuluessa kasvattavana voimana vaikuttanut 
kansamme henkiseen kehitykseen.73
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Hilda Käkikosken kamppailu historiankirjoittajana 

Maila Talviota tukenut professori Palmén oli keskeisesti läsnä myös 
Hilda Käkikosken työssä. Tämä oli saanut täsmälliset ohjeet Kroh-
nin kertomusten uudistamiseksi. Teksti piti uudistaa siten, että van-
han teoksen kertomistapa säilyi. Sopimuksen mukaan esihistorian 
aika piti kirjoittaa kokonaan uudestaan.74 Käkikosken tutkimus- ja 
kirjoitustyö ei edennyt aikataulussa, ja hän suri ja pahoitteli työn 
viivästymistä. Kirjoittaminen tuntui vaikealta. Kirjeissään Käki-
koski pohti, millaiseksi hän ymmärsi historian tutkimuksen. Hän 
piti vaikeana kirjoittaa jatko-osaa, kun ei ollut tutkijana perehtynyt 
varhaisempaan ajanjaksoon. Hän kuvasi tilannettaan: 

Täytyy tunnustaa, että syyskaudella olin melkein kaiken toi-
von kadottanut. Huomasin, etten voi jatkaa, ellen saa alkaa 
alusta. Joka askeleella tuntui kuin jalat olisivat vajonneet peh-
meään tiehen, kun alituiseen tuli esityksessä esille seikkoja, 
joita olisi pitänyt selittää ja määritellä, mutta selitykset olisi-
vat kuuluneet edellisiin osiin. Olin mielestäni joka hetki kuin 
onneton opettaja, joka istuu luokan edessä ja huomaa että 
oppilaat ovat entiset tiedot unohtaneet ja suuri osa tunnista 
menee paikkaamiseen ja parsimiseen.75 

Käkikoski myös arvosteli Krohnin alkuperäisteosta todeten, että se 
oli herttainen, mutta ei historioitsijan laatima. Siitä puuttui kytken-
tä maailmanhistoriaan. Tällä hän tarkoitti, että Suomen historiaa ei 
voinut tarkastella irrallisena Itämeren maiden ja Skandinavian histo-
riasta. Omassa tutkimuksessaan Käkikoski näki tärkeäksi yhteyksien 
rakentamisen, kuten hän itse sanoi, yleiseen historiaan. Käkikoski 
pohti myös, miten historian opetuksen näkökulmasta nuorille tuli 
esittää Suomen historiaa. Hän yritti saada tekstiinsä elävyyttä ja 
innostusta, jonka avulla hän sai oppilaansa seuraamaan historian 
opetusta.76
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Kirjoittajan kriisiä ja ahdinkoa kuvaa hyvin se, miten Käkikoski 
koki hapuilevansa aiheensa kanssa ilmassa. Turvallisuutta hän tunsi 
saavansa, kun Palmén ohjasi kirjoitustyötä ja luki käsikirjoitusta.77 
Työn edistymistä hidasti myös Käkikosken sairastelu. Loppujen 
lopuksi Käkikoski päätyi muuttamaan alkuperäistä työsuunnitel-
maansa. Tammikuussa 1904 hän esitti uuden aikataulun Kansan-
valistusseuralle. Samalla hän oli päätynyt tekemään dramaattisia 
ratkaisuja omassa elämässään. Käkikoskelle tärkeintä oli täyttää vel-
vollisuutensa ja suorittaa loppuun työ, johon oli sitoutunut. Tämä 
työ – isänmaan historian kertominen nuorisolle – oli myös hänen 
suuri kutsumuksensa. Käkikoski luopui vakinaisesta opettajantoi-
mestaan ja omistautui päätoimisesti historiankirjoitustyöhön. Hän 
halusi hankkia lisää tietoja ja saada uusia näköaloja. 

Käkikoski uskoi, että tapahtumapaikoilla, museoissa ja kirjastoissa 
hän saisi inspiraation ja pystyisi kuvaamaan elävästi tutkimuskoh-
dettaan. Hän halusi olla ennemmin runoilija kuin historiantutkija 
ja historiankirjoittaja. Hänellä oli vahva eläytymiskyky, jota hän 
koki joutuvansa historiankirjoittajana kahlitsemaan. Hän onnistui 
puheissaan, pamfleteissaan ja lehtikirjoituksissaan saamaan yleisössä 
aikaan voimakkaita tunnereaktioita. Hän osasi muokata sanomansa 
iskeväksi, mutta tutkiminen ja historian tieteellinen kirjoittami-
nen oli hänelle opinnoista huolimatta uutta ja outoa eikä tuntunut 
omalta: ”En tiedä, mitä ne sanovat, jotka historiaa ymmärtävät – 
tarkoitan oppineita herroja, mutta minun mielestäni pitäisi olla 
puoleksi runoilija voidakseen kirjoittaa historiaa oikealla tavalla. 
Joskus minusta tuntuu, että olen runoilijatuulella, ja silloin työhuo-
neeni on täynnä piispoja, munkkeja ja rohkeita ritareita --- ja joskus 
luulen kuulevani kalvan kalsketta. Sellaisina hetkinä on hauska kir-
joittaa.”78 

Käkikoski koki esimerkiksi suuren innostuksen tunteen kootes-
saan aineistoa Tukholmassa. Ruotsin sankarikuninkaan Kustaa II 
Aadolfin historia alkoi elää Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa, 
jossa Käkikoski löysi kymmeniä kirja-aarteita, joiden avulla työinto 
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ja luottamus omiin kykyihin palasivat.79 Bonnie G. Smith on tuo-
nut esiin, että 1800-luvun naisille, jotka kirjoittivat ei- ammattilaisi-
na historiaa, oli ominaista rikas mielikuvitus ja eläytyminen. Käsitys 
lähteistä, viitteistä ja arkistoista ei asettanut naisille amatöörikir-
joittajina kahleita, ja naisten kirjoittamat historialliset teokset saa-
vuttivat suurta suosiota. Smith arvelee, että kysymys oli erilaisesta 
koulutustraditiosta. Sisäoppilaitosten ja poikakoulujen opetukseen 
liittyneet tieteellisen ja objektiivisen esityksen vaatimukset sekä en-
nen kaikkea latinan kieli olivat rakentamassa perustaa modernille 
tieteellis-objektiiviselle historiantutkimukselle. Tyttöjen ja poikien 
koulutus oli 1800-luvulla täysin erilaista ja eriytynyttä. Naiset olivat 
vapaampia kirjoittamaan. Tieteellisen koulutuksen myötä naisten 
suhde historian kirjoittamiseen alkoi muuttua.80 Hilda Käkikosken 
kokemaa ristiriitaa voidaan tarkastella myös tätä taustaa vasten. Hä-
nellä oli runoilijan mielikuvitus, mutta hän oli suomalais-kansal-
lisen historiankirjoituksen ja Palménin opetuksen kahleissa, joista 
hän ei katsonut voivansa liikaa irtautua, vaikka hänen mielikuvituk-
sensa olisi ollut valmis lentoon. 

Kansanvalistusseura hyväksyi Käkikosken uudistetun työsuun-
nitelman ja hankkeen pitkittymisen. Hän lähti pitkälle ulkomaan-
matkalle ja tutustui Itämeren ympäristöön vieraillen Pietarissa ja 
Laatokan rannoilla. Näin hän pääsi toteuttamaan tutkimuksellista 
ideaansa siitä, miten Suomen historia piti kytkeä yleiseen kehityk-
seen eikä tarkastella sitä irrallisena. Lisäksi historiallisten tapahtu-
mapaikkojen näkeminen merkitsi hänelle mahdollisuutta eläytyä 
siihen ympäristöön ja tapahtumiin, joista hän kirjoitti ja joissa hä-
nen kuvaamansa henkilöt olivat toimineet.81

Ulkomaanmatka toimi innoittajana, mutta silti nuorisolle tarkoi-
tettu Suomen historia ei edennyt odotusten mukaan. Käkikoskelle 
kasautui suuria vaikeuksia erityisesti Suomen esihistorian kirjoit-
tamisessa. Aikaisemmin oli sovittu, että Kaarle Krohn kirjoittaisi 
esihistorian osuuden, mutta hän ei ehtinyt tehdä sitä muiden teh-
tävien vuoksi. Suomen esihistoria oli 1900-luvun alussa tutkimus-
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alue, josta eri kansallisten tieteiden tutkijat kävivät kovia kiistoja.82 
Krohn halusi kuitenkin tukea Käkikosken kirjoitustyötä ja antoi 
luettavaksi teoksia, joiden katsoi olevan hyödyllisiä esihistorian 
kirjoitustyössä. Käkikoski aloitti tunnollisesti esihistorian opiske-
lun. Hän laati käsikirjoituksen nopeasti, noin puolessatoista kuu-
kaudessa loppuvuodesta 1905. Samaan aikaan Käkikosken kotiin 
Karjalohjan Heponiemelle kantautui suuria uutisia Pietarista ja 
Helsingistä suurlakon kiihkeinä päivinä. Marraskuun puolivälissä 
Käkikoski kirjoitti päiväkirjaansa Suomen kansan eläneen suuren 
hetken: ”Kevätmyrsky oli vyörynyt maamme yli ja katkaissut sor-
ron kahleet.”83

Heponiemellä Käkikoski seurasi aktiivisesti suurlakon jälkeisiä 
tapahtumia ja kirjoitti näkemyksistään ystävilleen. Hänellä oli esi-
historian kirjoituksen ohella tekeillä muita kirjallisia töitä. Hän 
kirjoitti Suomen naisten suuresta velvollisuudesta, jonka muuttunut 
yhteiskunnallinen tilanne äänioikeusuudistuksineen heille antoi. 
Käkikoski pohti itsekseen, miten outoa oli kirjoittaa kivikaudesta, 
kun muut rakensivat tulevaisuuden Suomea. Juuri se, ettei hän ollut 
itse mukana, sai kirjoitusprosessin yhä lennokkaampaan vaiheeseen. 
Hän kirjoitti esihistoriaa, ja näin hän tiesi ja muisti jotain näinä 
suurlakon päivinä tehneensä.84 

Toiminta Suomen Naisyhdistyksessä, suurlakon herättämät tun-
nelmat ja kirjoitustyö saivat Käkikosken pohtimaan naisen ja per-
heen asemaa esihistoriallisessa yhteisössä. Naisella ei ollut mahdol-
lisuutta valita puolisoaan yhteisössä, jonka tapoihin kuului vaimon 
ryöstö. Tästä muistona hän näki omanakin aikanaan elävät monen-
laiset häätavat.85 Toisaalta Käkikoski löysi myös valoisamman puo-
len esihistorian ajan naisen elämästä. Hän kuvasi perhettä ja perhe-
elämää, asuntoja, pukeutumista ja työtapoja. Hänelle toimijoita 
olivat suku ja perhe, naiset ja miehet. Käkikoski onnistuikin tuo-
maan elävyyttä esihistorian perheen elämään. Hän kirjoitti, miten 
emännät ja tyttäret aamuvarhaisella heräsivät kangaspuiden ääreen. 
Koko perhe oli työssä loimuavan päreen ympärillä. Hän kuvasi nai-
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sen elämää äitinä kertoen, miten mieskin oppi arvostamaan vaimoa, 
joka synnytti hänelle poikia. Käkikoski halusi nähdä esihistorian 
ajan suomalaisen naisen toimeliaana ja taitavana emäntänä eikä 
suinkaan miehensä orjana. Työ antoi naiselle aseman ja arvostuksen 
aikakaudella, jolloin hänellä ei ollut lakeja suojana.86 

Käkikosken vakavaa suhtautumista hänelle annettuun tehtävään 
ja vahvaa velvollisuudentuntoa tehtävän läpiviemiseksi vaikeuksis-
ta huolimatta kuvastaa se, että kun hänelle tarjottiin työpaikkaa 
Sortavalan seminaarin johtajattarena, hän ei ottanut sitä vastaan, 
koska halusi saattaa kirjoitustyön loppuun. Kouluasioista päättävä 
kirkollistoimikunnan päällikkö, Suomen, Pohjoismaiden ja Venäjän 
historian professori Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen totesi hänelle, että 
historiankirjoitus oli tärkeä velvollisuus ja sille oli vaikeampi löytää 
tekijä kuin seminaarille johtaja.87

Hilda Käkikoski vei syksyllä 1905 valmistuneen esihistoriansa hy-
vin jännittyneenä ja pelokkaana suuresti arvostamilleen ”tiedemie-
hille” luettavaksi.88 Palautetta alkoi tulla nopeassa tahdissa. Kirjoit-
taessaan esihistorian osuutta Käkikoski joutui keskelle tutkijoiden 
kiistoja. Käsikirjoituksen lukenut arkeologi Hjalmar Appelgren-
Kivalo totesi, että kirjoitus ei kelvannut ja että Käkikoskella oli ollut 
käytössään väärät lähteet, jotka olivat ”humbuugia!”. Arkeologi an-
toi uudet lähdeteokset, joissa olisi oikea kuva Suomen esihistoriasta. 
Käsikirjoituksen saama jyrkkä tuomio masensi Käkikosken. Hän 
koki raskaasti, ettei kelvannut mihinkään: ”Minä en ole tiedemies, 
minä olen innostunut ihminen ja minun täytyy saada kirjoittaa sel-
laista, missä mielikuvitus saa lentää. Minä en voi pysyä kuivassa tie-
teessä. – Nyt saan heittää koko historiani paperikoriin. Tekisi mieli 
itkeä, jos luulisi auttavan.” Masennuksen keskellä hän kuitenkin 
suunnitteli työnsä jatkoa ja arveli, että ellei onnistuisi kirjoittamaan 
tekstiä, joka kelpaisi, hän heittäisi paperit ”oppineille herroille” ja 
kehottaisi heitä kirjoittamaan itse parempaa.89

Käsikirjoitus sai paremman vastaanoton professori Kaarle Kroh-
nilta, joka oli lukenut teoksen mielihyvällä ja hyväksyi pääosin sen 
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tulkinnat. Krohn uskoi, että Käkikosken kirjoittamasta Suomen 
historiasta tulisi teos, jota luettaisiin paljon. Myös Krohn esitti 
korjauksia, mutta kokonaisuudessa hän piti kirjaa onnistuneena.90 
Käkikoski ehdotti vielä Palménille, että ”joku pätevä mies luki-
si koko teoksen”. Tällaisena pätevänä miehenä Käkikoski piti ni-
menomaisesti Palménia. Hän selitti tälle, ettei olisi ryhtynyt koko 
kirjoitustyöhön, jos hänellä olisi ollut tietoja niistä kiistoista ja 
uusista tutkimustuloksista, joita Suomen esihistoriasta jatkuvasti 
esitettiin.91 Työ vaati hänen mukaansa tiedemiehen taitoja ja suu-
ren kirjailijan lahjoja.92

Käkikosken elämä muuttui marraskuun suurlakon jälkeen. Vuo-
den 1906 lokakuussa hän lupautui ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin, 
ja uusi työmaa avautui vaalityössä. J. R. Danielson-Kalmari kan-
nusti Käkikoskea: oli aika ryhtyä tekemään historiaa ja historian-
kirjoitustyö sai jäädä syrjään.93 Maaliskuussa 1907 Käkikoski saattoi 
kirjoittaa päiväkirjaansa tulleensa valituksi valtiopäiville. Takana 
oli raskas vaalikampanja ja yli sata esitelmää.94 Käkikoski edusti 
Suomalaista puoluetta ja oli yksi sen kuudesta naisedustajasta. Hän 
toimi eduskunnassa vuosina 1907–1910.

Esihistoriaa käsittelevän käsikirjoituksen korjailu ja työstäminen 
jatkui poliittisen osallistumisen rinnalla, ja viitenä eri vihkona jul-
kaistu Suomen historia nuorisolle I. Pakanuuden aika alkoi ilmestyä 
vuoden 1907 jouluksi. Teos eroaa selvästi esikuvastaan Julius Kroh-
nin kertomuksista. Käkikosken teos on lukijalle selvästi vaativampi. 
Teksti koostuu laajahkoista luvuista, joissa ei ole Krohnille ominais-
ta tarinointia. Käkikoski aloittaa teoksensa käsittelemällä varhaisia 
tulkintoja niin sanotun Suomen suvun alkuperästä. Varsinainen 
teksti etenee siten, että Käkikoski esittelee sekä historian, kansa-
tieteen, arkeologian että kansanrunouden tutkimuksen tulkintoja 
ja vertailee niitä. Teos ei tältä osin ollut nuorisolle helppolukuinen, 
eikä se kansakoululaiselle avautunut. Tekstissä mainitaan lukuisia 
tutkijoita nimeltä, ja samalla tekstissä esiintyy paljon vieraita käsit-
teitä ja termejä. Toisaalta lukukokemusta keventää Käkikosken maa-
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laileva tyyli ja lennokas mielikuvitus: ”Olivat ulkonaiset olot miten 
karkeat tahansa, varma on, että isiemme ja äitiemme rinnassa jo 
pakanuuden aikana asui se jumaluuden kipinä, joka sitten kristin-
uskon vaikutuksesta kirkastui. Voitolle pyrkivä inhimillisyys lievensi 
sen, mikä alkuaan oli kovaa, ja jalostutti sen, mikä oli raakaa.”95

Suomen historia nuorisolle oli Hilda Käkikosken päätyö ja samal-
la elämäntyö. Esihistoriaa käsittelevän osan ilmestyttyä hän palasi 
keskiajan osuuden pariin eduskuntatyön ohessa. Keskiajan osuus 
oli ollut jo osin valmiina, kun hän ryhtyi kirjoittamaan esihisto-
riaa. Keskiajan historian ensimmäinen nide ilmestyi vuoden 1912 
lopussa. Teoksessa käsitellään ristiretkien ja Suomen valloittamisen 
aikaa. Kirja alkaa keskiajan historian lähteiden esittelyllä. Nuorelle 
lukijalle kuvaillaan ensin käyntiä harmaakivikirkossa, minkä jälkeen 
Käkikoski kertoo keskiajan historian lähteistä ja esimerkiksi Henrik 
Gabriel Porthanista historian kirjoittajana. Teos ei toimi perinteise-
nä deskriptiivisenä historian oppikirjana, vaan siinä yritetään tuoda 
esiin, miten historiantutkija työskentelee ja tekee päätelmiä. Nuorelle 
lukijalle pyritään antamaan käsitys historiallisen tiedon syntymisestä. 
Kirjoittaja opettaa, miten eri lähteistä koottujen tietojen avulla voi-
daan oppia ymmärtämään niitä vieraita, ulkomaalaisia, jotka tulivat 
opettamaan kristinuskoa.96 Hilda Käkikoski kirjoitti tammikuussa 
1910, että keskiajan historian valmiiksi saaminen oli hänelle kunnia-
asia, puhumattakaan siitä, että se oli elämän ja onnellisen kuoleman 
ehto.97 Hän ei nähnyt suurta elämäntyötään valmiina. Keskiajan his-
torian niteiden toinen ja kolmas osa ilmestyivät vuonna 1913 J. W. 
Roothin tarkastamina. Hilda Käkikoski kuoli marraskuussa 1912.

Sopimaton tehtävä naiselle? – Teosten vastaanotto

Ester Hällströmin vuonna 1905 ilmestynyt F. M. Franzén ei herättänyt 
keskustelua sanomalehdissä. Se näkyi vain Kansanvalistusseuran kir-
jamainoksissa. Maila Talvion vuonna 1900 ilmestynyt Johan Ludvig 



176 Mervi Kaarninen

Runeberg sai sen sijaan paljon huomiota lehdistössä. Lähes samanai-
kaisesti ilmestyi Eliel Vestin ruotsinkielinen Johan Ludvig  Runeberg.98 
Verrattuna Vestin kirjaan Talvion työtä kehuttiin, koska siinä oli 
”lentoa” Runebergin runoutta kuvattaessa. Talviolle oli tärkeää, että 
Palmén kirjoitti elämäkerrasta myönteisesti Valvojassa. Palménin mu-
kaan rouva Mikkola oli suorittanut tehtävänsä taitavasti. Lukija sai 
selvän ja virheettömän kuvan runoilijan elämänvaiheista, teoksista 
ja merkityksestä.99 Sen sijaan muuten elämäkerta ei saanut kehuja: 
yhden arvion mukaan se oli ”liian ahtaalle ahdettu, joten se ei voinut 
suurta tarvetta täyttää ”.100 Kirjeessään Ester Hällströmille Helmi Setä-
lä luonnehti teosta kokonaan epäonnistuneeksi ja triviaaliksi.101 Helmi 
Setälän ja Maila Talvion nuoruusaikainen läheinen ystävyyssuhde oli 
kariutunut, ja tämä lienee vaikuttanut Setälän arvioon. 

Julkisen murskatuomion Talvion teos sai Åbo Underrättelser 
-lehdessä. Arvostelija piti Kansanvalistusseuran elämäkertahan-
ketta sinänsä tärkeänä ja kiitti, että sarja käynnistyi nimenomaan 
1800-luvun tärkeimpänä pidetyn suurmiehen Runebergin elämä-
kerralla. Sen sijaan arvion kirjoittaja ei voinut ymmärtää, miksi 
näin arvokkaan elämäntyön kuvaaminen uskottiin kirjailijattarelle. 
Naiskirjailija ei hänen mukaansa pystynyt kuvaamaan miespuolista 
hengen jättiläistä. Arvostelija vertasi Talvion työtä Meurmanin kir-
joittamaan J. V. Snellman -elämäkertaan, joka oli hänen mukaan-
sa onnistunut. Olisi siis tarvittu kokemusta, tietoa ja runoilijaan 
kohdistunutta ihailua ja rakkautta, jotta Runeberg-elämäkerrasta 
olisi tullut yhtä ”aito ja miehekäs” kuin Meurmanin kirjoittamasta 
Snellman-elämäkerrasta.102

Runebergistä kirjoittaminen oli siis vaikeaa ja haastavaa, eikä Tal-
vio arvostelijan mukaan selvinnyt siitä sukupuolensa vuoksi:

Vi böra komma ihåg, att det gälde icke blott att nu för för-
sta gången till en helhet förena dragen af Runebergs lif från 
början till slut, utan att ge vårt folk en kraftig teckning af 



177”P I TÄ I S I  O L L A  P U O L E K S I  R U N O I L I J A  V O I D A K S E E N  K I R J O I T TA A  H I S T O R I A A…”

denna vår manligaste sångare. Uppfattningen, behandlingen, 
utförandet, allt förråder qvinnan utan förmåga att teckna 
sådan skaldenatur som Runebergs.[...] För vår del kunna vi 
ej förklara det vidtagna arrangemanget att öfverlåta förfat-
tandet af Runebergs biografi åt fru Talvio på annat sätt att 
ingen kompetent person åtagit sig det mer än vanligt svåra 
värfvet, och att folkupplysningssällskapet då tog emot hvad 
som stod till buds.103

Arvostelijan mukaan kirjailijatar oli viehättynyt esittämään Rune-
bergin elämän varrelta pieniä yksityiskohtia siten, että Runebergin 
kehitys kansallisrunoilijaksi jäi hämärän peittoon. Runebergiä ei 
kuvattu suurmiehenä, kuten olisi pitänyt: 

”Runeberg var en harmonisk natur, en helgjuten person, och 
han har blifvit söndersmulad. Hans uppfattning af lifvet var 
mäktig, och han har själf blifvit uppfattat som en helt vanlig 
människa. Han framställde sina tankar kraftigt och hänfö-
rande framställningen här är rent af tarflig på de allra flesta 
ställen. Det finns intet i denna biografi, som står över medel-
måtten, medan det mesta är där under.”104

Uusi Suometar ei ollut Talviota kohtaan yhtä ankara, vaikka huo-
mautettavaa löytyi suomenkieliseltäkin puolelta. Arvostelija moitti 
Runebergin nuoruusiän kehityksen kuvausta liian suppeaksi. Nuo-
risolle tarkoitetussa teoksessa tämä olisi ollut tärkeää. Moitteita tuli 
myös siitä, että kirjoittaja oli jättänyt kuvaamatta Runebergin hau-
tajaiset, joissa Snellman piti puheen. Arvostelija jatkoi: ”Muisto-
patsaista ja Runebergin kodista odottaisi myös jotain sanottavan, ja 
kuvia niistä olisi voinut olla. Suomenkieliselle yleisölle, varsinkin 
nuorisolle, sellaiset rakkaat isänmaalliset asiat ovat verraten vähän 
tunnettuja.”105

Ruotsin kielellä kirjoittaneen kansallisrunoilijan ja suurmiehen 
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elämäkerran laatimista pidettiin siis sopimattomana tehtävänä suo-
menkieliselle naiskirjailijalle. Näin ollen Talvio ei ollut sopiva kirjoit-
tamaan ensimmäistä suomenkielistä teosta isänmaan sankarirunoili-
jasta, ihaillusta suurmiehestä, joka oli asetettu korkealle kansakunnan 
kaapin päälle. Sukupuolen ja ammatin lisäksi kysymys oli kielestä. 
Suomenkielinen kirjoittaja oli erityisesti ruotsinkieliselle yleisölle 
mahdoton valinta. Suomenkieliset lukijat sen sijaan löysivät Rune-
berg-elämäkerran. Sitä painettiin aluksi 3500 kappaletta, kun sarjassa 
seuraavaksi julkaistua Pestalozzin elämäkertaa painettiin 3000 kap-
paletta. Kaiken kaikkiaan elämäkerrasta otettiin kolme painosta.

Käkikoski tunsi harvoin olleensa niin onnellinen kuin silloin, kun 
Suomen historia nuorisolle I. Pakanuuden aika alkoi ilmestyä. 106 Noin 
kaksi vuotta oli kulunut siitä, kun käsikirjoitus oli ollut asiantuntijoi-
den tarkastettavana. Hän koki, että hän sai nyt vetäytyä hankkeesta, 
johon oli mennyt kalliita vuosia. Hän odotti pelonsekaisin tuntein 
arvosteluja ja arveli, että ihmiset luottivat liikaa hänen kykyihinsä ja 
odottivat häneltä liian paljon. Esipuheessa Käkikoski liitti teoksensa 
siihen työsarkaan, jonka jo Topelius oli aloittanut. Hän kirjasi työnsä 
tavoitteeksi:

Myöskin me tahdomme kyntää vakomme edistyksen laajaan 
kylvömaahan, ja kuulua niiden joukkoon, jotka valmistavat 
vastaisille sukupolville valoisampaa tulevaisuutta. Siitä syystä 
me tahdomme tutkia Suomen kansan historiaa oppiaksem-
me esi-isiltä sitä voimaa, joka ei vastuksia väisty eikä pimei-
näkään päivinä toivoaan kadota. Isänmaamme historia on 
opettava meitä iloitsemaan joka ainoasta valistuksen voitosta, 
mutta se on opettava meitä vihaamaan vääryyttä ja rakasta-
maan niiden miesten ja naisten muistoa, jotka ovat tämän 
maan onneksi taistelleet ja työtä tehneet.107

Kirjamarkkinoille oli kaivattu helppotajuista ja kertovassa muodos-
sa esitettyä Suomen historiaa. Suomen historia nuorisolle I. Paka-
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nuuden aika saikin paljon huomiota sanomalehdissä, mutta siitä 
esitettiin ristiriitaisia arvioita. Tärkeänä pidettiin, että nyt saatiin 
uusimpaan tutkimukseen nojautuva, ajan tasalla oleva teos Suo-
men esihistoriasta. Kiittävissä arvioissa teoksen todettiin olevan 

”lennokas ja kuvausrikas”.108 Käkikosken teosta luonnehdittiin 
myös uupumattomaksi, innokkaaksi ja lämpimäksi työksi.109 Toi-
saalta arvosteluissa todettiin, ettei tekijä ollut tarpeeksi syventy-
nyt kirjoittamaansa asiaan, koska ei ollut alan tutkija ja kansalli-
set tieteenalat olivat hänelle vieraita. Arvosteluissa nostettiinkin 
näkyvästi esiin asiantuntijoina toimineet tohtorit ja professorit. 
Sen sijaan Uusi Suometar kirjoitti, että tekijä oli ammattilainen 
historian alalla ja hän oli nähnyt paljon vaivaa saadakseen teoksen 
ajanmukaiseksi.110 Koska teoksessa on jaksoja eri kirjoittajilta, oli 
näiden tyyli erilainen, mikä herätti myös kritiikkiä. Joissakin ar-
vioissa todettiin, että teos teki levottoman vaikutuksen.111 Vaikka 
 Uusi Suometar luonnehti Käkikoskea ammattilaiseksi, ei Historial-
liseen Aikakauskirjaan arvion kirjoittanut nimimerkki A. M. T. 
hänelle tätä tunnustusta antanut. Arvioitsija mainitsi Käkikosken 
saaneen apua monilta tutkijoilta, koska ei ole ammattimies. Moit-
teita Käkikoski sai erityisesti siitä, että oli nojautunut kielitieteen 
eikä muinaistutkimuksen tuloksiin kirjoittaessaan esihistoriasta. 
Arvio oli kuitenkin pääasiassa myönteinen, ja joistakin luvuista 
Käkikoski sai runsaasti kiitosta. Huomionarvoista on, että Käki-
kosken teos huomioitiin alan tieteellisessä lehdessä.112

Käkikosken teosta verrattiin edeltäjäänsä Julius Krohnin teokseen. 
Arvioiden mukaan uutuus ei kuitenkaan ollut erityisesti nuorison 
kirja. Se ei ollut niin helppotajuinen kuin nuorisolle kirjoitetun 
tekstin olisi pitänyt olla. Laajemmalle lukijakunnalle kirjaa pidettiin 
sen sijaan tervetulleena. Kirjan lukemisen luonnehdittiin vahvis-
tavan siteitä, joilla jokainen tuntee olevansa kiinnitetty kansaansa. 
Teosta luonnehdittiin kansalliseksi loistoteokseksi. Helsingin Sano-
mat mainosti sitä isänmaallisena joululahjana nuorisolle: teos oli 
ainoa ”kertoileva isänmaan historia, lennokas ja kuvausrikas”.113 
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Vuonna 1912 ilmestynyt keskiaikaa käsittelevä Suomen historia 
nuorisolle II. Keski-aika sai myönteisen vastaanoton. Sen arveltiin 
kuuluvan kaikkein arvokkaimpien nuorisokirjojen joukkoon. Kä-
kikoski oli arvioiden mukaan onnistunut laatimaan yleistajuisen, 
sujuvan ja luotettavan selostuksen Suomen varhaisesta historiasta. 
Tohtori Viljo Hytönen antoi kiitosta Uudessa Suomettaressa, koska 
tekijä oli ”vaivojaan säästämättä käyttänyt hyväkseen kaikki kirjal-
liset tietolähteet, mitkä meidän maamme keskiajan historiasta ovat 
olemassa.” Hytönen kuvasi kieltä kauniiksi ja sujuvaksi. Kielikuvat 
ja vertaukset tekivät esityksen helppotajuiseksi. Hytönen toivoi lo-
puksi, että Käkikosken teos leviäisi kaikkiin kansan kerroksiin he-
rättämään isänmaallista mieltä.114 Arvio tuo esiin sen, että Käkikoski 
oli onnistunut hyvin Kansanvalistusseuran asettamassa tehtävässä. 
Isänmaa ja Suomen kansa olivat toimijoita, joiden kautta Käkikoski 
kirjoitti historiaa. Käkikosken kirjat oltiin hänen kuolemansa jäl-
keen valmiita tunnustamaan myös tieteellisesti päteviksi. 

Lopuksi

Kansanvalistusseura piti 1800-luvun lopulla tärkeänä kertoa Suo-
men historiasta nuorisolle. Isänmaan menneisyyden oikeanlaisen 
tuntemisen uskottiin synnyttävän isänmaanrakkautta. Julius Kroh-
nin ja Topeliuksen mallin mukaisesti kiinnostus historiaan haluttiin 
herättää lyhyehköjen, henkilöhistoriaan keskittyvien kertomusten 
kautta. Moniosainen Suomen historia oli kansallinen projekti, jota 
Hilda Käkikoski kutsuttiin topeliaanisessa hengessä kirjoittamaan. 
Käkikosken työ jäi kesken, eikä hän ehtinyt jatkaa Julius Krohnin 
Kertomuksia Suomen historiasta 1800-luvulle asti. Kansanvalistus-
seura alkoi vuonna 1914 julkaista teossarjaa uudistettuna laitoksena, 
mutta ei löytänyt sopivaa jatkajaa Käkikosken suunnitelmalle. Sen 
sijaan professori Kustavi Grotenfelt tarkasti Krohnin kertomusten 
sisällön ja kirjailija Helmi Krohn (Setälä) modernisoi kieliasun. Uu-
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det painokset oli tarkoitettu kouluihin oppikirjoiksi, oheislukemis-
toiksi ja itseopiskeluun.

1900-luvun alussa ei ollut vielä hahmottunut selkeitä rajoja kau-
nokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden välille, mutta pyrkimyksiä 
tämän rajan vetämiseksi kansainvälisen esimerkin mukaisesti oli. 
Julkaisuissaan ja yhdistyksissään akateemiset tutkijat, ja erityisesti 
professorit, loivat puitteita tieteelliselle kirjoittamiselle ja valvoi-
vat samalla, mitä kirjoitettiin ja julkaistiin. Kansanvalistusseuran 
kahdessa nuorisolle suunnatussa historiahankkeessa kirjoittajiksi 
valikoituneet Maila Talvio ja Hilda Käkikoski joutuivat suurennus-
lasin alle ja kritiikin kohteeksi. He saivat tehtävät, joilla oli erityisen 
suuri valistuksellinen merkitys. Talvio kirjoitti kansallisrunoilija Ru-
nebergistä ensimmäisen suomenkielisen biografian. Käkikoski lähti 
tuottamaan kansallista kertomusta nuorisolle sopivassa muodossa. 
Talviota ja Käkikoskea ei valittu akateemisten ansioiden perusteella, 
vaan heidät kutsuttiin mukaan taitavina kirjoittajina. Valintaan vai-
kuttivat ennen kaikkea verkostot, joissa he olivat mukana. Molem-
pien tieteelliseen pätevyyteen – ja erityisesti sen puutteeseen – kiin-
nitettiin kuitenkin arvioissa huomiota. Ester Hällströmin tehtävä 
oli Talvioon ja Käkikoskeen verrattuna erilainen. Hänen piti liittää 
Franzén uudelleen osaksi kansallista kertomusta. Teos ei herättänyt 
sellaista voimakasta kritiikkiä, joka kohdistui Talvion Runeberg-
biografiaan.

Hällström, Käkikoski ja Talvio olivat kirjoittajina monitaitoisia 
ja ylittivät tieteellisen ja fiktiivisen kirjoittamisen rajoja. Heidän 
elämässään Kansanvalistusseuran tilaamilla kirjoitustöillä oli eri-
lainen merkitys. Hällström pääsi harjoittelemaan kirjoittamista 
Franzén-elämäkertaa laatiessaan. Hän sai julkaistua kirjan ja pääsi 
toteuttamaan sellaista, mistä oli haaveillut ja unelmoinut. Hällströ-
min kirjallinen ura lähti nousuun vasta noin parikymmentä vuotta 
myöhemmin, jolloin hänestä tuli erityisesti romaanillaan Sunnuntai 
tunnettu kirjailija. 1920- ja 1930-luvuillakin hän liikkui kaunokirjal-
lisuuden, tietokirjallisuuden ja historiankirjoituksen välimaastossa. 
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Hän kirjoitti muun muassa elämäkerran Mathilda Wredestä. Tal-
violle Runeberg-elämäkerta oli eräänlainen välityö muiden kirjallis-
ten töiden lomassa. Murskaavat arvostelut eivät häntä vaientaneet. 
Hän oli tuottelias kirjailija, ja myöhemmin hän innostui erityisesti 
Helsingin historiasta. Talvion Helsinki-trilogiaa on arvostettu histo-
riallisen romaanin uudistajana.

Hilda Käkikosken elämässä isänmaan historian kirjoitus nuori-
solle sai jopa traagiset mittasuhteet. Hänellä oli näkemystä, intoa ja 
mielikuvitusta. Sen sijaan monet yhteiskunnalliset tehtävät, rahavai-
keudet, yksityiselämän huolet ja kirjoitustyön paine mursivat hänen 
heikon terveytensä. Käkikoski oli rohkea ja vahvasti asialleen omis-
tautunut nainen. Hän ei ollut akateeminen tutkija, vaan enemmän 
opettaja, julistaja ja runoilija, eikä hänen ollut historiankirjoittajana 
helppo löytää sanottavalleen sopivaa formaattia. Tiede ja näkemys- 
erot Suomen esihistoriasta pelottivat ja kahlitsivat Käkikoskea, jon-
ka mielestä historiankirjoittajan olisi pitänyt olla enemmän runoi-
lija. Käkikosken elämänfilosofiassa oli tärkeää tuntea olevansa hyö-
dyksi. Tätä hän historiaa kirjoittaessaan jatkuvasti pohti. Opetus- ja 
kansanvalistustyössä hän koki olevansa nimenomaan isänmaalle 
hyödyksi. Pian hänen työnsä joutui julmaan arviointiprosessiin, jota 
hän ei ollut sopimusta tehdessään odottanut. Esihistoria oli alue, 
joka herätti voimakkaita intohimoja ja kiistoja eri tieteenalojen tut-
kijoiden kesken. Käkikoskelle tilanne tuli siinä mielessä yllätyksenä, 
että hänen ei alkuperäisen suunnitelman mukaan pitänyt edes kir-
joittaa esihistorian osuutta. Yliopistosta tulleet professorit ja tohtorit 
esiintyivät Käkikosken kuten myös kahden muun historiaa kirjoit-
tavan naisen edessä kaiken tietävinä auktoriteetteina ja pystyivät 
näin lyömään kipeästi historiantutkijana ja kirjoittajana aloittelevaa 
naista. Hilda Käkikoski muistetaan ennen kaikkea naisasianaisena, 
kansanvalistajana ja Suomalaisen puolueen tulisieluisena kansan-
edustajana. Vuonna 1934 ilmestyneessä elämäkertateoksessa hänet 
nimettiin ”isänmaan tyttäreksi”. Sitä hän oli taustansa, poliittisen 
uransa ja sisäistämänsä isänmaan historian perusteella.
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HISTORIA ”HERÄTYKSENÄ NAISASIAN 
SUUREMPAAN HARRASTUKSEEN” 
Alexandra Gripenberg Suomen naisten menneisyyden  
tulkkina 

Tiina Kinnunen

”Ei löydy maastamme toista naista, jolle naisasia olisi samassa mää-
rässä sydämenasia kuin tämän kirjan tekijälle Alexandra Gripenber-
gille. Naisasialle, naisen aseman parantamiselle on hän omistanut 
koko elämänsä.” Näin luonnehti Tilma Hainari Naisasian kehitys eri 
maissa -teoksen kirjoittajaa Alexandra Gripenbergiä teoksen neljän-
teen osaan laatimassaan jälkikirjoituksessa.1

Niin Gripenberg kuin Hainarikin olivat vakuuttuneita siitä, että 
historian kirjoittamisella oli oma tärkeä osansa työssä naisasian 
edistämiseksi. Naisasian kehitys eri maissa I–IV oli Gripenbergin 
vuosina 1893–1903 ilmestyneen kolmiosaisen Reformarbetet till 
förbättrande av kvinnans ställning -teoksen (jatkossa Reformarbe-
tet) tarkistettu ja täydennetty suomennos sillä erotuksella, että 
Suomea koskeva osuus oli erotettu omaksi kirjakseen. Reform-
arbetet-teoksen kolmannen, kaikkia Pohjoismaita käsittelevän 
osan ilmestymisen (1903) jälkeen suomalaisten naisten asema oli 
valtiopäiväuudistuksen myötä siinä määrin muuttunut, että Gri-
penberg katsoi tarpeelliseksi laajentaa Suomea koskevaa osaa. Sa-
malla se erotettiin omaksi niteekseen. Teossarjassaan Gripenberg 
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loi  tulkinnan naisten asemasta ja siinä tapahtuneista muutoksista 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Naisasian kehitys eri maissa -teos kuvaa naisten aseman kehitystä 
kaukaa menneisyydestä alkaen, mutta erityinen huomio kiinnitetään 
naisten toimintamahdollisuuksiin 1800-luvun ja 1900-luvun alun 
yhteiskunnassa. Toimintamahdollisuuksien laajentuminen kytketään 
naisliikkeiden2 muotoutumiseen ja nähdään pitkälti niiden toimin-
nan tuloksena. 1800-luvun myötä mielipiteenvaihto naisten paikasta 
modernisoituvassa yhteiskunnassa politisoitui, ja Gripenbergin mu-

Alexandra Gripenberg: Naisasian kehitys eri maissa 

IV (1909) 

Alexandra Gripenbergin Naisasian kehitys eri maissa IV on lähes 200-sivui-

nen nide, joka ilmestyi vuonna 1909 WSOY:n kustantamana. Se käsittelee 

naisten aseman kehitystä Suomessa ja suomalaisen naisliikkeen ponniste-

luja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Kyse on neliosaisen 

teoksen viimeisestä osasta. Aiemmat, muiden maiden kehitystä käsittele-

vät osat ilmestyivät vuosina 1905, 1906 ja 1908. Teos ilmestyi alun perin 

ruotsiksi kolmiosaisena vuosina 1893–1903. Teoksen tavoitteena oli välit-

tää tietoa ja aktivoida lukijoita naisasiatyöhön. 

Kyse on tietokirjasta, jota laatiessaan Gripenberg perehtyi tutkimus-

kirjallisuuteen ja erilaisiin dokumentteihin. Teos sisältää varsin runsaasti 

pitkiä suoria lainauksia käytetyistä lähteistä. Alaviitteiden käyttö ei ole 

systemaattista, ja paikoitellen käytettyihin lähteisiin viitataan tekstin si-

sällä. Käsittely etenee kronologisesti, ja pääpaino on 1800-luvussa. Sitä 

aikaisempia vaiheita käsitellään seuraavien teemojen alla: nainen muinais-

suomalaisten keskuudessa; luostarit, noitavainot, naiset ja isoviha; naisia 

uskonnollisten liikkeiden johtajina 1700-luvulla. 1800-luvun käsittely kes-

kittyy naisasian näkökulmasta keskeisiksi määriteltyihin henkilöihin, nais-

ten asemaa käsitteleviin valtiopäiväkeskusteluihin, keskeisiin uudistuksiin 

koulutuksessa sekä organisoidun naisliikkeen työhön. f
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kaan siinä ei ollut kyse vain naisista: ”Se on ihmiskunnan kysymys, 
kysymys koko ihmiskunnan elimistön vapautuksesta ja sopusoin-
tuisesta kehityksestä.” Sen kuvaaminen, miten kysymys naisten ase-
masta on eri maissa ”päässyt päiväjärjestykseen ja missä määrin se on 
voittanut alaa”, oli puolestaan Gripenbergin teoksen tavoite.3

Tässä luvussa tarkastelun keskiössä on Naisasian kehitys eri maissa 
-teoksen neljäs, Suomeen keskittyvä osa (jatkossa Naisasian kehitys 
IV). Sitä analysoimalla pureudutaan seuraaviin kysymyksiin: Minkä-
laisin painotuksin Alexandra Gripenberg kirjoitti suomalaiset naiset 
kansalliseen historiaan? Millainen teoksen tulkinta feminismistä oli, 
ja minkälaista naiskansalaisen identiteettiä tekstissä rakennettiin? 
Lisäksi hahmotellaan Gripenbergin yhteyksiä 1800-luvun ja 1900-lu-
vun alun suomalaiskansalliseen historiankirjoitukseen. Näkökulma 
on paikoin samantyyppinen kuin Ilona Pikkasen kirjoittamassa lu-
vussa Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen teatterin historiasta. Pik-
kanen tiivistää näkökulman seuraavasti: Menneisyyden kuvaus on 
tekijä-historioitsijan luoma, poliittisesti latautunut tarinamaailma, 
joka ei kuitenkaan ole fiktiota vaan sisältää todellisuusviittaavuuksia. 
Oleellista niin suomalaisen teatterihistorian kuin naisliikkeenkin 
historian kuvaamisessa on se, että valitun tarinalinjan rakentaminen 
ja ylläpitäminen edellyttivät menneisyyden monimuotoisuuden ty-
pistämistä yksiääniseksi kertomukseksi.4

Analyysiä taustoitetaan katsauksella Gripenbergin henkilöhisto-
riaan ja feministiseen historiankirjoittamiseen. Tämän jälkeen pu-
reudutaan teoksen syntyprosessiin. Edellä esitettyihin tutkimusky-
symyksiin keskitytään varsinaisesti kahdessa viimeisessä alaluvussa. 
Samalla käsitellään teoksen Suomessa saamaa vastaanottoa.

Fennomaaniseen kulttuurieliittiin lukeutunut Alexandra Gripen-
berg (1859–1913) oli yksi suomalaisen keskiluokkaisen naisliikkeen 
keskeisimpiä vaikuttajia autonomian ajalla. Äidinkieleltään ruotsin-
kielisenä hän joutui turvautumaan kääntäjiin saattaakseen historia-
teoksensa suomen kielelle. Neljännen osan suomentaja Tilma Hainari 
oli hänkin aktiivinen naisasianainen ja Suomen Naisten Kansallis-



192 Tiina Kinnunen

liiton keskeisiä vaikuttajia. Useita naisjärjestöjä yhteen koonnut Kan-
sallisliitto, joka perustettiin vuonna 1911, oli Gripenbergin pitkäai-
kainen unelma ja hänen monivuotisen ponnistelunsa tulos. Vuonna 
1909 julkaistuun teokseen tieto sen perustamisesta ei ehtinyt mukaan. 
Keskeisen sijan sai sen sijaan vuonna 1884 perustettu Suomen Naisyh-
distys, jonka puheenjohtajana Gripenberg toimi kahteen otteeseen, 
vuosina 1894–1903 ja 1909–1913. Myös Hainari toimi aktiivisesti 
Naisyhdistyksessä, samoin kuin Ilmi Kallia, joka suomensi Gripen-
bergin teoksen toisen osan ja osan kolmannesta niteestä. 

Alexandra Gripenberg oli kaiken kaikkiaan hyvin tuottelias kirjoit-
taja, mutta laajuutensa vuoksi Naisasian kehitys eri maissa -teoksen 
voi nostaa hänen kirjalliseksi päätyökseen Koti ja Yhteiskunta -lehden 
rinnalle. Jo yksistään kirjallisena ponnistuksena moniosainen teos 
herättää kunnioitusta, kun ottaa huomioon sen syntyneen Gripenber-
gin muun toiminnan ohessa. Esimerkiksi saksankielisen kielialueen 
feministinen merkkiteos, Helene Langen ja Gertrud Bäumerin toi-
mittama viisiosainen Handbuch der Frauenbewegung (1901–1905) vaati 
syntyäkseen laajan kansainvälisen kirjoittajajoukon. 

Gripenberg oli paitsi tietokirjailija myös kaunokirjailija ja lehti-
nainen, joka toimitti Koti ja Yhteiskunta -lehteä päättäväisellä otteel-
la vuodesta 1889 aina vuoteen 1911, jolloin lehti lakkautettiin.5 Nais-
asian kehitys eri maissa ilmestyi Werner Söderströmin kustantamana. 
Ruotsinkielinen teos oli ilmestynyt Koti ja Yhteiskunta -lehden jul-
kaisuna. Teoksen oli alun perin määrä olla sarja esityksiä naiskysy-
myksestä eri maissa Gripenbergin aiemmin kirjoittamien ja Suomen 
Naisyhdistyksen Excelsior-kalenterissa julkaistujen esitelmien tapaan. 
Sarjaa suunnitellessaan Gripenberg oli yhteydessä Otavaan, jossa 
häntä kehotettiin kirjoittamaan yhtenäinen teos. Tähän kehotuk-
seen Gripenberg siis tarttui, mutta Otava vetäytyi hankkeesta.6

Alexandra Gripenbergin järjestötoiminnassa ja kirjallisessa työssä 
limittyivät toisiinsa kansallinen ja kansainvälinen näkökulma. Esi-
merkkinä tästä kaksoisidentiteetistä on hänen toimintansa kansain-
välisessä naisliikkeessä ja samanaikainen sitoutuminen fennomaniaan 
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ja edelleen Suomalaiseen puolueeseen, jonka kansanedustajana hän 
toimi vuosina 1907–1909. Naisasian kehitys eri maissa ilmentää niin 
ikään tätä kaksoisidentiteettiä: Suomen suomen- ja ruotsinkielisille 
naisille tarjottiin mahdollisuus perehtyä kansainväliseen ja kansalli-
seen naishistoriaan äidinkielillään ja saada ”herätys naisasian suurem-
paan harrastukseen”, kuten Gripenberg tavoitteensa muotoili.7 Kan-
sallisen ja kansainvälisen rinnalle asettui pohjoismainen ulottuvuus, 
saavuttihan teoksen ruotsinkielinen versio naisasiasta kiinnostuneet 
tahot koko skandinaavisella kielialueella.

Neljännen osan ilmestymisen jälkeen kustantaja mainosti teosta 
seuraavasti: ”Alexandra Gripenbergin monumentaalinen teos on 
nyt valmis. Kuten tämän lukijat tietävät, on tämä teos laatuaan 
ainoa koko Euroopan kirjallisuudessa.”8 Teos kokonaisuudessaan ja 
sen Suomea käsittelevä osa ovat tärkeitä merkkipaaluja suomalaisen 
ja kansainvälisen naisliikkeen historiankirjoituksen historiassa, mut-
ta se ei ole kuitenkaan juurtunut suomalaisen feminismin kirjalli-
seen kaanoniin. Ilmestyessäänkin se sai suopeamman vastaanoton 
muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa, jossa naisliike oli jakautunut, 
eikä vähiten Gripenbergin itsensä vuoksi. Ruotsalaisessa Fredrika-
Bremer-Förbund-yhdistyksen Dagny-lehdessä Reformarbetet-teok-
sen kolmatta osaa luonnehdittiin ansiokkaaksi: ”[…] det är ett verk 
med stora förtjänster och [...] det intar en enastående plats inom 
vår tids kvinnoliteratur.”9 Viime vuosina Gripenbergin teokseen 
on alettu historiankirjoituksen historian tutkimuksessa kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota, kun näkökulma on laajentunut niin 
kutsuttuihin harrastajahistorioitsijoihin. Tähän kytkeytyen feminis-
tinen historiankirjoitus on noussut tarkastelun kohteeksi.10 

Vaikka Gripenbergin teoksen arvon tunnustaakin, sitä on tarkas-
teltava myös kriittisesti esimerkkinä siitä, miten historiaa hyödyn-
netään poliittisesti kytkemällä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus 
toisiinsa. Aikalaistermein määriteltynä teos pyrki valistamaan ja he-
rättämään lukijoitaan. Nykynäkökulmasta arvioiden sitä luonnehtii 
poliittisuus: Kirjoittajan näkemys naisasian oikeasta tulkinnasta ja 
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pyrkimys tulevaisuuden hallintaan ohjaavat menneisyyden käsitte-
lyä. Menneisyyden haltuunotto oli puolestaan tärkeää, koska sen 
mukanaan tuomalla arvovallalla ja oikeutuksella voitiin legitimoi-
da nykyhetken ja tulevaisuuden linjaukset.11 Gripenberg määritteli 
naisliikkeen päämääräksi naisen kohottamisen ”from sexhood to 
humanhood”12, millä hän tarkoitti naisten oikeutta kykyjensä laa-
jamittaiseen kehittämiseen ja oikeutta astua kotitalouden piiristä 
yhteiskunnan täysivaltaisiksi toimijoiksi. Hänen ajattelussaan tämä 
ei ollut mahdollista ilman kristillistä (luterilaista) perustaa. Lisäksi 
naiskysymys oli Suomessa kytkettävä pyrkimyksiin kansannaisten 
sivistämiseksi. Tälle ajatukselle löytyi tuki fennomaniasta.13

Kansallinen ja kansainvälinen Alexandra Gripenberg 

Alexandra Gripenberg syntyi vuonna 1859 senaattori J. U. S. Gripen-
bergin perheeseen. Hänen mahdollisuutensa saada koulutusta olivat 
tyttöjen koulutuksen takapajuisuuden vuoksi rajoitetut, mutta sitä 
korvasi sisarten antama kotiopetus. Alexandra osoitti jo varhain 
kaunokirjallisia taipumuksia, ja esikoisteos ilmestyi vuonna 1877. 
Nuoren kirjailijan maailmankuvan muovautumisen kannalta mer-
kittäviä olivat työskentely 1870- ja 1880-lukujen taitteessa historian 
professuurista eläkkeelle vetäytyneen Zachris Topeliuksen sihteerinä 
ja oleskelu 1880-luvun alussa Elisabet-sisaren luona Kuopiossa. Osin 
nämä etapit olivat pakon sanelemia, koska äidin kuoleman jälkeen 
naimattomalla tyttärellä ei ollut omaa kotia. Nuoresta ruotsinkieli-
sestä säätyläisnaisesta sukeutui kielitaistelun sävyttämässä kulttuuri-
ilmastossa suomenmielinen, Elisabet-sisaren sanoin ”puhdasverinen 
fennomaani”. Suomen kielen oppiminen sen sijaan tuotti vaikeuk-
sia. Ulkomaisen kirjallisuuden ohella sisarelta saadut vaikutteet oli-
vat tärkeitä myös naisasiaan heräämisessä.14 

Vuonna 1884 Alexandra Gripenberg muutti Helsinkiin ja alkoi 
pian osallistua Suomen Naisyhdistyksen toimintaan. Erityisesti si-
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veellisyyskysymys, josta taitettiin kiivaasti peistä eri puolilla Poh-
joismaita15, oli hänen sydäntään lähellä. Nimimerkillä Aarne hän 
julkaisi naiskysymystä ja suomalaisuutta käsitteleviä kaunokirjallisia 
tekstejä, ja vielä tässä vaiheessa ura kaunokirjailijana oli realisti-
nen vaihtoehto.16 Syksyllä 1887 Gripenberg lähti opintomatkalle 
Englantiin, jossa hän tutustui sikäläiseen naisaktivismiin. Erityisen 
tärkeää uskonnolliselle Gripenbergille oli havainto, että naisasia 
oli yhdistettävissä kristilliseen vakaumukseen.17 Englannin matkan 
ohella vuonna 1888 tehty matka Yhdysvaltoihin syvensi Gripenber-
gin kristillis-feminististä vakaumusta.

Tämä Englannissa ja Yhdysvalloissa lujittunut käsitys, että suku-
puolten välinen tasa-arvo ja kristinuskon ydinsanoma lähimmäi-
senrakkaudesta olivat itse asiassa yksi ja sama, läpäisi Gripenbergin 
feministisen toiminnan ja kirjallisen tuotannon. Niin Suomessa 
kuin kansainvälisestikin hän pyrki väsymättä kitkemään kaiken sel-
laisen feminismin, joka ei perustunut hänen edustamaansa kristillis-
siveelliseen tulkintaan naiskysymyksestä. Erityisesti ruotsalaisen kir-
jailijan Ellen Keyn kirjoituksissa tiivistyivät ne teemat, joita vastaan 
Gripenberg taisteli: kristinuskon vastaisuus, eroottinen vapautumi-
nen ja naisten työssäkäynnin rajoittaminen työsuojelulakien avulla. 
Kansainvälistä näkyvyyttä Gripenberg sai toimiessaan International 
Council of Women (ICW) -järjestössä. Hän muun muassa kiersi 
Eurooppaa järjestön presidentin Isabel Aberdeenin toimeksiannosta 
selvittämässä mahdollisuuksia kansallisten naisliittojen perustami-
seksi. Näillä matkoilla kerätyt vaikutelmat ja tiedot päätyivät myös 
Naisasian kehitys eri maissa -teokseen.

Vaikka Gripenberg kunnostautuikin kansainvälisesti, hän koki 
velvollisuudekseen toimia ennen muuta synnyinmaassaan. Maarit 
Leskelä-Kärki on Krohnin perhettä koskevassa tutkimuksessaan 
korostanut velvollisuusetiikan olleen keskeinen osa fennomaa-
nista mentaliteettia. Gripenbergillä velvollisuuden täyttämiseen 
sekoittui tunne uhrautumisesta ja myös siitä, ettei tätä uhrautu-
mista osattu suomalaisnaisten parissa riittävästi arvostaa.18 Hänen 
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kitkeryyttään lisäsi se, että naisliike, jonka yhtenäisyyttä hän ta-
voitteli, jakaantui ideologisten, kielipoliittisten ja henkilösuhtei-
siin kytkeytyneiden jännitteiden seurauksena. Gripenberg toimi 
Suomen Naisyhdistyksen piirissä ja toivoi sille keskeistä asemaa, 
mutta toisiinsa limittyneet ristiriidat johtivat siihen, että Suomen 
Naisyhdistyksestä irtautuneet toisinajattelijat perustivat Naisasia-
liitto Unionin vuonna 1892. Nuorsuomalaisia lähellä olleet unio-
nilaiset korostivat kaksikielisyyttä, kun taas Naisyhdistyksessä oli 
omaksuttu fennomaaninen linja suomen kielen ensisijaisuudesta 
suomalaisuuden perustana. Pettymyksen Gripenbergille aiheutti 
myös työläisnaisten irrottautuminen säätyläisnaisten ohjauksesta, 
mikä konkretisoitui sosiaalidemokraattisen Työläisnaisten liiton 
perustamisessa vuonna 1900.19

Reformarbetet-teoksen kolmannen osan kirjoittaminen sekä 
teoksen laajentaminen ja työstäminen suomen kielelle tapahtui-
vat poliittisesti kiihkeinä vuosina. Kielitaistelun lisäksi suomalaista 
yhteiskuntaa halkoi suhtautuminen venäläistämistoimenpiteisiin. 
Alexandra Gripenberg tuomitsi väkivaltaan johtaneen ”veljesvihan” 
vuonna 1905 prokuraattori Soisalon-Soinisen murhan jälkeen, mikä 
leimasi hänet poliittisesti myöntyväisyysmieliseksi. Suurlakon ai-
kainen kuohunta ja väkivalta järkyttivät häntä syvästi, eikä vähiten 
siksi, että niissä ilmeni fennomaaninäkökulmasta tarkasteltuna tu-
hoisa kansallinen jakautuminen.20 Radikaalin valtiopäiväuudistuk-
sen myötä Gripenberg, joka itse kannatti vain asteittaista reformia, 
valittiin eduskuntaan ensimmäisten naiskansanedustajien joukossa 
vuonna 1907. Luovuttuaan edustajan tehtävistä vuonna 1909 hän 
jatkoi naisasiatyötä aina kuolemaansa saakka vuoteen 1913.

Feministit historiankirjoittajina 

Historiankirjoittajana Alexandra Gripenberg lukeutui niin kut-
suttuihin amatööreihin. Länsimaissa 1800-luvulla vallinneen su-
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kupuolikäsityksen mukaan kyky luovaan tieteelliseen ajatteluun 
ei ollut naisille ominainen. Tämä ajatus oli sisään rakentuneena 
yliopistolaitoksen modernisoitumisessa ja historiankirjoituksen tie-
teellistymisessä. Pitkälle 1800-luvun jälkipuolelle saakka naiset oli 
suljettu akateemisen maailman ulkopuolelle, minkä vuoksi heillä ei 
ollut miesten kanssa tasavertaisia mahdollisuuksia omaksua ja hyö-
dyntää historiatieteen tarjoamia välineitä menneisyyttä koskevan 
tiedon tuottamiseksi ja pätevöityä näin ammattihistorioitsijoiksi. 
Naisliikkeiden yhtenä keskeisenä tavoitteena olikin tyttöjen koulu-
tuksen parantaminen sekä yliopistojen ja akateemisten ammattien 
avaaminen naisille. Suomessa naiset saattoivat kirjoittautua yliopis-
toon 1870-luvulta alkaen, mikäli he anoivat vapautusta sukupuoles-
taan, ja vuodesta 1901 lähtien ilman rajoituksia. Naisasian kehitys IV 

-teoksen nähdessä päivänvalon vuonna 1909 kolme suomalaisnaista – 
Tekla Hultin, Alma Söderhjelm ja Liisi Karttunen – oli saavuttanut 
korkeimman akateemisen oppiarvon historiatieteessä.21

Akateemisen koulutuksen puute ei kuitenkaan estänyt naisia lu-
kemasta ja kirjoittamasta historiaa mitä erilaisimmista aiheista ja 
mitä erilaisimmissa muodoissa, kuten monet suomalaiset ja kan-
sainväliset esimerkit osoittavat.22 Suomessa Fredrika Runeberg oli 
Topeliuksen ohella historiallisen romaanin uranuurtaja. Virikkeitä 
historiallisten aiheiden pohtimiseen naiskirjoittajat saivat esimerkik-
si kouluopetuksesta ja historiallisista romaaneista. Historia oli aina-
kin suomalaisessa tyttökoulussa oppiaine, jonka katsottiin avartavan 
tulevien äitien näköaloja. Alexandra Gripenbergin elämäkerturin 
Tyyni Tuulion mukaan Xannyn käymässä kotikoulussa opiskeltiin 
historiaa ja lisäksi oppilas luki paljon historiaa itsekseen, esimer-
kiksi Topeliuksen Välskärin kertomuksia, Fryxellin Ruotsin historiaa 
käsittelevää teossarjaa ja Schlosserin maailmanhistoriaa.23 Fryxellin 
teossarjaan ja sen antamaan malliin nuorison sivistämiseksi viittaa 
Mervi Kaarninen omassa luvussaan.

Muiden naiskirjoittajien joukossa feministit, joista valtaosalla ei 
siis ollut historioitsijan ammattikoulutusta, ryhtyivät 1800-luvun 
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kuluessa historiankirjoittajiksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. 
He ottivat tehtäväkseen nimenomaan oman sukupuolensa mennei-
syyden selvittämisen. Jo Fredrika Runeberg, jonka Alexandra Gri-
penberg korotti suomalaisen naisasian edelläkävijäksi, pohti ”naisen 
historian” kirjoittamista, jonka ollakseen todenmukainen olisi hä-
nen mukaansa oltava kuvaus naisia sortaneista laeista ja tavoista.24 
Naishistorian alalla niin kutsuttujen harrastajahistorioitsijoiden roo-
li onkin ollut korvaamaton, koska pitkälle 1900-luvun jälkipuolis-
kolle historiantutkimuksen valtavirta ohitti naisten toimijuuden ja 
kokemukset. Akateemisesti koulutetut historioitsijanaiset saattoivat 
kirjoittaa naishistoriaa, mutta he tekivät sen pitkälti ammatillisen 
roolinsa ulkopuolella. Esimerkkinä tästä on Gripenbergillekin lä-
heinen Ellen Fries, vuonna 1886 väitellyt ruotsalaishistorioitsija ja 
naisliikkeen aktiivi. Hän kirjoitti akateemisen saavutuksensa jälkeen 
joukon naishistoriallisia teoksia, joista Märkvärdiga kvinnor (1891) 
ilmestyi myös suomeksi. Gripenberg viittasi ahkerasti tähän teok-
seen, samoin kuin muihin Friesin naishistoriallisiin kirjoituksiin, 
teoksensa Ruotsia koskevassa osassa. Vuonna 1896 hän kirjoitti Frie-
sille hyötyvänsä suuresti tämän ”merkillisistä naisista”.25 

Naisliikkeissä kirjoitettiin historiaa paitsi valistuksen ja sivistyksen 
vuoksi myös yhteiskunnallisin tavoittein. Feministit hyödynsivät 
historiaa muotoillessaan poliittisia argumenttejaan sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon edistämiseksi ja hahmotellessaan kollektiivista, nai-
sia yhdistävää sukupuoli-identiteettiä. Tämän teoksen eri luvuissa 
nousee toistuvasti esiin se merkitys, joka elämäkerroille fennomaa-
nisessa kansanvalistusprojektissa annettiin. Henkilöhistoriat olivat 
tärkeä väline myös modernin naiseuden ja naiskansalaisuuden esit-
tämisessä ja esikuvien luomisessa. Henkilöhistorioihin perehtymällä 
oli Naisasialiitto Unionin voimahahmon Lucina Hagmanin mie-
lestä mahdollista saada ”tervettä vauhtia oikeansuuntaiselle kehi-
tyksellemme”.26 Henkilöhistoriallisessa traditiossa, kuten (feminis-
tisessä) historiankirjoituksessa yleensäkin, kansainväliset virtaukset 
yhdistyivät kansallisiin pyrkimyksiin. Kansallisista menneisyyksistä 
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etsittiin esimerkkejä ”merkillisistä naisista”, joiden toiminta haastoi 
1800-luvun tulkintoja naisten heikkoudesta ja jotka näin saattoi-
vat toimia esikuvina niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Esi-
merkiksi vuonna 1901 ilmestyneessä ruotsalaisen Fredrika Bremerin 
100-vuotismuistojulkaisussa Lucina Hagman luonnehtii Bremeriä 

”tulevaisuusnaisen kantakuvaksi”.27

Gripenbergin historiateos ei ollut suinkaan ensimmäinen suoma-
laisen naisliikkeen piirissä kirjoitettu historiakuvaus. Osa oli suo-
malaisnaisten asemasta ajankohtaisiin tarpeisiin laadittuja selonte-
koja, joita taustoitettiin historiallisilla katsauksilla. Vuoteen 1909 
mennessä oli ilmestynyt jo koko joukko myös muita kirjoituksia, 
erityisesti elämäkertoja, niin naisliikkeen lehdistössä kuin erillisi-
nä julkaisuina. Yksi pioneeritöistä oli jo vuonna 1886 ilmestynyt 
 Lucina Hagmanin Fredrika Bremer -elämäkerta. Myöhemmin hän 
laati elämäkerran myös Minna Canthista. Suomen Naisyhdistys 
julkaisi vuosina 1890 ja 1892 elämäkerralliset kokoelmat Biogra-
fiskt album ja Finska qvinnor på olika arbetsområden merkittäviksi 
määrittelemistään ulkomaisista ja suomalaisista naisista. Vuonna 
1896 ilmestyi Gripenbergin tutkielma yhdysvaltalaisen naisliikkeen 
pioneerista Elizabeth Cady Stantonista ja vuonna 1904 hänen suo-
menkielinen Fredrika Runeberg -esseensä, joka oli käännös vuoden 
1892 albumissa ilmestyneestä kirjoituksesta. Helena Westermarckin 
ruotsinkielinen tutkielma Runebergistä ilmestyi niin ikään vuonna 
1904. Gripenbergin ja Westermarckin aloittama Fredrika Rune-
bergin muiston vaaliminen on nähtävä osin kritiikiksi 1900-luvun 
alun Runeberg-kultille, jota käsitellään tässä teoksessa Mikko Pol-
larin kirjoittamassa luvussa. Maarit Leskelä-Kärki tuo puolestaan 
esiin, kuinka Tyyni Tuulio jatkoi 1970-luvulla Gripenbergin ja 
Westermarckin aloittamaa työtä.28 

Aiemmin viittasin siihen, kuinka Gripenberg käytti Naisasian 
kehitys -teoksessaan historiaa omien tavoitteidensa edistämiseksi ja 
torjui samalla vaihtoehtoisia menneisyyden tulkintatapoja. Edel-
lä mainitut Naisyhdistyksen elämäkertakokoelmat ovat niin ikään 
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malliesimerkki siitä, kuinka oma ohjelma legitimoitiin historial-
la: Kuvauksen kohteeksi valitut henkilöt, Suomesta ja ulkomailta, 
edustivat Naisyhdistyksen kristillistä linjaa, joka painotti yhteis-
kunnallista äitiyttä ja sukupuolten olemuksellista vastakohtaisuutta. 
Historian tuomalla arvovallalla kuvattavat ikään kuin antoivat oi-
keutuksen Naisyhdistyksen pyrkimyksille tulevan sukupuolijärjes-
telmän rakentamiseksi yhdistyksen periaatteiden pohjalta.29 

Feminististä historiankirjoitusta tähän tapaan tulkiten se näyttäy-
tyy poliittisena, autoritäärisenäkin vallankäyttönä, mutta on muistet-
tava, että se oli samanaikaisesti myös radikaalia, naisia voimauttavaa 
toimintaa, kyseenalaistihan se miesten yksinoikeuden menneisyyteen 
ja kansakunnan määrittelyn miehisten elämänpiirien ja suurmiesten 
kautta. Finska qvinnor på olika arbetsområden -kokoelman esipuhees-
sa tämä radikaali aspekti muotoiltiin seuraavasti: 

En känsla af högaktning och tacksamhet har ofta manat vårt 
folk att i bild och ord hedra och bevara minnet af de män, 
hvilka på olika områden främjande ingripit i vårt fosterländ-
ska kulturarbete. Då mannens arbete vanligen försiggår på 
det offentliga lifvets område, har det ej heller varit förbundet 
med större svårigheter att teckna dessa män och deras lifsger-
ning. Förhållandet är det rena motsatta, då det gäller qvin-
nan och hennes insats i kulturarbetet. Den finska qvinnans 
verksamhetssfer har hittills varit mycket begränsad. Hennes 
arbete har oftast försiggått och stundom förgåtts i det tysta. 
Och dock måste erkännas, att icke så få qvinnor hos oss på 
fosterlandets altare nedlagt ett arbete, värdt att beaktas och 
inneslutas i en yngre generations tacksamma hågkomst.30



201H I S T O R I A  ”H E R ÄT Y K S E N Ä  N A I S A S I A N  S U U R E M PA A N  H A R R A S T U K S E E N”

Gripenbergin historiateos näkee päivänvalon 

Alexandra Gripenbergissä syttyi kipinä laatia kuvaus naiskysymyksen 
ja naisliikkeiden historiasta, kun hän oli lukenut yhdysvaltalaisen 
Theodore Stantonin toimittaman teoksen The Woman Question in 
Europe (1884). Kirja päätyi hänen käsiinsä opintomatkalla Englannis-
sa vuonna 1887, ja siihen tehtyjen merkintöjen perusteella hän näyt-
tää perehtyneen siihen tarkasti.31 Vertailu Stantonin toimittaman ja 
Gripenbergin teoksen välillä osoittaa, että Gripenberg päätyi omas-
saan pitkälti samoihin teemoihin, joita Stantonin valitsemat kirjoit-
tajatkin käsittelivät. Pohjoismaissa ei ollut tässä vaiheessa ilmestynyt 
mitään vastaavaa teosta, josta Gripenberg olisi voinut ammentaa 
inspiraatiota. Gripenbergin teokseen tekemät reunamerkinnät osoit-
tavat, että lukiessaan hän samalla hahmotteli omaa tekstiään. Tieto-
jen hyödyntäminen tuodaan näkyviin myös viittein: Reformarbetet-
teoksen I ja II osassa näitä viitteitä on varsin taajaan.

Alun perin Theodore Stanton, joka muutti Yhdysvalloista Rans-
kaan 1880-luvun alussa ranskalaisen nuorikkonsa kanssa, alkoi kerä-
tä materiaalia äitinsä Elizabeth Cady Stantonin ja tämän kollegoi-
den valmistelemaan teokseen, joka käsitteli naisten äänioikeuden 
historiaa. Tämä materiaali oli tarkoitus työstää teoksen Eurooppaa 
koskevaksi osaksi, mutta se päätyi Theodore Stantonin toimitta-
maksi omaksi erilliseksi julkaisuksi.32 Stantonin toimittamassa teok-
sessa ei käsitellä Suomea, mutta tämän puutteen Gripenberg pystyi 
korjaamaan omassa kirjassaan. Koska Gripenbergin teos julkaistiin 
vain suomeksi ja ruotsiksi, Suomea koskeva tietous saavutti kuiten-
kin vain pohjoismaisia kieliä taitavat lukijat. Laajemmalle gripen-
bergiläinen näkemys suomalaisnaisten ja suomalaisen naisliikkeen 
historiasta levisi esimerkiksi Handbuch der Frauenbewegung -teoksen 
välityksellä, johon Gripenberg laati katsaukset suomalaisesta nais-
kasvatuksesta ja naisliikkeestä.

Gripenberg-elämäkerrassaan Tyyni Tuulio kuvailee Reformarbetet-
teoksen kirjoittamista. Elämäkerturi tuo esiin, kuinka Gripenberg 
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teki teostaan varten perusteellista taustatyötä Suomessa ja ulko-
mailla.33 Naiskysymystä ja sen historiaa käsittelevän kirjallisuuden 
ja sanomalehtikirjoitusten lisäksi hän luki teostaan varten historiaa 
yleisemminkin. Keskeinen naishistorian esitys oli Gripenbergin suu-
resti ihaileman Elizabeth Cady Stantonin sekä Susan B. Anthonyn, 
Matilda J. Gagen ja Ida Husted Harperin toimittama History of 
Woman Suffrage, joka muodosti perustan Gripenbergin Yhdysvaltoja 
käsittelevälle osalle. Merkittävä lähdeteos oli myös Ernest Wilfred 
Legouvén Histoire morale des femmes. Tämä vuonna 1849 ilmestynyt 
teos oli aikansa bestseller, sillä vuoteen 1896 siitä oli otettu jo kym-
menen painosta.34

Kirjallisuuden ohella Gripenberg hyödynsi suhteitaan kansain-
välisen naisliikkeen toimijoihin haastattelemalla heitä suullisesti 
ja kirjallisesti. Hän myös työsti tekstiinsä vaikutelmiaan kansain-
välisistä konferensseista ja muilta naisasian merkeissä tekemiltään 
matkoiltaan. Suomea koskevassa osassa Gripenberg hyödynsi omia, 
esimerkiksi Koti ja Yhteiskunta -lehdessä julkaistuja kirjoituksiaan, 
mutta myös Suomen Naisyhdistyksen julkaisuja ilman, että niihin 
välttämättä viitattiin nimellä. Lähdeaineisto ei anna mahdollisuutta 
analysoida sitä, missä määrin Gripenberg keskusteli Reformarbetet-
teosta kirjoittaessaan ja sitä suomeksi muokatessaan Hilda Käki-
kosken kanssa. Suomen Naisyhdistyksessä aktiivisesti toiminut 
Käkikoski oli suomalaisista akateemisen koulutuksen saaneista 
historioitsijanaisista Gripenbergille läheisin. Mervi Kaarninen tuo 
kirjoittamassaan luvussa esiin, että Käkikoski kiitti Gripenbergiä 
tuesta, jota oli tältä saanut historian laudaturtutkielmaa tehdessään. 
Käkikosken aloittaessa Suomen historian kirjoittamista Kansan-
valistusseuran hankkeessa Gripenberg työsti Reformarbetet-teoksen 
kolmatta, Pohjoismaita käsittelevää osaa.

Gripenberg viittasi käyttämiinsä lähteisiin ja lukemaansa kirjalli-
suuteen, mutta ei tehnyt sitä systemaattisesti. Viittaustekniikka ei 
ollut myöskään virheetöntä: välillä hän merkitsi hyödyntämiensä 
teosten ilmestymisvuodet, välillä ne puuttuvat. Tällainen horjuvuus 
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ei ollut poikkeuksellista, sillä vaikka moderni tieteellinen käytäntö 
tarkkoine lähdeviitteineen oli juurtunut suomalaiseenkin tutkimuk-
seen 1800-luvun kuluessa, populaariin historiakirjoittamiseen ei ulo-
tettu samanlaista vaatimusta tieteellisestä tarkkuudesta.35 Merkille 
pantavaa onkin nimenomaan se, että Gripenberg ylimalkaan käytti 
lähdeviitteitä. Tähän hän lienee saanut osviittaa esimerkiksi käyttä-
mistään tieteellisistä historiateoksista. Siitä, konsultoiko Gripenberg 
ammattihistorioitsijoita tutkimuksen käytännöistä, lähdeaineisto ei 
anna viitteitä. 

Mervi Kaarninen tuo esiin, että Topelius ja Hilda Käkikoski kes-
kustelivat historiasta Käkikosken oleskellessa Topeliuksen luona 
Koivuniemessä. Aiemmin toin esiin, että Topelius oli myös Gri-
penbergille tärkeä oppi-isä. Topeliuksen kirjeissä Gripenbergille ei 
keskustella historian olemuksesta tai sen kirjoittamisen käytännöis-
tä, vaan Topelius keskittyy antamaan ”Sannille” ohjeita kaunokir-
jalliseen kirjoittamiseen, joka vielä 1870-luvulla oli tämän ensisijai-
nen kiinnostuksen kohde. On luultavaa, etteivät he keskustelleet 
ainakaan tutkimuksen käytännön ongelmista Gripenbergin työs-
kennellessä Topeliuksen apuna. Historianfilosofiasta saatettiin sen 
sijaan käydä syvällisiäkin keskusteluja; Gripenberg viittaa teoksensa 
ensimmäisen osan esipuheessa Topeliuksen ajatukseen ihmiselämän 
tarkoituksesta, joka oli ”vapautuminen kasvatuksen kautta rakkau-
dessa ja totuudessa”.36

Merkittävin ero ruotsin kielellä ilmestyneen Reformarbetet-teok-
sen ja sen suomennoksen Naisasian kehitys eri maissa välillä oli siis se, 
että suomenkielisessä teoksessa Suomea koskeva osuus oli irrotettu 
omaksi kokonaisuudekseen ja sitä oli täydennetty ja laajennettu. 
Koska tämä Naisasian kehitys IV keskittyi yhteen maahan, mutta 
myös koska Gripenbergin oli mahdollista perehtyä ja hyödyntää 
lähdeaineistoja aivan toisenlaisella perusteellisuudella kuin mui-
den maiden kohdalla, hän vyörytti runsaan määrän yksityiskohtia 
esimerkiksi naiskasvatuksesta ja naisista eri työaloilla. Lisäksi hän 
siteerasi vuolaasti lähdeaineistojaan, kuten valtiopäiväkeskusteluja. 
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Tämä lähteiden suorastaan ylenpalttinen suora lainaaminen oli tyy-
pillistä myös tuon ajan tieteelliselle historiankirjoitukselle. Pitkillä 
suorilla lainauksilla pyrittiin samaan kuin lähdeviitteiden käytöllä: 
vakuuttamaan lukija tekstin tieteellisyydestä ja samalla luotetta-
vuudesta.37 Käytäntö oli tavallinen myös elämäkertoja ja muuta 
populaarimpaa historiakirjallisuutta kirjoitettaessa. Elämäkertojen 
kohdalla sillä pyrittiin herättämään lukijassa tunne henkilökuvan 
autenttisuudesta, kuten Marja Jalava ja Maarit Leskelä-Kärki tuovat 
kirjoittamissaan luvuissa esiin.

Reformarbetet-teoksen ensimmäisen osan ilmestyttyä vuonna 1893 
kului muutama vuosi, ennen kuin jatko-osat näkivät päivänvalon. 
Gripenberg eli monien tehtävien ristitulessa, ja hänen oli vaikea 
löytää aikaa pitkäjänteiselle kirjoittamiselle. Välillä näitä hetkiä kui-
tenkin löytyi; kesällä 1897 hän kirjoitti ystävälleen Hildi Enlundille 
palattuaan ulkomaanmatkaltaan, jonka aikana oli kerännyt mate-
riaalia: ”Jatkuva työ on niin suuri nautinto, että sovinnolla suostun 
olemaan Helsingissä.”38 Kun työ ei kuitenkaan edennyt toivottua 
tahtia, Gripenberg alkoi pelätä ulkomailta keräämänsä aineiston 
vanhenemista. Hän toivoi, että Ellen Fries olisi innostunut kirjoitta-
maan hänen keräämänsä materiaalin pohjalta jatkoa ensimmäiselle 
osalle, mutta tämä kieltäytyi omiin töihinsä vedoten mutta myös 
siksi, ettei katsonut tuntevansa Gripenbergiä riittävän hyvin yhtei-
sen projektin läpiviemiseksi.39

Kirjeenvaihto Friesin kanssa paljastaa, että projektin venyminen 
saattoi johtua myös Gripenbergin epäilystä omien kykyjensä suh-
teen. Hän puki omat riittämättömyyden tunteensa sanoiksi esimer-
kiksi seuraavasti: ”[...] att både för mig och alla dem jag känner är 
medvetandet att vara autodidakten den bittra roten i vårt lif, och 
som hos mig t.ex. omöjliggör känslan av glädje och tillfredställse 
med eget arbete.”40 Gripenberg koki, ettei oman puutteellisen kou-
lutuksensa vuoksi kyennyt suoriutumaan ottamastaan tehtävästä 
itseään tyydyttävällä tavalla. Hänen toiveensa olikin, että ”joku yli-
opiston sivistyksen saaneen sukupolven naisista, joka on kasvanut 
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sillä aikaa kuin minun kirjani on ollut työn alaisena”, tarttuisi oman 
sukupuolensa historiaan.41 

Akateeminen koulutus ei kuitenkaan välttämättä poistanut tun-
netta omien kykyjen riittämättömyydestä, kuten Hilda Käkikos-
ken esimerkki osoittaa. Toisaalta Juhani Ahosta suorastaan pursui 
itseluottamus hänen opiskellessaan historiaa, kuten Irma Sulkusen 
kirjoittamasta luvusta käy ilmi. Ei liene perusteetonta olettaa, et-
tä tieteen ja tiedon maailman sukupuolittuneisuus löi leimansa 
naisten itsetuntoon. Gripenbergin voi arvioida olleen itselleen tur-
hankin ankara. Esimerkiksi paikoin viiltävän kriittisesti teokseen 
suhtautunut Alma Söderhjelm antoi hänelle vilpitöntä tunnustus-
takin: ”[...] finnas där klarhet och klokhet i hennes bok och den 
vittnar på intet vis om bristande förmåga till forskning och ett ge-
diget arbete.”42 Merkille pantavaa on, että Gripenbergin teos arvioi-
tiin myös Historiallisessa Aikakauskirjassa, vaikka kyse ei ollutkaan 

”tieteellisyyden jäisiä huippuja”43 tavoitelleesta tutkimuksesta. On 
tosin huomattava, että arvostelija ei ollut miespuolinen ammatti-
historioitsija vaan kansantaloustieteilijä Laura Genetz (Harmaja). 
Hänen mukaansa teos ei täyttänyt tieteellisyyden vaatimuksia ”läh-
teiden käytön, todistelutavan ja objektiivisuuden” suhteen, mutta 
teosta olikin arvioitava toisesta näkökulmasta: kyse oli tärkeästä ja 
hyödyllisestä käsikirjan tyyppisestä teoksesta, jonka kokoamisessa 

”Nti Gripenberg on todella suorittanut suurtyön, jonka vertaisia 
kirjallisuudessamme on harvoja”.44 

Saatuaan Reformarbetet-teoksen kirjoitustyön päätökseen vuon-
na 1903 uupunut Gripenberg kutsui pienen ystäväpiirin juhlimaan 

”hänen elämänsä suurinta tyhmyyttä”; ilmapiiri oli ”hilpeä, kaikki 
olivat samoinajattelevia”. Myös Suomen Naisyhdistys järjesti juhlan 
työn valmistumisen kunniaksi. Gripenberg sai tilaisuuteen kukka-
tervehdyksiä muun muassa Eliel Aspelinilta ja Paavo Virkkuselta, 
mikä omalta osaltaan osoittaa Gripenbergin paikan fennomaani-
sessa kulttuuriverkostossa.45 Virkkusen suopea kanta Gripenbergin 
edustamaan fennomaaniseen naisasialinjaan näkyi esimerkiksi siinä, 
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että hän määritteli Gripenbergiä ankarasti kritisoineen Agathon 
Meurmanin naisasian suhteen rajoittuneeksi ja vanhoilliseksi, vaik-
ka hän muuten ihannoikin Meurmania.46

Historiankirjoitusta käsittelevässä uudemmassa tutkimuksessa on 
alettu kiinnittää huomiota niin tutkimusprosessia määrittäneisiin 
valtasuhteisiin kuin kirjoittamisen mahdollistaviin verkostoihinkin. 
Tässä yhteydessä valokeilaan on nostettu esimerkiksi tunnettujen 
historioitsijoiden vaimoja ja tyttäriä, jotka ovat toimineet erityyppi-
sissä avustavissa tehtävissä. Naisasian kehitys IV -teoksen yhteydessä 
on syytä huomioida suomentaja Tilma Hainarin rooli. Esipuheessa 
Gripenberg kiittää häntä myös avustamisesta tarkastustyössä. Tyyni  
Tuulio viittaa kirjoittamassaan Hainarin elämäkerrassa tämän roo-
liin kirjahankkeessa. Tilman puoliso Oskar Hainari (Forsström) 
tunsi Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajan Elin Sjöströmin, ja 
pariskunnan muutettua Helsinkiin vuonna 1904 naisasiaa harrasta-
nut Tilma Hainari kytkettiin mukaan Gripenbergin projektiin. Hai-
narille työ oli hänen omien sanojensa mukaan ”arvaamaton onni”, 
mutta hän ei mielestään olisi selvinnyt siitä, ellei hänen puolisonsa 
kokeneena suomentajana olisi tarkastanut käännöstä.47

Tilma Hainarin puoliso Oskar oli väitellyt historiantutkija, jon-
ka Suomen keskiajan historiaan (1908) Gripenberg viittaa. Koska 
teos ilmestyi juuri ennen Naisasian kehitys IV -teoksen ilmestymis-
tä, Tilma Hainarin voi otaksua opastaneen Gripenbergin teoksen 
äärel le. Emme tarkkaan ottaen tiedä, mitä Gripenbergin mainit-
sema tarkastustyö piti sisällään, mutta on selvää, että Hainari oli 
ammattitaitoinen avustaja, olihan hänellä pitkä kokemus tuot-
teliaan miehensä projekteista. Tuulio siteeraa Hainarin kuvausta 
pariskunnan yhteisestä työskentelystä: ”Oskarin luonnetta kuvaa 
mm. se piirre, ettei hän painattanut riviäkään kysymättä minun 
arvosteluani. Toisinaan, vain toisinaan, olimme eri mieltä, ja silloin 
muutimme yhdessä kysymyksessä olevan kohdan. ’Kuinka sinä 
tahdot sen?’ hänellä oli tapana kysyä.”48
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Muinaissuomalaisuudesta valtiopäiväuudistukseen

Seuraavassa esittelen pääpiirteittäin Alexandra Gripenbergin Nais-
asian kehitys IV -teoksessa esittämän tulkinnan suomalaisnaisten his-
toriasta ja naiskysymyksen Suomessa saamasta muodosta. Paikoin 
kiinnitän erityistä huomiota Gripenbergin subjektiiviseen otteeseen: 
kyse oli Suomen Naisyhdistyksen voimahahmon tekstistä, jossa 
menneisyyttä tulkitaan omasta asemasta ja omista tavoitteista käsin. 
Tuon esiin lyhyesti myös yleisempää suomalaiskansallista historian-
kirjoitusta, jonka muodostamaan kontekstiin Gripenbergin teksti 
osaltaan asettuu. 

Gripenbergin kuvaus etenee kronologisesti alkaen ”muinaisuuden 
hämärästä”, jolloin naisen asema oli hänen mukaansa samanlai-
nen kuin 1800-luvun ”puolivillien sukulaisheimojen” keskuudessa: 

”Nainen oli halveksittu, pahoinpidelty olento, jonka hartijoille säly-
tettiin raskaimmat työt ja joka kaiken ikänsä huokaili orjuudessa.”49 
Tässä yhteydessä Gripenberg viittasi paitsi Suomen Naisyhdistyksen 
toimittamaan Kalenteriin Suomen naisten työstä (1896) myös Tope-
liuksen kirjoitukseen Kvinnan hos de skandinaviska och finska folken 
i forntiden (1858) sekä Kalevalaan ja Julius Krohnin tutkimukseen 
Kantelettaresta vuodelta 1900. Ristiriidassa kurjuustulkinnan kanssa 
on Gripenbergin väite, että nainen eli muinaissuomalaisessa yhteis-
kunnassa varsin kunnioitetussa asemassa, koska muinaissuomalai-
set pitivät perhettä suuremmassa arvossa kuin monet muut kansat. 
Hän nostaa esiin muutamia Kalevalan naishahmoja heidän esikuval-
lisuutensa vuoksi: Lemminkäisen äiti edustaa ”korkeinta rakkautta, 
äidinrakkautta”, Aino puolestaan esitetään ylpeänä neitona, joka ”ei 
antanut myydä itseään tahdottomana tavarana”.50

Hilda Käkikoski esitti omissa Suomen historian kertomuksissaan 
muinaishistorian naisten roolin samaan kaksijakoiseen tapaan: kuva 
oli toisaalta kolkko, toisaalta pakanuuden loppua kohden nainen 
ei ollut enää miehensä orja ja perhe-elämä sai valoisampia sävyjä. 
Äitiyden ja emännyyden kautta naisten asema alkoi kohentua. Kä-



208 Tiina Kinnunen

kikosken tehtävänä ei ollut naishistorian kirjoittaminen, mutta on 
huomattavaa, että hän teki viittauksia myös naisiin. Kansa ei ollut 
sukupuoletonta, vaan se koostui miehistä ja naisista. Topeliukseen 
viitaten Käkikoski asetti oman työnsä tavoitteeksi kirjoittaa Suomen 
kansan historiaa, jotta sen kautta opittaisiin ”rakastamaan niiden 
miesten ja naisten muistoa, jotka ovat tämän maan onneksi taistel-
leet ja työtä tehneet”.51

Gripenbergin kuvauksessa Ruotsin valta ”naisystävällisine lakei-
neen” edisti naisten asemaa ennen muuta siksi, että ”kristinuskon 
kaikkia elvyttävä valo luopi hänenkin elämäänsä uuden väreen”.52 
Luostarilaitos, erityisesti Naantalin birgittalaisluostari, tarjosi naisil-
le mahdollisuuden monipuoliseen sivistykseen. Suomen keskiajan 
historiaan Gripenberg oli perehtynyt muun muassa Oskar Hainarin 
Suomen keskiajan historian (1908) perusteella. Gripenbergin vakavaa 
suhtautumista historiahankkeeseensa osoittaa se, että hän tarttui 
(ainakin pintapuolisesti) ajankohtaiseen historiankirjoitukseen päi-
vittäessään suomenkielistä teostaan. Hainarin teosta Gripenberg 
hyödynsi pitkällä, puolentoista sivun suoralla lainauksella nunnaksi 
vihkiytymisestä. 

1800-luvulla fennomaaniset ja svekomaaniset historiankirjoittajat 
olivat eri linjoilla tulkinnassaan Suomeen historiasta ennen vuotta 
1809. Svekomaaneille kyse ei ollut erillisestä kansallisesta historiasta, 
jota fennomaanit puolestaan propagoivat.53 Gripenberg ei ymmär-
rettävästi kommentoinut ammattilaisten kiistoja, mutta omalla 
tavallaan hän toteutti suomalaiskansallista ohjelmaa kirjoittamalla 
Suomen ja Ruotsin naishistoriasta toisistaan erillisinä. Gripenber-
gin fennomaanisista sitoumuksista huolimatta on kuitenkin vaikea 
sanoa, kuinka tietoisesti hän valitsi lähdeteoksiaan historiapoliitti-
sia tavoitteitaan palvelemaan. Noitavainoista Gripenberg kirjoitti 
Rafael Hertzbergin väitöskirjan Hexprocesserna på 1600-talet (1888) 
pohjalta. Hertzberg oli paitsi tutkija myös toimittaja ja kirjalli-
suuskriitikko. Keskiajan tutkija Hainari oli Gripenbergille aatteel-
lisessa mielessä mieluinen, koska hän oli puoluetoveri valtiopäivillä 
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1908–1909. Hainari lujitti suomalaiskansallista historiantulkintaa 
oppikirjoissaan, joita hän julkaisi yksin ja yhdessä Yrjö-Koskisen 
kanssa.54 Hertzberg puolestaan työskenteli liberaalissa Helsingfors 
Dagbladetissa, mikä rakensi aatteellista eroa Gripenbergiin. Toi-
saalta hän kunnostautui tämän silmissä kirjoittamalla Ellen Keytä 
vastustaneen anonyymisti julkaistun kirjasen Till Ellen Key: kvin-
nofrågans prima principia (1896). Kirjasessa vaadittiin naisten täy-
siä kansalaisoikeuksia yhteiskunnan kaikilla alueilla, mikä vastasi 
Gripen bergin tavoitetta nostaa nainen sukupuoliolennosta täysi-
valtaiseksi ihmiseksi.55

Naisten kohtelua noitavainoissa Gripenberg piti esimerkkinä hei-
dän onnettomasta osastaan 1500- ja 1600-lukujen ”alituisessa kal-
vankalskeessa”. Toisaalta väkivalta löi leimansa myös heidän ottei-
siinsa: ”Niinpä kilpailivat nuijasodan naiset miesten kanssa julmassa 
raivossa [...]” ja toistamiseen naiset tulivat tuomituiksi ”tappelusta, 
puukotuksesta, puremisesta jne.”. Toisaalta poikkeusolot tarjosivat 
naisille tilaisuuden osoittaa kykyjään. Gripenberg rakensi vahvan 
naisen narratiivia muun muassa seuraavaan tapaan: 

Syystä onkin sanottu, että Suomi toistakymmentä vuotta 
[isovihan aikaan, TK] oli naisten käsissä. Silloin ei puhuttu 
heikommasta sukupuolesta. Naisten täytyi kyntää, raivata 
metsää, toimittaa raskaimmat työt, ylläpitää viljelystä ja kas-
vattaa lapsia. Koko maan tulevaisuus riippui suureksi osaksi 
heistä ja historia antaa kauniin todistuksen heidän kyvystään. 
Tarmollaan, ahkeruudellaan ja kestäväisyydellään myötävai-
kutti Suomen nainen suuressa määrin maansa pelastamiseksi 
perikadosta.56

Gripenberg nosti esiin naisten vahvuuden ja suoranaisen johtajuu-
den myös uskonnollisessa elämässä. Kyse on 1700-luvulle juontu-
vasta ilmiöstä, jonka selvittelyssä hän nojasi Matthias Akianderin 
vuonna 1857 julkaistuun lähdejulkaisuun Historiska upplysningar 
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om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tid. Akiander, joka 
työskenteli venäjän professorina vuodesta 1853, ahkeroi tutkijana 
lukuisten lähdejulkaisujen parissa. Lisäksi hän oli innokas suomen 
kielen kehittäjä, yksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perusta-
jajäsenistä ja sen kantavia voimia, joka toimi muun muassa seuran 
esimiehenä 1860- ja 1870-luvuilla.57 Kristinusko nimenomaan sen 
protestanttisessa muodossa oli Gripenbergin käsityksen mukaan 
naisten vapautumisen edellytys, mutta protestanttistenkin suun-
tausten välillä oli hänen mukaansa eroja niiden naisystävällisyydessä. 
Pietistinen herätys, joka jatkui 1800-luvulla, oli Gripenbergin mu-
kaan vaikutukseltaan kaksijakoinen: paradoksaalisesti liike, jonka 
johto suhtautui naisten yhteiskunnallisiin emansipaatiopyrkimyk-
siin kielteisesti, voimautti naisia korostaessaan uskovien omantun-
non ääntä. 

Toinen liike, jota Gripenberg piti keskeisenä suomalaisnaisten val-
veutumisessa oman asemansa kohottamiseen, muttei alkuvaiheessa 
herätysliikkeiden veroisena, oli fennomania. Suomen jouduttua 
Venäjän alaisuuteen ”aavistus itsenäisestä kansallisesta olemuksesta 
heräsi nousevan aamuruskon tavoin ja samalla heräsi myös ajatus 
naisen avusta”.58 Gripenberg tunnusti J. V. Snellmanin merkityksen 
naiskasvatuksen puolestapuhujana, mutta tämän suurempaa roolia 
hän ei kansallisfilosofille suomalaisen naisemansipaation historiassa 
suonut; miessankarin rooliin pääsivät muut, kuten Uno Cygnaeus ja 
erityisesti Topelius. Gripenberg tulkitsi Snellmanin kritiikin muun 
muassa ihailemansa Fredrika Bremerin Hertha-romaania (1856) koh-
taan osoitukseksi kansallisfilosofin tietämättömyydestä naisasian 
todellisesta luonteesta. Kunnian naimattoman naisen epäitsenäistä 
asemaa käsitelleen Herthan merkityksen ymmärtämisestä sai Tope-
liuksen ohella ennen muuta Fredrika Runeberg, jonka kirjoitukset 
naisten kohtaloista alkoivat ilmestyä niin ikään vuonna 1856. Hänen 
harteilleen Gripenberg asetti suomalaisen naisasian edelläkävijän 
viitan: ”Jalossa kultahohteessa hänen nimensä meille loistaa viime 
vuosisadan keskivaiheelta.”59
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1860-luvulla julkisuuteen astui Adelaïde Ehrnrooth, joka Gripen-
bergin mielestä ansaitsi niin ikään paikan suomalaisen naisasian 
kunniagalleriassa: sävyltään alakuloisen Fredrika Runebergin ohella 
tulisieluinen Ehrnrooth ”esiintoi naisen kasvatuksen puutteet ja 
vaimon aseman kierouden, sekä hyökkäsi kaksinaista siveyskäsitettä 
vastaan ja vaati naisille täydet inhimilliset ja yhteiskunnalliset oi-
keudet”.60 Nämä vaatimukset olivat kuin suoraan Suomen Naisyh-
distyksen ohjelmasta, mikä selittyy yhtäältä sillä tosiseikalla, että 
Ehrnrooth kuului Suomen Naisyhdistykseen, mutta toisaalta myös 
sillä, että Gripenberg pyrki luomaan fennomaaniselle feminismille 
juuria jo Naisyhdistystä edeltävään aikaan ja takaamaan sille näin 
historian oikeutusta ja auktoriteettia. Ehrnroothin loikkaamisen 
Naisyhdistyksestä Naisasialiitto Unionin riveihin Gripenberg ohitti 
maininnatta. Tämän vaikenemisen voi tulkita samaan tapaan kuin 
Ilona Pikkanen tulkitsee ne vaiheet Suomalaisen teatterin mennei-
syydessä, jotka eivät istuneet Eliel Aspelin-Haapkylän tarinalinjaan: 
kyse oli horjahduksesta oikealta polulta, joka Ehrnroothin tapauk-
sessa oli paras häivyttää feminismin kollektiivisesta muistista.61

Minna Canth, joka tänä päivänä tunnetaan parhaiten naisasiaa 
edistäneistä 1800-luvun naiskirjailijoista, sai hänkin tilaa Gripen-
bergin kuvauksessa, mutta täysin ongelmaton näiden kahden edel-
läkävijänaisen välinen suhde ei ollut. Canth suhtautui kriittisesti 
Naisyhdistyksen käytännön työhön ja osallistui Unionia lähel-
lä olleen Nutid-lehden toimittamiseen, mikä ei ymmärrettävästi 
ilahduttanut Gripenbergiä. Gripenberg kuitenkin kiitti Canthia 
tämän ”häikäilemättömistä” kannanotoista naisten ihmisyyden 
puolesta esimerkiksi dogmaattista kristillisyyttä vastaan. Canth 
sai myös anteeksi kritiikkiään Naisyhdistystä kohtaan, koska hän 
vuonna 1896 osallistui Ellen Keyn vastaiseen rintamaan.62 Canthin 
pureva kritiikki Keyn Missbrukad kvinnokraft -kirjasen johdosta 
on historiallinen tosiasia, mutta sen esiin nostamisella Gripenber-
gin voi myös tulkita pyrkineen osoittamaan, kuinka Canth korjasi 
horjahdustaan Naisyhdistyksen viitoittamalta tieltä: kirjoittaes-
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saan Keytä vastaan hän ”hyväksyy sen toiminnan, jota hän v. 1891 
moitti”.63

Naisten asema ja siitä käyty debatti eivät olleet Alexandra Gripen-
bergin mukaan yhteiskunnallinen erilliskysymys, vaan ne kytkeytyi-
vät yhteiskunnan kokonaiskehitykseen. Toimintamahdollisuuksien-
sa laajentuessa naiset pystyivät vaikuttamaan yhä merkittävämmin 
yhteiskunnassa. Tälle työlle eri ammateissa ja yhdistystoiminnassa 
Gripenberg antoi runsaasti tilaa osoittaakseen, että naiset olivat ha-
lukkaita ja kyvykkäitä kansakunnan rakentajia.64 Oman linjansa 
mukaisesti hän huomioi erityisesti kristillishenkisen raittiuden ja 
siveellisyyden edistämisen.

1860-luvun poliittisen ja taloudellisen elämän viriämisen myötä 
myös sukupuolten välisestä tasa-arvosta alettiin keskustella julki-
suudessa, puolesta ja vastaan. Sen lisäksi säätyvaltiopäivillä virisi 
naisten aseman muutoksiin tähdännyt lainsäädäntötyö. Kaikkea 
tätä Gripenberg kuvaa teoksessaan siteeraten aikalaislähteitä paikoin 
pitkästi ja suoraan. Naisten aseman kohentuminen ei hänen mu-
kaansa tapahtunut itsestään, vaan se vaati asialle omistautuneiden 
henkilöiden ponnisteluja. Huomiota kiinnitetään naisten ohella 
lukuisiin miehiin, jotka edistivät naisasiaa. Gripenbergin käsityksen 
mukaan ihmiskunta kehittyi dialektisesti voimien ja vastavoimien 
kamppailun tuloksena65 eikä naiskysymys muodostanut poikkeus-
ta. Vastarinta tai taantumus uhkasi eri suunnilta: piispa Johansson 
edusti kirkollista taantumusta, sosialistit hyökkäsivät vasemmalta ja 
seksuaaliradikaalit omalta suunnaltaan. Naisemansipaation vastus-
tajana profiloituneen fennomaani Agathon Meurmanin jyrähdykset 
Gripenberg sen sijaan ohitti niitä kommentoimatta. Teoksensa ruot-
sinkielisessä versiossa (1903) hän sen sijaan otti kriittisesti kantaa 
Meurmanin epäilyihin lainsäädännön mahdollisuudesta tasa-arvon 
edistämisessä.66 

Kaikkien uhkien keskellä oli Gripenbergin mukaan taho, joka 
järkkymättä työskenteli naisten aseman kohottamiseksi sukupuoli-
olennosta täydeksi ihmiseksi: Suomen Naisyhdistys. Sen tavoitteita 
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ja toimintaa eri yhteiskuntaryhmien naisten aseman parantamiseksi 
kuvaillaan noin 17 sivun verran. Naisasialiitto Unionin toiminta 
mahtuu sen sijaan noin viiteen sivuun. Unionin merkitystä Gri-
penberg kutisti paitsi antamalla sille vähemmän palstatilaa myös 
luonnehtimalla yhdistysten toiminnan samankaltaisuutta: ”16-vuo-
tisen toiminta-ajan kuluessa on liiton ohjelma yhä enemmän tullut 
Suomen Naisyhdistyksen toiminnan kaltaiseksi.”67 Ja jos näin ei 
ollut, kysymys oli naisasiaa vahingoittavista linjauksista. 

Sosiaalidemokraattiselle naisliikkeelle Gripenberg soi vielä vähem-
män tilaa kuin Unionille. Naisasian kehitys IV -teoksessa työläisnais-
liike kuitataan vajaan sivun tekstillä, jossa vuonna 1900 perustettu 
Työläisnaisliitto nimetään virheellisesti Suomen työläisten liitoksi. 
Vuonna 1903 ilmestyneessä ruotsinkielisessä teoksessa nimi oli sen 
sijaan oikein. Gripenbergin näkökulmasta työläisnaisten liike oli 
kaltevalla tiellä. Kristinuskon vastaisuus, vapaan seksuaalimoraa-
lin ja naisiin kohdistuvien työsuojelulakien ajaminen olivat Gri-
penbergin mukaan ne tekijät, jotka vaaransivat naisten todellisen 
vapautumisen. Nämä tavoitteet hän kytki sosialismiin. Järjestäy-
tyneen työväenliikkeen väitetty uskonnonvastaisuus oli ylipäätään 
näkyvästi esillä Suomalaisen puolueen vaaliagitaatiossa vuoden 1907 
eduskuntavaalien alla.68

Kun Reformarbetet-teoksen kolmas osa ilmestyi vuonna 1903, 
Suomen säätyperustainen valtiopäivälaitos oli Euroopan takapa-
juisimpia. Sosiaalidemokraattinen puolue ajoi yleistä ja yhtäläistä 
äänioikeutta, kun taas porvarilliset naisjärjestöt vaativat naisten 
äänioikeutta samoin ehdoin kuin se miehillä jo oli. Gripenbergin 
teoksen suomenkielisen version valmistuttua vuonna 1909 naisia 
istui kansanedustajina yksikamarisessa, yleiselle ja yhtäläiselle ääni-
oikeudelle perustuneessa eduskunnassa. Muutos oli poikkeuksel-
lisen raju, ja Gripenbergillä oli vaikeuksia sopeutua uudistukseen, 
joka korotti rahvaan yhtäkkisesti tasavertaiseen kansalaisuuteen ja 
istutti hänen viereensä eduskuntaan työväenluokan naisia.69 Hän 
ei pitänyt kansaa kypsänä yhtäkkiseen murrokseen, mikä näkyi 
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esimerkiksi hänen Wienissä vuonna 1907 antamastaan lausunnosta, 
jossa hän kritisoi sosiaalidemokraattisia naisedustajia tiedollisista 
puutteista.70

Naisasian kehitys IV -teoksen loppuosa ”Jälkikirjoitus: uusimmat 
voitot” tuntuu maltilliselta, kun sitä tarkastelee suhteessa Gripen-
bergin äänioikeusnäkemyksiin. Sovitteleva sävy on mahdollista 
tulkita vastaukseksi siihen närkästykseen, joka syntyi Wienissä esi-
tetystä lausunnosta. Se levisi saksalaisen Clara Zetkinin toimitta-
man sosiaalidemokraattisen Die Gleichheit -lehden välittämänä eri 
puolille Eurooppaa. Gripenberg kirjoitti jälkikirjoituksessa,  että 

”äänioikeusuudistus, siitä huolimatta, että se tuli käytäntöön val-
tiollisesti ja yhteiskunnallisesti levottomana aikana, on ollut väli-
kappaleena herättämään naisissa vastuunalaisuuden tunnetta yh-
teiskuntaa kohtaan”. Naisedustajien toimintaa hän piti tärkeänä, 
koska he olivat pyrkineet edistämään siveellisyyttä ja raittiutta sekä 
keskittyneet kotiin ja lapsiin liittyviin kysymyksiin ja toteuttaneet 
näin yhteiskunnallista äitiyttä.71 Todellisuudessa naisedustajien 
välillä oli suuriakin eroja erityisesti suhtautumisessa aviottomiin 
äiteihin sekä heidän lastensa asemaan. Yhteiskunnallinen äitiys sai 
erilaisia sävyjä riippuen naisedustajien taustoista ja sijoittumisesta 
poliittiselle kartalle.

Alexandra Gripenbergin fennomaanis-feministinen  
historiapolitiikka

Seuraavassa tarkastelen edellistä alalukua täydentäen, millä tavoin 
Alexandra Gripenbergin ajattelun ja toiminnan keskeiset elementit 
– käsitys sukupuolista toistensa vastakohtina ja toisiaan täydentävinä 
sekä siihen kytkeytyvä tasa-arvotavoite, luterilaisuus ja fennoma-
nia – näkyivät hänen tavassaan tulkita suomalaisen naiskysymyksen 
historiaa. Naisliikkeissä kansainvälisyyden ja kansallisen kulttuurin 
säikeet lomittuivat toisiinsa, mitä kuvastaa esimerkiksi Gripenbergiä 
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innoittaneen The Woman Question in Europe -teoksen rakenne: se 
koostui eri maita koskevista artikkeleista, mutta lukemalla niitä suh-
teessa toisiinsa on mahdollista hahmottaa yhteisiä, kansalliset rajat 
ylittäviä ajatustapoja ja toimintamalleja. Kansainvälisyys ei merkin-
nyt hierarkiattomuutta. Mineke Boschin mukaan Stantonin kirja-
hankkeen taustalla oli halu korostaa Yhdysvaltojen nuoren demo-
kratian antamaa esimerkkiä vanhan mantereen naisliikkeille, vaikka 
Yhdysvallat ei eksplisiittisesti kirjassa mukana ollutkaan. Alun pe-
rinhän Stantonin keräämä materiaali piti liittää Yhdysvaltoihin 
keskittyvän kirjasarjan History of Woman Suffrage loppuun.72 Näin 
ei käynyt, mutta evolutionistinen ajattelu näkyi Stantonin tavassa 
järjestää kansakunnat ”etnologiseen järjestykseen”. Edistyksellisim-
miksi määriteltiin ne kansat, joissa naisliikkeet olivat Yhdysvaltojen 
tavoin ”edenneet” emansipaatiovaatimuksissaan äänioikeuteen.73

Stantonia mukaellen Gripenberg järjesti tarkastelemansa kansa-
kunnat kansatieteelliseksi periaatteeksi kutsumansa jaottelun mu-
kaisesti ”anglosaksilaisiin, germanilaisiin, romanilais-germanilaisiin 
ja slavilaisiin” (osa I) ja ”romanilaisiin” (osa II) ja skandinaavisiin 
(osa III). Osassa I tarkasteltiin myös Kreikkaa. Suomea tarkasteltiin 
skandinaavisten maiden yhteydessä, ei Venäjän yhteydessä, johon se 
valtiollisesti kuului. Ensimmäisessä ja toisessa osassa tarkasteltujen 
maiden järjestys toistaa yhdysvaltalaisten vaalimaa ja Gripenbergin 
omaksumaa ajatusta angloamerikkalaisten paremmuudesta suku-
puolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Gripenbergille ”Amerikka 
oli se maa, jonka yhteiskunnalliset olot vallankumouksen kautta 
uudistettiin; se oli näistä syistä myös se maa, josta naisasia sai alkun-
sa.” Mutta myös Englannin, ”naisasian emon” rooli oli keskeinen 
emansipaatiohistoriaa kirjoitettaessa.74 

Suomen ja Skandinavian sijoittaminen teoksen viimeisiksi ei vas-
tannut Gripenbergin omaksumaa hierarkkista ajattelua, sillä ”kun 
romanisista kansoista käännämme katseemme Skandinaviaan, tun-
tuu siltä kuin lähtisimme ummehtuneesta kamari-ilmasta kylmän, 
kirkkaan talvipäivän ilmaan”.75 ”Ilmanraikastaja” oli kristinusko 
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sen luterilaisessa muodossa. Täysin kritiikittömästi Gripenberg 
ei kuitenkaan luterilaisuuteenkaan suhtautunut. Edellä viittasin 
hänen kriittisyyteensä suomalaisen valtiokirkon dogmaattisuutta 
mutta myös herätysliikkeiden johdon emansipaatiovastaisuutta 
kohtaan. Myöskään Luther ei saanut täysin puhtaita papereita: 
hän ei ollut Gripenbergin mukaan oivaltanut, että ”molemmat 
sukupuolet saattoivat olla kansalaisina yhdenvertaisia, vaikka he 
liikkuivatkin eri toimialoilla”.76 Mutta esimerkiksi se arvovärittei-
syys, jolla Gripenberg kuvasi kuningatar Kristiinan kääntymistä 
katolisuuteen, osoittaa hänen antikatolisuutensa: ”Me protestantit, 
jotka tuskin voimme hänen nimeään kirjoittaa tuntematta tuskaa 
mielessämme[...]”.77

Sitoutuminen protestanttisuuteen luonnehti eurooppalaista ja yh-
dysvaltalaista naisliikettä yleisemminkin; esimerkiksi Leila J. Rupp 
on kiinnittänyt huomiota International Council of Women -järjes-
tön puitteissa tehdyn kansainvälisen yhteistyön protestanttisiin pai-
notuksiin.78 Toisaalta luterilaisuus ja fennomania limittyivät tiiviisti 
toisiinsa, minkä Marja Jalava ja Irma Sulkunen tuovat kirjoittamis-
saan luvuissa painokkaasti esiin. Reformaation (uskonpuhdistuk-
sen) arvostaminen ja katolisuuden torjuminen näkyi aikakauden 
fennomaanihistorioitsijoiden, mutta myös laajemmin muiden poh-
joismaisten ammattihistorioitsijoiden työssä, vaikka heidän olisi 
tieteellisyyden nimissä tullut ”sammuttaa itsensä”.79

Gripenbergin teoksen suomenkielinen otsikko Naisasian kehitys 
viittaa 1800-luvun ilmiöön eli tuolloin voimistuneeseen keskus-
teluun naisten asemasta sekä naisten ja heitä tukeneiden miesten 
organisoitumiseen naisten aseman parantamiseksi sosiaalisesti, ta-
loudellisesti, juridisesti ja poliittisesti. Gripenberg aloitti kuitenkin 
tarkastelunsa muinaissuomalaisuudesta ja eteni läpi vuosisatojen 
päätyen 1800-luvun murrokseen. Tätä laveutta voi pitää harrastaja-
historioitsijan harjaantumattomuutena sitoutua tarkkaan kysymyk-
senasetteluun ja keskittyä spesifiin tutkimusteemaan. Mutta ennen 
muuta kysymys on Gripenbergin tavasta nähdä kysymys ”naisen 
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asemasta”, kuten hän sukupuoliproblematiikkaa yksikkömuotoisesti 
kuvasi, kauas menneisyyteen ulottuvana ilmiönä: ”Mutta ken seu-
raa sen jälkiä niin pitkälle kuin niitä voipi seurata, huomaa, että se 
ilmenee samassa määrässä kuin käsitys voimakkaamman oikeudesta 
taantumistaan taantuu.”80

Kun naisten historiaa kirjoitettiin 1800-luvulla, moderni käsitys 
yhteiskunnan rakentumisesta kahden sukupuolen varaan siirrettiin 
koskemaan myös menneitä aikakausia. On kiistatonta, että naisten 
aseman epäkohtiin reagoitiin jo ennen Ranskan vallankumousta ja 
naisliikkeiden muotoutumista 1800-luvulla.81 Esimoderneissa ja mo-
dernisoituvissa yhteiskunnissa sukupuoli oli kuitenkin niin vahvasti 
määrittynyt ihmisten säätyaseman kautta, ettei samanlainen pola-
risoitunut käsitys sukupuolista, joka tuli hallitsemaan modernia län-
simaista ihmis- ja kansalaiskäsitystä, ollut dominoiva.82 Alexandra  
Gripenberg oli poliittinen toimija, jonka tavoitteena ei ollut histo-
riallistaa sukupuolta vaan käyttää historiaa eri tavoin feminististen 
tavoitteidensa edistämiseen. Esimerkiksi kuvatessaan kolmannessa 
osassa Ruotsin – ja siten myös Suomen – 1500-lukua hän toteaa, 
että aatelisnaiset sysättiin aina syrjään, kun suvun etujen valvomi-
nen asetettiin etusijalle. Näkemys osoittaa Gripenbergin tavan tar-
kastella menneisyyttä 1800-luvun käsittein ja näkökulmin, jolloin 
sukupuoli nousi keskeiseksi identiteettikategoriaksi. Nykytutkimus 
kuitenkin osoittaa, että 1500-luvun aatelisnaiset eivät tulkinneet ase-
maansa Gripenbergin tavoin, vaan määrittivät itsensä nimenomaan 
suvun kautta.83

Historialla – ja myyteillä – on (ollut) keskeinen rooli poliittisten 
liikkeiden ja siten myös naisliikkeiden argumentoinnissa. Historian 
hyödyntäminen poliittisiin ja identiteettitarkoituksiin ei kuitenkaan 
koskenut vain harrastajahistorioitsijoita. Suomalaiskansallinen tieteel-
linen historiankirjoitus on esimerkki siitä, kuinka modernin tiedekä-
sityksen omaksuneet ammattihistorioitsijat osallistuivat aktiivisesti 
kansakunnan pitkälle menneisyyteen ulottuvien juurien ja kansal-
lishengen ”löytämiseen”. Gripenbergin ja Naisyhdistyksen sitoutu-
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minen fennomaniaan ja sitä kautta implisiittisesti myös fennomaa-
niseen historiankirjoitukseen käy ilmi vaikkapa siitä humoristisesta 
yksityiskohdasta, että porvarillisen naisliikkeen vuonna 1892 jaka-
nutta kiistaa kutsuttiin Naisyhdistyksen parissa nuijasodaksi.84 Yrjö 
Koskisen 1850-luvulla ilmestyneellä tutkimuksella Nuijasota – sen syyt 
ja tapaukset oli keskeinen merkitys, kun suomalaisuutta 1800-luvulla 
perusteltiin sen historiallisilla juurilla. Nuijasota ja Koskisen toinen 
merkkiteos Oppikirja Suomen kansan historiassa (1869–1873) kuuluivat 
erityisesti fennomaniaa kannattaneiden lukemistoon.85

Sen 1800-luvun ja 1900-luvun alun naisliikkeiden historiankir-
joituksen, jonka avulla naiset kirjoitettiin kansallisiin mutta myös 
kansalliset rajat ylittäviin historioihin, voi kuvata noudattaneen 
eräänlaista kaksoisstrategiaa: Toisaalta kuvattiin naisten aseman 
alisteisuutta, jotta voitiin osoittaa muutostarve kirjoitushetkellä. 
Toisaalta tuomalla esiin naisten aktiivinen toimijuus menneisyy-
dessä voitiin perustella heidän vaatimustensa oikeutus. Oikeudet 
ja velvollisuudet määriteltiin toistensa kautta. Tämä alistuksen ja 
vahvuuden väliselle dynamiikalle rakentuva strategia on havaittavis-
sa myös Gripenbergin teoksessa. Naisten vahvuuden korostamisella 
pyrittiin myös hälventämään epäluuloja naisten kyvyttömyydestä 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Samalla naisille luotiin esikuvia ja 
rakennettiin kollektiivista feminististä identiteettiä ja muistia.

Nykyisyys, menneisyys ja tulevaisuus limittyivät Gripenbergin 
teoksessa. Naisyhdistyksen propagoima kristillis-siveellisen nais-
kansalaisen ihanne ”löytyi” jo muinaissuomalaisesta yhteiskun-
nasta: Lemminkäisen äiti edusti äidinrakkautta, joka 1800-luvun 
fennomaanisessa feminismissä ilmeni oppina yhteiskunnallisesta 
äitiydestä, ja 1800-luvun ainot hyökkäsivät kristillisessä hengessä 
yhteiskunnan siveellistä rappiota vastaan ja taistelivat kaksinaismo-
raalin voittamiseksi. Tälle taistelulle historia antoi Gripenbergin 
narratiivissa oikeutuksen.

Modernille historiatieteelle ominainen tapa hahmottaa historia 
progressiivisena prosessina näkyi Gripenbergin ajattelussa. Naisen 
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aseman edistyminen kytkeytyi laajoihin yhteiskunnallisiin mur-
roksiin: ”Jokainen näistä ajanjaksoista vei naiskysymystä eteenpäin 
kuni laivaa, jota meren aallot kuljettavat; yhden laineen laimetessa 
kiitää se jo toisen harjalla.”86 Lopulta päädyttiin 1800-luvulle, joka 
todisti organisoitujen naisliikkeiden synnyn. Kehitys näyttäytyy 
vääjäämättömänä ja oikeutettuna, mutta samalla se kuvataan voi-
mien ja vastavoimien dialektisen prosessin tulokseksi: ”[...] edistys 
syntyy näin ollen vastustuksesta huolimatta, joka usein vain palve-
lee sen tarkoitusta.”87 

Tulkinta historian vääjäämättömästä kulusta ja historiankirjoi-
tuksesta tämän kehityksen puolueettomana kuvaajana ilmenee 
Gripenbergin tavasta häivyttää itsensä tarinastaan, joka ikään kuin 
kertoo itse itsensä.88 Gripenberg näyttäytyy ulkopuolisena tarkkai-
lijana, joka kuvaa esimerkiksi siveellisyyskysymyksen herättämää 
tuohtunutta keskustelua seuraavaan tapaan: ”Nimimerkki Aarne 
[Gripenbergin nimimerkki, TK] pani vastalauseensa oppia vastaan, 
joka puhuu sivistyneen miehen hyväksi kansannaisen kustannuk-
sella”, ja edelleen: ”Joulukuussa 1891 julkaisi neiti Helena Wester-
marck […] vastalauseen erästä kirjoitusta vastaan, jonka Alexandra 
Gripenberg oli julkaissut tanskalaisessa aikakauslehdessä Kvinden 
och Samfundet.”89 

Emansipaatiovastaisuus nousi – todellisuudessa ja Gripenbergin 
kuvauksessa – eri suunnilta, myös naisten omista joukoista. Gripen-
bergin näkökulmasta kaikki toiminta, joka poikkesi Elizabeth Cady 
Stantonin, Fredrika Bremerin ja heitä Suomessa – Gripenbergin 
mukaan – edustaneen Naisyhdistyksen hengestä, oli epäilyttävää, 
mutta erityistä huolta hänelle aiheutti ”vapaamielisyys”. Naisasian 
kehitys IV -teokseen (1909) oli sellaisenaan jätetty ruotsinkielisen 
teoksen (1903) katsaus ”Naisasia v.1903”, joka kommentoi suoma-
laisessa Nutid-lehdessä virinnyttä, Ellen Keytä tukenutta keskus-
telua feminismin suuntaviivoista. Lehden kannanotto muodosti 
Gripenbergin mukaan ”muunnoksen noista tunnetuista yhdeksästä 
väitteestä naisasiaa vastaan; ne olivat jo silloin kuluneita voimasa-
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noja, joita vanhoilliselta taholta oli uudestaan ja uudestaan vatvot-
tu”.90 Yhdeksässä väitteessä oli kysymys Keyn vuonna 1896 kirja-
sessaan Missbrukad kvinnokraft esittämistä syytöksistä porvarillista 
naisliikettä vastaan. Koska nuori polvi oli altis väärille vaikutteille, 
Gripenberg piti tärkeänä niiden käsittelemistä, vaikka olisikin mie-
luummin niistä vaiennut.91 

Se, ettei Gripenberg maininnut näiden yhdeksän väitteen kirjoit-
tajaa, kertoo hänen pyrkimyksestään mitätöidä oman linjan vastus-
tajat ja siten legitimoida oma tulkinta. Gripenbergin teoksen joko 
suomenkielistä tai ruotsinkielistä versiota arvioineet kiinnittivät 
huomiota juuri näihin hänen subjektiivisiin tulkintoihinsa naisky-
symyksestä ja hänen tapaansa vaientaa toisinajattelijat. Naisasialiitto 
Unionia edustanut Annie Furuhjelm huomautti kitkerästi, että Gri-
penbergin suomalaisnaisten historiaan eivät ruotsinkieliset, toisin 
sanoen nuorsuomalaiset unionilaiset, mahtuneet. Laura Harmajan 
mukaan ”tekijä selittää asiat omalta kannaltaan, oman elämänkäsi-
tyksensä valossa, joutuen siinä yksipuolisuuteen”. Alma Söderhjelm 
kritisoi niin ikään tekijän yksipuolisuutta ja suoranaista dogmaatti-
suutta hänen kuvatessaan naisliikettä.92 

Puolueellisuus on helposti havaittavissa. Fennomaniaan sitou-
tuneen Naisyhdistyksen edustajana Gripenberg ei käsitellyt tasa-
puolisesti suomalaisen naisliikkeen koko kenttää, vaan keskittyi 
omaan yhdistykseensä. Silmiinpistävää on esimerkiksi Naisyhdis-
tyksellekin tärkeän yhteiskouluaatteen pioneerin, Naisasialiitto 
Unionin voimahahmon Lucina Hagmanin ohittaminen vähäisellä 
maininnalla. Toisinajattelijoiden sivuuttaminen näkyi myös viit-
tauskäytännössä. Esimerkiksi kirjoittaessaan Fredrika Runebergistä 
Gripenberg ei tuonut esiin Hagmanin tavoin Unioniin kuuluneen 
Helena Westermarckin vuonna 1904 ilmestynyttä tutkielmaa. Tut-
kielma oli paitsi vihollisleiriin kuuluneen kirjoittajan kynästä myös 
tulkinnaltaan erilainen: Fredrikaa ei esimerkiksi esitetty niin sel-
västi kansallisrunoilijan varjoon jääneenä uhrina kuin Gripenberg 
hänen osansa kuvasi.
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Työläisnaisliike muotoutui osana modernia teollista luokkayhteis-
kuntaa. Teollistumiseen liittynyt yhtenäiskulttuurin murtuminen 
ja intressiryhmien esiin murtautuminen oli Gripenbergin maail-
mankuvan vastaista.93 Fennomaanisessa hengessä hän tavoitteli yh-
teyttä rahvaan naisiin, joita sosialismi ei ollut vielä tartuttanut; työ 
Naisyhdistyksessä olikin hänen näkökulmastaan pitkälti toimintaa 

”juron, vähälahjaisen mutta pohjimmiltaan hyvän kansan” tytärten 
herättämiseksi ja kasvattamiseksi, kuten Tilma Hainari kirjeessään 
Hilda Käkikoskelle Gripenbergin elämäntyötä kuvaili.94 Näihin nai-
siin Gripenberg yhdisti aidon suomalaisen naiseuden: tämän kan-
sannaisen ”uskonnollinen mieli, hänen ihmeteltävä kestäväisyytensä 
ja ahkeruutensa, hänen hellätuntoisuutensa, ne ovat ominaisuuksia, 
joita jokainen on kokenut, joka on tullut tekemisiin varsinaisten 
kansannaisten kanssa”.95 Työläisnaisliikkeeseen sitoutuneet, omaa 
emansipaatiolinjaa muotoilleet suomalaisnaiset eivät tätä tervettä 
suomalaista naiseutta Gripenbergin silmissä edustaneet. Unioni-
laisiin verrattuna heitä oli vielä vaikeampi taivuttaa hänen oikeaksi 
katsomansa naisasian ja suomalaisen naiseuden tarinalinjaan.

Lopuksi

Vuonna 1950 Armi Hallsten-Kallia, Alexandra Gripenbergin työ-
toverin Ilmi Kallian tytär, luonnehti radioesitelmässään Gripen-
bergin Naisasian kehitys -teosta tavalla, joka osoittaa, että teos oli 
säilynyt ”samoinajattelevien” feministisessä muistissa, vaikka sillä 
suomalaisen naisasiakirjallisuuden kaanonissa ei ollutkaan keskeistä 
sijaa: ”Teos todistaa tavatonta alan tuntemusta, kirjallisen ilmaisun 
hallintaa ja järjestelmällisyyttä tekijässään. Kun se käsittelee par-
haillaan voimakkaan kehityksen alaisena ollutta elämänpiiriä, sen 
uusimman ajan vaiheita koskevat luvut ovat nopeasti vanhentuneet, 
mutta läpileikkauksena naisten asemasta vuosisadan taitteen seudul-
la sillä on pysyvä arvonsa.96
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2000-luvun lukijalle Gripenbergin teos on ennen muuta arvokas 
lähde analysoitavaksi. Sitä voidaan tarkastella transnationaalisen 
feministisen historiakulttuurin ilmentymänä ja vertailla sitä muihin 
aikakauden kokonaisesityksiin naisten asemasta. Teoshan juontaa 
juurensa Gripenbergin innostukseen hänen luettuaan Theodore 
Stantonin toimittaman teoksen The Woman Question in Europe 
(1884). Tässä luvussa Gripenbergin teoksen neljättä, Suomeen kes-
kittyvää osaa on tarkasteltu esimerkkinä fennomaanis-feministisestä 
historiapolitiikasta. Teoksessa luodaan tarina suomalaisesta naiseu-
desta, jonka ihanteellista muotoa Suomen Naisyhdistys edusti ja 
edisti. Protestanttisuuteen ja suomalaisuusliikkeeseen kytkeytynee-
nä naisasia sai oikean muotonsa, ja tälle tulkinnalle Gripenberg 
haki historian oikeutuksen. Toimeliaan ja siveellisen naisellisuuden 
juuret löytyivät Gripenbergin tulkinnassa jo Kalevalasta, jossa Aino 
symboloi naisten vahvaa siveellistä selkärankaa ja Lemminkäisen äiti 
äitiyden voimaa. Kristinuskon tulon myötä naisen asema vahvistui 
merkittävästi.

Gripenbergin tarinalinjan kriittisen tarkastelun ohella teosta voi 
lukea myös radikaalina puheenvuorona oman aikakautensa historia-
keskustelussa, jonka valtavirta ohitti naisten historian. Hän kiinnitti 
huomiota esimerkiksi naisten aktiiviseen uskonnollisuuteen ja nosti 
myös esiin Fredrika Runebergin ja muita 1800-luvun alun nais-
kirjailijoita, joihin on kiinnitetty uudelleen huomiota vasta viime 
vuosikymmeninä. Viime aikojen naishistorioitsijat ja naistutkijat 
alkoivat toden teolla toteuttaa Gripenbergin toivetta akateemisten 
naisten tarttumisesta oman sukupuolensa historiaan. Ote on toi-
nen kuin Gripenbergillä, eli analyyttisen kriittinen, mutta myös 
2000-luvun feministitutkijat tunnustavat esikuvien ja feministisen 
muistokulttuurin merkityksen. Nyt tätä muistia luodaan vain toisin 

– moninaisuus, ristiriidat, vaihtoehdot ja säröt tunnistaen ja esiin 
kirjoittaen. 
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KANSALLISRUNOILIJA JA KIISTELEVÄ KANSAKUNTA

Valfrid Vaseniuksen Runeberg Suomen kansan runoilijana

Mikko Pollari

[…] yhä meidän päiviimme saakka on taistelu heikon oi-
keudesta kiihtymistään kiihtynyt, eikä taistelun lopullista 
ratkaisua vielä nähdä. Kansakuntien välillä, yhteiskuntaluok-
kien kesken, ryhmittäin ja mies miestä vastaan tämä taistelu 
riehuu. Järkeilystä turhaan apua odotetaan: mitä erilaisim-
mat pyrinnöt luulevat voivansa todistaa että oikeus on niiden 
puolella. Ulkonaiseen valtaan ei myöskään ole luottamista. 
Mutta Runeberg on opettanut meitä turvautumaan sydä-
messä asuviin voimiin. Ne yhdistävät, ne sovittavat kaikki 
ristiriidat.1

Näin kirjoittaa Valfrid Vasenius (1848–1928) teoksessaan Runeberg 
Suomen kansan runoilijana, joka valmistui kansallisrunoilija Johan 
Ludvig Runebergin syntymän satavuotisjuhlavuonna 1904.2 Teos 
oli osa satavuotisjuhlan synnyttämää Runeberg-kirjoittelun aaltoa. 
Monissa ajan teksteissä tuli ilmi niin kutsutun ensimmäisen sorto-
kauden alla elävän kansakunnan eri tavoin ymmärretty ahdinkotila. 
Useat kirjoittajat näkivät Runebergin kaikille suomalaisille yhtei-
senä symbolina, jonka ympärille kansa voisi kokoontua, eikä aja-
tus ollut uusi: Runebergistä oli jo 1800-luvun puolivälistä alkaen 
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ryhdytty luomaan yhtä niistä suurmiehistä, joihin kansan yhteinen 
identiteetti voitaisiin ankkuroida.3

Kuten Vaseniuksen tekstistä valitsemani sitaatti antaa ymmär-
tää, Suomen kansan yhdistäminen ei 1900-luvun alun vuosina ol-
lut aivan yksinkertainen asia – jos se sitä koskaan oli ollutkaan. 
Vaseniuksenkin toivoman kansallisen yhtenäisyyden sijaan suuri-
ruhtinaskunnan yhteiskunnallista elämää leimasi jakautuminen 

Valfrid Vasenius: Runeberg Suomen kansan  

runoilijana (1903/1904)

J. L. Runebergin syntymän satavuotisjuhlavuodeksi 1904 ilmestynyt kirjal-

lisuustieteilijä Valfrid Vaseniuksen laatima elämäkerta Runeberg Suomen 

kansan runoilijana on yleistajuinen, suomenkieliselle yleisölle suunnattu 

322-sivuinen esitys kansallisrunoilijan elämästä. Taustaltaan ruotsinkieli-

nen Vasenius kirjoitti teoksensa suoraan suomeksi, eikä se ole ilmestynyt 

ruotsiksi lainkaan. Teoksen kustansi WSOY, ja se on myös julkaistu WSOY:n 

kustantaman Johan Ludvig Runebergin teokset -teossarjan neljännessä 

osassa (1909).

Kirjan yhteensä 34 luvussa Vasenius kuvailee Runebergin kehitystä 

kansallisrunoilijaksi kronologisesti lähtien liikkeelle hänen sukupuustaan, 

vanhemmistaan ja kasvuympäristöstään, edeten ylioppilasajan, Lauantai-

seuran vuosien ja Porvooseen muuton kautta aina runoilijan aktiivisen uran 

päättäneeseen halvaantumiseen asti. Kuvauksen pääpaino on Runeber-

gin tuotannossa, jota tarkastellaan erityisesti sen kansallisen merkityksen 

kannalta. Runebergin tuotanto ja elämä asetetaan kehyksiinsä etsimällä 

ja osoittamalla niiden yhteyksiä Suomen historian tapahtumiin ja kehi-

tyskulkuihin sekä arvioimalla runoilijan tuotantoa muovanneita kirjallisia 

ja aatteellisia vaikutteita. Biografiaa leimaa eläytyvä kirjoitustyyli, mutta 

Runebergin henkilökohtaista elämää tarkastellaan kuitenkin kunnioittavan 

etäisyyden päästä. Teos sisältää myös runsaasti sitaatteja Runebergin teok-

sista, kirjallisesta jäämistöstä ja muista aikalaislähteistä. f
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poliittisiin leireihin. Suhtautuminen venäläistämistoimiin jakoi 
poliittista kenttää myöntyväisyysmielisiin ja passiivisen vastarin-
nan kannattajiin. Rajalinjan loi myös edelleen ajankohtainen kie-
likysymys. Toisaalta myös kansa, johon keskenään riitelevä sivisty-
neistö kansallisromanttiset haaveensa kohdisti, alkoi esittää omia 
mielipiteitään yhteiskunnan ongelmakohdista. Näin rahvaan ja 
sivistyneistön välille aukesi ainakin useille sivistyneistön edustajille 
yllättävä, yhteiskuntaluokkaan perustuva jakolinja. Kaiken lisäksi 
1900-luvun alun Suomessa vallitsi myös uudenlainen kulttuurinen 
hajaannus. Edellisen vuosisadan loppupuolella Suomeen virranneet 
uudet aatteet herättivät keskustelua esimerkiksi uskon perusteista, 
naisen asemasta ja avioliiton merkityksestä. Niin kirjallisuuden 
kuin kuvataiteenkin kenttä oli voimakkaassa liikkeessä ja hajau-
tunut useisiin eri suuntauksiin, eikä ”kansallinen tuohikulttuuri” 
ollut vaikkapa ajan nuorelle polvelle tai työläiskirjailijoille enää 
itsestään selvä lähtökohta.4 Paluuta kirkolliseen yhtenäiskulttuuriin, 
josta ainakin vanhasuomalaisten merkkimies Agathon Meurman 
vielä haaveili,5 ei enää ollut.

Tässä luvussa tulkitsen Valfrid Vaseniuksen Runeberg-elämäkertaa 
tätä kansallisen pirstoutumisen kontekstia vasten. Tekstini lähtö-
kohtana on ajatus siitä, että Runebergin ympärille rakennettu kan-
sallisrunoilijan kultti, siinä tapahtuneet muutokset ja siihen kohdis-
tettu kritiikki heijastavat suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneita 
muutoksia6 – tai tarkemmin sanottuna muutoksia ihmisten tavassa 
käsittää oma aikansa ja yhteiskuntansa. Tarkastelen, millainen kä-
sitys 1900-luvun alkuvuosien Suomesta Vaseniuksen teoksesta vä-
littyy ja millaista kansallista tulevaisuutta hän koetti Runebergistä 
kirjoittamalla luoda. Teoksen vastaanoton ja muutamien muiden 
juhlavuoden Runeberg-tekstien avulla kartoitan, miten kantavia 
Vaseniuksen ajatukset olivat aikalaisten mielissä, ja nostan esiin, mi-
ten monin tavoin kansallinen hajaannustila tuli ilmi Runeberg-
tulkintojen kautta. Samalla pohdin myös sitä, millaisia vaatimuksia 
aikalaiset asettivat kansallisten suurmiesten biografiselle kuvaukselle.
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Elämäkerrat kansallisrunoilijaa kunnioittamassa

Johan Ludvig Runebergin (1804–1877) juhlinta kansallisrunoilijana 
oli alkanut jo hänen omana elinaikanaan spontaanina ihailuna, joka 
1800-luvun edetessä alkoi saada yhä enemmän institutionaalisia sä-
vyjä.7 Symbolisena käännekohtana tässä kehityksessä voi nähdä Ru-
nebergin patsaiden pystyttämisen Porvooseen ja Helsinkiin vuonna 
1885. Viimeistään tuolloin Runeberg nostettiin jalustalle. Hänestä 
oli muodostunut yhteinen symboli, josta puhuttaessa ei ollut kyse 
enää pääasiassa runoudesta, vaan hänen arvostaan suomalaisuudel-
le – miten kukin sen sitten ymmärsikin.8 Voikin sanoa, että aivan 
alusta asti kaikille yhteisen kansallisrunoilijan juhlinta heijasteli 
kansakunnan sisäisiä eroja. 1800-luvun lopulla erityisesti kieliriita 
leimasi Runebergin juhlintaa.9

Vuoden 1904 muistopäivä oli siihenastisen Runeberg-kultin10 hui-
pentuma ja tapausta juhlistamaan ilmestyi tuoreita elämäkerral-
lisia kuvauksia kansallisrunoilijasta. Vaikka suurmieselämäkerrat 
olivat 1900-luvun vaihteen Suomessa vielä nuori kirjallisuudenlaji, 
elämäkerturit tarttuivat kansallisrunoilijaan kuitenkin yllättävän 
myöhään. Vielä vuonna 1901 historian professori E. G. Palmén ih-
metteli Valvojassa, että ”kaikkein ihailema runoilija, jonka ansioista 
ei ole sanottavaa erimielisyyttä ollut, yhä vielä kaipaa sellaista elä-
mäkertaa, joka voisi tulla koko kansan henkiseksi omaisuudeksi”. 
Palmén kyllä muisti mainita J. E. Strömborgin 1880-luvulta alkaen 
julkaistun teoksen Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Ru-
neberg, mutta totesi, että ansioistaan huolimatta se oli ”pikemmin 
aineskokoelma kuin elämäkerta sanan paraassa merkityksessä”. Hän 
ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että Kansanvalistusseura oli ottanut 
askeleen puutteen korjaamiseksi julkaisemalla Maila Talvion lyhyen 
Runeberg-elämäkerran (1900), joka ruotsiksi käännettynä paikkasi 
samaista aukkoa myös ruotsinkielisen kirjallisuuden puolella. Kirjan 
synnyssä Palménillakin oli oma roolinsa, kuten Mervi Kaarnisen 
kirjoittamasta luvusta käy ilmi.11
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Palmén esitti Valvojassa toivomuksen, että viimeistään runoilijan 
syntymän satavuotispäiväksi saataisiin hänen suuruuttaan vastaava 
elämäkerta. Hänen huutoonsa vastattiinkin monelta taholta. Jo 
ennen varsinaista juhlavuotta ilmestyi Talvion pienoiselämäkerran 
lisäksi Eliel Vestin ruotsiksi kirjoittama ja suomeksikin käännet-
ty biografia Johan Ludvig Runeberg (1902, suomennos 1903) sekä 
Ruotsissa julkaistu Otto Sylwanin kirjanen Johan Ludvig Runeberg. 
En översikt av hans utveckling (1903). Satavuotisjuhlavuonna ilmes-
tyi ainakin viisi uutta elämäkerrallista kuvausta: Ruotsissa Hellen 
Lindgrenin Johan Ludvig Runeberg. Ett skaldeporträtt sekä Carl 
Kastmanin Johan Ludvig Runeberg. Hans lefnad berättad för svenska 
folket, Suomessa A. J. Sarlinin Johan Ludvig Runeberg. Hans lif och 
verksamhet i korthet skildrade, Valfrid Vaseniuksen Runeberg Suomen 
kansan runoilijana sekä ensimmäinen osa Werner Söderhjelmin 
teosta Johan Ludvig Runeberg. Hans liv och hans diktning ja sen suo-
mennos Johan Ludvig Runeberg. Hänen elämänsä ja runoutensa.

Vaseniuksen Runebergin juuret löytyvät Werner Söderströmin kus-
tantamasta Runebergin koottujen teoksien suomennoshankkeesta, 
jossa Vasenius oli aktiivisesti mukana. Söderströmin voi ajatella 
olleen Vaseniukselle luonnollinen yhteistyökumppani yhteisen kan-
sallisen vakaumuksen takia. Kustantaja oli 1900-luvun vaihteessa 
kokenut mielenmuutoksen ja sanoutunut irti aiemmasta profiilis-
taan. Modernien kirjailijoiden perinteisiä arvoja kyseenalaistavien 
teosten sijaan hän tahtoi julkaista uskonnolliselta pohjalta tukevaa, 
kansallista asiaa edistävää suomenkielistä kirjallisuutta. Vuosisadan 
alkupuolella yhtiö keskittyi tappioidenkin uhalla kustantamaan 
kansanvalistuksellisesti arvokkaita suomenkielisiä tietoteoksia.12

Vaseniuksen Runeberg sai ensisytykkeensä Söderströmin tilaukses-
ta, mutta lopputuloksesta näkyy, että teoksen työstäminen oli kaik-
kea muuta kuin leipätyötä. Tekstistä huokuu se innostus ja rakkaus, 
jolla Vasenius kohteeseensa suhtautui. Kohdehenkilön tenhoava 
voima vaikutti myös kirjan kokoon: alun perin 150–200-sivuiseksi 
tarkoitettu biografia paisui luvatta lähes kaksinkertaiseksi, mikä ei 
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arvatenkaan miellyttänyt kustantajaa. Selittelevässä kirjeessä Va-
senius puolusti itseään toteamalla, että työn aikana aiheeseen oli 
auennut uusia näkökulmia, jotka hän halusi tuoda julki: Vasenius ei 
voinut päästää käsistään tilaisuutta sanoa, mitä hänellä oli sydämel-
lään. Kirjasta tuli kuin vahingossa se laajempi Runeberg-teos, joka 
hänen oli jo pitkään ollut tarkoitus laatia.13

Vaseniuksen aihettaan kohtaan tuntemasta intohimosta huoli-
matta hänen Runebergistään ei kuitenkaan koskaan tullut kansalli-
sen Runeberg-kirjallisuuden kulmakiveä. Hänen versionsa, kuten 
muutkin ajan Runeberg-tulkinnat, jäi Werner Söderhjelmin massii-
visen Runeberg-elämäkerran varjoon.14 Aikalaisvastaanotto kilpaili 
ylisanoista arvostellessaan Söderhjelmin, Helsingin yliopiston ger-
maanisen ja romaanisen filologian professorin teosta, ja myös jälki-
maailman silmissä juuri hänen versionsa sai pitkään edustaa ”aiheen 
virallista normaalitulkintaa”,15 johon Runeberg-teoksissa edelleen 
mielellään viitataan.16

Vaseniuksen Runebergin vastaanotto oli Söderhjelmin teokseen 
verrattuna vaisumpaa, ja se sai osakseen kritiikkiä muun muassa 
siitä, että elämäkerturin omat vakaumukset olivat kulkeutuneet 
mukaan tekstiin. Aikalaisten varauksellinen suhtautuminen ei ole 
vaihtunut hyväksyntään vuosien kuluessakaan. Vaseniuksen kirja 
ei kuulu kansalliskirjailijaa koskevan kirjallisuuden kaanoniin; se 
ei juurikaan esiinny esimerkiksi Runeberg-tutkimuksien kirjalli-
suusluetteloissa.17 Tämä johtuu epäilemättä paitsi kirjan tendenssi-
pitoisuudesta myös siitä, että se ei aikanaankaan tuonut mitään 
käänteentekevää uutta Runeberg-tutkimukseen. Se ei ole luonteel-
taan akateeminen, perinpohjainen tutkimus, vaan suurelle yleisölle 
suunnattu yleistajuinen ja kokoava esitys.

1900-luvun alun Suomen historian tutkijan näkökulmasta Vase-
niuksen biografian suhteellinen marginaalisuus ei kuitenkaan ole 
ongelma, päinvastoin. Juuri teoksen henkilökohtainen ote, joka 
herätti aikalaisissa voimakkaita reaktioita, tekee siitä lähteen, joka 
avaa hedelmällisellä tavalla aikakauden ajattelua. Jos Söderhjelmin 
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Runeberg on edelleenkin jossain määrin käyttökelpoinen tutkimus 
kansalliskirjailijasta ja hänen ajastaan, Vaseniuksen Runeberg ja sen 
vastaanotto puolestaan kertovat nykylukijalle 1900-luvun alun aate-
ilmastosta.

Kamarifilosofi, erakko eikä mikään mukava mies

Vauraasta ruotsinkielisestä keskiluokasta lähtöisin ollut Gustaf Val-
frid Vasenius oli aikansa sivistynyt monitoimimies. Hän oli ennen 
muuta kirjallisuuden tutkija, Suomen ja Pohjoismaiden kirjallisuus-
historian professori – Yrjö Varpion mukaan jopa 1800-luvun mer-
kittävin suomalainen pohjoismaisen kirjallisuuden tuntija – mutta 
toimi pitkään myös muun muassa yliopiston kirjastonhoitajana ja 
yliopiston kassanhoitajana. Vasenius oli myös toimelias ja monipuo-
linen kirjoittaja: hän oli mukana perustamassa Valvoja-aikakausleh-
teä, toimi kriitikkona, kirjoitti aktiivisesti artikkeleja sekä koko jou-
kon kirjallisuutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä kirjoja. Kaiken tämän 
ohella hän myös työskenteli Helsingin kansankirjastossa sekä toimi 
Naisasialiitto Unionin hallituksessa ja Helsingin työväenyhdistyksen 
johtokunnassa.18

Pitkän ja tuotteliaan uransa aikana Vasenius ehti kirjoittaa niin 
Henrik Ibsenin, J. L. Runebergin kuin Zachris Topeliuksenkin elä-
mästä. Hänen väitöskirjansa ja sitä seuraava monografia käsitteli-
vät Ibseniä.19 Topeliuksesta Vasenius laati massiivisen kuusiosaisen 
elämäkerran Zacharias Topelius ihmisenä ja runoilijana (1912–1930, 
suomeksi 1912–1933), jota on pidetty hänen päätyönään.20 Runeberg 
puolestaan, Werner Söderhjelmin sanoin, esiintyi suuren esikuvan 
roolissa lähes kaikessa, mitä Vasenius kirjoitti.21 Mittavin tämän 
ihailun tuotteista oli Runeberg Suomen kansan runoilijana.

Aikalaiskuvaukset antavat tästä toimeliaasta sivistyksen ja kan-
sanvalistuksen moniottelijasta voimakkain värein maalatun kuvan. 
Werner Söderhjelm luonnehti vuonna 1928 julkaistussa muistokir-
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joituksessa Vaseniusta ihanteelliseksi optimistiksi, jonka usko ihmi-
seen oli usein ristiriidassa hänen maailmasta saamiensa havaintojen 
kanssa: ”Hänellä oli aina kielen päällä lukemattomia esimerkkejä 
maailman ja ihmisten tylyydestä, mutta hän pysyi siitä huolimatta 
puhdasverisenä idealistina ja sellaisena myös usein yksin asemas-
saan.” Lannistumattoman hyväuskoinen Vasenius oli ”erakko, joka 
kulki omaa polkuaan omaan tahtiinsa”. Hänellä oli Söderhjelmin 
käsityksen mukaan vaikeuksia saavuttaa kontaktia yleisöönsä, koska 
hän ei osannut sovittaa sanomaansa kuulijakunnan mukaan. Näin 
Vasenius ansaitsi itselleen maineen – jonka osuvuuden Söderhjelm 
tosin itse kiistää – ”kamarifilosofina ja teoreetikkona vailla tuntu-
maa todellisuudesta”.22

Söderhjelm antoi myös ymmärtää, ettei Vasenius hyvistä tarkoi-
tuksistaan huolimatta aina ollut helpoin mahdollinen ihminen, 
vaan ”vauhtiin päästyään hänestä tuli hieman itsepäinen ja aggressii-
vinen”.23 Vaikka Söderhjelmin muistosanat ovat sävyltään lämpimät, 
hänen sanavalinnoistaan voi aavistaa, että kaksikon suhteeseen mah-
tui muutakin kuin pelkkää päivänpaistetta. Eliel Aspelin-Haapkylän 
päiväkirjamerkintä vuodelta 1907 antaa samanlaisen vaikutelman: 

”Eilen ehtoolla Gripenbergeillä. Rva Heurlin kertoi, että V. Vase-
nius aikoinaan oli ollut hyvin pahoillaan että Ruotsin Kirj. Seura ei 
ollut tilannut Runebergin biografia häneltä vaan W. Söderhjelmil-
tä. Hänen mielestään S. ei ollut lainkaan kykenevä ymmärtämään 
Runebergiä!”24

Kitkaa näyttää olleen myös esimerkiksi Vaseniuksen ja myöhem-
män Runeberg-tutkijan Yrjö Hirnin välillä. Vasenius ei ollut Hir-
nille mieluisa työtoveri heidän yhteisinä työvuosinaan yliopiston 
kirjastossa, ja Hirnin elämäkerturi Irma Rantavaara toteaa jopa, että 
Vaseniuksesta ”ei yleensäkään erityisemmin pidetty”.25

Toinen näkyvä vuosisadan vaihteen Valvojan piirin hahmo Zachris 
Castrén oli muistosanoissaan toista mieltä kuin vainajan erakko-
maisuuteen viitannut Söderhjelm. Castrénin mukaan Vaseniuksen 
individualismi ei johtanut ”älyaristokraattiseen eristyneisyyteen”, 
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vaan tämä pystyi omaksumaan ”sydämellään ja myötätuntoisella 
ymmärtämisellään” itselleen alun perin vieraitakin ajatuksia. Castré-
nin mukaan Vaseniukselle oli ominaista aatteellinen avoimuus ja 
joustavuus, ja hänen yhteiskunnallinen harrastuneisuutensa oli 
vapaamielistä ja laaja-alaista.26 Vasenius näyttääkin olleen mielen-
kiintoinen yhdistelmä avarakatseista aatteellista etsintää ja toisaalta 
suvaitsemattomuutta niitä kohtaan, jotka eivät olleet yhtä mieltä 
hänen löydöstensä merkityksestä.

Vaseniukselle ominainen vankkumaton, jopa itsepäisyyttä hipova 
usko omaan harkintaan tuli ilmi jo hänen varhaisvuosinaan, kun 
hän perheensä perinteiden vastaisesti hylkäsi ajatuksen käytännölli-
sestä urasta ja keskittyi latinan ja kirjallisuushistorian opintoihin.27 

Nuori Vasenius heittäytyi innolla aikansa radikaalien aatteellisten 
virtausten vietäväksi. Hän liittyi vuonna 1880 perustetun aikakaus-
lehti Valvojan ympärillä toimineeseen uudistusmieliseen ryhmään, 
joka omaksui suomalaisuusliikkeen kansalliset ja sosiaaliset tavoit-
teet, mutta vierasti sen vanhoillisuutta uskonnollisissa ja kulttuu-
risissa kysymyksissä.28 Vaseniuksesta tuli näkyvä julkinen toimija, 
jonka päämäärä oli edistää kansanvaltaa yksilön, mukaan lukien 
naisten, vapauksia unohtamatta.29 Kannanotoillaan Vasenius sai 
vastaansa vanhasuomalaisten isähahmon Agathon Meurmanin lisäk-
si myös Valvojan piiriin kuuluneen Th. Reinin,30 jonka kanssa hän 
päätyi myöhemminkin nokikkain.

1900-luvun vaihteeseen saavuttaessa Vasenius, 1880-luvun nuoreh-
ko radikaali, oli jo ohittanut 50 vuoden rajapyykin. Zachris Castrén 
kertoo, kuinka Hilda Käkikoski, johon Mervi Kaarninen paneutuu 
tässä teoksessa tarkemmin, kutsui Vaseniusta tämän 50-vuotisjuhlil-
le lähettämässään onnitteluviestissä ”ripeäksi vanhukseksi”. Juhla-
vieraissa herätti hilpeyttä vanhus-sanan liittäminen Vaseniukseen, 
joka Castrénin mukaan oli vuosistaan huolimatta ”nuorekas”, ”pir-
teä ja tulisieluinen”.31

Vetreässä vedossa ollut Vasenius pyrki pysymään perillä vuosisadan 
lopun vaihtelevista aatteellisista ja tieteellisistä virtauksista, joita hän 
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koetti saada sointumaan yhteen Runebergin ja Topeliuksen kaltaisten 
1800-luvun suomalaisten merkkimiesten ihanteiden kanssa.32 Näiden 
suuntausten yhdistämistä hän yritti esimerkiksi valmistaessaan toi-
sen, Runebergiä käsitelleen väitöskirjansa Världsbild och poesi (1900) 
pätevöityäkseen yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden 
professorin virkaan.33 Väitöskirjassaan Vasenius rakensi Wilhelm Ost-
waldin energian käsitteen pohjalle maailmankuvateorian, jota hänen 
oli tarkoitus soveltaa tapaukseen Runeberg. Kun Vasenius siirtyi 
Runebergin maailmankuvan käsittelyyn, koko teoreettinen lähtö-
kohta kuitenkin unohtui. Sen sijaan hän keskittyi todistelemaan 
Runebergin runoudessa esiintyvää – ja omaa ajatteluaan vastaavaa – 
ihanteellisuutta, epäitsekästä isänmaallisuutta ja uskonnollis-eettistä 
vakaumusta. Osien välinen epäjohdonmukaisuus ei jäänyt väitöskir-
jan arvostelijoilta huomaamatta. He näkivät Vaseniuksen tekstissä 
tieteen perusvaatimuksia koskevia puutteita eivätkä katsoneet hy-
vällä sitä hallinnutta eettistä intomielisyyttä.34 ”Vanha mies-parka”, 
surkuttelivat tekijää Yrjö Hirn ja hänen puolisonsa.35 Viran täytössä 
esitetyt kriittiset arviot ovat osaltaan olleet luomassa kuvaa tutkijana 

”hajanaisesta ja epäsystemaattisesta” Vaseniuksesta.36

Världsbild och poesi -teosta voi luonnehtia niin sen sisällön kuin 
vastaanotonkin osalta eräänlaiseksi Runeberg-biografian esinäytök-
seksi. Vaseniuksen luonnetta nähdäkseni kuvaa, että väitöskirjan 
vastaanotto ei saanut häntä tarkistamaan lähestymistapaansa. Päin-
vastoin, näyttää pikemminkin siltä, että Världsbild och poesin ar-
vostelijoiden esittämät tieteellisen järjestelmällisyyden vaatimukset 
vahvistivat hänen tahtoaan osoittaa juuri rationaalisen lähestymis-
tavan riittämättömyys Runebergin ymmärtämisessä.37 Vaseniukselle 
Runeberg ja hänen ihanteensa olivat jotain suurempaa kuin järkei-
lyn avulla oli mahdollista käsittää. Varmin väylä runoilijan elämän 
ja tuotannon ymmärtämiseen kulki myötäelämisen kautta:

Esteetikon on opittava tuntemaan mitä nero on tuntenut, 
kunnioitettava sitä mitä tämä on uskonut, tahdottava sitä 
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mitä  tämä on tahtonut. Tämä ei ole yhtään mahdottomam-
paa kuin se, että runoilija on eläytynyt sen kansan ja ajankoh-
dan henkiseen elämään, jonka keskellä hän on elänyt, johon 
hän on kuulunut.38

Tämä empatian saama kaksoismerkitys, jossa sekä runoilijan että hä-
nen tutkijansa työtä ohjaa eläytyminen kohteeseensa, esiintyy vahva-
na Runeberg Suomen kansan runoilijana -teoksessa. Yhtäältä Vasenius 
esittää Runebergin kehittyneen kansallisrunoilijaksi kansaansa ja sen 
kohtaloihin samaistumalla. Toisaalta myötäelämisellä ja sydämen 
yhteydellä näyttää olevan merkittävä osa myös Vaseniuksen syven-
tymisessä kansallisrunoilijan elämään. Hetkittäin Vasenius kirjoittaa 
kuin todella olisi tuntenut, ”mitä nero on tuntenut”, ja tah tonut, 

”mitä tämä on tahtonut”.

Kamarifilosofin kuva kansallisrunoilijasta

Runeberg Suomen kansan runoilijana on monella tapaa kouluesi-
merkki suurmieskuvan rakentamisesta. Se on suomenkieliselle luke-
valle yleisölle tarkoitettu elämäkerta, jossa kansallisrunoilija esitetään 
kaikin puolin ihanteellisessa ja ihailtavassa valossa. Teosta lukiessa 
tuntuu kuitenkin siltä, että Vasenius ei kirjoittanut vain kansallisen 
tarkoituksenmukaisuuden ohjaamana. Vasenius todella tuntuu pitä-
neen Runebergiä ihmisen ideaalihahmona, eikä hän epäröinyt tuoda 
esiin omaa ihailuaan ja kiintymystään. Hänen tekstinsä ei ole poliit-
tisesti latautunutta, mutta objektiivisena esitettyä historiaa, kuten 
Ilona Pikkasen tässä teoksessa analysoima Eliel Aspelin-Haapkylän 
teatterihistoria. Vasenius on tekstissään jatkuvasti mukana mielipi-
teineen, olettamuksineen, asenteineen ja virheineenkin, ja kirjasta 
välittyy suorastaan hurmioitunut tunnelma.

Vasenius seuraa teoksessaan varsin uskollisesti Runebergin ku-
vaamisen perinnettä, joka korosti tämän harmonista ja ylevää 
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luonnetta.39 Runoilijan elämä näyttäytyy biografiassa johdonmu-
kaisena kehityksenä kohti yhä kokonaisvaltaisempaa ja syvemmin 
ymmärrettyä lähimmäisenrakkautta ja sopusointua. Tämän kehi-
tyksen perustana elämäkerrassa on Runebergin synnynnäinen ih-
misystävällisyys, joka kehittyy ja vahvistuu yhteydessä luonnostaan 
epäitsekkään ja empaattisen Suomen kansan kanssa. Vaseniuksen 
mukaan Runeberg siis kasvoi Runebergiksi vuorovaikutuksessa 
kansansa kanssa.40 Yhä edelleen runoilijan sopusointuinen mielen-
laatu kehittyy Vaseniuksen esityksessä hänen kohdatessaan teoksis-
saan ja sisimmässään yhä vaikeampia ristiriitoja,41 joiden ratkaisu 
yleisesti ottaen löytyy pyrkimyksestä pyyteettömään lähimmäisen-
rakkauteen. Tästä oli Vaseniuksen mukaan kyse esimerkiksi kiistas-
sa, jonka Runebergin Vanhan puutarhurin kirjeitä nostatti runoi-
lijan ja herännäisyysliikkeen välillä. Vasenius katsoo Runebergin 
vierastaneen herännäisyydessä havaitsemaansa ankaruutta ja us-
kolla kilvoittelua, jonka hän käsitti yhdeksi itsekkyyden muodoksi. 
Vaseniuksen tulkinnan mukaan Runebergille kristinuskon syvin 
sisällys oli suvaitsevainen ja epäitsekäs rakkaus kaikkea Luojan luo-
maa kohtaan. Tämä tarkoitti myös sitä, että heränneet erehtyivät 
kieltäessään maallisen elämän arvon. Maallisen ja hengellisen tiu-
kan erottelun sijaan ne tuli nähdä toisiaan sopusointuisesti täyden-
tävinä olemisen puolina.42

Toisaalta Vaseniuksen esitystä Runebergin elämästä hallitsee – ku-
ten teoksen nimikin antaa luvan odottaa – runoilijan kansallinen 
tehtävä. Teoksessa ei juurikaan paneuduta esimerkiksi Runebergin 
runouden esteettisiin ominaisuuksiin, vaan hänen tuotantoaan tar-
kastellaan sen kansallisen merkityksen kautta. Vaseniuksen Rune-
bergissä runoilijan elämäntyö huipentuu Maamme-laulun, Vänrikki 
Stoolin tarinoiden ja viimeisen teoksen eli Salamiin kuninkaiden 
luomiseen. Kullekin näistä suurtöistä annetaan oma kansallinen 
merkityksensä.

Maamme-laulun luodessaan Runeberg pyrki Vaseniuksen mukaan 
luomaan kokonaisuuden, jossa esiintyisi koko Suomen kansa. Tämä 
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tarkoitti, että Runebergin oli ratkaistava myös 1900-luvun alus-
sa edelleen polttava ristiriita: kysymys maan kahta kieltä puhuvan 
kansanosan suhteesta toisiinsa. Tähän tehtävään Vasenius katsoi 
Runebergin sopineen hyvin, koska hän ruotsinkielisenä mutta silti 
syvästi suomalaisena oli kuin kansanosien yhteyden elävä ilmenty-
mä. Koko kansan yhdistämiseen kykenevän kansallislaulun luomi-
seen Runeberg olikin oikeastaan ainoa oikea henkilö: ”Laulussa on 
sulanut yhteen suomalaisen ja ruotsalaisen kansanaineksen edusta-
mia virtauksia, mutta niiden yhdistämiseen tarvittiin henki, jonka 
elämänkatsomus oli siksi syvä ja sopusointuinen, että hän saattoi 
löytää koko henkisen elämämme syntysanat.”43

Vänrikeissä Runeberg puolestaan antoi Vaseniuksen tulkinnan mu-
kaan kansalleen isänmaallisen sankarirunouden ja kansan parhaiden 
ominaisuuksien kuvauksen. Teoksen merkittävin piirre Vaseniuksen 
mielestä oli se, että Runeberg esitti siinä kansan parhaat puolet jo 
kerran toteutuneina. Kyse ei siis ollut Runebergin kansalleen esit-
tämistä vaatimuksista tai haaveista, vaan kansan historiallisesta ku-
vauksesta, joka ”kelpaa esimerkiksi kaikille ajoille ja kaikilla aloilla”. 
Vänrikkejä lukemalla kansa saattoi muistaa, millainen se aivan lähi-
historiassaan oli ollut – isänmaallinen, tasa-arvoinen ja epäitsekkään 
uhrautuvainen – ja ottaa tästä lukukokemuksesta opiksi.44

Viimeisessä teoksessaan Salamiin kuninkaissa Vasenius tulkitsee 
Runebergin tarjonneen kansalleen ohjeen tulevaisuutta varten. Teok-
sen muotoutumiseen oli hänen mukaansa saattanut vaikuttaa sen 
loppuunsaattamisen ajankohta, 1860-luvun vaihteen vuodet, jolloin 

”oli jo syntynyt eripuraisuuksia kansalaisten kesken”, vaikka teoksen 
sanoma olikin yleisesti pätevä ja erityisesti Vaseniuksen omaan ai-
kaan sopiva. Tämä sanoma, Runebergin ohje kansalleen, oli nousta 
keskinäisten riitojen yläpuolelle. Se saattoi tapahtua vain sydämen 
voimiin turvautumalla, sillä ”järkeily erottaa, sydän yhdistää”.45

Salamiin kuninkaiden valmistumisen myötä Vasenius katsoo 
Runebergin saaneen kansallisen tehtävänsä päätökseen, ja siihen 
päättyy myös elämäkerturin esitys hänen elämästään. Runoilijan 
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sairauden leimaamiin viimeisiin neljääntoista vuoteen hän ei käytä 
kuin sivun verran tilaa. Tämä ratkaisu ilmentää hyvin teoksen näkö-
kulmaa Runebergiin ”Suomen kansan runoilijana”. Vaseniuksen 
versiossa Runebergin elämänkaaresta runoilija sairastuu vasta, kun 
hän on jo täyttänyt kansallisen tarkoituksensa, ja kun kuolema vii-
mein vie runoilijan toukokuussa 1877, ei mikään jää kesken: ”Hän 
oli elänyt kyllin.”46

Teoksen viimeisillä sivuilla, runoilijan elämänviisauden esittämi-
sen jälkeen, elämäkerturi yltyy vielä antamaan lukijoilleen omia 
ohjeitaan, joita hallitsee kansallisen harmonian kaipuu. Vaseniuksen 
päällimmäinen viesti tuntuu olevan, että hänen juuri ihaillen kuvaa-
mansa runebergiläinen sopusointuisuus ja ihmisystävällisyys ovat 
saavutettavissa myös 1900-luvun alun pirstaleisessa Suomessa. Vase-
niukselle Runebergin suuri arvo esikuvana piilee juuri siinä, että 
hän asettui kokemiensa elämän varjopuolien yläpuolelle. Kansallis-
runoilijan tavoin myös Vaseniuksen aikalaiset voivat vaikeista ajoista 
välittämättä taistella jalouden voiton puolesta omassa sydämessään 
ja siten rakentaa uutta, sopusointuista Suomea.47

Sopusointua rakennettaessa ainoa tie oli Vaseniuksen mukaan 
luottamus henkisiin voimiin. Hän oli huolissaan siitä, että aikalai-
set olivat unohtaneet runebergiläisen ”äärettömyyden” eli luonnon, 
runouden, uskonnon ja rakkauden voimat, ja niiden sijaan vallalla 
olivat ”itsekkäät pyrinnöt, rajottava, erottava järkeily”. Yhteiskun-
nalliset ja kansalliset pyrkimykset eivät Vaseniuksen mielestä voineet 
tuottaa todellista sopusointua, koska ne jättivät tilaa ”yhteisitsekkäi-
syydelle, joka erottaa enemmän kuin se yhdistää”. Tilanne oli kui-
tenkin vain tilapäinen: aikanaan Suomen kansa olisi jälleen palaava 
Runebergin ihanteiden ääreen. Runoilijan suurin merkitys olikin 
Vaseniuksen mukaan siinä että hän toimi esikuvana, jota kukin kan-
salainen saattaa seurata: ”Runebergin neroa ei kukaan voi jäljitellä, 
mutta ihmisenä hän kelpaa esimerkiksi jokaiselle”.48

Vasenius siis esitti biografiassaan paluun runebergiläiseen myö-
täelävään ja epäitsekkääseen rakkauteen – joka perimmältään oli 
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myös Suomen kansan alkuperäisiä ihanteita – ratkaisuna ajassa val-
litsevaan eripuraan. Jos Vaseniuksen tapaan allekirjoitti ajatuksen 
kansallisesta hajaannuksen tilasta ja sen epätoivottavuudesta, tilan-
teeseen saattoikin reagoida kahdella tavalla: joko pitämällä kiinni 
runebergiläisistä ihanteista ja ajamalla paluuta vanhaan tai sitten 
sanoutumalla irti menneestä ja ehdottamalla uuden lähestymistavan 
omaksumista. Molemmat näistä kannoista nousevat esiin Vaseniuk-
sen Runebergin vastaanotossa.

Takaisin Runebergiin

Runeberg Suomen kansan runoilijana sai kaksi arvovaltaista aika-
laiskriitikkoa: filosofian professorin Th. Reinin, Vaseniuksen vanhan 
tuttavan jo Valvojan alkuajoilta, sekä Eliel Aspelin-Haapkylän, Va-
seniuksen voittajan edellä esitellyssä kilpailussa estetiikan ja nykyis-
kansain kirjallisuuden professuurista. Molemmat kriitikoista olivat 
kokeneita ja arvostettuja biografeja.49 Aspelin-Haapkylän kynästä 
oli kirvonnut jo neljä elämäkertaa, kuvanveistäjä Johannes Takasesta 
(1888), taidemaalari Werner Holmbergista (1890), antikvaarisen alan 
suurmiehestä Elias Brenneristä (1896) sekä viimeisimpänä herän-
näisjohtaja Lars Stenbäckistä (1900).50 Th. Rein puolestaan oli vas-
tuussa 1900-luvun vaihteessa valmistuneesta vaikutusvaltaisesta J. V. 
Snellman -biografiasta.51 He edustivat Vaseniuksen tavoin ikäpolvea, 
jolla oli ollut mahdollisuus ammentaa suoraan kansallisen idealis-
min alkulähteiltä. Aspelin-Haapkylä, jota Ilona Pikkanen käsittelee 
laajemmin tässä teoksessa, olikin tuntenut henkilökohtaisesti niin 
Lönnrotin, Snellmanin kuin Runeberginkin.52

Arvostelijoista Vaseniuksen kannalta selvästi suopeammalle As-
pelin-Haapkylälle kriitikon työ oli osa monipuolista kirjallista uraa. 
Mielenkiintoista on, että huolimatta Aspelin-Haapkylän asemasta 
estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorina hänen arvos-
telujaan hallitsi aatteellinen, ei niinkään esteettinen lähestymistapa. 



246 Mikko Pollari

Esteetikon sijaan hän olikin enemmän kirjallisuushistorioitsija, jon-
ka käsitystä kirjallisuudesta ohjasivat kansalliset lähtökohdat.53 Hä-
nen maailmankatsomuksensa oli kiinnittynyt tukevasti kansallisen 
suurmieskolmikon luomalle perustalle. Tärkeintä heidän kansalli-
sessa työssään oli hänen mielestään ajatus kielellisistä raja-aidoista 
riippumattomasta kansallisesta yhtenäisyydestä.54 

Itse asiassa Aspelin-Haapkylä näyttää olleen kirjallisuushistorian 
periaatteista monin paikoin samaa mieltä kuin Vasenius. Esitelles-
sään Valvojassa, mitä voisi vaatia Runebergin, Topeliuksen ja Sten-
bäckin ajan kirjallisuudenhistorian kirjoittajalta, hän painotti, että 
tekijän tuli kiinnittää huomionsa kolmeen seikkaan. Hänen piti 

”tehdä selkoa niistä valtiollis-, yhteiskunnallis-, ja sivistyshistorialli-
sista oloista, joissa mainittujen runoilijain toimi tapahtui”. Tämän 
lisäksi hänen täytyi myös ”osoittaa miten heidän juurensa olivat 
kansassa ja mikä heidän asemansa historiallisessa kehityksessä”. Kol-
manneksi kirjoittajan tuli tutustuttaa lukijat kirjailijoiden teoksiin, 

”joissa he kukin neronsa ja luonnonlaatunsa mukaan ovat taiteelli-
seen muotoon luoneet mitä kansan hengessä oli ollut kätkettynä 
taikka mahdollisuutena uinunut”.55

Vaseniuksen teos täytti nämä vaatimukset suorastaan kiitettävällä 
tavalla. Uudessa Suomettaressa ilmestyneessä arviossaan Aspelin-
Haapkylä katsoi, että keskittyessään kuvaamaan Runebergiä juu-
ri Suomen kansan runoilijana Vasenius oli tarttunut runoilijan 
olemuksen ydinkohtaan. Aspelin-Haapkylä myös kiitteli, että Va-
senius oli käsittänyt aiheensa syvällisesti: hän oli aivan oikealla 
tavalla ymmärtänyt Runebergin näkemyksen ihmiselämästä ja isän-
maasta olevan ”horjumattomimpia kulmakiviä kansamme koko 
aaterakenteessa”. Samoin elämäkerturi oli oivaltanut, että kansan 
ja runoilijan suhde oli vastavuoroinen: runoilijan elämäntyö syntyi 
kansalta saatujen ja kansalle annettujen vaikutteiden vuorovaiku-
tuksesta. Jos halusi kuvata Runebergin tietä kansan runoilijaksi, oli 
Aspelin-Haapkylän mielestä kuvattava juuri tätä vuorovaikutuksen 
prosessia.56
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Pienistä Vaseniuksen liiallista selitysintoa koskevista huomautuk-
sista huolimatta Aspelin-Haapkylä oli tämän kanssa pääosin yhtä 
mieltä kansallisrunoilijan elämän kuvaamisen suuntaviivoista. Hän-
tä ei häirinnyt Vaseniuksen valitsema nationalistisesti sitoutunut 
näkökulma, olipa hän itsekin ottanut samansuuntaisen lähestymis-
tavan esitelmässään J. L. Runebergin suomalaisuus, jonka hän oli 
pitänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Runebergin syntymän 
satavuotisjuhlassa.57 Molempien teksteissä Runeberg on symboli-
hahmo, jolla on ennen kaikkea kansallinen funktio. Molemmille 
on myös selvää, että Runebergin runous ei ollut ”taidetta taiteen 
vuoksi”, vaan hänen kynäänsä ohjasi tunne sosiaalisesta ja kansal-
lisesta tehtävästä – aivan samoin kuin heidän omaakin kirjallista 
toimintaansa. Näin he liittyivät osaksi kansallisrunoilijan kultin 
rakentamisen perinnettä, jossa Runebergin runouden ideologinen 
sisältö sai etusijan sen kaunotaiteelliseen arvoon nähden.58

Jos Vasenius valitti yhteiskunnan pirstaleisuutta, myös Aspelin-
Haapkylästä vaikutti siltä, että maalle ja kansalle oli tapahtunut 
jotain sitten Runebergin aikojen. Satavuotisjuhlan puheessaan hän 
toteaa, että Runebergin satavuotissyntymäpäivänä ”näyttää siltä 
kuin hänen käsityksensä yhdestä, eheästä Suomen kansasta olisi 
iäksi mennyt”, mutta lisää kuitenkin, että ”siltä näyttää vain”. As-
pelin-Haapkylä siis ilmeisesti yhtyi Vaseniuksen näkemykseen, jon-
ka mukaan runebergiläiseen kansakuvaan oli ilmestynyt tilapäisiä 
säröjä, mutta kansan perusolemus ei ollut muuttunut miksikään. 
Sen vuoksi myöskään Runebergin antamista suuntaviivoista ei ollut 
syytä luopua: ”Runoilijan laulu osottaa meille sen ihanteen, johon 
on pyrkiminen, ja se ylläpitäköön meissä järkähtämättömän luotta-
vaisuuden”.59

Aspelin-Haapkylän ja Vaseniuksen tapaan paluuta Runebergin 
viitoittamalle polulle kaipasi esimerkiksi aiempi Runeberg-biografi 
Maila Talvio, jonka elämään ja elämästä kertomiseen Maarit Leske-
lä-Kärki syventyy toisaalla tässä teoksessa. Ajassaankin poikkeuksel-
lista, mutta ilmeisesti Talviolle ominaista hurmoksellisuutta sisäl-
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täneessä satavuotisjuhlapuheessaan tämä valitti ajan rikkinäisyyttä 
ja kaipasi jotain, joka voisi yhdistää pirstaleisen kansan. Talvion 
näkemys oli, että Runeberg, ”profeettamme, weljemme, hän, joka 
rakkaudellaan ihmeitä aikaan sai” oli ainoa, joka siinä saattoi onnis-
tua.60 Runeberg edusti Talviolle innoittunutta työtä ja pyyteetöntä 
ihmisrakkautta, jotka hänen mukaansa olivat kansakunnan onnen 
avaimet. Samaa mieltä oli myös Päivälehti, joka kirjoitti Talvion 
puheesta vailla ironian häivää: ”Sitten puhui rva Mikkola,61 ja puhui 
niin, kuin yksistään hän voi puhua. Miten paljon onkaan meillä, 
riitaisen, rauhattoman, rikkinäisen ajan lapsilla oppimista tältä lau-
lajaltamme! Oi kunpa hänet me ottaisimme siksi tunnusmerkiksi, 
jonka ympärille yhtyisimme, jossa veljesrakkaus, siskosopu meidät 
jälleen yhdistäisi! - Kaikki, kaikk’ ylös yhtenä miehenä nyt, laulet-
tiin senjälkeen innostunein mielin puhujan ehdotuksesta.”62

Päivälehden ihailu kansallisrunoilijaa kohtaan tuli ilmi myös Hel-
len Lindgrenin Runeberg-biografian arvostelussa, jossa kyllä kiitel-
tiin vuolaasti elämäkerran tyyliä ja toteutusta, mutta pääosa arvos-
telusta käytettiin Runebergin ihailtavien luonteenominaisuuksien 
innoittuneeseen luettelointiin: arvostelijalle Runeberg oli ”uskolli-
suuden, rakkauden, velvollisuuden ja sankarillisen vaikutteen ru-
noilija”, jonka ”luonnonlaadun auringonpaisteisuus ja aamutuo-
reus muodostavat juuri sen, mitä käsitämme miehuudella sanan 
parhaassa merkityksessä”.63 Samaan tapaan Päivälehden arvostelija 
olisi voinut käsitellä myös Eliel Vestin Runeberg-elämäkertaa, jos-
sa Runeberg esitettiin ihmisluonteen parhaimpien piirteiden ko-
koelmana, ”[s]uurena kansallisrunoilijana, kansan kasvattajana ja 
opastajana”.64

Runebergiä ihannoivaan kuoroon liityttiin työväenliikkeenkin 
puolella. Tamperelaisessa Kansan Lehdessä ilmestyi juhlapäivänä 
kansallisrunoilijaa kauniisti kunnioittava runo, josta oli vastuussa 
työläisrunoilija Kössi Lindström, myöhemmin Kaatra. Hän allekir-
joitti runossaan Vaseniuksen, Aspelin-Haapkylän ja Talvion tavoin 
ajatuksen vaikeasta ajasta – ilmeisesti sortotoimenpiteisiin viitaten 
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– ja haikaili kansakunnalle parempaa huomista.65 Samaan sävyyn 
satavuotispäivän juhlallisuuksia kuvaili myös pääkaupungin työ-
väenlehti Työmies: ”Kansaa oli liikkeellä kadut täynnä. Erinomaisen 
rauhallisesti se waelsi puhtosella lumella ikkunasta ikkunaan, juh-
lien rakastettua, ihailtua suurmiestänsä. Onnellinen kaikessa onnet-
tomuudessaankin se kansa, jolla on moinen juhlittava.”66

Kuten edellä esitetyistä kirjoituksista käy ilmi, Vasenius ei hal-
tioituneessa Runeberg-ihannoinnissaan ollut suinkaan yksin ajas-
saan. Kirjoitusten määrästä ja sävystä päätellen kunnioitus ja ihailu 
Runebergiä kohtaan näyttää olleen laajalti tunnettua ja ylittäneen 
jopa poliittisia ryhmäjakoja. Samaa voi sanoa myös uskosta yhden, 
jakamattoman kansakunnan ajatukseen. Monille kirjoittajista kan-
sakunta eli ehkä vaikeita aikoja ja saattoi jopa natista liitoksissaan, 
mutta pohjimmiltaan se oli kuitenkin yhtenäinen kokonaisuus. Sa-
tavuotisjuhlan yhteydessä ilmestyi kuitenkin myös tekstejä, joissa 
esitettiin epäilyksiä niin juhlitun kansallisrunoilijan kuvaamisen 
perinteen kuin häneen liitetyn kansakäsityksenkin pätevyydestä. 

Runoilijakuva käännekohdassa?

Halu irtautua kansallisrunoilijan kuvaamisen perinteestä nousee 
esiin Vaseniuksen toisen arvovaltaisen kriitikon Th. Reinin kokoa-
vasta katsauksesta juhlavuoden Runeberg-teksteihin. Th. (Thiodolf ) 
Rein oli huomattava hahmo 1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun 
alun akateemisessa elämässä. Hän toimi filosofian professorina yli 
kolme vuosikymmentä ja kymmenisen vuotta myös yliopiston si-
jaiskanslerina. Akateemisen uransa ohella Rein oli Aspelin-Haapky-
län ja Vaseniuksen tapaan myös aktiivinen kirjoittaja ja kulttuuri-
vaikuttaja. Reinin teoksista tunnetuin lienee jo edellä mainittu laaja 
Snellman-elämäkerta, joka valmistui vuonna 1900.67

Rein analysoi Valvojassa ilmestyneessä Runeberg-kirjallisuutta 
kokoavasti ruotivassa arvostelussaan niin Vaseniuksen, Aspelin-
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Haapkylän kuin Werner Söderhjelminkin tekstejä.68 Hän ilmaisee 
mielihyvänsä Runebergin syntymän satavuotisjuhlan vieton laaja-
mittaisuudesta, joka hänen mukaansa osoittaa suomalaisten vielä 
pystyvän ymmärtämään runoilijan elämäntyötä ja tämän heille elä-
mänohjeiksi antamia ihanteita. Runebergin juhlinta todistaa Rei-
nille, että ainakin hänessä Suomen kansalla on jotain, ”jota kaikki 
yhteisesti tunnustavat, ja joka siis pystyy toisiinsa liittämään ha-
jaantuneita mieliä.”69 Juhlavan alun jälkeen arvion sävy muuttuu 
kuitenkin kriittisemmäksi.

Vaseniuksen Runebergin käsittelyn Rein aloittaa toteamalla tämän ai-
van oikein esittäneen Runebergin ”kansamme parhaiden ominaisuuk-
sien edustajaksi”, mutta kiitokset vaihtuvat moitteisiin varsin pian. 
Rein valittaa siitä eettisestä ja ideologisesta asenteellisuudesta, joka 
leimaa kirjan tyyliä, päättelyä ja Runebergistä välittyvää kuvaa. Världs-
bild och poesin arvostelijoiden tavoin hän paheksuu kirjailijan tapaa 
vääntää kohdehenkilö oman yhteiskunnallis-eettisen ohjelmansa mu-
kaiseksi. Kuin heidän sanojaan toistaen Rein esittää, että elämäker-
ralliselta teokselta oli lupa odottaa ”tieteellistä, objektiivista arvostele-
mista”, ei eettistä asenteellisuutta ja ”mielivaltaisia otaksumisia”. Rein 
huomauttaa myös hieman piikikkäästi siitä, että Vaseniuksen rivit 
Runebergistä ilmaisevat joka suhteessa ”ainoastaan ehdotonta hyväk-
symistä”. Juuri tämänkaltaisen yksipuolisen ylistämisen puuttuminen 
Söderhjelmin Runebergistä oli Reinin mielestä sen suuri ansio.70

Reinin esittämissä huomioissa ei ollut kyse halusta kyseenalaistaa 
Runebergin suurmiesasemaa, vaan pyrkimyksestä rakentaa kansallis-
runoilijan arvostus pitävämmälle pohjalle. Runebergiin kohdistettu 
harras jumalointi, jota Vaseniuskin harrasti, oli Reinin mukaan es-
tänyt kansallisrunoilijan todellista ymmärtämistä ja arvostamista. 
Hänen käsityksensä oli, että Runebergin vikojen tunnustaminen ei 
vahingoittaisi suurmiestä, jonka ansiot joka tapauksessa olivat niin 
paljon puutteita painavammat. Päinvastoin, juuri Runebergiin kuu-
luvien kontrastien esiin nostaminen tekisi runoilijalle kuuluvasta 
kiitoksesta todentuntuisempaa.71
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Reinin toivomukset ilmentävät 1900-luvun vaihteessa tapahtu-
nutta ilmapiirin vaihdosta, joka on huomioitu myös Runebergin 
suurmiesperinteen tutkimuksessa: kansallisrunoilijan ja hänen tuo-
tantonsa kuvaukselta ei enää välttämättä odotettu kyseenalaistama-
tonta ihailua, vaan kohteen realistisempaa, särötkin esiin tuovaa 
käsittelytapaa.72 Erityisesti alettiin kiinnittää huomiota niihin levot-
tomiin tunteisiin ja intohimoihin, jotka Runebergin oli voitettava 
luodakseen hillityn ja sopusointuisen runoutensa.73

Yksi inhimillisempää Runeberg-kuvausta kaivannut ryhmä oli 
kulttuuriaikakauslehti Euterpen ympärille kerääntynyt nuori ruot-
sinkielinen älymystöpiiri, johon Söderhjelmkin eräänlaisena van-
hempana lisäjäsenenä kuului. Kuten Reininkin tapauksessa, ryhmän 
kriittinen asenne ei kohdistunut itse runoilijaa vaan epäterveitä 
muotoja saanutta kansallisrunoilijan kulttia kohtaan.74

1900-luvun alun muutos ei kuitenkaan ollut täysin uusi ilmiö. Jo 
1880-luvulla, Runeberg-perinteen muotojen vakiintumisen aikaan, 
nuoren polven keskuudesta alkoi nousta kultin synnyttämä vasta-
reaktio. Runoilija K. A. Tavaststjerna oli ensimmäisiä, joka reagoi 
Runebergin ylettömään ja myös nuorten kirjailijoiden kannalta 
tukahduttavaan idealisointiin. Hän kuului uuteen sukupolveen, 
joka tahtoi puhaltaa Euroopasta tulleita vaikutteita Suomen kult-
tuurielämään.75 1800-luvun lopun vanhempi sukupolvi taas piti  
ulkomailta tulleita, vähemmän ihanteellisiksi katsottuja aatteita 
kauhistuttavina ja koetti tarjota läpikotaisin ihailtavaa Runebergiä 
vastalääkkeeksi nuorisoa kiehtoville haitallisille vaikutteille. Kas-
vavan polven tahdottiin omaksuvan runoilijan harmoninen ja op-
timistinen elämänkatsomus ja hylkäävän vuosisadan lopun suur-
ten ulkomaalaisten kirjailijoiden ”pessimismi ja epäsointuisuus”.76 
Suhde Runebergin runoilijakuvaan näyttääkin olleen ainakin osit-
tain sukupolvikysymys.

Vaikka 1900-luvun alkuvuosina esiintyi tahtoa inhimillistää kan-
sallisrunoilijan kuva, oli ihannoivan kuvauksen perinteen paino 
kuitenkin vielä raskas. Runebergistä ei ollut lupa sanoa aivan mitä 
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tahansa. Esimerkiksi Werner Söderhjelmin tavoite oli luoda elämä- 
kerrassaan uusi, traditioihin sitoutumaton kuva Runebergistä, 
mutta teos muotoutui silti paljonkin kirjoittamisajankohdan ja 
epäilemättä myös teoksen tilaajan Svenska Litteratursällskapet i 
Finlandin vaatimusten mukaiseksi. Söderhjelm jätti esimerkiksi 
mainitsematta Runebergin vanhempien epäilyttävän lähelle runoi-
lijan syntymää osuneen hääpäivän eikä tohtinut käydä elämäker-
rassa läpi Runebergin Mustasukkaisuuden öiden omaelämäkerrallis-
ta syntyhistoriaa, vaikka olikin sitä selvittänyt.77 Tämänkaltaisten 
kansallisrunoilijan henkilökohtaista elämää ruotivien paljastusten 
aika tuli vasta myöhemmin.

Kansallisrunoilija kansallisen hajaannuksen paljastajana

Jos runoilijan kuvaukselta ei 1900-luvun alussa enää välttämättä 
vaadittu yksinomaan särötöntä ihailua, niin samanlaisen illuusioista 
riisutun katseen alle joutui myös Runebergin luoma kuva Suomen 
kansasta. 1900-luvun alkuvuosina suomalaisista ja heidän kansoitta-
mastaan yhteiskunnasta vallinneiden käsitysten paikkansapitävyys 
askarrutti monia Runebergistä kirjoittaneita. Voinee sanoa, että ne 
aikalaiset, jotka halusivat realistisemman kuvan Runebergistä, olivat 
halukkaita katsomaan myös kansaa ja yhteiskuntaa sellaisena kuin 
se todella oli. Eikä tämän tarkastelun lopputulema ollut välttämättä 
kaunista katsottavaa.

Kun Vaseniuksen tekstin rinnalle ottaa otoksen muusta vuoden 
1904 Runeberg-kirjoittelusta, ei voi kuin yhtyä hänen käsitykseensä 
kansallisesta hajaannustilasta. Useat ajan kirjoittajat paitsi jakavat Va-
seniuksen käsityksen ja huolen myös osallistuvat vastakkainasettelujen 
rakentamiseen omilla teksteillään. Satavuotisjuhla näyttääkin olleen 
usealle kirjoittajalle sopiva hetki sanoa painava sana yhteiskunnan 
tilasta. Yleisesti hyväksytty näkemys oli, että jonkinlainen perustavan-
laatuinen muutos Runebergin aikoihin nähden oli tapahtunut.
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Useat kirjoittajat olivat valmiita nostamaan Runebergin ihanteet 
hänen kanssaan samalle jalustalle pölyttymään. Heidän mielestään 
oli koittanut uusi aika, jonka ongelmia runebergiläiset ihanteet ei-
vät riittäneet ratkomaan. Tähän muutoksen tuntuun yhdistyi myös 
yhteiskunnallisen optimismin selväsanainen hylkääminen. Monet 
suhtautuivat aiemmin hellittyyn kansallisen yhtenäisyyden ideaan 
ja positiiviseen kansakuntakuvaan kuin nuoruuden haihatteluun, 
joka oli tullut aika jättää taakse.78 Voikin sanoa, että vaikka kansal-
lisrunoilijan kultti ulkoisesti katsoen eli yhtä huippukohdistaan, sen 
sisältö oli monien mielessä kyseenalaistunut.

Siirtymä kohti realismia ja jopa pessimismiä käy selvästi ilmi Th. 
Reinin Runeberg-arviosta. Rein kritisoi Runebergin optimistista ih-
miskäsitystä, joka oli johtanut kansan kuvaamiseen ”liiankin kaunein 
värein”. Hän katsoo, että aika on kulkenut Runebergin harmonisen 
ja positiivisen maailmankuvan ohi: ”Hän näkee olevaisuuden niin 
valoisana ja sopusuhtaisena, että meidän ajallamme lienee vaikeata 
kaikessa huomata sitä sellaiseksi, jommoiseksi hän sitä kuvailee.” Ru-
nebergin yletön optimismi ilmeni Reinin mukaan esimerkiksi hänen 
käsityksessään luonnosta, jonka hän näki ilmaisevan ”jumalallista 
hyvyyttä”. Reinin aika kuitenkin tietää jo, että luonnossa, jota sääte-
lee taistelu olemassaolosta, on ”enemmän julmuutta ja tylyyttä kuin 
mitä Runeberg olisi tahtonut myöntää.”79

Samassa Valvojan Runeberg-juhlanumerossa nimimerkki Spec-
tator eli lehden silloinen päätoimittaja E. N. Setälä puolestaan 
kiittelee Runebergin arvoa kansallishengen kohottajana, mutta sa-
noutuu irti runebergiläisestä optimismista. Spectator huomauttaa, 
että vaikka Runeberg kuvaili Suomen kansan uhrautuvaiseksi ja 
yhteistuntoiseksi, ”[j]okaisen, joka ei tahdo pettää itseään, täytyy 
myöntää että tämä kuva on ihannoitu – kuva semmoisesta Suomen 
kansasta, jommoisen sen ainakin monen mielestä pitäisi olla, mutta 
jommoinen se todellisuudessa ei ole”. Hänen mukaansa Runeberg 
poimi kansasta sen parhaat piirteet ja katsoi sen vikojen olevan 
epäolennaisia. Tämä innostava kansakuva oli Spectatorin mieles-
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tä aikoinaan tarpeen, mutta nyt ”jo täysi realismi näissä asioissa 
on paikallaan”. Kirjoittaja varoittaa kuitenkin myös pessimistisen 
kansasta irtautumisen vaaroista: ”työmme päämääränä tulee olla 
kansamme valopuolien esiin vaatiminen ja kirkastaminen varjojen 
ja kuonan alta, kaiken kansamme kohottaminen sen parahiston 
tasalle siveellisyydessä, oikeudentunnossa, voimassa ja valistuksen 
pyrinnössä.”80

Työväenliikkeen lehdistössä Runebergin ihanteita käsiteltiin ai-
nakin kahdella tavalla. Yhtäältä kirjoittajat käyttivät runebergiläisiä 
isänmaallisuuden ja yhteenkuuluvuuden aatteita parempiosaisen 
kansanosan piikittelyyn. Esimerkiksi satavuotissyntymäpäivän kun-
niaksi Työmiehessä julkaistussa juhlakirjoituksessa Runebergistä kir-
joitetaan varsin ylistävään tapaan ja hänen arvonsa esitetään yhteen-
sopivina työväenliikkeen tavoitteiden kanssa. Kirjoittaja toteaa jopa, 
että myös Runeberg sai ”maistaa sitä puutetta, jota kova maamme 
tarjosi työmiehilleen niin hengen kuin aineen aloilla”. Näin teks-
tissä ikään kuin otetaan kansallisrunoilija työväenliikkeen haltuun. 
Runoilijan kunniaksi järjestetyn juhlahumun keskeltä kirjoittaja 
tahtoo vielä huomauttaa, että ”paras kunnioitus hänelle on hänen 
työnsä jatkaminen kaikkien ihmisten kohotus kansalaisarwoon ja 
kehityksen wiittamisen siihen suuntaan, että todella arwokas wain 
saa arwon.”81 Tämän lisäyksen voi tulkita hienovaraiseksi muistu-
tukseksi siitä, että myös kansakunnan ylempien osien tulee toimia 
oman esikuvansa esimerkin mukaisesti.82

Vuotta aiempaa Runebergin juhlintaa kuvailevassa Työmiehen teks-
tissä sama ajatus esitetään huomattavasti suoremmin. Siinä kään-
netään yläluokan ylistämät runebergiläiset arvot aseeksi sitä itseään 
vastaan. Tekstin kirjoittaja toteaa ironisoiden, että työväestö rakastaa 
runoilijaansa aivan siinä missä ylempikin kansankerros ja nauttisi 
kyllä mielellään hänen päivästään, jos ”sen ei tarwitsisi jokapäiwäisen 
aineellisen puutteen alle sortua, kun kaikilla kansalaisilla olisi samal-
lainen oikeus kansalaisina ja ihmisinä, nauttia ilosta.” Kansan yhtei-
sen sankarin juhliminen rinta rinnan vaatisi siis hänen muistonsa 
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arvoisia tekoja. Tekstin tarkoitus ei kuitenkaan tunnu olevan innos-
taa yläluokan jäseniä näihin toimenpiteisiin, vaan tuoda lukijoiden 
nähtäville heidän sokeutensa ja itseymmärryksen puutteensa.83

Toisaalta työväenlehdistön sivuilta löytyy myös Reinin kirjoituk-
sen tavoin ajatus Runebergin ihanteista aikansa eläneinä. Kansan 
Lehden satavuotisjuhlia ennakoivassa kirjoituksessa kiitellään sitä, 
miten Runeberg oli ”kirkastanut yhtäläisellä jalouden ja kunnian 
sädekehällä” tasa-arvoisesti kaikkien yhteiskunnan ryhmien jäsenet, 
mutta Runebergin runouden sisältämät ihanteet eivät kuitenkaan 
ole ”enää nykyaikana hetikään kaikissa kohdissaan korkeimmiksi 
ihanteiksi kelpaawia”. Kyse onkin siitä, että Runeberg oli ”kansam-
me heräämisen ajan suuri laulaja, jonka sydän sykähteli kaikelle sille 
hywälle ja kauniille joita hänen aikakautenaan woitiin näiksi määri-
tellä”. Runebergia tarvittiin kansallisen itsetietoisuuden herättäjänä, 
ja siksi hän on edelleen juhlimisen arvoinen. Runeberg edustaa kui-
tenkin vain oman aikansa ihanteita, jotka eivät enää vastaa uuden 
vuosisadan tarpeita.84

Runebergin ihanteista irtautuminen ei välttämättä tarkoittanut-
kaan kritiikkiä itse kansallisrunoilijaa kohtaan. Myös Rein huo-
mauttaa arviossaan, että Runebergin vanhentuneisuutta ei ole syytä 
laskea hänelle viaksi, koska yksikään ihminen ei ”saata yksin omassa 
personassaan edustaa kaikkien aikojen ihanteita”. Reinin arvoste-
lua leimaa mielenkiintoinen kaksijakoisuus: hän tahtoo säilyttää 
Runebergin aseman kansallisena symbolina, vaikka katsookin,  että 
kansallisrunoilijan aatteet kuuluvat kansalliseen menneisyyteen. 
Muistutuksen Reiniltä saa sen sijaan Vasenius ja hänen kritiikitön 
suhtautumisensa kansallisrunoilijaan. Vasenius ei tuntunut ymmär-
tävän sitä, että maailma oli muuttunut sitten Runebergin aikojen. 
Kansallisrunoilijalla ja hänen ihanteillaan oli ikuinen paikka hänen 
kansansa sydämissä, mutta yhteiskunnallisena ohjelmana ne olivat 
aikansa eläneitä.85

Vasenius erottuu edellä esitellyistä kirjoittajista selvästi. Hänkin 
jakoi yleisen käsityksen aikansa rikkonaisuudesta, ja voi jopa sanoa, 
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että hän oli jossain määrin pettynyt kansaan, mutta ei yhtynyt val-
lalla olevaan pessimistiseen tunnelmaan. Hänen pettymyksessään ei 
ollut kyse Runebergin ideaaleja vastaamattomasta rahvaasta tai ylä-
luokasta, joka toimi vastoin omia ihanteitaan, vaan koko Suomen 
kansasta, joka oli vieraantunut runoilijansa opetuksista – ja siten 
myös omasta olemuksestaan. Vasenius edusti juuri sitä idealistista, 
runebergiläistä optimismia, josta esimerkiksi Rein ja Spectator ha-
lusivat jo sanoutua irti.

Muuttuneet ajat vaativat monien mielestä uusia ajatuksia, stra-
tegioita ja ihanteita. Niinpä juuri Runebergin arvoja vanhentu-
mattomina puolustamalla Vasenius osoitti itse vanhentuneisuuten-
sa. Päätään nostanut realismi tai Vaseniuksen sanoin ”järkeily” oli 
kuitenkin kanta, jonka pätevyyden Vasenius nimenomaan tahtoi 
kiistää.86 Runeberg ei voinut vanhentua, koska hän edusti pysyvästi 
päteviä arvoja, ja juuri hänen edustamiensa arvojen unohtaminen 
oli ajan ongelma. 1900-luvun alun ahdistava rikkonaisuus näyttää 
kuitenkin olleen Vaseniuksen mielestä vain pintailmiö. Sisimmäl-
tään suomalaiset olivat hyviä ja tahtoivat toisilleen hyvää. Hänen 
Runeberginsä tehtävä oli johdattaa aikalaisia tämän unohtuneen 
totuuden ääreen.

Kansallisrunoilijan muuttuva kuva

Vuonna 1904 Runebergin kipsikuva otettiin alas takanreunukselta, 
tomutettiin perusteellisesti ja tarkasteltiin, vieläkö pysti sopi kan-
sakunnan sisustukseen. Toisille se edusti auttamatta vanhentunut-
ta aikakautta, toisille se taas oli klassikko, jolla oli pysyvää arvoa. 
Kansallisrunoilijan satavuotispäivän aikaan kirjoitetuista Runeberg-
kuvauksista voikin sanoa samaa kuin ajan kirjallisesta kentästä ja 
yhteiskunnasta yleensäkin. Mitään koko kenttää hallinnutta yhte-
näistä käsitystä ei voi sanoa olleen, vaan tilannetta luonnehtii usei-
den, keskenään vastakkaistenkin ajatustapojen rinnakkaiselo. Uudet 
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aatevirtaukset olivat rikkoneet ja rikastaneet kulttuurista kenttää, 
mutta perinne ja vanhat aatteet elivät vahvoina uusien rinnalla – 
usein varmasti myös hallitsevina, mutta eivät yksinvaltiaina.87

Vaikka 1904 varmasti oli Runebergiä koskevan kirjoittelun ja siten 
myös Runeberg-tulkintojen määrällinen huippukohta, ei Runeberg 
menettänyt merkitystään symbolina ja kiistakapulana tulevinakaan 
vuosina. Eri kieliryhmiin ja yhteiskuntaluokkiin jakautuneessa 
maassa kansalliseen yhtenäisyyteen pyrkiminen oli jatkuvasti on-
gelmallinen projekti. Tämä yhtenäisyyden ideaalin ja hajanaisen 
todellisuuden välinen ristiriita tuli toistuvasti ilmi Runebergin suur-
mieshahmon kautta. Suurella kansallisella merkityksellä ladatun 
hahmon välityksellä saatettiin nostaa esiin eri käsityksiä siitä, mitä 
suomalaisuus kenellekin merkitsi. Toisin sanoen suomalaisuuden 
symbolina esitetty Runeberg paljasti jatkuvasti, miten monimerki-
tyksinen käsite suomalaisuus on. 

Yleisesti ottaen voi sanoa, että 1900-luvun vaihteen kansallisru-
noilijan kuvaa inhimillistämään pyrkinyt trendi on vahvistunut 
vuosikymmenten kuluessa. Runeberg-kuva on vähitellen saanut 
uusia, 1900-luvun vaihteen keskustelulle vieraita, eikä aina kovin 
mairittelevia sävyjä. Esimerkiksi runoilijan vuosikymmeniä kestänyt 
avioliiton ulkopuolinen rakkaus itseään lähes 20 vuotta nuorem-
paan Emilie Björksténiin tuotiin suuren yleisön tietoon 1920-lu-
vulla.88 Paljastus aiheutti ymmärrettävästi kohua; olihan aiempien 
Runeberg-elämäkertojen kanta ollut, että ihastumiseen taipuvaisen 
runoilijan tunteet ”sydänkäpyjään” kohtaan olivat olleet vain ihai-
lua ”kaikkea tosinaisellista kohtaan ylipäänsä”, ja lopulta vain rouva 
Runeberg oli ollut hänen ainoa rakkautensa kohde.89

Jos kansallisrunoilijan sukupuolisen nuhteettomuuden ajatukses-
ta on ajan myötä alkanut olla varaa tinkiä, samoin on ollut myös 
Runebergin uskontosuhteen laita. Jo 1900-luvun alkuvuosien 
kirjoituksissa uskallettiin olla epäileväisiä Runebergin panteisti-
sen uskontokäsityksen pätevyyden suhteen, mutta toisaalta myös 
koe tet tiin sovittaa hänen vakaumustaan luterilaisen tunnustuksen 
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mukaiseen muottiin. Esimerkiksi Valvojan juhlanumeroon kirjoit-
taneelle Zachris Castrénille oli tärkeää todeta, että vaikka runoi-
lija ei kristillistä uskoa kirjaimen mukaan tulkinnutkaan, hän ei 
myöskään ollut ”panteisti vanhaa kreikkalaista mallia”. Castrén 
paneutuu tekstissään Vaseniuksenkin käsittelemään Runebergin 
ja herännäisrunoilija Stenbäckin väliseen kiistaan, jonka hän nä-
kee jalostaneen Runebergin uskoa kohti kristillistä vakaumusta. 
Castrén jopa esittää, että ”Runebergkin saa olla kiitollinen niistä 
herätteistä, joita herännäisyyden suuri liike on kansamme elämälle 
antanut.”90 Sanavalinnallaan ”kiitollinen” Castrén antaa nähdäkse-
ni ymmärtää, että herännäisyydeltä saadut vaikutteet saivat kansal-
lisrunoilijan lähentymään kansan omaksumaa uskonkäsitystä ja pe-
lastivat hänet uppoamasta hämäräksi koettuun panteismiin. Näin 
tulkiten herännäisyys olisi siis ollut omalta osaltaan jalostamassa 
kansallisrunoilijan käsitystä maailmasta, ehkäpä jopa tekemässä 
hänestä kansallisrunoilijaa. Castrénin puheenvuoro kertoo osaltaan 
herännäisyyden 1900-luvun alun nationalistisessa ideologiassa saa-
masta painoarvosta, jota Irma Sulkunen ja Marja Jalava käsittelevät 
tässä teoksessa tarkemmin.

Vaseniuksen käsitys Runebergin uskonkäsityksen ja herännäisyy-
den oppien arvojärjestyksestä oli toinen. Hän katsoi Runebergin 
olleen oikeassa herännäisyyttä arvostellessaan ja hämmästeli sitä, 
että runoilijan ”ylevä” ja ”sopusointuinen katsantotapa” ei ollut 
saanut aikalaisten varauksetonta hyväksyntää.91 Tarkasti jäsenneltyä 
Runebergin uskontosuhteen kuvausta Vaseniuksen tekstistä ei löydy 
– sellaisen rakentaminen olisi varmasti ollut vieras ajatus Vaseniuk-
selle, joka kaihtoi ”erottavaa” ja ”rajottavaa” järkeilyä – mutta voi 
sanoa, että hänelle runoilija edusti panteistista tulkintaa kristinus-
kosta. Vaseniuksen Runebergille maailma ja Jumala olivat yhtä ja 
samaa rakkauden läpitunkemaa kokonaisuutta, jonka luonteesta 
saattoi päästä perille sydämen johdattamana.92 Hän katsoi Rune-
bergin vakaumuksen olleen, että runouden tai uskonnon ääretöntä 
olemusta ei voinut vangita dogmeihin tai määritelmiin.93 Tästä tul-
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kinnasta hän sai nuhteita Th. Reiniltä, jonka mielestä ”sekä runous 
että uskonto tarvitsevat järjen neuvoa ollaksensa joutumatta harha-
teille”, eikä Runebergkään olisi hyväksynyt järjetöntä runoutta tai 
järjenvastaista uskontoa.94 Tämä oli ajatus, jonka taakse Vasenius 
tuskin olisi taipunut.

Myöhemmän tutkimuksen valossa Vasenius näyttää kuitenkin osu-
neen lähemmäksi Runebergin ajatusmaailmaa kuin rationaalisuutta 
kaivannut Rein. 1900-luvun alun vuosien jälkeen tutkijat ovat ni-
mittäin nostaneet esiin nimenomaan kansallisrunoilijan maailman-
katsomuksen mystisiä piirteitä, joita varhaisesta Runeberg-kuvasta 
oli jätetty pois. Yrjö Hirn toteaa Runebergin mystiikan sävyttämän 
maailmankatsomuksen olleen hänen tuotantonsa kannalta ”suoras-
taan määräävä” piirre.95 Hirnin tulkintaan yhtyy myös 1940-luvulla 
Runeberg-elämäkerran kirjoittanut Lauri Viljanen, jonka mukaan 
runoilija tunsi viehtymystä ruotsalaisen mystikon Emanuel Swe-
denborgin teorioihin.96 Vastaavalla tavalla tällainen Juhani Ahon sa-
noin ”sameaa sentimentaalisuutta” edustava maailmanselitys tuli syr-
jäytetyksi myös Maria Ramstedtin teosofisten Kalevala-tulkintojen 
vastaanotossa. Kiinnostavaa on myös, että sekä Runebergin velkaa 
herännäisyydelle että Ramstedtin Kalevala-tulkintojen uskottavuutta 
arvioi sama henkilö, Valvojan Zachris Castrén.

1900-luvun kuluessa Runebergin julkisuuskuva sai kokea sekä 
nousuja että laskuja. Sota-aika merkitsi hänen runoutensa renes-
sanssia,97 mutta esimerkiksi 1960–1970-luvuilla runoilija sai kyseen-
alaisen kunnian toimia sotaisen patriotismin ja sovinismin sym-
bolina.98 Samaan aikaan muutoksia on kokenut myös runoilijan 
puolison kuvauksen ja tutkimuksen traditio, jonka varhaisvaiheita 
Tiina Kinnunen käsittelee tässä teoksessa. Fredrika Runebergin jul-
kisuuskuva on muuttunut esimerkiksi Vaseniuksen teoksessa esiin-
tyvästä sympaattisesta sivuhahmosta varteenotettavaksi toimijaksi 
kansakunnan kirjallisella kentällä. Hänet on kohotettu eräänlaiseksi 
kansalliseksi suurnaiseksi, jonka arvostus perustuu hänen omiin 
ansioihinsa, ei asemaan kansallisrunoilijan puolisona.99
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1800-luvun lopun pakollisesta, jopa tukahduttavasta Runebergin 
ylistämisestä on nyt saavuttu vaiheeseen, jossa Erik Wahlströmin 
kansallisrunoilijan henkilöhahmolla ronskisti leikkivä elämäkerral-
linen romaani Flugtämjaren (Kärpäsenkesyttäjä, 2010) on mahdol-
lista valita Finlandia-ehdokkaaksi.100 Runebergin kultin nykytilasta 
kertookin erinomaisesti se kohun puute, joka seurasi Wahlströmin 
kuvia kumartelemattoman Runeberg-kuvauksen ilmestymistä. Voi-
daankin ajatella, että Kärpäsenkesyttäjä on Runeberg-kultin haas-
tamisen perinteessä viimeisin ja pisimmälle viety vaihe. Henkinen 
kuilu sen ja Vaseniuksen teoksen kyseenalaistamattoman Runeberg-
ihailun välillä on helposti vuosisadan mittainen.

Kadonnutta sopusointua etsimässä

Mutta miten sitten kävi Valfrid Vaseniuksen ja hänen ristiretkensä 
kansallisen sopusoinnun puolesta? Vaikka Vaseniuksen Runebergis-
sään esittämät ajatukset eivät saaneetkaan mainittavaa poliittista 
vastakaikua, hänen kiinnostuksensa suurmiehiin ja tahto etsiä kan-
salaisten väliltä kadonnutta yhteyttä eivät sammuneet. Runeberg sai 
näytellä kansallisen luotsiveneen osaa myös esimerkiksi Vaseniuksen 
kansakunnan tilaa pohdiskelevassa Sopusointua etsimässä -teoksessa 
(1908), jossa kirjailija jatkoi jo tutuksi tulleella linjallaan. Vasenius 
haki kirjassaan pitävän kansallisen yhtenäisyyden perusteita ja löysi 
ne yksilöiden erilaisuuden tunnustamisesta, empatiasta ja Runeber-
gin esimerkin mukaisesta lähimmäisenrakkaudesta.101 

Nuoremman polven intellektuelli Rolf Lagerborg ihmetteli Vase-
niuksen teoksen arvostelussaan Vaseniuksen rakkaudelle antamaa 
hallitsevaa asemaa, jonka hän näki olevan ristiriidassa yksilöllisyy-
den tunnustamisen kanssa. Hänen mukaansa sitä ”sympatian ja 
mielikuvituksen voimaa, jota äärettömän rakkauden oppi edellyttää, 
löytyy harvoissa meidän skeptisenä aikanamme, ja jos hyvää tahtoa 
löytyykin, ei ole itsestään selvää, että rakkaus käsitettäisiin korkeim-
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maksi samaan tapaan kuin professori Vasenius tekee”. Lagerborg 
myös tunnusti, ettei ymmärtänyt lainkaan mitä Vaseniuksen rak-
kauskäsitys – joka Vaseniuksenkin mukaan oli käsittämätön monille 

”korkeastioppineille” – piti sisällään.102

Totta onkin, että tunteella käsitettävä mutta määrittelyjä pakeneva 
rakkaus oli kansallisen yhtenäistämisen kannalta hankala työväli-
ne. Kansakunnan yhdistävän rakkauden aate perustui Vaseniuksen 
omaan mielenlaatuun, jonka hän projisoi myös kanssaihmisiin-
sä. Järjen nimeen vannovat ”korkeastioppineet” jäivät auttamatta 
tämän projektin ulkopuolelle, ainakin siihen asti kunnes he ym-
märtäisivät oman käsityskantansa virheellisyyden. Tässä mielessä 
Vasenius ei lähimmäisenrakkauden ja myötäelämisen dogmeistaan 
huolimatta eronnut kritisoimistaan ”yhteisitsekkäisyyttä” edusta-
neista aikalaisista, jotka yrittivät luoda yhtenäisyyttä yhteiskunnal-
lisia tai kansallisia ryhmäetuja ajamalla.103 Toisaalta hänen lähesty-
mistapansa myös resonoi mielenkiintoisella tavalla Paavo Virkkusen 
myöhempien kansallisen yhteistyön haaveiden kanssa. Erilaisista 
aatepohjistaan huolimatta miehet muistuttivat toisiaan politiikkaa 
moraalisesta näkökulmasta lähestyvässä retoriikassaan.

Runebergin jälkeen Vasenius käänsi biografin katseensa Topeliuk-
seen, joka sai häneltä huomattavasti laajemman, mutta kuitenkin 
jälleen kirjoittajan oman maailmankatsomuksen värittämän tulkin-
nan. Teoksen esipuheessa Vasenius osoitti ymmärtävänsä hyvin sekä 
oman asemansa että sen vastaanoton, jonka hänen elämäkertansa 
oli saava. Hän aavisteli, että hänen näkökulmansa ei saisi vastakai-
kua, koska ne, joille ”ihanteelliset vaikuttimet syystä tai toisesta ovat 
vieraita”, eivät myöskään voi hyväksyä hänen tapaansa esittää ihan-
teelliset periaatteet Topeliuksen aikalaisia ohjaavina tekijöinä. Va-
senius totesikin, ettei ollut kirjoittanut kirjaansa ihanteellisuudesta 
vieraantuneille. Hänen oletettu yleisönsä koostui niistä, jotka hänen 
tapaansa halusivat Topeliuksen elämäntarinaan syventymällä oppia 

”syvemmin ja rikkaammin ymmärtämään ja arvossapitämään sitä, 
mikä elämän parhaimpina hetkinä on heidän sielunsa lumonnut”.104
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Kuten Runebergin kohdalla Vasenius pyrki myös Topelius-bio-
grafiassaan osoittamaan, miten Topeliuksen elämän tapahtumat 
sijoittuivat johdonmukaiseksi osaksi hänen luonnettaan ja miten 
tiiviissä yhteydessä Topeliuksen tuotanto ja toiminta olivat Suomen 
oloihin. Ja jälleen Vaseniuksen vanha kiistakumppani Werner Sö-
derhjelm arvioi tämän lähestyneen kohdettaan tendenssipitoisesti 
ja liiallisen tulkintainnon vallassa.105 Voikin sanoa, että Topelius-
elämäkerran ilmestyessä Vaseniuksen kirjailijaprofiili oli jo lukkoon 
lyöty. Hän oli 1800-lukulaisen kansallisen idealismin uskollinen 
äänitorvi ajassa, jota leimasi idealismin kyseenalaistuminen laa-
jalla rintamalla. Samalla tavalla todellisuudelle vieraiksi leimattiin 
myös Vaseniuksen julkisesti puolustamat, yksilöiden vapaaehtoista, 
tunnepohjaista yhteyttä ja hyväntahtoisuutta julistaneet Tolstoin 
ja kropotkinilaisen anarkismin opit.106 Idealismi, optimismi ja em-
paattisten tunteiden johdattama yhteiskunnallinen ajattelu olivat 
saaneet väistyä rationaalisemman ja aggressiivisemman politiikka-
käsityksen tieltä.

Vaseniuksen suvun perhehistoriaa tutkineen Kai Häggmanin 
mukaan ”Waseniuksen suvun näkökulmasta 1800-luvun suuri ker-
tomus on kollektiivin murtuminen”.107 Tämän voi katsoa olevan 
myös Valfrid Vaseniuksen Runeberg-elämäkerran pohjavire: kol-
lektiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden perusteet murtuivat ja uusia 
perusteita haettiin uudelta – tai Vaseniuksen tapauksessa vanhalta 

– pohjalta. Vasenius etsi yksilön ja yhteisön yhdistävää ja niistä so-
pusointuisen kokonaisuuden kokoavaa tekijää, mutta 1900-luvun 
alun varsin kompleksiseksi muuttuneessa aateympäristössä edellisen 
vuosisadan suurmiehiin liitetyillä ihanteilla ei ollut enää vaadittavaa 
kantavuutta. ”1900-luvun alussa runebergiläinen ideologia hajosi 
kuin korttitalo”.108 Tästä huolimatta Vasenius jatkoi etsimistään, ja 
sopusointu jatkoi pakenemistaan.
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ISIEN ÄÄNEN ÄÄRELLÄ

Paavo Virkkusen Agathon Meurman

Marja Jalava

”Isien ääntä on nykyisten sukupolvien tarkoin kuunneltava, jos se 
tahtoo […] tulla kyvykkääksi suorittamaan sille kuuluvia elämän-
tehtäviä”, lausui pitkän linjan kokoomuslainen pappispoliitikko, 
teologian tohtori Paavo Virkkunen teoksensa Agathon Meurman: 
henkilö ja elämäntyö I–III (1935, 1938, 1957) alkulauseessa. Teossarjas-
sa isien äänellä puhui ennen kaikkea suomalaisuusliikkeen kulttuu-
ri- ja uskontopoliittisena mielipidevaikuttajana sekä valtiopäivien 
talonpoikaissäädyn pitkäaikaisena johtajana toiminut kangasalainen 
kartanonomistaja Agathon Meurman (1826–1909), ”suomalaisuuden 
taistelija, kristitty persoonallisuus”. Hänen henkilönsä ja elämän-
työnsä tarjosivat Virkkuselle ”ihanteellista seurustelua jaloluonteisten 
ihmisten kanssa, jotka esittävät elävintä, todellisinta historiaa”.1

Meurman-elämäkerran kohdeyleisönä olivat ”nykyaikaiset luki-
jat”, joilta ei edellytetty aiempaa perehtymistä aiheeseen.2 Teossarjan 
arvioissa toistui oletus, että kyseessä olisi Th. Reinin Snellman-elä-
mäkerran rinnalle asettuva kansalliskirjallisuuden arvoteos, jonka 
suuri yleisö tulisi palkitsemaan hyvällä kysynnällä.3 Keskeiseksi 
tavoitteekseen Virkkunen asetti historiallisen tiedon lisäämisen ja 
elämän korkeimpien kysymysten selvittelyn sekä virheellisinä pi-
tämiensä tietojen oikaisun siltä osin kuin Agathon Meurman oli 
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 teoksessaan Muistelmia I (1909) esittänyt itsestään kriittisiä tai it-
seironisia kommentteja. Virkkunen pyrki myös pitkien suorien lai-
nausten muodossa antamaan Meurmanille ”sananvuoron niin usein 
kuin vain on soveltunut”. Lainausten vyörytyksen voi tulkita edus-
taneen Virkkuselle ”elävän, todellisimman historian” autenttista, 
läsnä olevaa ääntä – olkoonkin, että häntä itseään on viime kädessä 
pidettävä myös näiden osioiden kirjoittajana siinä mielessä, että hän 

Paavo Virkkunen: Agathon Meurman: henkilö ja elä-

mäntyö I–III (1935, 1938, 1957)

Paavo Virkkusen kirjoittama Agathon Meurman: henkilö ja elämäntyö on 

kolmiosainen, noin 1800-sivuinen elämäkertateos, jonka on kustantanut 

Kustannusosakeyhtiö Otava. Päähenkilönä on teoksen nimen mukaisesti 

Kangasalta kotoisin oleva kartanonomistaja ja talonpoikaissäädyn valtio-

päiväedustaja Agathon Meurman (1826–1909), joka on tullut tunnetuksi 

ennen kaikkea yhtenä fennomaanisen liikkeen kristillisen ja arvokonser-

vatiivisen suunnan johtohahmoista. Teoksessa Meurmanin elämänvaihei-

ta selostetaan yksityiskohtaisesti edeten kronologisessa järjestyksessä 

kehdosta hautaan – ja ylikin, sillä teoksen ensimmäiseen osaan sisältyy 

laaja katsaus Meurmanin sukuhistoriaan. Teossarjan rakenne on jaksotettu 

Meurmanin elämänkaarta ja urakehitystä myötäillen siten, että ensimmäi-

seen osaan sisältyvät hänen lapsuus- ja nuoruusvuotensa (1826–1855), 

toiseen osaan hänen nousunsa fennomaanien keskeiseksi voimahahmoksi 

(1855–1880) ja viimeiseen osaan vanhenevan valtiopäivämiehen toiminta 

J. V. Snellmanin kuolemaa seuranneella ajanjaksolla (1881–1909). Tällöin 

suomalaiskansallista liikettä ravistelivat muun muassa venäläistämisvuo-

det sekä suurlakon ja eduskuntauudistuksen kaltaiset sosiaaliset myllerryk-

set. Elämäkerran kaksi ensimmäistä osaa ilmestyivät vuosina 1935 ja 1938. 

Myös kolmas osa oli pääpiirteittäin valmis jo ennen toista maailmansotaa, 

mutta se julkaistiin sotavuosien aiheuttaman katkoksen ja kustantajan 

vaatimien lyhennysten vuoksi vasta vuonna 1957. f
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oli valinnut Meurmanin elinaikanaan tuottaman massiivisen teksti-
massan joukosta juuri kyseiset lainaukset. Lisäksi Virkkusen oma 
ääni nousi vahvana esiin lukuisissa moralisoivissa kommenteissa, 
joilla aineiston referointia oli ryyditetty.4

Vaikka elämäkerta pohjautui laajaan alkuperäisaineistoon ja Virk-
kunen määritteli itsensä tutkijaksi ja työnsä tutkimukseksi,5 tieteel-
lis-kriittisenä lähestymistapaa ei voida pitää edes suhteessa 1930-lu-
vun oikeistoisänmaalliseen yleisilmapiiriin. Kuten historioitsija L. 
A. Puntila luonnehti arviossaan vuonna 1936, Meurman-elämäkerta 
jatkoi 1800-luvun lopulla alkanutta suomalaista kansanvalistusoh-
jelmaa, jossa kohteesta pyrittiin muokkaamaan lukijakunnalle esi-
merkiksi kelpaavan, erehtymättömän henkilön perikuva.6 Sellaise-
na teossarjan voi myös nähdä liittyneen jo antiikista alkaneeseen 

”kuuluisien miesten elämäkertojen” moraalispedagogiseen traditioon 
”elämän opettajana” (historia magistra vitae). Kuten J. V. Snellman 
tiivisti kansallishenkisen elämäkerran tärkeimmän tavoitteen vuon-
na 1855 Litteraturbladissa, sen tuli herättää sekä tekijässä että luki-
jassa ”jaloa innostusta toden ja oikean puolesta, halua uhrata oman 
elämänsä ponnistelut isänmaan ja vertaistensa puolesta”.7

Agathon Meurman I–III -elämäkerran monumentaalisten mit-
tasuhteiden vuoksi – teossarjan kokonaislaajuus on loppuviitteet 
mukaan lukien lähes 1800 sivua – ei seuraavassa edes yritetä tehdä 
oikeutta sen yksityiskohtien loputtomalle kirjolle. Tarkasteltavana 
on ennen kaikkea se, millaista historia-, kansakunta- ja mieskäsitys-
tä tämä suurelle yleisölle suunnattu kansallinen suurmieselämäker-
ta välittää. Virkkunen näytti mieltävän itsensä Meurmanin äänen 
välittäjäksi pohtimatta juurikaan kirjoitusajankohdan, 1930-luvun, 
vaikutusta menneisyyskuvaansa.8 Tässä luvussa keskiöön nousee 
sen sijaan tapa, jolla historiaa on kirjoitettu – ja kirjoitetaan – koko 
ajan uudelleen nykyisyydestä käsin taaksepäin tulkiten. Meurman-
elämäkertaa tarkastellaan siten sotienvälisen ajan historiapoliittisena 
puheenvuorona, jossa menneisyydestä esitetyt tulkinnat kietoutuvat 
aikakauden sisä-, ulko-, talous- ja kirkkopoliittisiin kamppailuihin 
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sekä Virkkuselle keskeiseen siveelliseen moraalireformiin. Elämä-
kerturi nähdään kirjailijana, joka rakentaa elämäkerran elämän tul-
kinnaksi pyrkien sanavalinnoillaan, rajauksillaan ja valitsemillaan 
kerronnallisilla rakenteilla ohjaamaan lukijan vaikutelmia, mieliku-
via ja tulkintoja.9 Samalla artikkeli avaa näkökulman kristinuskon 
rooliin 1900-luvun alkupuolen miesjohtoisessa oikeistonationalis-
tisessa ideologiassa, jossa herätysliikkeiden monimuotoinen perin-
ne taivutettiin palvelemaan kansallisen yhtenäisyyden vaatimusta. 
Tässä prosessissa Suomen valtaväestön uskonnollisesta identiteetistä, 
evankelis-luterilaisuudesta, tuli pitkälti päällekkäinen kansakun-
nan kanssa – suomalaisuuden nähtiin edellyttävän luterilaisuutta 
ja luteri laisuuden Suomessa suomalaiskansallista identiteettiä – ja 
samalla uskonto sai leimallisesti etnisen luonteen.10

Paavo Virkkunen – mies Meurman-elämäkerran takana 

On tuskin liioittelua sanoa, että Suomen papisto oli 1900-luvun 
alussa kokenut identiteettikriisin. Eduskuntauudistus teki vuonna 
1906 lopun papiston vuosisataisesta asemasta valtiopäiväsäätynä, ja 
samalla vapaamielisen porvariston ja sosialistisen työväenliikkeen 
radikaalit haastoivat luterilaiseen esivalta-ajatteluun perustuvan 
patriarkaalisen yhteiskuntakäsityksen sekä siihen pohjautuvat insti-
tuutiot ja normijärjestelmät. Vaadittiin muun muassa kirkon ja 
valtion eroa, uskonnonvapautta, uskonnon kouluopetuksen lopetta-
mista, jumalanpilkkarangaistuksen poistamista sekä siviilirekisteriä 
ja -avioliittoa.11 Papiston vanha kaarti halusi arkkipiispa Gustaf Jo-
hanssonin johdolla, että kirkko pitäytyisi Raamattuun nojautuvassa 
julistustehtävässään, kun taas Teologisena lauantaiseurana tunnettu 
nuorten teologien joukko esitti, että kristinusko sovitettaisiin mo-
dernisoituvan yhteiskunnan, nationalismin ja luonnontieteiden vaa-
timuksiin. Uskonto tuli riisua vanhasta, sopimattomaksi käyneestä 
puvustaan ja pukea ajan tarpeita paremmin vastaavaan asuun.12
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Teologian tohtori, kirkkoherra Paavo Virkkunen (1874–1959) kuu-
lui Teologisen lauantaiseuran ydinjoukkoon. Sen jäsenille keskeis-
tä oli kristinuskon historiallisen luonteen ja eettis-käytännöllisen 
puolen korostaminen. Raamattu ei ollut erehtymätöntä Jumalan 
sanaa vaan historiallinen tuotos, jossa olennaista oli sanoma Juma-
lan elävästä rakkaudesta. Tämä nuorkirkollisuutena tunnettu suun-
taus tuki myös uusia kirkollisen toiminnan muotoja, joiden esikuva 
tuli anglosaksisista maista. Esimerkkeinä mainittakoon Virkkusen 
pioneerityönä Suomessa harjoittama kristillinen sukupuolivalis-
tus13 sekä hänelle läheiseen poika- ja nuorisotoimintaan keskittynyt 
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (nmky).14 Sen toiminnassa 
ylitettiin evankelisten suuntausten raja-aitoja ja korostettiin maal-
likkojen merkitystä perinteisen pappisjohtoisuuden sijasta. Samalla 
kirkko omaksui muutenkin ”maallisen” yhdistystoiminnan muoto-
ja.15 Lisäksi lauantaiseuralaiset suhtautuivat myönteisesti eduskunta-
uudistuksen jälkeen virinneeseen puoluepolitiikkaan ja puolustivat 
papeille kansalaisina kuuluvaa oikeutta osallistua vakaumuksensa 
mukaan yhteiskunnalliseen uudistustyöhön, vaikka kirkon sinänsä 
katsottiinkin olevan puoluekamppailujen yläpuolella.16

Ristiriita vanhan ja uuden teologian välillä oli johtanut 1910-lu-
vun alussa kirkon sisällä skismaan. Arkkipiispa Johanssonin taakse 
ryhmittynyt raamatullinen suunta leimasi Virkkusen hengenheimo-
laisineen harhaoppisiksi, jotka toissijaisuuksiin keskittyvällä ”touhu-
kristillisyydellään” vaaransivat kristillisen julistuksen perustavoitteet. 
Vastaavasti Teologisen lauantaiseuran piiri mielsi itsensä uudistus-
henkiseksi suunnannäyttäjäksi.17 Se ryhtyi muuttamaan evankelis-
luterilaista kirkkoa patriarkaalisesta valtionkirkosta missionaariseksi 
kansankirkoksi. Virkkusen käsitteistössä tämä tarkoitti kirkon sano-
man ulottamista kansan kaikkiin jäseniin ja kaikille elämänaloille 
niin, että ”Suomen kansa ja Suomen kansankirkko suurin piirtein 
peittävät toisensa”.18

Jälkikäteen arvioiden Virkkusen toimintaa leimasi sotienvälisenä 
aikana tietynlainen kaksinaisuus. Yhtäältä hän profiloitui uudistus-
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mieliseksi puolustaessaan muun muassa vuoden 1923 uskonnonva-
pauslakia ja kannattaessaan kirkkojen välistä ekumeenista toimin-
taa, jota vanhoilliset piirit pitivät vääränä ylitunnustuksellisuutena 
tai aidon kansallisen kristillisyyden vesittämisenä.19 Näistä libe-
raaliteologisista tendensseistä johtuen hän kuului vapaamielisessä 
maineessa olleen kustannustalo Otavan leiriin, kun taas vastapuol-
ta johtaneesta arkkipiispa Johanssonista oli jo 1890-luvulla tullut 
Otavan kilpailijan wsoy:n suosituimpia kristillisiä kirjailijoita.20 
Toisaalta Virkkunen kuitenkin kunnostautui myös absoluuttisen 
sukupuolimoraalin ja kieltolain puolesta kamppailleena moraalire-
formistina, jonka luottamus yksilönvapauteen oli näissä kysymyk-
sissä vähäinen. Vaikka virkkuslainen miehisen puhtauden ihanne 
leimautui viimeistään 1930-luvun lopulla vanhoilliseksi, Virkkunen 
oli vielä vuonna 1936 perustamassa ”ihmiselämän raaistumista ja 
myrkyttämistä” vastaan noussutta Miesten Siveellisyysliittoa. Li-
säksi hän kannatti kuolemanrangaistusta ja esitti opetusministe-
rikaudellaan P. E. Svinhufvudin toisessa hallituksessa (1930–1931) 
ruumiillisen kurituksen palauttamista kouluihin. Suurta vastus-
tusta herätti myös hänen pyrkimyksensä alistaa kansakoulu kirkon 
valvontaan aina opettajien valintaa myöten, mikä osaltaan johti 
hänen syrjäyttämiseensä opetusministerin paikalta seuraavaa halli-
tusta muodostettaessa.21

Myös yleispoliittisessa toiminnassaan Virkkunen luovi uudistus-
mielisyyden ja vanhoillisuuden ristiaallokossa. Papiston enemmis-
tön tavoin hänen taustaideologianaan oli vanhasuomalaisuus, jossa 
kansalliskristillinen arvokonservatismi yhtyi reformistiseen sosiaali-
politiikkaan.22 Reformeja ei kuitenkaan kannatettu niinkään yksilön 
perusoikeuksien tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takia, vaan 
ensisijaisena huolena oli ”kokonaisuuden etu”, kysymys siitä, miten 
reformit tukivat kansallisvaltion lujittamista ja ”yhteiskuntaa säilyt-
täviä voimia”.23 Virkkusen poliittisen toiminnan johtoajatuksena voi-
daankin pitää vuoden 1918 valkoisen Suomen perinnön puolustamis-
ta. Siihen hän pyrki oikeistopuolueiden rajat ylittävällä yhteistyöllä, 
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jonka tavoitteena oli luoda yksilö- ja puolueintohimojen yläpuolella 
oleva moderni yhtenäiskulttuuri. Kun poliittiset kilpailijat – edistys-
puolue, maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit – syyllistyivät Virkkusen 
silmissä vastuuttomaan politikointiin ja ”luokkaharrastuksiin”, edus-
ti Kansallinen Kokoomus hänelle nimensä mukaisesti epäpoliittista 

”yhteisten etujen rintamaa”.24 Tältä pohjalta hän näyttäytyi ammat-
tipoliitikkona, jonka pyrkimyksenä paradoksaalisesti oli lakkauttaa 
politiikka epäpolitisoimalla yhteiskunnalliset ristiriidat.

Virkkusen kaksinaisuus nousi esiin myös suhteessa sotienvälisen 
ajan suuriin linjakysymyksiin, jotka koskivat vuoden 1918 hallitus-
muototaistelua ja 1930-luvun oikeistoradikalismia. Hän oli ensin 
empivällä kannalla sekä suhteessaan monarkismiin että Isänmaal-
liseen Kansanliikkeeseen (IKL), joka oli perustettu vuonna 1932 
jatkamaan Lapuan liikkeen toimintaa. Pian hänestä kuitenkin su-
keutui näiden suuntausten vakaumuksellinen kannattaja, joka pysyi 
näkemyksissään silloinkin, kun häntä alkujaan jyrkemmän siiven 
miehet olivat jo poliittisten suhdanteiden muuttuessa kääntäneet 
takkinsa.25 Kokoomuksen reaalipoliittisille taktikoille tuottivatkin 
päänvaivaa Virkkusen paatoksellinen ihanteellisuus, hänen taipu-
muksensa tarkastella kaikkia poliittisia kysymyksiä moralistisesta 
näkökulmasta sekä innostuksensa toimia hyvän puolesta pahaa vas-
taan. Raamatullisten piirien kritiikkiä mukaillen tätä voisi luonneh-
tia jonkinlaiseksi ”touhukokoomuslaisuudeksi”. Kuten Virkkusen 
lanko, niin ikään pitkän linjan kokoomuspoliitikko Antti Tulen-
heimo asian 1920-luvun puolivälissä ilmaisi, ”Paavo on politiikassa 
mahdoton, jollei häntä holhota”.26

Vaikka Virkkunen oli tuottelias kirjoittaja, 1930-luvulla aloitettu 
kolmiosainen Meurman-elämäkerta oli hänelle aluevaltaus hen-
kilöhistorian saralla.27 Kansallismieliselle suurmieshistorialle oli 
sotienvälisen ajan Suomessa ideologinen tilaus, mutta lajityyppi oli 
sovitettavissa myös topeliaaniseen historiakäsitykseen, jossa uskot-
tiin Jumalan johdatukseen kansakunnan historiassa. Sen siemen 
oli iskostettu Virkkusen mieleen jo kotipappilassa.28 Hänen mu-
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kaansa kristinuskon Jumala oli ”historian Jumala”, joka toimi kan-
sakunnan historiassa, maantieteellisellä alueella ja suurten miesten 
kautta. Jumalan tarkoitusperät nykyisyydessä ja tulevaisuudessa 
valkenivat ja varmentuivat tutkimalla kansan menneisyyttä. Ju-
malan ihme Suomen kansan historiassa oli se, että ”tämä kansa on 
suomalaisena, kansallisesti tietoisena ja kansallisuutensa varjelleena 
säilynyt läpi kaikkien vaiheittensa hamasta muinaisuudesta nyky-
hetkeen asti”. ”Vapaussodan” ja Suomen itsenäistymisen myötä 
yhä vain kirkastunut kansallinen tietoisuus paljasti Virkkuselle 
edelleen, että historian Jumalan suuria lahjoja olivat ”suomen kieli, 
suomalainen mieli, jumaluskomme syvällisyys, kansallinen omin-
takeisuus ja itsenäiseen elämänkehitykseen oikeuttavan vapauden 
ikuinen ikävä” samoin kuin ”suuret kansalliset opettajat ja johtajat, 
jotka Jumala on kansalle herättänyt, kun heidän aikansa on tul-
lut”. Ne kutsuivat ja velvoittivat nykyisen sukupolven vuorostaan 
tekemään historiaa, jonka perustana oli Jumalasta peräisin oleva 

”kansan rakkaus”.29

Vertailu muihin Pohjoismaihin osoittaa, että Virkkusen ajatte-
lu oli tyypillistä hänen ikäpolvensa luterilaisille teologeille, jotka 
olivat ottaneet tehtäväkseen mukauttaa valtionkirkko moderniin 
kansallisvaltioon kristillis-nationalistisen diskurssin avulla. Tulok-
sena syntynyttä nationalismin ja uskonnon yhteensulautumaa voisi 
luonnehtia kansalaisuskonnoksi sillä täsmennyksellä, ettei nationa-
lismi niinkään ottanut uskonnon paikkaa vaan voimisti tietynlaista 
ideologista uskonnollisuutta, joka legitimoi vahvasti kansallista 
mieltä. Tällaisessa ideologisessa uskonnollisuudessa kansakunta ja 
kansankirkko hitsautuivat saman kolikon kahdeksi puoleksi niin, 
että kirkko sai olemassaolonsa oikeutuksen kansalta – tätä muutos-
ta ilmensivät uudet käsitteet ”kirkkokansa” ja ”kansan kristillinen 
enemmistö”, jotka omaksuttiin uskonnonvapauskeskustelun myö-
tä 1800-luvun lopulla. Samalla kirkko kuitenkin varasi papistolle 
oikeuden toimia ”kansan sielun” tulkkina, joka omalta osaltaan 
tahtoi määritellä sitä, mitkä kansan piirteet, tarpeet ja kokemukset 
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olivat oikeutettuja. Tarkoituksena ei siten ollut kysyä kansankirkon 
rivijäseniltä, halusivatko he samastua kirkkoon, vaan päinvastoin: 
pitämällä rivinsä suorina kirkkokansa osoitti, että se suoritti kan-
sallista työtään Jumalan rakkaudessa.30

Virkkusen arvokonservatiivisen vanhasuomalaisuuden valos-
sa Agathon Meurmania voisi pitää hänelle itsestään selvänä suur-
mieselämäkerran kohteena. Olihan molempien miesten johtotäh-
tenä ajatus suomalaisuuden ja kristillisyyden kiinteästä yhteydestä. 
Voidaan myös sanoa, että aika oli 1930-luvun alussa kypsä suoma-
laisuusliikkeen toisen polven suurmiehille, sillä Otavan kilpailija 
wsoy oli vuonna 1933 julkaissut historioitsija Gunnar Suolahden 
elämäkerrallisen tutkimuksen Meurmanin ikä- ja aatetoverista Yrjö-
Koskisesta.31 Kuten eräät Meurman-biografian aikalaisarvioitsijat 
kuitenkin totesivat, historiantutkimuksen amatöörinä Virkkunen 
tuskin olisi ryhtynyt jättiläismäiseksi paisuneeseen urakkaan, ellei 
hän olisi ollut yksityiselämässään kiinnittynyt Meurmanin sukupii-
riin.32 Virkkusen isoveli, historioitsija Artturi Virkkunen oli avioi-
tunut vuonna 1898 Agathon Meurmanin tyttären Helmin kanssa, 
kun taas Paavo Virkkunen itse vei kuusi vuotta myöhemmin vihille 
Meurmanin tyttärentyttären Katri Thulén. Alun perin Meurman-
elämäkerta olikin ollut Artturi-veljen hanke, joka veljen kuoleman 
jälkeen siirtyi ikään kuin sukuvelvoitteena Paavo Virkkusen vastuul-
le.33 Kun lisäksi muistetaan, että Virkkusen oma sukutausta palautui 
Snellmanien ja Forsmanien (Yrjö-Koskinen) pappis- ja suomalai-
suussukuihin,34 kaikki Meurman-elämäkerran keskeisimmät hyvän 
puolella olleet toimijat olivat hänen sukulaisiaan. Hänen teossarjan-
sa voikin nähdä eräänlaisena fennomaanisivistyneistön etnohistoria-
na.35 Tässä tapauksessa akateeminen koulutus ja yhteiskunnallinen 
asema kuitenkin legitimoivat hänen lavean sukukronikointinsa ja 
ryhmäsidonnaiset menneisyystulkintansa tavallisten maallikkojen 
käsityksiä vakuuttavammiksi ja objektiivisemmiksi, jopa koko kan-
sakunnan yhteiseksi historiaksi, jolle arvostettu kustantaja Otava 
antoi vielä nimellään lisää uskottavuutta.
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Kansakunta, kansa ja kansallinen Meurman-elämäkerrassa

Virkkusen kirjoittaman suurmieselämäkerran lähtökohtana oli aja-
tus siitä, että sekä Agathon Meurman että Suomi olivat 1800-lu-
vun puolivälissä vanhan ja uuden ajan taitekohdassa. Meurmanin 
elämän kautta voitiin siten kirjoittaa koko kansakunnan historiaa. 
Vanhaa maailmaa edustivat sääty-yhteiskunnan byrokraattinen vir-
kavaltaisuus, venäläiset vallanpitäjät sekä heidän kanssaan liittou-
tunut kosmopoliittinen suomalaiseliitti. Keskeisin elämänsisältö 
heille oli hyvään asemaan pääseminen, mistä johtuen ”virassa oli 
ylhäälle päin kumarrettava, mutta alhaalla olevia saattoi polkea […] 
Kansa ja kansallisuuden käsite oli tälle sivistyneistölle kokonaan 
tuntematon”. Kun suomi oli Virkkusen mukaan ollut vielä Ruotsin 
vallan viimeisinäkin aikoina maan hallitseva kieli, käytäntö muut-
tui 1830-luvulla niin, että Venäjän vallan alkuajasta tuli ”ruotsalai-
suuden ja ruotsin kielen valtaannousun ylivoimaista aikakautta”.36 
Tulkintaa voitaneen selittää poliittisella tarkoitushakuisuudella: 
Virkkunen pyrki niputtamaan sekä venäläiset että Suomen kansalli-
sen kielivähemmistön samaan ”epäkansallisen yläluokan” kastiin.37 
Mikään yllätys sotienvälisen ajan ryssävihan ilmapiirissä ei ollut se, 
että Virkkunen piti teoksensa keskeisenä antina kuvausta Meur-
manin heltymättömästä taistelusta Venäjän 1880-luvulla aloittamia 
hyökkäyksiä vastaan, jotka ”tähtäsivät Suomen itsenäisen aseman 
hävittämiseen”.38

Kun Meurmanin maanmiehet vielä torkkuivat virkavaltaisuu-
den lamaannuttamina, oli tuleva suurmies herännyt jo 17-vuo-
tiaana täyteen tietoisuuteen siitä, että Suomelle oli koittamassa 
uusi aika.39 Tämä tarkoitti Virkkusen esityksessä ennen kaikkea 
kansallisen tietoisuuden heräämistä ja suomalaisuusliikkeen nou-
sua, mutta myös modernin sanomalehdistön syntyä, teollistumista, 
kaupankäynnin vilkastumista ja rahatalouteen siirtymistä, valtio-
päivätoiminnan uudelleenkäynnistymistä vuodesta 1863 alkaen, 
kansakoulun perustamista ja vapaan kansansivistystyön alkamista 
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sekä kirkollisen tietoisuuden elpymistä papeissa ja maallikoissa. 
Oli vain muutama kansallisen kehityksen ydinalue, joilla Meurma-
nin panos oli ambivalentimpi. Näistä ensimmäinen oli suomenkie-
lisen kaunokirjallisuuden nousu. Kuten Virkkunen totesi, Meur-
man piti Aleksis Kiveä renkituvan raakojen puheiden ja tekojen 
toistelijana, itseoppinutta kansankirjailija Kauppis-Heikkiä kielen 
rääkkääjänä, Minna Canthia siveellisen villityksen pohjamutien 
pöyhijänä ja Kasimir Leinoa ihmiskunnan likatunkioissa vaelta-
vana lumppujen kerääjänä. Virkkusen arvion mukaan Meurman 
saarnasi hyvistä tavoista ja säädyllisyydestä silloinkin, kun kir-
jallisuuden erittely ja kuvaus taideteoksena olisi ollut paikallaan. 
Kiistämätön yksipuolisuus ja suvaitsemattomuus mainitussa kysy-
myksessä olivat kuitenkin Virkkusen mielestä syvemmin nähden 
osa Meurmanin persoonallista voimaa, sillä ”hän oli siinä määrin 
kokonainen ja valmis, ettei hän ymmärtänyt mitään omasta koke-
muspiiristään poikkeavaa”.40

Vielä problemaattisempi kansallisen nousun ilmentymä Meur-
manille oli naisemansipaatio, johon hänen kantansa oli tunnetus-
ti jyrkän kielteinen. Vaikka Meurman periaatteessa hyväksyikin 
tyttökoulujen perustamisen isänmaan kieltä ja mieltä välittämään, 
naisten ainoa oikea paikka oli hänelle kotona vaimon ja äidin kutsu-
muksessa, ei yliopistossa tai julkisessa toiminnassa yhteiskunnan ja 
valtion piirissä. Perheen pyhää yksityisyyttä hän halusi varjella myös 
lainsäädännön ja hallinnon interventioilta, sillä juoppouden ja väki-
valtaisuuden kaltaisia rikkomuksia ei hänen mielestään voitu korjata 
lainsäädännöllä vaan siveellisellä parannuksen teolla. Kirjeenvaih-
dossaan fennomaanisen naisasialiikkeen keulahahmon  Alexandra 
Gripenbergin kanssa hän arveli Gripenbergiä syvästi loukanneella 
tavalla, että koko naiskysymyksen olivat herättäneet naisten toi-
mettomuus, pinnallisuus ja itsekkyys.41 Tästä nurjasta asenteesta 
Virkkusella oli myös omakohtaista kokemusta, sillä hänen vaimonsa 
Katri oli aikanaan joutunut lopettamaan koulunkäyntinsä viisivuo-
tisen tyttökoulun jälkeen, koska isoisä Agathon Meurman vastusti 
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naisten ylioppilastutkintoja.42 Niinpä Virkkunen myönsi poikkeuk-
sellisen avoimesti, että Meurman oli naiskysymyksessä tarpeettoman 
rajoittunut ja vanhoillisella kannalla. Vanhoillisena Virkkunen ei 
kuitenkaan pitänyt Meurmanin käsitystä naisten ensi sijaisesta teh-
tävästä puolisoina ja äiteinä vaan väitettä siitä, että ylioppilas- tai 
korkeakoulututkinnot olisivat vieraannuttaneet naiset tästä kutsu-
muksesta. Ponnekkaasti hän vakuutti, että parhaassa tapauksessa 
naisten opinkäynti vain vahvisti ”sitä velvollisuudentunnon, rak-
kaudenpalvelun ja itsensäuhraamisen lujittamaa siveellistä pohjaa, 
jota Meurman katsoi avioliiton menestymisen ja onnen välttämät-
tömäksi ehdoksi”.43

Tästä kaikesta huolimatta Meurman-elämäkerran päähenkilö oli 
”ensi esiintymisestään lähtien uudistusten mies”. Hän edusti suoma-
laisuusliikkeen toista miespolvea, jonka ”tehtävänä oli valtiollisessa 
ja kansallisessa elämässä soveltaa Snellmanin aatteita käytäntöön ja 
niistä tehdä kaikki johtopäätökset suomenkielisen kulttuurin luo-
mistyössä”.44 Kun kyseessä kuitenkin oli ruotsinkielisen sotilassuvun 
vesa, joka Kangasalan Liuksialan 1600 hehtaarin suuruisen entisen 
kuninkaankartanon tilanomistajana kuului Hämeen läänin suu-
rimpiin maanomistajiin,45 kiinnostava kysymys on, miten hänes-
tä Virkkusen kertomuksessa sukeutui suomalaisuuden esitaistelija, 
jolle ”kansanomaisuus tuli […] koko elämää hallitsevaksi voimak-
si”.46 Yleisemmällä tasolla problematiikka ilmensi tapaa, jolla sekä 
1800-luvun lopun fennomaanit että sotienvälisen ajan aitosuomalai-
set sivistyneistön edustajat hahmottivat suhdettaan kansaan.

Virkkusen esityksessä Meurmanin kansanomaisuuden lähtö-
kohtana oli lapsuus Hämeessä, jonne hänen isänsä oli asettunut 
1820-luvun alussa tilanomistajaksi. Vaikka Liuksialan kartanon 
isäntä oli yhteisössään herra ja säätyläinen ja siis kiistatta talon-
poikien yläpuolella, hänelle ominaisia piirteitä olivat Virkkusen 
mukaan vaatimattomuus ja palvelemishaluisuus. Näin isä lähen-
si myös lapsiansa kansaan. Virikkeitä ”suomalaisuuden tuntoon” 
Agathon Meurman sai lisäksi kuuluisalta enoltaan Adolf Ivar 
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 Arwidssonilta. Sen myötä hänellä oli sekä isän että äidin puolelta 
”omanaan suomalaisuuden jotenkin selväksi kiteytynyt sukuperin-
tö”, joka kuitenkin pysyi uinuvana niinä kasvuvuosina, jolloin hän 
joutui olemaan ”erillään kotoisesta kansastaan”. Käänteentekeväksi 
muodostui vasta Snellmanin Saima-lehdessä 1840-luvulla esittä-
mä ”kansallinen herätyshuuto”, jonka havahduttamana Meurman 
ryhtyi opettelemaan suomea ja harrastamaan suomalaisuuden 
 asiaa. Samalla hänen elämäntehtäväkseen tuli johtaa kansansa fen-
nomanian oikeaan ja laajennettuun käsittämiseen, jonka ytimessä 
oli ”sosiaalinen yhteisyyden tunto”, ”myötätuntoisen sydämen ja 
auttavan käden demokratia”.47 Virkkusen esityksen taustalta hah-
mottui näin idealistiselle historianfilosofiselle mallille tyypillinen 
kolmivaiheinen spiraali (teesi–antiteesi–synteesi). Siinä Meurma-
nilla jo alkujaan oli piilevä yhteys kansaan, josta hän kouluvuo-
sinaan Venäjällä ja ruotsinkielisessä Helsingissä oli vieraantunut 
kohottautuakseen lopulta Snellmanin avulla uuteen, laadullisesti 
korkeampaan kansayhteyteen.48

Kun Virkkusen tekstiä tarkastellaan lähemmin, on silmiinpistävää, 
miten hän Meurmanin kansasuhdetta kuvatessaan häilyi eri sija- ja 
omistusmuotojen välillä. Yhtäältä Meurman puolusti kansansa oi-
keuksia ja johti kansaansa, joka tunnusti hänet omaksi miehekseen. 
Tämä sisälsi ajatuksen siitä, että hän kuului kansaan. Toisaalta hän 
kuitenkin eli välittömästi kansaa lähellä, valisti ja opetti kansaa 
sekä puhui kansan puolesta. Se taas teki kansasta hänen toimin-
tansa kohteen, johon hän itse ei kuulunut.49 Sama kaksinaisuus oli 
yleisemminkin tyypillistä kirjallista muotoaan hakevalle suomen 
kielelle. Pitkälle 1800-lukua sana ”kansa” saatettiin kirjoittaa yhdel-
lä tai kahdella s-kirjaimella niin, että uudissanat voitiin ymmärtää 
joko johdannaisiksi sanasta ”kansa” tai prepositiosta ”kanssa”. Tä-
ten esimerkiksi adjektiivi ”kansallinen” saattoi viitata sekä henki-
löön, joka oli osa kansaa, että henkilöön, joka oli kansan puolella 
tai sen kanssa olematta kuitenkaan sen osa sikäli kuin ”kansa” ja 

”rahvas” ymmärrettiin toistensa synonyymeiksi.50 Kuten Meurman 
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suomen kielen alkeisopinnoissaan 1840-luvulla Virkkusen mukaan 
huomasi, ruotsin kielessä erityismerkityksen saaneet käsitteet folklig 
(kansanomainen), nationel (kansallinen) ja populär (kansantajuinen, 
kansanjoukkojen kannattama) johdettiin suomessa hämmentävästi 
samasta sanasta ”kansa”.51

Fennomaanien 1800-luvulla luoman poliittisen suomen kielen 
ydinkäsitteet ”kansa”, ”kansakunta” ja ”kansallinen” muodostavat 
käsitehistoriallisesti jännitteisen semanttisen kentän. Niihin sisältyi 
sekä mahdollisuus määritellä kansan tahto ja kokonaisuuden etu 
ylhäältäpäin että tarve ottaa huomioon se haaste, jonka alhaaltapäin 
tuleva paikallinen tahdonmuodostus esitti keskusjohtoa käsissään 
pitävälle sivistyneistölle.52 Valaiseva tässä suhteessa oli tapa, jolla 
Virkkunen kuvasi Meurmanin tuloa vuoden 1872 valtiopäiville ta-
lonpoikaissäädyn edustajaksi otsikolla ”Talonpoikaissäädyn jäsenen 
ennakoitu perikuva”. Lähtökohtaisesti Meurmanin valinta herätti 
ristiriitaisia tunteita, sillä kartanonomistajana häntä ei pidetty ta-
lonpoikana vaan herrasmiehenä – olkoonkin, että Suomen kytkey-
tyminen kansainväliseen talouteen puu- ja metsäteollisuuden nou-
sun myötä oli 1800-luvun jälkipuolella kuronut umpeen vanhojen 
kartanoiden ja vauraimpien talonpoikaistilojen välisen eron. Meur-
manin vahvuudeksi Virkkunen kuitenkin nosti sen, että Meurman 
maanviljelijänä tunsi vallitsevat olot samalla, kun hänellä oli jotain, 
jota ”häntä ympäröivällä kansalla ei ollut: oli laajoja näköaloja”. 
Näin hän oli oikea henkilö sekä herättämään nukkuvaa talonpoi-
kaisväestöä että julkituomaan valtiopäiville kokoontuneen talonpoi-
kaissäädyn jäsenenä ”yhteisen kansan käsityksiä sellaisina kuin ne 
ilmenivät sen valistuneimmissa jäsenissä”. Talonpoikaissääty oli siis 
ikään kuin näyttämö, jolla Meurman esitti ja tuotti kuvauksen siitä 
talonpoikaisesta perusjoukosta, jota hän valtiopäivämiehenä kansan 
etujoukossa edusti. Yhtäältä hänelle varattiin näin oikeus määritel-
lä oikea kuva Suomen talonpojista, jotka hänen mukaansa olivat 

”kristillisiä, vakaita, nöyriä, omissa asioissaan selvästi ajattelevia”. 
Toisaalta talonpoikaisista hyveistä tuli myös kriteerejä sille, millai-
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seksi ihannekuva kansallisesta sivistyneistöstä hahmottui. Virkkusen 
sanoin talonpoikaissäädyn jäsenen perikuva ”oli saapa lihaa ja verta 
hänen [Meurmanin] omassa henkilössään”.53

Kun huomioidaan Virkkusen poliittis-ideologinen kytkös sotien-
välisen ajan aitosuomalaiseen talonpoikaisuuden ihannointiin, on 
helppo ymmärtää, miksi Meurmanin parhaimmaksi ominaisuudek-
si nousi juuri kansanomaisuus, piirre, jota esimerkiksi Akateemisen 
Karjala-Seuran edustajat samanaikaisesti korostivat omakuvassaan.54 
Tätä ominaisuutta ei Virkkusen esityksessä pidä sekoittaa rahvaan-
omaisuuteen vaan päinvastoin, ilmentämällä kansan jaloimpia omi-
naisuuksia herrasväkeen kuulunut Meurman edusti talonpojistoa 
paremmin kuin nämä itse – hän oli malli, jota kohti kansan tuli 
ponnistella. Tässä sekä Meurman että Virkkunen asettuivat osaksi 
suomalaisen poliittisen tradition 1800-luvulla alkanutta jatkumoa. 
Siinä kansa oli samalla kertaa sekä yleistä, yhteistä ja kokonaista 
edustava figuuri että poliittisten valtuuksien antaja. Kun poliittinen 
joukkojärjestäytyminen Ruotsissa tematisoitui 1800-luvun kuluessa 
keskenään kilpailevien intressien ja väliaikaisten kompromissien 
muodossa, Venäjän yhteyteen liitetyssä ja vuodesta 1918 alkaen Neu-
vosto-Venäjän yhteyteen paluuta pelänneessä Suomessa sen sijaan 
valittiin konsensuslinja, jossa korostettiin yhteistä kansallista asen-
netta ja sisäistä yhtenäisyyttä. Kansan ja kansalaisen käsitteet liitet-
tiin aitousajatteluun ja poliittista kamppailua käytiin lähinnä siitä, 
kuka saattoi legitiimisti edustaa ”oikeaa” kansaa ja siten artikuloida 
kansan oletetun yhteisen edun.55

Merkille pantavaa onkin, ettei Virkkunen kirjoittaessaan suoma-
laisuusliikkeen suhteesta demokratiaan pohtinut sitä, millä tavalla 
säätypohjainen kansan edustaminen erosi kansalaisten yleiseen ja 
yhtäläiseen äänioikeuteen perustavasta kansanedustajuudesta. Sen 
sijaan hän muistutti toistuvasti luokka-, ammatti- ja puolue-etujen 
ajamisen vaaroista ja korosti, että edut olivat aina viime kädessä 
kaikille ryhmille yhteiset.56 Lisäjännitettä aiheen käsittelyyn toi 
vielä se, että Virkkunen kirjoitti Meurman-elämäkertaa 1930-lu-
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vulla tilanteessa, jossa hän yhtäältä pyrki osoittamaan suoran jat-
kumon 1800-luvun säätyvaltiopäivien fennomaniasta 1900-luvun 
parlamentaariseen demokratiaan, mutta toisaalta pitkälti hyväksyi 
sen ulkoparlamentaarisen painostuksen ja voimankäytön, johon 

”kansamme ydinaines, talonpoikainen kansamme” oli Lapuan liik-
keen ja Isänmaallisen Kansanliikkeen muodossa ryhtynyt.57 Vaikka 
Virkkunen oli omaksunut poliitikon roolissaan omakuvan, jossa 
hän suomalaisena sivistyneistön edustajana ja kansalta mandaatin 
saaneena kansanedustajana edusti aitosuomalaista kansaa, suhde oli 
vastavuoroinen siten, että kansan rakkaus ja kunnioitus sen omaa 
johtajaa kohtaan oli lunastettava pysymällä lähellä kansaa, kansan-
omaisena. Virkkusen tapauksessa tämä johti muun muassa lojaali-
suuteen IKL:n antiparlamentaarisia ääriaineksia kohtaan silloinkin, 
kun valtaosa Kokoomuksesta oli jo siirtynyt laillisuusrintaman taak-
se – edustihan kansanliike hänelle ”parhainta suomalaista voimaa ja 
kuntoa, mitä nykypolvella on tarjottavanaan”.58

Sinivalkoinen pääoma hengen ja rahan synteesinä

Suunnitellessaan Meurman-elämäkerran viimeisen osan mainontaa 
Virkkunen ehdotti, että huomiota kiinnitettäisiin Agathon Meur-
manin merkitykseen Suomen taloudellisessa ja teollisessa kehitykses-
sä.59 Tätä puolta Meurmanin toiminnasta hän oli korostanut myös 
1930-luvulla suurelle yleisölle suunnatuissa puheissaan ja kirjoituk-
sissaan.60 Painotus oli luonteva, sillä fennomaanisuvut Snellman, 
Forsman–Yrjö-Koskinen, Meurman ja Thulé–Tulenheimo eivät ol-
leet vain 1800-luvun jälkipuolen keskeisiä valtiollis-poliittisia toimi-
joita. Samasta sukupiiristä olivat lähtöisin myös monet niistä mie-
histä, jotka 1880- ja 1890-luvuilla ryhtyivät toteuttamaan politiikan 
ja liiketoiminnan yhdistänyttä ”afäärifennomaniaa”. Sen perustana 
oli oletus, ettei fennomania voinut menestyä pelkkänä kulttuuris-
poliittisena liikkeenä maailmassa, jossa taloudellisen pääoman ja ta-
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louselämän johtopaikkojen hallinta toivat mukanaan yhä enemmän 
valtaa. Taloudellinen aktivoituminen oli johtanut nopeasti laajapoh-
jaisten, sinivalkoista pääomaa edustaneiden Kansallis-Osake-Pankin 
(1889), Henkivakuutusyhtiö Suomen (1890) ja Palovakuutusyhtiö 
Pohjolan (1891) perustamiseen. Kun Virkkusen Matti-poika vuonna 
1936 avioitui isänsä poliittisen liittolaisen, KOP:n pääjohtaja Mauri 
Honkajuuren Eeva-tyttären kanssa ja nousi vuonna 1948 appensa 
seuraajaksi KOP:n johtoon, Virkkusen–Honkajuuren klaani mie-
hitti parhaimmillaan kaikki KOP-ryhmän keskeisimmät teollisuus-
linnakkeet.61

Siinä missä sinivalkoinen pääoma ilmensi Paavo Virkkuselle ”hy-
vin suoritettua hengen ja rahan synteesiä”,62 monet hänen aikalai-
sistaan suhtautuivat asiaan varauksellisemmin. Ankarinta kritiikkiä 
kansallinen kapitalismi sai luonnollisesti osakseen vasemmiston ri-
veistä, mutta arvostelua esitti myös pellervolainen osuustoimintalii-
ke. Sen mielestä suomalaisen kansan vapautuminen epäkansallisen 
pääoman holhouksesta ei riittänyt, vaan tavoitteena oli vapautua yk-
sityisen pääoman holhouksesta ylipäänsä.63 Talouden kasvava valta 
herätti levottomuutta kirkonkin sisällä. Esimerkistä käy 1900-luvun 
alussa käynnistynyt keskustelu henkivakuutuksesta, joka jo pelk-
känä sanana tuntui ”epäuskolta ja luottamattomuudelta Jumalaan, 
jonka kädessä elämä ja kuolema ovat”.64 Epäluuloja hälventääkseen 
vanhasuomalaisten vuonna 1911 perustama Keskinäinen Henkiva-
kuutusyhtiö Salama oli värvännyt puolustajikseen sekä yhtiön hal-
lintoneuvoston puheenjohtajana toimineen Paavo Virkkusen että 
herännäisyyden uudistajana tunnetuksi tulleen Lapuan kirkkoher-
ra Wilhelmi Malmivaaran. He ylistivät kilvan henkivakuutuksen 
muodossa ilmenevän säästäväisyyden, sijoitustoiminnan ja järkevän 
taloudenpidon siunauksellisuutta.65

Keskustelua yksityisen voitontavoittelun oikeutuksesta Virkkunen 
kävi myös Meurman-elämäkerrassa. Meurmanin suurmiessaavu-
tuksiin talouden alueella kuului Virkkusen mukaan se, että hän oli 
ryhtynyt kasvattamaan kohtalonuskoisista ja leipäviljansa viinaksi 
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polttaneista talonpojista vastuuntuntoisia ja kurinalaisia kansalaisia. 
Meurmanin sosiaalinen innovaatio oli ”ehkäisevä köyhäinhoito”. 
Sen ytimessä oli säästöpankkien ja -kassojen perustaminen maaseu-
dulle levittämään ”säästämisen hyvettä”. Sen sijaan että olisi tuettu 
köyhille helposti muodostuvaa käsitystä avustuksista heille kuuluva-
na oikeutena, heihin istutettiin ajatus työn kunniasta ja siitä, miten 
paljon palvelijan tai muonamiehen yläpuolella oli työmies, joka 
omisti jotakin – maata omistavasta talonpojasta puhumattakaan. 
Yksilön ihmisarvo ja aikuisen, tasavertaisen ja täysvaltaisen kansa-
laisen status ankkuroitiin yksityisomaisuuteen, mitä kunnallisen 
äänioikeuden ja äänimäärän sidos veroäyreihin vahvisti. Tämä oli 
Virkkusen mielestä todellista kristillistä köyhäinhoitoa, sillä ”ikui-
sesti näet pysyy kieltämättömänä totuutena se vanha lause, että 
Jumala auttaa ainoastaan sitä, joka itseänsä auttaa.”66

Siinä missä työtä tekevä kansa tuli kasvattaa auttamaan itse it-
seään, suomalainen teollisuus sen sijaan kaipasi valtiolta ”teho-
kasta rahallista tukea”. Tälläkin saralla Meurmanin ansiot olivat 
suurmiesluokkaa, sillä hän oli puolustanut ensimmäisten joukossa 
suojatullien säätämistä kotimaisille tuotteille ja hypoteekkipankin 
perustamista Suomen teollisuuden luotonantajaksi. Vielä suurempi 
merkitys oli sillä, että hän vaati teollisuuden perustamista kansal-
liselle pohjalle – häntä voitiin siis pitää Snellmanin ohella sinival-
koisen pääoman ideologisena isähahmona.67 Tässä ”suomalaisen 
porvariston kansalaistuttamisessa” Meurmanille tarjoutui haastetta 
kerrakseen, sillä merkittäviä pääomia Suomessa liikutellut kaupan 
ja teollisuuden eliitti oli vielä 1800-luvulla ruotsinkielistä.68 Sen 
paremmin Meurman kuin häntä 1930-luvun aitosuomalaisessa il-
mapiirissä siteerannut Virkkunenkaan eivät antaneet turhan poliit-
tisen korrektiuden estää itseään, kun he maalasivat yleisönsä eteen 
mustavalkoisen vastakkainasettelun. Siinä ”esplanadien ekonomis-
to”, ”vapaakauppamaisterit” sekä kosmopoliittiset muukalaiset, 

”epäkansalliset” saksalaiset, venäläiset, ”iankaikkiset juutalaiset” ja 
ruotsinkieliset liikemiehet ulkomailta tuotuine asiantuntijoineen 
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rinnastuivat rihkamakauppiaisiin, jotka Suomessa saivat lasihelmillä 
kahmalollisen kultaa kuin Amerikan intiaaneilta. Tätä vastaan nou-
sivat suomalaiskansalliset liike-elämän harjoittajat, joiden myötä 
kauppiaan yksityinen hyöty muuttui kuin taikaiskusta yhteiseksi 
hyväksi. Tyytyväisenä Virkkunen saattoi todeta, että jo Meurmanin 
itsensä oli suotu myöhempinä aikoina nähdä sellaisia nousevan yhä 
taajenevin joukoin.69

Virkkusen esitys Meurmanin taloudellisesta toiminnasta kulmi-
noitui keskusteluun, jota hän elämäkerran toisessa osassa (1938) 
kävi 1860-luvun lopun suurista nälkävuosista. Näissä tapahtumis-
sa sekä Meurmanilla että Snellmanilla oli ollut merkittävä rooli. 
Meurman kuului vuonna 1865 tehdyn kuntauudistuksen myötä 
niihin miehiin, joiden vastuulla oli paikallistasolla köyhäinhoidon 
ja hätäaputöiden järjestäminen. Snellman puolestaan vastasi senaa-
tissa valtiovarojen käyttöön liittyvien asioiden valmistelusta ja si-
ten valtakunnallisella tasolla avustustoimenpiteiden suunnittelusta. 
Molempien miesten – niin kuin suomalaisen yhteiskunnan johto-
kerroksen ylipäätään – luja vakaumus oli se, että vastikkeeton apu 
tyrehdytti väestön halun ja kyvyn selvitä vaikeuksista omin voimin. 
Suomessa oli lisäksi toteutettu vuonna 1865 Venäjän ruplasta eril-
lisen oman rahayksikön Suomen markan synnyttänyt rahauudis-
tus. Sen myötä senaatti oli sitoutunut tiukkaan rahapolitiikkaan 
pyrkien välttämään ulkomaisen valtiovelan ottoa, valuuttavaroja 
supistavaa viljan maahantuontia ja kotimaista luotonantoa. Kun 
tähän talous- ja sosiaalipolitiikkaan yhdistyi poikkeuksellisten sää-
olosuhteiden johdosta vuonna 1862 alkanut katovuosien sarja, joka 
huipentui vuosien 1867–1868 täystuhoon, seurauksena oli läntisen 
Euroopan toistaiseksi viimeinen rauhanaikana tapahtunut suuri 
väestökatastrofi, jossa vuosina 1866–1868 menehtyi noin 150 000 
ihmistä yli normaalin kuolleisuuden.70

Historiapoliittinen kiista nälkävuosista oli syttynyt 1890-luvun 
alussa. Sytykkeenä toimi Karl August Tavaststjernan nälkävuosiin 
sijoittuva romaani Hårda tider (1891), joka ilmestyi heti seuraavana 
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vuonna Juhani Ahon suomennoksena Kovina aikoina. Teos kertoi 
kaksinnaimisesta ja kaksoismurhasta, mutta sen kantavana jännit-
teenä oli jyrkkä vastakkainasettelu pienen hyvinvoivan sivistyneis-
tön ja köyhän kansan suuren enemmistön välillä. Pääomapiirien 
ohella Tavaststjerna kritisoi senaattia esittäen, että se oli ottanut 
nälänhädällä keinottelevat suuret kauppahuoneet suojelukseensa 
samalla, kun se vaati pienimmistäkin lainoista suuria kiinnityksiä 
ja polki työvoiman ylitarjonnan vuoksi rautatietyömaiden palkat 
niin alas kuin mahdollista. ”Ei koskaan ole pääoman omistajilla 

– ja etupäässä hallituksella – ollut paremmin raha-asiat kuin sil-
loin”, Tavaststjerna kirjoitti.71 Vaikka teos oli kaunokirjallisuutta, 
sen välittämä historiankuva herätti eräissä Tavaststjernan aikalaisissa 
voimakasta suuttumusta. Näihin kuului Agathon Meurman, joka 
kirjassaan Nälkävuodet 1860-luvulla (1892) pyrki Virkkusen sanoin 

”kumoamattomine tosiasioineen” korjaamaan Tavaststjernan esittä-
mät ”väärät kuvat” asettaen samalla ”Snellmanin hallitusmiehenä ja 
kansan pelastajana oikeaan historian valoon”.72

Kun Virkkunen pyrki vakuuttamaan lukijansa Meurmanin ja 
Snellmanin erehtymättömyydestä, kyse ei kuitenkaan ollut vain 
1890-luvun keskustelun kommentoinnista. Samaa ”ajattelematto-
muutta” oli osoittanut tamperelainen paikallishistorioitsija Kyös-
ti Valfrid Kaukovalta, joka tutkimuksessaan Hämeen läänin his-
toria II (1931) oli paitsi yhtynyt Tavaststjernan moitteisiin myös 
vetänyt suoran yhteyden pääomapiirien 1860-luvun nälkävuosina ja 
1920–1930-luvun pulavuosina harjoittaman keinottelun välille. Hä-
nen mukaansa keskeisin syy nälkäkatastrofin laajuuteen oli Snellma-
nin noudattama ja Meurmanin hyväksymä periaate, jonka mukaan 
köyhille ei saanut antaa mitään ilmaiseksi. Tätä vastaan Virkkunen 
asetti Meurmanin tulkinnan, jonka mukaan kerjäläistulvan todelli-
sina syinä olivat ”onnettomat sosiaaliset olot ja väestön omatoimi-
suuden jotenkin täydellinen puute”. Kaukovallan arvostelua hän 
piti ”maalla huolettomana tähystelevän jälkiviisautena, kun laiva 
on hukkumaisillaan myrskyyn”. Sen vähäistä arvoa korostaakseen 
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hän vielä sijoitti asian kommentoinnin jälkiviitteisiin.73 Kuten Kau-
kovalta totesi, viime kädessä Virkkunen ei kuitenkaan edes yrittänyt 
kumota hänen asiakirjalähteisiin perustuvaa argumentointiaan. Sen 
sijaan tämä vetäytyi suomenkielisten sanomalehtien, Meurmanin 
johtaman talonpoikaissäädyn vuonna 1872 antaman lausunnon ja 
Meurmanin nälkävuosihistoriikin taakse. ”Myös Agathon Meur-
man saattoi joskus erehtyä, vaikka olikin vaistoiltaan perusteellisen 
terve mies”, Kaukovalta hämmästeli Virkkusen asennetta.74

Juuri tässä asiassa Meurman ei kuitenkaan Virkkusen silmissä saa-
nut erehtyä, sillä vaakalaudalla oli 1930-luvun tilanteessa kapitalisti-
sen järjestelmän legitimiteetti. Kuten tunnettua, vuoden 1929 syksyl-
lä New Yorkin pörssiromahduksesta alkanut talouslama oli kaikkialla 
maailmassa vakavasti horjuttanut uskoa klassiseen liberalistiseen ta-
louspolitiikkaan, jonka mukaan julkisia menoja oli laskusuhdanteen 
aikana supistettava samalla, kun valtion tuli muuten sekaantua ta-
louteen niin vähän kuin mahdollista. Kun poliittiset ääripäät, fasismi 
ja kommunismi, lisäsivät suosiotaan monissa länsimaissa, Norjassa 
ja Ruotsissa ratkaisuksi alkoi 1930-luvun alussa hahmottua ”poh-
joismainen malli”, joka viittoi tietä toisen maailmansodan jälkeisel-
le hyvinvointivaltiolle. Sen ytimessä oli työläisten ja talonpoikien 
liitto, ”puna-multa”, jossa parlamentaarinen demokratia yhdistyi 
keynesiläiseen suunnitelmatalouteen. Siinä talouspulaa ei selätetty 
kuluja leikkaamalla ja väestön oma-apua korostamalla, vaan valtion 
investoinnit ja tulonsiirtoihin perustuva sosiaalipolitiikka nostettiin 
keskeisiksi osiksi tuottavaa kansantaloutta.75

Sisällissodan kahtia jakamassa Suomessa oikeisto ei kuitenkaan 
vielä sotienvälisenä aikana lämmennyt keynesiläiselle suhdanne-
politiikalle, vaan sen tavoitteena oli yhä kommunismin ja monissa 
tapauksissa kaiken vasemmistolaisuudelta haiskahtavan ajattelun 
torjuminen.76 Tähän joukkoon kuului myös Paavo Virkkunen. Hän 
seurasi huolestuneena ”pahoja rettelöitä”, joita sosiaalidemokraatit 
olivat Norjassa ja Ruotsissa saaneet aikaan käyttäessään talouspu-
laa omien luokkaharrastustensa ja puolue-etujensa hyväksi. Hänen 
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mukaansa pula-aika ei ollut osoitus kapitalistisen järjestelmän heik-
koudesta, vaan sen keskeisenä syynä olivat ensimmäinen maailman-
sota ja sen johdosta Saksan maksettaviksi määrätyt näännyttävät 
sotakorvaukset.77 Väärää luokkatietoisuutta vastaan Virkkunen nos-
ti myös Meurmanin 50 vuotta varhaisemmat sosialismia koskevat 
pohdiskelut. Ne osoittivat, että oikein ymmärrettynä työ ja pääoma 
olivat toistensa parhaat toverit, jotka ”jakavat aina yhteisesti hyvän 
ja pahan päivän”. Ratkaisuna ei siten saanut olla hyökkäys koko-
naisuuden etua vastaan vaan yhteiskunnallisten olojen maltillinen 
uudistaminen niin, että pääomien kokoaminen tuli mahdolliseksi 
jokaiselle kansalaiselle.78 Mallia 1930-luvun suomalaisille näyttivät 
ne sadat ja tuhannet, jotka 1860-luvun nälkävuosina olivat kärsineet 
ja menehtyneet ”liikuttavalla alttiudella […] eikä heidän mieleen-
säkään johtunut käydä käsiksi paremmassa asemassa elävien naapu-
riensa omaisuuteen”.79

Meurman kirkollisen kehityksen syvämuokkaajana

Kun Virkkunen poliitikkona oli kiinnostunut Meurmanin kansal-
lisista ja taloudellisista näkemyksistä, kirkkoherran roolissa hänelle 
läheinen teema oli Meurmanin kristillinen vakaumus. Tätä hän 
korosti myös yksityisissä puheenvuoroissaan Meurmanin sukupii-
rille.80 Suvulla olikin tässä suhteessa erityistä aihetta tyytyväisyy-
teen, sillä Virkkusen katsaus menneisiin polviin osoitti, että väkevä 
uskonnollisuus oli leimannut sukua sukupolvesta toiseen. Voitiin 
sanoa, että Meurman-suvun jäsenet ”eivät olleet lahjakkaita ainoas-
taan älyllisesti, vaan myöskin siveellisesti”.81 Tässä Virkkunen näytti 
idealistisesta peruskatsomuksestaan huolimatta allekirjoittavan so-
tienvälisenä aikana suositun rotuhygieenisen näkemyksen, jonka 
mukaan biologinen perimä määräsi niin merkittävällä tavalla yksi-
lön ominaisuudet, että puhe siveellisesti kehittyneistä tai rappeutu-
neista suvuista oli mielekästä.82
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Vähintään yhtä olennaista kuin Meurmanin kristillisyys sinänsä 
oli Virkkuselle kuitenkin se, että tämä kristillisyys oli oikeanlaatuis-
ta: tervettä, raitista ja miehuullista. Meurmanin lähipiirissä varoit-
tavan esimerkin väärästä uskonnollisuudesta antoi hänen mielenter-
veydeltään järkkynyt setänsä Konstantin. Tämän elämänkielteisessä 
askeettisuudessa voitiin nähdä ”itsetekoisuutta ja luonnonvastai-
suutta”. Siinä uskon pääsisällöksi muodostui itse keksittyjen kielto-
jen ja sääntöjen noudattaminen. Pahimmillaan se teki uskovaisesta 

”hengessään ylpeän farisealaisen”, joka ulkonaisesti esiintyi ”ryömi-
vänä, surkeana syntimatona”.83

Kirkkopoliittisesti Virkkuselle vielä läheisempi oli kamppailu, 
jota  Meurman kävi aikansa johtavia teologeja vastaan. Hyväksyvästi 
hän esimerkiksi selosti Meurmanin kannatusta uskonnonvapautta 
edeltäneelle vuoden 1889 eriuskolaislaille sekä käsitystä siitä, miten 
yhdentekevä oli kysymys Kristuksen neitseellisestä syntyperästä – 
aihe, jonka julkinen käsittely 1900-luvun alussa oli tuonut Virkku-
selle vuosikymmeniksi kerettiläisen maineen. Suoraan arkkipiispa 
Johanssonia vastaan Meurman oli noussut myös Virkkuselle yhtä 
omakohtaisessa keskustelussa kristityn suhteesta yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen. Siinä missä Johansson Meurmanin ja Virkkusen 
tulkinnan mukaan tahtoi itsekkäästi vetäytyä kuoreensa etsimään 
omaa pyhyyttään ja autuuttaan ”jättäen surkean maailman pahan 
haltuun”, oli Meurman edelläkävijä niille, joiden mielestä kristil-
lisyys ja elävä elämä oli sidottava yhteen ”hyökkäys- ja valloitus-
asenteella […] niin ettei mikään inhimillinen sille käy vieraaksi”. 
Kun Meurman suoritti kirkkopoliittista työtään maallikkona, hänen 
ansiokseen voitiin lopulta laskea sekin, etteivät korkeakirkollisuus 
ja pappisvaltaisuus saaneet Suomen kirkossa määräävää vaikutusta, 
vaan siitä kehittyi kansankirkko. Kolikon kääntöpuoli, esimerkiksi 
Meurmanin ankara juutalaisvastaisuus, ei tähän ”harvinaisessa mää-
rin positiiviseen esiintymiseen” mahtunut. Sen Virkkunen ohitti vä-
hin äänin sivuten aihetta vain kuvatessaan Meurmanin ponnisteluja 
kansallisen liikemiesluokan luomiseksi.84
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Kirkkopoliittisesti mielenkiintoinen oli myös tapa, jolla Virk-
kunen käsitteli herännäisyyden merkitystä Meurmanin uskonnol-
liselle vakaumukselle. Aihe oli lähtökohtaisesti jännitteinen, sillä 
Snellmanin, Lönnrotin ja Topeliuksen kaltaiset suomalaisen na-
tionalismin isähahmot olivat pitäneet pietismiä ja herätysliikkei-
tä sairausilmiöinä, joihin liittyvää hurmoksellisuutta ja kulttuuri-
kielteisyyttä he kavahtivat.85 Herännäisyyden julkisuuskuva oli 
alkanut muuttua myönteisemmäksi vasta 1880-luvulta lähtien Wil-
helmi Malmivaaran ja Oulun suomalaisen lyseon rehtori Mauno 
Rosendalin kaltaisten toisen polven herännäisjohtajien ansiosta. 
He olivat ryhtyneet korostamaan aikanaan saksalaisperäisenä pide-
tyn pietismin suomalaiskansallista luonnetta karsien samalla siitä 
pois ”epäraittiiksi” ja ”epäkirkollisiksi” tulkittuja mystisiä piirteitä, 
kuten Malmivaaran sanoin ”sairaalloista herkuttelemista verisessä 
Jeesuksessa”. Samaan suuntaan vaikuttivat myös Juhani Ahon ja 
Eliel Aspelin-Haapkylän tapaiset nuoremman polven fennomaanit, 
joille herännäisyys oli lapsuudesta tuttua. Tältä pohjalta kansalliseen 
historiankirjoitukseen vakiintui 1900-luvun alun venäläistämisvuo-
sien aikana historiantulkinta, jonka mukaan herännäisyys – liike, 
jolla alun perin ei ollut kansallisia, yhteiskunnallisia tai poliittisia 
päämääriä – olikin suomalaiskansallisen heräämisen ensimmäinen 
ilmaus. Kansan syvistä riveistä spontaanisti nousseena kansanliik-
keenä se ilmensi leimallisesti suomalaista evankelisluterilaista us-
konnollisuutta sekä talonpoikaisen kansanjoukon myötäsyntyistä 
potentiaalia demokratiaan ja valtiolliseen itsenäistymiseen.86

Kun Virkkunen 1930-luvulla tarttui aiheeseen Meurman-elämä-
kerrassa, virallinen käsitys herännäisyydestä oli hänelle itsestään-
selvyys.87 Niinpä hän selosti pelkästään positiivisessa hengessä pie-
tismin leviämistä Kangasalle Meurmanin sisarusten keskuuteen 
1830-luvun lopulla. Mitään hurmoksellisuutta tähän Liuksialan 
sukupiirin ”yksipuolisuudesta vapaaseen” herännäisyyteen ei mah-
tunut. Perheessä asian johdosta käydyt kiistat koskivat vain sitä, 
etteivät siskot enää viihtyneet tanssiaisten kaltaisissa pinnallisissa 



293I S I E N  Ä Ä N E N  Ä Ä R E L L Ä

säätyläishuveissa, vaan kuuntelivat mieluummin Tampereen seudul-
la vaikutusvaltaisen herännäissaarnaaja Josef Grönbergin väkevää sa-
nanjulistusta. Yleisemmällä tasolla herännäisyys ilmensi Virkkuselle 
Suomen ensimmäistä demokraattista, virkavaltaisen byrokratian 
vastaista liikettä, joka eri väestöpiirejä yhdistämällä tunnusti yleisen 
veljeyden ja yhteenkuuluvaisuuden aatteen. Kun herännäisyys lisäk-
si talonpoikaisten johtajiensa ansiosta edisti suomen kielen käyttöä 
ja sen kehittämistä inhimillisen sivistyksen kieleksi, voitiin tätä kris-
tillistä fennomaniaa pitää kansallisen ja valtiollisen fennomanian 
edelläkävijänä.88

Tarkemmin katsoen Virkkusen herännäisyyskuvassa oli kuitenkin 
ambivalentteja sävyjä. Toisin kuin monet hänen kristillis-kansalliset 
aikalaisensa, hän ei nostanut heränneitä sotienvälisenä aikana ”oi-
keaksi Suomen kansaksi” tai valiojoukoksi, johon Suomi saattoi 
sisällissodan jälkeisinä hajaannuksen vuosina panna toivonsa.89 Po-
sitiivisuudestaan huolimatta herännäisyys näyttäytyi hänelle Meur-
man-elämäkerrassa menneisyyden ilmiönä, ennen kaikkea Meur-
manin perheen naisväkeen liittyvänä seikkana. Sillä oli toki ollut 
Meurmanin elämässä tärkeä merkitys nuoruuden varhaisina kasvu-
vuosina, mutta sen rinnalle oli noussut Snellmanin johtama miehi-
nen suomalaisuusliike, ja nämä kaksi liikettä vaikuttivat Meurma-
niin ”toisiltansa vaikutuksia vastaanottaen, toisiansa elähdyttäen 
ja tukien”. Tästä korkeammasta ykseydestä Meurman oli elävä esi-
merkki, sillä vasta hänen uskonnollisessa ratkaisussaan suomalaisuus 
ja kristillisyys olivat liittoutuneet kiinteäksi yhteydeksi.90

Kuvaava tässä suhteessa oli tapa, jolla Virkkunen muisteli toisaalla 
vanhaa opettajaansa Mauno Rosendalia, joka neliosaisella teoksel-
laan Suomen herännäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla (1902–1917) 
oli ratkaisevasti vaikuttanut herännäisyyden kansallisen historian-
tulkinnan vakiintumiseen. Samalla kun hän antoi arvoa Rosendalin 
työlle uudemman kirkkohistorian tutkimisessa, hän korosti, ettei 
tämä ollut mikään suuri teologi vaan kasvattaja, jonka kristillisyys 
kumpusi Snellmanin ja Yrjö-Koskisen isänmaallisesta katsantotavas-
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ta.91 Virkkusen tulkintaa voitaneen selittää sillä, että hänelle tärkein-
tä oli korostaa kansankirkon ja kansakunnan sisäistä yhtenäisyyttä. 
Siihen ajatus heränneen kansanosan erikoisasemasta ei sopinut.92 
Kuten aikalaiskritiikissä kuitenkin jo todettiin, samalla selittämättä 
jäi, miten Meurman – ja Virkkunen itse – onnistuivat ”ylittämään 
huomaamattaan sen leveän ja syvän henkisen kuilun”, joka oli Snell-
manin ja pietistien välillä.93

Meurman siveellisen maskuliinisuuden perikuvana

Valtiolliskansallisten, taloudellisten ja kristillisten katsomusten sel-
vittelyn ohella Virkkusen Meurman-elämäkerran punaisena lankana 
kulki kuvaus siitä, millaista oli oikea miehisyys ja miten Meurma-
nista kasvoi tosi mies. Aihepiiri oli Virkkuselle läheinen, sillä kris-
tillisen sukupuolivalistuksen pioneerina hänen huolenaiheenaan 
oli poikien ja nuorukaisten kehitys sukupuoliseen ”puhtauteen”. 
Tämä tarkoitti hänelle heltymätöntä kamppailua juoppoutta se-
kä masturbaatiota, maaseudun yöjuoksuja, prostituutiota ja muita 
esi- ja ulkoaviollisen sukupuolielämän ilmentymiä vastaan. Samal-
la nuorisolle tuli levittää ”ylevää, tosikristillistä käsitystä”, jonka 
turvin se saattoi nousta ”voitokkaaseen taisteluun syntiä vastaan 
omassa ruumiissa ja hengessä”. Käsityksen ytimessä oli oletus, että 
sukupuoliset voimat olivat kallis Jumalan lahja, jota ihmisen ei tul-
lut käyttää ”omaksi huonoksi huvikseen ja itsekkään nauttimisen 
tähden”. Tavoitteena oli hengen voitto ruumiista, mikä samalla oli 

”voitto yhteisyydelle, vielä syntymättömille polville, isänmaalle, jopa 
ihmiskunnalle”.94

Edellisen valossa ei ole varsinainen ihme, että Agathon Meurman 
näyttäytyi Virkkusen käsittelyn jäljiltä pelottomana ja moitteet-
tomana ritarina, jonka taustalta peräti kuuden miespolven ajalta 
tavattiin ”suomalaisen sotilaan parhaita siveellisiä ominaisuuksia”. 
Hieman paradoksaalisesti Virkkunen kuvasi päähenkilönsä samassa  
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kappaleessa sekä rauhaa rakastavaksi, sovintoa rakentavaksi ja ih-
misiä ymmärtäväksi henkilöksi että järkkymättömäksi taistelijak-
si, joka ei milloinkaan väistynyt hänelle osoitetulta paikalta, vaan 

”siinä hän seisoi, iskuja antaen ja iskuja ottaen”.95 Merkittävä rooli 
Meurmanin kasvamisessa lujaan mieskohtaiseen vakaumukseen oli 
isän patriarkaalisella kurilla. Sen myötä lapset oli alistettu ehdot-
tomaan auktoriteettiin, kunnes he olivat kypsiä rakentamaan itse-
näistä katsantokantaansa. Vaikka edes alati positiivinen Virkkunen 
ei voinut kiistää Meurmanin lapsuuden karuutta väkivaltaisen ja 
arvaamattoman isän mielivallan armoilla, hän kuitenkin iloitsi siitä, 
että Liuksialan lapset myöhemmällä iällä ymmärsivät olla isälleen 
suuressa kiitollisuudenvelassa kasvatuksestaan, ”siitä lainalaisuu-
desta ja orjuutuksesta, jossa he elivät”.96 Ankaraa mutta kehittävää 
aikaa Meurmanille oli myös kaksivuotinen koulunkäynti Pietarissa 
1840-luvun alussa, mikä niin ikään oli isän hätiköidysti toimeenpa-
nema päähänpisto. Vaikka oleskelu yksin vieraassa ympäristössä oli 
raskasta, se joudutti Meurmanin varhaista miehistymistä.97 Tässä 
Virkkunen yhtyi 1800-luvun ajattelutapaan, jonka mukaan lasten 
pitkällisen oleskelun yksin poissa kotoaan ei edes oletettu olevan 
viihtyisää, vaan tavoitteena oli lasten itsenäistyminen hyödyllisten 
koettelemusten kautta.98

Niin kuin Meurmanin kaikessa muussakin toiminnassa, myös 
mieheksi kasvamisessa käänteentekevä vaikutus oli Virkkusen mu-
kaan Snellmanin herätystyöllä. Ratkaisevaksi todisteeksi tästä nousi 
Snellmanin Saimassa vuonna 1845 julkaisema kirjoitus ”Nuorukai-
sen ihanne ja miehen” – olkoonkin, että sen suuresta vaikutuksesta 
Meurmaniin todisti lähinnä se, että hän oli kopioinut kirjoituk-
sen mietelmävihkoonsa. Siinä Snellman kuvasi nuorukaisen ke-
hittymistä isänmaalliseen työhön, jossa halu uhrautua totuuden 
ja oikeuden palveluksessa sai todellisen, syvemmän merkityksen.99 
Tällaisen johdonmukaisen kehityskaaren Virkkunen tahtoi nähdä 
myös Meurmanin elämässä silloinkin, kun päähenkilö itse puhui 
muistelmissaan päämäärättömästä harhailusta, haaksirikkoisuudesta 
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ja juopottelusta remuavien seurueiden keskipisteenä. Nämä oma-
elämäkerralliset kuvaukset olivat Virkkusen mukaan ”jyrkässä ris-
tiriidassa todellisuuden kanssa”.100 Päänvaivaa Virkkuselle tuottivat 
myös ne Meurmanin muistelmien jaksot, joissa päähenkilö kuvasi 
järjen ratkaisevaa roolia avioliittonsa solmimisessa ja kyvyttömyyt-
tään rakastaa vaimoaan niin kuin tämä olisi toivonut. Näitä itsesyy-
töksiä Virkkunen luonnehti Meurmanin ylen herkän omantunno-
nelämän tuotoksiksi, joihin ulkopuolinen ei voinut nähdä mitään 
asiallista perustaa. ”Yleensä oli puolisoiden avioliittoelämä kirkas ja 
harmoninen”, hän totesi yksikantaan.101

Jos 2000-lukulaisen postmodernin ironian kyllästämän lukijan 
on vaikea uskoa näin moitteettomien ihmisten olemassaoloon edes 
menneisyydessä, helppoa se ei ollut myöskään kaikille Virkkusen 
aikalaisille. Kuten eräissä arvioissa todettiin, Virkkusen tarjoama 
kuva Meurmanista tuntui ”ylen varhaiskypsässä täydellisyydessään” 
idealisoidulta, verettömältä ja liian valmiilta. Heinolan seminaarin 
rehtori Antero Valtasaari jopa ihmetteli, oliko Meurmanin kaikki-
nainen mallikelpoisuus osoitus Virkkusen puutteellisesta todelli-
suudentajusta.102 Tästä toki saattoi olla kyse, mutta vastapainoksi 
voidaan kysyä, missä määrin Virkkusen tarkoitus oli edes lähtökoh-
taisesti ollut kuvata todellista Agathon Meurmania heikkouksineen 
ja erehdyksineen. Pikemminkin Meurman oli muuttunut hänel-
le ideologiseksi käsitteeksi, symboliksi, jonka kautta hän korosti 
kansallis-kristillistä ja kielellistä yhteenkuuluvaisuutta sekä yhteistä, 
jakamatonta kansallista identiteettiä. Se velvoitti uhrautumiseen 
oletetun yhteisen edun puolesta ja oikeutti niiden ihmisten ulos-
sulkemisen, jotka olivat syystä tai toisesta ”epäkansallisia”. Tähän 
kuvaan ei kaivattu säröjä, sillä kritiikki Meurmania kohtaan merkit-
si Virkkuselle koko kristillis-oikeistolaisen maailmankatsomuksen 
kyseenalaistamista. Kuten Yrjö-Koskinen hänen mukaansa kirjoitti 
Meurmanille 1860–1870-luvun taitteessa, ”sinä olet jo nimi, lippu, 
jonka ympärille voidaan kokoontua”.103
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Oikeistoisänmaallisen suurmieshistorian nousu ja (t)uho

Meurman-elämäkerta oli osa Virkkusen laajaa julkaisuhanketta, 
jonka tarkoituksena oli nostaa päähenkilö Snellmanin ja Yrjö-Kos-
kisen rinnalle kansallisen suurmieskaanonin valiokaartiin. Eläkkeel-
le jäätyään Virkkusella oli kosolti aikaa kirjallisille töille, ja vuonna 
1951 hän ehdotti Otavalle Meurman-elämäkerran kolmannen osan 
julkaisemista ja noin 250-sivuisen lyhennetyn laitoksen toimittamis-
ta teossarjasta, Meurmanin Muistelmia-teoksen ensimmäisen osan 
(1909) uusintapainosta ja toisen osan saattamista julkisuuteen sekä 
lopuksi noin neljäosaista ja 1200-sivuista valikoimaa Meurmanin 
kirjoituksista.104 Suunnitelmaa voitaneen pitää suurellisena, mutta 
Virkkunen oli poliittisen valtansa huippuvuosina tottunut siihen, 
että hän sai julkaistua varsin kiistanalaisiakin kirjahankkeita.105

Vaikka oikeistonationalistien ote Suomen kulttuurielämään säi-
lyi toisen maailmansodan jälkeisen kommunismin pelon ja vaaran 
vuosien johdosta 1950-luvulle saakka, kirjallisuuden kentällä merk-
kejä aateilmaston liberalisoitumisesta alkoi näkyä jo 1930-luvun 
lopulla.106 Samalla kun nousevan polven suomalaisuusaktivisti L. 
A. Puntila arvosteli Virkkusen Meurman-elämäkertaa haitallisesta 
”tendenssistä” ja suoranaisesta historiallisen totuuden kaihtamises-
ta,107 suomalaiseen elämäkertakirjallisuuteen oli murtautunut uusi, 
henkilökohtaisempi ja psykologisoivampi suuntaus. Otavan leiris-
sä suuntaa edustivat L. Onervan Eino Leino: runoilija ja ihminen 
1–2 (1932) ja Tatu Vaaskiven F. E. Sillanpää. Elämä ja teokset (1937). 
Näistä erityisesti viimeksi mainittu, vailla lähdeviitteitä vapaasti 
rönsyillyt Suomen kirjallisuuden ensimmäinen psykobiografia he-
rätti eräissä vanhemman polven oikeistokonservatiiveissa ankaraa 
kritiikkiä.108 Kuten Uuden Suomen kirjallisuuskriitikko Eino Railo 
Meurman-elämäkerran arviossaan totesi, Virkkunen ei ollut an-
tautunut ”uuden suunnan lumoihin”, joka oli ”omiaan viemään 
elämäkertakirjallisuuden tieteen piiristä pois pintapuolisen kansan-
tajuisuuden ja subjektiivisten selittelyiden epäluotettavalle asteelle”. 
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Tällaista lähes romaanimaista, eläytyvää tyyliä Railo piti oireena 
aikakauden kiireellisestä, hätäisestä elämäntahdista. Mitään ei enää 
maltettu lukea kunnolla, vaan kaikesta vaadittiin ”lyhyitä, iskeviä 
otsakkeita, jotka voisi ahmaista yhdellä silmäyksellä”. Pahoitellen 
hän valitti, ettei Virkkusen suurtyö ”ole kiireessään hälisevän aikam-
me keskellä saanut ansaitsemaansa huomiota”.109

Sama havainto oli tehty Otavalla, jossa toimitusjohtajaksi oli Alvar  
Renqvistin jälkeen vuonna 1938 noussut hänen poikansa Heikki 
Reenpää. Vaikka vahdinvaihdos ei tuonut dramaattista muutosta 
Otavan ”afäärifennomanian” perinteitä jatkaneeseen kustannuspo-
litiikkaan, Reenpää oli Kauppakorkeakoulusta valmistunut moderni 
liikkeenjohtaja, joka 1930-luvun laman jäljiltä oli isäänsä varovai-
sempi.110 Koska Virkkusen Meurman-elämäkerran kahden ensim-
mäisen osan myynti oli ollut vähäistä,111 Otava ilmoitti Virkkuselle 
jo vuonna 1951, että kolmannen osan käsikirjoitus oli paisunut aivan 
liian laajaksi ja se tulisi supistaa noin 400 sivuun. Muuten teoksen 
hinta nousisi kohtuuttomaksi ja kustantajalle tappiolliseksi.112 Tästä 
alkoi nöyryyttävä tuskien taival, jossa Meurman-elämäkerran kol-
mannen osan käsikirjoitus, Virkkusen sanoin ”Meurman-raukka”, 
kerta toisensa jälkeen palautettiin lyhennyksiä varten. Mikään yllä-
tys tuskin oli, ettei Otava näissä olosuhteissa kiinnostunut Meurma-
nin kirjoitusten julkaisemisesta, vaan ilmoitti sen kuuluvan Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuralle.113

Virkkunen pysyi uskollisena sinivalko-kristillisille periaatteilleen 
ja tuki muun muassa 1950-luvulla suurilla summilla Moraalisen 
varustautumisen liikettä (Moral Re-Armament, MRA), joka kävi 
kylmän sodan hengessä kommunisminvastaista taistelua.114 Hänen 
tärkeimmät taustayhteisönsä, Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko ja kokoomus, olivat sitä vastoin alkaneet hitaasti liberalisoitua 
1930-luvun lopulta lähtien. Kirkon piirissä käänteentekeväksi muo-
dostui eräiden kirkollisten toimijoiden näkyvä osallistuminen kyy-
ditysten ja Mäntsälän kapinan ilmentämään oikeistoradikalismiin. 
Se sai vuonna 1935 arkkipiispaksi nousseen entisen Teologisen lauan-
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taiseuran jäsenen Erkki Kailan lähettämään asiasta paimenkirjeen 
vielä samana vuonna. Siinä hän varoitti papistoa puoluepolitiikan 
vaaroista korostaen kristillisen seurakuntatyön ensisijaisuutta mui-
hin tehtäviin nähden.115 Myös kokoomuksen sisällä ilmeni jo ennen 
toista maailmansotaa pyrkimyksiä irrottautua vanhasta imagosta 
suurpääoman puolueena ja profiloitua myös keskiluokkaisten pal-
kansaajien äänitorveksi.116

Ilmapiirin muutos näkyi Virkkusen Meurman-elämäkerran kol-
mannen osan arvioinneissa 1950-luvun lopulla. Ne olivat pääosin 
positiivisia, mutta kahden ensimmäisen osan vastaanottoon verrat-
tuna laimeita. Poissa oli kiihkeä halu väittää teoksen puolesta ja sitä 
vastaan – debatoinnin paikalla oli ympäripyöreitä kohteliaisuuksia 
siitä, miten teos vihdoin saattoi loppuun Virkkusen suuren työn.117 
Kuten asia Helsingin Sanomissa ilmaistiin, ”Agathon Meurmanin 
elämäntyö olisi hyvin kestänyt kriitillisemmänkin otteen, mutta 
toimiihan toisaalta aika itse menneiden merkkimiesten arvosteli-
jana”.118 Näiden joukkoon, osaksi kuvaamaansa menneisyyttä näyt-
ti myös Paavo Virkkunen siirtyneen seurustelemaan ihailemiensa 

”jalo luontoisten” ihmisten kanssa.
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NAISKIRJAILIJAN KIISTELTY ELÄMÄ

Tyyni Tuulion Maila Talvion vuosikymmenet  
ja totuudellisuuden vaatimus 

Maarit Leskelä-Kärki

Aina pelkää, ettei löydä kuvattavansa lopullisia vaikuttimia, 
syitä hänen tekoihinsa. Aikakauden tunteminen auttaa, sillä 
ihmiset ovat oman aikansa luomuksia. Elämänkerrat ovat 
samalla myös ajankuvauksia.1

Näin Tyyni Tuulio (os. Haapanen, aik. Tallgren, 1892–1991) poh-
ti elämäkerran luonnetta kirjoitettuaan kuuden suomalaisen 
vaikuttajanaisen elämästä. Yksi heistä oli kirjailija Maila Talvio 
(1871–1951). Tässä luvussa analyysin kohteena on Tuulion vuosina 
1963 ja 1965 julkaisema yli tuhatsivuinen kaksiosainen elämäkerta 
Maila Talvion vuosikymmenet. Talvion julkisuuskuvaa luonnehtii 
ristiriitaisuus, ja elämäkerran kautta avautuu näkymä siihen debat-
tiin,  jota Talviosta jo hänen elinaikanaan ja etenkin myöhemmin 
käytiin. Tuulion teoksen merkityksellisyyttä korostaa se, että sen 
jälkeen ei ole ilmestynyt laajamittaista Talvio-tutkimusta.2 Ennen 
Tuuliota Talvion kirjailijuutta ja hänen teostensa piirteitä oli tar-
kastellut V. A. Koskenniemi vuonna 1946 ilmestyneessä teokses-
saan Maila Talvio. Kirjailijakuvan ääriviivoja. Talvion ristiriitainen 
julkisuuskuva, joka muodostui jo hänen elinaikanaan, on kantanut 
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Tyyni Tuulio: Maila Talvion vuosikymmenet  

(1963, 1965)

Maila Talvion vuosikymmenet julkaistiin WSOY:n kustantamana kahdessa 

osassa vuosina 1963 ja 1965. Tuhatsivuinen, myös kuvia sisältävä teos on 

ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa laajamittainen elämäkerta Maila Tal-

viosta. Tuulio päätyi rytmittämään kirjan Talvion kahdeksan vuosikymme-

nen mukaan niin, että ensimmäinen osa kattaa vuodet 1871–1911 ja toinen 

osa vuodet 1911–1951. Näin hän sitoi Talvion elämän Suomen historian 

kahdeksan vuosikymmenen kehykseen, niihin tapahtumiin ja aatevirtauk-

siin, joihin Talvion oli ”määrättävä kantansa, annettava panoksensa”. 

Teos rakentuu vuosikymmenittäin ja on rakenteeltaan kronologinen 

elämän kuvaus, jossa on tietyt temaattiset painotukset. Se keskittyy kuvaa-

maan Talviota ennen muuta kirjailijana ja oman aikansa aktiivisena yhteis-

kunnallisena toimijana. Elämäkerta kuvaa laajasti myös tulevan kirjailijan 

lapsuutta ja nuoruutta. Yksityiselämän käsittely jää lapsuuden kuvauksen 

jälkeen vähemmälle, ja avioliitto Juuse Mikkolan kanssa kuvataan ennem-

min pariskunnan julkisen elämänpiirin kautta kuin intiimiä tunne-elämää 

tulkitsemalla. Tuulio analysoi laajasti myös Talvion kirjallista tuotantoa, ja 

toiseen osaan sisältyy reflektoiva osuus, jossa Tuulio pohtii Talvion ristirii-

taista vastaanottoa omana aikanaan ja 1960-luvun alussa. 

Tuulio keräsi elämäkertaprojektiaan varten runsaasti aineistoa, ja hän 

teki myös haastatteluja, vaikkei hän teoksessaan tarkasti dokumentoi-

kaan käyttämiään lähteitä. Hän käytti runsaasti kirjeaineistoa, jota siteerasi 

suoraan. Elämäkerta lähestyy akateemista muotoa, sillä se sisältää myös 

jonkin verran alaviitteitä ja jälkimmäisessä osassa on myös laaja henkilö- 

ja teoshakemisto. Varsinaista lähde- tai kirjallisuusluetteloa ei kuitenkaan 

ole. Toisen osan loppuun Tuulio on myös kirjoittanut jälkisanat, joissa hän 

pohtii Talvion paikkaa historiassa ja elämäkerturin tehtävää. f
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aina 2000-luvulle saakka ja vaikuttanut siihen, että tätä monipuo-
lista kulttuuritoimijaa, runsaasti käännettyä sekä lukijoiden omana 
aikanaan rakastamaa ja kriitikoiden ylistämää kirjailijaa ei ole oi-
kein tohdittu tutkia. 

Tuulion kirjoittaman elämäkerran pohjalta analysoin Talvion 
julkisuuskuvan muotoutumista hänen elinaikanaan sekä siitä käy-
tyä keskustelua etenkin 1960-luvulla, jolloin elämäkerta ilmestyi. 
Artik kelin keskiössä ei ole Maila Talvion kirjailijuus tai elämä si-
nänsä, vaan Tuulion elämäkerrassaan hahmottelema kuva Talviosta 
ja niistä moninaisista syistä, jotka vaikuttivat tämän ristiriitaiseen 
julkisuuskuvaan. Pyrin muotoilemaan vastauksen siihen, miten 
Tuulio tulkitsi kirjailijuuden, sukupuolen ja poliittisuuden kyt-
köksiä Talvion elämässä. Talvio-elämäkerta avaa samalla naisnäkö-
kulman elämäkertakirjoittamisen historiaan, sillä Tuulio on ollut 
Suomessa yksi keskeinen pioneeri naisten toisista naisista kirjoitta-
mien elämäkertojen traditiossa.3 Tämän vuoksi hahmottelen artik-
kelin aluksi Tuulion elämäkertakirjailijuuden yleisempiä linjoja ja 
pohdin teoksen taustalta hahmottuvaa Tuuliolle ominaista elämä-
kertakirjoittamisen filosofiaa esimerkiksi suhteessa aineistoihin ja 
eettisiin kysymyksiin.4 

Maila Talvion kautta Tyyni Tuulio valottaa yhtäältä 1900-luvun 
alun kulttuurimaisemaa ja toisaalta maailmansodan jälkeisen Suo-
men suhdetta kansallisen kulttuurin ja kirjallisuuden rakentajiin. 
Samana syksynä, kun elämäkerran ensimmäinen osa julkaistiin, sai 
televisiossa ensiesityksensä Eino Leinon vuonna 1911 ilmestyneeseen 
näytelmään Maan parhaat pohjautuva tv-näytelmä, joka esitettiin 
laajalle pohjoismaiselle yleisölle Pohjoisvision kautta.5 Leinon ää-
rimmäisen satiirinen näytelmä kuvasi kanslianeuvos Puntarpään 
perhettä ja erityisesti perheen tyttären skandaalimaista miessuhdetta. 
Henkilögalleriaan kuului niin yleisnero Johannes Kointähti, kirjai-
lijatar Tiila Akkola, vankilasaarnaaja Efraim Koppelo, sanomalehti-
mies Matias Tuomaskuona, kristillis-siveellisen Valkonauha-järjes-
tön Hilja Vadelma, senaattori Salkkunen kuin professori Hyypiökin. 
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Leino oli näytelmässään ottanut kohteekseen 1900-luvun alun tai-
teilijoiden, sivistyneistön sekä valtaapitävien henkilöhahmot ja suh-
teet. Yksi purevimman pilkan kohteista oli kirjailijatar Tiila Akkola, 
joka saapuu Puntarpäiden perheeseen esittelemään suuren ihailunsa 
kohdetta, nuorta neroa ja suurta runoilijalupausta Johannes Koin-
tähteä – joka itse pysyy näytelmän loppuun saakka hiljaa. Akkola 
on hurmoksellisuuteen taipuvainen, erityisesti suomenmielisyydestä 
huumaantuva, joka asiaan puuttuva naishahmo, joka kerää ympäril-
leen nuoria, lahjakkaita miehiä. Hänen esikuvakseen ei ollut vaikea 
tunnistaa Maila Talviota, jonka lähipiiriin Leinokin oli 1900-luvun 
alkuvuosina kuulunut. Eikä Johannes Kointähden naurettavaksi 
tehty hahmo jäänyt etäälle V. A. Koskenniemestä, 1900-luvun alun 
nuoresta runoilijalupauksesta, joka sitoutui tiiviisti Talvion lähipii-
riin vuodesta 1904 lähtien.6

Kaksitoista vuotta kuolemansa jälkeen Maila Talvio oli kulttuuri-
keskustelun keskiössä. Elämäkerta ja näytelmä sekä niitä seurannut 
keskustelu nostivat esiin vuosikymmenien takaisten kulttuuripii-
rien keskinäiset jännitteet, riidat ja säröt, jotka kytkeytyivät aika-
kauden politiikkaan ja kansallisen kulttuurin rakentamisen ehtoihin. 
1960-luvun televisioyleisölle ei jäänyt tuntemattomaksi Tiila Akkolan 
hahmon alkuperä, sillä pohjoismaisissa lehdissä julkaistiin Leino-tut-
kijan Aarre M. Peltosen artikkeli, jossa hän selosti näytelmän taustaa, 
Leinon aatemaailmaa ja tämän yhteiskunnallis-kulttuurista asemaa. 
Omalta osaltaan Peltonen jatkoi karrikoidun Talvio-kuvan ylläpitä-
mistä.7 Tyyni Tuulio reagoi kiivaasti heti joulukuussa Maan parhaat 

-näytelmän esitykseen ja siitä nousseeseen keskusteluun. Hänen arkis-
tostaan löytyy usean liuskan mittainen puheenvuoro ”Maila Talvion 
’musta legenda’”, jonka hän aikoi julkaista, mutta lopulta teksti jäi 
pöytälaatikkoon.8 Sen sijaan Tuulio mainitsi näkemyksistään haas-
tatteluissa ja lopulta, elämäkerran toisessa osassa vuonna 1965, hän 
kommentoi tuon syksyllä 1963 kirjoittamansa puheenvuoron pohjal-
ta Leinon näytelmää, Leinon ja Talvion välien katkeamista sekä eri 
kulttuurileirien muotoutumista ja Talvion julkisuuskuvaa. 
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Televisioesityksen ja tutkijoiden puheenvuorojen synnyttämä 
keskustelu velloi vuosien 1963–1964 taitteessa eri puolilla kulttuuri-
kenttää – 1900-luvun alun jakautuneet kulttuuripiirit, poliittiset ja 
aatteelliset ryhmittymät ja yksilötason konfliktit eivät selvästikään 
olleet menneisyyttä 1960-luvun kulttuuriväelle. Tutkimus vuosi-
sadan alun kirjailijoista, muun muassa juuri Leinosta, oli voimis-
saan ja ylläpiti keskustelua näistä yli puolen vuosikymmenen takai-
sista selkkauksista. Juuri 1960-lukuun ajoittuu Leinon kirjallisen 
maineen ja aseman rehabilitointi. Erityisesti Aarre M. Peltonen 
kirjoitti runsaasti Leinosta; 1970-luvulla hän julkaisi Tampereen 
yliopistossa useita monistesarjoja, joissa avasi tämän merkitystä eri 
näkökulmista. Vuonna 1977 hän julkaisi tässä sarjassa uudestaan 
vuonna 1963 kirjoittamansa artikkelin, hiukan täydennettynä ja 
tarkistettuna. 1960-luvulla Peltonen alkoi toimittaa myös Leinon 
kirjeenvaihtoa, pakinakokoelmia sekä runoja.9 Vuonna 1979 jul-
kaistiin myös uudelleen L. Onervan jo vuonna 1932 kirjoittama 
Eino Leino -elämäkerta. 

Tiila Akkolan hahmossa kiteytyvät ne negatiiviset piirteet, joita 
Talvioon yhä liitetään: hurmoksellisuus, konservatiivisuus, tiukka 
suomenmielisyys ja nuorten miesten liehittely. Elämäkertaa seu-
ranneissa haastatteluissa Tuulio puhui näytelmän ”pahasti karrikoi-
dusta” hahmosta, joka vääristi Talvion julkista kuvaa tarpeettomasti. 
Tuulio silti itsekin epäili, että 1960-luvun aikalaiset ottaisivat hänen 
teoksensa ja Talvio-tulkintansa vastaan nuivasti.10 Tuulio halusi tuo-
da esiin Talvion Tiila Akkolan hahmon takaa. Minkälaista strategiaa 
hän käytti ja miten hän siinä onnistui? 

Elämäkerrat Tyyni Tuulion kirjallisessa tuotannossa 

Tyyni Tuulio ei ollut ammattihistorioitsija eikä hän toiminut yli-
opistomaailmassa kuin korkeintaan marginaalisesti miehensä, pro-
fessori Oiva Tuulion rinnalla. Tuulio oli maisteriksi kouluttautunut 
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laaja-alainen kirjailija, jonka työ keskittyi 1940-luvulta alkaen ni-
menomaan naisten historian esiin nostamiseen. Naisiin keskittyvän 
elämäkertakirjoittamisen alalla hän toimi pioneerina ja keskeisenä 
vaikuttajana.

Karvian kappalaisen tytär Tyyni Haapanen oli kotoisin humanis-
tisesti sivistyneestä perheestä, joka arvosti tyttöjen koulutusta. Per-
heen isän kuoltua vuonna 1905 äiti Hilma Haapanen teki rohkean 
ratkaisun ja muutti lapsineen Helsinkiin. Lapset saivat jatkaa opin-
tojaan, 14-vuotias Tyyni Helsingin suomalaisessa tyttökoulussa ja si-
sarukset yliopistossa. Opiskelun halu ja tietynlainen käsitys omasta 
tulevaisuudesta on näkyvissä nuoruuden kirjeissä: ”Minä aijon ensi 
vuonna ruveta lukemaan ranskaa ja englantia, ja latinaa ja estetiik-
kaa ja ties mitä. Toivottavasti minusta ei kuitenkaan koskaan tule 
opettajaa, ei ainakaan ainaiseksi ja lopullisesti. (Vaikeata muuten 
käsittää mitä minusta muuten voisi tulla.)”11 

Tyyni Haapanen kirjoittautui yliopistoon vuonna 1911 lukemaan 
romaanisia kieliä ja englantia. Sisarustensa Esterin ja Toivon kanssa 
hän kuului aktiivisesti Maila (Talvion) ja Juuse Mikkolan12 johta-
maan satakuntalaiseen osakuntaan. Intohimo kieliin määritti Tyy-
nin elämää näinä vuosina, mihin liittyivät kiinteästi myös käännös-
työt. Kirje neljän kuukauden mittaiselta Pariisin opintomatkalta 
kesäkuussa 1914 paljastaa kirjoittamiseen ja ihmisiin kohdistuvan 
kiinnostuksen: ”Ja ihmiset ne loppujen lopuksi ovat kaikkein int-
ressanteimmat nähtävyydet koko maailmassa. Kyllä minä sentään 
tahtoisin tulla kirjailijaksi.”13

Ensimmäinen iso käännöstyö, joulukuussa 1914 valmistunut 
Charlotte Brontën Jane Eyre, osui häiritsevästi samaan aikaan lau-
daturtyön viimeistelyn kanssa. Pariisissa Tuulio oli etsimässä ai-
neistoa lopputyöhönsä keskiajan tunnetuimmasta naiskirjailijasta 
Christine de Pisanista. Pariisin aika itsenäisti, lujitti kielitaitoa sekä 
vahvisti omaa identiteettiä. Nuoren opiskelijatytön ja eteläromaa-
nisten kielten dosentin Oiva Tallgrenin tutustuminen ja rakastumi-
nen keväällä 1916 johti nopeasti kihlautumiseen ja avioitumiseen 
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vuonna 1917. Tyyni Tuuliosta tuli osa Tallgrenien sivistynyttä pap-
pisperhettä, ja intohimo kieliin, tutkimiseen ja kirjoittamiseen yh-
disti modernia avioparia. Oiva Tallgren näki pariskunnan tulevan 
elämän työntäyteisenä kumppanuusliittona, jossa keitettäisiin vellit 
ja pestäisiin pyykit yhdessä. Pariskunnan kihlausajan kirjeet, kuten 
myös Tuulion omat 1960-luvulla julkaistut muistelmat paljastavat 
tasa-arvoiset ideaalit ja pyrkimykset sekä tavoitteen ulkonaisesti 
mahdollisimman yksinkertaisesta elämästä, jossa aikaa jäisi nimen-
omaan työnteolle.14

Tuulion kirjallisella uralla oli jo pitkät juuret, kun hän alkoi pa-
neutua elämäkertojen kirjoittamiseen. Valmistumisestaan lähtien 
hän toimi tieto- ja kaunokirjallisuuden kääntäjänä; lisäksi hän teki 
erityisesti Italian ja Espanjan alueen kirjallisuutta tunnetuksi laa-
joilla kirjallisuushistoriallisilla katsauksillaan.15 Hän tuli tunnetuksi 
myös laaja-alaisena lehtikirjoittajana, pakinoitsijana ja matkakir-
jailijana. Itse hän usein nimitti itseään vähätellen kirjalliseksi seka-
työläiseksi. Tällä määritelmällä hän sijoitti itsensä siihen pitkään 
kirjoittavien naisten traditioon, jossa naiset työskentelivät erilai-
silla kirjallisilla aloilla kääntäjinä, oikolukijoina, lehtikirjoittajina 
ja toimittajina.16 Tuulio julkaisi myös romaaneja, jotka ovat kui-
tenkin jääneet kirjallisuushistorian katveeseen.17 Kaunokirjallisen 
työn jäämisestä lähinnä haaveeksi kertovat konkreettisimmin monet 
arkistossa olevat keskeneräiset tai hylkäävän tuomion saaneet käsi-
kirjoitukset.

Perheeseen syntyneet kolme lasta eivät näytä hidastaneen Tyyni  
Tuulion tahtia; hän pystyi matkustelemaan miehensä kanssa ja 
yhdistämään kirjalliset ja kotityöt. Naisen asema henkisen työn 
tekijänä askarrutti häntä, ja monet pakinat saivat aiheensa näistä 
teemoista.18 Mahdolliset haaveet akateemisesta urasta Tuulio kuit-
taa muistelmissaan lyhyesti: 1930-luvulla hän alkoi harkita paluuta 
opintojen pariin ja väitöskirjan tekemistä. Suunnitelmat kariutuivat 
kuitenkin viimeistään sodan syttymiseen ja leskeytymiseen vuonna 
1941.19 Hän opiskeli intensiivisesti, ja avioliitto Oiva Tallgrenin kans-
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sa perustui pitkälti myös yhteiselle tutkimustyölle kirjallisuuden ja 
kääntämisen parissa. Puoliso oli kuitenkin perheen ammattilainen 
ja tiedemies. Akateemisen tunnustuksen työstään Tuulio kuitenkin 
sai vuonna 1960 vastaanottaessaan filosofian kunniatohtorin arvon 
Helsingin yliopistolta.

Tuulio liikkui akateemisen ja populaarin kirjoittamisen rajamaas-
tossa elämäkerturina ja myös kääntäjänä: kääntäessään Danten Vita 
Nuovaa (1920) hän suomensi ”välipaloiksi” Jean Websterin Setä Pit-
käsäären ja sen jatko-osan Paras vihollinen.20 Kunnianhimoa häneltä 
ei puuttunut; Vita Nuovaa oli aiemmin yrittänyt kääntää muiden 
muassa Eino Leino. Tuuliolle ominainen vaatimattomuus ja hieno-
varaisuus eivät antaneet tilaa jyrkille sanamuodoille, mutta hänen 
tekstejään tarkasti lukemalla on mahdollista lukea esiin myös kriit-
tinen kirjailijatutkija, joka uskalsi käydä keskusteluun alan auktori-
teettien, kuten V. A. Koskenniemen tai Aarre M. Peltosen, kanssa. 
Hänellä oli myös vaikutusvaltaa: esimerkiksi 1950-luvulla hän sai 
wsoy:n kustannusjohtajan Yrjö Jäntin vakuuttuneeksi siitä, että 
”jokainen sukupolvi tarvitsee oman Dantensa”, ja näin Elina Vaara 
sai käännettäväkseen Divina Commedian. Tuulio kirjoitti teokseen 
esipuheen ja selitykset.21 

Tuulion keskittymistä elämäkertakirjoittamiseen on tulkittu hä-
nen oman elämänsä traagisilla käänteillä. 1940-luvun alussa Oiva 
Tuulio kuoli tuberkuloosiin ja perheen vanhin poika Jaakko kaatui 
talvisodassa. Tuulio jäi kahden pojan yksinhuoltajaksi, joista toi-
nen, Hannu, oli afaatikko. Takana oli jo parin vuosikymmenen 
ura kirjailijana eri kentillä. Tuulion uraa tulkinnut Pirkko Siltala 
on ehdottanut, että käänne elämäkertojen puoleen olisi ollut keino 
selviytyä oman elämän menetyksistä. Tuulio puhui itsekin työnteon 
ja kirjoittamisen terapeuttisista vaikutuksista: ”[k]irjallinen työ on 
sellaisenaan aivan erinomainen lääke. Se vie ajatukset – ajatusten 
on pakko keskittyä siihen.”22 Siltala toteaa, että suru, kaipaus ja 
poissaolleiden läsnäolon intiimiys säilyivät tärkeinä kirjoittamisen 
inspiraatioina vanhuuteen saakka.23 Myös Talvion elämää kuvates-



315N A I S K I R J A I L I J A N  K I I S T E LT Y  E L Ä M Ä

saan Tuulio viittasi usein työn tärkeyteen elämän jäsentäjänä ja tasa-
painottajana.

Vaikka ei yhtyisikään Siltalan tulkintaan, on kiistatonta, että 
Tuulio alkoi 1940-luvulla selvästi keskittyä elämäkertojen kirjoit-
tamiseen. Oma kaunokirjallinen ura ei ollut auennut, mikä vii-
toitti tietä kohti tietokirjailijuutta. Toisaalta kirjalliset verkostot 
tuottivat yhteydenottoja, ja suurin osa Tuulion elämäkerroista oli-
kin tilaustöitä. Tärkeä syynsä oli myös yksinhuoltajan taloudella: 
romaanit eivät olisi tuoneet samanlaista elantoa kuin tilaustyöt. 
Elämäkerroissa Tuulio kykeni yhdistämään tutkijanluonteensa, 
tarpeensa kirjalliseen ilmaisuun, kansainvälisyyden ja kiinnostuk-
sensa ihmisiin. Talvio oli ensimmäinen kohde, johon Tuulio tart-
tui omasta aloitteestaan ja jota hän rohkeni tarjota kustantajalleen 
wsoy:lle 1960-luvun alussa. Aiemmat elämäkerrat sairaanhoidon 
kehittäjästä Florence Nightingalesta (1937), suomalaisen sairaan-
hoidon pioneerista Sophie Mannerheimista (1948), tyttökoulun 
johtaja Ottilie Stenbäckistä (1950) sekä naisliikkeen pioneereista 
Tilma Hainarista (1952) ja Alexandra Gripenbergista (1959) olivat 
olleet tilaustöitä. Elämäkerturina Tuulio keskittyi nimenomaan 
naisten, ja erityisesti eri alojen edelläkävijöiden, historiaan. Tässä 
suhteessa hän muistuttaa 1900-luvun alussa elämäkertoja kirjoitta-
nutta Helena Westermarckia. Tuuliostakin voisi todeta, että elämä-
kertojen kirjoittajana hänestä tuli Westermarckin tapaan naishis-
torioitsija.24 Kiinnostus naisten historiaa kohtaan oli syntynyt jo 
opiskeluaikoina, valikoituihan gradunkin kohteeksi keskiajan tun-
netuin naiskirjailija. 

Talvio-elämäkerta on Tuulion tuotannon ainoa taiteilijaelämäker-
ta. Myöhemmässä tuotannossaan hän paneutui laajemmin naisten 
kirjoittamisen varhaiseen historiaan esimerkiksi teoksessaan Fredri-
kan Suomi (1979), jossa hän hahmottaa kirjallisten naisten historiaa 
Fredrika Runebergin elinaikana ja luo kirjailijakuvaukset muiden 
muassa Marie Linderistä, Isa Aspista ja Hanna Ongelinista. Tuulio 
pyrki tietoisesti naisten näkyväksi tekemiseen (kirjallisuuden) his-
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torian kuvauksissa. Teos ilmestyi Fredrika Runebergin kuoleman 
satavuotismuistoksi, ja sitä voidaan pitää kommenttina kansallisru-
noilijan kuoleman satavuotisjuhlintaan vuonna 1977. 

Naiskirjailijoihin keskittyneellä (elämäkerta)kirjallisuudella ei 
ole Suomessa vahvoja juuria. Naisten toisista naisista kirjoittamien 
elämäkertojen historia tosin alkoi 1800-luvun lopulla Lucina Hag-
manin Fredrika Bremer -elämäkerralla (1886), ja myös Suomen 
Naisyhdistyksen 1890-luvulla julkaisemat naisbiografiakokoelmat 
sisälsivät elämäkertoja useista varhaisista naiskirjailijoista.25 Kun 
Talvio-elämäkerta 1960-luvun puolivälissä ilmestyi, kokonaisia 
elämäkerrallisia teoksia oli kirjoitettu vain muutamista naiskir-
jailijoista kuten Sara Wacklinista, Fredrika Runebergista, Minna 
Canthista, Anni Swanista ja Edith Södergranista. Varsinaisesti vasta 
feministinen tutkimus, joka rantautui Suomeen 1980-luvulla ja sai 
varsin pian vahvan jalansijan kirjallisuudentutkimuksessa, alkoi 
tuottaa elämäkertakirjallisuutta naiskirjailijoista. Pioneeriteos on 
suomalaisen naiskirjallisuuden historia Sain roolin johon en mah-
du (1986). Fredrikan Suomi nostaa esiin monia niitä kirjoittavia 
naisia, joihin feministinen kirjallisuudentutkimus on sittemmin 
tarttunut.26 

Talvio-elämäkerran lähtökohdat

Miksi Tyyni Tuulio valitsi kohteekseen juuri Maila Talvion? Talvion  
kirjallinen tuotanto tuntui 1950-luvun modernismin jälkeisessä 
kirjallisessa ilmastossa ja 1960-luvun radikalisoituvassa ilmapiirissä 
vanhentuneelta. Tuulion asema kirjallisuusinstituutiossa oli niin 
merkittävä, että hän sai idean elämäkerrasta wsoy:lla läpi. Teoksen 
laajuus ja päätös julkaista se kaksiosaisena kertovat niin ikään Tuu-
lion vaikutusmahdollisuuksista. Hyvinkin yksityiskohtainen kuvaus 
ja esimerkiksi elämäkerran toiseen osaan sisältyvä laaja katsaus julki-
seen Talvio-keskusteluun 1960-luvulla kertovat siitä, että kustantaja 
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ei juuri puuttunut teoksen sisältöön. Tämän voi tulkita kustantajan-
kin haluksi puhdistaa Talvion mainetta.

Tuuliolla oli selkeä päämäärä hänen lähtiessään kirjoittamaan Tal-
vion elämäkertaa: Talvion julkisuuskuvan negatiivisuus ja omakoh-
tainen, läheinen suhde kirjailijaan loivat halun puhdistaa Talvion 
maine ja osoittaa, miten asiat todellisuudessa olivat. Tuulio ei näh-
nyt näiden tavoitteiden välillä ristiriitaa: useissa teosta seuranneissa 
lehtihaastatteluissa ja puheissa Tuulio tuli todenneeksi olevansa oi-
kea ”mailamaani”, jonka tavoitteena oli silti ennen muuta totuudel-
lisuus. Hän myös pohti itse, oliko kiinnostuksen alkuperäinen syy 
Talvion kirjailijantyössä vai kenties sittenkin persoonallisuudessa, 
joka ”tempasi ihmiset mukaansa”.27 

Tuulio siis myönsi arvostavansa Talviota ja olevansa tästä henkilö-
kohtaisesti innostunut ja kiinnostunut, mutta luultavasti juuri sen 
vuoksi hän korosti haluaan pyrkiä objektiivisuuteen. Totuudellisuu-
den korostaminen on esillä myös monissa kirjaa mainostavissa mai-
nosteksteissä: kustantaja mainitsee muun muassa Tuulion luovan 

”epätavallisen taiteilijaluonteen eri puolista objektiivisen kokonais-
kuvan”. Helsingin Sanomissa lokakuussa 1965 ollut mainos kertoo 
osuvasti niin kustantajan kuin kirjailijankin tavoitteista kirjan suh-
teen: ”Suuren elämäkertateoksen jälkimmäinen osa, jossa kirjoittaja 
tunnontarkasti etsii totuutta ristiriitaisten legendojen takaa, jotka 
yhä vielä ympäröivät tätä epätavallista taiteilijapersoonallisuutta. 
Maila Talvion muotokuva saa nyt uutta väriä ja syvyyttä kirjoittajan 
omista havainnoista ja muistoista.”28 Totuuden tavoittelu juorujen 
ja jälkipuheiden takaa korostuu, mutta tärkeää oli myös painottaa 
Tuulion omaa kokemusta. Se antoi teokselle erityistä painoarvoa.

Tuulion kirjoittamisvaiheessa tekemät muistiinpanot kertovat siitä, 
että hän pohti aiempaa enemmän omaa rooliaan elämän kertojana. 
Yleensä Tuulio kirjasi ylös muistiinpanoja työprosessista, matkoista 
ja aineistojen keruusta, mutta aloittaessaan Talvio-elämäkertaa Tuu-
lio pohti lähtökohtiaan ja motiivejaan tavallista tarkemmin:
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[…] tahtoisin antaa mahdollisimman tasapuolisen ja oikeu-
denmukaisen kuvan Mailasta nyky-yleisölle, joka tietää (ja 
liioittelee) vain muutamia asioita. Tahtoisin antaa koko-
naiskuvan ihminen ja kansalainen Mailasta. En aio kirjoit-
taa kirjailijamonografiaa, sellaisenhan Koskenniemi on jo 
kirjoittanut, eikä mielestäni ole tällä hetkellä syytä tarkistaa 
hänen arviointejaan. Maila kirjailijana ei liene mieleen nyky-
suunnalle, Maila ihmisenä jo on saanut erinäisiä letkautuksia 
muistelmateoksissa.

Tahtoisin – ennen kuin joku ehtii psykoanalyyttisiin kai-
verruksiin – pelastaa Mailan sellaisena kuin hän oli ja toimi. 
Ehkä kirjasta voi tulla hiukan apologeettinen, mutta ”hymis-
tystä” siitä ei saa tulla.29

Tuulio halusi etäännyttää itsensä kirjailijaelämäkerran tekemises-
tä, hän ei halunnut tehdä ”elämä ja teokset” -tyyppistä teosta vaan 
painottaa tavoitettaan nähdä ihminen ajassaan. Hän halusi tuoda 
näkyviin Maila Talvion moniulotteisen persoonan ja toiminnan, jota 
ei voinut sitoa pelkästään kirjailijuuteen. Yllä olevassa lainauksessa 
Tuulio myös antaa kirjallisuuden analysoijan auktoriteetin Kosken-
niemelle. Tuulio painotti, ettei ole ottanut ohjelmaansa ”Maila Tal-
vion teosten taiteellista arviointia – ennen kaikkea siksi, että tällainen 
arviointi mielestäni on enemmän tai vähemmän mielivaltaista tai 
kestämätöntä. Nykyhetken suomalaiset kirjailijat kirjoittavat toisella 
tavalla kuin Maila Talvio”.30 Arvioissa elämäkertaa luettiinkin enem-
män kulttuurihistoriallisena teoksena, ei kirjailijaelämäkertana.

Tuulio katsoo, että Talvion kirjailijan tien ensimmäinen kään-
nekohta oli matka Liettuaan 1890-luvulla ja viittaa Koskenniemen 
tekemään samanlaiseen huomioon. Talvio ihastui Liettuan kansaan 
ja tunsi sympatiaa sitä kohtaan. Hän halusi kirjoittaa suomalaisille 
toisesta, paljon julmemmin sorretusta kansasta. Tuulio korostaa, 
että venäläis-balttilainen sielunmaisema vastasi Talvion persoonaa. 
Matkoillaan hän joutui ”epäsovinnaisiin piireihin”, mikä vahvisti 
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oman persoonan muotoutumista: ”Tavanomainen porvarillinen so-
vinnaisuus ei näitä varmaan paljonkaan sitonut. Heidän seuroissaan 
nuori suomalainen Maila sai olla oma itsensä, ehkä vähän erikoinen, 
mutta luultavasti hyvin viehättävä oma itsensä. Hänen vilkkauttaan 
ja impulsiivisuuttaan ei oudoksuttu, hänen välitön sydämellisyyten-
sä löysi vastakaikua”.31 

Toisin kuin elämäkerran kulttuurihistoriallisuutta painottaneesta 
vastaanotosta voisi päätellä, Tuulio kuitenkin omistaa teoksestaan 
laajan osuuden myös Talvion tuotannolle. Hän tarkastelee teosten 
syntyä, teemoja, vastaanottoa ja tutkimuksissa jo tehtyjä tulkintoja 

– ja tuo myös esiin omia tulkintojaan. Huolellinen luenta paljastaa, 
että Tuulion elämäkerta asettaa Talvion tuotantoa uusiin asemiin 
ja kykenee myös punnitsemaan tämän kirjailijantyötä, toki usein 
varovasti ja ikään kuin ohimennen. Hyvänä esimerkkinä käy Tuu-
lion huomio Talvion varhaisteoksen Ailin ja Järnefeltin Isänmaan 
asemasta suomalaisessa kirjallisuudenhistoriassa: 

Arvid Järnefeltin ”Isänmaa” luetaan edelleen elävään kansal-
liskirjallisuuteemme, mutta Maila Talvion Ailin katsotaan 
keränneen vuosikymmenien tomua siivilleen. Ero ei kuiten-
kaan tunnu aivan näin huimaavalta. Ailin haalistumiseen 
voi olla sekin syy, että Maila niin nopeassa tahdissa kirjoitti 
uusia, värikkäämpiä ja kypsempiä teoksia, kun taas Isänmaa 
verraten moneksi vuodeksi jäi tekijänsä ainoaksi romaaniksi.32

Kirjallisuuden professori Rafael Koskimies näki elämäkerran toisen 
osan ilmestyttyä sillä myös kirjallisuustieteellistä arvoa. Ensimmäi-
sen osan arviossaan hän epäili elämäkerran kirjallisuustieteellisiä 
ansioita, mutta luettuaan Tuulion näkemyksen etenkin itse arvos-
tamastaan Talvion 1910-luvun tuotannosta hän muutti arviotaan: 

Tohtori Tuulion analyysi nimenomaan ’Silmä yössä’ -romaa-
nista ansaitsee mielestäni korkean kiitoksen myös esteettis-
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tieteellisenä tutkijantyönä. Sen korkeampaa kiitosta tuskin 
voin tässä antaa. […] Lukijalla on usein se tunne, ettei tut-
kijakertoja näissä kohden ole ainakaan säästänyt vaivojaan ja 
että hän on tehnyt tulevankin tutkimuksen kannalta vahvaa, 
arvokasta työtä.33 

Elämäkerran jälkisanoissa Tuulio nostaa esiin Talvion kirjailijan-
laadun poikkeuksellisuuden, jolle oli ominaista jäljittelemätön tyy-
li. Hän kuitenkin nostaa yhden kirjailijan Talvion rinnalle, Selma 
Lagerlöfin. Huolimatta näiden aikalaiskirjailijoiden erilaisuudesta 
Tuulio katsoo Talviosta löytyvän ”samansukuista ’suuren tyylin sa-
dunkertojaa’” kuin Lagerlöfistä. Talvio on Tuuliolle poikkeusnainen, 
jolle taiteellisen lahjakkuuden rinnalla vähintäänkin yhtä olennaista 
oli yhteiskunnallinen vastuuntunto.34

Autenttisuuden ja totuudellisuuden jäljillä

Elämäkerran kirjoittaminen on vastuullista työtä. Elämäkerta 
ei saa olla kaunomaalailua, ei laajennettu muistokirjoitus, 
ei sovinnainen, kiiltokuvamainen muotokuva. Varjostukset-
kin on rehellisesti otettava huomioon. Mutta kuvattavalle on 
tehtävä oikeutta. On pyrittävä näkemään hänen silmillään, 
ainakin ymmärtämään mitä hän tarkoitti. Olisi arvotonta 
etsiä sensaatiota ja käyttää hyväkseen juoruja. Tavoitteena 
on tietysti tasapuolinen objektiivisuus, mutta mielestäni olisi 
turhaa ruveta kirjoittamaan jostakin henkilöstä, jollei kirjoit-
tajalla ole mitään myötätuntoa kuvattavaansa kohtaan.35

Tyyni Tuulio pohti useissa lehtihaastatteluissa ja omissa teksteissään 
elämäkertakirjoittamisen luonnetta ja tarkoitusta. Itse elämäker-
roissaan Tuulio pysyttelee kuitenkin aina sopivan välimatkan päässä 
kohteestaan eikä ujuta teoksiinsa esimerkiksi suoraa puhetta tai dia-
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logia kohteensa kanssa. Omia arvioitaan ja henkilökohtaisia muis-
tojaan hän kuitenkin käyttää ja on kerronnan tavassaan empaatti-
nen ja kunnioittava. Riitta Oittinen onkin luonnehtinut Tuuliota 
uudenlaisen historiankirjoittamisen edelläkävijäksi: aikana, jolloin 
historiankirjoittaminen oli huomattavasti hierarkkisempaa ja muo-
toon sidotumpaa kuin 2000-luvulla, Tuulion voi nähdä edeltäneen 
tulevaa reflektoivassa kirjoittamistyylissään.36

Tuulion motiiveista kirjoittaa Talvion elämästä ja hänen näkö-
kulmastaan kohteensa elämään kertovat hänen pohdintansa kir-
joittamiensa kuuden naiselämäkerran synnystä ja niiden kohteiden 
valikoitumisesta. Tuulio esitelmöi aiheesta ”Mikä elämäkertojen 
henkilöissä on erikoisesti kiinnostanut kirjoittajaa” useasti 1960-lu-
vun lopulla ja 1970-luvun alussa. Esitelmissään hän hahmotteli 
elämäkertojensa kohteiden yhteneväisyyksiä ja asetti heidät sa-
mantyyppiseen historialliseen kontekstiin. Metodi on hiukan sa-
mantapainen kuin teoksessa Fredrikan Suomi: kulttuurisen taustan 
yhtenäisyys löi leimansa tietyn sukupolven naistoimijoihin. Tuulio 
nimitti kohteitaan ”roolihenkilöiksi”, sillä he kaikki suorittivat mit-
tavan elämäntyön. Silti hän huomioi, kuinka persoonallisuus on 
aina ollut kiintopisteenä: ”joku arvostelija on huomauttanut, että 
olisi pitänyt enemmän arvioida Maila Talvion kirjallista tuotantoa. 
Kyllä tässäkin tapauksessa persoonallisuus, ihminen, kävi vieläkin 
tärkeämmäksi kuin kirjailijan työ – joka sentään ammatillisesti 
on minua lähempänä kuin sairaanhoito tai opetustyö.” Kohteena 
olleet kuusi naista olivat ikään kuin asuneet hänen kodissaan, niin 
elävästi Tuulio kertoi samastuneensa heidän vaiheisiinsa. Erityisen 
kiinnostunut hän oli ollut heidän vaikeuksistaan ja persoonistaan, 

”ihmisistä roolin takana”. 37 
Tuulion mukaan kuvattavista Alexandra Gripenberg oli ollut ”vai-

kein”, ja sen jälkeen hän uskalsikin ajatella uutta haastetta, ”vielä 
suurempaa ja vaikeampaa työtä”, joksi muodostui Maila Talvion 
elämäkerta: 
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[…] mikä on hänessä erityisesti kiinnostanut sitä hänen tytär-
tään, joka rohkeni ryhtyä hänen elämäkertansa kirjoittajaksi? 
Vaikea sanoa, hän on niin monisärmäinen, rikas, ihailtu, par-
jattu ja arvoituksellinen persoonallisuus, että hän on oikeas-
taan joka kohdaltaan kiinnostava. Sittenkin luulen että pidin 
hänestä eniten silloin kun joskus näin hänet aivan eleettömä-
nä, tavallisena ja hyvin kultaisena ihmisenä. Nämä muutamat 
kokemukset ovat olleet minulle jonkinlainen kiinnekohta 
työssäni. Siinä ehkä juuri on se ihminen roolin takana, jota 
etsin. En myös voi olla ihailematta ja ihmettelemättä hänen 
tavatonta ahkeruuttaan ja itsekuriaan, kun tiedän kuinka 
paljon hän sai taistella sairautta ja omien hermojen oikkuja 
vastaan. Mutta luulen että ahkeruus ja itsekuri ovat ominaisia 
kaikille kuudelle. Kaikki he ovat tahtoneet hyvää, tahtoneet 
auttaa ihmisveljiään ja sisariaan, tahtoneet avata näköaloja 
ohi ahtaiden kotoisten rajojen, vaikka itse silti ovat olleet 
vain ihmisiä. Elämäkertojen kirjoittajalle heidän viipymisen-
sä kodissani on ollut riemastuttavaa aikaa, vaikka eivät he 
ole hemmoitelleet minua. Olisin iloinen, jos olisin välittänyt 
heistä mahdollisimman oikean ja oikeudenmukaisen kuvan 
jälkimaailmalle.38

Puheissaan Tuulio luo hyvin intiimin, kokemuksellisen siteen itsensä 
ja kuvattaviensa välille. Hänen roolinsa on olla kohteiden, erityisesti 
Talvion ”tytär”, mikä viittaa siihen läheiseen suhteeseen, joka hei-
dän välillään oli ennen muuta Satakuntalaisessa osakunnassa ja josta 
1910-luvun kirjeetkin todistavat. Naiset ovat asuneet hänen kodissaan, 
ja heistä Tuulio kiersi esitelmöimässä ja kirjoitti myös muistelmissaan. 
Elämäkertaprojektien omakohtaisuus korostui myös vuonna 1971 
julkaistussa Ehtoota-kirjan esseessä, missä Tuulio kuvaa matkojaan 
kohteidensa jalanjäljissä ympäri Suomea.39 Tuulio rakensi näin vahvaa 
autenttisuuden tuntua teostensa ympärille, mitä tuki myös elämäker-
roissa runsaasti siteerattu alkuperäismateriaali kuten kirjeet.
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Henkilökohtaisuus tulee esiin myös itse Talvio-elämäkerrassa. 
Se ei ole elämäkerran eikä kerronnan lähtökohta, mutta Tuulio ei 
myöskään peittele omaa yhteyttään Talvioon. Naisten elämät kul-
kivat monessa kohden opiskeluajankin jälkeen rinnakkain, ja Tuu-
lio seurasi Talviota Satakuntalaisen osakunnan ”inspittärenä”, kun 
Oiva Tallgren nimitettiin 1931 osakunnan uudeksi inspehtööriksi. 
Tuulio ei kaihda negatiivisiakaan muistikuvia, vaikka esittääkin ne 
hienovaraisesti. Hän muistaa, ettei Talvio vuosien kuluessa aina 
suhtautunut yhtä lämpimästi seuraajaansa kuin uuden tehtävän 
alussa. Tuulio epäilee, ettei Talvio kenties ollut tyytyväinenkään seu-
raajaansa, ainakaan koska tämä ei suostunut liittymään Laivaston 
Naisliittoon, kuten hän toivoi.40 

Tuulio tuntui selvästi tiedostaneen Maila Talvion hahmon ja 
1960-luvulla Suomessa vallinneen ilmapiirin välisen ristiriidan. Toi-
saalta elämäkerta myös kiinnosti yleisöä, sillä tallella on useita pu-
heita, joita Tuulio piti eri puolilla Suomea. Ne tarjosivat paikan 
pohtia suhdetta Talvioon ja elämäkerran päämääriä suhteessa oman 
ajan yleisöön. Taustalla oli myös vuonna 1963 esitetyn tv-näytel-
män esiin nostama kohu ja keskustelu, joka nosti Talvion huomion 
keskipisteeseen ja vaati toisenlaisia näkökulmia. Tuulio toi esiin 
mahdolliset epäilyt siitä, että hän tahtoi ”puolustaa Mailaa”, mutta 
korosti samalla pyrkimystään puolueettomuuteen. Kohteensa risti-
riitaisuudet hän näki kiinnostavina: ”mahtaisiko oikein hyveellinen 
tyyppi nykyihmisiä kiinnostaakaan.”41 Suhtautumisessa Talvioon oli 
hänen mielestään olennaisinta, että Talvio nähtäisiin ”oman aikansa 
taustaa vasten”: ”Tuon ajan isänmaallinen innostus, aatteet, paatos, 
äänenpainot ovat nykyihmisille vieraat. Teatterikin oli silloin teat-
raalisempi kuin nyt. Maila Talvio eli ajassaan jos kukaan.”42

Tuulio luotti elämäkertakerrontaan, joka oli tyypillisintä 1800-lu-
vun lopun ja 1900-luvun alun elämäkerroissa. Siinä faktoilla ja run-
saalla aineistolla oli etusija ja ohittamaton todistusarvo.43 Kohteen 
ääni nousee ennen muuta materiaalista eli kirjeistä, puheista, arvos-
teluista, muusta aikalaismateriaalista, joskus myös haastatteluista. 
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Tuuliolle laajaan omaelämäkerralliseen aineistoon pohjautuva elä-
mäkerta oli mahdollisuus välittää ”objektiivinen totuus”.44 Kirjeillä 
on keskeinen sija elämäkerrassa, ja Tuulion pohdinnat avaavat hä-
nen näkemyksiään kirjeiden roolista elämäkerran kirjoittamisessa ja 
totuudellisuuden tavoittamisessa:

Ihminen Maila Talvion tulkinnassa olen pitäytynyt tosiasioi-
hin, sellaisina kuin ne näkyvät esim. tavattoman runsaasta 
kirjemateriaalista. Tietysti olen haastatellut hänen lähellään 
olleita henkilöitä, mutta kuulopuheisiin en yleensä ole luotta-
nut, ja juorut olen kerrassaan torjunut – vaikka päinvastainen 
menettely olisi kovin voinut lisätä teoksen menekkiä. Juorut 
ovat sameita lähteitä, usein kokonaan perättömiä, kuulopu-
heet epävarmoja ja usein mahdottomia tarkistaa. Tosiasioita 
on ollut aivan riittävästi.45 

Tuulion mukaan kirjeet saattoivat avata Talvioon uusia näkökulmia 
ja olla tosia suhteessa moniin muihin lähteisiin. Hän ei pohdi kirjei-
siin liittyviä ehtoja ja rajoituksia, vaan ottaa niiden totuudellisuuden 
jokseenkin annettuna.46 Hän käyttikin elämäkerrassaan paljon kir-
jeitä suorina lainauksina, jotka saattavat olla pitkiä.47 Elämäkerran 
toisessa osassa henkilökohtaiset kirjelainat ovat kuitenkin vähäisem-
mässä roolissa. Joidenkin kirjeiden kohdalla Tuulio saattoi suoraan 
sanoa, että ne ansaitsevat tulla kokonaan julkaistuiksi, kuten esi-
merkiksi kirje, joka kuvastaa nuoren Maila Mikkolan näkemysten 
kärjistymistä suomen kielen suhteen 1890-luvun lopulla. Ruotsiksi 
ja suomeksi kirjoitettu pitkä kirje äidille saa olla osoituksena siitä, 
että suomen kieli osoittautui tuossa vaiheessa Mailalle parhaimmak-
si ja läheisimmäksi kieleksi, jolla ilmaista tunteita ja näkemyksiä. 
Elämäkerran mukaan ”kirje ansaitsee tulla julkaistuksi sellaisenaan”, 
vaikka sen loppuun olikin kirjoitettu toive, ettei sitä näytettäisi ke-
nelläkään muulle.48 Elämäkerran kirjemateriaaliin sisältyy paljon 
myös Talvion saamia kirjeitä. Elämäkerta eroaa tieteellisemmästä 
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teoksesta siinä, ettei Tuulio tuo esiin käyttämänsä lähdeaineiston 
kokonaiskuvaa, pohdi sen lähdearvoa tai tee erillistä lähdeluetteloa 
teoksensa loppuun. Kirjeiden runsas käyttö yhdistää hänet kuiten-
kin laajemmin elämäkertojen kirjoittamisen traditioon. Ne ovat 
olleet käytetyintä biografista materiaalia.49 

Tuulion mielestä kirjeet takasivat, että kohteen autenttinen ääni  
kuului monien muiden lähteiden seassa. Samaan tapaan kuin 
elämä kerroissaan Tuulio tukeutui myös omissa muistelmissaan 
(1967–1973) omaan ja lähipiirinsä kirjeaineistoon. Vaikka kyseessä 
ovat omat muistelmat, Tuulio katsoi paikan päältä, koetun keskeltä 
peräisin olevat kirjeet todistusvoimaisemmiksi kuin omat, joskus 
hatarat muistot.50 Toisaalta esimerkiksi oman kihlausaikansa kirjei-
tä Tuulio ei juuri siteeraa, mistä voi päätellä, että hän halusi vetää 
rajan yksityisen ja julkisen minänsä välille. On vaikea päätellä, mitä 
mieltä hän olisi ollut siitä, että nämä kirjeet sittemmin 2000-luvulla 
toimitettiin kirjejulkaisuksi. 

Oman suhteensa Talvioon Tuulio tuo esille hyvin hienovaraises-
ti. Talvio-elämäkerran kritiikeissä kiinnitettiinkin usein huomiota 
hänen kunnioittavaan ja hienotunteiseen asenteeseensa, myötä-
mielisyyteen ja lämpöön. Talvio näyttäytyy lukijalle sellaisena, jona 
Tuulio halusi hänet esittää. Elämäkerturi näyttäisi toteuttaneen stra-
tegiaansa ennen muuta jättämällä pois sellaista, mikä olisi vaatinut 
kriittisempää otetta. Tuulion kirjoittamien elämäkertojen joukossa 
Maila Talvion vuosikymmenet on ainutlaatuinen yhtäältä taiteilijaku-
vauksena ja toisaalta kertojan ja kerrotun välisen henkilökohtaisen 
siteen vuoksi. Tuulion nuoruudenkirjeet paljastavat, kuinka lähei-
siä suhteet Mikkoloihin olivat ja kuinka merkityksellinen oli Haa-
pasten sisarten suhde erityisesti Juuse Mikkolaan. Tuulion hieno- 
tunteisuuden juuret ovat eittämättä näissä 1910-luvun vuosissa, 
jolloin kanssakäyminen oli tiheää. Kirjeet kertovat Mikkoloiden 
etääntyneestä avioliitosta: Maila matkusteli ja vietti aikaansa V. 
A. Koskenniemen kanssa, mikä aiheutti Helsingin seurapiireissä 
kummastelevia katseita. Ester Haapasen kirjeet sisarelleen Pariisin 
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opinto matkalle sisältävät kummastelevia huomioita Mikkoloiden ti-
lanteesta ja ”Eläintarhan yhä merkillisimmiksi muodostuvista olois-
ta”.51 Ester katsoi, että Mailan ja Koskenniemen suhde eli ”armasta 
aikaa”, kun ”Inspis” [eli osakunnan inspehtööri Juuse Mikkola] 

”harhaili maailmalla”.52 
Juuse Mikkola seurusteli tiiviisti nuorten osakuntalaisten kanssa 

ja hurmaantui etenkin nuoresta Ester Haapasesta. Sisaret Tyyni ja 
Ester huomioivat kirjeissään ”Inspiksen” väsyneen, laihtuneen ja 
vanhentuneen hahmon, joka tuntui kärsivän avioliittonsa tilasta. 
Kirjeet sisarten ja Juuse Mikkolan välillä kertovat hämmästyttävän-
kin avoimesta, läheisestä ja hellästä suhteesta näiden kolmen välillä. 
Tyyni vietti aikaa Pariisissa ja maaseudulla Juuse Mikkolan kanssa 
ja raportoi sisarelleen yksityiskohtaisesti yhteisestä retkestä Cham-
pagnen maakuntaan. Mikkola taas analysoi ystävyyttään Tyyniin 
ja rakkauttaan Esteriin kirjeissään ja kertoi omista kärsimyksistään, 

”jotka melkein tappavat.”53 
Kirjeet kertovat Mikkoloiden avioliiton tunneilmastosta ja osa-

kunnan omalaatuisesta ilmapiiristä, joka mahdollisti näin läheisen 
ystävyyden osakunnan johtajan kanssa. Näitä kirjeitä lukiessa saa 
viitteitä Tuulion ajatuksista hänen kirjoittaessaan elämäkertaa. Hä-
nellä olisi ollut enemmän kerrottavaa, paljastettavaa ja analysoitavaa 
kuin lopullinen elämäkerta paljastaa. Pyrkimys mahdollisimman to-
tuudelliseen, mutta samalla äärimmäisen hienotunteiseen ja jossain 
määrin myös peittelevään kerrontaan oli ilmeisesti ainoa mahdolli-
suus, sillä skandaalien tai paljastusten kertojaksi Tuulio ei halunnut 
ryhtyä. Tuulion ratkaisu oli jättää esimerkiksi Mikkoloiden aviolii-
ton analysointi hyvin vähälle itse elämäkerrassa ja keskittyä Talvion 
elämän julkisen puolen avaamiseen.

Tuulio kirjoitti elämäkerran aloittamisen alkuvaiheessa muistikir-
jaa, johon hän kirjasi omia ajatuksiaan Talviosta. Valitettavasti tämä 
muistikirja muuttuu työn edetessä nopeasti muistiinpanomaisek-
si, mutta sen sisältämät muutamat näkemykset ja tulkinnat avaa-
vat Tuulion tulkintaprosesseja ja hänen suhdettaan kuvattavaansa. 
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Muistikirja paljastaa ainakin muutamien teosten kohdalla Talvion 
teosten elämäkerrallisen luennan, mikä näkyy myös itse elämäker-
rassa esimerkiksi esikoisromaanin Haapaniemen keinu (1895), kuten 
myös muiden alkuvaiheiden romaanien, tulkinnoissa. Näihin al-
kuvaiheen teoksiin kätkeytyivät Tuulion mukaan kirjailijan ”oman 
nuoruuden kipeimmät ongelmat”.54 

Muistikirjassaan Tuulio muistelee pitäneensä Talvion teosta Kaksi 
rakkautta (1898) ”naurettavana tekeleenä”, mutta nyt ”järkyttävänä, 
kirjoista persoonallisimpana”. Tuulio lukee kirjan pääparia, Elinaa 
ja Yrjöä, kuin Mailaa ja Juusea ”ilmielävinä”. Tuulio tulkitsee ro-
maania ”Mailan naisen pettymyksen tilityksenä”. Vaikka tämä ei 
olisi kokenut romaanissa kuvatun kaltaista rakastumista, Talvio 
oli Tuulion näkemyksen mukaan joka tapauksessa havainnut, ettei 
avioliitto ollut ”normaali”.55 On mahdotonta tulkita, mitä Tuulio 
tällä normaaliudella tarkoittaa. Lopullisessa elämäkerrassa kyseisen 
romaanin tulkinta on hyvin samansuuntainen; Tuulio pohtii avoi-
mesti teoksen elämäkerrallisia kytköksiä muun muassa verratessaan 
romaanin Vuorioiden taloudellisen tilanteen tukaluutta Mikkoloi-
den epävarmaan tilanteeseen. Romaanin liettualaisen miehen esi-
kuvaa olivat arvuutelleet muutkin kuin Tuulio, mutta hän haluaa 
kuitenkin nähdä kirjan hahmon ennen muuta kirjailijan ”sisäisen 
mielikuvan mukaisena”. Sen sijaan Tuulio tuo esiin kysymyksen 
Talvion lapsettomuudesta ja asian kipeydestä, mitä tämä romaa-
nissaan eittämättä käsitteli. Tuulio katsoi, että siinä saattoi olla 
kirjailijan erilaisten ”neuroosien” perussyy.56 Kysymykseen Talvion 
teosten omaelämäkerrallisuudesta Tuulio palaa vielä elämäkerran 
ensimmäisen osan lopussa, missä hän katsoo, ettei ole syytä alkaa 
identifioida teosten henkilöitä, vaan painottaa kirjailijan mieli-
kuvitusta. Tosin hän toteaa, että jokin ”peruselämys on kai aina 
pohjana”.57
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Maila Talvio ja 1900-luvun alun  
sukupuolittuneet kirjailijaverkostot 

Talvion teosten vastaanotossa niin hänen omana aikanaan kuin 
myöhemminkin on ollut olennaista se, miten miehet ovat häntä 
määritelleet. Tuulion tarkastelussa asetelma avautuu sukupuolinä-
kökulmasta, sillä hän tulkitsee Talvion asemaa naisena 1900-luvun 
kulttuuri-ilmastossa. 

Maan parhaat -näytelmästä poikineen vilkkaan keskustelun ja 
Tuulion yksityiskohtaisen ”Maila Talvion ’musta legenda’” -kirjoi-
tuksen taustalla on koko monisyinen 1900-luvun alun suomalai-
nen kulttuuri-ilmasto. Tuota kulttuuri-ilmastoa ja sen kirjallisia 
toimijoita määritti vahvasti heidän poliittinen suuntautumisensa 
eli viime kädessä suhtautuminen Venäjän valtaan ja suomen kielen 
asemaan. Kiihkeästi suomen kieltä kannattaneen, kansallismielisen 
Talvion julkisuuskuvan muotoutumiseen ovat keskeisesti vaikutta-
neet ne verkostot, joita hän rakensi ja ylläpiti 1900-luvun alussa. 

Talvion kirjallinen salonki sai alkunsa Mikkoloiden muutosta 
Töölönlahden Linnunlaulun huvilaan. Salongin vakiovieraina oli 
Talviota nuorempia mieskirjailijoita, joita hän auttoi muun muassa 
luomalla heille verkostoja ja tukemalla heidän kirjallisia haaveitaan. 
Talvion kannalta olennaisia henkilöitä olivat V. A. Koskenniemi, 
Eino Leino, Eino Kalima ja Kyösti Wilkuna, joka lopulta aiheutti 
verkoston pahimmat riidat ja säröt. He kaikki kuuluivat jossain kir-
jailijanuransa vaiheessa Talvion lähipiiriin, osaksi sitä ”nuorten leijo-
nien” piiriä, jonka Talviota sanottiin ympäröivän. He olivat Talvion 
ihailijoita, joita myös jo vanhempi ja kulttuurihenkilönä ja kirjaili-
jana etabloitunut Talvio vastavuoroisesti ihaili ja halusi kannustaa 
kirjailijanuralla. Talviolle itselleen mieskirjailijat toivat inspiraatiota 
ja eräänlaista peilauspintaa omille ajatuksille ja tunteille. 

Ystäväpiiri ajautui lopulta jyrkkään ristiriitaan, jossa kolhuja sai 
myös Talvion julkisuuskuva.58 Tyyni Tuulion ja Aarre M. Peltosen 
1960- ja 1970-lukujen teksteistä voi päätellä, kuinka ajankohtaisina 
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1900-luvun alun sattumukset ja henkilösuhteet sekä kirjailijoiden 
jälkimaine vielä puoli vuosisataa myöhemmin koettiin. Sen verran 
kiivaasti he omien kohteidensa puolesta puhuivat, vaikka Tuulio 
totesikin, että hänen tarkoituksensa ”ei ole selittää olemattomaksi 
puolen vuosisadan takaista ’kylmää sotaa’ eikä vapauttaa Talviota 
ja Koskenniemeä kaikesta syyllisyydestä”. Kiinnostavasti Tuulio si-
joittaa vuosikymmenien tapahtumat osaksi oman aikansa, 1960-lu-
vun, yhteiskunnallista ja poliittista ilmastoa viitatessaan ”kylmään 
sotaan”. Tuulio halusi kuitenkin puhua ”objektiivisen totuuden 
pelastamiseksi” ja tuoda esiin toisenlaisen näkökulman sekä oikaista 
julkisuudessa esiintyneitä selviä virheitä.59 

Talvion elämään liittyvän ”todistusaineiston” ristiriitaisuus ja sii-
hen liittyvät erilaiset tulkintamahdollisuudet tuotiin esiin myös mai-
nostettaessa Tuulion elämäkertaa. Kirjemateriaalin erityistä arvoa 

”totuudellisena” aineistona korostettiin. Mainosten mukaan kirjeet 
olivat ”erinomaisena tukena […] varsinkin silloin, kun selvitettävinä 
ovat herkästi haavoittuvien taiteilijoiden helposti syttyvät ja sammu-
vat ystävyyssuhteet”. Mainoksissa myös korostettiin Tuulion teke-
mää ”suurtyötä”, mihin hän oli joutunut ”valitessaan ja karsiessaan 
paikoin erittäin ristiriitaista todistusaineistoa jota aina ovat olleet 
värittämässä kiihkeät kannanotot puolesta tai vastaan”.60

Erityisesti kolmikko V. A. Koskenniemi, Eino Kalima ja Kyösti 
Wilkuna muodostivat keskeisen piirin Talvion kirjallisen hahmon 
ympärillä 1900-luvun alun vuosina. Talvion ja Koskenniemen välille 
muodostui intensiivinen ystävyys, joka eittämättä oli yksi ristiriito-
jen aiheuttaja myös miesten keskinäisissä suhteissa. Taustalla olivat 
myös jatkuvasti vanhasuomalaisten ja nuorsuomalaisten kirjallisten 
piirien väliset skismat Valvoja- ja Aika-lehtien välillä ja nuoren krii-
tikon Anna-Maria Tallgrenin negatiivinen arvio ja plagiointisyytös 
Koskenniemen runoista.61 Wilkuna oli ystäväpiirissä ensimmäinen, 
joka katkaisi välinsä Talvioon. Wilkunan kirjettä, joka tuli Talviolle 
yllätyksenä, ovat siteeranneet monet. He ovat pohtineet myös sitä 

”naisvihaa”, jota hänen kirjeaineistonsa, esimerkiksi jo Kaliman muis-
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telmissaan siteeraama kirje vuodelta 1909, henki: ”Kokoontukaam-
me me miehet, Sinä, minä, Koskenniemi ja Kaila solidaarisina tois-
temme luo, ja olkoon siihen seuraan pääsy naisilta jyrkästi kielletty, 
ellemme tahdo elää ilmapiirissä, jota valheellisuus ja sivullinen häkä 
turmelee. Herra varjelkoon meitä taiteellisilta julkisuuden naisilta.”62

Kaikki tuntui kietoutuvan Talvion persoonaan, ”Eläintarhan [s.o. 
Linnunlaulun] feminismiin”63 sekä hänen suhteeseensa Koskennie-
meen, josta tämä itse muotoili kirjeessään Wilkunalle, ettei Mai-
lalla ollut ”mitään käsitystä todellisuudesta, siitä missä vaiheessa 
nainen muuttuu ystävästä rakastajattareksi […]”.64 Miehiä tuntui 
myös vaivaavan Juuse Mikkolan rooli ”unissakävijänä”65 vaimonsa 
rinnalla. 

Talvion ja Wilkunan välien katkeamista on vaikea selittää kirjeitä 
lukemalla. Ne tarjoavat harvoin suoria vastauksia ja ovat monitul-
kintaisia, avautuuhan niiden kautta aina uusia näkökulmia riippuen 
siitä, kenelle ne on kirjoitettu.66 Kyseessä saattoi olla Wilkunan 
mustasukkaisuus Koskenniemeä kohtaan. Tuulio puhuu ymmär-
tävästi Talviosta, mutta toteaa myös tämän suggestiivisen voiman, 
joka saattoi pelottaa miehiä ja karkottaa heidät. Myös Kalima ker-
too muistelmissaan Talvion luonteen ylitsevuotavuudesta, joka mitä 
ilmeisimmin tuotti nuorille miehille ongelmia. Wilkuna näyttäytyy 
Kaliman muistikuvissa lähestulkoon pahanilmanlintuna, kun hän 
yrittää saada ystävänsä pois kirjailijan vaikutuspiiristä. Kalima kir-
joittaa: ”Olin kyllä tietoinen Mailan vaarallisuudesta. Se ylistely, 
jota hän kirjeissään oli minulle tuhlannut, olisi voinut paljon tur-
mella luonnettani, jos olisin suhtautunut siihen vakavasti. […] En 
usko että Koskenniemikään mielellään kuunteli Mailan ylenpaltti-
sen ihailun ilmauksia.”67 

Aikalaiskirjeissä ja -keskusteluissa Talvion piirin miehet näyttäy-
tyvät herkkinä, ujoina, itseään varjelevina, vaatimattomina ja hil-
littyinä miehinä, kun taas Talvio esitetään tunteita pursuavana, do-
minoivana naishahmona, joka rikkoi ajan sukupuolikoodeja.  Tämä 
heijastelee sitä yleisempää aikakauden kritiikkiä, joka syntyi naisten 
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astuessa vuosisadan vaihteessa julkisuuteen ja taiteilijuuteen. Tuulio 
nostaakin elämäkerrassaan osuvasti esiin ajan misogyynisen ilmapii-
rin ja naisten vaikean aseman taidemaailmassa. Hän toteaa sarkasti-
sesti, kuinka ”’pienen ystäväpiirin’ nuoret miehet, jotka paistattivat 
päivää Linnunlaulun viihtyisyydessä, lienevät osanneet Strindber-
ginsä ja Weiningerinsä.”68 Tunnetun saksalaisen psykologin Otto 
Weiningerin teos Sukupuoli ja luonne (1904) oli laajalti tunnettu. 
Äärimmäisen naisvihamielisessä teoksessaan Weininger pyrki to-
distamaan, että naisen ja miehen sielunelämä eroaa toisistaan radi-
kaalisti, ja perusteli tätä niin naisten turhamaisuudella, alkeellisella 
psykologisella itsekontrollilla kuin heidän vähäisemmällä aivokapa-
siteetillaankin. Naisnerous oli näin ollen täysi mahdottomuus. Kir-
jan vaikutusvaltaisuudesta kertoo, että siihen viittasivat niin naiset 
kuin miehetkin.69

Erilaiset selkkaukset kertovat omaa kieltään sivistyneistöpiirien 
pienuudesta ja ahtaudesta 1900-luvun alun Helsingissä. Kosken-
niemi, joka pysyi lojaalina Talviolle70, saavutti nopeasti keskeisen 
aseman maineikkaana runoilijana ja sai valta-asemia merkittävissä 
lehdissä. Talvio oli halukas ottamaan itselleen valtaa erityisesti nuor-
ten (mies)kirjailijoiden kirjallisena mesenaattina, taidekriitikkona ja 
kulttuuritoimijana tilanteessa, jossa sitä ei naisille mielellään suotu. 
Myöhemmin näitä valtapyrkimyksiä käytettiin aseena pyrittäessä 
todistamaan, että Talvio vaikeutti tahallaan Eino Leinon asemaa.71 

Pohtiessaan vuoden 1909 konfliktia ja Talvion asemaa nuorten 
kirjailijamiesten keskellä Tuulio kirjoittaa, että ”naisellista lumo-
voimaa ja charmia” omanneen voimakastahtoisen Talvion olemus 
ei sopinut ”nykyajan [s.o. 1960-luvun] yliseksualisoitujen käsi-
tysten maailmaan”. Talvion ymmärtämiseksi oli ”yritettävä ottaa 
huomioon edellisiltä sukupolvilta periytyneet vaistot ja pidäkkeet, 
kasvatus ja asianomaisen oma psykofyysinen rakenne, hermot ja 
temperamentti”. Mieskirjailijoiden lisäksi Tuulio nostaa esiin myös 
Talvion suhteen naiskirjailijoihin ja hänen halunsa auttaa myös hei-
tä. Esimerkkejä ei ole runsaasti, mutta kiinnostavaa on Talvion voi-
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makas auttamishalu, joka kohdistui esimerkiksi merikarvialaiseen 
tavallisen kansan parista nousseeseen kirjailijaan Matilda Roslin-
Kalliolaan.72

Tuulio pyrki tarjoamaan poikkeavia näkymiä Talvion luonne-
kuvaan, joka oli julkisessa keskustelussa jähmettynyt kuvaksi teat-
raalisesta ja teennäisestä diivasta. Hän oli yllättynyt kohdatessaan 
monessa 1960-luvun kirjailijassakin suvaitsemattomuutta Talviota 
kohtaan, mutta toisaalta hän myönsi realistisesti, että Talvion kir-
jallinen suuntaus ei kenties ihan osunut ”tähän ajankohtaan”: ”[…] 
monien nykyihmisten […] on vaikea uskoa että Mailan monivivah-
teiseen olemukseen kuului myös eleetön, luonnollinen, tahdikas 
ja hyvin miellyttävä ihminen”.73 Tällaisen Mailan saattoi kohdata 
yksityisissä tilaisuuksissa, ja Tuulio painottaa, että Talvio saattoi 
vaihdella olemisen tapaansa hyvin sujuvasti; hänen ”ihmisasteikkon-
sa” oli harvinaisen laaja. Tuulio ei käsittele elämäkerrassa paljonkaan 
omakohtaisia muistojaan ja kokemuksiaan Talviosta. Ne on tark-
kaan harkittu ja valittu, ja siten niiden merkitys on suuri.

Tuulio perustelee Talvio-puolustuspuhettaan monisanaisesti. Hän 
tuo ilmi huolensa Aarre M. Peltosen artikkelin vaikuttavuudesta; ar-
tikkeli henki hänen mukaansa ”pyhää vihaa” Talviota ja Koskennie-
meä kohtaan. Sen ja sen pohjalta kirjoitettujen artikkelien, joihin 
Tuulio viittaa, perusteella asioihin perehtymätön lukija voi päätellä, 
että Eino Leinon varhainen sortuminen olisi ollut suomettarelais-
ten juonien ja organisoinnin tulos. Tuulio viittaa ironisesti myös 
mieskirjailijan psyykeen, joka kenties kestää erilaisia hyökkäyksiä 
huonommin kuin naiskirjailija: ”Miehinen kirjailijapsyyke reagoi 
sellaiseen ehkä vielä herkemmin kuin naisellinen – ajateltakoon 
vain mitä kaikkea ’juorun jumalatar’, ’inhuuden ihantelija’ Minna 
Canth sai kestää, eikä Maila Talviokaan päässyt vähällä!”74

Tuulio ottaa itselleen tieteellisen asiantuntijan auktoriteetin vii-
tatessaan Peltosen ontuvaan lähdekritiikkiin, jossa tämä viittasi 
vanhoihin haastatteluihin ja kuulopuheisiin. Tuomalla esiin Eino 
Leinon saamat monet palkinnot, apurahat ja eläkkeen Tuulio pyrki 
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kumoamaan myytin ajojahdin musertamasta, nurkkaan ahdistetus-
ta kirjailijasta. Todellisuudessa Eino Leino oli myös kirjallisen eliitin 
tunnustama kirjailija. 

Poliittinen Maila Talvio ja epäpoliittinen Tyyni Tuulio 

Talvion jälkimainetta on leimannut kirjailijan tiivis kytkös natsi-
Saksaan. Elämäkerrassa tämä näkyy paikoitellen selittelynä. Tuulio 
pyrki esittämään Talvion suhteessa omaan aikaansa, jotta hänen 
näkemyksensä ja tekonsa tulisivat ymmärrettäviksi: ”Talvio oli ym-
märtääkseni rehellinen tilittäjä omassa ajassaan ja taisteli sen puoles-
ta, minkä katsoi arvokkaaksi”.75 Miten Tuulio kommentoi Talvion 
saksalaissympatioita, ja millaisen kuvan hän antaa Talvion kansain-
välisistä suhteista ja poliittisista asenteista? 

Jotta edellä esitettyyn kysymykseen voi vastata, on tarkastel tava 
Tuulion omaa poliittista suuntautuneisuutta. Tuulion nuoruu-
den kirjeitä toimittanut Irma Koskinen puhuu tämän ”liberaalis-
ta mielestä”, joka ei halunnut poliittisesti sitoutua mihinkään.76 
Liberaaliin ajattelumaailmaan kuului esimerkiksi sananvapauden 
puolustaminen, ja Tuulio kuuluikin kirjailijoiden työtä edistävään 
PEN-klubiin ja toimi muun muassa sen sihteerinä 1930-luvun lop-
pupuolella.77 Riitta Oittinenkin määrittelee Tuulion suhteellisen 
epäpoliittiseksi ja katsoo, että tässä ilmeni tiettyä naiiviutta suh-
teessa politiikkaan ja kansainvälisyyteen. Hän luonnehtii Tuuliota 
Risto Alapuroa mukaillen AKS:laisen sivistyneistön edustajaksi, 
joka ihannoi talonpoikaisuutta. Tuuliolle suomen kielen ja kulttuu-
rin edistäminen oli tärkeää, mutta toisaalta hän korosti myös kan-
sainvälisen, klassisen sivistyksen merkitystä. Hän koki erityisesti 
ranskalaisen, espanjalaisen ja italialaisen kulttuurin itselleen lähei-
seksi. Saksa ja itäisen Euroopan maat eivät olleet hänen matkojensa 
kohteita, eikä hän kääntänyt näistä kielistä. Englannin kielestä hän 
sen sijaan käänsi paljon ja tunsi viehtymystä myös englantilaiseen 
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kulttuuriin. Hän oli sivistysporvari ja kulttuuri-ihminen, jonka 
suhtautumista maailmanpoliittisiin tapahtumiin ja kriiseihin, ku-
ten 1930-luvun Suomen tapahtumiin, voi luonnehtia kriittisestikin. 
Helvi Hämäläinen maalasi Säädyllisessä murhenäytelmässä (1941) ja 
Kadotetussa puutarhassa (julk. 1995) kuvan sivistyneistön ummehtu-
neesta ja teeskentelevästä ilmapiiristä, jossa kirjan professorinrouva 
(esikuvanaan Tyyni Tuulio) sulkee korvansa pumpulilla maailman 
mäiskeeltä.78 

Tuulio sijoittui poliittisella kentällä oikealle, mutta maltilliselle 
puolelle. Hänestä ei löydy voimakasta poliittista ajattelijaa. Hän 
itse koki yhteiskunnallisen tehtävänsä olevan etäällä ajan poliittisista 
aatteista ja otti tehtäväkseen kansallisen valistamisen ja sivistämisen. 
Hänen eetostaan siivitti naiskeskeinen ote ja tasa-arvon aate. Hän 
omistaa muistelmissaan pitkän luvun erityisesti Akateemisen nais-
ten liitolle, jonka sihteerinä hän toimi. Oman itsen kuvaaminen 

”epäpoliittiseksi” ja puoluekannaltaan ”heikoksi” toistuu aika ajoin, 
ja Tuulio nostaa esiin myös sen kritiikin, mitä sai tästä osakseen. 
Hän esimerkiksi kertoo naapurinsa, ystävänsä ja aktiivisen kokoo-
muslaisen naisasianaisen Aina Lähteenojan läksyttäneen häntä ja 
hänen sisartaan ”perhe-egoismista”, jonka Tuulio myöntääkin.79 Tal-
vion lähipiiriin kuuluminen oli saanut hänet tutustumaan myös tä-
män edustamaan aatemaailmaan. Löyhät kytkökset Kokoomukseen 
muodostuivat toiminnasta Suomen naisessa, puolueen naisjärjestön 
äänenkannattajassa. 

Tuulion asennoitumista politiikkaan, ja samalla hänen itsekriittis-
tä otettaan, kuvaa hänen kirjoituksensa vuonna 1965 ilmestyneessä 
kirjoituskokoelmassa Ilon ja aatteen vuosikymmenet, jonka toimitti 
Toini Havu. Teoksen tarkoituksena oli saada ”todistajanlausuntoja” 
itsenäisyyden ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Havu toivoi esipu-
heessaan, että kirja auttaisi ”pesemään pois verisiä jälkiä – sodan, 
30-luvun, vuoden 1918, routavuosien”.80 Kirja heijastelee 1960-luvun 
kulttuurikeskustelun henkeä, jota esimerkiksi Väinö Linna omalta 
osaltaan edisti trilogiallaan Täällä Pohjantähden alla (1959–1962). 
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Tuulio esiintyy kirjassa nimenomaan ”pappilan kasvattina”, joka 
muistelee lapsuuttaan ja nuoruusvuosiaan kommentoiden ympäril-
lään tapahtunutta. Kuvaava on kuvateksti, jossa nuoripari Tyyni ja 
Oiva Tallgren seisovat rinnatusten: ”He elivät nuoressa onnessaan 
keskellä vapaussodan ja pula-ajan koettelemuksia sangen irrallaan 
siitä, ’mitä se oli’”. Jääkäreitä Tuulio mainitsee kuitenkin ihailleensa, 
sillä itsenäisyys oli suurin ja tärkein asia; näin Tuuliota moitittiin 
sitten toisessa piirissä ”aivan saksalaismieliseksi” ja toisissa ”aivan 
ranskalaismieliseksi”. Tuulion oma kaneetti on seuraavanlainen: 

”Dante ehkä tuomitsisi minut siihen puolueettomien joukkoon, jota 
Infernokaan ei huolinut suojiinsa.”81 

Kirjoituksessaan Tuulio suomii itseään poliittisesta passiivisuu-
desta ja huomioi useaan kertaan oman ja miehensä keskittymisen 
tieteeseen ja perhe-elämään; he olivat ”epäpoliittisia henkisen työn 
tekijöitä”, jotka elivät omaa idylliään. Hän tekee eron ”intomieli-
seen” Maila Talvioon, joka kannatti punakeltaista Suomen lippua 
tai kälyynsä Anna-Maria Tallgreniin, joka oli ”vakaumuksellinen 
valkoinen”. Itsekriittisesti hän toteaa: ”Nyt tuntuu siltä että liian 
vähän ymmärrettiin voitettujen katkeruutta ja kärsimyksiä, liian 
vähän muistettiin, että meilläkin oli vielä vankeja. Hyvä että sen 
on ymmärtänyt edes myöhemmin, jälkiviisautena. Kenttä, joka au-
keaa havaittavaksi yksilön näköpisteestä, on pakostakin rajoitettu.”82 
Kontrastina Tuulion tekstille on sitä heti seuraava Yrjö Kallisen teks-
ti, joka ottaa palavasti kantaa suomalaisen proletariaatin historiaan 
ja puhuu kansalaissodan kansallisesta tragediasta ja tulevasta ar-
vioinnista, joka tuottaa koko sodasta aivan uuden tulkinnan.83 

Edellä kuvattu henkilökohtainen tausta vaikutti Tuulion tapaan 
käsitellä Talvion poliittis-yhteiskunnallista suuntautuneisuutta. 
Vuoden 1918 tapahtumia käsittelevää romaania Kurjet tarkastelles-
saan Tuulio pyrki nostamaan siitä esiin totuttua enemmän sävyjä, 
vaikka myönsikin Talvion ”valkoisen näkökulman” ”vapaussodasta”. 
Tuulion mukaan ”Talvion yhteiskunnallinen asteikko on tavallista 
laajempi”, hän tunsi maaseudun köyhälistön ja kykeni ymmärtä-
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mään vihan pitkät juuret. Mässäilevä omistava luokka sai Talvion 
silmissä ”hyvin vähän armoa”. Tuulio kirjoitti Talvion omasta pen-
tinkulmasta, mikä kertoo keskustelun kontekstista 1960-luvulla ja 
Tuulion tarpeesta rehabilitoida Talviota.84

Tarkastellessaan Talvion suhtautumista 1930-luvun politiikkaan ja 
maailmanpoliittisiin tapahtumiin Tuulio pitäytyy varovaisissa kom-
menteissa ja jättää paljon myös käsittelemättä. Hyvin harvoin hän 
rohkenee ihmetellä pariskunnan mielenliikkeitä, kuten esimerkiksi 
vuoden 1939 elokuussa sodan kynnyksellä: ”On vaikea ymmärtää 
että Saksan propaganda oli saanut Mikkolat unohtamaan Puolan 
kohtalon.”85 Talvion suhtautuminen ja asenne saatettiin rinnastaa 
myös virallisen Suomen ulkopolitiikkaan: ”Maila Talvion oli täy-
tynyt suostua kompromisseihin sitoutuessaan Saksan politiikkaan. 
Mutta sehän oli Suomen virallista politiikkaa vuonna 1941.”86

Ryhtyessään käsittelemään 1930-lukua Tuulio painotti jälleen ker-
ran kontekstointia: ”Heidän [Mikkoloiden] suhtautumisensa niihin 
[tapahtumiin] on yritettävä nähdä silloisen ajankohdan, ei katkeran 
jälkiviisauden kannalta.”87 Tuulio otti ennen muuta raportoijan roo-
lin kuvatessaan pariskunnan ja Talvion omia matkoja erityisesti Sak-
sassa ja Italiassa. Talvion varhaisemman kauden merkitykselliseksi 
ajanjaksoksi Tuulio nosti 1890-luvun pitkät oleilut Itä-Euroopassa 
ja Venäjällä. ”Itäisyys” sopi Tuulion mukaan kirjailijan epäsovinnai-
seen mielenlaatuun, samalla pitkät oleilut siellä osaltaan muovasivat 
persoonallisuutta: ”Täällä Maila joutui ympäristöön, jossa hän sai 
olla oma itsensä, jossa häntä ihailtiin sellaisena kuin hän oli, vilk-
kaana, estottomana, sydämellisenä. Olen ajatellut, että juuri tässä 
kansainvälisessä tiedemiesten ja taiteilijain piirissä pääsi kehitty-
mään se Maila Talvion omalaatuinen käyttäytyminen, joka poikkesi 
aika lailla meidän suomalaista jäykkyydestämme.”88  

Oman persoonan olemus löytyi itäeurooppalaisesta mentaliteetis-
ta. Tuulio ei juuri teoksensa sivuilla nosta esiin muita naisia ja hei-
dän merkitystään; siksi onkin kiinnostavaa, että hän löytää Talvion 
persoonallisuudelle sopivan vertauskohdan karjalaisesta runonlau-
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lajasta Matjoi Plattosesta, joka sai kutsun Mikkoloiden uuteen ko-
tiin, Meilahden Laaksolaan vuonna 1922. Hän oli Talvion silmissä 
taiteilija, josta tuli mieleen hänen suuresti ihailemansa näyttelijä Ida 
Aalberg. Talvio sopi Tuulion mukaan kolmanneksi tähän kahden 
taiteilijan joukkoon: itkijänaisen luonnonläheisyys, ”tapa kiihdyttää 
itsensä ekstaasiin” olivat osa häntä. Tuulio sitoi Talvion erityislaatui-
suuden toisenlaiseen vireyteen kuin perinteiseen suomalaisuuteen, 
mutta korosti samalla hänen suomalaisuuttaan. Omalaatuisuus ja 
vieraus oli perusteltava ja samalla kotoutettava: ”[…] jos Ida Aal-
berg ja Matjoi Plattonen ovat suomalaisia, on sitä myös heidän 
hengenheimolaisensa Maila Talvio.”89 

Tuulion tulkinnoissa näkyy vahvasti hänen sukupolvelleen omi-
nainen kansallinen ja myös rodullinen ajattelu, jonka avulla yksilöt 
ankkuroitiin osaksi jotain laajempaa ja kyettiin löytämään perustei-
ta yksilölliselle käyttäytymiselle. Tässä hengessä hän kirjoitti, ettei 
1920- ja 1930-luvulla muotoutunut saksalais- ja italialaismyönteisyys 
tuhonnut Talvion olemuksen slaavilaista elementtiä. Kiinnostusta 
Saksaan Tuulio perusteli esimerkiksi Talvion saksalaisilla sukujuu-
rilla. Kiinnostusta kansallissosialismiin Tuulio perusteli myös kir-
jailijan taipumuksella innostua: ”Maila Talvion ehdoton, innostuva 
mielenlaatu, jolle harkitseva skepsis oli vierasta, taipui siis myöntei-
sesti fascismin kuten vähän myöhemmin myös kansallissosialismin 
terveeltä tuntuvaan ja järjestystä luovaan elämänkäsitykseen.” Tässä 
vaiheessa elämäkertaa viittaukset kirjemateriaaliin vähenevät, jos-
kaan Tuulio ei tuo esiin, johtuuko se aineiston puutteesta vai siitä 
ettei hän tuo esiin aineistoa, joka olisi saattanut olla 1960-luvun 
lukijakunnalle liian arkaluontoista tai vaikeasti selitettävää. Tuulio 
turvautuukin haastattelumateriaaliin siteeratessaan Saksan laivasto-
asiamiehen Reimar von Boemin näkemyksiä. Boem asui Suomessa 
1937–1944 ja oli usein nähty vieras Laaksolan talossa:

Hänen käsityksensä mukaan Talvio suhtautui erikoisen läm-
pimästi saksalaiseen olemukseen, nimenomaan saksalaiseen 
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idealismiin sellaisena kuin se ilmeni Goethen aikana jne. 
Hän itse polveutui alkuaan saksalaisesta perheestä. Tätä kiin-
tymystä vahvisti saksalaisten apu Suomen itsenäisyystaistelus-
sa vuonna 1918. Hänen monet matkansa Saksaan ja se läm-
min vastaanotto, joka hänen esitelmillään ym. oli saksalaisten 
sydämissä, vielä lisäsivät hänen myötämielisyyttään ja saivat 
hänet arvostelemaan monia myöhemmän saksalaisuuden il-
maisuja kuten myös edustajia ylen suopeasti, paremmin kuin 
he kenties ansaitsivat. Hitlerin ja kansallissosialismin esiinty-
misen näki hän varmaan alussa – kuten useimmat saksalaiset-
kin – todellisen saksalaisen olemuksen ilmauksena ja herää-
misenä kansallisen nöyryytyksen tilasta, joka oli Versailles’n 
pakkorauhan ja siihen liittyvien tunnettujen menetelmien 
seurausta ja jota myös tulkitsi Koskenniemen Reinin vahti 
vuodelta 1920. Kun kansallissosialismi sitten kehittyi tuhoi-
saan suuntaan ja myöhemmin kaikki murskaantui, varmaan 
häneltäkin ’luhistui maailma’.90

Tuulio tuo vain lyhyesti ja ohimennen esiin natsi-Saksan kauhut 
ja tuhoamisleirien kauhukuvaukset, joita jo sodan aikana kuollut 
Juuse Mikkola säästyi lukemasta. Tuulio mainitsee, ettei Talvion 
ajatuksista ole säilynyt kirjallista todistetta. Talvion asennetta Tuulio 
kuvasi seuraavasti: 

[…] muistan hänen jossakin vaiheessa sanoneen eräälle sata-
kuntalaiselle ystävälleen ”Minä pidän Lutherin kädestä kiin-
ni”. Hän ei siis erehtynyt hylkäämään koko Saksaa Hitlerin 
vuoksi: eiväthän mitkään kauhuteot voineet vähentää Bachin 
musiikin ja Goethen runouden arvoa tai tehdä mitättömäksi 
Lutherin työtä.91 

Talviolle tyypillinen ehdottomuus ja tietty hurmahenkisyys eivät 
tässäkään vaiheessa kirvoita Tuuliolta kriittisempiä tulkintoja tai 
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analyyttisempää otetta, mitä ainakin nykylukija jää kaipaamaan. 
Hän ei jää pohtimaan sitä, kuinka paljon esimerkiksi 1940-luvun 
alun Suomessa tiedettiin juutalaisten kohtalosta tai mikä oli vai-
nottujen kohtalo Suomessa. Tässä kohtaa Tuulion hienotunteisuus 
tuntuu hylkäävän elämäkerran tavoitteet totuudellisuudesta. Sodan 
tragedioiden sijaan Tuulio kuvaa perusteellisesti kiusallista episodia 
vanhenevan Talvion elämässä. Talvion kotiapulaisen emäntäänsä 
kohdistama petos saa elämäkerrassa niin laajalti huomiota, että 
syntyy lähestulkoon absurdilta tuntuva rinnastus toisen maailman-
sodan kauhujen ja luotetun apulaisen vanhalle kirjailijalle aiheut-
taman pettymyksen välille.92 Kuten myöhemmin omissa muis-
telmissaankin Tuulio ikään kuin häivytti suuremman tragedian 
kohdistamalla huomionsa hyvin yksityiseen ja henkilökohtaiseen 
kokemukseen.

Maila Talvio ja Tyyni Tuulio 1960-luvun kulttuurissa

Maila Talvion laaja ja suhteellisen läheisen nuoremman ai-
kalaisen silmin nähty elämäkerta ilmestyy paradoksaalista 
kyllä ajankohtana, jolloin kirjailijatarta kohtaan tunnettu 
mielenkiinto on vähäistä ja usein negatiivisesti sävyttynyttä.93

Tämä Marja Niiniluodon kommentti, joka sisältyy hänen arvioonsa 
Tuulion kirjoittamasta elämäkerrasta, kiteyttää hyvin sen julkisuu-
den, johon Tuulio Talvionsa kanssa astui. Konservatiivinen, oikeis-
tolainen, suomenmielinen, klassiseen humanistiseen perinteeseen 
kytkeytynyt naiskirjailija ei olisi voinut huonommin sopia 1960-lu-
vun radikalisoituvaan kulttuuri-ilmastoon, jossa keskustelu 1900-lu-
vun alun poliittisista jännitteistä ja luokkien välisistä suhteista oli 
noussut vahvasti esiin Väinö Linnan julkaistua trilogiansa. 

Talvion kiistelty rooli ja julkisuuskuva näkyvät Tuulion kirjoitta-
man elämäkerran vastaanotossa. Arvosteluja kirjoitettiin lähestul-
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koon kaikissa suurissa sanomalehdissä. Erityisen laajoja ne olivat 
Satakunnan Kansassa, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Uudessa 
Suomessa. Arviot olivat monisanaisia, ja suurin osa niistä otti läh-
tökohdakseen, että Talvion julkisuuskuva oli värittynyt ja että se 
kytkeytyi yhtäältä 1900-luvun alun ja toisaalta 1960-luvun aatemaa-
ilmaan. Myös Talvioon kohdistunut erityinen unohdus nousi tois-
tuvasti esille: esimerkiksi Aarne Laurila hämmästeli Suomen Sosiali-
demokraatin arviossa, kuinka Talvio oli Linnankosken kanssa ainoa 
1900-luvun alun kirjailijoista, joka ei ollut kokenut minkäänlaista 
renessanssia 1960-luvulla siten kuin Ilmari Kianto, V. A. Koskennie-
mi, Volter Kilpi, F. E. Sillanpää, Eino Leino tai Otto Manninen.94 
Tuulion asema tunnustettuna elämäkertakirjailijana, erityisen an-
siokkaana Talvio-tuntijana, ”suurnaisten biografina” ja jopa ”tiede-
naisena” tulee monissa arvioissa esiin.95 Suurin kritiikki kohdistui 
Talvion persoonaan ja tuotantoon, joka nähtiin vanhentuneena. 
Joukkoon mahtuu silti useita kriitikoita, jotka halusivat tuoda esiin 
Talvion tuotannon uudesta näkökulmasta ja hämmästyivät itsekin 
sen syvällisyyttä. Yleensä Talvio mainitaan tuotteliaimpana nais-
kirjailijana, vain yhdessä arviossa hänet nostetaan laajemman nais-
kirjailijajoukon osaksi rinnastamalla hänet Aino Kallakseen.96 Olli 
Nissinen nosti arviossaan Talvion tuotannon omalaatuisuudessaan 
ainutkertaiseksi ja Talvion toiseksi väkeväksi julistajanaiseksi Minna 
Canthin jälkeen.97

Todennäköisesti arvovaltaisin kriitikko oli itsekin vuonna 1965 
Suomen kirjallisuus -teokseen Talviosta kirjoittanut professori Rafael 
Koskimies. Hänen pitkät arvionsa elämäkerran molemmista osista 
Uudessa Suomessa olivat arvostavia. Hän oli yksi harvoista kriitikois-
ta, joka pohti laajemmin kirjailijaelämäkerran problematiikkaa ja 
näki ”tohtori Tuulion” teoksella myös tieteellistä arvoa. Etenkin elä-
mäkerran toisen osan ilmestyessä Koskimies häivytti ensimmäiseen 
osaan kohdistunutta kritiikkiään ja osoitti arvostusta Tuulion pe-
rinpohjaiselle, sitkeälle ja tieteelliselle työskentelylle. Tuulio nousee 
esiin Talvion takaa, mitä korostaa myös arvion kuvituksena käytetty 
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Tuulion valokuva.98 Kaikkien muiden arvioiden kuvituksena on 
käytetty Talvion kuvaa, jos kuvitusta on ylipäätään ollut.

Arviot kertovat Tyyni Tuulioon kohdistuneesta arvostuksesta bio-
grafina, joka on kuitenkin äärimmäiseen saakka hienotunteinen 
kohdettaan kuvatessaan. Tästä hienotunteisuudestaan Tuulio sai 
myös voimakkainta kritiikkiä: Koskimiehen tavoin monet toteavat 
Tuulion ilmeisen vaikeuden ”repiä rikki” niitä ”intohimojen verkos-
toja”, jotka Talviota ympäröivät.99 Myös arviot ovat hienotunteisia 
arvioidessaan Tuulion elämäkerran laatua: teoksen pyrkimystä ob-
jektiivisuuteen ja tavoitetta arvioida tuorein silmin Talvion persoo-
naa arvostetaan. Elämäkerran toisenkin osan ilmestyessä hyvin har-
vat kriitikot puuttuivat suoraan Tuuliolle ominaiseen poliittisuuden 
vaimeaan käsittelyyn, vaikka juuri sen olisi voinut kuvitella kiinnos-
tavan erityisesti Talvion viimeisten vuosikymmenten kohdalla.100 
Toisissa arvioissa mainitaan hienovaraisesti ”ruusunpunaisten lasien” 
tuomasta persoonallisesta sävystä, toisissa taas ilahdutaan kriitti-
syydestä ja ironiasta, jota Tuulio ymmärtäväisyydestään huolimatta 
kykenee Talviota kohtaan osoittamaan.101 

Harvoja poikkeuksia oli kirjailija-kirjallisuuskriitikko Eila Pen-
nanen, joka Koskimiehen tavoin suomi Tuuliota hienotunteisuu-
desta.102 Pennasen kritiikki on erityislaatuinen, koska hän erittelee 
terävästi Talvion luonnetta ja merkitystä. Muita kriitikoita voimak-
kaammin Pennanen jäi etenkin toisen osan kohdalla kaipaamaan 
todellisen kirjailijaelämäkerran syvyyttä, ”yhtenäistä arviointia kirjai-
lijan työn, hänen tuotantonsa laadusta ja merkityksestä”. Tämä olisi 
ollut erityisesti Talvion kaltaisen kirjailijan kohdalla välttämätöntä:

Hänen kireä ja suvaitsematon aatteellisuutensa saattoi hänet 
suosimaan poliittisia suuntia, jotka länsimaisen jälkimaail-
man silmissä ovat täysin menettäneet aikanaan Maila Tal-
viota hämänneen näennäisen ihanteellisuutensa. Olisi väärin 
tuomita Maila Talviota lopullisesti tämän poliittisen herk-
käuskoisuuden tähden, hänhän oli aikansa lapsi eikä sille 
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mitään voinut, ja hänellä oli paljon kohtalotovereita. Mutta 
hänen elämäntyönsä, taiteellinen toimintansa sovittaisi pal-
jon, jos se voitaisiin todeta täysipainoiseksi ja merkittäväksi 
suomalaisen kirjallisuuden osaksi myös jälkimaailman silmis-
sä. Sen vuoksi juuri nimenomaan Maila Talvion elämäkerta 
tuntuu puutteelliselta ilman tätä arviointia.103

Pennanen katsoo Tuulion suhtautuvan paikoitellen liian anteeksi-
antavasti Talvion elämän poliittisiin ulottuvuuksiin. Pennasen oma 
laaja-alainen kirjallinen ammattilaisuus näkyy arvion tarkkanä-
köisyydessä, olihan hän paitsi useita romaaneja julkaissut kirjailija 
myös arvostettu kriitikko, lehtikirjoittaja ja kirjallinen toimija eri-
laisissa instituutioissa.104 Pennasen omaa kiinnostusta naisen ase-
maan, naisten historiaan ja sosiaalisiin epäkohtiin heijastaa arvion 
loppukaneetti: ”Tyyni Tuulion merkittävä teos ei ole vain henkilö-
historiaa, se valaisee meidän tämänhetkisiä ongelmiamme hienolla 
tavalla.”105

Maila Talvion julkisuuskuvan ristiriitaisuus tuntuu syntyneen en-
nen muuta julkisen ja yksityisen minän välisestä yhteensopimat-
tomuudesta tai epäsoinnusta, kuten Liisi Huhtala myöhemmin 
1980-luvulla totesi. Talvio julistautui vahvasti aatteelliseksi kirjaili-
jaksi ja jätti yksityisen elämänsä ja minänsä julkisuuden ulkopuo-
lelle. Näin ollen hän toimi ”epänaisellisesti” pitäessään teoksensa 
ja yksityiselämänsä erillään.106 Tuulio pyrki teoksessaan avaamaan 
Talvion persoonaa juuri etsimällä näitä yhteyksiä yksityisen ja teos-
ten välillä etenkin varhaisteosten yhteydessä. Arvioista on luettavissa 
toive ehyen ja kokonaisen henkilökuvan rakentamisesta, mikä ker-
too samalla aikakauden elämäkertaihanteesta. Tuulio ei halunnut 
tai kyennyt avaamaan kaikkia Talvion persoonan ja elämän säröjä, 
mutta samalla hän tuli ilmaisseeksi sen, kuinka paraskaan elämäker-
ta ei voi tyhjentää yhtä elämää kokonaan.107 
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Kansakunta kerrontana. Eliel Aspelin-Haapkylä ja Suomalaisen  

Teatterin suomalainen menneisyys

Painamattomat lähteet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kirjallisuusarkisto (SKS Kia):

 Eliel Aspelin-Haapkylän arkisto 

Lehtileikekokoelma 71

Päiväkirjat ja almanakat A 489–490

Kaarlo ja Emilie Bergbomin arkisto 

Kirjekokoelmat 45, 46, 53

Painetut lähteet

Aspelin-Haapkylä, Eliel, Suomalaisen Teatterin historia I–IV. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, Helsinki 1906–1910.

Juhani Ahon kirjeitä. Toimittanut Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1986.

Lehdistö:

Aamulehti 1907

Aamulehti 1915

Aika 1907, 1911

Helsingin Sanomat 1906, 1907, 1909, 

 1912, 1915 

Historiallinen aikakauskirja 1912

Kaleva 1947

Karjala 1909 

Kotimaa 1915

Nya Argus 1916

Päivä 1908

Päivälehti 1902 

Tampereen Sanomat 1875 

Uusi Suometar 1904–1909, 1912, 1915 

Valvoja 1911

Wiborg´s Tidning 1873–1874

Kirjallisuus

Ahtiainen, Pekka ja Tervonen, Jukka, Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat. Matka suo-

malaiseen historiankirjoitukseen. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1996.

Anderson, Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

 Nationalism. Verso, London & New York 2006 (1983). 

Ankersmit, F.R., Historical Representation. Stanford University Press, Stanford 2001.

Aronsson, Peter & Fulsås, Narve & Haapala, Pertti & Jensen, Bernard Eric, Nordic National 

Histories. Teoksessa The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in 

National Histories. Toimittaneet Stefan Berger ja Chris Lorenz. Palgrave Macmillan, New 

York 2008.

Berg, Thoralf, Når, hvor og hvordan blev teater i Norge norsk teater? Institutt for drama, film 
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og teater, Trondheim 1996.

Carrard, Philippe, Theory of a Practice: Historical Enunciation and the Annales School. 

Teoksessa A New Philosophy of History. Toimittaneet Frank Ankersmit ja Hans Kellner. 

Reaktion Books, London 1995.

Cohn, Dorrit, Fiktion mieli. Gaudeamus, Helsinki 2006.

Engberg, Jens, Til hver mands nytte. Historien om det kongelige teater 1722-1995. Bind I. 

Frydenlund, København 1995.

Garritzen, Elise, Lähteiden lumoamat. Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalainen historian-

tutkimus Roomassa 1900-luvun alussa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011.
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Massachusetts & London 1990.
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Press, Iowa City 2004.
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”Pitäisi olla puoleksi runoilija voidakseen kirjoittaa historiaa…”  

Kirjoittavat naiset ja isänmaan historia nuorisolle

Painamattomat lähteet 

Kansallisarkisto (KA):

Ester Ståhlbergin arkisto

Ester Hällströmin päiväkirjat 

Saapuneet kirjeet

Kansanvalistusseuran arkisto

Kansanvalistusseuran toimikunnan pöytäkirjat sarja Ca 1898-1905
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Hilda Käkikosken kirjeet E. G. Palménille
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Ester Hällströmin kirjeet Helmi Krohnille
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Kaarlo Tiililän päiväkirja 19.11.1894 
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Fryxell, Anders, Kertomuksia Ruotsin historiasta nuorisoa varten. I osa. Gummerus, Jyväs-

kylä 1909.

Hilda Käkikoski kirjeittensä ja kirjoitelmiensa valossa I osa. Julkaissut Tilma Hainari. Kustan-

nusosakeyhtiö Kirja, Helsinki 1913.

Hilda Käkikoski kirjeittensä ja kirjoitelmiensa valossa II osa. Julkaissut Tilma Hainari. Kustan-

nusosakeyhtiö Kirja, Helsinki 1916.

Hilda Käkikoski kirjeittensä ja kirjoitelmiensa valossa. Julkaissut Tilma Hainari. Kotikasva-

tusyhdistys, 1927.

Hällström, Ester, F. M., Franzén. Elämäkertoja 14. Kansanvalistusseura, Helsinki 1905.

Kertomuksia ihmiskunnan historiasta. 5. osa, Uusi aika. Toim. K. Slöör ja J. Krohn. P. Wider-

holmin perill., Helsinki 1866–1874. 

Käkikoski, Hilda, Suomen historia nuorisolle 1. Pakanuuden aika. Kansanvalistusseura, 

Helsinki 1908.



363L Ä H T E E T  J A  K I R J A L L I S U U S

Käkikoski, Hilda, Suomen historia nuorisolle. 2:1. Keskiaika. Kansanvalistusseura, Helsinki 

1912.

Käkikoski, Hilda, Suomen historia nuorisolle. 2:2–3. Keskiaika. Suomen kansa rauhan töissä. 

Kansanvalistusseura, Helsinki 1913.

Käkikoski, Hilda, Suomen historia nuorisolle. 2:4. Keskiaika. Katolilaisuuden aika. Kansan-

valistusseura, Helsinki 1913.

Krohn, Julius, Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta. Suom. Helmi Krohn, toim. Sari 

Forsström. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004.

Krohn, Julius, Kertomuksia Suomen historiasta. Kustaa Aadolf ja Kristiina II. Suomen sisäl-

linen tila. Kansanvalistusseura, Helsinki 1915.

Suunnitelmia kansakoulun oppi- ja lukukirjoja varten. Komiteanmietintö 1899.

Talvio, Maila, Johan Ludvig Runeberg. Elämäkertoja 1. Kansanvalistusseura, Helsinki 1900.

Topelius, Zacharias, Maamme kirja. Kansanpainos Paavo Cajanderin suomennoksen poh-

jalla 1981 ilmestyneestä loistopainoksesta. Toim. Vesa Mäkinen. WSOY, Porvoo–Helsin-

ki–Juva 1989. 

Topelius, Zacharias, Dagböcker. 1. bandet, 1832–1834. Utgifna av Paul Nyberg. Schildt, 

Helsingfors 1918.

Lehdistö: 

Etelä-Suomi 1907

Helsingin Sanomat 1908

Historiallinen Aikakauskirja 1908

Päivälehti 1899

Uusi Aura 1900

Uusimaa 1908

Uusi-Suometar 1900

Valvoja 1901

Viipuri 1908

Åbo Underrättelser 1901

Kirjallisuus

Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka, Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat. Matka 

suomalaiseen historiankirjoitukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1996. 

Ahtisaari, Eeva, Käkikoski Hilda (1864–1912) kansanedustaja, opettaja, kirjailija. Teoksessa 

Suomen kansallisbiografia 5. Päätoimittaja Matti Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, Helsinki 2005.

Ahtisaari, Eeva, Hilda Käkikoski: Opettaja, puhuja ja poliitikko. Teoksessa Yksi kamari – kaksi 

sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1997. 

Engman, Marja, Det främmände ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten. 

Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors 1996.

Fewster, Derek, Visions of past glory. Nationalism and the construction of early Finnish his-

tory. Finnish Literature Society, Helsinki 2006. 

Huhtala, Liisi, Talvio, Maila (1871–1951) kirjailija, filosofian kunniatohtori. Teoksessa Suo-
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men kansallisbiografia 9. Päätoimittaja Matti Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 

Helsinki 2001.

Häggman, Kai, Paras tawara maailmassa. Suomalainen kustannustoiminta 1800-luvulta 

2000-luvulle. Otava, Helsinki 2008.

Inkilä, Arvo, Kansanvalistusseura Suomen vapaassa kansansivistystyössä. Otava, Helsinki 

1960.

Juvonen, Tuula, Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa. So-

siaali- ja terveysministeriö, Helsinki 1995.

Kaarninen, Mervi & Kinnunen, Tiina, “Hardly Any Women At All” - Finnish Historiogra-

phy Revisited. Storia della Storiografia. History of Historiography. Geschichte der Ge-

schichtsschreibung XXIII(46) 2004, 152–170. 

Karilas, Esteri, Isänmaan tytär. Hilda Käkikosken elämäkerta. WSOY, Porvoo– Helsinki 1934.

Majamaa, Raija, Krohn, Julius (1835–1888) suomen kielen ja kirjallisuuden professori, 

runoilija, toimittaja. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 5. Päätoimittaja Matti Klinge. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1998.

Klinge, Matti, Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. WSOY, Porvoo–Helsinki–Juva 

1998.

Klinge, Matti, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakult-

tuuri keisariaikana. Suomalaisen kirjallisuuden Seura, Helsinki 2010.

Krohn, Helmi, Elämäkerrallisia kuvia nuorisolle. Kolmas sarja. Otava, Helsinki 1920.

Krohn, Helmi, Isäni Julius Krohn ja hänen sukunsa. Otava, Helsinki 1942.

Lassila, Pertti, Ihanteiden isänmaa. Julius Krohnin romanttinen fennomania ja kirjallisuus. 

Yliopistopaino, Helsinki 2003. 

Leskelä-Kärki, Maarit, Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006.

Liikanen, Ilkka, Fennomania ja kansa. Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen 

puolueen synty. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1995.

Liikanen, Ilkka, Kansanvalistajien kansakunta. Teoksessa Kansa liikkeessä. Toimittaneet Risto 

Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds ja Henrik Stenius. Kirjayhtymä, Helsinki 1989. 

Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. Toimittaneet Elina Katainen, Tiina Kinnu-

nen, Eva Packalén ja Saara Tuomaala. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005.

Räty, Tuomo, Kansanvalistusseura kirjankustantajana 1875–1919. Aikuiskasvatuksen julkai-

sematon pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 1990.

Palmen, E. G., Fryxell, Anders. Teoksessa Tietosanakirja. Toinen osa. Tietosanakirja-osa-

keyhtiö, Helsinki 1910.

Rommi, Pirkko, Ernst Gustaf Palmén. Teoksessa Suomalaisia historiantutkijoita. Toimittanut 

Pentti Papunen. WSOY, Porvoo–Helsinki 1965.

Saaranen, Janne, Kohti sivistymistä ja vapautumista: suomalaisuuden rakentaminen Kan-
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sanvalistusseuran ja Työväen kalenterien elämäkertojen kautta 1900–1914. Historian 

julkaisematon pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto, 2011.

Setälä, Salme, Levoton veri - Kertoelma isäni E. N. Setälän ja äitini Helmi Krohnin nuoruu-

desta, esivanhemmista ja lapsuuteni kodista. WSOY, Porvoo–Helsinki 1966.

Smith, Bonnie G., The Adolescent Road to Historical Science. History of Education Quar-

terly. 33(4) 1993, 563–577. 

Smith, Bonnie G., The Gender of History. Men, Women, and Historical Practice. Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts 1998.

Ståhlberg, Ester, Mathilda Wrede. WSOY, Porvoo–Helsinki 1939.

Sulkunen, Irma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, Helsinki 2004.

Tiitta, Allan, Maamme kirja 130 vuotta – voiko 2,5 miljoonaa ihmistä olla väärässä? Teok-

sessa Topelius elää – Topelius lever. Topeliusseuran julkaisuja 1. Toimittaneet Satu Apo ja 

Märtha Norrback. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 2005.

Torstendahl, Rolf, Anders Fryxell 1795–1881. Teoksessa Svenska historiker. Från medeltid till 

våra dagar. Toimittaneet Ragnar Björk ja Alf W. Johansson. Norstedts, Stockholm, 2009.

Tuulio, Tyyni, Maila Talvion vuosikymmenet. I osa. WSOY, Porvoo–Helsinki 1963.

Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius ihmisenä ja runoilijana. 1. Otava, Helsinki 1912. 

Historia ”herätyksenä naisasian suurempaan harrastukseen”. Alexandra 

Gripenberg Suomen naisten menneisyyden tulkkina

Painamattomat lähteet 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kirjallisuusarkisto: 

Alexandra Gripenbergin kokoelma 

Alexandra Gripenbergin kirjeenvaihtoa 

Helsingin kaupunginarkisto: 

Suomen Naisyhdistyksen arkisto 

Alexandra Gripenbergin kirjeenvaihtoa 

Painetut lähteet 

Finska qvinnor på olika arbetsområden. Biografiskt album utgifvet af Finsk qvinnoförening. 

Otava, Helsingfors 1892. 

Gripenberg, Alexandra, Elizabeth Cady Stanton och kvinnosaksarbetet. Föredrag hållet i 

Stockholm, Hotel Continentals sal d. 30 maj 1896. Samson & Wallin, Stockholm 1896. 

Gripenberg, Alexandra, Reformarbetet till förbättrandet av kvinnans ställning III. Tidskriften 
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Koti ja Yhteiskunta, Helsingfors 1903. 

Gripenberg, Alexandra, Fredrika Runeberg. Teoksesta Finska Kvinnor på olika arbetsområ-

den. Suom. Hilda Käkikoski. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1904. 

Gripenberg, Alexandra, Naisasian kehitys eri maissa I. Tekijän lisäyksillä suomentanut Tilma 

Forsström. WSOY, Porvoo 1905. 

Gripenberg, Alexandra, Naisasian kehitys eri maissa II. Suomentanut Ilmi Kallia. WSOY, 

Porvoo, 1906. 

Gripenberg, Alexandra, Naisasian kehitys eri maissa III. Suomentanut Tilma Hainari ja Ilmi 

Kallia. WSOY, Porvoo, 1908. 

Gripenberg, Alexandra, Naisasian kehitys eri maissa IV. Suomentanut Tilma Hainari. WSOY, 

Porvoo 1909. 

Hagman, Lucia, Muutamia piirteitä Fredrika Bremerin kehityselämästä. Teoksessa Fredrika 

Bremer 1801-1901. WSOY, Porvoo 1901. 

Hagman, Lucia, Tarkoitus ja tie. Teoksessa Lukukirja Suomen naisille. Toimittaneet Liisa 
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