
suhteen. Amerikkalaiwaikuttei-
sen behaviorismin laajempi kä-
sittely esimerkkiai,neiston valos-
sa olisi ollut suotava,a. Behavio-
rismi vaikuttaa joka tapaukses-
sa varsin l,aajalti käyttäytymis-
tieteiden alaJla ja on monin pa.i-
koin täysin hallitseva ajattel,uta-
pa. Psykologian yhfieiskunxtralli-
nen käyttö on meilläkin psy-
kol,ogi,an luonnetrta koskevassa
sekä tiedepoiliirttisessa keskust€-
lussa ollut esillä. Suornalai.sen
lukijan mielerstä aluetta ei var-
maankaan käsitellä kytiksi. Toi-
saaltra juuri käydyssä keskuste-
lussa, joka osa,l,taan vereo psy-
kologian yhteiskunna,l,lisen käy-
tön Lisä?i,ntyrnisestä työelärnässä,
terapiassa jne., on vaadittu eri-
laisten tieteel,listen vaihtoehto-
jen esille pääsemistä. Tiissä mie-
tressä Yleinen psykologi,a on mi-
tä fervertullein uutuus ja siihen
kannaütaa psykologiastä, myiis
sosi,aalipsykologiasta (sekin
mahtuu yleisen psykologian
puitteisiin), ki,innostuneen tutus-
tua.

Eero Lahelma

Seitsemän velieksen ia
Suomen kansan
siveellinen vaellus

Aarne Kinrutnen: Tuli,, aunnko
ia seitsemän ueliestö, WSOY
7973,260 xaua
Helge Pohlolan-Pirhonen: Kan-
sal+u,nta löAtöä itsensä 1808-
7855, Kansakunrwn historin lll,
WSOY 7973,704 srun

Profeseori Aarne Kinm,unen on
ottanut uudes^sa teoksessaan tar-
kastelun kohteeksi kansalliskir-
jallisuutemme suosi,tuirnman rp-
maanin. Hän on luopunut koko-
naan taustalähtöisistä näkökul-
misüa ja pirtäytyy rtiukasti vain
siihen, minkä lukija voi kohda-
ta rp,maanin sivuilta. Nün pal-
jon kuin Iüvestä onkin kirjoi-
tettu, antaa tämä rnodernein
rnenetelmin,suoritetrtu üutkimus

mielenküntoirsen ja uuden nä-
lcemyksen I(iven romaanisüa.

Kinnunen torteaa, erttä Seitse-
män veljeksen tapahtumat nou-
dattavat noussvan intensi,tee(in
sääntöä. Tämä on helppo havai-
ta, kun romaanin üap,ahtumilla
on taipumus toistua. Toirstoa seu-
raten tuJevat muurtoksot panem-
min lukijan näkWiin.

Tässä lehdessä li,enee aiheel-
lista viitata erääseen toistoorl
johon Kinnu,nen ei tosin paljon
puutu, nimittiün viinan juoniti,a
kuvaaviin kohtauksiin. Niihin
Kivi twr,tuu liittäneen kerta ker-
r:alta voimistuvan varoitul<sen
(vrt. Alkoholipo,lirtiikka 1966, s.

70). Ensimmäisellä kerralla pa-
Iaa pirtti, sattuu aineellinen
vahinko, toisella kqralla on Hü-
denkiven liepeiJlä tapahtumai-
sillaen veljesrnurha ja lopulta
u,hkaa taivaan kirous, kun Lusi-
leerus ilmestyy Sirneo,nille ja
lähettää üerveisensä veljeksiltre.

Vafüka Seitsernäin veljel<sen
kansankuvauksen luotettavuus
ei kuulukaan tutkirnukse,n var-
sinaisün trehtävün, ei Kirrnunern
kui,tenkaan malta olla vii,ttaa-
rnatt€ August Ahlqvistin muser-
tavaan arvosteluu,n: "Tämä rah-
vas ei ol,e mi,ssään sellainen kuin
tämän kirjan sankarit; hiljainen,
vakaa kansa, joka on naivannut
ja yhä e elleen raivaa rlaarnme
korv,et viljelykrsell,e, on aivan
toista. Iaatu,a kuin Innpivaaran
uuditsasukkaat."

Tässä yhteydmsä l(innunen
kurüsuu toisenkin asianrtuntevan
todistajan, Mathias Putkosen, jo-
ka vuonna 1865 julkaisi teoksen
Kristillinen siveysoppi kanea,Ile.
Purtrkosel,lape onkin vain sangen
rnasentavaa näyütöä kansamme
siveellisestä vaellukses,ta: "rie-
tassuisuus, kirosuus ja iwtasuw,
pöyhistelevä ko'peug petollisuus,
niinpä halu ryyppimäänkin; sa-
nr'lla .sanrorcrn: raaka jumalatto-
muus ja iljettävät vehkeet."

Ahlqvist oli 'tavalJ.aan oikeas-
sa. Toista oli Suomen kansa kuin
Impivaaran uudisasukkaat, jot-
ka Kivi irl,meisesti näki liian
edullisessa valossa. Kysymyk-
,sessä on itse asiassa idealisoitu
kertomus talonpoiki,en elämästä.
Jo siihe,n ai,kaan opettavainen ja

saarnaava kirjaiLlisuus sai käyt-
tää mitä karkeimpia ja julmim-
pia esime,rkkejä, kaunokirjalli-
sutrs ei. Ehkä ajat, ovat Kiven
päivien jäfkeen muuttuneert?

Ailqvi:st, joka its.ekin oli usein
harkeasanainen, ei varma,an ol-
lut närkästynyt nii,nkään veljes-
ten edesottamuksista kuin siirtä,
että kysymyksessä oli yrjökos-
kislainen ki4ailija. Kivi oli täs-
sä fennomaanien sisäisüen riitai-
suuksien uhri, kuten viimeksi
Veijo Meri on rteoksessaa,n Alek-
sis Streu:,vallin elämä painotta.nut.

Viime vuosisadarn ihanteelli-
nen kansankuva on todella on-
ge,lma, kun perehtyy profussori
Ifulge Pohjolan-Pirhosen uuteen
teokseen, joss,a tarka,süell'aan
maarnme vaiheita Suomen so-
dasta Krimin sod,an päiliin.
Tekijä on ,sääDüt päätökseen
suuren urakkansa, Iiansakunnan
historian kolme ensimmäistä
I'aajaa osaa Isonviha"n ajojsta
ailkaern. Tärnä taitavasti popula-
rirsoiüu ja mielenküntois,esüi kir-
joirtettu te,o*sarja ei setrraa ai-
noastaran val,tiolürsia tapa]ü,urnia,
vaan tarjoara myäs m,ornitahoi-
sen kutrttuurihistoriallisen läpi-
leiikkauksen. Täirkeä osa on täs-
sä työssä ollut myäs kuvatoi-
mittaja,lla, ma,isteri Hertta Tir-
rasella.

Mitrlainen oli sitten se ka.nsa-
kunta, joka viime vuosisadaUa
löysi itsensä? Pohjolan-Pirhoeen
antama kuva ei ole kaikissa koh-
din trodeJ.lakaan l<ovin valoi'sa.
Herännäisjohtaja Jonas Lagus
antoi metrko synrkkäsäWisen ar-
vostelun tuon ajan paPistosta.
Erds toinen todistaja yksilöi
Penniön seurakunnan kirkon-
miehien hair,ahduksia. Vuosisa-
dan kolmen ensimmäisen vuosi-
kyrnmenen airkana Peorniön sie-
lunpaimenrista kymmenren syyl-
listyi salavuoteuteen, yksi kuoli
syfilikseen ja yksi erosi viras-
taan. Turun akatemiarsta lähti
"enemmän huonosti kuin hYvin
kawatettuja kristinuskon oPet-
tajia".

Alempaan papistoon kuuluvi-
en kirkonmiesten siistimättömätt
ja karkeat saarnat koituivat her-
rasväe1le pahennukseksi. Yht€i-
nen rahvas kyllä hyväksyi rosoi-
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set paimenensa, jos nä'rnä puhui-
vat uskonkysymyksistä. Mutta
joskus saattoi rsaarnan aiheena
olla "kaikenlaiset zuude1mat"
tai houzut ja niiden historia.

Ihanteellisen kansankuvan
muovaajana rnainitaan tavalli-
sesti Runeberg. Kun hän saapui
Porvooseen, olivat lukion olot
kaaosmaisella kannalla. Oppi-
J,aat jäivät pois tunneirlta, käyt-
täytyivät röyhkeäst'i, juopotteli-
vat j,a hurjastelivat. Runeberg
sai aivan aiheelli:sesti ankaran
kuri,npitäjän maineen, kun hän
koetti sop,euttaa oppilaitaan
ihanteita vastaavaan järiestyk-
se€n.

Yliopistossa olivat jä{estys-
säännöt ankarat, vansinkin kun
kaikenlaisessa vallattornuudessa
herkästi nähtün vaJ.lankuLmous-
mieli:alaa. Ylioppilaiden kuritta-
mi:seksi kaida-Ile tielle oli kiel-
lstty ulkona liikkuminen kello
§rmmenen jäIkeen ill"alla, kort-
ti- ja noppapeli, tupa.kanpoltto
kadulla, raju ratsastaminen, ra-
ketin heittämi,nen ja kiväärillä
ampuminen.

Mi,ten tarkasti esivalta yliop-
pitraitaan valvoi, käy selvästi il-
mi ns. puol'alais,ten maljan juo-
misesta. Tilaisuuden osanottajat
olisivat joutuneet rivimiehiksi
Venäjän armeijaan, ellei o,lisi
keksitty näppärää selitystä: puo-
lalainen ma,lja tarkoitti lasin
juomista vümeiseen pisaraan.
Runebergiakia uhkasi karkoitus
Venäjäl1,e. Vuosikyrnmenien ku-
luttua hän piti ylioppilasnielen-
osoituksesta annettua valheellis-
ta selitystä vastenmiel"isenä. Hä-
nestä olisi ollu,t miehekkäämpää
tunnustaa. Mutta jos Ru,neberg
olisi Venäjälle joutunut, hän oli-
si ensimmäirsessä sopivassa tilai-
suud,essa ampunut Nikolai I:n,
niin hän ystävi11een jälkeen pän
uhkaili.

Teoksessa on hauska kuva tur-
kulaisesta ensimmäse,n luokan
ravintolasüa vuodelüa 1813. Tästä
kuten muistakin tuon ajan ku-
vista käy ilmi, että hienoimmis-
sakin ravintoloissa sulrtauduttiin
varsin suvaitrsevaisesti holtitto-
maan juopotteluun ja sen liitän-
näisilmiöihin, törkeääin süvotto-
muuteen, tappeluihin, herjauk-
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siin, uhkapelün ja karkeaan
naistenmetsästykseen.

Millaista olikaan sitten rah-
vaan si.veellinen vaellus, kun
johtavat säädyt näyttivät tällais-
ta esirnerkkiä. Maaseudulle levi-
§vät kartrtuvan varallisuuden
myötä uudet kulu,tustottumuk-
set, vaikka sarnalfa yhtei:skun-
nallinen kurjuus lisääntyi tüat-
toman väestön kasvaessa üu]va-
veden tavoin. Mah,t"italonpoja.t
omaksui,vat suurerl maailman
korslmn, ja korneuden henki le-
visi maaseudullekin. Yrjö Kos-
kisen mieles$ä hämeenkyröläis-
ten suurin vika oli turhamai-
suus: "Vaatteilla ja ajokaluilla
semmirnkin öyhätään." Vükko-
kaudret saattoivat kulu,a iuopot-
teluun j a kortinpeluuseen.

Suornen Talousseu::a koetti
op,eütaa perunan viljelyä ja antoi
kulta- j,a hopeamitaleita niil]e,
jotJ<a "perunasta valmistivat
suurirunan määrän hyvää palo-
viinaa, rommia ja arrakkia".
Niinpä peruman viljely levi,si
pian ympäri Suomea.

Talousseuran sihteeri Böcker
oli kuitenkin innokas raittiuden
ystävä ja,teroitti kirioi,tuksis-
saan juopottelun turmiollisuut-
ta. Vuonna 1816 seura järrjesti
palkintokysymyksen viinaongel-
mista ja sai kolmattalqrmrnentä
vastausta. Kansan juomahimosta
annettün synkkä kuva. "Koska
viinan keittäminen use,in oli
naisten työtä, he yökaudet viina-
pannun ääressä istuessaa'n tot-
tuivat tavan takaa maistelemaan
siitä valuvaa nestettä. Vanhern-
mat totuthivat, jopa joskus pa-
kottamallakin, lapsensa nautti-
maan viinaa. Lukusilla iuomin-
git olivat yl,eisiä, ja papiston ve-
ronkannon aikana talonpoikia
kesti,ttiin viinalla. Useilla ßeu-
duilla kerrottii,n kymmene{nr}en
osan aikuisesta väestcistä olevan
miltei joka päivä juovtrksissa.
Ehdottoman raittiita oLi tosin
myös, eräin paikoin noirn 4-6
prorsenttia miespuoli,sesüakin ai-
kui,sesta väesrtöstä."

Monet painottivat viinanrpol-
ton taloudelli.sta rnerkitystä. Se

korotti tuotteiden hintoja ja teki
rnaanviljelyksen kannattavaksi.
Haittojen vähentärniseksi e,trdo-

tettün poltüoajan supistramista,
rnulltamat esittivät jopa täydel-
lilstä polttokieltoa.

Liialli,sta alkoholin käyttöä
vastustamaan nousi eräänlaisena
ryhtiliikkeenä herännäisyys. To-
sin monilla sen johtomiebjllä oli
ennakkoluuloton suhtautuminen
alkoholün eikä liiallista käyttöä
heränneiden piirissä aina p'ahek-
suttu. Ottihan Paavo Ruotsalai-
nrenkin usein viinaryypyn pää§-
täkseen oikeaan sa,arnaviree-
seen.

Pontevasti ryhtyi viinan käyt-
töä ruoskimaan sen sijaan Hen-
rik ßenqvist. Härren ,nostatta-
mansa herätysliike pakotti lipe-
riläirset luopumaan villünty-
neistä üavoistaan, juopotte,lusta
ja noituudesta. Renqvist julkaisi
myös raittiutta vaativan kirjan
Wiinan kauhistus (1835), jol,Ia
on hyvin tärkeä sija nai,ttiulstiik-
keemme hisüoriassa.

Lamtadius aloitti puolestaan
Lapissa taistelun "viinan perke-
lettä' vastaan. "Pirttn kusi"
syöksi kirkkomatkoillakin um-
pihuma,laiset hankeen ja pani
heidät päihtyneinä toikkaroi-
maan lferran huoneessa. Julki-
syntiset ja tapakristitSrt - "re-
helliset varkaat", "kunnialliset
viinaporvarit" ja "siveät huorat"

- 
hän tahtoi ravistaa totiseen

parannukseen. Väkevää oli sü,s

Lapin apostolin kielenkäyttö, ei-
kä hänen saarnoistaan puuttu-
nut yhteiskunnaltistakaan julis-
tus,ta.

Tä§,sä muutamia poimintoja
Pohjolan-Pirho,sen teoksesta. AI-
koholi,poliittisesta näkökulmasta
se herättää kyllä §qrmyksen:
Mistä saivat viime vuosisadan
kirjailijat idealistisen kuvansa
Suomen kansasta? Ei se tun'nu
ainakaan elävästä elämästä ote-
turlta. Mutta ehkäpä Saarijärven
salomailla eleli sentään joku
Paavokin.

Eero Saarenheimo




