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LUKIJALLE 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas on epäilemättä sotienjälkeisen ajan 

merkittävimpiä romaaneja Suomessa. Ihme kyllä se ei kuitenkaan ole 

saanut tutkijoita vielä kovinkaan paljon liikkeelle, vaikka romaanista 

sinänsä on kirjoitettu enemmän kuin kai mistään muusta kaunokirjalli

sesta teoksesta Suomessa. Haluni paneutua lähemmin Linnan mestari

teokseen heräsi 80-luvun alussa pitämieni Linnaa käsitelleiden luen

tosarjojen yhteydessä. Tämä johdatti myös haastattelemaan Linnan en

tisiä asetovereita Jalkaväkirykmentti 8: n pataljoonasta, Heidän 

välityksellään saadusta materiaalista toivon mukaan versoo vielä lisää 

Tuntematonta koskevaa tutkimusta. Ukon rykmentin veteraaneille lausun 

parhaat kiitokset vaivannäöstä. Kirjailija Väinö Linna suostui myös 

ystävällisesti esittämään näkemyksensä romaanin konfliktiluonteesta, 

mistä esitän hänelle kunnioittavat kiitokseni. 

Tutkimuksen tieteelliset tarkastajat, professori Yrjö Varpio ja apu

laisprofessori Tarmo Kunnas, esittivät monia sekä yksityiskohtaisia että 

laajempimerkityksisiä huomautuksia, jotka otin kiitollisena huomioon. 

Jyväskylän yliopiston julkaisutoimikuntaa kiitän siitä, että se hyväksyi 

tutkimuksen sarjaansa. Studies in the arts -sarjan toimittajaa, profes

sori Kalevi Pöykköä kiitän hyvästä yhteistyöstä tutkimuksen julkaise

misen eri vaiheissa. 

Keuruun Kippavuorella Runebergin päivänä 1984 

Pekka Lilja 



ABSTRACT 

Lilja, Pekka, Väinö Linna's 'Unknown Soldier' as a conflict novel. 
Struggle of norms / Pekka Lilja. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 
1984. - 121 s. - (Jyväskylä Studies in the Arts, ISSN 0075-4633; 21). 
ISBN 951-679-068-2 

Väinö Linna's novel "The Unknown Soldier" (1954) aroused more debate 
than any other work to date in Finland. A particular object of debate 
was his depiction of the Finnish soldier. Linna consciously set about 
destroying the myth of the idealistic Finnish soldier figure of J. L. 
Runeberg's 'Ensign Stool'. In thus doing, he assumed a position of 
conflict against the prevailing attitudes to the Finnish soldier. 

Väinö Linna's novel, however, also contains a powerful structural 
conflict. The progress of the plot relies integrally on the conflict 
inherent in it. His method in this regard is dialectical. A frame of 
reference for the conflict in the novel, as well as a code explaining it, 
is to be found in the dichotomy of official and unofficial norms and 
their observation in a military unit as set out in Knut Pipping's doc
toral thesis in sociology "The Company as a micro-society" ( 194 7). 
Pipping's population is exactly the same as Linna's: both writers ex
amine principally a machine gun company comprising mainly soldiers 
doing their military service in the socalled Continuation War between 
Finland and the Soviet Union in the period 1941-1944. The similarities 
in their respective observations are striking. 

Linna's conflict is most relevantly to be seen in his description of 
Finnish patriotism, the Finnish soldier and his enemy. In all of these 
Linna deviates significantly from the officially normative image. Linna's 
point of view is that of the rank-and-file, the common man dressed in 
military uniform. Yet Linna does not question the justification of Fin
land defending herself. Similarly it would be unjust to accuse the 
soldiers of "The Unknown Soldier" of a lacking patriotism, since, de
spite their grumbling and despite their criticism of idealistic values, 
they do their duty. 

Together with the changes that have taken place in the cultural atrnos
phere of post-war Finnish society, the ideological conflict of the novel 
has lost its pointedness. Yet this pointedness is retained in the struc
tural conflict of the novel. A composition based on powerful conflicts is 
also typical of other works by Linna. 

Väinö Linna / The Unknown Soldier / Conflict / Conflict novel 
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TAUSTA JA TEHTÄVÄ 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas herätti keskustelua enemmän kuin 

mikään muu kaunokirjallinen teos Suomessa. Käytyä keskustelua ei 

kannata tässä käydä referoimaan, sillä esimerkiksi Stormbom on selos

tanut sitä verraten perusteellisesti. 1 Keskustelussa pääpaino ei ollut

teoksen taiteellisissa ansioissa, niitä ei juuri kukaan yrittänytkään 

kiistää, vaan huomio kohdistui siihen kuvaan, minkä Linna antoi suoma

laisesta sotilaasta. Toini Havu osui kuuluisaksi tulleessa arvostelussaan 

Purnaajan sota2 heti asian ytimeen todetessaan: "Linna on riisunut

suomalaisen sotilaan viimeisestäkin krimskramssuista ja sankarihelyistä 

runebergiläisessä mielessä." Runebergin nimi selittyy Tuntemattomalla 

itselläänkin. Siellähän Runeberg ja hänen Vänrikki Stoolin tarinansa 

tulevat esiin useaan otteeseen. 

Linna itse ilmaisi asian hiukan toisin mutta samaa tarkoittaen kir

jeessään 16. 2.1955 Pentti Laineelle, joka toimi Linnan pataljoonassa, 

1/ JR 8: ssa, sekä konekiväärikomppanian että suurimman osan sodasta 

kiväärikomppanian päällikkönä: "Jos minä kritikoin ja irvistelen fraasi

isänmaallisuuta niin samalla tavalla tekevät varmasti myöskin rintamalla 

olleet upseerit eikä ainoastaan miehistö. Ja se on aivan oikein, sillä tuo 

T. K. isänmaallisuus on liian pinnallista eikä kestä todella raskaita jär

kytyksiä ja siitä asiasta pitäisi 44 kesä olla tarpeeksi painava todistus. 

Minun kirjani ei ole vahingollinen terveelle maanpuolustushengelle vaan 

lujittaa sitä, ja elleivät eräät sokeat upseerit Helsingissä sitä tajua, 

niin vika ei ole minun vaan heidän. Mutta tarpeettoman ja kestämät

tömän uhon se riisuu ja maanpuolustushengelle se on vain eduksi. 

Meidän on lähdettävä uuden tilanteen pohjalta. Vanhat fraasit eivät 

silloin kelpaa. Tämä kansa on niin pieni, ettei meillä ole varaa jättää 
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maanpuolustushengen ulkopuolelle suurta osaa kansasta ja vanhat fraa

sit jättävät sen. Niissä oli liian paljon eräänlaista "lyseolaisisän

maallisuutta" joka on vieras sille suurelle kansanosalle, jonka kes

kuudessa minä elän." 

Linna selosti julkisestikin intentioitaan samoihin aikoihin. Tampere

seuran kokouksessa helmikuun alussa 1955 hän puolustautui syytöksiä 

vastaan. Linna painotti ensinnäkin sitä, ettei Tuntematon sotilas ole 

taistelukertomus vaan romaani, mikä oli keskustelun tiimellyksessä 

monilta unohtunut. Hän oli pyrkinyt etsimään sitä, mikä oli oleellista 

suomalaisessa sodassa. Linna selosti mitä hän oli muutamilla henkilö

hahmoillaan tarkoittanut ja kielsi kiistanalaisimpien hahmojen, Karjulan 

ja Raili Kotilaisen olevan yleistyksiä. Kotilaisessa hän oli halunnut 

kääntää näkyviin mitalin toisenkin puolen lottamyytistä. 
3 

Linna sanoi, 

ettii hiin ei suink11an halunnut. riistää suomalaiselta sotilaalta arvoa, 

sodalta kylläkin. 
4 

Jos sotilaat eivät pitäneet sodasta eivätkä siitä 

puhuneet, niin se oli Linnan r1ielestä luettava heille mieluumminkin 

ansioksi. 
5 

Vuosikymmentä myöhemmin Linna palasi samaan asiaan; nyt spesi

fisesti Runebergin merkeissä. Hän piti Abo Akademin ylioppilaskunnan 

Runebergin päivän juhlassa vuonna 1964 puheen Runeberg ja suomalai

nen kansalaismentaliteetti, 
6 

jossa hän voimakkaasti kritikoi erityisesti 

sitä suomalaisen sotilaan kuvaa, jonka Runeberg "ryysyevankeliumil

laan" oli luonut ja ilmoitti itse Tuntemattomassa pyrkineensä murtamaan 

tuota kuvaa. Tosin Linna aivan oikein, sivumennen, huomauttaa, että 

kuva on yhtä paljon Runebergin tulkitsijoiden kuin Runebergin itsensä 

luoma. Viisitoista vuotta myöhemmin Linna vielä tarkensi Turun puhet

taan ja huomautti nimenomaan kritikoineensä sitä vääristynyttä ja epä

aitoa tapaa vastaan, millä Runebergia oli tulkittu, enemmänkin kuin 

runoilija Runebergia. 
7 

Linnan protesti kohdistuu siis perinteiseen rune

bergiläisyyteen, joka oli sotia edeltäneen isänmaallisuuden keskeisiä 

ainesosia. 

Eivät Linnan ajatukset runebergiläisyydestä toki mitään uusia 

olleet. Eino Leino kirjoitti vuonna 1908 Päivässä, nr. 1, artikkelin, 

jonka otsikko on Runeberg-päivän vietosta sananen. Leinon ajatukset 

ovat niin linnamaisia, lähes alikersantti Lahtisen suuhun siirtyneitä, 

että ne kannattaa siteerata tähän. 
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Se on ohitse jälleen. On juhlittu, on juhlavalaistu. On kuultu 
ylioppilaslaulua, on nähty "Vänrikki Stoolin tarinain" kuvaelmia. On 
soitettu Porin marssia, on laulettu Maamme-laulua. On isänmaalli
sesti innostuttu. 

Puhuakseni nyt aivan rehellisesti ja subjektiivisesti: tuo 
kaikki on tehnyt minuun sen vaikutuksen kuin olisi tanssittu hauta
jaisissa. 

Se ei enää ole totta tuo kaikki. Se oli kenties totuus aikanaan. 
Nyt se on valhetta. Me emme usko siihen enää. Me emme usko 
Pilven veikkoon, Porin marssiin, Sotilaspoikaan tahi Maamme
lauluun. Ne olivat menneen ajan ihanteita. Meidän täytyy kääntää 
silmämme eteenpäin. Pois Sven Tuuvasta, pois Adlercreutzista, pois 
Torpan tytöstä ja Kuolevasta soturista. Kenties ne kerran olivat 
omiaan todellista isänmaallista innostusta herättämään. Nyt ne vaan 
ylläpitävät sitä valekansallisuutta, sitä vale-isänmaallisuutta, sitä 
rummunpäristävää humpuukia, joka täällä joka taholla kohtaa korvi
amme. 

Ne ovat valhetta nuo "Lurjuksen" veriset vaatteet meille. Ne 
ovat veristä valhetta nuo luutnantti Zidenin huikeat hurraa-huudot 
meille. Kenties ne ovat kaunista valhetta, mutta se ei auta asiaa. 
Niiden täytyy pois, jos mieli kansallisen totuuden taas astua aske
leensa eteenpäin. 

Kovin valheellinen historialliseen totuuteen verrattuna Runebergin 

kuva Suomen sodasta toki olikin. Itse asiassa todelliset Suomen sodan 

sotilaat muistuttivat paljon Linnan kuvaamia toisen Suomen sodan sotu

reita. 

Kannattaa panna merkille, että Leinon suhtautuminen runon 

Numero viisitoista Stolt lurjukselle annettaviin verisiin vaatteisiin on 

samanlainen kuin Linnankin. Kumpikaan ei hyväksynyt Runebergin 

"ryysyläisevankeliumia". 

Aivan kuten Linna Leinokin näkee Runebergin juhlinnassa ja rune

bergiläisen hurraapatriotismin lietsonnassa kansaa erottavan eikä kansaa 

yhdistävän tekijän. Linnahan edelläsiteeratussa kirjeessä piti vanhoihin 

fraaseihin nojautuvaa isänmaallisuutta vieraana sille suurelle kansan

enemmistölle, jonka keskuudessa hän eli. Leino puolestaan kirjoittaa 

mainitussa artikkelissaan. 

Ja minä ajattelin Suomen Kansallisteatterista palatessani: tämä 
on yläluokan huvia. Tämä ei liikuta Suomen ka�san suurta enemmis
töä niin nimeksikään. Tämä on herraskomeutta. Tämä ei ole mikään 
kansallisjuhla. Tämä ei yhdistä, vaan erottaa. Tämä on juhla herras
väkeä varten. Tälle pohjalle ei ikinä uutta, lujempaa, eheämpää ja 
rehellisempää suomalaista kansallishenkeä rakenneta. 

Linna on siis suhtautumisessaan ns. runebergiläisyyteen ja siihen 

pohjautuvaan isänmaallisuuteen paljon nuoren Leinon hengenheimolainen. 

Jatkosota ei ollut saanut ennen Linnan romaania merkittävää kuvaus

ta. Olavi Paavolainen oli kaivannut sen tekijää jo vuonna 1942. Hän 



4 

epäili, että hänen kirjallinen sukupolvensa jäisi vieraaksi tälle sodalle, 
joka ei ollut asetelmaltaan yhtä yksinkertainen kuin talvisota. Paavo
lainen huudahti 28.7.1942: 

Missä on tämän sodan kirjailija? Paras talvisotaa kuvaileva 
opus oli "Kollaa kestää", mutta Palolampi on nykyään jo ikämies ja 
herraskaisesti maksatautinen. Koko kirjallinen sukupolvenikin on jo 
vanha, ja sen veri on maksoittunutta. Joskus on minulla raivokkaan 
katkera tunne siitä, että voisin itse sanoa jotakin vapauttavaa 
tämän sodan ongelmien käärmekiemurasta. Sitten sorrun taas syvim
pään toivottomuuteen. Yksi asia on kuitenkin varma: en ole kalan
verinen - palan, palan yhä. Mutta missä on se tuleva uusi sotakir
jailija - hän, joka "ei banalisoi sotaa"? Missä hän on? Kannaksella -
Poventsassa - Krivissä - Tuoppajärven kamalissa erämaissako, 
etulinjassa, yksin, vielä toivotto�ltma, vielä sekavana ajatuksiltaan, 
mutta jo luomisen kiihkoa täynnä? 
Paavolaisen kaipaama mies oli jo luomisen kiihkoa täynnä: ei Paavo

laisen nimeltä mainitsemissa paikoissa vaan Syvärillä. Väinö Linna oli 
kesällä 1942 aloittanut sotakertomuksen tekemisen. Sen nimi oli Yli 
kahden rajan. 9 Tämä tekele ei ole kanta-Tuntematon, mutta sotaromaa
nin ajatuksen se jätti joka tapauksessa itämään Väinö Linnan mieleen. 

Jatkosodan prol.>le111aatlisuutta Suomen kirjallisuudessa osoittaa se, 
että kesti kymmenen vuotta sodan päättymisestä ennen kuin tämä sota 
sai kaunokirjallisesti merkittävät kuvaajansa. Syksyllä 1954 pato vihdoin 
murtui: silloin ilmestyivät Linnan Tuntematon sotilas, Jussi Talven 
Ystäviä ja vihollisia ja Unto Seppäsen Evakko. Viimeksimainittu voidaan 
tässä jättää vähemmälle huomiolle, koska se ei kuvaa suomalaista soti
lasta vaan Karjalan heimon traagista kohtaloa. Ei toki ole unohdettava 
sitä, että Pentti Haanpää toi suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ensim
mäiset kriittiset jatkosodan kuvaukset; novellikokoelmassa Nykyaikaa 
(1942) vielä peitetysti, mutta romaanissa Yhdeksän miehen saappaat 
( 1945) jo hyvin Linnaa ennakoivin äänenpainoin. 

Hyvin useat kriitikot arvioivat rinnakkain Linnan ja Talven romaa
neja. Näin teki jo Toini Havu, lO joka asetti Talven romaanin paljon 
edelle Tuntematonta, sillä hänen mukaansa Talvella oli kyky nähdä asiat 
laajemmasta perspektiivistä kuin Linnalla. Myös Matti Kuusi arvioi ne 
saman otsikon, Sotaromaanit, alla. 11 Kuusen preferenssijärjestys on
päinvastainen kuin Havulla, vaikka Kuusi toki myöntää Talvenkin romaa
nin ansiokkaaksi. Kuusi toteaa hieman ironisesti, että Talven sota on 
juuri sellaista kuin lukijat ja lukijattaret mielellään odottavan sen 
olevan: hirvittävää mutta romanttista, järjetöntä mutta pohjaltaan tyy
likästä. Tässä Kuusi varmaankin osuu asian ytimeen. Linnan romaanin 
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aiheuttama kohu johtui siitä, että se ei vastannut idealistisesti 
asennoituneiden lukijoiden odotuksia; ei ainakaan niiden, joilta puuttui 
oma kokemus rintamasotilaan olosta ja elosta. 

Pekka Lappalainen arvosteli myös peräjälkeen Talven ja Linnan 
romaanit Parnassossa. 12 Otsikoinnista, jos se on Lappalaisen oma,
näkyy mitä hän on Tuntemattomassa pitänyt olennaisena: Tuntemattoman 
arvostelu on otsikoitu Sodan todelliset kasvot. Lappalainen näkee 
romaaneissa paljon enemmän yhteistä kuin Matti Kuusi. 13 Lappalainen
pitää molempia romaaneja sekä dokumentin että taideteoksen vaatimukset 

täyttävinä. 
Merkittävistä kriitikoistamme myös Pekka Mattila arvosteli sekä 

Talven että Linnan teokset. Mattila piti Talven kirjaa hyvänä doku
menttina ja sen henkilökuvausta paikoin oivallisena. Tyylissä hän sen 
sijaan näki jonkun verran huomautettavaa.14 Rafael Koskimiehen arvio

Talven romaanista on hyvin samantapainen kuin Mattilankin mutta nui
vempi. 15 Linnan romaaniin Mattila suhtautui erittäin positiivisesti. Hän

korosti erityisesti sen hätkähdyttävää totuudellisuutta, kuten rinta
makokemusta omanneet arvostelijakollegat Matti Kuusi ja Pekka Lappa

lainen myös tekivät. 16

Kun Toini Havu on kerran toisensa jälkeen saanut pukea päälleen 

Linnan teilaajan viitan, niin tämä johtuu siitä, että hän tavallaan meni 
omaan ansaansa. Useilta Tuntemattoman kritiikin selostajilta, mm. Storm
bomilta, on jäänyt huomaamatta, että Havu kirjoitti erittäin perus

teellisen ja varsin ylistävän arvostelun Talven romaanista vain paria 
kuukautta ennen Linnan romaanin arvostelua. 17 Arvostelu on sijoitettu
näyttävästi pääkirjoitussivulle. Kauttaaltaan positiivisessa arvostelussa 
Havu mm. toteaa Talven luoneen "sotilaan, joka vihaamatta teki velvol
lisuutensa, taisteli elämänsä puolesta ja sen maan, josta hän ei yleensä 
omistanut rahtuakaan, olipa hän työmies tai ylioppilas". 18 Havu toisin
sanoen näki mitä ilmeisimmin Talven romaanissa vielä runebergiläise?n 

kansankokonaisuuden ja runebergiläisen soturihahmon, vähään tyytyvän 
ja uhrivalmiiin "ryysyläissotilaan" Linnan termiä käyttääkse�me. 19

Linnan sotilashahmoi.ssa hän, kuten monet muutkin, löysi tälle anti

teesin. Arvostelunsa lopuksi Havu toteaa Talven romaanista, että se on 
"monumentaalinen ja suurimittainen sotaromaani, jota meillä ei aikoihin 
hevillä ylitetä". Kun Havu sai sitten lähes välittömästi Talven romaanin 
arvosteltuaan luettavakseen Tuntemattoman sotilaan, niin hän oli jo 
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valmiiksi hankkinut itselleen painolastia edelläolevalla toteamuksellaan. 

Tämä selittää hänen osaltaan Linnan romaanin paikoin lähes raivokasta 

teilaamista. 

Mutta miksi Talven romaani ei sitten herättänyt samanlaista pole

miikkia kuin Linnan? Selitys lienee löydettävissä juuri siitä, että Linna 

toisin kuin Talvi lähti rohkeasti murskaamaan myyttejä: kuvaa suoma

laisesta, runebergiläisestä soturihahmosta, upseereista, lotista, isän

maallisuudesta ja kansanmiehen suhteesta ns. perinteisiin arvoihin. 20

Tosin Linna itse vakuutti IlLM: ään (Bonniers Literära Magasin) kirjoit

tamassaan esseessä Skriva en soldatroman, 21 että hänellä ei ollut mitään

teesejä eikä ohjelmaa Tuntematonta kirjoittaessaan, vaan hänellä oli vain 

suomalainen mies, jota hän lähti kuvaamaan sodassa. 

On merkillepantavaa, että Linna käytti sanaa teesi. Kirjallisuus

tieteessä tunnetaan nimittäin romaanilaji "thesis novel", joka tarkoittaa 

ongelmaa didaktisella tavalla käsittelevää romaania ja on propanganda

romaanin läheinen sukulainen. Linnan sananvalinta oli ehkä intui

tiivinen, mutta se oli oikeaan osunut. Linna ei halunnut alistaa itseään 

propagandaromaanin kirjoittajaksi. 

Mutta Linnan monet muut puheenvuorot kyllä osoittavat, että hän ei 

lähtenyt liikkeelle aatteellisesta tyhjiöstä. 22 BLM: n artikkeli on tul

kittava vielä itsepuolustusreaktioksi. Poliittista sitoutumattomuuttaan 

Linna oli varjellut tiukasti koko kirjalijanuransa ajan. On selvää, että 

Tuntematon kritikoi ns. porvarillisen kansanosan arvomaailmaa, mutta 

se ei vielä tee Linnasta vasemmistosympatisööriä. 

Linnan metodi niin Tuntemattomassa kuin muussakin tuotannossaan 

on dialektinen: hän asettaa voimat vastakkain, konfliktiin toistensa 

kanssa, mutta ei tee silti koskaan asetelmaa musta-valkoiseksi. Eri

tyyppisiä konfliktiasetelmia on Tuntemattomassa lähes joka sivulla: 

henkilöiden tai henkilöryhmien välisiä, sisäisiä, sosiaalisia, ympäristöstä 

tai olosuhteista johtuvia, hyvän ja pahan välisiä. Varsinaisessa käsit

telyssä näistä saadaan konkreettisia esimerkkejä. Tyypillinen esimerkki 

on Lammion ja Rokan konflikti, joka ratkeaa Sarastien Salomonin tuo

mioon. Tässä Linna käyttää lähes hegeliläistä konfliktin ratkaisukaavaa: 

teesi - antiteesi - synteesi. 23 Samoin tähän Hegelin triadin kaavaan

ovat sovitettavissa lukuisat Lahtisen ja Hietasen väittelyt, dialek

tiikkahan on alunperin väittely- tai keskustelutaitoa, joissa synteesin 

tekee Vanhala tilanteen laukaisevalla humoristisella oivalluksellaan. 
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Tuntematonta sotilasta voisikin luonnehtia konfliktiromaaniksi sikäli, 
että koko intrigin ajan sitä eteenpäin vievänä voimana ovat lukuisat 
konfliktit romaanin henkilöiden ja myös erilaisten arvomaailmojen välillä. 
Linnan konflikti on lähes poikkeuksetta ulkoinen: h�n 3_oI_I1aanissa1::1 
ei ole sellaista sisäistä konfliktin asettelua kuin on -esimerkiksi Jussi 
Tafven eräissä henkilöhahmoissa, mutta ei Linna ole silti täysin sitä 

. t 24s1vuuttanu 
Konfliktiromaani ei ole tunnettu koventionaalisessa romaanin genre

määrittelyssä, mutta täysin tuntematon se ei silti ole. Suomessa ainakin 
Pertti Karkama on käyttänyt sitä tutkimuksessaan Sosiaalinen konflikti
romaani. 25 Karkama rajaa, ilmeisesti juuri lajin tuntemattomuuden takia,
sosiaalisen konfliktiromaanin sellaiseksi romaaniksi, joka heijastaa yh
teiskunnan luokkarakenteesta johtuvia ristiriitoja. 26 Tässä työssä termi
on pyritty ymmärtämään kirjallisemmin: konflikti nähdään teoksen raken
netta määräävänä tekijänä. Erityisesti draamassa konflikti on usein 
juuri tätä tarkoitusta palveleva ja näin näyttää hyvin pitkälle olevan 
Tuntemattomassa sotilaassakin. Monet sen kohtaukset ovat hyvin draamal
lisia luonteeltaan: niissä on draamanomaista dialogia ja terävää vastak
kainasettelua. 

Konflikti kirjallisuustieteellisenä terminä juontuu samaan lähtö
kohtaan kuin konflikti yleisenäkin terminä eli latinankieliseen verbiin 
confligere, joka merkitsee taistelemista tai yhteenottamista. Toisin 
sanoen konfliktissa on kyse vastakkaisten voimien kamppailusta. Kir
jallisuuden konfliktit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: sisäiseen ja 
ulkoiseen. Tämä jako, 
tavallisin. 27 Edellisessä 

joskus tosin implisiittisesti ilmaistuna, on 
tapauksessa konflikti on olemassa prota-

gonistissa itsessään, kuten esimerkiksi Hamletissa ja monissa muissakin 
Shakespearen draamojen henkilöissä tai vaikkapa Väinö Linnan Mustan 
rakkauden Pauli Haantiessä. Ulkoisessa konfliktissa protagonisti voi 
joutua taistelemaan antagonistia vastaan tai sankari konnaa vastaan, 
jolloin on kyseessä kahden henkilön välinen konflikti. Ulkoisessa konf
liktissa voi kyseessä olla myös protagonistin taistelu yhteisöä vastaan 
tai ryhmien taistelu keskenään, kuten esimerkiksi Dickensin yhteiskun
nallisissa romaaneissa tai Väinö Linnan Pohjantähdessä. 

Shaw on jakanut konfliktin ryhmiin myös funktionaalisella perus
teella. Hän puhuu ensinnäkin peruskonfliktista (elemental) tai fyysi
sestä konfliktista, joka tarkoittaa ihmisen taistelua luonnonvoimia 



8 

vastaan. Tällainen konflikti on varsin tavallinen elokuvissa ja popu
laari- tai kioskikirjallisuudessa (pulp magazines): satunnaisesti myös 
kertomakirjallisuuden mestarituotteissa. 28 Tällainen konflikti esiintyy
myös Tuntemattomassa sotilaassa, jossa kylmyys, sade ja muut luonnon
voimat ahdistavat myös, muiden voimien ohella, romaanin sotilaita. 

Toinen Shaw'n konfliktin päätyyppi on sosiaalinen konflikti, jolla 
hän tarkoittaa ihmisen kamppailua toista ihmistä vastaan: vaikkapa 
kahden miehen välistä kamppailua saman tytön rakkaudesta, kamppailua 
uskonnollisia ennakkoluuloja vastaan jne. Sosiaalisen konfliktin muun
noksena Shaw näkee protagonistin taistelun yhteisöä tai yhteiskuntaa 
vastaan, kuten esimerkiksi Dreiserin romaaneissa. 29 Tätä konflikti
tyyppiä esiintyy Linnankin tuotannossa runsaasti. 

Kolmas konfliktin päätyyppi Shaw'n mukaan on sisäinen tai psykolo
ginen konflikti, jolloin henkilö taistelee omien, keskenään ristiriidassa 
olevien halujensa kanssa. 30 

Viimeisenä konfliktiryhmänä Shaw pitää ihmisen taistelua kohtaloaan 
vastaan; kuten esimerkiksi Thomas Hardvn romaanissa. 31 Mutta myös
eri konfliktilajien kombinaatiot ovat mahdo{lisia. 32

Brooks ja Warren näkevät konfliktin niin tärkeänä epiikassa, että 
sitä voidaan käyttää myös arvotusperusteena. Jos konfliktin kuvaaminen 
ei johda luonteen kuvaamiseen, niin heidän mielestään tällöin ei voida 
puhua fiktiosta sanan varsinaisessa merkityksessä. Toisin sanoen he 
katsovat, että Shaw'n tarkoittama peruskonflikti tai fyysinen konflikti 
ei vielä sinällään riitä. Konfliktiin on heidän mielestään liittyttävä 
kompleksisuutta ja ironiaa: he painottavat myös Shaw'n tapaan erilais
ten konfliktien kombinaatioita hyvän fiktion tunnusmerkkeinä. 33 

Konflikti romaaninkaan typologoinnin perusteena ei ole kansain
välisessä kirjallisuudessa silti täysin tuntematon. Ainakin neuvosto
liittolainen M; B. Hrapt�enko on teoksessaan Tvortseskaja individualnost 
pisatelja i razvitije literatury (Kirjailijan yksilöllinen luomistyö ja 
kirjallisuuden kehitys) 34 nähnyt erääksi mahdollisuudeksi epiikankin
typologiassa strukturoivan tekijän eli konfliktin. 35

Hraptsenko tiivistää metodinsa seuraavasti: "Strukturalististen 
suhteiden formalistisesta tulkinnasta poiketen tällaista lähestymistapaa 
voidaan kutsua sosiaalistrukturaaliseksi periaatteeksi, kirjallistypo
logisten tutkimusten metodiksi." Hraptsenko katsoo myös, että konflik
tin kehittyminen ei vaikuta vain taiteellisten hahmojen suhteisiin ja 
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näiden välisiin ristiriitoihin, vaan koko kirjallisen teoksen sisäiseen 
37 

rakenteeseen, Toisin sanoen Hraptsenko näkee konfliktin epiikan, 

hän käsittelee nimenomaan epiikkaa tässä yhteydessä, typologoinnin 

perustana. 

Vaikka konfliktia pidettäisiinkin nimenomaan draamalle tyypillisenä, 

niin silti rakenteesta lähtevä typologointi epiikassakin olisi toki 

huomattavasti yleistysvoimaisempi periaate kuin varsin tavallinen aiheen 

mukaan tapahtuva typologointi. 

Edwin Muir nimittää ristiriidan varassa etenevää romaania draamal

liseksi romaaniksi, 
38 

mutta hänen määritelmänsä sopii huonosti Tunte

mattomaan, sillä siinä tapahtumien kulkua eivät määrää Muirin edellyt

tämät henkilöiden luonteenominaisuudet vaan henkilöistä riippumattomat 

historialliset voimat. 

Jacques Souvage'n dramatisoitu romaani
39 

ei sekään sovi kovin

hyvin Tuntemattomaan, sillä Souvage tarkoittaa tällä romaanityypillä 

romaania, jossa henkilöt saavat kertoa oman tarinansa ja kertoja voi 

jopa hävitä. 
40 

Tuntemattomassa on toki pitkiä passuksia, jotka raken-
41 

tuvat pelkästään dialogin, objektiivisimman kerronnan lajin varaan. 

Romaanin genre-nimikkeistössä vallitsee melkoinen runsaus. 

Souvagen tutkimuksen bibliografiasta ilmenee, että kymmenet romaani

lajit ovat saaneet oman monografiansa. 
42 

Souvage'n vielä varsin puut

teellisesta luettelosta näkyy jo, että romaanin lajien lukumäärä on 

päässyt kasvamaan hyvin suureksi, koska tutkijat eivät ole malttaneet 

noudattaa Wellekin ja Warrenin varoitusta siitä, että romaaneja ei tule 

jaotella lajeihin vain aiheen perusteella. 
43 

Mutta toisaalta he myöntävät, 

että nykyaikainen lajien teoria ei rajoita ajateltavissa olevien lajien 

lukumäärää. Ja kuinka se oikeastaan voisi sen tehdäkään, sillä kirjal

lisuus ei kuitenkaan suostuisi tällaista rajoitusta tottelemaan. 

Sillä, että tässä tutkimuksessa Linnan romaania nimitetään konflikti

romaaniksi, ei ole pyritty luomaan välttämättä uutta romaanilajia, mutta 

Linnan kerrontametodiin termi sopii niin hyvin, että tässä tapauksessa 

termin käyttö on puolusteltavissa. Linna rakentaa muutakin tuotantoaan 

hyvin pitkälle vastavoimien väliselle jännitykselle aina Päämäärän Valte 

Mäkisen sisäisestä konfliktista Pohjantähden kollektiivisiin, koko 

yhteiskuntaa ravisteleviin konflikteihin asti. 

Jonkinasteinen konflikti kuuluu proosateoksiin lähes aina, joten on 

tietysti perusteita katsoa termi konfliktiromaani jossain Määrin liiankin 
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yleistäväksi. Mutta tässä tutkimuksessa konfliktiromaanilla tarkoitetaan 

romaania, jossa konflikti on romaanin struktuuria dominoiva tekijä. 

Linna rakentaa selvästikin romaaninsa etenemisen ja komposition erilais

ten konfliktien varaan: paljon enemmän kuin esimerkiksi Jussi Talvi, 

jolla pääpaino on kompleksisessa karakterin hahmottamisessa. Tämä 

tulee selvästi näkyviin myös siinä, että eeppisen tyylin perusmuodoista 44

Linna käyttää eniten dialogia, johon hän lähes poikkeuksetta lataa 

konfliktin sisältävää ainesta. Tässäkin suhteessa Linnan romaani eroaa 

selvästi Talven romaanista, jossa kertominen ja sisäinen monologi, jotka 

eivät ole niin konfliktinomaisia, ovat yleisempiä kuin Linnalla. 
45 

Konflikti kirjallisesti ymmärrettynä, ei siis sosiologisena terminä, 

merkitsee tässä yhteydessä teoksen henkilöiden välillä olevien tai 

yhdessäkin henkilössä olevien vastakohtien yhteentörmäystä. Konflik

tihan fiktiivisessä teoksessa muodostuu henkilöiden luonteiden, asen

teiden ja erilaisten pyrkimysten disintegraatiosta, kuten edellä selvi

tettiin. Konflikti on tässä mielessä myös teoksen rakennetta muodostava 

tekijä. Tässä tutkimuksessa perusrakenneyksiköksi on valittu henkilö, 

koska Linna rakentaa konfliktinsa nimenomaan henkilöiden tai henkilö

ryhmien välisiksi. Mutta myös pienemmät rakenneyksiköt, aina foneemia 

myöten, on otettava huomioon näitä perusrakenneyksikköjä ja niiden 

välisiä suhteita selvitettäessä. Rakennetta selittävänä koodina tut

kimuksessa käytetään jäljempänä selvitettävää virallista ja epävirallista 

normistoa. 

Jos Linnan romaania tarkastellaan konfliktiromaanina, niin silloin 

Karkaman sosiaalinen konfliktiromaani ei ole adekvaatti käsite, sillä 

Tuntemattomassa ei ole kyse pääasiallisesti eikä edes merkittävässä 

määrin yhteiskunnan luokkarakenteesta heijastuvista ristiriidoista, 

vaikkei tätäkään aspektia ole täysin sivuutettu Tuntemattomassa. 
46 

Linna on oppositiossa vallinneita asenteita vastaan ja se ilmenee lähinnä 

suomalaisen sotilaan ja suomalaisen isänmaallisuuden kuvauksessa. 

Romaanin orientoivnn lukemisen jälkeen näytti siltä, että viitekehyk

seksi ja samalla rakennetta selittäväksi koodiksi sopisi Knut Pippingin 

väitöskirjassaan esittämä asetelma virallisen normiston ja epävirallisen 

normiston noudattamisesta sotilasjoukossa. 
4 7 

Virallinen normisto tarkoittaa ensinnäkin niitä virallisia määräyksiä, 

jofäa säätelevät sotilasjoukon elämää. Tässä työssä virallinen normisto 

on laajennettu käsittämään myös ideologinen aspekti, sillä se on Linnan 



11 

romaanissa yhtä tärkeä kuin sotilasjoukon käyttäytymisen kuvaus. Epä

virallinen normisto on sotilasjoukon itse itselleen luoma käyttäytymis

malli, joka on lähes alinomaisessa konfliktissa virallisen normiston 

kanssa, koska sen kriteerit määrää pragmaattisuus. Epävirallinen nor

misto on samalla paljon elastisempi kuin virallinen, koska sen luovat 

individit omien malliensa mukaan, jotka ovat varioidumpia kuin viral

lisen normiston jäykkä järjestelmä. 

Linnankin miehet ovat alituisessa oppositiossa virallista normistoa 

vastaan ilmeneepä se sitten sotilaskurin vaatimuksena tai isänmaallisen 

hengen propagointina. Linnan sotilaat ovat pragmaattisia eli asioihin 

ensisijaisesti käytännöllisesti suhtautuvia sotureita, jotka eroavat 

perinteisestä sotilastyypistä sikäli, että Linna on antanut heille myös 

oikeuden ajatella ja toimia itsenäisesti siinä määrin kuin se kuvatuissa 

olosuhteissa on mahdollista. Vasta Linna onnistui luomaan ja saamaan 

myös hyväksytyksi perinteisen runebergiläisen sotilastradition tilalle 

toisenlaisen kuvan suomalaisesta sotilaasta. 
48 

Linna epäilemättä murti 

myytin, mutta loi jermuillaan ja purnareillaan samalla uuden myytin, 

joka ei heroisuudessaan välttämättä häviä edeltäjälleen. 
4 9 

Linnan romaanin konfliktiluonne on nähtävissä kaksijakoisena. Toi

saalta siinä on nähtävissä aatteellinen konflikti ns. perinteisiin 

arvoihin, kuten isänmaallisuuteen nähden ja toisaalta siinä on konk

reettinen konflikti, jota edustaa sotilaiden pyrkimys toimia oman nor

mistonsa mukaisesti, jolloin he joutuvat välttämättä konfliktiin lähinnä 

upseeriston edustaman virallisen normiston kanssa. Koska kyseessä on 

sotaromaani, niin olisi tietysti luonnotonta sivuuttaa sota konfliktina, 

jolloin on tarkasteltava vihollisen osuutta, sillä ei ole sotaa ilman 

vihollista ja vihollisen toiminta aiheuttaa erään romaanin peruskonf

likteista - taistelun elämästä ja kuolemasta. 
50 

Olisi tietysti mahdollista muodostaa hypoteettinen asetelma, jolloin 

pyrittäisiin määrittelemään mitä on esimerkiksi virallisen normiston 

mukainen isänmaallisuus tai millainen on perinteinen runebergiläinen 

sotilastyyppi ja sitten kontrastoitaisiin Linnan vastaavat luomat näihin. 

Mutta tämä edellyttäisi sitä, että Linnallakin olisi ollut mielessään 

tällainen asetelma ja valmis käsitys siitä, mitä hän opponoi. On var

maankin mielekkäämpää hakea molemmat poolit Linnan romaanista itses

tään, sillä tällöin ei ole vaaraa siitä, että käydään taistelua tuulimyllyjä 

vastaan. Linnan romaani tarjoaa aivan riittävästi aineistoa tällaiseen 
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käsittelytapaan. On siis hahmotettava Linnan virallinen ja epävirallinen 

normisto ffätiivisellä tasolla, teoksesta itsestään käsin. Koska Linnan 

romaani on kuitenkin niin vankasti todellisuuteen ankkuroitunut kuin 

on, sen vahvaa dokumenttiluonnetta on turha edes yrittää kiistää
51 

sen

taiteellisten arvojen ohella, niin niissä yhteyksissä, joissa Linnan teksti 

suorastaan pakottaa viittaamaan todellisuustaustaansa, näin on tehty. 

Työ jakautuu siten, että I osassa käsitellään romaanin sisältämää 

aatteellista konfliktia isänmaallisuuden ja uskonnon osalta, jotka olivat 

myös keskeisesti esillä siinä debatissa, mitä romaanista sen ilmestyttyä 

käytiin. 11 osassa käsitellään konfliktia konkreettisella tasolla, jolla on 

tosin yhteydet aatteelliseen aspektiin. Tällöin myös hahmottuu Linnan 

luoma sotilaan kuva. III osassa eritellään vihollisen osuutta, sekä so

tilaiden että siviilien, joiden osuus Tuntemattomassa sotilaassa on tähän 

asti jäänyt yllättävän vähän huomiolle. 

Edellämainittujen seikkojen esilleottaminen perustuu sekä kvalita

tiiviseen että kvantitatiiviseen analyysiin. Ne ovat tekijän käsityksen 

mukaan sekä merkityksensä että määränsä puolesta romaanin konfliktin 

olennaisin sisältö. 



I 

KOTI, USKONTO JA ISÄNMAA 
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VÄNRIKKI STOOLIN TARINAT 

Ladun vierestä lumesta löysin sen, 
missä taistelun temmellys yöllinen 

Lapin aamun hankeen heleään 
oli jättänyt kalmaista jälkeään, 

runokirjan, "Vänrikit" - murtuneet 
oli kannet sen, lehdet kuluneet 

sukupolvien kautta matkallaan 
asetakkiin nuoren sotilaan. 

Mutta pienen punaisen pisaran 
näin sen viime lehdeltä loistavan: 

oli painanut vanhoihin runoihin 
suku uusi uskonsa sinetin ! 

V. A. Koskenniemi
Latuja lumessa, 1940

- Mitä ne sanoisivat. Panisivat putkaan ja antaisivat
Uuden testamentin luettavaksi. Jollei vallan Vänrikki
Stoolin tarinoita. Siinä se on yks perkeleen nälkähis
toria. Ja meinaan, se on oikein tän nälän pyhitys. Se
onkin oikein niinkun perintöä toi nälkä meillä, ja herrat
on saaneet tän kansan uskoon, että se on oikein pyhä
asia. Kuus seitsemänsataa vuotta tää armeija on tapellu
puolikuoliaana nälästä ja paljas perse on aina vilkkunut
riekalei tten reasta.

Väinö Linna 
Tuntematon sotilas, 1954 
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1. Patriootit ja pragmaatikot

Linna on monessa yhteydessä itsekin tähdentänyt, 
52 

että Tunte

maton sotilas on vastalause runebergiläiselle fraasi-isänmaallisuudelle. 

Tähän olisi oikeastaan lisättävä se, että Linna protestoi sitä tulkintaa 

vastaan, mikä varsinkin Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden isän

maallisuudesta vallitsi. Vänrikki Stoolin tarinoista ei löydy esimerkiksi 

perustetta ryssävihalle, jos teoksen lukee kiihkottomasti. Mutta teoshan 

ei voi mitään tulkitsijoilleen niin kuin Tuntematon sotilaskin joutuu 

alistumaan siihen, että siitä ehkä tehdään uusi Vänrikki Stoolin ta-
. 

t 
53 

r1na 

Tuntemattomassa sotilaassa on runsaasti Vänrikki Stoolin tarinoiden 

ironisesti käytettyjä sitaatteja. Linnan romaanista tulee täten jyrkkä 

antiteesi sille ajattelutavalle, jota edustaa esimerkiksi Paavo Virkkusen 

välirauhan aikana ja jatkosodan alussa koostama teos Suomen taistelevan 

armeijan henki, 
54 

joka koostuu talvisodan ja jatkosodan alun aikaisista 

sotilaiden kirjeistä ja Virkkusen niitä täydentävästä tekstistä. Teoksen 

eräs osasto on suorastaan otsikoitu Runeberg redivivus. 
55 

Virkkunen 

todistaa siinä, että Runebergin sankarit ovat taas ilmestyneet Suomen 

taistelevan armeijan riveihin. Todistusaineisto on kuitenkin kovin 

niukka: katkelma sotamiehen kirjeestä ja rykmentin komentajan päivä

käskystä. Tämän jälkeen Virkkunen kommentoi eräitä Runebergin runoja 

ja toteaa, että niiden ennustus on käynyt toteen ja niiden henki eläh

dyttää suomalaisia sotilaita. Virkkusen mielipiteet ovat kirjoituspöydän 

takana syntyneitä ja Knut Pippingillä, joka kenttäoloissa havainnoi 

sotilaita on eri käsitys nimenomaan Runebergin innostavasta merkityk

sestä taistelutahdon kohottajana, vaikka Piping ei ole isänmaallisuutta 

sotilaiden ajatusmaailmassa väitöskirjassaan selvittänyt, 
56 

mutta on 

kiinnittänyt Virkkusen kirjaan huomiota Lectio praecursoriassaan ja 

kiistänyt suurelta osin sen antaman kuvan suomalaisen sotilaan idea-

1. t· t . .. 11· d t 
57 

1s 1ses a 1sanmaa 1suu es a. 

Huomattavasti laajempi kotia, uskontoa ja isänmaata koskeva aineisto 

on talvisodan aikaisista sotilaiden kirjeistä kootussa valikoimassa Tunte

maton suomalainen sotilas. Siinä on isänmaallisuutta korostavia kirjeitä 

sadoittain, mutta valintaa ei tietystikään ole tehty tieteellisin perustein 

vaan tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Täytyy lisäksi muistaa, että 

kyse on talvisodasta, jossa armeijan yhtenäisyys ja isänmaallinen henki 
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oli varmasti lujempi kuin jatkosodan armeijassa, jossa moraalinen puoli 
sodan pitkittyessä rupesi rakoilemaan vakavasti. Talvisodan kirjekoko
elmasta löytyy myös melko runsaasti sitaatteja isänmaallisista runoista, 
R b . k. 59 "'-une ergin 1n. 

Runebergin erikoistuntijana Tuntemattomassa esiintyy Hietanen, 
jonka lempiharrastus on siteerata Runebergin säkeitä, 60 mutta ei isän
maallisuuden lietsomiseksi vaan tunnelman keventämiseksi. Vänrikki 
Stoolin tarinat kuuluivat 30-luvulla jokaisen kansakoululaisen peruslu
kemistoon, joten sinänsä on täysin luontevaa, että Linna on sijoittanut 
Hietasen suuhun Runebergin säkeitä. Hietasen lempiruno, ehkäpä ainoa 
joka hänen mieleensä oli jäänyt, on Numero viistoista Stolt. Tuossa 
runossahan ryysyisissä vaatteissa taistellut, lurjukseksi haukuttu so
turi puetaan komppanian urheimman kaatuneen, numero viistoista 
Stoltin uljaaseen sotisopaan, jolloin uusi Stolt julistaa olevansa heti 
valmis sankarikuolemaan. Runon perusajatuksessa on epäilemättä paljon 
Linnalle itselleenkin vastenmielistä, kuten hän omissa puheenvuo
roissaan on todistanutkin: jalo herra suuressa armossaan �uo rahvaan 
miehelle oikeuden sankarikuolemaan kauniissa univormussa. 61 Hietanen
siteeraa juuri tätä Runebergin runoa. Ensimmäisen menestyksekkään 
taistelun jälkeen Hietanen palauttaa mieleensä kuin jossain koulussa 
opetetusta runosta tai laulusta: "Ihanainen päiv oli loppunu Lapual. Ja 
von Tööpel ratsasti aukkoja katsellen. 11 62 Vanhalaa huvittaa suunnat
tomasti Döbelnin aukkojen katselu, jota hän toistelee vielä useaan 
kertaan ja Hietanen joutuu selittelemään, että hän ei ole tarkoit
tanutkaan runositaattejaan vakavasti otettavaksi. Hänen on pakko tehdä 
näin, sillä muuten hän saattaisi leimautua virallisen normiston edus
tajaksi. Ne kuitenkin sopivat hyvin miesten luomaan epäviralliseen 
isänmaallisuuden normistoon, sillä ne antavat miehille mahdollisuuden 
irvistellä "herrojen" isänmaallisuudelle. 

Hietanen koettaa vielä toisenkin kerran keventää tunnelmaa Rune
berg-sitaatilla, joka tällä kertaa on peräisin Vänrikki Stoolin tarinoiden 
Viapori-runosta: "Valmistautuka kualeman kodin, uskonnon ja isänmaan 
pualesta. Reput selkkä ! Taas Suomen karhu elämöi, se nosti kämmentäs 
ja löi. 1163 Vanhala hihittää taas perään aukkoja katselevan von Tööpelin
ja vatsansa auki räjäyttäneen venäläisen näkemisestä järkyttyneet soti
laat ovat valmiita jatkamaan taiston teillä. Makaaberi kohtaus unohtuu 
Runebergin avulla. 
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Hietasen Runeberg-sitaatit ovat siis itse asiassa positiivisia. Hieta

sella on psykologista silmää lausua ne oikeassa paikassa. Hän ei halua 

protestoida niillä ohjelmallisessa mielessä isänmaallisuutta vastaan, sillä 

pohjimmiltaan Hietanen on isänmaallinen, mutta hänkään ei halua antaa 

sille virallisen normiston mukaista verbaalista ilmausta. 

Tuntemattomassa sotilaassa on toinenkin epävirallisen normiston 

edustaja, joka käyttää Runebergia hyväkseen miesten välisissä keskuste

luissa. Lahtinen käyttää kuitenldn Runebergia selvästi ohjelmallisessa 

mielessä. Hän haluaa osoittaa tovereilleen, miten herrat ovat käyttäneet 

hyväkseen runebergiläistä sotilasmyyttiä saadakseen luokka-asemaltaan 

proletariaattiin kuuluvat sotilaat puolustamaan omistavan luokan etuja. 

Kannattaa panna merkille, että Lahtinen rinnastaa uskonnon, Uuden 

testamentin ja isänmaan, Vänrikki Stoolin tarinat. Hän haluaa mitätöidä 

virallisen normiston esittämät taistelumotivaatiot yhdessä. Lahtinen 

syytää ilmoille katkeran purkauksen miesten keskustellessa siitä, mitä 

herrat tekisivät, jos kuulisivat korpisoturin suolten nälkäisen kurinan. 

Mitä ne sanoisivat. Panisivat putkaan ja antaisivat Uuden 
testamentin luettavaksi. Jollei vallan Vänrikki Stoolin tarinoita. 
Siinä se on yksi perkeleen nälkähistoria. Ja meinaan, se on oikein 
tän nälän pyhitys. Se onkin oikein niinkun perintöä toi nälkä meil
lä, ja herrat on saaneet tän kansan uskoon, että se on oikein pyhä 
asia. Kuus seitsemänsataa vuotta tää armeija on tapellu puolikuo
liaana nälästä ja paljas perse on aina vilkkunut riekaleitten seasta. 
Ensin meitin täytyi tehdä ruotsalaisille historia, että ne saavat 
lämmitellä mieltänsä, ja nyt täytyy oman herran saada kanssa. 
Herrat ja niitten ämmät tarvitsevat semmoista. Että ne saa itkeä 
tirauttaa. Ne tykkää siitäkin, että on köyhi�4 että saavat auttaa
sitten niitä ja lämmitellä omalla hyvyydellänsä. 

Lahtisen sanoissa on tuomio runebergiläiselle sotilashahmolle, joka 

vaatteet riekaleina mutta sydän paikallaan on valmis uhraamaan itsensä 

isänmaan puolesta. 

Lahtinen ei kuitenkaan edusta miesten enemmistön asenteita, sillä 

hän on liian tosikkomainen ja hän menee kritiikissään liian pitkälle. Hän 

on itse asiassa miesten mielestä samanlainen "hihhuli" kuin valistusup

seeri, jonka isänmaallista intoa miehet eivät voi sulattaa. 

Linna ei kuitenkaan pane miehiä mitätöimään pelkästään Runebergia. 

Kirjan ensimmäisessä luvussa esiintyvä alokas l\1äkinen 65 ei ollut lain

kaan syttynyt kansakoulussa oppimastaan Ateenalaisten laulusta, johon 

sanatkin oli sepittänyt joku ontuva mies. Tuskinpa Mäkinen ontuvalla 

miehellä tarkoittaa laulun sanojen sepittäjää Eino Leinoa, vaan hän on 

sanoista saanut vaikutelman, että ne on kirjoittanut joku vanha mies. 



18 

Mäkisen sankarit eivät ole Ateenalaisten laulun herroille sopivia sanka
reita, vaan talvisodan rautakangilla panssarivaunujen konekiväärit 
mutkalle takovia "hakoja". 66 Alokas Mäkinen, jonka Linna esittelee 
tyypillisenä Suomi-Äidin maailmanhistorialle valitsemana uhrina, tekee 
siis lukijalle heti aluksi selväksi kumman normiston, virallisen tai 

epävirallisen, Linna on valinnut omaksi näkökulmakseen kuvatessaan 
isänmaallisuutta. 

Mutta Ateenalaisten laulu ei silti saa pelkästään negatiivista vä
ritystä Tuntemattomassa. Kapteeni Kaarnan kaaduttua suolle huulillaan 
sanat "Vanha ... Jo vanha mies1167 Kariluoto pakottaa itsensä liikkeelle 
Ateenalaisten laulun sanoilla: "Joukon maine ... joukon maine ... vim-
massa taiston . . . vanhuksen kuolevan näät ... 1168 Kariluoto saakin 
koottua itsensä ja Kaarnan ennen kaatumistaan huutaman sotahuudon 
"Hakkaa päälle pohjan poika" innostamana hän syöksyy eteenpäin. 
Linna ei käytä tässä Ateenalaisten laulua lainkaan ironisessa mielessä. 
Linna kunnioittaa henkilöidensä rehellistä vakaumusta ja sellaista 
vakaumusta, joka ei rajoitu korulauseisänmaallisuuteen, vaan on valmis 
myös omakohtaiseen uhriin. Samoinhan jääkärikapteeni Kaarna on hyvin 
sympaattisesti kuvattu hahmo, vaikka hän edustaa virallista normistoa. 
Mutta hän edustaa sitä tavalla, jota kaikkien on kunnioitettava. Kaar

nalla on vankka näyttö tekojen isänmaallisuudesta talvisodasta ja 
Aunuksen retkeltä. 

Sen lisäksi hän oli isänmaallinen. Vieläpä hän lietsoi tahallaan 
tuota tunnetta, koska hänen tarmonsa ja toimintahalunsa eli siinä. 
Eheä ja voimakas. Sellainen hän oli. Hänen katseessaan e\;Jlmennyt 
sellaista heikkoa kohtaa, josta hänet olisi saatu polvilleen. 
Linna kontrastoi selvästi romaanissaan virallisen normiston antaman 

kuvan isänmaallisuudesta miesten vasta-argumenteilla, joita he esittivät 
aina silloin, kun heihin yritetään lietsoa patentti-isänmaallisuutta. He 

eivät hyväksy kiiltokuvamaista kuvaa itsestään eivätkä isänmaallisuu
destaan. Tuntemattoman miesten telrnjen isänmaallisuutta Linna ei kui
tenkaan aseta kyseenalaiseksi. Pahimmatkin irvijät ja purnarit, kuten 

Rokka, Lehto, Vanhala ja Honkajoki täyttävät sen tärkeimmän tehtävän, 
jota isänmaa heiltä vaatii. He nimittäin taistelevat tosi paikan tullen 
hyvin. Sen sijaan verbaalisen tason isänmaallisuuteen sortuva Salo on 
taistelijana varsin keskinkertainen. Hänen haavoittumisensakin on 

lähinnä typeryydestä johtuva, kun hän suojautumattomana ampuu kivää

rillä vahvasti panssaroitua maataistelukonetta. 
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Linna romuttaa runebergiläistä sotilasmyyttiä jo romaanin alussa, 

kun hän kontrastoi kanttiinissa myytävänä olevan kirjelehtiön kansiku

vasoturin todelliseen kk-mieheen malli -41. 

Lehtiöiden päälle oli piirretty tyylitelty sotilas. Siinä tämä 
seisoi kypärä päässä, "prässit" housuissa ja siniristilippu takana 
hulmusi. Kai jonkilainen toivekuva. Ei ainakaan missään tapaukses
sa todellisuus. Todellisuus tungeksi jonkinlaisessa jonon tapaisessa 
kanttiinipöydän edessä ja elämöi: - Älä perkele änkee väliin äijä. 
Me hännille. Ei ollut jalassa prässättyjä kousuja. Kenellä oli ruskeat 
englantilaiset "myötätunnot", kenellä tavalliset siviilihousut, kenellä 
harmaata armeijan sarkal;}u Ainoat yhtenäiset varusesineet olivat
lakki, kesäpusero ja vyö. 

Sama ristiriita tulee ilmi myös Kariluodon ajatuksissa niin kauan 

kuin hän odottaa omilta miehiltään samanlaista käyttäytymistä kuin mitä 

hänen oma idealistinen maailmankuvansa edellyttäisi. Kariluoto on har

voja Tuntemattoman henkilöitä, jossa on myös sisäinen konflikti: 

Tältä armeijalta puuttui kaikki sotilaallisuus. Lievänä poik
keuksena olivat nuo jääkärit, mutta jo heidän oma joukkonsa oli 
tuntuvasti vetelämpi. Ja varsinkin reserviläisrykmentit. Tuossa oli 
aurinkoinen tie, joka johti kutsuvana Itä-Karjalaan. Mutta missä 
olivat rautaiset, ryhdikkäät Sturm-joukot. Sellaisia kaipasi Kari
luodon täyteen lentoon kohonnut mieliala tänä aamuna. Hän olisi 
tahtonut siivittää tämän rakkaan isänmaan alkumenestyksen jyristen 
eteenpäin kiitävillä armeijoilla, jotka lujina, kuin teräkseen 
valettuna, ajaisivat tuosta ohi ja laulaisivat: Nyt viimeinen, on 
merkki soinut meille, ja valmihit, me oomme taistohon. 

Mutta ei. Ei ollut Sturm-joukkoja. Oli vain joukko resuisia 
irvileukoja, jotka etsivät ruokaa kuin kulkurit. Kirosivat ja 
purnasivat ja mälväsivät leukojaan kaikista pyhistä asioista. 
Marsalkan suurenmoisesta ja ylevään tyyliin laaditusta päiväkäs
kystäkin ne kehtasivat laskea leikkiä. Melkein kuin kommunistit. 
Söivät rautaisannoksensa ensimmäiseen nälkäänsä, ja jonkun Die 
Fahne hochin sijasta jollottivat "Korholan tyttöjä" milloin sattuivat 
laulutuulelle. Ja vähemmän kohottavia, joskin sitä kuvaavampia, 
nimityksiäkin heillä oli itsestään, kuten r,nrohka, pulja, poppoo, 
koko remmi, hela paska, lutuna tai kaartti. 

Myöhemmin Kariluotokin oppii hyväksymään sen, että todellisuus ei 

vastaa hänen kuvitelmiaan. 

Linnan romaani sulkeutuu klassisen novellin tapaan kehykseen. 

Kehyksenä on sekä romaanin alkuun että loppuun sijoittuva ministerin 

puhe, joka samalla osoittaa, millaisen muutoksen isänmaallisuus-käsite 

joutui läpikäymään sodan kiirastulessa. 

Konekiväärilrnmppanian ollessa jo rajan läheisyydessä valmiina siir

tymään hyökkäykseen Mielonen huutelee miehiä kuuntelemaan uutisia ja 

ilmoittaa, että "Sen piälle joku minister pittää puhheen". 72 Miehet eivät

kuitenkaan ole järin innostuneita ministerin puheesta. Hietanenkin 
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toetaa, että uutisille hän voi tulla, "mutte mää semmotist ministereist 

vr.litä yhtikä. r-1ul se ei tee suve eik talve, mitä semmose äijä puhuva. 

Noil perkele hyttysil nee eivä kuitenka voi mittää". 
73 

Kaarnan psy

kologista silmää osoittaa se, että hän vain naureskelee Hietasen kom

mentille. Ilän ymmärtää, että virallista normistoa ei pidä ehdoin tahoin 

ajaa lrnnfliktiin epävirallisen kanssa. Sen sijaan Salo, joka on miehistä 

eniten virallisen normiston kannalla, on innokas kuulemaan myös minis

terin puheen. Ministeri lietsoo puheessaan kansaan voimakasta isänmaal

lisuutta: 

Suurpoliittisten tapahtumien vyöry on siten asettanut meidät 
toistamiseen kovien koettelemusten eteen. Toisen kerran lyhyen 
ajan kuluessa saavat Suomen miehet astua puolustamaan kotejaan ja 
isänmaataan. Me emme muuta tahtoneet kuin saada rauhassa raken
taa tätä maata ja kehittää sitä yhä suurempaan kukoistukseen, 
mutta vihollisemme valtapyyteet eivät ole sitä sallineet. Me emme voi 
koskaan tahtoa sotaa, mutta yhtä vähän me voimme luopua vapau
destamme ja itsenäisyydestämme. Yhtä yksimielisinä kuin talvisodan 
raskaina päivinä käy Suomen kansa taisteluun vapautensa puolesta. 
Marsalkkansa johdolla seisoo koeteltu ja urhoollinen armeijamme 
rajoillamme, valmiina iskemään takaisin jokaisen hyökkäyksen. Ja 
tällä kertaa emme ole yksin. Mahtava Saksan armeija on jo antanut 
tuhoavia iskuja yhteiselle vihollisellemme. Uskomme lopulliseen 
voittoon on horjumaton, ja asiamme oikeutukseen luottaen me 
käymme t'i,t3teluun kaiken sen puolesta mikä meille on pyhää ja
kallista ... 

Ministerin sanat eivät kuitenkaan kykene voittamaan lähes poika

ikäisten sotilaiden innostusta asemiin ajaviin tykkeihin. Ministerin ylväs 

puhe hukkuu marssilla olevan tykistön aiheuttamaan meteliin. 
75 

Romaanin lopussa ministeri puhuu jälleen. Mielonen huutelee taas 

miehiä komentopaikalle kuulemaan ministerin "paasaamista". Nyt miehet 

ovat suorastaan vihaisia. Temperamentiltaan flegmaattinen Rahikainenkin 

sähisee nyt kiukkua: 

Heijän perkeleijen puhheista. Puhheilla ei asiat parane. Kun 
kerran loppu ruuti niin on parempi pittee kita kiinni. Poasaa nyt 

�iellä 7cPienten kansojen oikeuksista. Niije peälle nostaa koira
Jalan. 

Ministeri ei uhoa enää isänmaallisuutta, vaan puhuu ystävällisistä 

naapurisuhteista. l\1utta tämäkään virallinen isänmaallisuus ei sytytä 

miehiä yhtään sen enempää kuin hyökkäykseen lähtöä edeltänyt puhe. 

Virallisen normiston edustajien 

suoranaiseksi vihamielisyydeksi. 

tunsivat tulleensa petetyiksi. 

heidän silmissään. 

aiheuttama epäluulo on vaihtunut jo 

Tappio aiheutti katkeruutta. Miehet 

l\linisterit olivat menettäneet luottonsa 
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Virallista isänmaallisuutta miehiin lietsovat myös armeijan hierarkian 

edustajat. Sotilaspappi muistuttaa sotilaita uhrautumisesta kotien ja 

isänmaan puolesta. Hän rukoilee miehille ennen hyökkäykseen lähtöä 

samaa palavaa isänmaanrakkautta, jota talvisodan sankarivainajat olivat 

osoittaneet. Papin puhe ei kuitenkaan saa toivottua vastakaikua. Vain 

naiivi Salo tapansa mukaan puolustelee häntä, mutta Rahikainen näkee 

papin isänmaallisessa hengessä kuolemalla uhkailemista. Lahtinen ana

lysoi papinkin puhetta marxilaiselta kannalta. Hän katsoo papin itse 

asiassa kehottaneen puolustamaan kapitalistin rahapussia. Lahtinen 

epäilee omien voimien riittävyyttä. Vanhala laukaisee tämänkin tilanteen 

huumorillaan: "Suomen sotilas vastaa kymmentä ryssää. 11
77 

Rykmentin komentajan puhe kunniamerkkien jakotilaisuudessa ei 

kuitenkaan aiheuta ivallisia kommentteja, vaikka eversti edustaa mitä 

eksplisiittisimmin virallista normistoa, sillä hän osaa sovittaa sanansa 

taitavasti. Hän ylistää pataljoonan saavutuksia ja miesten on tietysti 

vaikea olla tätä kiistämättä, sillä olivathan he itsekin useaan otteeseen 

keskusteluissaan todenneet, että nimenomaan heidän pataljoonansa asevel

vollispataljoonana 
7 8 

oli tehnyt raskaimman työn. Everstin puhe oli 

psykologisesti osuvasti muotoiltu. Patentti-isänmaallisuutta se sisälsi 

vain sellaisen annoksen, joka ei ylittänyt miesten sietokynnystä. 
79 

Sen jälkeen kun Suomen armeija ylitti vuoden 1939 rajan, siirryttiin 

selvästi hyökkäys- ja valloitussotaan. Suomihan lähti virallisesti jatko

sotaan puolustustaisteluun. Jatkosota, kuten nimikin jo ilmaisee, nähtiin 

tai haluttiin nähdä talvisodan puolustustaistelun jatkona. Mutta varsin 

pian oli selvää, että päämäärät olivat pitemmällä. Marsalkka Manner

heimhan antoi jo 10.7.1941 kuulun miekantuppipäiväkäskyn, jossa var

sin selkeästi ilmaistiin, että tarkoitus oli ulottaa sotatoimet myös 

Itä-Karjalan alueelle. 
80 

Samoin JR 8: n asiakirjoista näkyy, että. miehiä ruvettiin moti

voimaan jo hyvissä ajoin vanhan rajan ylitykseen. Rykmentin ollessa 

24. 7.1941 juuri siirtymässä Lunkulan- ja Mantsinsaaren verisiin torjun

tataisteluihin, joihin se käännytettiin matkaltaan kohti vanhaa rajaa, 

eversti Autti antoi rykmentille päiväkäskyn, jossa selväsanaissti 

ilmaistiin, että nyt oltiin menossa luomaan Suur-Suomea. 
81 

Romaanissa eivät kuitenkaan varsinaiset virallisen normiston edus

tajat puhu juuri mitään Suur-Suomen luomisesta tai edes heimokansojen 

vapauttamisesta jäljempänä mainittavaa sotilaspapin ja -virkamiehen 
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välistä keskustelua lukuunottamatta. Tämä aspekti tulee näkyviin lä

hinnä Kariluodon välityksellä, joka näkee itsensä alussa Suur-Suomen 

armeijan upseerina. Hän haluaa ruveta vakinaisen väen upseeriksi ja 

luopua kaavailemastaan lakimiehen urasta, minkä hän tekeekin. Pateet

tisissa kirjeissään ensimmäisen kaatuneen omaisille ja vanhemmille 
Kariluoto vakuuttaa uskoaan Suomen suureen tulevaisuuteen. Kariluoto 

edustaa romaanin alkupuolella selvästi akateemisen nuorison AKS

henkeä. 82 Tavatessaan kohti Laatokkaa eteneviä jääkärijoukkoja Kari

luoto on loistavalla tuulella. Hän tietää, että kohta edetään vanhan 

rajan yli. Tosin hänen innostustaan hillitsee hänen omien miestensä 

epäsotilaallisuus. Ne eivät muistuta laisinkaan Kariluodon ihailemia 

jäyhän sotilaallisia saksalaisia Strum-joukkoja, kuten edellä mainittiin. 

Vanhan rajan ylityksen aiheuttamia reaktioita Linna kuvaa jonkin 

verran. Odotusten mukaista on se, että Lahtinen näkee sen tuomitta

vana. Hän ilmoittaa nyt oltavan rosvoretkellä, mutta ei saa taaskaan 

mielipiteelleen minkäänlaista kannatusta. Lahtisen tosikkomaisen pro

testin Vanhala jälleen mitätöi huumorinsa avulla: 

Hevosmiesten tietotoimiston uutisia. Herrat panneet semmosen 
huhun liikkeelle, kun reserviläiset eivät olis ylittäneet vanhaa 
rajaa. Kyllä ne tiedetään. Suur-Suomee sitä tehdään. Päät on läm
pösenä niin että sahanpuru höyryää. - Suhna tekee suurvaltaa, 
khihi. Se rynnistää. Meidän korpisoturimme näyttävät mitä saa 
aikaan suomalail}ln sisu. Ja urhea lottamme seisoo poikiemme rin
nalla, khihi ... 

Vanhala tyrehdyttää TK-parodiallaan tässä kuten monesti muulloin

kin enemmän purnaamisen. Miehet eivät vaivaudu ajattelemaan Suur

Suomea sen enempää.84

Seuraavan kerran Suur-Suomi ajatus tulee romaanissa näkyviin 

Petroskoin valtauksen yhteydessä. Kaupungin valtaus on Kariluodolle 

täyttymyksen hetki. Kariluoto edustaa tässä vaiheessa vielä selkeästi 

virallisen normiston mukaista ajattelutapaa. Hän on suorastaan lii

kuttunut katsoessaan "teräkseenvaletullaff ilmeellä kaupunkia. Kariluoto 

pitää alaisilleen pienen puheenkin. 

- Niin, pojat. Siinä se nyt on. Jääkäri prikaatin ja ensimmmsen
divisioonan joukot ovat miehittäneet kaupungin etelästä ja lou
naasta. Niin kävi, että me emme saaneet sitä tehdä. Mutta marssi
koon sinne ensimmäisenä kuka tahansa, niin tosiasia on, että me 
sinne olemme tien aukaisseet. Ja jollei historia sitä myönnä, niin se 
valehtelee. Siellä on vielä joitakin tuhoamispartioita, mutta ne on 
pian selvitetty. Me jäämme toistaiseksi tähän ja varmistamme, ettei 
sieltä pääse ke.g:�än pois. Ottakaa levon kannalta, mutta pitäkää silti 
silmänne auki. 
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Kariluodon sanat ovat suurelta osin peräisin JR 8: n komentajan 

eversti Autin puheesta, jonka hän piti 19.9.1941 jakaessaan kunnia

merkkejä Prääsässä rykmentin pataljoonille. Autti lausui mm. seuraavaa: 

Te ette ole koskaan hävinneet taistelua vaan aina sen voitta
neet. Petroskoin suunnalla toimivien ryssän joukkojen rippeet vapi
sevat nyt odottaen suomalaisten viimeistä iskua. Kuka hyvänsä 
ensimmäisenä marssineekaan Petroskoihin niin on sen tunnustettava, 
että te olette olleet sille tien auk�&ijana. Ellei historia tätä todista, 
niin se valehtelee joka lehdellään. 

Käyttämällä Autin sanoja Kariluodon puheessa Linna on ilmeisesti 

halunnut alleviivata sitä, että Jorma Kariluoto on vielä ajattelultaan 

virallisen normiston mukainen, Mutta Kariluodon sanat eivät ole onttoa 

paatosta, sillä hän on osoittanut myös tekojen isänmaallisuutta eikä vain 

sanojen. 87 Mutta Linna mataloittaa tunnelmaa tällä kertaa Viirilän

avulla, jolrn huolimatta hyvistä taistelijanominaisuuksistaan on räävit

tömyydessään Kariluodolle hyvin vastenmielinen. 

Konekiväärijoukkueen ilonpilleri Hietanen pitää myös oman puheensa 

"isänmaan aamunkoitossa" näkyvälle Petroskoille. Runeberginsa osaava 

Hietanen on vakuuttunut siitä, että vielä kerran lauletaan heidänkin 

taisteluistaan Suomen kouluissa. Hietanen tässä oikeastaan ennakoi sitä, 

mikä on jo osittain tapahtunut. Vänrikki Stoolin tarinoiden sankarien 

tilalle Suomen kansan tietoisuuteen ovat astuneet Linnan sankarit. 88

l\lutta Linna käyttää Hietasenkin puheessa samaa mataloittar1isefektiä 

kuin Kariluodon yhteydessä Virilän avulla. Hietasen tervehdys Suomen 

uudelle kaupungille loppuu hänen kiroiluunsa täille, joista hän toivoo 

voivansa päästä eroon Petroskoin saunoissa. Linna ei vahingossakaan 

anna Hietasen puheelle ihannoivaa Suur-Suomi -sävyä. Aivan samaa 

"eläinmotiivia" Linna käytti Hietasen yhteydessä jo romaanin alussa, 

kun Hietanen lopetti ministerin puhetta koskevan arviointinsa hyttysiä 

koskevaan pohdintaan. Etulinjan sotilaan ajatusmaailmaa hallitsevat 

sittenkin konkreettiset jokapäiväiset vaikeudet: vilu, nälkä, lika ja 

pelko. 

Suur-Suomi -ajatuksen romahtaminen konkretisoituu romaanissa 

Kariluodon kohtalossa. Tosin jo Kaarnan kaatuminen heti romaanin 

alussa on alluusio heimoajatuksen kuolemiseen. Kariluoto on lähes ainoa 

Tuntemattoman henkilöstä, jossa tapahtuu selkeä sisäinen muutos, Hän 

ei suostu peräytymisvaiheessa tajuamaan tilanteen täydellistä muut

tumista, vaikka Koskela sen hänelle selvästi sanoo. Kariluodon on mah-
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doton hyväksyä ajatusta, että Suomi käy kohti tappiota. Hän· ymmärtää 

lopulta, mihin on tultu ja päättää taistella toivottamassakin tilanteessa. 

I<ariluoto kaatuu ja hänen mukanaan lrnatuu 30-luvun akateemisen nuo

rison kuva uudesta, suuresta Suomesta. Kariluodosta jää vain nimi 

oppikoulun sankari tauluun. Romaanin viimeisellä sivulla motiivi tulee 

vielä uudestaan näkyviin. Vänrikki Jalovaara, joka on hyvin Kariluodon 

tapainen johtaja, kokee Suomen tappion hyvin voimakkaasti: " ... Suomi 

on kuollut . . . ja sen jo hautoja peittävä hanki . . . hanki 
,,89 

Unelmat suuresta Suomesta valuvat tyhjiin Jalovaaran kyynelten kera. 

Suur-Suomi -ajatus Mitätöityy romaanissa toisellakin tavalla. Petros

koin valtauspäivänä humalassa riehuva kapteeni Lautsalo hoilottaa Aka

teemisen Karjala-Seuran tunnuslaulua miekalla piirretystä rajasta Vie

nanlahdesta Laatokkaan ja vuosisataisten unelmien toteutumisesta. 
90 

Kontrasti Lautsalon sanojen ja hänen olemuksensa välillä on niin suuri, 

että lukijan on pakko tuntea vastenmielisyyttä häntä kohtaan. Lautsalo 

on käsitettävä myös Suur-Suomi-aatteen negaatioksi, sillä hänen hah

monsa on hyvin groteski ja kontrastoituu voimakkaasti Kariluotoon. 

Tl(-kuvauksilla oli tärkeä osuutensa virallisen normiston mukaisen 

isänmaallisuuden ja suomalaisen sotilaan kuvan luomisessa. Linnan epä

virallisen normiston edustajista Vanhala on saanut tehtäväkseen mitä

töidä tämän puolen. Vanhala ei kuitenkaan tee sitä vasta-argumenteilla 

vaan parodioimalla TK-kuvausten kieltä. Vanhala opettelee tietoisesti 

TK-kirjallisuuden sanontoja, joita hän käyttää psykologista vaistoa 

osoittaen sopivissa tilanteissa: meidän poikamme, korpisoturimme, sisu

kimppumm.e, hehkuva puolustustahtomme, pilven veikot, sodan viimeiset 

ritarit jne. ovat Vanhalan vakiosanastoa. TK-kirjallisuuden luoma kuva 

suomalaisesta sotilaasta romuttuu Tuntemattomassa paraatipuolelta. 

Tekojensa puolesta Linnan sotilaissa ei ole moitittavaa. He taistelevat 

niin hyvin kuin heiltä kohtuudella voidaan odottaa. 

Virallista normistoa ja samais.tumista siihen Tuntemattomassa edus

tavat ennen kaikkea upseerit, mutta eivät kaikki. Näkyvin poikkeus 

tässä suhteessa on Vilho Koskela. Koskela edustaa Linnan ihannekuvaa 

suomalaisesta upseerista, vaikka l(oskela on nähtävä myös myyttisenä 

hahmona, Suomen kansan parhaiden ominaisuuksien personoitumana, 

kuten Linna on eräässä kirjeessään todennut. 
91 

Koskelan on jo taus

tansa vuoksi mahdoton samaistua pataljoonan muihin upseereihin. Hänen 

koulupohjansa on vain kansakoulu, kun useimmat upseerit ovat ylioppi-
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laita. Koskelan isä on taistellut aikoinaan punaisten komppanianpääl

likkönä
92 

ja Koskela ei voi tämänkään vuoksi omaksua Suur-Suomi -in

nostusta ja saksalaisihailua, kuten Kariluoto ja Lammio ovat tehneet. 
93 

Harvapuheinen Koskela edustaa eleetöntä tekojen isänmaallisuutta. Hän 

on Rokan ohella Tuntemattoman selvästi paras taistelija, joka toimii 

kylmän tehokkaasti, kun tilanne sitä vaatii. 

Linna ajaa Koskelan ristiriitaan muiden upseereiden kanssa Manner

heimin syntymäpäiväjuhlissa. 
94 

Koskela aloittaa juhlat miestensä kera. 

Hän pyytää Vanhalaa laulamaan vuoden 1918 kapinalauluja, 
95 

kun komen

tokorsussa kaikuu samaan aikaan Horst Wessel - natsien tunnetuimpia 

lauluja. Koskelan aiemmin piilossa olleet aggressiot tulevat esiin hänen 

saapuessaan komentokorsuun huolimatta Kariluodon vilpittömän ystäväl

lisestä vastaanotosta. Laukaisevana tekijänä on vänrikki, joka yrittää 

laulaa Koskelan läsnäollessa saksaksi Horst Wesseliä. Koskela vastaa 

omintakeisella venäjällään. 
96 

Koskela haluaa kuitenkin näyttää vänri

kille, että hän ei venäjänkielisillä sanoilla ole halunnut osoittaa olevansa 

venäläismielinen, vaan sanat on lausuttu protestina helsinkiläis

vänrikin 
97 

saksankielen käyttöä kohtaan, vaikka Koskelan sanoissa on 

implisiittisesti myös poliittista latausta. Jostain alitajunnasta Koskelan 

mieleen palautuu kuitenkin suomalaisista suomalaisin sankari Martti 

Kitunen. Tämä kohtaus yhdistää myös Pohjantähden ja Tuntemat

toman. 
98 

Linna ei ole vienyt Koskelan vaiteliaisuutta niin pitkälle, että tämä 

pakotettaisiin vaikenemalla hyväksymään Linnan väärinä pitämät ihan

teet. Koskela on Lammion antagonisti ja hänen nyrkkinsä kohteena on 

enemmänkin Lammio kuin tielle sattunut vänrikin nappula. Syynä eivät 

ole niinkään Koskelan poliittiset intohimot kuin hänen vastenmieli

syytensä kaikkinaista isänmaallista intoilua kohtaan. Intohimon vivah

duskin herättää hänessä vastustusta. 

Samaa käytännöllistä isänmaallisuutta kuin Koskela edustaa Rokka. 

Häntäkään eivät kiinnosta abstraktit puheet isänmaallisuudesta, vaan 

hän taistelee konkreettisten päämäärien puolesta. Hän on· menettänyt 

talvisodassa kotinsa, jonka takaisinsaamiseksi hän nyt sotii. Rokka 

ajautuu jyrkkään konfliktiin virallisen normiston edustajien kanssa, 

joiden on vaikea hyväksyä Rokan heidän näkemyksensä mukaan ylimie

listä asennoitumista virallisiin arvoihin. Rokka opettaa Kariluodolle omaa 

isänmaallisuuttaan siinä vaiheessa, kun Kariluoto on vielä "runebergi

läisessä" kaudessaan. 
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Kuule nyt vänrikki! Sie oot nuor poika ja siul on viel sellasii 
urheusmielalloi. Sie pyrit sankartöitä tekemää. Mie taas en sellasil 
pane hitonkaan arvoo. Sillo pittää männä millo asjat vaatii, muullo 
pittää olla matalan. Sie suotta taanno hyökätes kohottelit itsijäis ja 
annoit esmerkkii. Se on hyvä, mut katso tilanne ennen ku tiet 
sellasta. Myö ei olla tääl kuolemas, myö ollaan tappamas. Ain pittää 
katsoo. Tään hyökkäyssovan ratekia on tällane. Sie mänet. Sinnuu 
ammu taa. Sie juokset katsomatta ja hää pahalaine nappajaa siut. Ei, 
sie katsot suojat, sie katsot mis on ampuja, sie ole nopija, mut alä 
hätähine. Tähtää ensi, tähtää hyvi taig�kaa, ja ammu ensi. Yhe 
sekunni etumatka riittää. Silviisii se on. 

Rokan isänmaallisuus voidaan tiivistää 1/ JR 8: n eli Linnan patal

joonan viimeisenä komentajana ennen aselepoa toimineen Yrjö Keinosen 

sanoihin: "Kuollut ryssä on paras ryssä. 11 100 Rokka on ymmärtänyt

sodan lain: tapa tai tule tapetuksi. Sota ei tarvitse korulausefraaseja 

vaan kylmää tappajaa. Mutta Rokka eroaa Lehdosta siinä, että hän ei 

tapa vihasta vaan tarkoituksenmukaisuuden takia. Vaikka Rokka tuhoaa 

ihmisiä, niin hän ei silti vihaa ihmistä. Tämä selittyy hänen Lehtoon 

verrattuna normaalista taustastaan: hänellä on vaimo, lapset ja oma 

maatila. Siinä on hänen isänmaansa, jota hän tahtoo puolm;Laa niitä 

vastaan, jotka haluavat sen häneltä viedä. 

Samaa runebergiläisen sankaruuden negaatiota kuin Rokka edustaa 

myös Lahtinen. Lahtisen negaatiossa on kuitenkin selkeä poliittinen 

aspekti. Koti, uskonto ja isänmaa eivät Lahtista innosta. 

Isänmaata ei ole, uskonto jäi rippikouluun. Koto ny jonkin
näkonen on, mutta huoneet on yhtiön. Vanhempia tars puolustaa 
sano pastori. Muttei mulla ole kuin äite, ja jos ryssä semmosella 
vanhalla1&rnmänkropsalla luulee jotain tekevänsä niin vieköön per
kele ... 

Lahtinen on oikeastaan paras esimerkki siitä, että sanojen ja te

kojen isänmaallisuus eivät välttämättä ole lainkaan yhteneväisiä. Vain 

muutamaa hetkeä myöhemmin hän toteaa tylysti ryhmälleen: "Nyt tapel

laan sitten kodon ja uskonnon puolesta. Alkaa meinaan puuristin tie

nuu. 11 102 Lahtinen antaa miehilleen aivan samanlaisen toimintaohjeen

kuin Rokka Kariluodolle: 

·Ja muistakaa, että nyt on joka laakin osuttava. Tähtäätte mahaan,
se vie miehen aina pelistä pois. Lähin aina vuorossa. Eikä mitään
silmitö�tä räis_ki_mis_t�

'0 3Kun kerran laukasee, niin siinä on oltava
tappamisen memmk1. 

Alikersantti, kommunisti Yrjö Lahtinen kaatuu tässä taistelussa 

yritettyään epätoivoisessa tilanteessa saada konekiväärinsä varsinaisen 

mukaansa. Hänellä ei ollut mitään henkilökohtaista puolustettavaa, 

mutta hän tekee silti velvollisuutensa viimeiseen asti. Miksi? Lahtinen 
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kuuluu joka tapauksessa suomalaiseen sotilasyhteisöön; hän on sen osa. 

Kaikesta purnaamisesta ja jopa sodan päämäärien kyseenalaiseksi aset

tamisesta huolimatta hän on niin monin sitein kiinnittynyt omaan ryh

määnsä, että hänen kunniantuntonsa, jonkinlainen miehisyyden statuk

sen ylläpitäminen, ei voi sallia sen pettämistä. Petoksella hän joutuisi 

varmasti myös yhteisönsä hylkimäksi ja kaikki hänen argumenttinsa 

menettäisivät samalla todistusvoimansa toisten silmissä. Lahtinen ei ole 

· pelkuri ja hän ei halua menettää miehen kunniaansa yhteisössä. Lah

tinen ei taistele isänmaallisen innostuksen vallassa, vaan hänen toi

mintaansa määrää perinteinen suomalainen työmiesajattelu: kun urakka

t t 
.. .. 

t hd
''.. 104 

o e aan, nun se myos e aan.

Huomaamattaan Linna oikeastaan reinkarnoi Lahtisessa runebergiläi

sen soturihahmon. Lahtisella, vaikka hän on sosiaaliselta asemaltaan 

yhteiskunnan alimmista kerroksista, yhtiön vuokrahuoneissa asuva 

työmies, on kuitenkin "sydän paikallaan". Hän antaa uhrinsa Sven 

Tuuvan tapaan toivotonta ylivoimaa vastaan taistellen. 

On tulkintakysymys, missä määrin Lahtisen katsotaan edustavan 

Linnan romaanissa poliittista protestia sodan määrääriä vastaan. 

Puheissaan Lahtinen edustaa tätä hyvinkin selvästi - tosin ainoana 

miehenä koko joukkueessa - mutta teoissa ei. Lahtisessa Linna ehkä 

myöntää sen, että vasemmistolaista selkeän poliittista ajatustapaa 

esiintyi myös suomalaisjoukoissa. 

Välähdyksittäin myös muilla miehillä tulee näkyviin Lahtisen tyyp

pistä ajattelua suhteessa virallisen normiston edustajiin. Mutta muilla 

kuin Lahtisella siinä ei ole paljon ohjelmallista tai poliittista sävyä, vaan 

reaktiot aiheutuvat lähinnä väsymyksen tai muun rasitustilan aiheutta

masta toleranssirajan alenemisesta. Tulikasteessa miehet huutavat tap

pioiden käydessä ensikertalaisille liian raskaiksi: "Turhaan meidät tape

taan . . . Missä herrat piileskelee." 
105 

Huuto osoittaa, että miehet eivät 

jaa runebergiläistä kansankokonaisuus-käsitettä, · mutta protesti on 

hetkellisen epätoivon ilmaus. Koskelan laukaistua tilanteen tuhoamalla 

bunkkerin kasapanoksella samat miehet ryntäävät venäläisten asemiin 

"innosta huumaantuneena". 

Pitkän jalkamarssin aikana väsyneet miehet kiroavat silmittömästi 

ohiajavaa "herraa kenttähuoransa kanssa". Lotatkin saavat peräänsä 

törkeyksiä, jotka olisivat halvaannuttaneet kirkonkylien lottatädit. 

Mutta tämä on enemmänkin miesten omakohtaista psykoterapiaa kuin 

totaalista yhteisten arvojen hylkäämistä. 
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Virallisen isänmaallisuuden negaatiota edustaa myös Honkajoki. 

Mutta kun Lahtinen tekee tämän katkerasti, niin Honkajoki käyttää 

Vanhalan tavoin parodiaa. Honkajoki tekee asenteensa ja roolinsa tiet

täväksi jo ilmoittautuessaan Koskelalle: " ... ilmoittautuu täten uudelleen 

sotilastehtäviin, vakaasti päättäneenä uhrata oman sekä sotasairaalassa 

pullosta saamansa veripalvelun veren isänmaansa ja kansansa hy

väksi. "
107 

Koskelan psykologista silmää osoittaa se, että hän ei reagoi mi

tenkään Honkajoen sanoihin päinvastoin kuin Lammio, joka menettää 

täydellisesti malttinsa Honkajoen irvailuja kuunnellessaan. 
108 

Koskelalla 

on romaanissa välittävä rooli. Hän ei ota kantaa miesten virallisen nor

miston vastaisiin puheisiin, mikäli ne eivät vaikuta käytännön taistelu

tehtävien hoitamiseen. Tämän vuoksi Koskela ei puutu Honkajoen sanoi

hin, sillä hän ymmärtää niiden vaarattomuuden ja toisaalta hyödylli

syyden, sillä Honkajoki herättää miehissä hilpeyttä, joka asemasodan 

ankeissa oloissa on varsin vaikeasti saavutettava positiivinen mielentila. 

Kaiken kaikkiaan Linna osoittaa selvästi, että se osa romaanin 

henkilöistä, joka on luettavissa ns. kansaan, ei saa taistelumotivaatiota 

virallisen fraseologian mukaisesta isänmaallisuudesta, johon nähden se 

on alituisessa oppositiossa. Mutta tämä ei välttämättä osoita sitä, ettei

vätkö miehet kokisi silti olevansa isänmaataan puolustamassa. He eivät 

vain osaa pukea tunnettaan abstrakteihin fraaseihin eivätkä suomalaisen 

jörön perusluonteensa mukaisesti koe pateettista isänmaallisuutta omak

seen. Täytyy myös muistaa, että Linna kuvaa parinkymmenen ikäisiä, 

suurimmalta osaltaan· vain kansakoulun käyneitä nuorukaisia, jotka eivät 

tavallisestikaan vaivaa päätään aatteellisilla ongelmilla. Heidän ajatus

maailmansa on konkreettinen. Sodassa konkreettisuus vielä tihentyy 

todella perimmäisiin kysymyksiin: tapanko vai tulenko tapetuksi, saanko 

ravintoa vai enkö saa, saanko nukkua vai enkö saa, voitanko pelkoni 

vai enkö voita, pääsenkö lämpimään vai enkö pääse? Kyseessä on 

todella darvinistinen asetelma, jonka Linna määrittelee jo romaanin 

alussa: "Syvälle painuneet silmät karvaisten rohtuneiden poskien ylä

puolella olivat kuvastaneet vain eläintä, joka viekkaana ja hurjana 

koetti onnistua kahdessa tehtävässä, asemansa ja henkiriepunsa säilyt

tämisessä. 11
109 

Nämä talvisodan sotilaisiin kohdistetut sanat sopivat

myös jatkosodan sotilaisiin. Sodan lait ovat samat tässäkin sodassa. 

Mutta olisi silti väärin sanoa, että Tuntemattoman miehet lähtevät 

vailla minkäänlaista isänmaallista innostusta sotaansa. Miehet ovat lähes 
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kiihdyksissä paloaukealta lähdettäessä ja kajauttavat Vala-laulun lähti

äisiksi auton lavalta: "Ei onnea meil ole suurempaa kuin suojata synty

mämaata ... "
llO 

Pipping kiinnittää huomiota siihen, että hänenkin

komppaniansa mieliala oli yleensä korkealla etulinjaan mentäessä. Tosin 

Pipping ei näe tässä isänmaallisuudella mitään osuutta.111

Linnan miesten menestyksekästä alkuhyökkäystä siivittää tunne 

siitä, että nyt ollaan kostamassa talvisodan vääryyttä: "Toista vuotta 

oli suuri osa Suomen kansaa hiljaa hautonut kostoa, taskussa oli puser

rettu nyrkkiä. Hyökkäyksessä oli voimaa. 11112 
Päästessään yllättämään

venäläiset avoimelle pellolle miehet suorastaan vapisevat kiihkosta kil

paillessaan siitä, kuka pääsee eniten ampumaan vihollisia. 

- Hyvä, siihen malliin. 
- Varma tapaus.
- Minä ainakin kaksi.
- Kuulkaa miten parkuvat.
- Antakaa lisää, kyllä ulina loppuu.
- Anna minäkin yhden. Anna minullekin.

Anna edes yhden. Vänskä perkele vei kiväärini.
- Älä töni. Minä kun sihtaan. 113- Anna nyt minäkin yhden edes. Minä en saa ollenkaan. 

Kohtauksesta ilmenee, että miesten motivaatiossa ei ole valittamista.

He ovat hengeltään, kuten Linna sanoo, "oikeastaan mahdollisimman 

soveliaita siihen tehtävään, jota varten heidät oli koottu". 114

Mutta sodan kääntyessä yhä epäedullisempaan suuntaan miesten 

mielialakin rupeaa laskemaan. Vetäytymisvaiheessa on jo runsaasti kar

kureitakin, joita ei kiinnosta enää isänmaansa kohtalo vaan oman hen

kensä säilyttäminen. Karjulan epätoivoinen karjuminen ja vetoaminen 

talvisodan henkeen ei tehoa. 

Ja miehet. Kumpia te olette, lampaita vai suomalaisia sotilaita? 
Asemiin käydään sitä varlten, että ne joko pidetään tai sitten niihin 
kuollaan. Perlkele, teillä on samanlainen puku yllänne kuin niillä 
miehillä jotka puolustivat Summaa ja Taipaletta. Ne miehet osasivat 
kuolla. Te ette osaa kuin juosta. Hävetkää, perlkele. Minä en 
kehtaisi sanoa itseäni suomalaiseksi jos minä juoksisin niin kuin te. 
Joka vielä jättää asemansa se saa nähdä, että sotalaissa löytyy 
pykälä häntä varlten. Leikki on lope115tava. Arlmoa ei pyydetä eikä
anneta. Onko selvä? Ja nyt asemiin. 

Vähän myöhemmin raivoava Karjula ampuu varoitukseksi pakokauhuun 

joutuneesta joukosta vähiten pakokauhuisen, Viirilän, ja huutaa: "On 

kysymys Suomesta. Täälläkin ... Nytkin . 
11116 Mutta vetoaminen Suo

men kohtaloon ei auta. Vasta Suomen alueelle saapuminen palauttaa 

miesten taistelutahdon. He tuntevat olevansa taas konkreettisesti 
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omaansa puolustamassa. Isänmaa on maata heidän jalkojensa' alla - ei 

korulauseita tai uhkauksin säestettyjä vetoamisia kansakunnan koh

taloon. 

Syytökset Linnan miesten isänmaallisuuden puutteesta ovat jokseen

kin perusteettomia, Ajatellaanpa vaikkapa Kaarnaa, Kariluotoa, Jalo

vaaraa, Koskelaa, Autiota, Rokkaa, Saloa, Korsumäkeä, Ukkolaa, Saras

tietä, Mäkilää, Määttää jne. Eihän isänmaallisuus välttämättä vaadi, että 

sitä julistetaan. Linnan miehet osoittavat teoillaan, että isänmaa on 

heille kaikkea muuta kuin yhdentekevä käsite. Jos isänmaallisuus on 

sitä, että uhrautuminen sen hyväksi asetetaan oman edun edelle, niin 

Linnan romaani on isänmaallinen eepos, Reaktion jyrkkyys Linnan ro

r:iaania kohtaan johtui paljolti siitä, että uhria ei annettu koventionaa

lisen kaavan mukaan eli siten kuin l(aarna sen antaa. Linna rikkoi 

tämän kaavan ja samalla useilta kriitikoilta jäi huomaamatta, että so

dassa uhrin arvo ei riipu siitä tavasta, millä se annetaan, vaan siitä 

hinnasta minkä vastustaja joutuu uhrista maksamaan. 

Kaarnan uhri, vaikka se on mitä uljaimmin annP.ttu, on kuitenkin 

hyödytön, kuten pragmaattiset sotilaat Koskela ja Autio toteavat: "Mies 

tapatti itsensä. Ei suinkaan kenenkään elämä ole toisia arvokkaampi 

sinänsä. Mutta liian halvasta se kyllä meni. 11
117 

Kaarnan kuolema osoit

taa, että Tuntemattomassa uhrin antaminen ei ole itseisarvo. Kun Kos

kela uhraa itsensä, niin hän tuhoaa samalla tankin. Hänen isänmaallinen 

uhrinsa on loppuun asti hinnoiteltu korkealle. Runebergiläinen sankari

kuolema ei ole isänmaallisuuden korkein aste Tuntemattomassa. Uhrin on 

oltava tarkoituksenmukainen, vaikka sota sinällään on Tuntemattomas

sakin irrationaalinen ilmiö, 

2. Vapahtaja ja sielunvihollinen

Väinö Linnaa ei varmastikaan voida pitää sovinnaisessa mielessä 

uskonnollisena kirjailijana. Mutta tästä huolimatta uskonto ja varsinkin 

raamatusta peräisin oleva aines tulevat usein näkyviin hänen tuotannos

saan niin Tuntemattomassa sotilaassa kuin Pohjantähti-trilogiassa. 
118 

Eikä sovi unohtaa hii.nen ensimmäisiä romaanejaan, Päämäärä ja Mustaa 

rakkautta, joissa näkyvät myös uskonnollisen pohdinnan jäljet. 

Väinö Linna suhtautuu kriittisesti ns. viralliseen uskonnollisuuteen 

ja varsinkin sen hänen mielestään tekohurskaisiin ilmenemismuotoihin jo 

Päämäärästä lähtien. 
119 
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Uskonto ja kirkko sodassa on hyvin ambivalenttinen asetelma. On

han sota mitä jyrkimmässä ristiriidassa kristinuskon julistaman rakkau

denopin kanssa, mutta kirkko on kuitenkin eri maissa, myös Suomessa, 

alistunut tai alistettu palvelemaan myös sodan päämääriä. Viime so

tiemme pääslogaani - kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta - oli sekin 

kirkon lanseerama. Räikeimmästä militantin klerikaalisuuden muodosta, 

aseiden siunaamisesta, toki Suomessa luovuttiin toisin kuin esimerkiksi 

Neuvostoliitossa, jossa ortodoksipapit tuotiin pirskottelemaan pyhää 

vettä rintamalle lähtevien tankkien päälle. Tämä ristiriitainen perus

asetelma tulee Tuntemattomassakin näkyviin. 

Tuntematon sotilas alkaa raamatullisesti: "Niin kuin hyvin tiede

tään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas." Mutta 

jatko ei olekaan yhtä ylevä, vaan paljastaa Linnan ironisen asen

teen: "Niinpä hän oli aikoinaan antanut metsäpalon polttaa kymmeniä 

hehtaareja metsää eräällä hietakankaalla lähellä Joensuun kaupunkia. 

. . . Muuan eversti huomasi ensimmäisenä miten pitkälle oli ulottunut 

kaikkivaltiaan katse. hän huomasi paloaukean erittäin sopivaksi 

majoituspaikaksi. 
11 120 

Pohjantähdenhän Linna aloitti aivan samaan 

uskonnollis-ironiseen sävyyn: 1
1 
Alussa olivat suo, kuokka - ja Jussi." 

Tuntemattoman alussa Linna sitoo jo yhteen virallisen uskonnolli

suuden ja virallisen normiston edustajan. Nimenomaan eversti on huo

mannut kaikkivaltiaan kaukonäköisyyden eikä esimerkiksi joku aliker

santti tai sotamies. Virallisen kaikkivaltiaan tahto on yhteneväinen 

virallisen normiston edustajien tahdon kanssa. 

Linnan miehet eivät juuri keskustele uskonnollisista kysymyksistä 

periaatteellisella tasolla. Tämä voi johtua siitäkin, että Linna kuvaa 

asevelvollisia, jotka ovat vielä kaukana "katumuskymmenestään" ja eivät 

tunne tarvetta omakohtaiseen tilitykseen. Oikeastaan ainut tähän suun

taan viittaava keskustelu käydään Hietasen ja Lahtisen välillä miesten 

väitellessä maailman ja ihmisen synnystä, mutta keskustelu, jossa Hie

tanen edustaa kreationismia ja Lahtinen darvinismia, ei sivua uskontoa 

muuten kuin siten, että siinä mainitaan Jumala. Lahtinen edustaa joka 

tapauksessa selvästi ateistista kantaa. Voisi kuvitella, että hän on 

ammentanut näkemyksensä rauhan aikana jossain kommunistien salaises

sa opintopiirissä: "He-hei, niitä Jumala ole tehny. Se on semmosta 

puhetta vaan. Kouluissa opetetaan vaikka hyvin tiedetään että se on 

valetta. Ei ihmistäkään ole luotu. Meressä se on syntynyt. Hiiltä ihmi-
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sessä on ja muita aineita. Yksinkertaista jymäytetään, että se on nöyrä 

kapitalistille. Se siinä vaan on. 11
121 

Hietanen kuitenkin kääntää väittelyn huumorillaan voitokseen Van

halan säestämänä. Lahtisen tosikkomainen marxilaisuus nujerretaan 

naurulla niin tässä kuin muulloinkin. Mutta ei Hietasen asenteessa silti 

ole nähtävissä uskonnollisuutta, vaan hän selittää maailmankaikkeuden 

synnyn hänelle sopivalla, mutkattomalla tavalla, jota eivät sotke turhat 

teoriat. 

Mutta edellä oleva ei tarkoita sitä, että Linna kieltäisi tyystin 

uskonnollisten kysymysten merkityksen siinä joukossa, jota hän haluaa 

kuvata omanaan, ns. kansana. Linna ei pilkkaa eikä mitätöi aitoa us

konnollista vakaumusta. Tämä tulee näkyviin esimerkiksi Mäkilän 

hahmottamisessa. Iltahartaudessa Mäkilä, joka on Laihialta, siis 

herännäisseudulta kotoisin, veisaa voimakkaalla ja kaunilla äänellä. 

11Virrenveisuussa ei tuolla hiljaisella miehellä ollut minää. Hän avasi 

koko sielunsa päästäen sen voiman hämärtyvään ja kuulakkaaseen il

maan. 1
1 122 

Vaikka Linna luo Mäkilän henkilökuvaan myös kielteisiä 

juonteita, ennen kaikkea karikatyyrinomaisen laihialaissaituuden, niin 

Mäkilän uskonnollisuuteen Linna suhtautuu jos ei suorastaan kunnioit

tavasti niin ainakin neutraalisti. Mäkilän kristillisyys ei ole vain 

tekohurskautta, vaan sen takana on syvä, omakohtainen ja kristillisen 

rakkauden tunnon leimaama vakaumus. Mäkilä jopa ristii ruokalassakin 

kätensä pöydän alla ruokarukoukseen. Hän on harvoja Tuntemattoman 

sotureita, joka on uskonut kohtalonsa Jumalansa huomaan. Tämä tulee 

näkyviin hänen kaatumistaan kuvaavassa kohtauksessa. Mäkilä lähtee 

puolisuutuksissaan viemään itse muonahevosta etulinjaan peräytymis

vaiheessa, vaikka se ei kuuluisi varsinaisesti hänen tehtäviinsä. 

Maantielle tippuu jatkuvasti vihollisen tykistön häirintätulta, minkä 

vuoksi Mäkilä taluttaa hevosta ja rauhoittaa sitä: 11 Alä pelkää! Men

nähän rauhas. Ei s'oo ihmises. S'oon suuremmas käres. 11
123 

Mäkilä

kuolee kranaatin katkaisemana uskoonsa turvaten. Seuraava kranaatti 

ryöpsäyttää multaa vainajan päälle. Maasta sinä olet tullut ja maaksi 

sinun pitää jälleen tuleman. 

Mäkilän kontrastina romaanissa uskonnollisista asioista puheenollen 

on Lehto. Katkera lapsuus ja nuoruus on muovannut tämän Tampereen 

seudulta kotoisin olevan autonapumiehen 
124 

sielultaan kivettyneeksi. 

Hänen kovuutensa on täysin negatiivista. Hän oikeastaan vihaa kaikkea 
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- itseäänkin. Koti, uskonto ja isänmaa saa häneltä tylyn kommentin:

"Älkää jauhako paskaa! 11
125 

Tässä suhteessa Lehto muuten muistuttaa

suuresti amerikkalaisia toisen maailmansodan taistelijoita. Jos näille

yritettiin perustella taistelun välttämättömyyttä idealistisilla arvoilla,

kuten patriotismilla, niin tavallinen tapa oli lopettaa tällaiset puheet

sanonnalla "bullshit" eli härän paskaa, joka vastaa täysin Lehdon ilmai-
126 

sua. 

lltahartaudessa, jossa Mäkilä veisaa itsensä unohtaen, Lehto seisoo 

mykkänä ja huulet uhmakkaasti kiinnipuristettuina. Kuoleman hetkellä 

Lehto ei usko sieluaan Jumalan huomaan, vaan pysyy yhtä kivettyneenä 

loppuun asti. Lehto oli jo aiemmin ilmoittanut, että hän ei halua jäädä 

viime1sma hetkinään "köyhäsieluisen" pataljoonanpastorin rukouksen 

varaan, 
127 

vaan haluaa tilanteen toivottomuuden tajuttuaan päättää itse 

päivänsä. Hän on uskollinen vain itselleen loppuun asti. Hän ei huuda 

avuksi Jumalaa vaan armahtavaa luotia "saatanan naattikorvilta", ja kun 

nämä eivät sitä anna niin Lehto viimeisillä voimillaan, katkeruus ja 
128 

kirous huulillaan lopettaa tuskansa. 

Aivan toisin kuin Lehto kohtaa kuolemansa Kariluodon nuori lähetti, 

joka saa kuolettavan räjähtävän luodin 
129 

vatsaansa heittäessään käsi

kranaattia ns. paskamotissa käydyissä taisteluissa. 
130 

Lähetin kuolema 

on Hietasen kuoleman ohella järkyttävimmin kuvattu kaatuminen Tunte

mattomassa. Jo monia kaatumisia nähnyt ja taisteluissa karaistunut 

Kariluotokin puhkeaa itkuun katsellessaan lähettinsä epätoivoista kuo

linkamppailua, jossa tämä huutaa Jumalaa apuun: " - Kuolema tulee 

ei paarit. Minä menen isän tykö. . . . Vänrikki . . . rukoilkaa te 

minä en jaksa. Isä meidän . . . joka olet taivaassa . . . Pyhitetty 

olkoon sinun nimesi . . . Lähetti liikutteli verisiä huuliaan: "Isä ... 

meidän ... isä meidän ... 11
131 

Tässä Linna kuvaa ihmistä avuttomimmil

laan kuolemansa edessä vain lapsen usko turvanaan. Kariluodon lohdut

tavat sanat purkautuvat aidosta hädästä ja tunteesta, mikä ei silti 

välttämättä ole uskonnollinen, mutta kumpuaa kuitenkin ihmisen avut

tomuuden tunteesta kohtalonsa armoilla. 

Toisenlaisen kuvan Linna antaa ammattimaisen kuolemaanvihkijän eli 

sotilaspapin osuudesta kuolevien sotureiden lohduttajana. Raskaan suo

kuokkauksen jälkeen JSP: n teltta on täynnä haavoittuneita, joista monet 

odottavat vain kivuista vapauttavaa kuolemaa. Sotamies Eerola on haa

voittunut kuolettavasti ja hermostunut lääkäri patistaa pastoria val-
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mistamaan tätä kuolemaan. Pastori on rutinoitunut jo tähänkin tehtä

vään, Hänen rukouksensa tehtäväänsä valmistuessaan on kuin niitto

miehen viikatteen terän hionta saran päässä. Linna on tässä käyttänyt 

melko kulunutta kuoleman vertauskuvaa, viikatemiestä. Eerola kuuluu 

yhteiskunnan vähäosaisiMpien joukkoon, jonka haaveena oli ollut saada 

polkupyörä ja mittojen mukaan tehty puku. 
132 

Ne jäivät hänelle ikui

seksi haaveiksi. Hänen saalisosanaan ovat sotilas pastorin vakuutukset 

siitä, että Jeesus ottaa hänet huomaansa. Morfiinin ja tuskien vaiku

tuksesta sekavuustilaan menneet muutkin haavoittuneet havahtuvat pas

torin lohd utukseen. Pastorin on luovutettava ja poistuttava teltasta 

neuvottomana. Hän voi vain rukoilla, että maantie aukeaisi ja haavoit

tuneet saataisiin kenttäsairaalaan. Katkeroitunut lääkintämies toivoo, 

että pastori antaisi miesten edes kuolla rauhassa. 
133 

Vaikka Linna osoittaa tässä, että virallisen uskonnollisen normiston 

edustaja on avuton auttamaan kuolevia miehiä, niin olisi silti väärin 

sanoa, etHi Linna langettaa syyn pastorin päälle. Tämä on vain yhtä 

avuton kuin muutkin knolfim:m edessä. Pastori ei pysty tekemään sen 

enempää kuin läiikärikään, joka huudahtaa: "Voi Jumalan tähden 

tätä. 11
134 

Jos Linna jotain syyttää, niin hän syyttää sodan mielettö

myyttä ja ehkä sitä, että pastorikin on pantu palvelemaan sodan ko

neistoa. Sodan kuolema on harvoin sankarillinen. 
135 

Useimmiten se on 

täynnä vain tuskaa ja hätää, jota ei lievitä aina edes usko Jumalaan ja 

ikuiseen osaa. Kaikkien niiden, jotka näkevät Tuntemattomassa soti

laassa sotaa ihannoivan romaanin, pitäisi lukea uudestaan ja uudestaan 

Linnan kuvaus JSP: n teltan haavoittuneista ja kuolleista. 

Jokaiseen pataljoonaan, niin myös Linnan kuvaamaan pataljoonaan, 

kuului sodan aikana pappi, joka huolehti sielunhoidosta ja uskonnolli

sesta toiminnasta. Pipping toteaa, että hänen tarkastelemassaan patal

joonassa papit hoitivat tehtävänsä rutiininomaisesti eivätkä saaneet 

aikaan minkäänlaista uskonnollista heräämistä.
136 

Samoin näyttää olevan 

Linnan kuvaamassa pataljoonassa. Enimmäkseen miehet näkivät pastorin 

vain palveluksiin kuuluvissa hartauksissa, jollaisen Linnakin kuvaa. 

Konekiväärikomppania on komennettu iltahartauteen ennen Moskovan 

rauhan rajalle siirtymistä. Miesten asenteen pastoriin paljastaa jo 

ensimmäinen replifäki, jonka lausuu Rahikainen: 11 Jo liitää varis pai

kalle." 
137 

Pastori kuvataan heiveröiseksi tyypiksi, joka näyttää olevan 

ihannetapaus tuberkuloosibasilleille. 
138 

Papin veisuu äänikin on heikko, 
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joten hän ei tässäkään suhteessa pysty herättämäi-ln miesten kunnioi
tusta.139 Virttä seuraa tavanomainen puhe, jossa pastori pyytää siu
nausta alkavalle sotaretkelle ja miehille lujuutta astua tarvittaessa 
kuolemaan. Herran siunaukseen ehdittäessä papin "uho oli jo lannis
tunut", sillä hän oli aiemmin pitänyt saman toimituksen pataljoonan 
kiväärikomppanioissa. Rahikainen ei malta olla irvistelemättä papin 
saarnalle: "Jopa pit soarnan. Millä iliveellä sitä tuollaisesta lähtöö ies 
tuonlainen eän. Mutta hirveitä tuo hoasteli. Nyt jouvutaan pojat kala
mistoihin. Sellaisia uhkauksia latel niin että karvat sitä vieläi törröttää 
niskassan pystyssä." 140

Tässäkin siis jo alunperin virallinen ja epävirallinen normisto ovat 
konfliktissa keskenään. Rahikainen edustaa enemmistön kantaa, joka on 
jos ei suorastaan vihamielinen niin kuitenkin välinpitämätön pakko
syötteiseen uskontoon nähden. Sotamies Salo, Linnan hiukan yksinker
taiseksi kuvaama patentti-isänmaallinen keskipohjalainen, tosin koettaa 
puolustella pappia, mutta hän on selvästi vähemmistön edustaja. 141 

Vielä negatiivisemman kuvan Linna antaa pastorista kuvatessaan 
toista kenttäjumalanpalvelusta, joka pidettiin kunniamerkkien jaon jäl
keen pataljoonan jo osallistuttua taisteluihin. Pastori menettää tässä 
tilaisuudessa viimeisetkin rippeet saarnamiehen lahjoistaan, koska ryk
mentin komentajan läsnäolo hermostuttaa häntä. Saarnan sisällön Linna 
kuittaa lyhyen ironisesti: "Tulihan sieltä kaikenlaista. Miten saatanan 
kätyrit nyt lyödään Jumalan ja Saksan armeijan avulla. Ja miten monet 
tovereista jo ovat saaneet kantaa raskaan uhrinsa kansakunnan menes
tyksen alttarille. 11142 Linna on selvästikin tympiintynyt siihen, että 
ulkokohtainen uskonnollisuus on pantu palvelemaa_n kristinuskon peri
aatteiden kanssa jyrkässä ristiriidassa olevaa sotaa. 

Suoranaista uskonnon pilkkaa Tuntemattomassa ei ole, jos sellai
seksi ei lueta Honkajoen parodista iltarukousta·. 

. . . Varjele meitä vihollisen juonilta ja ennen kaikkea hänen 
tarkka-ampujiltaan sekä suorasuuntaustykeiltään. !\luona-annos 
saisi myöskin - olla jonkin verran suurempi, mikäli sinulla vielä on 
käyttämättömiä varastoja lastesi tarpeisiin. Anna siedettäviä ilmoja, 
että asiaasi vartioiden olisi hauskempi seisoa vartiossa. Kuutamot 
öisin olisivat tervetulleita jännityksen lieventämiseksi sekä vähien 
valorakettivarastojen säästämiseksi. Suojele kaikkia partiomiehiä, 
vartiomiehiä, merenkulkijoita ja hevosmiehiä, mutta tykkimiehistä ei 
O1e niin suurta lukua. Suojele ylipäällikköä ja yleisesikunnan pääl
likköä sekä pienempiäkin kihoja sikäli kuin sinulta aikaa riittää. 
Suojele armeijakunnan komentajaa, divisioonan komentajaa, rykmen
tin komentajaa, pataljoonan komentajaa sekä erikoisesti konekivääri-
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komppanian päällikköä. Ja lopuksi yleensä ja erikseen: va,rjele noita 
S�omen 1\_Woja, etteivät ne toista kertaa löisi päätänsä Karjalan 
mantyyn. 

Tämän rukouksen ironinen kärki ei liene suunnattu kuitenkaan 

uskontoon, vaikka se muodoltaan on kirkoissa kuultavaa virallista ru

kousta mukaileva. 144 Ironia kohdistuu nimenomaan siihen, että uskonto

ja kirkko on pantu palvelemaan sodan väkivaltakoneistoa, mikä näkyy 

suojelun pyytämisessä sotilashierarkian koko skaalalle, ylipäälliköstä 

hevosmieheen asti. 

Selvemmin Linna antaa uskonnon kytkemisen sodan päämääriin tulla 

näkyviin sotilaspapin ja virkamiehen välisessä keskustelussa Petros

koissa, jossa nämä pohtivat kuinka vallatun alueen asukkaista saataisiin 

luterilaisia ilman pakkotoimia. 

. . . Järkevintä olisi antaa ortodoksisen uskonnon kuolla. Kun 
kerran bolsevismi on sen jo noin pitkälle riuduttanut. Koko uskon
nollisen elämän elvyttäminen olisi suoritettava luterilaisella linjalla. 
Kaikki lasten kastamiset tästä lähtien olisi jätettävä evankeliselle 
uskonnolle. Tietenkään ei mistään uskonvainoista ole kysymys, 
mutta luonnollista tietä toimien ... 

. . . Venäläiset on kuitenkin erotettava. Luultavasti asia selvi
tetään väestönsiirrolla het\4�un saksalaiset ovat saaneet koko Eu-
roopan Venäjän haltuunsa. 

Linnan romaanilla ja Olavi Paavolaisen aikoinaan paljon kohua herät

täneellä Synkällä yksinpuhelulla on tässä mielenkiintoinen yhtymäkohta. 

Podporozessa, joka on Syvärin keskijuoksulla, oli syksyllä 1941 eli 

juuri Linnan kuvaaman keskustelun aikaan pidetty 17. D:n sotilas

pappien kokous, jossa oli vieraina mm. ruotsalainen hovisaarnaaja Isaac 

Been ja rovasti Paavo Virkkunen. Kokouksessa oli pohdittu paikallisen 

väestön pakkokastamista luterilaisuuteen ja oltu kovin epäileväisiä 

kreikkalaiskatolisten pappien mahdollisuuksiin tehdä jotain kristinuskon 

hyväksi alueella. Been oli ehdottanut, että kokoukselle annettaisiin nimi 

"Syvärin ensimmäinen kirkolliskokous". Hän piti sitä Wormsin kirkollis

kokouksen jälkeen merkittävimpänä luterilaisuuden historiassa. 146

Tällainen ajattelu ei kuitenkaan edustanut virallista normistoa, vaan 

virallisesti juuri ortodoksisuuteen tuli suhtautua pieteetillä. Tästä huo

mautettiin myös JR 8: ssa.147 Tosin päiväkäskyssä, joka annettiin ennen

varsinaisen Itä-Karjalan hyökkäyksen alkamista, tarkoitetaan lähinnä 

suomalaisia ortodokseja, mutta virallinen politiikka oli samanlainen myös 

Itä-Karjalan ortodokseihin nähden. 

Tuntemattomankin miehet käyvät kirkkopoliittista keskustelua. 

Suokoukkauksen jälkeen itä-karjalaiskylästä tavattu starikka vastailee 
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Salon kysymyksiin uskonnollisista oloista neuvostovallan aikana. Sta

rikka myöntää heillä olleen Prääsässä papin. 148 Selvästi yksinkertaista

Saloa mielistelläkseen starikka lisää papin tulleen tapetuksi. Kun Salo 

vakuuttaa, että nyt ei kirkkoja enää pidetä talleina, niin starikkakin 

myöntelee: "Ei pietä. Ei pietä kirkkoja tallina. A, hyvä on. Hyvä 

on. 11 149 
Tosin Salon on todettava starikan pitäneen häntä pilkkanaan,

sillä tämä oli ottanut Salon tarjoaman leipäpalan kiitollisena vastaan 

vakuuttaen olevansa ilman ruokaa, mutta Rokka löytääkin tuvasta täy

den leipäkorin. "Kyllä se äijä osaa. On ne kirjansa lukenehet", joutuu 

Salo myöntämään kasvonsa pelastaakseen. 

Muita miehiä eivät neuvostovallan aikaiset uskonnolliset olot kiin

nosta lainkaan. Ne ovat tyypillisesti valistuspropagandaan kuuluvia 

"hihhuli" -asioita, joilla Tuntemattoman rivimiehet eivät vaivaa päätään. 

Tämä tulee näkyviin myös Petroskoissa, jossa Rahikainen pitää erästä 

sotilasvirkamiestä "hulluna", kun tämä on valmis maksamaan ikoneista 

suuria summia. Rahikainen ei näe ikoneissa taiteellisia eikä uskonnollisia 

arvoja, vaan hän pitää niitä homehtuneina kuvina. Sama pragmaattinen 

suhtautuminen pyhiin asioihin tulee esiin myös Syvärillä. Koskela on 

nimittäin huomannut rakennuttaa korsunsa puretun t§asounan hirsistä, 
150 joissa on se hyvä puoli, että niissä ei ole luteita. Miehet eivät näe

tässä temppelin häpäisyssä mitään ihmeellistä, vaan toteavat asian 

johdosta Koskelasta: "Kaikki se saatanan kyylä huomaakin. 11 151 Saa

tana-sana t/lasounan hirsien yhteydessä luo jälleen Linnalle tyypillistä 

kontrastia. 

Asia erikseen olisi tarkastella sitä, miten Tuntemattoman miehet 

toteuttavat toiminnassaan kristillistä etiikkaa, vaikka he tiedostavat 

sen, että sota sinänsä on räikeässä ristiriidassa sen kanssa. Lehto 

ilmaisee tämän omalla, karkealla tavallaan toisten ihmetellessä, kun hän 

syö omin luvin rautaisannostaan. 

Ek sää tiärä et se on kiälletty? sanoi Hietanen. Pieni kuiva 
hymy käväisi Lehdon huulilla. Niin se on tappaminenkin. Viides 
pykäläkö se nyt oli. Pikku jut5� se on säilykepurkki silloin kun 
pääkuoriakin aukee yhtämittaa. 

Repliikki on Lehdolle tyypillinen. Hän muistaa viidennen käskyn 

oikein, mutta nimittää sitä pykäläksi osoittaakseen, että käsky on 

hänelle yhtä yhdentekevä kuin rautaisannospurkkikin. 

Vaikka Tuntemattoman monien miesten käyttäytymisessä on kristil

lisen etiikan mukaisia piirteitä, mm. Hietasen ja Rokan, niin niitä on 
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silti vaikea yhdistää uskonnollisuuteen, sillä uskonnollisista tunteistaan, 

jos sellaisia on, miehet eivät puhu. Vaikka Linna on kaikkitietävä ker

toja, niin tätä puolta miestensä ajatusmaailmassa hän ei selvitä. Ehkä se 

johtuu siitä, että uskonnollinen elämä kytkeytyy sodan aikana niin 

paljon kuolemaan, että siitä ei mielellään puhuta. Kuolema on Tuntemat

tomankin miehille yleensä tabu, vaikka miehet koettavat rehvakkailla 

puheilla torjua sitä silloin kun se tulee liian lähelle: "Pojat lähtivät 

oikosääristen pataljoonaan . . . Kerranhan se vaan kirpaisee . . . Ei siinä 

mene kun naimalla saatu henki." 

Toki Tuntemattoman miehet tiedostavat perimmäisten kysymysten 

vakavuuden. Mutta kun heidän on katsottava niistä perimmäistä - kuo

lemaa - päivästä toiseen silmästä silmään, niin on ymmärrettävää, että 

nämä kysymykset on jo mielenterveydellisistä syistä painettava tajun

nassa taka-alalle. 

Kuvatessaan kuolevia JSP:llä Linnakin näyttää, että uskonnolliset, 

vaikkakin ehkä vain opitut, tunteet suovat kuoleville henkistä turvaa 

heidän viimeisinä hetkinään. Eerola pyytää Jeesukselta turvaa tajutes

saan kuoleman tulevan. Viimeisinä sanoinaan Eerola kuiskaa: "Jeesus 

. . . Jeesus . . . ottaa . . . Vie tääl . . . tä. 11
153 

Samoin morfiinin huu

maama toinen kuoleva toistelee Jeesuksen nimeä. Miehet ovat sisäistä

neet, olipa heillä uskonnollista vakaumusta tai ei, Jeesuksen pelasta

jaksi, jonka nimen toistaminen antaa turvallisuuden tunnetta. 
154 

Mutta 

tässäkin Linna käyttää taas kontrastiin perustuvaa keinoa. Eräs haa

voittunut huutaa apua "Jeesuksen Ristuksen perkeleeltä". 
155 

Viirilä vie

Jeesuksen nimen profanoimisen vielä pitemmälle. Hänen sotahuutonsa on 

"Jeesus Perkele". 

Kaiken kaikkiaan uskonnon ja uskonnollisuuden kuvauksessa Linna 

tekee selkeän eron viralliseen normistoon. Hän ei kiellä aitoa kristillistä 

vakaumusta, mutta Linna osoittaa sen ristiriidan mikä vallitsee silloin, 

kun kirkko ja uskonto pannaan palvelemaan sodan päämääriä. Tässäkin 

Linna on lähtenyt myytin murskaamisen tielle: taisteleva kansankirkko 

joutuu hänen kritiikkinsä kohteeksi. Tuntemattoman miesten suhde 

uskontoon ja uskonnollisiin arvoihin jää joitakin harvoja poikkeuksia 

lukuunottamatta hyvin ulkokohtaiseksi. 
156 



II 

KORPISOTURIN KUVA 
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1. Rivoutta vai kaunistelua?

Linnan sotilaat ja erityisesti lotta Kotilainen herättivät paljon är

tymystä sen takia, että heidän kielenkäyttönsä ja suhtautumisensa 

perinteisiin moraalisiin arvoihin kuten siveellisyyteen ja rehellisyyteen 

poikkesi jokseenkin jyrkästi runebergiläis-idealistisesta kuvasta. Tosin 

Linna sai heti alusta lähtien apologeetteja; mm. Matti Kuusi piti Tunte

mattoman sotilaiden väitettyä rivoutta huomattavana liioitteluna. 
157 

Myös 

Aatos Ojala piti Linnan dialogin käyttöä monin tavoin ansiokkaana ja 

. 1· t· t . . 1 t . t t· h · t 
158 

romaanin rea 1s 1s a om1na1s aa ua onn1s unees 1 va vis avana. 

Linna halusi epäilemättä romaanillaan riisua suomalaiselta sotilaalta 

sen ihanteellisuuden viitan, jonka Runeberg oli tämän harteille aset

tanut. 
159 

Tästä johtunut ärtymys saattoi saada hiukan naiivejakin muo

toja. Kenraalimajuri V. H. Vainio moitti Linnaa siitä, että hänen romaa

ninsa ei kykene herättämään sellaisia yleviä tunteita, joita taideteoksen 

tulisi herättää. Vainio oli laskenut kirjassa olevan 224 kirosanaa. 
160 

Itse asiassa kirosanoja on Tuntemattomassa huomattavasti enemmän kuin 

mitä Vainio oli laskenut. Jumalauta, perkele, saatana, helvetti, hitto ja 

piru -sanoja on Harri Rytsyn laskelman mukaan romaanissa kaikkiaan 

382. Toini Havu katsoi Tuntemattoman olevan paikoitellen jopa natura

lismia pahempaa inhorealismia. 
161 

Mutta vastakkaisiakin äänenpainoja kuului. Harry Järvin mukaan 

Linna oli ollut kaikessa muussa naturalistinen paitsi sotilaiden kielen

käytössä, joka oli liian sievisteltyä, sillä siitä puuttuvat kokonaan 

seksuaalisesti rivot sanat. 
162 

Myös Atos Wirtanen kiinnitti samaan 

asiaan huomiota.
163 

Molemmat olivat tietävinään, että kustantaja olisi 

vaatinut Linnaa siloittelemaan romaanin kieltä. 

Onkin totta, että juuri seksuaalielämään liittyvät rivoudet, jotka 

ovat niin rauhan kuin sodan aikana sotilaitten puheen keskeisintä _ai

nesta, puuttuvat lähes tyystin Tuntemattomasta. Osittain tämä johtuu 

siitä, että kustantaja poisti joitakin tähän aihepiiriin kuuluvia sanoja 

romaanista. 
164 

Esimerkiksi ehkäpä tavallisinta sotilaiden tässä yhtey

dessä käyttämää sanaa, anteeksi mahdolliset herkät lukijat, vittu, ei 

löydy romaanista ollenkaan. Tämän sanan yleisyydestä sotilaiden kielen

käytössä ja yleensäkin aihepiirin suosiosta sotilaiden puheenparressa 

antaa hyvän todistuksen Knut Pipping. "Vittu ja sen ominaisuudet" oli 

hyvin suosittu keskustelunaihe. Jos keskustelu uhkasi muuttua riidak-
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si, niin joku laukaisi tilanteen: "Puhutaan vitusta, niin ei tule rii
taa. 11 165 Aihepiirin suosiosta rintamamiesten puheessa saa hyvän kuvan 
myös teoksesta Sotasavotta. Sen mukaan miehet olivat mm. ristineet 
lottajärjestön johtajan Fanni Luukkosen "pillukenraaliksi". 166 Tosin
Linnallakin näyttää tämä suosikki sana olleen mielessään, mutta se on 
häveliäästi korvattu kolmella pisteellä. Käteen haavoittunut sotilas 
ärähtää vihaisesti lääkintämiehelle: "Me ... Alä, älä, sanoi hermostunut 
lääkintämies: Parikymmentä vuotta sitten tulin pois enkä enää mene 

11167 

Mutta eivät seksuaalisuuteen liittyvät asiat ole silti tabu Tunte
mattomassa, vaikka yleensä sen sotilaat ovat hyvin pidättyväisiä näistä 
asioista puhuessaan. Tätä pidättyvyyttä kuvaa myös alun alokas Mäki
nen, joka on ottanut mukaansa naapurin tytön valokuvan, "kun sota
väessä kuulemma katsellaan tyttöjen kuvia". 

Tuntemattoman eros on selvästi Rahikainen, joka jo sotaan lähdet
täessä paljastaa tavallista voimakkaamman viehtymyksensä kauniimpaan 
sukupuoleen. Kaarnan kehottaessa jättämään mm. kirjoituslehtiöt tar
peettomina pois Rahikainen huomauttaa, että "tytöt ne lakkaa anta
masta, ellei lemmestä lurita". Kaarna puolestaan sanoo, että "antaahan 
tyttö, jos se äitiinsä tulee, ja jos se taas isäänsä tulee, niin suorastaan 
pyytää". 168 Nainen asettuu jo Tuntem,attoman ensimmäisessä asiaa koske
vassa passuksessa pääasiassa vain seksiobjektin asemaan, missä hän 
myös pysyy harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, joista on mainittava 
Kariluodon suhde Sirkkaansa.169

Tuntemattomassa· käsitellään vähän sotilaan suhdetta naiseen varsin
kin, kun otetaan huomioon, että Linnan kuvaamat sotilaat ovat asevel
vollisuusikäisiä nuorukaisia, joiden ajatukset joutohetkinä askaroivat 
hyvin mielellään tässä aihepiirissä. 17 O Enimmäkseen Linna käsittelee
seksuaalisuuden osuutta miestensä käyttäytymisessä Rahikaista kuvates
saan. Tosin yhtään kertaa Linna ei seuraa miehiään naisten kanssa tällä 
alueella, vaan suo heille intimiteettisuojan. Mutta useaan otteeseen hän 
antaa ymmärtää varsinkin Rahikaisen onnistuvan aikeissaan naisten 
suhteen; jopa niin hyvin, että Hietanen olisi valmis viemään tämän 
kotikyläänsä sonniksi. 17 1 

Erityisen paljon kohua romaanin ilmestyessä herätti lotta Raili Koti
laisen hahmo. Linna kuvaa Kotilaisen seisomassa tien varressa perään
tymisvaiheessa: 
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Tien varressa seisoi pataljoonan lotta. Raili Kotilainen ei ollut 
tällä retkellä saanut miestä, mutta osaksi sen korvasi se seikka, 
että hän oli saanut paljon miehiä. Se adjutanttikin, joka oli ottanut 
hänestä sodan alkupäivinä valokuvan vallatun kranaatinheittimen 
vieressä, oli kaatunut aikoja sitten. Silloin oli Raili v:elä ollut 
hehkeä tyttö, mutta sota oli kuluttanut häntä niinkuin muitakin. 
Hän oli niin luusaantunut ja laskenut tasossaan, että oli sortunut 
jopa erääseen panssarintorjuntamieheen. Sic transit gloria mundi, 
oli Sarastie sanonut. 

Lotan polkupyörä oli rikki. Hän oli väsynyt ja hylätty. Miehet 
osoittivat peittelemättä halveksuntansa ja vihamielisyytensä. Hän sai 
kuulla hävyttömiä, vihjailevia huutoja. Nähtyään Korpelan hän aikoi 
turvautua tähän. Hän kuvitteli vanhemman miehen olevan jotenkin 
isällisemmän myötämielinen. 

- En voi ajaa tällä ja olen niin väsynyt. Kenkänikin hankaa
kantapäätä. Päästättekö kuormalle? 

- Herra Jumala! Rintamalotta! Se vaikutti Korpelaan kuin
punainen vaate härkään. 

- Ei tässä o ennenkän pyhänä sontaa ajettu. Saatana. Kyllä
jämpti on niin. 

Lammio kuuli sen. Hän käski ensin lotan seuraavaan ajoneu-
voon ja huusi sitten Korpelalle: 

- Sotamies Korpela!
- Mikäs on?
- Mitä te sanoitte äsken?
- Sanon mitä mä sanon. Niin. Meinaan tässä on vedättämistä

tarpeeks. Ei yhtään tartte Suomen herran vosua ajella niin. Kyllä 
asia niin on . 

- Kuulkaapas Korpela! Te menette liian pitkälle. Nyt suu
kiinni! Sanakin vielä niin teidän käy huonosti. 

- Alä revi päätäs, perkeleen nauhahousu ! On nauhaa niin.
172 

Romaanin kokonaisuudesta irrotettuna tämä passus vaikuttaa kieltä

mättä vastenmielisen naturalistiselta. Mutta sitä on tarkasteltava koko

naisuuden osana. On ensinnäkin huomattava, että Kotilainen ei ole 

ainoa lotta romaanissa. Ennen rajalle lähtöä kanttiinissa myyjänä oleva 

lotta kiinnostaa Lammiota, joka yrittää kuvittelemallaan upseerin arvo

vallalla saada lotan suostumaan maallisten halujensa kohteeksi. Mutta 

tämä ei onnistu, sillä "lotan maalaisuus, johon hän on toiveensa perus

tanut, olikin osoittautunut siksi vastukseksi, johon ne kukistuivat". 
173 

Tämä lotta, joka ilmeisesti ei ole Raili Kotilainen, on siis moraaliltaan 

hyvin perinteisen lotam imagon täyttävä hahmo. Tosin Linna käyttää 
...__, 

tässä hiukan ironista kuvaustapaa, sillä lotan moraalinen lujuus johtuu 

vain hänen "maalaisuudestaan" eikä henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

Samaa keinoa Linna käyttää myös Kotilaisen yhteydessä todetessaan 

tämän ryhtyneen rintamalotaksi paitsi löytääkseen oikean miehen myös 

vähä-älyisten ulkomaisten sanomalehtimiesten luoman sankarilottamyytin 

ja maalaispuhelinkeskuksenhoitajan isänmaallisuuden vaikutuksesta. 
17 4 
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On hiukan yllättävää, että maaseudulta kotoisin oleva ja yleensä maa

seudun ihmistä empaattisesti kuvaava Linna selittää lottiensa käyttäy

tymistä maalaisuudella, jonka hän näkee jonkinlaisena yksinkertaisuuden 

edellytyksenä. 17 5 Kolmannen kerran lotta tulee miehen yhteydessä esiin

Petroskoissa, jossa luutnantti vie kauniin lotan hevosajelulle. Lotta 

kirkaisee kärryihin noustessaan teennäisen naisellisesti: "Sinä olet 

h . . . .. k 11 ,, 176 parantumaton . . . m, miten m1na us a an. 

Linnan lottakuvaus, mitä erityisesti seksuuaalisuteen tulee, on seli

tettävissä hyvin pitkälle paitsi Linnan halulla kumota myyttejä tässäkin 

suhteessa, 177 mikä tuli jo edellä esiin, myös sillä lähinnä kuvitelmiin

perustuvalla käsityksellä, mikä lotista ja erityisesti näiden suhteesta 

taaempana oleviin upseereihin miehistöllä sota-aikana oli. Lottia pidettiin 

"upseerien heiloina", 178 joihin tavallisilla sotilailla ei ollut mahdol

lisuuksia. Rintamaoloissa, joissa miehillä ei ollut juuri minkäänlaisia 

mahdollisuuksia heteroseksuaaliseen käyttäytymiseen, tämä tietysti 

herätti kateutta ja katkeruutta. Tämä tulee Tuntemattomassakin varsin 

selvästi esiin. Taistelun jälkeen Suraslie kiertelee miesten keskuudessa 

adjutanttinsa ja rintamalotta Raili Kotilaisen kanssa. Rahikainen saa 

tällöin heti mielikuvituksensa liikkeelle: 

- Kahto_kee noita lantioita, sanoi Rahikainen. - Mikä oarre se
tuolla männä keikkuu, mut mitteepä siitä sotamies. Sitä on pojat 
moalimassa kallista tavaroo tuossa metrin ja kuuenkymmenensentin 
välissä paljo. Mut ilimanhan sitä Rahikainen tässä voan kipristellöö. 
Veärin on jaettu sekkii. Toisilla ylenmeärin, toisilla ei mittään. 

- Kevyt kenttäpatja malli kahdeksantoista, sanoi joku.
- Mie jos oisin kenraali, niin tyttötalon järjestäisin noista,

jatkoi Rahikainen. - Päivärahojen mukana laput jaettaisiin. Rahi
kainen viehiittyi ajatukseen ja sanoi melkein tosissaan: 

- Niillä lapuilla sitä kaupanteko kävis.
- Ha, ha, ha. Rahikainen käymässä kauppaa niillä lapuillpg

Meinaan, ostamassa. Myyvän te ette sen näkisi niitä milloinkaan. 

Rahikainen tuo tässä esiin mm. saman ajatuksen, jonka Hietanen 

ilmaisi omalla tavallaan osuvasti kanttiinissa ennen sotaan lähtöä: "Ei 

tullu siit flikast teijii laste äitti . . . Siin täyty ol knapei kaulukses 

kans. "180 Vielä katkerammin miehet purkavat mieltään rasittavan jalka

marssin aikana: 

He olivat katkeria kaikelle mahdolliselle. Ohi ajoi autoja, joissa 
oli nauravia lottia ja upseereita. Tuo pyrstötähden häntä, esi
kunnat, kanttiinit, pesulat, sairaalat ynnä muut seurasivat jouk
koja. He irvistelivät autoille, ja Suomen uljas Lotta sai peräänsä 
niin kamalia törkeyksiä, että yhteisessä hurmassa elävät kirkon
kylien lottatädit olisivat saaneet sydänhalvauksen, jos olisivat 
joutuneet niitä kuulemaan. Ohiajavan kenraalin auto sai aikaan niin 
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pohjatonta kiukkua ja kiroilua, että päältäpäin katseleva olisi 
väittänyt armeijan huomenna olevan kapinassa. 

- Pöly mosurin silmille vaan, perkele. Ei ole pojat 11g1_nsapu
lasta tietoa silloin, kun herra ajaa kenttähuoransa kanssa. 

Linnan miesten käyttämät nimitykset kevyt kenttäpatja ja kenttä

huora olivat sota-aikana yleisestikin käytettyjä. 182 Linna on siis täs

säkin ollut vain uskollinen todellisuudelle. Pakollinen seksistä pidät

tyminen aiheutti tavallista rivompaa kielenkäytöä. "Siitä puhe mistä 

puute" -periaate pitää Tuntemattomassakin paikkansa. 183 Linna on ollut

kuitenkin jokseenkin pidättyväinen tässä suhteessa. Seksuaalisuuteen 

liittyvää kaksimielisyyttä - Linnan romaanissa ei naturalistiseen to

delliseen sotilaskieleen verrattuna voida juuri rivouksista puhua - toki 

jonkin verran esiintyy. Vanhalan parodioidessa tapansa mukaan TK

kieltä ja todetessa urhean lotan seisovan korpisoturin rinnalla nimetön 

sotilas lisää: "Sanonkoma mikä ... "184 Alunperin tämä kohta on kuulu

nut: "Sanonkoma mikä semmosen lotan rinnalla seisoo ... 11 185 

Lepovaiheen aikana, ennen hyökkäystä Itä-Karjalaan, 186 miehet

rupeavat jo haaveilemaan naisista; näkevätpä mielikuvissaan tämän alas

tomana. Joku uhoaa, että lomalle päästyään omalta osaltaan kasvattaisi 

ikäluokkaa neljäkymmentäyksi. 187 Lahtisen huomauttaessa venäläisillä

olevan reservissä naissotilaitakin, niin Rahikainen toteaa, että silloin 

olisi hyvä tarkata, kun pilkka olisi tuttu. 188 

Petroskoissa miehillä on vihdoin tilaisuus päästä tyydyttämään 

seksuaalisia tarpeitaan. Rahikainen järjestää heti ilotyttöverkoston. Kun 

Linnaa moitittiin suomalaisen lotan mustaamisesta, niin moittijoilta jäi 

huomaamatta, että Linna ei anna kovin mairittelevaa kuvaa vihollisen

kaan naispuolisesta väestöstä. Tosin jyrkkä poikkeus tässä suhteessa 

on kommunistinen opettajatar Vera, joka kylläkin osoittaa Hietasta 

kohtaan pitkälle meneviä sympatioita, mutta on olemukseltaan niin ylväs, 

etteivät suomalaiset uskalla edes kuvitella lähestyvänsä häntä seksuaa

lisesti. Silti Veran ja tämän kahden ystävättären . luona käynti ei ole 

vailla seksuaalista jännitettä, joka ilmenee Vanhalan tällä kertaa hei

moromantiikkaa parodioivana leikinlaskuna: "Olisit jäänyt sinne. Olis 

Suomen heimot yhtyneet. Väinölän lapset löytävät toisensa ... 11 189

Vanhala onkin ehkä Tuntemattoman miehistä selvimmin se, joka 

sublimoi naisen puutteen rehvakkaalla puheella. Hänellä ei ulkomuoton

sakaan perusteella ole kovin suuria menestymismahdollisuuksia rintama

olojen hyvin niukasta naiskannasta kamppailtaessa, mutta Vanhalan 
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suuhun, ehkä juuri tästä syystä, Linna on sijoittanut jotkut Tuntemat
toman uskalletuimmista seksuaalisuuteen viittaavista repliikeistä. Rokan 
kysyessä "Ylen Sankialta Prihalta", mitä "eukkoloil pittää tehä millo 
hyö suuttuut" Vanhala vastaa: "Seivästä puon päälle, khihihi. 11190

Tässäkin nainen nähdään sotilaille tyypilliseen tapaan vain seksiobjek
tina, joka ei tunne muunlaista kohtelua. Venäläisten huudellessa Pirun
kukkulalta propagandaansa ja väittäessä saksalaisten raiskaavan suoma
laisten vaimoja ja sisaria Vanhala huutaa vastaan: "Niin ja nuorempien 
äidetkin saa suureen tarpeeseensa. 11191 Myöhemmin Vanhala parodioi 
myös tätä propagandaviestiä aivan samoin kuin hän parodioi suomalais
ten propagandaa ja TK-kuvauksia: "Saksan mustat sotilaat raiskaa 
Pohjolan tervettä ja urhoollista naista. 11192 

Myös muutamat Tuntemattomassa esiintyvät rivojen laulujen alku
sanat tai maininnat osoittavat, että Linna on havainnoinut tätäkin puolta 
sotilaiden käyttäytymisessä. Kariluoto harmittelee sitä, että hänen kai
paamansa Die Fahne hochin sijasta miehet jollottavat Korholan tyt-
t ... .. 193 OJA. 

Petroskoissa, joka muistuttaa Linnan sotureiden sinne saapuessa 
Villin lännen saluunatappelua, joku humalainen hoilottaa: "... ja mä 
sanon sille lääkärille ... itte niihin pulloihin ... 11194 Sanat kuuluvat 
varsin tunnettuun rivoon lauluun, josta Linna on ottanut häveliäästi 
vain muutamia viattomimpia sanoja tai mahdollisesti kustantaja on kar
sinut kohdasta sen mielestä liian rivot sanat. 195

Suomalaisten lähtiessä vetäytymään Syväriltä eräs sotamies kajauttaa 
lähtiäisiksi rivon laulun, josta kustantaja karsi osan pois. 196 Julkais
tussa versiossa on vain ensimmäinen säe: "Tästähän mun lauluni muka-

t. alk 11197 I. 1· l . . . ''h . k k' " k vas 1 aa . . . ,1nna o 1 cir101ttanut sn en Jat oa 1n: . . . un
likka veti lepikossa housuja jalkaan ... 11198

Sotilaiden seksuaalisuuden kuvauksessa Linna on ollut pidättyväi
nen. Linnahan on kirjailijan uransa alkutaipaleella, Päämäärässä ja 
Mustassa rakkaudessa jokseenkin moralisoiva suhteessaan seksuaalisuu
teen. 199 Tuntematon sotilas on selvästi askel vapautuneempaan suun
taan tässä suhteessa, vaikkei Linna ole siinäkään kyennyt näkemään 
seksuaalisuutta vielä myönteisenä voimana ja hänen naiskuvauksensa on 
perusilmeeltään vielä hiukan tosikkomainen. Pohjantähti-trilogiassa 
seksikuvaukset ovat huomattavasti avoimempia kuin Tuntemattomassa, 
joten vanhetessaan Linna on tällä alueella kulkenut selvästi ymmärtä
väisempään suuntaan. 
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Oman lukunsa muodostavat Tuntemattoman kirosanat, jotka olivat 

kauhistus niille, jotka olivat luoneet kuvansa suomalaiser;ta sotilaasta 

jonkin ihannemallin mukaan. Linna käyttää yleisimpiä suomalaisia kiro

sanoja: perkele, helvetti, saatana ja jumalauta ja lisäksi lievempiä pirua 

ja hittoa. Ali upseerit ja miehistö kiroilevat Tuntemattomassa huomatta

vasti enemmän kuin upseerit: suhteellisestikin ottaen. Upseereilla 

kirosanat ovat puheessa harvinaisia poikkeuksia. Upseereista kiroilee 

eniten Kaarna, mutta hän ei tee sitä miehistön kuullen, vaan kirosanat 

kuuluvat lähinnä hänen monologeihinsa jonkinlaisina mieltä tyynnyttä

vinä ja toimintatarmoa ilmaisevina täyte sanoina. Linnan sympaattinen 

upseerihahmo - Kariluoto - ei kiroa kuin kerran. Hän lietsoo rynnäk

köön lähtiessään itsensä vihaan kirosanoilla: "Nyt sinut otti saatana ... 

helvetin rosvo ... 11
200 

Näitäkään kirosanoja hän ei huuda ääneen vaan

itseään rohkaistakseen. Koskelan ja Sarastien suusta pääsee vain sa

tunnainen kirosana. Edellinen huutaa tulitukea antaville "Ampukaa vaan 

perkeleesti 11201 
ja ihmettelee venäläisen tankin putken siirtonopeutta

"perkeleen" vahvistamana. Patologisessa humalassa ollessaan Koskela 

ärjäisee tapojensa vastaisesti Mieloselle "saatanan portsari 11202 ja päättää

myöhemmin: "Perkele. Minä vedänkin vaihteen kakkoselle. 11
203 Sarastie

kiroaa huonoa saapasnahkaa "saatanaa" avuksi kutsuen. 

Sen sijaan muutenkin vastenmieliseksi kuvattu patologinen eversti

luutnantti Karjula kiroilee raivoaan purkaen miehistölle: "Perkeleen 

lammaslauma. 11
204 

Ja hiukan myöhemmin haavoituttuaan: "Perkele!

Auttakaa saatanan pelkurlit minut asemaan ja antakaa konepistooli 

"
205 

Miehet toteavat Karjulan olevan samantapaisen kuin Lehdon.

Sitä nämä kaksi mekaanista tappajaa ovat myös kirosanojensa käytössä. 

Lehtokin nimittää raivostuessaan Riitaojaa "saatanan paskiaiseksi". 
206

Kuolinkamppailussaan Lehto raivoaa aivan Karjulan tapaan kiroten: " 

perkeleen kierosilmä saatanan naattikorvat te saatanat 
11207 

Upseereiden kohdalla Linna on siis moraali8empi }drosanojen käy

tössä kuin miehistön. Linnan voi tulkita näkevän upseereiden julkisen 

kiroilun negatiivisena ominaisuutena, mutta sen sijaan miehistöstä 

kiroilevat eniten Linnan parhaiksi taistelijoiksi kuvaamat miehet: 

Lahtinen, Lehto, Hietanen ja Rokka. Tosin kirosanojen runsaus heidän 

kohdallaan johtuu myös siitä, että Linna kuvaa näitä miehiä useimmiten 

tilanteissa, joissa miesten psyykkinen ja fyysinen toleranssiraja on 
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murtumassa, jolloin kirosanat toimivat luonnollisina stressin alentajina. 

Lisäksi esimerkiksi Hietasella ja Rokalla on tapana käyttää 'kirosanoja 

neutraalin täytesanan tapaan heidän puheeseensa luonnostaan kuuluvina 

sanoina, joita ei painoteta. Hietanen ihmettelee asioita moneen kertaan 

sanonnalla "helvetin taval". 
208 

Samoin Rokalla perkele tulee kuuluville 

silloin, kun hän stressiä synnyttävässä tilanteessa, esimerkiksi hengen

vaarassa ollessaan tyynnyttää itseään puhumalla. 
209 

Lahtinen puoles

taan kiroilee useimmiten silloin, kun hän purkaa yhteiskunnallista kau

naisuuttaan. Luonnollisesti myös "herrat" saavat aitosuomalaiseen 

tapaan kirosanoja osakseen Tuntemattoman miehiltä. Useimmiten niiden 

kohteena on Lammio, jota miehet suoranaisesti vihaavat hänen sietämät

tömäksi koetun käyttäytymisensä takia. Lammion ylikorrektiin kuvaan 

kuuluu sekin, että hän ei kiroa kertaakaan. Sijaiskärsijänä saa olla 

l\'lielonen, joka välittäessään "herrojen" käskyä aina uusiin liikkeelle

lähtöihin saa useimmiten katkeran kirosanatulvan peräänsä. 

Linnan kirosanojen käyttöä Tuntemattomassa voidaan pitää taiteel

lisesti perusteltuna. Hän käyttää kirosanoja funktionaalisesti eikä ole 

pyrkinyt antamaan niiden käytöllä ylinaturalistista kuvaa suomalah;e11 

sotilaan kielenkäytöstä. Verrattuna 60- ja 70-luvun suomalaiseen ro

maanikirjallisuuteen, mm. eräisiin Salaman ja Rintalan teoksiin, Linna 

on käyttänyt kirosanoja con sordino varsinkin, kun otetaan huomioon 

millaisessa tilanteessa hänen kuvattavansa ovat. Linna kuvaa sodassa 

olevaa, korostetun maskuliinisesti käyttäytyvää nuorukaisjoukkoa, jolta 

puuttuvat lähes kaikki pidäkkeet, jotka tavallisesti hillitsevät räikeimpien 

kirosanojen käyttöä. Koko romaanissahan on vain pari kohtausta, joissa 

naiset ovat läsnä, mikä normaalioloissa romaaninaikaisten normien 

rmkaan hillitsee kielenkäyttöä. Tämä tulee hyvin näkyviin Hietasen ja 

hänen tovereidensa käydessä Petroskoissa Veran ja tämän ystävättärien 

luona. Tavallisesti melko vuolaasti kiroileva Hietanen ei vierailun aikana 

kiroa kertaakaan ja Rokkakin tyytyy vain yhteen hitto-sanaan, jota hän 

tuskin pitää kirosanana. Heti miesten lähdettyä naisten luota heidän 

kielenkäyttönsä muuttuu taas tavanomaiseksi kaksimielisyyksiä ja kiro

sanoja sisältäväksi puheeksi. 
210 

Linna tuo esiin myöhemmiltäkin ulkomaan vierailuilta suomalaisille 

varsin tyypillisen piirteen. Suomalaisissa herättää suunnatonta hilpeyt

tä, jos ulkomaalaiset oppivat hassusti murtaen kiroilemaan suomeksi. 

Tämä on ilmeisesti erityisesti suomalaisille tyypillinen huumorintajun 
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muoto. Petroskoissa pikkupojat kerjäävät sotilailta tupakkaa ja hellyt

tääkseen näiden sydämet laskettelevat pitkiä litanioita suomalaisia kiro

sanoja. Eräs tupakasta osattomaksi jäänyt hokee vielä yhtämittää "pjer

kele . . . pjerkele ... 
11211 

ja saa Vanhalalta loppujen lopuksi tupak

kaa. 
212 

Linnan dialogin käyttö kirosanoineenkin on kiistämättä eräs romaa

nin suuri taiteellinen ansio. Dialogi ei ole Tuntemattomassa vain täy

dentävä eeppisen tyylin perusmuoto, vaan se on myös hyvin tärkeä 

karakteerisointikeino. 
213 

Tuntemattoman soturit hahmottuvat lukijalle 

hyvin pitkälle kullekin yksilölle tyypillisen puheen kautta. 

Suomen armeijan virallisen moraalin mukaan sotilas ei saa esiintyä 

humalassa. Tätä virallisen normiston määräystä Tuntemattoman miehet 

rikkovat kaikkein räikeimmin kohtauksessa, jonka Linna on omistanut 

pelkästään suomalaisen humalan kuvaukselle. Kyseessä on tietysti kil

junjuonti Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6. 1942 Syvärillä. 
214 

Linnan 

kuvaama humala on suomalainen perushumala, joka hankitaan sen itsen

sä takia. Esikuvana tulevat etsimättä mieleen Seitsemän veljeksen 

juontikohtaukset. Juomiseen liittyvät monet tutut elementit: mahdolli

simman nopea juopuminen, rehvakas itsensä ja toisten kehuminen, voi

mien koettaminen - tällä kertaa kivennostolla, mahdollisimman epävirei

nen laulaminen ja nopea sammuminen. Myös perisuomalainen �ressiivi

suus tulee näkyviin Koskelan käyttäytymisessä. 
215 

Linna ei kuitenkaan 

halua tässä suhteessa tehdä eroa armeijan sosiaalisten luokkien välillä 

niin kuin hän monessa muussa asiassa tekee. Upseerit juovat alkoho

linsa yhtä "suomalaisesti" kuin miehistökin. Tosin he yrittävät noudat

taa käyttäytymisessään jonkinlaisia koventionaalisia sääntöjä, mutta ovat 

humalassaan jokseenkin yhtä tolkuttomia kuin miehistö. 
216 

Linna on suomalaisen humalan kuvauksessaan naturalistinen: kiljun 

maku on yököttävä, miesten puheet ovat humalaisten päätöntä takel

telua, miehiä sammuu, välillä kiroillaan, riisi puurot oksennetaan ja 

aamulla herätään "kissanpaskan" maku suussa. Yhtä naturalistinen 

Linna on myös kuvatessaan suomalaisten humalaisten mellastelua juuri 

vallatussa Petroskoissa. 
217 

Miehiä vastaan tulee hervoton kapteeni, 

jonka jalat laahaavat maata ja pää riippuu rinnalla. Välillä hän mölähtää 

jotakin. "Koita nyt perkele kävellä vähän ittekin . . . Yhtä paljon on 

juotu ja mies on kuin lapamato", sanoo eräs kapteenia kannattelevista 

sotamiehistä. 
218 

Sotamiehet käyttävät häikäilemättä hyväkseen "Jumalan 
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Myrskyn" alennustilaa ja vastailevat hyvin röyhkeästi Lammiolle voi

mansa tunnossa. On huomattava, että tolkuttomassa humalassa on jou

l�on ainoa upseeri. Pari sotamiestä jatkaa samaan tyyliin humalaista 

rehvastelua: " Vieljärvellä
219 

saatana ... Ei menny meinaan, kessu, 

mutta minä sanon perkele anna se konepistooli kahdeksantoista 

raatoo jäi 
11220 

Näiden sotasankareiden jälkeen vastaan tulee 

patologisessa humalassa oleva vanhaa naista ahdisteleva "iso ja romu

luinen" metsätaistelija, jonka "kesäpusero ldilsi liasta ja sen napit olivat 

osaksi auki, osaksi kokonaan pois. Sarkahousujen polvessa oli suuri 

palkeenkieli. Saapasvarrensuut oli kääritty kaksinkerroin ja niistä 

pilkistivät esiin villasukat". 
221 

Humalatilan lisäksi Linna on myös 

ulkomuodon avulla kontrastoinut tätä soturihahmoa siihen viralliseen 

soturihahmoon, jonka hän tuo esiin jo romaanin alussa kanttiinin 

kirjelehtiön kannessa olevana sotilashahmona, joka seisoi kypärä pääs

sä, "prässit" housuissa ja siniristilippu takana hulmuten. 
222 

Kun jat

koksi lisätään vielä taloja evakuoivat humalaiset ja rivoa laulua läl

lättävä juopunut, niin voidaan todeta, että Linna on py1•kinyt varsin 

realistiseen, paikoin naturalistiseenkin otteeseen suomalaisen sotilaan 

alkoholinkäyttöä kuvatessaan. 
223 

Tuntemattoman sotilas on tässäkin 

suhteessa varmasti lähempänä todellista kuvauskohdettaan kuin sitä 

ideaalimallia, jonka virallinen normisto halusi luoda. 

Tuntemattoman miesten alkoholinkäyttö ei poikkea sanottavasti 

Pippingin populaation alkoholinkäytöstä. Pipping toteaa, että komppa

niassa raittiita oli erittäin vähän. 
224 

Tuntemattomankin miehistä oi

keastaan vain Mäkilän voisi kuvitella täysin raittiiksi. Pippingin miehille 

alkoholi oli ennen kaikkea päihdyttävä aine, jonka maulla oli toissijainen 

merkitys. 
225 

Tuntemattomankin miehet juovat kiljunsa "kakistellen ja 

yökötellen", 
226 

mutta juovat kuitenkin, koska humalatila on saavutet

tava hinnalla millä hyvänsä. Pippingin miehet eivät pitäneet humalaa 

millään tavoin häpeällisenä, vaan se oli miehuuden merkki. 
227 

Samoin 

Tuntemattomassa miehet kehuvat humalatilaansa ja jopa pahanmakuista 

kiljuaan: "On kovaa peliä. Alkaa tuntuun, pojat. 
11228 

Linna ei selvästikään näe satunnaista, jopa ylettömyyksiinkään 

menevää alkoholinkäyttöä negatiivisena ominaisuutena. Sitä osoittaa jo 

sekin, että kaikkein hurjimmin marskin syntymäpäiväjuhlissa alkoholia 

käyttävät romaanin kaikkein sympaattisimpiin kuuluvat henkilöt - Kos

kela ja Hietanen - jotka sammuvat ensimmäisinä. Linna ei ole niin julma, 
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että haluaisi kieltää miehiltään oikeuden edes joskus paeta sodan armo

tonta maailmaa. 

Mutta alkoholinkäyttö ei ole ainut alue, jolla Linna panee miehensä 

rikkomaan virallisen normiston mukaisia moraalisääntöjä. Miehet esimer

kiksi harrastavat uhkapeliä, vaikka tällainen oli todellisuudessa JR 

8: ssa kielletty. Antoipa rykmentin komentaja eversti Pietari Autti asiaa 

koskevan päiväkäskyn jo 18.8.1841. 229

On varsin todennäköistä, että tämä päiväkäsky ei kantautunut 

koskaan komppaniatasolle, mutta se ainakin osoittaa sen, miten viral

lisen normiston edustajat tähänkin asiaan suhtautuivat. 230 Ensimmäisen

kerran korttipeli tulee Tuntemattomassa esiin odoteltaessa rajalle lähtöä. 

Sitaatista ilmenee, että pelissä käytetään rahaa. 

Huorrapari. Yritit luhvata, äijä. Älä narise, tee töitä. Potti 
nokkiin. Kolme tappia j�iätkähai. Par kaljupiätähän sillä on. Tuon 
nyt näkee naamastakin. 

Fragmentista ilmenee ensinnäkin, että Linna tuntee korttisanaston. 

Kortinpelaajille tavanomainen rehvakas puhetapa korostuu huora- eli 

kuningatarparin ylimääräisellä r-konsonantilla. 232 Seuraavan kerran

korttipeli tulee esiin ensimmäisen hyökkäysvaiheen jälkeisen lepotauon 

aikana, jolloin miehille maksetaan päivärahat. Päivärahoja maksava sym

paattinen vääpeli Korsumäki vain naureskelee miesten rahapelille. Kort

tipeli kuitenkin keskeytyy venäläisten pommikoneiden ilmestyessä maJ01-

tusalueen päälle. Tässä kohtauksessa Linna on antanut kortti pelille 

symbolistakin merkitystä. Pommin romahduttaman teltan alta löytyy 

peliin osallistunut sotamies, joka on saanut kuolettavan osuman ja jonka 

kädessä on rahaa ja viiden kortin rypäs: neljä ässää ja akkahai eli 

harvinaisen vahva peli. Mutta siinä pelissä, johon sotamies Kaivonen 

kortti pelin ohella osallistuu on kuitenkin viimeinen nokituskortti, kuten 

miehet toteavat: "Jehkimä pisti jokalla nokkiin. 11233 Jehkimä tarkoittaa

venäläistä eli vihollisella on kuitenkin kuoleman valttikortti käsissään. 

Olisi varmaankin liioiteltua ja suorastaan naiivia t'ulkita tätä kohtausta 

niin, että Linna on katsonut tässä synnin eli uhkapelin ja rahanhimon 

saaneen palkkansa. Pikemminkin siinä voi nähdä taas yhden osoituksen 

sodan mielettömyydestä. Hyvien korttiensa ilahduttama sotamies saakin 

kuvittelemansa potin sijasta osakseen kuoleman, joka ei sodassa kysy 

·t . . .. t 1 . t 11 k 234m1 en Ja m1ssa se u ee JOS on u a seen . 

Kaikkein räikeimmin Tuntemattoman sotilaat rikkovat virallista nor

mistoa ja virallista kuvaa rehellisestä suomalaisesta sotilaasta suhteessa 
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sekä Suomen armeijan että muuhun omaisuuteen. He eivät näe evakuoi

mista varastamisena, vaan eräänä keinona hankkia esimerkiksi lisämuo

naa. Tämän Koskelakin joko vaieten tai parhaan menettelytavan neuvoen 

hyväksyy. Miehet toteuttavat tässä suhteessa tyypillisellä tavalla 

armeijan antaa vahingon kiertää -moraalia. Jos joku on niin huoleton, 

että sallii varusteitansa varastettavan, niin se on hänen häpeänsä, ei 

varastajan. 
235 

Sama koski myös sotasaaliiksi saatua aseistusta ja muu

takin omaisuutta, joka kuului valtiolle eikä evakuoijalle. Mutta näistä 

määräyksistä ei todellisuudessa eikä Linnan fiktiivisessä pataljoonassa 

pidetty kovin tarkasti kiinni, kuten muissakin yhteyksissä tässäkin 

työssä on jo osoitettu. 

Rahikainen toimii evakuointimestarina ja hankkii mitä milloinkin on 

saatavissa kaupantekoa varten sotilassaappaista naisiin asti. On kui

tenkin huomattava, että oman joukkueen tai edes komppanian miehiltä ei 

varasteta, vaan varkaudet kohdistuvat vieraiden joukko-osastojen tai 

vihollisen varusteisiin. 
236 

Näin ollen on todella yhdyttävä Toini Havuun, kun tämä toteaa, 

että "Linna on riisunut suomalaisen sotilaan viimeisistäkin krimskrams

suista ja sankarihelyistä runebergiläisessä mielessä" ja Linnan porukka 

"kulkee halki sodan . . . purnaten ja pinnatenkin, varastaen esimiesten

sä suostumuksella veljesjoukkojen varastoista". 
237 

Havu jättää mainit

sematta, että nämä miehet pelaavat uhkapeliä, juovat kiljua ja puhuvat 

rivouksia. Mutta elleivät he näin tekisi, he eivät olisi sitä, mitä Linna 

näki ja koki jatkosodassa. Linnan sotilaat eivät ole "prässihousuisia" 

tyyliteltyjä hahmoja, jotka näkyivät sotilaskodin kirjelehtiöissä, vaan 

aivan kuten Havukin toteaa "kurassa ja murassa" tietään kulkeva jouk

ko. Mutta vaikka he eivät perinteisellä idealistisella tasolla täytä 

vanhoja ihanteita, niin voiko heitä silti moittia moraalittomiksi tämän 

takia. Mikäli vanhojen ihanteiden edustajat haluaisivat Linnan sotilaita 

moittia todella olennaisesta, niin silloin heitä olisi moitittava siitä, että 

he taistelevat huonosti, pettävät maansa tärkeimmässä. Mutta tätähän he 

eivät tee. Linnan sotilaat täyttävät velvollisuutensa ihmeteltävän hyvin. 

Tässä nähtiin romaanin ilmestyessä ristiriita, mutta ristiriita on näen

näinen. Ristiriidan nähneet eivät voineet ymmärtää, että suomalainen 

sotilas, joka ei ollut sellainen kuin tämä heidän k u v i t e 1 m i s -

s a a n oli, ei voisi täyttää heidän muita odotuksiaan. Jos Linna olisi 

kuvannut nämä purnarit ja pinnarit Riitaojan kaltaisiksi, niin silloin 
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tyytyväisyys olisi ollut suurempi, koska kuva olisi ollut johdonmukainen 

molemmissa suhteissa. Mutta Linnan onkin mitä selvimmin pyrkinyt 

vanhojen ihanteiden kanssa ristiriitaiseen kuvaan. Vaikka hänen soti

laansa eivät perinteisten moraaliarvojen puolesta täytä mittaa, niin tästä 

ei seuraa, että he eivät myöskään sotilaina voi täyttää mittaa. Linna 

osoittaa, että taistelumotivaatio ei välttämättä vaadi pyhäkoulumaista 

kielenkäyttöä tai ehdotonta raittiutta. Se voi syntyä myös perinteisestä 

velvollisuuden täyttämisestä ja solidaarisuudesta aseveljiä kohtaan. 

Sota riisuu ihmisen monessa suhteessa alastomimmilleen. Se poistaa 

myös sellaisia pidäkkeitä, jotka normaalioloissa säätelevät ihmisen käyt

täytymistä. Se on elämää tässä ja nyt - jokainen hetki voi olla viimei

nen. Tällaisessa tilanteessa on mitä luonnollisinta, että konventionaa

liset moraalisäännökset menettävät merkityksensä. Joka tämän kieltää, 

kieltää totuuden. Ja tätäkään totuutta Linna ei halunnut kieltää. Esi

merkiksi paljon pahennusta herättänyt lotta Kotilainen on pikemminkin 

nähtävä sodan uhrina kuin tyypillisenä suomalaisen !otan edustajana. 

Sodassa on lukuisia murhenäytelmiä - Raili Kotilaisen moraalinen murhe

näytelmä on eräs niistä. 

2. Alistajat ja alistumattomat

Vaikka Väinö Linna kuvaa romaanissaan sotilaita, niin itse asiassa 

hänen sotilaansa, miehistö ja ryhmänjohtajat, Koskela mukaanluettuna 

eivät halua sopeutua sotilaan rooliin siinä mielessä kuin mitä virallinen 

normisto vaatisi. Linnan sotilaat ovat sotilasvaatteisiin puettuja siviilejä 

ja pyrkivät myös käyttäytymään hyvin pitkälle tämän mukaan. 
238 

Tästä 

luonnollisesti aiheutuu alinomaisia konfliktitilanteita, sillä Linnan 

kuvaama joukko on kuitenkin ulkonaisesti sotilasjoukko, jonka on välttä

mättä alistuttava jonkinasteiseen sotilaskuriin. 

Kuriin alistumatonta sotilasta vastaan voidaan sotatilan aikana käyt

tää, myös Suomen armeijassa, drastisiakin sanktioita. Pisimmälle tässä 

suhteessa romaanissa mennään Petroskoissa tapahtuneen kapinoinnin 

jälkeen, jolloin Linna kuvaa kahden sotilaan teloituksen. He ovat kiel

täytyneet palaamasta vartiopaikalleen ja saavat tämän vuoksi kuoleman

tuomion. Linna tuntee suoranaista moraalista suuttumusta tämän teon 

vuoksi, jota hän nimittää rikokseksi. Sarastie lukee jo pataljoonan 

miesten tiedossa olleet tuomiot kokoonkutsutulle pataljoonalle. Teko ei 
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osoita kovin hyvää psykologista silmää, sillä miehet käsittävät sen 

uhkailuna eikä se suinkaan nosta heidän taistelumotivaatiotaan, kuten 

Sarastie tarkoittaa. 

Linnan kuvaamilla teloituksilla on selvä todellisuustausta. Tunte

mattoman tapaus ajoittuu vuoden vaihteeseen 1941-1942, jolloin 1/JR 8 

kävi ankaran Goran taistelun Syvärin yläjuoksulla. Kuuluisa Marokon 

Kauhu eli kapteeni Aarne Juutilainen oli joutunut Goran kylässä vai

keuksiin joulukuussa 1941. Hänen komppaniastaan teloitettiin kaksi 

miestä, jotka jättivät noudattamatta esimiehen käskyä. Ajankohta, tuo

mittujen lukumäärä ja rikkeen laatu vastaavat täysin Linnan kuvaus

ta. 
239 

Myös II JR 8: ssa tapahtui teloitus, mutta vasta kesällä 1944. Vetäy

tymisvaiheen aikana Loimolaa lähestyttäessä 7. divisioonan johdossa oli 

päätetty "terästää" taistelutahtoa teloituttamalla joitakin karkureita. 

Tällöin myös sotamies Pentti Puukka 3. K: sta tuomittiin 13. 7. kuole

maan pikaoikeuden päätöksellä. Sen sijaan konekiväärikomppaniasta 

pikaoikeuteen lähetetyt kaksi miestä säästyivät. Puukan tuomio saatet

tiin kaikkien pataljoonan miesten tietoon. 
240 

Pataljoonan miesten 

reaktiot tähän teloitukseen olivat hyvin samanlaiset kuin Linnan ku

vaamat reaktiot Tuntemattomassa. 
241 

Jos Linnan romaanin konfliktia tarkastellaan sosiologisessa mielessä, 

niin silloin sen peruskonflikti on epäilemättä johtajien ja johdettavien 

välinen konflikti, joka kulminoituu edelläkuvattuun teloitukseen. Mutta 

suurimmalta osaltaan. Tuntemattoman kuria koskevat konfliktit ovat toki 

paljon lievemmänasteisia. Konfliktin jyrkkyys riippuu myös Linnan 

kuvaaman esimiehen asenteesta. Äiiriarvoja tässä suhteessa edustavat 

preussilaisen joustamaton Lammio ja muotoseikoista piittamaton Koskela. 

On selvää, että Linna on kärjistänyt näitä hahmoja ja tehnyt Lammiosta 

lähes yksinomaan negatiivisesti varautuneen hahmon ja Koskelasta posi

tiivisen. Lammio ja Koskela ovat yleistysvoimaisia tyyppejä, vaikka 

ovatkin yksilöllisesti kuvattuja. Linna kirjoitti tammikuussa 1955 vas

tauksen sodanaikaisen 2. / JR 8: n päällikölle Pentti Laineelle, jossa hän 

selvittää juuri Lammion ja Koskelan funktioita romaanissaan: 
242 

Selitän miksi minä tarvitsin Lammiota. Hän oli se mies jonka 
mielestä sota on jonkinlainen inhimillinen ansio, ja hänen mukanaan 
tahdoin osoittaa tällaisen käsityksen vääräksi. Kuten yksilöllä, on 
kansallakin oikeus puolustaa itseään, mutta kaikki mitä siihen li
sätään on pahasta. Joka käsittää sodan tilaksi jossa voi peilata 
omaa oivallisuuttaan, hän on väärässä. Lammio oli Suomen armeijan 
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virhe, ja hänen mukanaan tahdoin tuhota sen. Siitä syystä siirsin 
hänet meille, vaikka häntä siellä ei todellisuudessa ollutkaan, 
Jumalan kiitos. . .. 

Myönnän, että Kokkosesta on lähtöisin tietty alkuitu Koske
laan, mutta kun tämä mies alkoi hahmottua romaanihenkil0ksi, ei 
hän enää ollut Einari Kokkonen, vaan luutnantti Vilho Koskela joka 
on kaatunut. Kokkonen on minulle miellyttävä muisto erinomaisesta 
ja hauskasta esimiehestä, mutta Koskela taas on myytti Suomen 
kansasta, siitä missä minä näen tämän kansan parhaan aineksen, ja 
on Kokkoselle ikuiseksi kunniaksi että hänessä on olemassa eräitä 
Koskelan parhaista ominaisuuksista. Ellei ole, niin olen nähnyt 
väärin, ja jos olen nähnyt väärin, niin siitä huolimatta tahdon 
säilyttää kuvan. 

Linnan kirjeessä mainittu Einari Kokkonen, siviilissä nilsiäläinen 

maanviljelijä, oli Linnan joukkueenjohtaja hyökkäysvaiheen ajan. 245

Linnan edelläoleva lausuma vahvistaa sitä tulkintaa, jonka mukaan Lam

mion ja Koskelan hahmot ovat yleistysvoimaisia. Sotilaat, siis kansa, 

kapinoivat Lammiota vastaan, koska hänen ajattelutapansa on heille 

vieras. Lammio sinällään on jo konfliktin syy. Hänen habituksensakin 

ärsyttää sotilaita, sillä hän on pukeutumista myöten korskea. 244 Mutta

ei Lammio ärsytä pelkästään alaisiaan vaan myös esimiehiään. Linnan 

esikuvalliseksi ja esimiehenä huomattavasti Lammion yläpuolella olevaksi 

kuvaama jääkärikapteeni Kaarna ei voi sietää "maasotakoulun pilaamaa" 

Lammiota. 245 Sotilaana ja pataljoonan komentajana jokseenkin keskinker

taiseksi kuvattu Sarastie ei hänkään voi hyväksyä Lammion joustama

tonta kurinpitoa Rokan tapauksen yhteydessä. 

Kaarna suhtautuu rikkeisiin aivan toisella tavalla kuin Lammio. 

Kaarna ei suinkaan ole välinpitämätön miestensä rikkomuksiin nähden, 

mutta hän ottaa huomioon myös psykologiset tekijät. Kaarna ei rankaise 

lomalta viikon myöhästynyttä Lehtoa, sillä hän tajuaa, että tahdonlu

juudessa hän on Lehdossa kohdannut vertaisensa. 246 Kaarna ymmärtää

sen, että Lehdon kohdalla positiivisilla sanktioilla päästään parempiin 

tuloksiin kuin negatiivisilla. 247

Hetken kokeili kapteeni voimaansa. Mutta Lehdon silmät tuijot
tivat vastaan lujina ja ilmeettöminä. Ei pienintäkään hämminkiä, ei 
pälyilyä eikä väistämistä. 

- Äärimmäisyyteen johdettuna se merkitsee, että aina on elämä
pelissä. Luulisitteko kykenevänne pelaamaan sellaisella panoksella, 
jos tämä tapahtuma olisi kehittynyt sellaisiin mittoihin. Tässä ei ole 
kysymyksessä kuin parin viikon aresti, ja se ei ole mitään. Mutta 
jos teidän edessänne kerran olisi joko - tahi, teidän oma tahtonne 
laumaa vastaan, panoksena sen suoman turvan kadottaminen, niin 
luulisitteko kestävänne? 

Lehto ei käsittänyt asiaa aivan noin laajoissa silmänaloissa, 
mutta sen sijaan aivan hyvin yksityistapauksissa, 2� hän vastasi:

- Jos kiduttamatta tapetaan, niin kuinka vain. 
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Lehto osoittaa kuolemallaan, että hän pystyy vastaamaan huutoonsa. 

Aivan samanlaista piittaamattomuutta rangaistusseuraamuksista Lehto 

osoittaa joutuessaan Rahikaisen ja Määtän kanssa kiinni elintarvikkeiden 

varastamisesta. Lammio uhkaa Lehtoa sotilasarvon menettämisellä ja 

suonkuokkimisella, mutta tällä uhkauksella ei ole mitään vaikutusta 

Lehtoon. Kovennetun Lehto seisoo pommisateessa hievahtamatta. Lehto 

on järkähtämätön ja häntä on varmasti turha uhata edes teloittamisella. 

Sotilaana hän on huippuluokkaa - konemainen tappaja. Hän on kieltä

mättä patologinen luonne, kuten Tarmo Kunnas huomauttaa. 244 Leh

dossa "oli jotakin synkkää ja ilkeätä, jota toiset eivät osanneet 

määritellä, mutta jonka olemassaolon he vaistosivat". 

Mutta olisi kohtuutonta syyttää Lammiota Lehdon ja tämän toverei

den rankaisemisesta sillä komppanian päällikkö, joka vaieten sivuuttaa 

elintarvikkeiden varastamisen, syyllistyy itse törkeään laiminlyöntiin. 

Lammio tekee virheen vain sanojensa valinnassa. Koskela osaa taas 

joustavalla suhtautumisellaan pelastaa tilanteen pahenemasta, sillä Lehto 

suu::;luu Koskelan takia seisomuun kovennettunsa. Koskela on t.iilläkin 

kertaa välittäjän roolissa. 25
° Koskelan avulla Linna osoittaa, että vi

rallisen ja epävirallisen normiston joutuessa vastakkain ainoa ratkaisu

malli ei ole ohjesäännön mukainen rankaisukäytäntö. 

Tosiasia kuitenkin on, että miehet pyrkivät kiertämään ohjesäännön 

määräykset aina kun siihen on mahdollisuus. Pataljoonankomentaja 

Sarastiekin hyväksyy tämän kaksinaismoraalin toteamalla kovennetun 

seisomisella kuuluisaksi tulleelle Lehdolle pinnaamisen olevan sallittua 

mutta palamisen eli kiinnijäämisen kiellettyä. Sarastie pyrkii muutenkin 

käsittelemään miehiä "psykologisesti" ja häntä harmittaa useaan ottee

seen Lammion liian yksiviivainen tapa käsitellä kurinpidollisia kysy

myksiä. Vaikka Linna kuvaa Sarastien henkisiltä kyvyiltään keskinker

taiseksi, niin Sarastie kuitenkin ymmärtää sen, että jousta ei tule 

jännittää liian kireälle. Hän ei rankaise Rokkaa, vaikka tämä on käyt

täytynyt hyvin röyhkeästi sekä tarkastavaa everstiä että komppanian

päällikkö Lammiota kohtaan. Sarastie ei myöskään voi hyväksyä sitä, 

että upseeri käyttäisi ampumisoikeuttaan tottelemattomia kohtaan. 251

Karjulan avulla Linna osoittaa, että esimiehen oikeus ampua alaisensa 

tottelemattomuuden johdosta on järjetön ja suomalaiselle sotilasmenta

liteetille sopimaton keino. Sarastie pitääkin Karjulaa rikollisena 

luonteena. Mutta olisi väärin sanoa, että Linna olisi Karjulan avulla 
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halunnut häpäistä suomalaista esiupseeria. Romaanissa rinnastetaan 
Karjula ja Lehto, mikä osoittaa sen, että Linna on tähdännyt enemmän
kin ihmis- kuin upseerityypin kuvaukseen. Ihmisen luonne ja käyttäy
tyminen eivät riipu hänen sotilasarvostaan. Ohjesäännön ruumiillis
tumana romaanissa on Lammio. Miesten Lammioon kohdistama vihamieli
syys on samalla vihamielisyyttä sokeaa tottelevaisuutta vaativaa so
tilaskuria kohtaan. 252 Miehet omistavat Lammiolle vähemmän mairittelevia 
epiteettejä: helvetin keskonen, veivikaula, riukusääri, kusiainen on
genkoukussa jne. 253 Miehet vihaavat Lammiota senkin takia, että· he
eivät voi halveksia tätä, sillä Lammio on täysin peloton upseeri. Hän ei 
välitä edes suojautua tykkitulessa, joten miesten on purettava vihansa 
hänen ulkomuotoonsa ja käyttäytymiseensä. 254

Linna on karrikoinut Lammion saksalaismallisine kuri-ideaaleineen. 
Tämän ihanne on valkeat käsineet kädessä joukkoaan johtava kylmän 
rohkea upseeri, jota miehet ihailevat ja nöyrästi tottelevat. Itse hän 
täyttäisi sotilaskurin vaatimukset tinkimättä: korkeintaan tekisi jonkun 
huimapään tempun, kuten ratsastaisi ravintolaan hevosella, josta saisi 
komentajan isälliset nuhteet. Miehet eivät kuitenkaan aiokaan ihailla 
Lammiota, vaan Lahtinen toteaa Lammion komennettua miehet puseropyy
kille: 11 Saksan mallia se tarkoittaa. Ja sitä se kaikkein eniten tar
koittaa, että toi kohjo on menettänyt senkin vähän järjestänsä, mitä 
sillä ennen on ollu. Vaikka ei sitä paljon ollukkaan, niin nyt sekin 
vähä on loppunu kokonaan. 11255 Vanhala tapansa mukaan näkee asiassa 
humoristisen puolen: 11Pyykkäreitä. Khihi ... Poikiamme puseropyykillä 
taisteluiden lomassa. Korpisoturimme näyttävät kätevyytensä kaikilla 

1 ·11 11256am a ... 
Kurin aiheuttama konflikti polarisoituu romaanissa Lammion ja Rokan 

suhteessa. Jo heidän ensitapaamisensa on myöhempiä tapauksia ennakoi
va. Rokan saapuessa komppaniaan täydennysmiehenä257 hän ärsyttää 
Lammiota sinuttelemalla tätä välittömään karjalaistapaan. 258 Lammio
huomauttaa, että nyt ei olla reserviläisrykmentissä vaan varusmiesten 
joukko-osastossa. Rokka murtaa sinuttelullaan armeijan hierarkista 
järjestelmää ja tätä Lammio ei voi suvaita, sillä se merkitsee hänen 
mielestään esimiehen auktoriteetin menettämistä. Sinutteluhan merkitsee 
sitä, että toisiaan sinuttelevat henkilöt katsovat olevansa samalla tasolla 
tai alempiarvoinen on saanut ylempiarvoiselta suosionosoituksena luvan 
sinutella. Ja tällaiset hierarkisten ryhmien rajojen yli menevät suosion-
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osoitukset eivät kuulu minkään armeijan viralliseen normistoon. Koskela 

ei kiinnitä mitään huomiota Rokan sinutteluun, sillä Koskela ei halua 

perustaa auktoriteettiaan muodollisiin seikkoihin. Koskela tosin puuttuu 

sinutteluun myöhemmin, mutta hän tekee sen aivan päinvastoin kuin 

Lammio. Nuoren täydennysmiehen Hauhian saapuessa Koskelan korsuun 

Koskela kehottaa Hauhiaa unohtamaan herroittelun ja sinuttelemaan 

K k 1 "M 
. 

t 
. . 

" 
259 

os e aa, mutta uut upseerit ova eri asia . 

Linna on oivaltanut, että kielikin on armeijassa alistamisen väline. 

Konkreettisimmin tämä näkyy siinä, että esimiestä puhuteltaessa on 

käytettävä aina herra-sanaa, Tämänkin tavan funktion Linna toki tie

dostaa ja samalla myös mitätöi sen Honkajoen avulla, joka on Tuntemat

toman innokkain "herroittelija". Lammion kanssa käydyn lyhyen keskus

telun aikana Honkajoki ehtii puhutella tätä yhdeksän kertaa "herra 

kapteeniksi". Kun ikäluokan -25 täydennysmies puhuttelee Hietasta 

"herra kersantiksi", niin Hietanen on suorastaan ällistynyt. 
261 

Jouk

kueessa, johon Hietanen kuuluu, tällainen puhuttelu on tuntematon ja 

lähes koomisen vaikutuksen tekevä, minkii Honkajoki oivaltaa parodi

sessa kielenkäytössään. Honkajoen puheessa herroittelu on tietoinen 

koominen efekti, jota hän käyttää sekä hyväntahtoisen humoristisessa 

mielessä, mm. Koskelaa puhutellessaan, että ironisena keinona, esimer

kiksi Lammion kanssa keskustellessaan. Rokka ei sinuttelullaan pyri 

provokoimaan ristiriitatilanteita esimiestensä kanssa, mutta tämäkin 

piirre hänen käyttäytymisessään osoit-taa, että muodollinen sotilaskuri ei 

merkitse tälle loistavalle taistelijalle mitään. Onkin huomattava, että 

Linna on valinnut juuri Rokan upseerien antipodiksi eikä jotain taiste

lijana keskinkertaista tai jopa heikkoa sotilasta, joita toki löytyy 

Tuntemattoman sotureista: mm. Riitaoja, Sihvonen, Rahikainen ja Sa

lokin verbaalisesta urheudestaan ja naiivista patriotismistaan huoli

matta. 
262 

Rokka ei joudukaan taistelutilanteessa rettelöihin esimiestensä 

kanssa, vaan tilanne kärjistyy aina silloin, kun upseerit yrittävät 

alistaa tämän lähes myyttisen ja yksilöllisyydestään kiinni pitävän 

sotilaan kasarmimaiseen kuriin. 

Turhantärkeydessään naurettavan ylikersantti Sinkkosen Rokka 

nolaa ruokailussa ja Petroskoin kasarmilla, kun Sinkkonen yrittää 

pakottaa Rokkaa aliupseeritupaan. Rokka nimittelee komppanian vääpeliä 

"helveti hevosmieheksi" ja uhkaa jopa mitellä fyysisestikin voimiaan 

tämän kanssa tarvittaessa. 
263 
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Paikalle kutsutun Lammionkin Rokka nolaa vanhalla konstillaan: 

sinuttelemalla komppanianpäällikköä kiellosta huolimatta julkisesti. Rokka 

ei alistu rangaistukseen ja Linna antaa hänen kääntää tämänkin tilan

teen edukseen. 

Pian tämän jälkeen komppania asettuu avoimeen kapinaan, kun se 

herätetään keskellä yötä rintamalle lähtöä varten. 
264 

Mutta tällä kertaa 

Rokka ei kapinoi. Päinvastoin - häntä näyttää lähtö harmittavan vä

hiten. Hän kehottaa "Ylen sankiaa Prihaa" panemaan "rammarin" soi-

maan. Eikö tässä ole ristiriitaa aliupseeritupaan määräämisestä 

kieltäytynyt Rokka, purnareista pahin, ei protestoi tätä moninkerroin 

epämiellyttävämpää määräystä vastaan ollenkaan? Linna on kuitenkin 

Rokan käyttäytymisen kuvaamisessa looginen. Nyt ollaan menossa tais

telemaan, mikä on Rokan näkökulmasta mielekästä toimintaa. Rokka on 

sodassa taistelemassa, ei opettelemassa kasarmikäyttäytymisen sääntöjä, 

joilla ei kuitenkaan sodassa menestytä. Rokka on mitä selvimmin omak

sunut kuriin nähden funktionaalisen asenteen, kuten Harry Järv tote-
256 

aa. "Sovat loppuut sotimal", Rokka toteaa jo aiemmin vastaavassa 

tilanteessa miesten purnatessa liikkeellelähtöä vastaan. Onkin pantava 

merkille, että Tuntemattoman miehet eivät yleensä purnaa taistelu

tilanteessa annettuja mielekkäitä määräyksiä vastaan, vaan tekevät 

velvollisuutensa monesti loppuun asti itseään säästämättä. 
266 

Virallinen normisto ja epävirallinen normisto joutuvat kärjistetyim

min vastakkain, kun Lammio yrittää rangaista Rokkaa tämän oltua tar

kastavalle everstille nenäkäs määräämällä Rokan ryhmineen laittelemaan 

pyöreitä kiviä korsupolun varteen. 
267 

Rokan tullessa Lammion määräyksestä komentopaikalle Koskelan 

ilmoitettua, että Rokan ryhmä kieltäytyy laittamasta pyöreitä kiviä 

polkujen varteen, Lammio kiteyttää tilanteen: "Kuulkaapas, Rokka. Te· 

näytte vapaasti pyrkivän avoimeen konfliktiin kurin kanssa. 
11 268 

Rokan 

nopeaälyisyyttä osoittaa se, että hän tarttuu heti Lammion käyttämään 

sivistys sanaan konflikti, jota hän ei luultavasti tunnekaan. Rokka iskee 

takaisin käyttämällä sanaa 'metla' (luuta), jota Helsingistä kotoisin oleva 

Lammio ei voi tuntea. Rokka kääntää kansamiehen oveluudella tämänkin 

tilanteen heti edukseen. Hän lisäksi ärsyttää Lammiota vanhalla aseel

laan - sinuttelulla - ja syömällä hitaasti marjoja, joita hän on pujottanut 

tullessaan heinään. Rokka osoittaa, että hän ei halua alistua armeijan 

hierarkiseen järjestelmään silloin kun se tuntuu hänestä järjettömältä. 



60 

Asetelmassa on nähtävissä mikrotasolla Linnan tuotannon yleisempi, 

samalla makrotason, asetelma: kansa versus herrat. 
269 

Tässä on samalla 

Linnan varmaan tietoinen protesti perinteistä, mikseipä runebergiläis

täkin kansan- ja sotilaskuvausta vastaan. Suomalainen sotilas ei enää 

alistukaan sokeasti johtajansa käskyihin, vaan on ruvennut ajattelemaan 

omilla aivoillaan. Linnan protesti ei lähde sääty- eikä luokka-ajattelun 

pohjalta, vaan hänen lähtökohtanaan on kansanihmisen ihmisarvo. 

Aino Kallaksen novelli Bernhard Riives on tuskin vaikuttanut Lin

nan kuvaamaan tilanteeseen, mutta selvä paralleeli se on. Kallaksen 

novellissahan virolainen talonpoika ottaa mieluummin vastaan kuoleman

tuomion kuin alistuu häpeälliseen ruoskimiseen. Rokka toimi aivan sa

moin kuin Riiveskin. Hän sanoo vihasta vavahdellen Lammiolle: "Vie 

sotaoikeuttee jos tahot! Senko vaa muistatta . jot mie en kuole niiku 

koira. Työ ammuitta ne kaksi ukkoo siel saunaseinäl. Minnuu ei ammuta 

sillee, siin kuoloo muutama ukko ensittäi. Paina mieleheis! Mie lähe.11 270 

Rokkakin on mieluummin valmis vaikka kuolemaan kuin alistumaan mie

lestään häpeälliseen nöyryytykseen. 

Linna vie tämän konfliktin niin pitkälle, että tilanteen selvittä

miseksi tarvitaan deus ex machinaa, jollainen armeijan hierarkisen 

järjestelmän mukaisesti on Lammion lähin esimies eli pataljoonankomen

taja Sarastie, joka jälleen joutuu harmikseen puuttumaan Lammion ku

rinpidollisiin ongelmiin. Ratkaisu on deus ex machina -kaavan mukai

nen: odottamaton ja taitee�lisia tarkoitusperiä palveleva. Sarastie antaa 

Rokalle anteeksi sillä ehdolla, että tämä vaikenee asiasta. Realistisesti 

arvioiden tällainen ratkaisu ei olisi mahdollinen, mutta on muistettava, 

että Sarastie ja Rokka ovat fiktiivisiä hahmoja, eivät todellisia soti

laita. 
271 

Tässä Linna kuitenkin tavallaan rikkoo oman formulansa, sillä 

Sarastie onkin hyvin perinteinen, mikseipä runebergiläinen johtajatyyp

pi, joka pyrkii ymmärtämään miehiään ja olemaan heitä kohtaan inhimil

linen. 
27 2 

Rokan avulla Linna on kärjistänyt sotilaallisen kurin ja miehistön ja 

ryhmänjohtajien pragmaattisen kurin konfliktin. Rokka ei silti ole yksi

näinen ilmiö, sillä muutkin sotilasrahvaaseen kuuluvat soveltavat soti

laskuria hyvin tarkoituksenmukaisesti. He eivät käyttäydy virallisen 

normiston, jota tässä tapauksessa edustaa ohjesääntömoraali, mukaan 

muuta kuin silloin, kun muuta mahdollisuutta ei ole. Rautaisannoksensa 

miehet syövät Lehdon esimerkin mukaan silloin, kun heidän vatsansa 
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sanoo. Koskela hyväksyy tämänkin, sillä hän tajuaa, että asiasta on 

turha tehdä suurempaa numeroa tai arvovaltakysymystä, jollaisen Lam

mio siitä epäilemättä tekisi. 27 3 Lapiot, kaasunaamarit, kypärät ja

muunkin mielestään tarpeettoman varustuksen miehet heittävät tilaisuu

den tullen tienpuoleen, vaikka ne ohjesäännön mukaan kuuluisivat 

heidän varustukseensa. 27 4 Tässäkin miehet menettelevät tarkoituksen

mukaisuusnäkökohtien mukaan, vaikka lapion pois heittäminen ei välttä

mättä olekaan viisasta. Linna on katsonut tämän asian niin tärkeäksi, 

että selvittää sitä lähes puolen sivun verran. Panssarien uhatessa olisi 

kaivautuminen tuiki tärkeää, minkä sotamies Aromäkikin joutuu koke

maan: "Mihin olette panneet lapionne. Nyt sen näette, mitä se keventä

minen merkitsee. Parasta läheä Aromäenkin Koirinojalta sitä hakemaan. 

Siellä minä olin näkevinäni sen lentävän tienviereen. 11275 

Koskela hyväksyy monessakin suhteessa miestensä ohjesäännön 

vastaisen menettelyn. Kun Lehto, Määttä ja Rahikainen jäävät kiinni 

elintarvikkeiden varastamisesta, niin Koskela suostuu siihen, että kaik

kea varastettua muonaa ei palautetakaan Lammion käskyn mukaan patal

joonan huoltoon. Samoin hän osallistuu luvattomaan kiljun keittoon ja 

valitsee jopa Salon varastamaan kiljunkeittoastian Mäkilältä. Koskela voi 

tehdä tämän, sillä hän tietää, että tositilanteessa miehet kuitenkin 

tekevät sen mitä hän käskee. Heikompaa johtajaa kohtaan tällaista levä

peräisyyttä käytettäisiin varmasti kiristysaseena, mutta Koskelan auk

toriteetti, joka ei perustu pelkästään hänen upseerinarvoonsa, ei ole 

hänen joukkonsa horjutettavissa, sillä Koskela on kaikissa suhteissa 

johdettaviensa yläpuolella. Hän on joukkuettaan lähes kymmenen vuotta 

vanhempi, 27 6 hänellä on sotakokemusta talvisodasta ja yksittäisenä

taistelijana vain Rokka kykenee kilpailemaan hänen kanssaan. Miehet 

tuntevat, että upseerinarvostaan huolimatta Koskela kuuluu heihin, 

minkä Koskela marsalkan syntymäpäiväjuhlissa. osoittaa varsin konkreet

tisesti itsekin. 

· Miehet pyrkivät ulkoisella esiintymiselläänkin osoittamaan, että he

ovat säilyneet sittenkin sielultaan siviileinä. Tämä harmittaa romaanin 

alkupuolen Kariluotoa, joka Suur-Suomen armeijan upseerina kaipaisi 

toisenlaista joukkoa johdettavakseen. 277 

Linna on monessa kohdin korostanut kuvaamansa joukon ulkoista 

epäsotilaallisuutta. Näin hän tekee mm. kirjoittaessaan pataljoonan jal

kamarssista. Knut Pippingin kuvaus KK-komppanian marssista muistut-
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taa hämmästyttävästi Linnan kuvausta. Linna kirjoittaa KK-komppanian 
marssista kesällä 1941: 

Jäljittelemättömän omaleimainen oli tämä armeija. Joskus pe
rääntyessään ja paetessaan ovat maailman muut armeijat saattaneet 
muistuttaa sitä, mutta eivät milloinkaan muulloin. Se oli samanlainen 
edetessään ja perääntyessään. Hajanaisena laumana se teki taivalta 
eteenpäin. Aamulla, kun marssi alkoi, koottiin komppaniat rivis
töön, mutta jo ensimmäisenä tuntina ne hajosivat pikku porukoihin, 
jotka tekivät taivalta omin päin keltään kysymättä ja ketään kuun
telematta. Kiväärit keikkuivat millä mitenkin. Joku sipsutteli ruo
hikkoista tien viertä paljain jaloin, kengät olka päällä ja alushou
sunpuntit maata laahaten. Joku otti aurinkoa kulkiessaan, yläruu
mis paljaana ja varusteet kainalossa. Ensimmäisenä päivänä oli 
eräällä homehtunut matkalaukku seipään nokassa olalla. Matkalau
kussa oli muutamasta talosta löydetty lasipurkki �,8pari rikkinäisiä
naisten kenkiä. Ei tiedä vaikka sattus tarvitteen. 
Pipping kuvaa oman KK-komppaniansa marssia lokakuussa 1941 

Kiestingissä seuraavasti: 
Parin tunnin levon jälkeen marssi jatkui tällä kerralla kui

tenkin hajamuodossa. Miehet kulkivat kaksittain tai pienissä ryh
missä; eivät edes joukkueet pysyneet erillään toisistaan. Koko 
osasto näytti paremminkin vaelluksella olevalta mustalaisseurueelta: 
reet olivat täynnä aseita, varusteita, säkkejä ja tellluja. Tellan 
keskisalko, jonka päässä keikkui öljylyhty, pisti ulos jostakin 
reestä. Saksalaiset, jotka olivat majoittuneita tien varteen, kat
selivat hämmästyneinä tätä karavaania, joka 2'ttfdosti jyrkän vasta
kohdan heidän kurinalaisille autorivistöilleen. 
Kuvaukset ovat lähes identtiset. Molemmat kontrastoivat suomalais

ten epäsotilaallisuuden saksalaiseen disipliiniin. Mutta tässäkin tulee 
pragmaattinen ajattelu esiin: marssin tarkoitus on siirtää joukko pai
kasta toiseen eikä korostaa joukon sotilaallisuutta. Mikäli Tuntemattoman 
miehiin olisi yritetty saada marssikuria samalla tavalla kuin tehdään 
Aleksander Bekin romaanissa Volokolamskin valtatie, niin he olisivat 
tehneet varmasti ilmikapinan. Neuvostopataljoonan komentaja pistää 
sotilaansa marssimaan paraatimarssia sadan kilometrin harjoitusmarssin 
päätteeksi. 280

Liikuntasodan aikana ei luonnollisesti kurin ulkoisilla tunnusmer
keillä: tervehtimisellä, puhuttelulla, sulkeisjärjestyksen harjoittelulla 
jne. ole suurta merkitystä. Mutta niin pian kuin sotilasjoukko pääsee 
helpompiin olosuhteisiin alkaa johto tuntea huolta sotilaallisen kurin 
höltymisestä, mitä yritetään estää lähinnä varusmiespalvelukseen kuulu
villa säännönmukaisilla harjoituksilla. Näin menetellään myös Linnan 
fiktiivisessä pataljoonassa. Petroskoissa pyritään saattamaan sisäpal
veluohjesääntö voimaan, mikä nostaa varsinkin Rokan vastarintaan. 
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Syvärillä pataljoonan pahimmat jermut pannaan sulkeisjärjestyksen har

joituksiin mutta tuloksetta. 

Linnan miehet kapinoivat esimerkiksi tervehtimistä vastaan, koska 

he eivät halua osoittaa formaalista kunnioitusta sellaisia esimiehiä 

kohtaan, joita kohtaan he eivät tunne mitään muutakaan kunnioitusta. 

Hiljainen Määttäkin, taistelijana parhaimpia, vakuuttaa, että "Minun lapa 

se ei helepolla nouse". Miehet joutuvat lähes päivittäin tervehtimään 

esimiehistä viimeistä ja vaativinta - kuolemaa - ja heiltä on jokseenkin 

turha vaatia tyhjänpäiväiseltä tuntuvaa tervehtimistä tai kunnian tekoa, 

johon sinänsä jo sisältyy alistamisen tarkoitus. Pataljoonankomentaja 

Sarastien tervehtimistäkin · miehet koettavat välttää, vaikka majuri on 

niin korkea-arvoinen upseeri, että hänen tervehtimisensä laiminlyönti 

on huomattava riski. 
281 

Petroskoissa Rokka, Hietanen ja Vanhala jättä

vät säännöllisesti tervehtimättä vastaantulevat upseerit, kunnes eräs 

koppalakissaan ja kannuksissaan komeileva kapteeni pysäyttää toveruk

set. Kapteenin ja miesten välille syntyy lähes shvejkmäinen keskustelu. 

- Vastatkaa. Minkä vuoksi ette tervehdi esimiestänne?
Rokka alkoi hymyillä. Se oli tuota samaa syrjäkarein hymyiltyä

hymyä, josta aina selvästi näkyi hänen ilkikurisuutensa. Senpä 
vuoksi kapteeni raivostuikin, varsinkin kun Rokka vastasi: 

- Ei myö huomattu.
- Mitä te virnuilette? Huomattu! Jos niin on, niin se on vielä

suurempi synti. Aliupseerimies ei näe esimiestä samalla kadulla. 
Miten te näkisitte vihollisen maastossa? 

Rokka meni vakavaksi. Hän pani päänsä kallelleen ja alkoi 
teeskennellyn vakavasti selittää sormi pystyssä: 

- Katsohan sie. Siin onkii sellane seikka jot se johtuuki vär
aistist. Mie en nää harmaata värrii kunnol. Ruskian mie kyll naan 
ja sen varas mie pärjään vihollisen kans. Omat upseerit näät on 
harmaas ja sentakkei mie en ain huomaa. Siint se johtuu. Kiiltävän 
mie kyl nään, nii jot kyl mie huomasin nuo siun kannukseis, jot 
sitä älä sure. Kyl myö nähtiin mite hieno sie oot. 

- Mistä yksiköstä? Mistä yksiköstä? Nimi? sanotte nimenne.
Kapteeni oli niin tukehdut tavan kiukun vallassa, ettei saanut

aivoissaan kirkastumaan ajatusta toimintaohjeekseen, vaan hoki vain 
jatkuvasti: 

- Yksikkönne, yksikkönne?
- Kuopion potkukelkkapataljoona, khihihi.

282 

Linna osoittaa jälleen kenen puolella hän on: herrojen vaiko kan

san. Rokan älykkyys ja hänelle yleensä ei-luonteenomainen pirullinen 

huumori nujertaa kapteenin totaalisti. Vanhalan Kuopion potkukelkka

pataljoona on kuin piste i:n päälle: huumori mitätöntää tosikkomaisen ja 

mihinkään perustumattoman esimiehen auktoriteetin. Linna näkeekin 

mielellään formaalisen kurin vaatimuksen naurettavassa valossa, josta 

Honkajoki kaaripyssyineen on paras esimerkki. Hänen ja pataljoonan 
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toisen grazy-hahmon Viirilän kesyttäminen sulkeisjärjestyksen harjoit-

telulla t . t t ht" .. 283on 01vo on e ava. 

Tuntemattoman miehet tietävät virallisen normiston määräyksiä rik

koessaan ottavansa aina myös rangaistusriskin. Mutta on huomattava, 

että miehet eivät juurikaan ota riskiä niissä tilanteissa, joissa se olisi 

kiinnijäädessä kohtalokasta. Rahikainen evakuoi ja harjoittaa Petros

koissa jopa sutenööri toimintaa, mutta hän tietää kiinnijäämisen johtavan 

korkeintaan vankeustuomioon. Rahikainen on liiketoimissaan täysin 

moraaliton: hän mm. myy Petroskoissa seitsemäntoistavuotiaan lempi vai

monsa kahdesta tupakka-askista. 284 Kiljun keittäminen ja juominen on

tietysti sekin sääntöjen vastaista, mutta luonteeltaan kuitenkin varsin 

viatonta puuhaa. Mutta sellaisissa tilanteissa, joissa rangaistusseu

raamus saattaisi olla todella tuntuva, miehet pysyttelevät virallisen 

normiston puitteissa. He eivät esimerkiksi taistelutilanteessa tai etu

linjassa ollessaan koskaan kieltäydy suorittamasta annettua tehtävää. 

Näin tekee vain kaksi miestä, nimettömät sotilaat, jotka saavat kuole

mantuomion kieltäydyttyään palaamasta vartiopaikalleen. 

Mutta silloin, kun seuraukset voivat olla todella vakavat, miehet 

eivät jännitä jousta liian kireälle. Tämä tulee näkyviin kun tarkastellaan 

ns. purnaamista, johon kiinnitettiin paljon huomiota romaanin ilmesty

misaikaan. Linnan sotilaiden purnaus on verbaalisen tason psykotera

piaa, joka tulee esiin silloin, kun miesten toleranssiraja on ylittymässä. 

Huono ruoka ja nälkä saavat miehet suorastaan raivoisaan kielenkäyt

töön. "Pahan ilman lintu" Mielonen, jonka tehtävänä on ilmoittaa liik

keellelähdöstä, saa myös peräänsä hurjan kirosanojen tulvan ja epiteetin 

"saatanan savolainen" 285 Koskela viisaana johtajana tajuaa, että tämän

tyyppiseen purnaukseen ei kannata kiinnittää huomiota, sillä se menee 

ohi. Purnaus saa kuitenkin lähes kapinan piirteitä, kun miehet ovat 

hyökkäysvaiheessa saaneet kestää omasta mielestään ylenmäärin rasituk

sia. 

- Ei lähdetä ollenkaan. Sanotaan herroille, että kolmen päivän
lepo vähintään ennen kuin lähdetään. Kyllä kai sitä herrain kelpaa 
lähtee. Ei tarvitse kantaa mitään ja lähetit passaa. Niille perkeleille 
täytyy lyödä kanssa kantamus selkään, ne eivät muuten saa tuntu
maa siihen asiaan, kuinka paljon mies kestää. Niitten rasitus jää 
niin paljon pienem�si kuin sotamiehen, että ne luulevat kaikkien 
voivan yhtä hyvin. 

Tällainen purnaus on luonteeltaan paljon vakavampaa kuin psyko

terapeuttinen purnaaminen, sillä se tähtää käskyn täyttämättä jättämi-



65 

seen. Vielä vakavammaksi tilanne muodostuu myöhemmin Petroskoissa, 

jossa äkillinen liikkeellelähtö juuri kunnostetuksi saadusta kasarmista 

saa konekiväärikomppanian suoranaiseen kapinaan. 
287 

Hyökkäysvaihees

sa itsensä loppuun ajaneet miehet tuntevat kärsivänsä vääryyttä, kun 

he eivät saakaan levätä mukavissa kasarmioloissa, kuten he olivat usko

telleet saavansa tehdä. Linnan kuvaama pataljoona, kuten todellinenkin 

I / JR 8, oli asevelvollispataljoona, joka oli saanut olla tulessa enemmän 

kuin reserviläispataljoonat. Näin ollen miesten purnaus, joka tässä 

muuttuu avoimeksi kapinaksi, on psykologisesti motivoitua. Lammion on 

käytettävä kaikkein järeintä asetta, kuolemantuomiolla uhkaamista, 

mutta sekään ei tehoa miehiin: "Perkele ... ei se oma luoti sen kipeem

pää tee kuin ryssänkään. Antaa tulla vaan. 
11288 

Lammiota kohtaan tunnettu kauna purkautuu nyt avoimesti. Miehet 

huutavat, että Koskela on valittava komppanianpäälliköksi. Lammion 

vastaus on jälleen osoitus hänen huonosta ihmistenkäsittelytaidostaan. 

Hän lietsoo muutenkin räjähdysalttiissa tilanteessa turhaan poliittisia 

intohimoja vastaamalla, että nyt ei olla punakaartissa, jossa komp

panian päällikkö valitaan huutoäänestyksellä. Lammio ei tiedä, että ti

lanteen loppujen lopuksi pelastavan Koskelan isä on todella ollut puna

kaartin komppanianpäällikkö. 
289 

Kohtaus on pohjimmiltaan kansallista 

eheytystä: punakaartilaisen poika pelastaa Saksaa ihannoivan kaaderi

upseerin tilanteesta, joka kärjistyessään olisi saattanut johtaa arvaa

mattomiin seurauksiin Lammionkin kannalta. Koskela on jälleen välittäjän 

roolissa. Vaikka hänen sympatiansa ovat miesten puolella, hän on kui

tenkin solidaarinen myös esimiehiään kohtaan. Halutessaan Koskela voisi 

ajaa tilanteen siihen, että komppania nousisi Lammiota vastaan, mutta 

tätä Koskela ei tee, vaan murtaa kapinan panemalla oman joukkueensa 

lähtövalmiiksi. 
290 

Tässä tilanteessa Linna osoittaa, että esimiehen arvovalta ei saa 

perustua pelkästään formaalisiin seikkoihin: virka-·asemaan ja sotilas

arvoon. Vaikka Lammio puhtaasti ammatillisesti ajatellen on pätevä 

johtaja ja peloton upseeri, hän ei kuitenkaan voi saavuttaa miesten 

kunnioitusta, sillä hänen johtamistapansa on suomalaiselle mentaliteetille 

sopimaton. 
291 

Hän edellyttää sokeaa tottelevaisuutta ja muodollista kuria 

silloinkin, kun sillä ei ole mitään käytännöllistä funktiota. 

Lammion vastakohtana on Koskela, jonka arvovalta perustuu hänen 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa enemmän kuin hänen formaaliseen 
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asemaansa. Koskelan johtamistapa on tarkoituksenmukainen,' jonka hän 

tiivistää kiljujuhlien aikana punttauslupaa pyytävälle Rahikaiselle: 

- Mies menee ja mies tulee ja mies vastaa itse kulkemisistaan.
Minä en anna lupaa, mutta jos omalla vastuullas punttaat niin se ei 
kuulu minuun. Huomenna lähdetään ruokailun jälkeen linjaan ja jos 
et silloin ole paikalla, niin kärsit kymmenkertaisen vartion linjassa. 
Asialliset hommat suoritetaan 

29puuten ollaan kun Ellun kanat. Sen
kun muistat niin saat mennä. 

Koskela on luonnollisesti nähtävä laajemmin kuin vain hyvän jouk

kueenjohtajan esikuvana. Linna itse näkee hänet suorastaan myyttisenä 

hahmona, joka symboloi Suomen kansan parhaita ominaisuuksia, 
293 

mutta Koskelaa ei voi sivuuttaa silloin, kun käsitellään esimiehen ja 

alaisen suhdetta Tuntemattomassa. Koskelan avulla Linna osoittaa, että 

epäviralliseen normistoonkin tukeutuva johtaja voi menestyä ja menestyy 

paremmin kuin rajoittuneesti viralliseen normistoon tukeutuva johtaja. 

Koskelan asenne on luonnollisesti kaksinaismoraalinen, mutta aivan sama 

asenne on myös Sarastiellä, joka toteaa ruuan varastamisesta kiinnijää

neelle ja kovennettunsa pommituksessa seisoneelle Lehdolle: "Jos rupeaa 

seikkailemaan, niin täytyy ainakin huolehtia siitä, ettei käryä. Pinnata 

saa, mutta palaminen on rangaistuksen uhalla kiellettyä. "
294 

Linna ei kuitenkaan ole ehdottoman jyrkkä virallisen normiston ja 

epävirallisen normiston edustajien vastakkainasettelussa akselilla esi

miehet - alaiset. Kapteeni Kaarna, joka on konekiväärikomppanian pääl

likkönä romaanin alussa, on selkeästi virallisen normiston edustaja eikä 

missään nimessä suhtautuisi asioihin niin leväperäisesti kuin esimerkiksi 

Koskela tekee. Mutta tästä huolimatta hän nauttii miesten ehdotonta 

luottamusta. Hän on yhtä peloton kuin Lammiokin, mutta hänessä on 

paljon sellaista, mikä Lammiolta puuttuu. Hän on ajattelutavaltaan paljon 

joustavampi kuin Lammio, vaikka ideologisesti hän on ehdoton. Mutta 

hän ei näe alaisiaan komennettavina vaan materiaalina, jota oikein 

käsittelemällä voidaan päästä parhaaseen lopputulokseen eli onnistu

miseen taistelussa. Kaarna on henkisesti luja, mutta hänen lujuutensa 

ei käänny koskaan kielteisyydeksi kuten Lammiolla. Kaarna osoittaa 

monin tavoin, että hän todella huolehtii miehistään. Hän käy henkilö

kohtaisesti tarkastamassa miesten varusteita ennen rajalle lähtöä ja 

katsoo, että kelvottomat varusteet vaihdetaan kelvollisiin ja huomauttaa 

jopa vedenheiton tarpeellisuudesta ennen autokuljetusta. Kaarna laskee 

melko uskallettua leikkiäkin miestensä kanssa, mm. naisten antamisesta 

tai antamatta jättämisestä, mutta miehet vaistoavat, että liian lähelle 
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Kaarnaa he eivät silti paase. "On siinä semmonen saatanan käpyhaukka 

että et tuo toista rinnalle. 11 295 
Kariluoto ei saa koskaan mielestään

häntä hyökkäykseen rohkaissut ta Kaarnaa, joka kuolee hakkapeliittain 

sotahuuto huulillaan. Kaarnassa Linna on luonut sympaattisen kuvan 

pitkän linjan jääkäriupseerista. 2
96 

Mutta Kaarnassakin tulee kuitenkin 

näkyviin Linnan vastakkainasettelu virallisen ja epävirallisen normiston 

edustajien välillä. Kaarna nimittäin ei sano koskaan miehilleen pahaa 

sanaa, vaan pitää heidän puoltansa, mutta pataljoonankomentaja on jo 

hänen kanssaan "helisemässä". Kaarna ei siis alistu armeijan hierarki

seen järjestelmään, jonka mukaan alaisen tulisi vain toteuttaa saamansa 

käskyt. Kaarnakin on tavallaan purnari ja sitä hankalampi, . koska 

hänen sotilaalliset ansionsa ovat merkittävät. Onhan hänellä "kilon 

paperipussillinen kunniamerkkejä". 2
97 

Ei olekaan ihme, että Kaarnan 

kaaduttua miehet surevat häntä vilpittömästi. 2
98 

Kaarnan kaatuminen on

osoitus paitsi hänen halustaan vaikuttaa asioihin positiivisella tavalla 

myös hänen itseäänsäästämättömyydestään, sillä konekiväärikomppanian 

päällikkönä hänen ei silloin kun joukkueet on alistettu kiväärikomp

panioille tarvitsisi olla lainkaan etulinjassa vaan pataljoonan komento

paikalla. Mutta Kaarna kaipaa toimintaa, hän kaipaa omaa pataljoonaa, 

jollainen hänellä talvisodassa oli ollut. 2
99 

Kurikysymyksessä Linnan vastakkainasettelu "kansan" ja "herrojen" 

välillä on vielä terävämpi kuin mitä ideologinen vastakkainasettelu soti

laiden realistisen suhtautumistavan ja lähinnä upseereiden idealistisen 

suhtautumistavan välillä. Tämä johtuu siitä, että Linnan sotilaat koke

vat kuriin liittyvät ongelmat paljon konkreettisemmin kuin melko vieraat 

aatteelliset kysymykset, sillä useimmat Linnan sotilaista, kansaan kuu

luvista, ovat jokseenkin kykenemättömiä abstraktiin ajatteluun. He 

katsovat asioita sammakkoperspektiivistä, aivan_ kuten Toini Havu aikoi

naan syytti, mutta ei heitä voi tästä moittia. Ampumahaudasta _ei 

avaudu muunlaista perspektiiviä. Vilu, pelko, nälkä ja väsymys ovat 

niitä peruselementtejä, joiden voittamiseen vihollisen lisäksi heidän on 

suunnattava koko tarmonsa. 

Kurikysymystä Tuntemattomassa sotilaassa voidaan tietysti tarkas

tella sotilaspsykologisena ja johtamistaidollisena asiana, mutta Linna ei 

ole kuitenkaan ilmeisesti kirjoittanut romaniaan tässä tarkoituksessa. 
3oo 

Kuri ja siihen alistumattomuus on Tuntemattomassakin merkki siitä, että 

Linna haluaa antaa tavalliselle kansan miehellekin täyden ihmisarvon. 
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Linna ei silti tee sotilaistaan vastuuttomia anarkisteja. 
301 

Kurinkin 

noudattamisessa he ovat pragmaatikkoja. Siihen alistutaan silloin, kun 

se on tarkoituksenmukaista ja kun muuta, kohtuullisen riskitason ala

puolella olevaa mahdollisuutta ei ole. 

Kurin kuvauksessa tulee näkyviin Linnan ajattelu yleisemmälläkin 

tasolla jo hänen esikoisteoksestaan lähtien. Päämäärän Valte Mäkinen 

tuntee ahdistavana kaikki ne muotit, joihin hänet yritetään sovittaa. 

Muonamiehen ja tehdastyöläisen roolit, jotka ovat pitkälle predesti

noituja, tuottavat angstia ulkoiseen ja sisäiseen vapautumiseen pyrki

välle Mäkiselle. Tuntemattoman talonpojat, päiväläiset ja kaupunkilaiset 

ovat Valte Mäkisen henkisiä sukulaisia. Myös Pohjantähti-trilogia voi

daan kokonaisuudessaan nähdä ihmisen pyrkimyksenä kohti vapautu

mista. Tuntemattoman miehet koettavat myös säilyttää vapautensa ja 

yksilöllisyytensä niin pitkälle kuin se on mahdollista siinä hierarkisessa 

järjestelmässä, jonka osaksi he ovat joutuneet. He koettelevat koko ajan 

tuon järjestelmän elastisuutta, mutta ymmärtävät kuitenkin, että he 

ovat suljetun systeemin sisällä, jota säätelevät lait, joiden muuttamiseen 

heidän voimansa eivät riitä, mutta joita he tulkitsevat yksilöllisellä 

tavallaan. 
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1. Vihollinen ja kohtalotoveri .

On oikeastaan paradoksaalista, että Tuntemattoman konflikteista
konflikti vihollisen kanssa ei nouse hallitsevimmaksi konfliktiksi, vaikka 
romaani kuvaa sotaa vuosisataista "perivihollista" vastaan. Tuntemat
toman miehet eivät sitä vihaa; joitakin poikkeuksia kuten upseereihin 
kuuluvaa Jalovaaraa lukuunottamatta. Sitä pelätään, joitakin sen käyt
täytymisen piirteitä kummastellaan tai väheksytään, mutta yleensä sii
hen suhtaudutaan kuin työmaahan: kun urakka on otettu, niin se on 
myös tehtävä. 

Vihollinen on romaanissa useimmiten myös nimeltään vihollinen. 
Tämä on selitettävissä sotilaskielenkäytöllä, jossa rauhan ajan harjoi
tuksissakin vastustajaa nimitetään viholliseksi ilman, että sanalla olisi 
sen suurempaa emotionaalista latausta. Usein Linna käyttää myös "rys
sä"-sanaa. Ensimmäisen kerran sitä käyttää Kaarna lähestyessään Mie
losen kanssa taistelualuetta, muttei Kaarnan ryssä-nimityksessä ole 
halventavaa sävyä. 302 Miehet puhuvat ryssästä ·enimmäkseen silloin,
kun vihollinen on heitä uhkaamassa. Myös helsinkiläisten slangista tuttu 
slobo-nimitys tulee Tuntemattomassa esiin Asumaniemen käyttämänä. 303

Tällä sanalla on selvästi halventava sävy. Samoin puskaryssä on hal
ventava nimitys, verbaalisesti nokkela Honkajoki muuttaa sen aselevon 
tultua voimaan asuun pensasneuvostoliittolainen, mutta tällä todelli
suudessakin käytössä olleella epiteetillä on humoristinen sivuvivah
de. 304 Miehet käyttävät sitä samalla tavalla kuin inkeriläisvangilta
kuulemaansa suomalaisten haukkumanimeä tsuhna, joka muuntuu Vanha
lan suussa helpommin äännettäväksi suhnaksi. 

Miesten asennoituminen Neuvostoliittoon ennen vihollisuuksien alka
mista on jokseenkin neutraali, vaikka juuri päättynyt talvisota on vielä 
mieliä katkeroittamassa. Alokas Mäkinen, joka ehkä jollain tavoin on 
Linnan alter ego, 305 olihan päämäärän Valte Mäkinen vaiheiltaan hyvin
samanlainen kuin Tuntemattoman Mäkinen, kiteyttää hyvin miesten 
perusasenteen: 

Mikä oli hänen suhteensa maailmanhistorian suureen vyöryyn, 
josta kantautui yhtä ja toista hänen korviinsa? Aatu panee huli
naksi. Sitä mieltä hän oli. Kyllä Mäkinen tiesi mitä hulinaksi 
paneminen oli. Vielä sattui tansseissa, että joku "haka" veti tuolilla 
lamput katosta ja karjaisi: Tupa tyhjäksi, jumalauta! Suomalainen 
oli kova, ja me emme aloittaneet. Kyllä meillä oikeus on. Niinkin 
hän ajatteli. Ja jos vielä.Jo1fllaan, niin samalla lailla pannaan kova
kovaa vastaan, perkele. 
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Suomalaisten oikeudentuntoa oli talvisodassa loukattu ja' tämä hei
jastuu Tuntemattomankin alkujaksoissa. Lahtisen kiinnittäessä huomiota 
maassa oleileviin saksalaisiin, joiden hän ei usko olevan lomalaisia, hän 
provokoi esiin vastalauseryöpyn: "Ei sen kummempia lomalaisia kuin on 
Hangon kylpylässä. Vuokramiehiä vaan. Tai Viipurissa. Alä, kuule, 
puolusta!" 307 Mutta eivät Tuntemattoman miehet vihaa vihollista eivätkä
myöskään sitä aliarvioi. Vanhala tosin heittää esiin tunnetun slogaanin 
"yksi Suomen sotilas vastaa kymmentä ryssää", mutta hän tekee sen 
täysin humoristisessa mielessä. 308

Linna toteaakin, että vihollinen-nimitys on hieman harhaanjohtava 
ainakin taistelutilanteessa, sillä miehet ovat aivan liian jännittyneitä 

"h t k l 
.... 3o9v1 a a seen rntaan. 

Romaanin lopussa Vanhala toteaa, että Sosialististen Neuvostotasa
valtojen Liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin sisukas pieni 
Suomi. 310 Miehistön tasolla suhtautuminen viholliseen abstraktiona on
siis jokseenkin neutraali. Sitä eivät sävytä poliittiset intohimot eivätkä 
ideologiset asenteet. Miehi8 lölle sota on suuri savotta, joka on jotenkin 
hoidettava, kun siihen on joutunut. 

Ainut r1iehistöön, muodollisesti tosin alipäällystöön kuuluva, jolla on 
selvä henkilökohtainen motiivi taistella Neuvostoliittoa vastaan, on Kan
nakselta kotoisin oleva Rokka. 311 Häneltä on viety talvisodassa maatila,
jota hän on tullut hakemaan takaisin. Rokka harmittelee sitä, että hänet 
on komennettu rintamasuunnalle, joka on niin kaukana kotitilasta. "Kan
nakselha miun tek miel. Siel miul oiskii selvittämättömii asjoi naapurin 
kans. Tääl miul ei oo hitonkaa tekemistä. . . . Karjala myö otetaa ja sit 
r.1yö lähetääkii kottii. 11 312 Rokka mainitsee taistelleensa talvisodassa 
T . 1 . K ·1 313 . k 1 .. . R k 'k aipa eessa Ja e1 assa, JOt a mo emmat s1iaitsevat o ·an es1 uvan
Pylkäksen kotiseudulla, Vuoksen pohjoisrannalla Sakkolassa. Petroskoi
kaan ei innosta Rokkaa tullessaan näkyviin, vaan hän toivoisi siinä 
olevan kotipitäjäänsä lähinnä olevan kaupungin eli Käkisalmen. 314 Tästä
Rokan lausumasta Toini Havu pahoitti mielensä kuuluisassa Helsingin 
Sanomien arvostelussaan ja katsoi Rokan mielipiteen olevan karjalaisten 
isänmaallisuuden halventamista. 315 Mutta tuskinpa siinä on tarpeen
nähdä enempää kuin talonpojan kiintymystä kotiseutuunsa. Tämänhän 
Linnakin vahvistaa todetessaan Suden Tassun Rokkaa tukevan lausuman 
olevan osoitus kotipaikkaylpeydestä. 
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Miehistön asenne viholliseen ei siis ole virallisen normiston r.mkai

nen. Ryssävihaa heistä ei löydy ja valistusupseerien propagandaa he 

pitävät "hihhulin 11 puheena. Sodan päämäärää he eivät kuitenkaan, 

Lahtista lukunottamatta, aseta kyseenalaiseksi, vaikka sodan pitkit

tyminen aiheuttaa joskus kiivaitakin väittelyjä sodan lopputuloksesta, ja 

vain Salo jaksaa uskoa lopulliseen voittoon. Optimistinen Rokkakin on jo 

kesällä 1942 vakuuttunut siitä, että sota hävitään. 

Voimakkaampi taistelumotivaatioon vaikuttava tekijä kuin virallisen 

normiston luoma kuva vihollisesta, on Tuntemattomassakin miesten kes

keinen solidaarisuus. 
316 Pienryhmä, siis ryhmä, joukkue tai komppania,

muodostaa niin monin sitein toisiinsa kiinnittyvän joukon, että jokainen 

sen jäsen tuntee, että hänen on tehtävä voitavansa tuon joukon puoles

ta, sillä hädän hetkellä kenelläkään ei ole mitään muuta turvaa kuin 

lähimmät toverinsa. Joukkoa ei voi pettää, sillä se aiheuttaisi petturin 

sulkemisen joukon ulkopuolelle. Riitaoja tosin voi tämän tehdä, sillä 

miehet tajuavat, että Riitaoja ei ole pelkuri tahallaan, vaan hän ei 

pysty kontrolloimaan pelkoaan. Lehtoa lukuunottamatta miehet vaike

nevat nähdessään taistelun jälkeen jälleen joukkoonsa palaavan Riita-
. 317 

oian. 

Paitsi virallisia pienryhmiä Tuntemattomassa on erotettavissa myös 

epävirallisia pienryhmiä, joiden jäsenet ovat kiinnittyneet toisiinsa 

tavallista vahvemmin solidaarisuuden sitein. Tällainen epävirallinen 

pienryhmä voi olla ns. pakki porukka - Tuntemattomassa esimerkiksi 

Lehto, r.fäättä ja Rahikainen - muutama mies, jotka keittävät korvi

kettaan samassa pakissa tai sitten samalta seudulta kotoisin olevat 

miehet kuten Rokka ja Suden Tassu. 318

Vihollinen konkretisoituu sodassa taistelutilanteessa. Linnan ro

maanissa on useita mestarillisia taistelukuvauksia, joissa miehet joutuvat 

kohtaamaan sodan ankaran lain - tapa tai ·tule tapetuksi. 319 Linna

kuvaa vihollisen sitkeäksi ja vaaralliseksi vastustajaksi, jonka kanssa ei 

ole leikkimistä. Tähän sisältyy tietysti myös omanarvontuntoa, kuten 

yleensäkin suomalaisessa viime sotia kuvaavassa kirjallisuudessa, sillä 

vastustajan osoittaminen taistelukyvyltään heikoksi sisältäisi implisiit

tisesti omien saavutusten aliarvioimista. 320 Ja mittaviin taistelusuori

tuksiinhan Linnan miehet pystyvät. Kieltär1ättä he purnaavat, mutta 

taistelukentällä he yleensä tekevät velvollisuutensa. 

Venäläiset taistelevat Tuntemattomassa urheasti, paljon urheammin 

kuin suomalaisten virallinen propaganda antoi ymmärtää. Tosin vihol-
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linen saattaa olla epätoivoinen ja tehdä suomalaiselle mentaliteetille 
käsittämättömiä tekoja. Miehet saartavat yksittäisen vihollisen ja 
kuulevat tämän nyyhkyttävän pensaikossa. Joku vaatii toisia lopetta
maan nyyhkytyksen tulella, koska vihollinen ei kehotuksista huolimatta 
ole antautunut. Miesten tyrmistykseksi tämä räjäyttää käsikranaatin 
vatsansa alla. Salo selittää tilanteen virallisen normiston mukaan: "Ne 
on peloteltu. Ja minkäs teet, kun omaiset ammutahan jos antaudut. 11321 

Lehdon kuolema on paralleeli tapaus itsensä räjäyttäneen vihollisen 
kuolemalle. Lehdonkin mieleen tulee ensin käsikranaatti, jolla hän saat
taisi lopettaa tuskansa, mutta ylimääräisten patruunoiden takia niitä ei 
ole otettu mukaan. ltkunsekainen valitus purkautuu Lehdonkin kurkus
ta, mutta se ei johdu pelosta vaan sietämättömästä tuskasta. Lehto 
lopettaa elämänsä ilman pelon hi.iivääkään. Samaan ratkaisuun päätyy 
myös sotamies Ukkola, hyvä konepistoolimies, joka ymmärrettyään haa
voittumisensa olevan kuolettava, ampuu itsensä kiväärillä. Suomalaiset 
kuitenkin tappavat itsensä vasta kun kuolema on varma: venäläinen 
olisi säilynyt hengissä antautuess9an. 

Hyökkäysvaiheessa venäläisiä antautuu runsaasti sen jälkeen, kun 
heidän päävoimansa on lyöty hajalle ja miehet voivat suhtautua "puska
ryssiin" hiukan ylimielisestikin. Yksikään suomalainen ei romaanissa 
antaudu, mutta venäläisten puolestaan hyökätessä kesällä 1944 monet 
Tuntemattoman sotilaista lähtevät "hiippaamaan". 322 Näin Linna• tasa
painottaa tilanteen: hän ei esitä suomalaisia sen paremmiksi sotilaiksi 
kuin venäläisiäkään. 

Mutta pitkittyessään venäläisten vastarinta sitkistyy. Monet Tunte
mattoman sotilaista saavat surmansa vihollisen luodeista: yksilöidysti 
kuvatuista upseereista ainakin Kaarna, Kariluoto, Sarastie, Koskela ja 
Autio; aliupseereista ja miehistöstä Korsumäki, Hietanen, Lehto, Lahti
nen, MäkiHi., Korpela, Riitaoja, Asumaniemi, Eerola ja Ukkola. Viirilän 
tappaa mielipuolisesti riehuva Karjula, Lehto ja Ukkola tappavat itsen
sä, mutta faktisesti he kuitenkin kuolevat vihollisen toimesta. Näiden 
lisäksi Linna mainitsee nimeltä useita kymmeniä suomalaisia kaatuneita ja 
nimettömiä, tuntemattomia kaatuneita sotilaita on vielä enemmän. Linna 
siis kuvaa vihollisen iskuvoiman pelättäväksi, mutta toisaalta suoma
laisetkin aiheuttavat tuntuvia tappioita viholliselle mm. Rokan tappaessa 
yksinään 52 vihollista323 ja joukkueen ampuessa pahaa-aavistamattomia 

324venäläisiä nelisenkymmentä pellolle. 
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Myös yksilötaistelijana Linna kuvaa venäläiset vaarallisiksi vastus
tajiksi. Jopa Rokka on kohdata voittajansa sitkeässä kapteeni Bara
novissa, jonka kanssa Rokka käy "painimaaottelun" juoksuhaudassa. 
Mutta Rokka ei tunne mitään henkilökohtaista vihaa "Baranohvin poi
kaa" kohtaan, vaan hoivailee tätä kuin isä lastaan. Baranov tuleekin 
hänelle kuin taivaan lahjana, sillä Rokka voi viedä Baranovin mukanaan 
kuulusteluun, jossa häntä syytetään kurin rikkomisesta. Yhtä inhimil
lisesti, Lehtoa lukuunottamatta, muutkin miehet suhtautuvat vangiksi 
saatuihin venäläisiin. Sen jälkeen kun vihollinen on lopettanut vasta
rinnan hän ei enää ole vihollinen vaan lähes kohtalotoveri. 

Venäläiset eivät sen sijaan ole avuttomia vastustajia kohtaan yhtä 
inhimillisiä. Hietasta ja muita haavoittuneita kuljettamassa ollut ambu
lanssi joutuu venäläisten väijytykseen. Vaikka venäläiset näkevät, että 
auto on ambulanssi, niin kaikki haavoittuneet tapetaan säälittä. Kohtaus 
on romaanin julmimpia ja samalla räikeimmin sodan epäinhimillisyyden 
paljastava. Linna tekee tässä kohtauksessa vastustajasta sotarikollisia, 
sillä Geneven yleissopimuksessa, jonka Neuvostoliittokin oli ratifioinut, 
kielletään punaisella ristillä varustettujen sairasajoneuvojen tulitus. 
Autossa elävältä palava haavoittunut muistaa tämän vaikeroidessaan 
ennen kuolemaansa: 11 Älkää älkää . . . tää on punainen risti ... 
Hyvät ihmiset ... älkää enää Minä olen tulessa ... enää ... Tää on 
punainen risti ... 11 325 Mutta tämän kohtauksen oppositioparina on yhtä 
räikeä Geneven sopimuksen rikkominen, joka tapahtuu Lehdon ampuessa 
aseettoman vangin. Lehto ampuu myös vihollisen haavoittuneen, jonka 
valitusta hän ei jaksa kuunnella. Suomalainen konepistoolimies kostaa 
surmatun suomalaisen haavoittuneen kuoleman ampumalla kolme vankia. 
Sodan olemus paljastuu näissä teoissa alastomimmillaan. Lahtinen tii
vistää sodan filosofian omalla tavallaan. 

- Tuolla vetelee mies laukaisunarusta, ·ja toinen saa kymmenien
kilometrien päässä kranaatin päähänsä eikä voi tehdä yhtään mi
tään. Ollaan kentlemanneja vai? Ei ammuta aseetonta. Herrat vaan 
koittaa saada tappamiselle jonkinlaisen jalouden leiman. Sota on 
itsessänsä jo niin järjetön asia, ettei sitä tarvitse t3�fi1ä enää sen 
järjettömämmäksi kaikenlaisilla kohteliaisuussäännöillä. 
Salo yrittää antaa Lehdon teolle laillisuuden leiman vetoamalla 

siihen, että sotalaki antaa luvan ampua karkuun yrittävän vangin. 
Tosin Salokin tajuaa, että Lehto ampui vangin vain tappamisen halusta, 

327luonteensa pimeän puolen pakottamana. 
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Taistelutilanteessa suomalaiset sotilaat suhtautuvat vihollisen tap

pamiseen romaanin alkupuolella suorastaan innostuneesti. "Osasin, 

perkele", 
328 

huudahtaa Lehto innoissaan saadessaan ammutuksi viholli

sen, joka yrittää käsikranaatilla pysäyttää bunkkeria tuhoamaan ryömi

vän Koskelan. Kasapanoksen räjähtäessä miehet ryntäävät "innosta 

huumaantuneina" vihollisen kimppuun. Päästessään teurastamaan avoi

mella pellolla pahaa-aavistamattomina käveleviä venäläisiä miehet suo

rastaan vapisevat innosta. 
329 

Mutta omien tappioiden kasvaessa ja

vihollisen vastarinnan sitkistyessä into laskee ja tappaminen kadottaa 

viehätyksensä. Romaanin loppupuolella poikamainen innostus tulee taas 

näkyviin helsinkiläisen koulupojan Asumaniemen kysyessä: "Missä täällä 

niitä ryssiä on, että saa ruveta tappamaan? 11330 
Myöhemmin Asumaniemi 

huutaa aina vihollisen kaadettuaan: "Yhtä puuttuu sano Piru kun kusi

aisia luki. 11
331 

Vastaiskussa Asumaniemi ja kokeneemmat soturit tappa

vat vihollisia "melkeinpä riemukkaina". 
332 

Mutta rehvastelu loppuu 

tyrmistykseen: Asumaniemi saa luodin rintaansa, vasemmalle eli sy

dämen puolelle. Tässä Linna jälleen kerran osoittaa, että tappaminen ei 

ole ansio sinänsä. Sodan laki on armoton. Tosin Linnan kuvaus on 

tässä kohden lähes runebergiläisen romanttinen: luoti tiesi paikkansa, 

valitsi jalon sydämen. 

Yleensä vihollinen on Tuntemattomassa persoonaton hahmo, jolla ei 

ole selkeitä piirteitä. Nimeltä Linna mainitsee kaksi vihollista, jotka 

molemmat ovat upseereita: ensimmäisessä taistelussa kaatunut luutnantti 

Boris Braskanov, jonka kynsiviilat ja hajuvesi herättävät miehissä 

suurta hilpeyttä ja Rokan vangitsema kapteeni Baranov. Muutamien 

vangiksisaatujen venäläisten kanssa miehet pääsevät tekemään lähempää 

tuttavuutta, jolloin heistäkin paljastuu ihminen asepuvun alta. Kaatu

neisiin venäläisiin miehet suhtautuvat toisin kuin omiin kaatuneisiin. 

I(aatunut vihollinen on ruumis tai raato, jota kohtaan ei tunneta mitään 

hienotunteisuutta kuten omia kaatuneita aseveljiä kohtaan. Tämä tulee 

näkyviin jo em. B raskanovin tapauksessa, jolloin miehet tekevät grotes

kia pilaa kaatuneen kauneudenhoitovälineillä yhden pirskotellessa haju

vettä päälleen ja kehottaessa panemaan "jonon kuntoon" ja toisen paro

dioidessa hajuvesimainosta: "Valitkaa persoonallinen hajuvesi. Kaikki 

tunnetut tähdet käyttävät Mouson Laventelia. 11
333 

Kuollut vihollinen on

Linnan miehille yhdentekevä olio, johon tunnetaan mielenkiintoa vain, 

jos tällä näyttäisi olevan "evakuoimisen" arvoista tavaraa. Miehet kerää-
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vätkin kaatuneilta paitsi kaupanteon välineinä käytettäviä arvomerkkejä 

myös sopivia aseita ja ammustarvikkeita. Mutta mistään ruumiinhäpäi

systä tässä ei ole kyse, vaan miesten ajattelutapa on pragmaattinen: 

hienotunteisuuden on väistyttävä hyödyn t.ieltä. Suoranaisesta ruumiin

häpäisystä on kuitenkin kyse silloin, kun Lehto hyppää ampumahaudan 

pohjalle potkaistakseen kaatuneen "vinosilmfilsen" kasvoille tämän kes

ken jääneen aterian. 
334 

· Samanlaista raakuutta Lehto osoittaa r,1yös 

antautunutta vihollista kohtaan, jonka hän ampuu muka karkuyrityksen 

takia. Tätä tekoa eivät aseveljet voi hyväksyä, vaan tuomitsevat sen. 

Koskelakin tuomitsee Lehdon teon ja erityisen tuohtunut siitä on Hie

tanen, joka näki vangissa enemmän ihmisen kuin vihollisen. Epäjohdon

mukaiselta sen sijaan tuntuu Lahtisen kommentti. Hänhän esittää romaa

nissa hyvin useissa yhteyksissä myönteisiä lausuntoja neuvostosotilais

ta, mutta Lehdon tekoa hän ei näe millään lailla tuomittavana, koska 

hän pitää sotaa jo sinänsä järjettömänä. 
335 

Lehdon teot eivät kuitenkaan selity sillä, että hän käyttäytyisi 

vihollista kohtaan virallisen tai epävirallisen normiston mukaan. Leh

dolla on oma normistonsa, joka määräytyy hänen kieroutuneen ihmiskä

sityksensä mukaan. Lehto on niitä harvoja Tuntemattoman sotilaista, 

joiden siviilitaustaa Linna kuvaa melko perusteellisesti selittääkseen 

samalla henkilön luonnekuvaa. Lehdon luonteeseen ja hänen ihmiskäsi

tykseensä ovat vaikuttaneet katkerat yhteiskunnalliset kokemukset. Hän 

ei ole saanut elää ihmisarvoista elämää ja sen takia hän ei näe ihmisessä 

arvoa sinänsä. 

Niin, ja mitä vastaan hän sitten ei olisi ollut? Hänelle oli ole
massa vain vihollisia ja yhdentekeviä ihmisiä. Hän oli vihannut 
ihmisiä oman muistinsa mukaan siitä saakka, kun pula-aikana kantoi 
työväentalolta ruostuneella astialla ilmaista hernesoppaa ollessaan 
Tampereella kulkukoirana. Hänestä ei ollut edes kommunistiksi. 
Sillä hän ei sietänyt ketään lähellään. Oli ollut kaksi miestä, joita 
kohtaan hän oli tuntenut jonkinlaista kunriioitusta, Kaa_r:fifl ja Kas.:. 

kela, mutta siinäkin oli ylpeä omanarvontuntoinen sävy. 

Lehto on kuin kaiku Linnan varhaistuotannon, Päämäärän ja Mustan 

rakkauden, synkeän dostojevskimaisistä hahmoista, joissa destruktiivi

suus on hallitsevana piirteenä. 
337 

Tuntemattomassa on muitakin taistelijoita kuin Lehto, joita voisi 

kutsua mekaanisiksi tappajiksi. Ylimmäksi näistä nousee Rokka, joka on 

tehokkuudessaan lähes yli-ihmismäinen. Rokka opettaa "hyökkäyssovan 

ratekiaa" Kariluodolle: "Myö ei olla tääl kuolemas, myö ollaa tappamas. 

. . . sie ole nopija, mutta älä hätähine. Tähtää ensi, tähtää hyvi tark-
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kaa, ja ammu ensi. Yhe sekunni etumatka riittää. Silviisii 'Se on. "338 

Tämän jälkeen Rokka käy katsomassa juuri ampumiaan vihollisia, joiden 

joukossa on nuori poika. Rokan puheessa tulee esiin säälin vivahdus: 

"Nuor poika. Voi sinnuu. 11 339 Mutta Rokan oman filosofian mukaan

sodassa ammutaan vain vihollisia, ei ihmisiä kuten hän opettaa nuorelle 

täydennysmiehelle Hauhialle, kun tämä viattomuudessaan kysyy Rokalta, 

milta tuntuu ampua ihmistä. Rokka neuvoo lisäksi Hauhiaa olemaan 

rasittamatta omaatuntoaan tällä kysymyksellä. "Herrat nuo tietänööt 

asjat jotka komentelloo. Hyö vastatkoo. Roka Antti ampuu ja viilailoo 

sormuksii. Sillee tie siekii ! 11
340 

Rokka, joka on käynyt läpi Taipaleen hurjat taistelut talvisodassa, 

ei koskaan rehvastele tappamillaan vihollisilla, sillä hän tiedostaa sen, 

että tappaminen ei ole pohjimmiltaan sellainen asia, jolla olisi sopiva 

rehvastella. Näin tekee sen sijaan nuori helsinkiläispoika Asumaniemi. 

Mutta hän tekee tämän lapsellisuuttaan. Sota on hänelle jännittävää 

leikkiä eikä Asumaniemen sanojen takana ole asenteellisuutta viholliseen 

nähden. Hän nauttisi sodan tuomasta jännityksestä olisipa vihollinen 

kuka hyvänsä. 

Miesten asenne viholliseen ei ole verbaalisella tasolla virallisen 

normiston mukainen, mutta kuten Linna toteaa, he ovat hengeltään 

mahdollisimman soveliaita siihen tehtävään, jota varten heidät on koot

tu. He ovat sotaan lähtiessään suorastaan innostuneita ja kajauttavat 

isänmaallisen laulun jäähyväisiksi Paloaukealle. 
341 

Ensimmäisessä hyök

käyksessä on kostonkin sävyttämää voimaa. 
342 

Ainut epäilevä Tuomas 

joukossa on Lahtinen, joka muistuttaa aseveljiään useaan otteeseen 

neuvostoarmeijan voimasta. Jo Paloaukealla Lahtinen varoittelee toisia 

siitä, että "amisioonia" riittää ja miinaa on tiellä. 343 
Iltahartauden

jälkeen Lahtinen jälleen varoittaa toisia: "Kyllä siltä riittää äijää 

mcittiäkin vastaan. 11
344 

Mutta Lahtinen nujel'retaan säännöllisesti huu

morilla, kuten Vanhala tekee tässäkin tilanteessa. 
345 

Tosin Lahtinen 

itsekään ei aina jaksa pysyä totisen toverin roolissaan vaan huomautet

tuaan, ettei sotaretkestä taida tulla paraatimarssia Uraliin hän lisää 

huvittuneena perään: "Mutta se mua kaikkein perkeleimmin nauratti, 

kun se naapuri juoksi katajapensaikkoon semmosta vasikankarkua. 11
346

Lahtisen poliittisen tosikkomaisuuden nujertaminen huumorilla on 

romaanissa toistuva motiivi ja Linna käyttää sitä aina silloin, kun Lah

tinen pyrkii kommenteissaan neuvostoarmeijan oivallisuudesta tuomaan 
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esiin sellaista poliittista tai ohjelmallista ainesta, joka on selkeässä 
ristiriidassa virallisen normiston kanssa. 347 Vaikka kukaan ryhmänjoh
tajatasosta alaspäin olevista, Saloa lukuunottamatta, ei verbaalisella 
tasolla yhdy virallisen normiston luomaan kuvaan vihollisesta, niin 
Lahtinen ei kuitenkaan saa tukea keneltäkään. Lahtisen ylistäessä neu
vostosotilaiden sitkeyttä, kun nämä on pitänyt tappaa kuoppiinsa, 348

niin Rahikainen kehuu kohdanneensa niin sitkeitä vihollisia, että ne on 
täytynyt tappaa kahteen kertaan. 349 Lahtinen ei kuitenkaan hellitä,
vaan sellupuuron syönnin jälkeen hän taas virittää väittelyn neuvosto
sotilaiden varustetasosta ja sitkeydestä. Nyt Hietanen ensim□äisen 
kerran antaa keskustelulle poliittistakin sisältöä. 

- Kyl sun vissin täyty Yrjö poika vaihetta pualt, sanoi Hie
tanen nauraen kurillista naurua. - Jos mul noin kovil otasis, niin 
en mää tääl haukkumas olis. Mää menisin tol pualel ja antasin kuula 
niin perkelest. Mut Lahtine on ratikaali. Hän tahto antta kaildl 
maat ja raha. Eik kenenkkän tarvitte tyätkä tehrä ko see verra et 
terveys säily. Semmone on ratikaali. Mut mää ihmettele ittekkin 
k�i�J<-auhian tiätäväine mää ole. Mää tiärä nuukan kaik ratikaalik
k1. 
Lopullisen iskun Lahtiselle antaa taas Vanhala, joka toteaa tämän 

olevankin ehkä hapankaali. 351 Lausuma on kaksimielisyydessään oival
linen: hapan on alluusio Lahtisen tosikkomaisuuteen ja kaalihan on 
tunnetusti venäläisten lempi ruokaa. Hiukan myöhemmin Lahtinen taas 
pääsee kehumaan "kolhoosipoikien" kaalisoppaa, jota ensin epäillään 
myrkytetyksi. Lahtinen on kuitenkin jatkuvasti vaikeuksissa, sillä 
Hietanen ja muut voivat arvostella kommunismia heikkojen teiden ja 

352rakennusten ja jopa sanomalehtipaperin perusteella. 
Varsinaisen virheen Lahtinen tekee väittäessään, että vihollisella on 

vielä viisitoista miljoonaa naissotilasta reservissä. Hän ei voisi antaa 
toisille herkullisempaa irvailunaihetta. 353 Joukkueen eros, Rahikainen, 
veistää heti: "Sillonhan sitä on hyvä tarkata; Pilikka kun on tuttu." 
Vanhala, jolla on loistava tilanne komiikan taju, lisää: "Tulis kauheha 
lähi taisteluita, khihihi. Sais Rahikainenkin Mannerheiminristin, khi
hihi. ,,354 

Lahtisen asenne viholliseen eroaa siis virallisesta normistosta 
jyrkästi ja se eroaa myös muiden miesten epävirallisesta normistosta. 
Mutta Lahtinen täyttää kuitenkin sotilaana paikkansa erinomaisesti. 
Kommunistisympatioistaan huolimatta hän on taistelussa tehokas tappaja 
ja esimerkillinen ryhmänjohtaja. Lahtisen asenne on kieltämättä hiukan 
ambivalenttinen, sillä vaikka hän hyvin usein puhuu kunnioittavasti 
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vastustajistaan, niin hän nimittää kaatunutta vihollista, jonka kädestä 

hän joutuu väkisin vääntämään kiväärin irti, "perkeleelliseksi raa

doksi". 355 Lahtisen kuoltua ei joukkueessa ole enää ketään, joka esit
täisi vastaavia mielipiteitä. Tosin Syvärin asemasotavaiheen aikana tulee 

kerran näkyviin sotamies, jolla Linna ironisesti sanoo olevan "uskovaisen 
pyhän tuijotuksen". 356 Sotamies kehuu Lahtisen tapaan vihollisen läm
pimiä varusteita, mutta hänetkin nujerretaan huumorin avulla. Joukku
eeseen täydennysmiehenä tullut Honkajoki, sotamies Shvejkin arktinen 

sukulainen, oivaltaa heti mitä sotamiehen sanojen takana on: 

Asetoveri nähtävästi tarkoittaa asian vain konkreettisessa 
mielessä. Siinä suhteessa minäkin olen samaa mieltä. Mutta mikäli 
olette laajentanut näiden vaatetuskappaleiden merkityksen maailman
katsomukselliselle alueelle, niin tieteenvap1�ls''1en nimessä minun on 
kieltäydyttävä seuraamasta teitä pitemmälle. 
Linna käyttää "uskovaisesta" nimitystä "asetoveri", joka on alluusio 

miehen poliittiseen kantaan. Normaalistihan Honkajoki, joka Vanhalan 

tapaan parodioi mielellään virallisen normiston mukaista kielenkäyttöä, 

käyttäisi sanaa "aseveli". Mutta, kuten Linna toteaa, tämäkin mies jää 

mielipiteineen yhtä yksin kuin Lahtinen aikoinaan. 
Tuntemattoman sotilaat eivät suhtaudu myöskään aseveljeen eli 

Saksaan virallisen normiston mukaan. Saksalaisia ei romaanissa esiinny 

konkreettisina henkilöinä, vaan Saksa ja saksalaiset sotilaat tulevat 
esiin miesten keskustellessa sodan edistymisestä ja sen lopputulokses
ta. 358 Miehistössä ei Saloa lukuunottamatta ole ketään, jonka voisi

sanoa olevan saksalaismielinen. l\1itä pitemmälle sota venyy sitä. epäile
vimmiksi miehet käyvät Saksan voitonmahdollisuuksiin nähden. Stalin
gradin suurtappio, Italian romahdus, risteilijä Scarnhorstin upottaminen 

joulukuussa 1943 ja monet muutkin sanomat panevat miehet epäilemään 
vakavasti Saksan sotapotentiaalia. Sen sijaan poliittista arvostelua 
Saksaa kohtaan romaanissa ei esiinny lainkaan. Ei edes Lahtinen moiti 
kansallissosialismia poliittisista lähtökohdista käsin. 

Upseeristo edustaa valtaosaltaan virallisen normiston mukaista käsi
tystä vihollisesta ja aseveljistä. Kaarnalla on selvä käsitys siitä, mistä 

tässä sodassa on kysymys. Kaarnan avulla Linna luo sodalle laajempia 
perspektiivejä, laventaa paljon puhuttua sammakkoperspektiiviä, josta 

erityisesti Toini Havu Linnaa moitti. 359 Kaarna oli ollut mukana jo
vapaussodassa ja Aunuksen retkellä, joten hän näki todella kyseessä 
olevan taistelun perivihollista vastaan. 
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Meidän kohtalomme on sidottu Saksan menestykseen. Ja sen 
vuoksi meidän on tehtävä kaikki mahdollinen tuon menestyksen 
hyväksi. r•llinä näen Keski-Euroopan voimakeskuksena, jonka kul
loinenkin painelataus määrää Suomen kohtalon. Saksan paine suun
tautuu reunoille päin, ja milloin se on voimakas, silloin itä taantuu. 
Jos se heikkenee, etenevät reunat keskustaa kohti ja sen mukana 
supistuu meidänkin hengitystilamme. Niin omituiselta kuin asia tun
tuukin meidän totunnaisen käsitystapamme mukaan, joka saattaa 
meitä pitämään Ranskaa ja Englantia ystävinämme, niin tosiasiassa 
ne ovat meidän pahimpia vihollisiamme. Niiden tappio on Saksan 
voitto, ja Saksan voitto on meidänkin voittomme. Jos kärsimme 
tappion, niin multaa suun päälle ja sillä selvä, mutta nyt on pon
nistettava viim!Mienkin hitunen Venäjän tuhoamiseksi, ja mieluummin 
iankaikkisesti. 

Kaarnan ajattelu on loogista ja päämäärä selvä. Suomi on nyt saa

nut tilaisuutensa ja sitä on käytettävä. Tuntemattoman upseereista myös 

Sarastie tukeutuu ajattelussaan viralliseen normistoon ja Saksan ja 

Neuvostoliiton antagonismiin, mikä antaa Suomelle hengitystilaa. Saras

tien adjutantin ihmetellessä saksalaisten nopeaa etenemistä kesällä 1941 

Sarastie huomauttaa: 

Saksan sodan johdolla on eräs kultainen perinne. Se ei toivo, 
se laskee. Venäläisillä on vain yksi valtti. Pyhän harmaan eläimen 
apaattinen sitkeys. Mutta sen tekijän arvo laskee sitä mukaa kuin 
sota saa yhä teknillisemmän !Ri9.nteen. Ja siinä ei saksalaisten kans
sa kukaan kykene kilpasille. 

Jo nämä pari fragmenttia osoittavat, että Linna ei suinkaan tarkas

tele sotaa pelkästään sammakkoperspektiivistä. 

Sarastie yrittää miestensä kanssa keskustellessaan luoda näihin 

virallisen normiston mukaista käsitystä vihollisesta. Hietasen tuhottua 

Klim Voroshilov -tankin, joka on uusinta tyyppiä, Sarastie toteaa, 

etteivät vihollisen taitavimmatkaan suunnittelijat voi mitään suor.1alaisen 

sotilaan päättäväisyydelle ja rohkeudelle. Hiukan myöhemmin Sarastie 

heittäytyy leikkisäksi: "No niin, pojat. Eiköhän sitä ole henki tasaan

tunut. Se sai päin turpaansa äsken. Mennään j_a annetaan sille takapuo

leen nyt. Se vaati kovasti sitä Petsamon nikkeliä. Mitäs me, anteliaat 

pojat. Mennään ja annetaan niin paljon kuin se vairi haluaa." lsänmaal

lisuudessaan yksinkertainen Salo yhtyy majuriin: "Annetahan, anneta

han. Ei meillä kitsahia olla. 11362 

Vielä jyrkemmin viholliseen suhtautuvat nuoret upseerit Kariluoto ja 

Jalovaara. Kariluoto kiihdyttää itsensä suoranaiseen raivoon rynnätes

sään joukkueensa kärjessä päin vihollista: "Nyt sinut otti saatana ... 

helvetin rosvo ... Nyt sinut viedään sinne mihin kuulut . . . Aasia 

aasialaisille ,,363 Kariluodon sanoissa on selvä kaiku 30-luvun
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AKS: sta. Vaikka Kariluoto sodan pitkittyessä menettää intomielisyytensä 

ja rupeaa suhtautumaan asioihin realistisemmin, niin loppuun asti hän 

näkee vihollisen vihollisena. Vaikka kaikki toivo olisi mennyttä, niin 

Kariluoto päättää taistella loppuun asti. Ja sen hän tekeekin kaatuen 

toivottomassa vastaiskussa. 

Kariluodon aatteellinen manttelinperijä romaanin loppujaksoissa on 

vänrikki Jalovaara. Hänen mukanaan 30-luvun akateemisen nuorison 

ideaalit kärsivät lopullisen tappion. Jalovaara on kuitenkin vihassaan 

luja loppuun asti: 

Koskaan ei Jalovaara ollut niin vihannut vihollista kuin nyt, 
tappio silmien edessä. Se nauttisi voitostaan, se ivaisi kaikkea sitä, 
mikä hänelle oli arvokasta. �b-

4 
Jos kerran kaikki menee, niin kuol

laan sitten kuin petoeläimet. 

Romaanin viimeisellä sivulla Linna hautaa Kariluodon ja Jalovaaran 

aatteet lopullisesti. Joukkueen henkiinjääneiden miesten nukahtaessa 

Vanhalan hihityksen säestämänä nuotion ääreen Jalovaara kävelee syrjem

mälle. Tappion katkeruus purkautuu hänessä itkuna ja hampaita purren 

lausutuilla sanoilla: 11. . . Suomi on kuollut . . . ja sen . . . jo hautoja 

peittävi hanki . . . hanki 11365 
Jalovaaran ihanteet ja 30-luvun aka

teemisen nuorison käsitys perivihollisesta on haudattava. Jalovaara 

hakee haudan ja hangen, kuoleman symbolit, tilanteen kuvaajiksi, mutta 

miehistön unta valvoo hyväntahtoinen aurinko. He eivät olleet ottaneet 

korkeampia ihanteita mukaan sotaan lähdettäessä, joten he eivät ole 

voineet niitä menettääkään. 

Välittävää kantaa suhtautumisessa viholliseen, kuten monissa muis

sakin asioissa, edustaa Koskela. Hänellä ei ole ideologisia eikä poliittisia 

perusteita asennoitua viholliseen niin kielteisesti kuin suurin osa Tun

temattoman upseereista tekee. Hänhän on punakaartin komppaniapäälli

kön poika, joten hänellä voisi aivan hyvin olla samanlaisia sympatian 

tunteita kuin Lahtisella. Hän on kuitenkin Ville Vaitelias, joka ei avaa 

sisintään muulloin kuin riehuessaan patologisessa humalassa upseerikor

susBa. Die Fahne Hochia riekkuva vänrikki saa tuta Koskelan rai-
366 

von. 

Koskelan asenne viholliseen on myös selvästi pragmaattinen. Hän 

suhtautuu siihen suunnilleen siten kuin savotan työnjohtaja kaadetta

vaan leimikkoon. Koskela selittää miehilleen sodan sääntöjä lähdettäessä 

tulikasteeseen. 
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- Noin. Taitaa olla tarpeellista vähän selittää. Kun minä,
meinaan, olen ennen ollut. Ei siinä oikeastaan muuta ole, mutta 
rauhallisesti se on otettava. Kiire on pidettävä ajallansa, mutta 
hätäillen tekemällä ei tule muuta kuin kusipäitä mukuloita, niinkuin 
sitä sanotaan. Turha hermoileminen ei edusta mitään, mutta ei sitä 
taas tarvitse ainootansa kauppaamaankaan ruveta. !(yllä ne sen 
mielellänsä ottavat, kun vaan saavat. Tähtäin vyön kohdalle, se on 
paras, ja siitä se selviää. On muistettava, etteivät ne ihmistä a\ilfmmempia ole nekään. Lyijyä ne tottelee niinkun kaikki muutkin. 
Koskelan suhtautuminen viholliseen on siis selvästi pragmaattinen ja 

funktionaalinen. Yleensä Koskela ei anna emotioidensa vaikuttaa siihen, 
miten hän asennoituu viholliseen. Mutta pari kertaa Koskelakin paljas
taa, että hänenkin kipsimäisen kuorensa alla on tunteva ihminen. Leh
don ammuttua vangiksi otetun venäläisen Koskela on teosta pahoillaan, 
sillä "ei se olisi ollut tarpeellista". 368 Koskela näkee teon tarkoituk
settomana; se on tappamista tappamisen vuoksi. Koskela ei ole antanut 
sodan raaistaa itseään. Vielä selvemmin tämä tulee näkyviin nuoren 
täydennysmiehen Hauhian saadessa surmansa venäläisen tarkka-ampujan 
luodista. Koskela tahtoo kostaa Hauhian kuoleman ja valehtelee Saras
tielle Pirunkukkulalla havaitun vilkasta liikehdintää ja saa raskaan 
tykistön keskityksen sinne. "Vaviskoon nyt perkeleen kyttä vähän 
aikaa", 369 toteaa Koskela ehkäpä romaanin emotionaalisimmassa replii
kissään. Nuoren, vasta elämänsä alussa olevan Hauhian tarkoitukseton 
ja kokemattomuudesta johtuva kuolema saa miehet tosissaan vihaamaan 
vihollista. 

Paitsi vihollissotilaiden kanssa Tuntemattoman miehet joutuvat te
kemisiin myös Itä-Karjalan siviiliväestön kanssa. Siitä miten virallisen 
normiston mukaan tuli suhtautua valloitetun alueen siviiliväestöön ja 
myös sotilaisiin, antaa hyvän kuvan JR 8: n päivi:\käsky 6.7.1941, jolloin 
rykmentti aloitti hyökkäyksensä Havuvaaran kylää kohti. 

Päällystölle, alipäällystölle ja miehistölle on tiedotettava, että 
kaikkinainen vihollisen sotaväkeen ja siviiliväestöön kohdistuva 
sotarosvous, ryöstäntä ja sotasaaliin anastaminen on mitä jyrkemmin 
kielletty, siihen luettuna myös n. s. muistoe.sineiden ottaminen. 
Samoin on kiellettyä kaikenlainen varastelu, ilkivalta ja omaisuuden 
vahingoittaminen valtakunnan sekä omalla että valloitetulla alueella. 
Päällystön on huolehdittava siitä, että tällaista Suomen sotilaan ja 
armeijan kunniaa alentavaa menettelyä ei pääse tapahtumaan, ja ovat 
he virkavelvollisuutensa nojalla siitä vastuussa. 

Syylliset tullaan poikkeuksetta panemaan syytteeseen kenttä
oikeudessa tai sotaylioikeudessa. Sotaväen rikoslaissa säädetään 
tällaisista sodan aikana tehdyistä rikoksista ankarat rangaistukset, 
törkeimmissä tapauksissa jopa elinkautinen kuristushuonerangaistus. 
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Tuntemattomankin sotilaat noudattavat näitä kieltoja tapansa mukaan 

vain soveltuvin osin. Inkeriläisvangin, joka aivan kansanperinteen 

mukaan sanoo tulleensä väkisin armeijaan otetuksi, kanssa miehet virit

tävät ystävällisen keskustelun, johon tietysti vaikuttaa inkeriläisen 

puhuma suomen kieli. Ystävällisyydessään miehet menevät niin pitkälle, 

että kysyvät inkeriläiseltä jopa omaa haukkumanimeään. 370 Yhtä ovela

kuin inkeriläinen on vastauksissaan "alakusuomalainen partaniekka 

karvareuhka peässä", jonka Rahikainen tapaa suokoukkauksen jälkeen 

itäkarjalaiskylässä. 371 Vaikka starikka mielistelläkseen valehtelee mie

hille minkä ehtii, niin nämä suhtautuvat häneen hyväntahtoisesti ja 
372antavat starikalle tupakkaa. 

Oman ongelmansa muodosti myös suhtautuminen vallatun alueen 

omaisuuteen. Tästäkin annettiin ohjeet edelläolevassa päiväkäskyssä, 

jota täydennettiin erityisesti eläimiä koskevalla määräyksellä. 373

Mutta korpisoturin kurnivat suolet eivät jaksa ottaa huomioon päi

väkäskyssä mainittuja kotialueen naisia ja lapsia. Ruokaa kerättiin sieltä 

mistä sitti. vain arvellaankin löytyvän. Pääagenttina on Rahikainen, jolla 

on mestarillinen taito evakuoida ruokaa mitä ihmeellisimmistä paikoista. 

Rahikainen pyrkii sokerisäkin löydettyään pitämään sen omalla ryhmäl

lään, mutta Koskela vaatii sen tasattavaksi koko joukkueen kesken. 

Koskela menettelee tässä taas toisin kuin hänen formaalinen asemansa 

vaatisi, mutta formaalisuus saa jälleen kerran väistyä pragmaattisen 

toiminnan tieltä. Sikakolhoosin siat eivät nekään tule luovutetuiksi 

valtiolle, vaan sotilaat ampuvat ne pikakiväärillä. 

Suokoukkauksen jälkeen vallatussa kylässä käydään Rahikaisen ja 

Sarastien välillä keskustelu, joka on lähes suoraan edelläolevien päi

väkäskyjen mukainen. Rahikainen pyydystää kukonpojan, mutta onnetto

muudeksi Sarastie sattuu juuri paikalle. 

- Eikös Rahikainen tiedä, että kylissä on ankarasti kielletty
kajoamasta asukkaiden omaisuuteen. 

- Herra majuri. Sitä kun ei asukasta oo. Myö tutkittiin.
- Sitten teidän pitäisi tietää, että siinä tapauksessa kaik�7�n

valtion. Teidän on se tiedettävä. Asiasta on tarpeeksi puhuttu. 

Rahikainen keksii kuitenkin hyvän hätävalheen: eläin oli vioittu

nut, ehkäpä peräti taistelun aikana haavoittunut, joten se olisi ollut 

joka tapauksessa hyvä lopettaa. Sarastie hyväksyy hätävalheen huvit

tuneena. Tässä makrotason virallinen normisto ja mikrotason käytännön 

sovellutus eivät joudu Sarastien joustavan asenteen ansiosta konfliktiin. 

Arvattavasti Lammio olisi tässiikin asiassa rangaissut Rahikaista. 375
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Tuntemattoman miehet keräävät sotasaalista, erityisesti aseita ja 
elintarvikkeita niin paljon kuin sitä käsiinsä saavat. 376 Kaikista kiel
loista huolimatta evakuointia ei estä mikään, eivätkä esimiehetkään, 
erityisesti Koskela, jaksa olla kieltelemässä. Myös Petroskoissa sotilaat 
etsivät taloista hyödyllistä tavaraa: Vanhala mm. löytää levysoitti-

377men. 
Joukkojen ruvetessa etenemään vuoden 1939 rajan itäpuolelle oli 

niille annettava entistä tarkempia ohjeita käyttäytymisestä Itä-Karja
lassa. Näin tehtiin myös JR 8: ssa päiväkäskyssä 18. 8. 1941, jolloin I / JR 
8 oli ylittämässä vuoden 1939 rajaa siirtyäkseen hyökkäykseen kohti 
V k 1 t .. 378es e ys a. 

Tuntemattoman miehet käyttäytyvät pääpiirteissään viitteessä olevan 
ohjeen mukaisesti. Starikkaa ja myöhemmin Petroskoin siviilejä he koh
televat ystävällisesti, mutta omaisuuteen nähden he eivät ole aivan niin 
tarkkoja kuin rykmentti edellytti. 37 4 Perunat kaivetaan starikan kyläs
sä maasta, aidanseipäät ja joitakin huonekaluja pilkotaan polttopuiksi. 
Korpisoturin vatsa määrää hänen toimintaansa enemmän kuin kuuliaisuus 
määräyksiä kohtaan. On tietysti hiukan naiivia tarkastella Tuntematto
man tapahtumia todellisten päiväkäskyjen valossa, mutta toisaalta Lin
nan fiktiivinen virallinen normisto on hengeltään ja konkreettiselta 
toteutukseltaankin jokseenkin samanlainen kuin mikä heijastuu hänen 
sodanaikaisen rykmenttinsä asiakirjoista. 380

Laajimmin Linna kuvaa suomalaisten sotilaiden ja valloitetun alueen 
siviiliväestön suhdetta Petroskoissa. Miesten tulo Petroskoihin on sho
keeraava. Kaupunkiin aiemmin ehtineet suomalaiset ovat saaneet käsiin
sä viinasammion ja seuraukset ovat perisuornalaiset: vartiopataljoona 
rähinöi kaupungissa ympärijuovuksissa. Ensimmäinen siviiliasukas, 
jonka miehet näkevät, on vanhahko huivi päinen eukko, jota yltäpäältä 
ryvettynyt, romuluinen korpisoturi yrittää houkutella omintakeisella 
venäjällään: "Maa tuska . . . maatusta . . . ruski maatuska. Kuksitnataa 

vinski kuksitnataa . . . Liepuska . . . vinski liepuska . . . jepatnaataa 
jeputtaa . . . jeputtaa . . . Ruski maatuska . . . Hjuva bessu ... 

. tt "381 Jepu aa ... 
Linnan "venäjä" on osittain vain arvaten tulkittavissa, mutta val

loittajasoturi käyttää ilmeisen lihallisen tarpeensa tyydyttämiseksi 
houkuttimenaan suomalaista leipää ja yrittääpä hän korpisoturin karke
alla tavalla imarrella eukon naisellisia ominaisuuksia. Kaikessa irvok-
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kuudessaan kohtaus on tragikoominen, 
382 

mitä moraalisesti närkästynyt 

Kariluoto ei pysty tajuamaan. Soturi käyttäytyy ristiriitaisesti viral

liseen normistoon nähden, mikä aiheuttaa Kariluodon närkästyksen, sillä 

hän näkee itsensä suomalaisena vapauttajana ja haluaisi muidenkin ole

van sellaisia. Vapauttajinahan suomalaiset virallisen normiston mukaan 

kaupunkiin tulivat. Kariluoto oli jo lapsesta asti kuullut kotonaan vie

raan ikeen alla huokaa vasta heimokansasta, jonka vapauttaminen oli 

Suomen kansan tehtävä, jota ei saanut koskaan unohtaa. Näitä tunteita

han ruokittiin todellisuudessakin aina Mannerheimin kuuluisasta miekan

tuppipäiväkäskystä
383 

JR 8: n komentajan eversti Autin päiväkäskyyn
384 

24.7.1941 saakka. 

Mutta miehet eivät ole kiinnostuneet Petroskoihin päästyään 

vapauttamisesta, vaikka joku oli vapauttanut mielisairaalan potilaat -

jälleen kerran Linnalle tyypillinen ironinen heitto virallisen normiston 

arvoihin nähden - vaan heidän toimeliaisuutensa kohdistuu sotilaan 

kauan aikaa tukahdetun seksuaalisuuden tyydyttämiseen. Rahikainen 

hakeutuu hetimiten sutenööriksi, sillä itseään leivästä myyviä naisia 

tuntuu kaupungista löytyvän. 
385 

Tällainen kuva sotii räikeästi sitä 

kuvaa vastaan, jonka virallinen normisto pyrki antamaan "pojista siellä 

jossakin". Seksuaalisuus ja varsinkin siitä puhuminen on Tuntematto

massa vaiennettu kuitenkin melko huomaamattomaksi, mihin kiinnitettiin 

huomiota eräissä arvosteluissa heti Tuntemattoman ilmestyttyä. 
386 

Mutta 

Rahikaisen suuhun Linna on tässä vaiheessa sijoittanut Tuntemattoman 

mehevimpiin kuuluvat repliikit tämän kehuessa ensin uskonnoliismieli

selle Mäkilälle ja sitten Hietaselle erästä löytöään. "U mmikko tuo on, 

mut eihän siinä kieltä tarvihe. Ja rinnat sillä on ennennäkemättömät. 

. . . Lyllerö se on mutta ne rinnat. Niin on kuin kaksi pientä porsasta 

ois takapuol pystyssä. n
387 

Tässä ei ole nähtävä valloitetun alueen väestöön kohdistuvaa vähek

symistä tai suoranaista halveksuntaa, sillä Rahikainen on yhtä toimelias 

myös suomalaisnaisten parissa. Tosin Linna tuo näiden itseään myyvien 

venäläisnaisten kontrastina esiin kauniin lotan, joka lähtee luutnantin 

kanssa hevosajelulle Aänislinnaa katselemaan. Samaan kategoriaan on 

luettava myös kaupunkia siivoamaan tulleet vapaaehtoiset opiskelijaty-

töt, jotka "vallattomat reippaat" kiharat heilahdellen laulavat: "Ryssä ei 

kauan Suomessa haise ,,388
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Mutta Linna kontrastoi myös paikallisten asukkaiden avulla Rahikai

sen ilotyttökaartia. Hietanen on löytänyt naisystäväkseen Veran, joka 

on peräti "nuarisomoleski" eli komsomolilainen. 
389 

Hietasen ja hänen 

kumppaneidensa Vanhalan ja Rokan suhde Veraan ja tämän kahteen 

karjalaisystävättäreen on täysin platoninen. Vera on vakaumuksellinen 

kommunisti, jonka hahmon Linna esittää sympaattisessa valossa. Tosin 

vähemmän uskottavalta turituu se, että niinkin syvästi ve.kaumuksellinen 

kommunisti kuin Vera on niin läheisessä kanssakäymisessä suomalaisten 

sotilaiden kanssa, jotka ovat joka tapauksessa neuvostomaan miehittä
···· 390
]la. 

Veran hahmo herätti Tuntemattoman ilmestyessä ihmettelyä, sillä 

jotkut kriitikot kummastelivat sitä, että Linna esittää lotta Kotilaisen 

moraalisesti alas vajonneena mutta kommunistisen opettajatar Veran 

moraalisesti yleväksi. Tällöin jäi huomaamatta se, että I�otilainen ei ole 

ainut lotta kirjassa eikä Vera ainut neuvostonainen, vaikka Vera onkin 

yksilöidyimmin kuvattu nainen koko romaanissa. Joka tapauksessa Vera 

poikkeaa jyrkästi siitä kuvasta, jonka virallinen normisto olisi halunnut 

antaa vihollismaan siviiliasukkaista. Hietanenkin heijastaa tätä ajattelu

tapaa, sillä hän ei viitsi ruveta väittelemään Veran kanssa, koska tietää 

tämän olevan "kommunisti ja sitä mukaa propagandan uhri". 
391

Viralliseen kuvaan sopii sen sijaan hyvin Hietasen hyväntahtoisuus 

venäläislapsia kohtaan. Hietanen on ikäänkuin adoptoinut pari orpoa, 

Tanjan ja Aleksein, joille hän vie Veran luona käydessään leipää. Van

hala parodioi tämänkin asian tapansa mukaan, aivan virallisen normiston 

kielenkäytön mukaisesti: "Poikamme luovuttavat omista annoksistaan 

elintarvikkeita polseviikkikomennon alla nälkää nähneille heimokansan 

1 ·11 
,, 392 

aps1 e ... 

Konflikti vihollisen kanssa ei Tuntemattomassa sotilaassa nouse pää

konfliktiksi, vaikka romaani kuvaakin sotaa. Ja sotaahan ei ole ilman 

vihollista. Tuntemattoman miehet kokevat vihollisen välttämättömänä 

pahana, jonka kanssa syntyneeseen konfliktiin he eivät kuitenkaan 

pysty vaikuttamaan muuten kuin taistelemalla henkensä edestä. Muihin 

konflikteihin heillä on mahdollisuus vaikuttaa enemmänkin, sillä ne ovat 

mikrotason konflikteja. Mutta jos konfliktia tarkastellaan rakenteellisena 

tekijänä, niin silloin konflikti vihollisen kanssa on keskeinen, sillä se 

on kuitenkin tarinaa eteenpäin vievä konflikti, joka samalla kannattaa 

teoksen kokonaisrakennetta. Konflikti vihollisen kanssa on siis koko 

ajan immanentti, vaikka se ei aina hallitsekaan romaanin pintatasoa. 
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Linna ei kovin paljon sivua sodan konfliktiluonnetta yleisellä ta

solla. Romaanin loppusivuilla Linna esittää näkemyksen, jonka mukaan 

sodat ovat kausaali-ilmiöitä. Edellinen tapahtuma on aina seuraavan 

syy. Näin ollen vastuu painaa raskaampana voittajia, jotka hallitsevat 

syytä, josta seuraava sota voi johtua. Linnan ajattelussa voi nähdä, jos 

haluaa, jatkosodan apologian. Talvisota oli syy, joka aiheutti seurauk

sen. Tätähän heijastaa myös suomalaisten sodalle antama nimikin -

jatkosota. Näin ollen Tuntemattoman sotilaat ovat sodassa joutuneet 

kohtaamaan konfliktin, joka on osa historiallista prosessia tai histo

riallista liikettä, kuten Linna sitä nimittää, eikä heillä ole keinoja tuon 

konfliktin ratkaisemiseen, sillä he ovat Linnan syy-seuraus -suhteeseen 

nähden voimattomia. 
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Linnan romaania on tässä työssä nimitetty konfliktiromaaniksi. 

Kuten tutkimuksen alussa huomautettiin, niin tällaista romaanilajia ei 

tutkimus yleisesti tunne. Mutta näyttää siltä, että Tuntematonta soti

lasta voidaan nimittää perustellusti konfliktiromaaniksi, sillä konfliktilla 

on sen struktuurissa keskeinen asema. Ei ole tarpeen keksiä Linnan 

konfliktiromaanille täydentävää epiteettiä, kuten I(arkama teki, 393 sillä

Linna on konfliktissa niin moniin asioihin nähden, että yhteisen nimik

keen löytäminen on hyvin vaikeaa. Tekijä julkeaakin ehdottaa, omaamat

ta silti minkäänlaisia harhaluuloja omasta tutkija-auktoriteetistaan, että 

konfliktiromaani voitaisiin ottaa pohdinnan alaiseksi erään romaanilajin 

nimikkeenä. Konflikti on kuitenkin myös epiikkaan keskeisesti kuuluva 

tekijä eikä vain draamalle ominainen rakennepiirre. Konfliktiromaanilla 

voitaisiin korvata useita sellaisia romaanilajeja, joissa nimenomaan kon

flikti on keskeinen strukturoiva tekijä. Tällaisia romaaneja voisivat olla 

- ei tietenkään aina poikkeuksetta - propagandaromaani, teesiromaani,

tendenssiromaani, proletaariromaani, probleemiromaani, poliittinen ro

maani, yhteiskuntaromaani, sotaromaani ja ehkä eräät muutkin. 394

Tässä tutkimuksessa konfliktiromaania on käytetty alussa määritellyssä,

spesifisessä merkityksessä, mutta on ilmeistä, että lajin yleisemmälle

käytölle olisi myös edellytyksiä olemassa. Mutta tämän laajempi pohti

minen olisi jo oman tutkimuksen aihe.

Väinö Linna käyttää konfliktia suorastaan korosteisen paljon Tunte

mattomassa. �.1utta konfliktin käyttö keskeisenä kerrontametodisena 

keinona ei rajoitu Linnan tuotannossa suinkaan Tuntemattomaan. Pää

määrän Valte l\1äkinen, Mustan rakkauden Pauli ja Pohjantähden koko 

kompositorinen asetelma ovat myös Linnan konfliktihakuisuuden ilmen-
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tymiä. Päämäärässä Valte Mäkinen on sekä ulkoisessa konfliktissa, ensin 

muonamiesympäristöä, sitten yhtä tympäisevää tehdasympäristöä vas

taan, että sisäisessä lrnnfliktissa oman itsensä kanssa hakiessaan pää

määrää, elämän korkeampaa tarkoitusta. Musta rakkaus on tragedian 

muotoinen voimakkaan draamallinen romaani, jossa sisäinen konflikti ajaa 

ihmisen tuhoon. Tuntematon, joka merkitsi selvää avartumista Linnan 

kirjailijakuvassa, avartuu myös konfliktin osalta. Linna on monipuo

listanut konfliktinsa sisäiseen ja ulkoiseen, yksilöiden ja ryhmien 

väliseen, aattelliseen ja historialliseen. Tuntemattoman korosteiseen 

konfliktiluonteeseen vaikuttaa luonnollisesti myös aihe: sodan kuvaus. 

Se sisältää jo perusasetelmana runsaasti konfliktimaisia aineksia: itse 

sodan, jäykän hierarkisen järjestelmän toimintatavasta johtuvan kon

fliktin ja myös romaanin kollektiivisesta luonteesta johtuvat konfliktin 

ainekset. Suuri henkilöiden lukumäärä, joka tuo mukanaan ristiriitaisia 

pyrkimyksiä, luo myös konfliktia, vaikka toisaalta ei ole unohdettava 

Linnan sotilasjoukon solidaarisuutta, joka on konflikteja tasoittava 

tekijä. l\1utta sota elinympäristönä on kuitenkin konfliktien katalysaat

tori, sillä se sulkee pois monet ratkaisumahdollisuudet, joilla konflikti 

muissa oloissa voitaisiin välttää. 

Voitaisiin teknisesti selvittää, tilastollisen tarkasti, millaisia 

konflikteja Linna Tuntemattomassa käyttää. Mutta tämä, sinänsä mekaani

nen toimenpide, ei kuitenkaan ole kovin antoisa romaanin tulkinnan 

kannalta. On kuitenkin huomattava, että selvästi suurin osa romaanin 

konflikteista on henkilöiden välisiä, joiden kuvaamisessa Linna käyttää 

eniten dialogia. I(oska dialogi on kerronnan muodoista objektiivisin, 

siinähän kertoja luopuu omasta äänestään, niin näyttää siltä, että Linna 

on pyrkinyt välttämään subjektiivista, johdattelevaa ja manipulatiivista 

otetta konflikteissaan. Linna ei luo musta- valkea -asetelmaa, vaan hän 

on relativismin kannalla. 
395 

Hän antaa näkemysten törmätä vastakkain 

ja suo molemmille osapuolille argumentointimahdollisuuden. Päämäärään ja 

Mustaan rakkauteen verrattuna Tuntemattoman konfliktit ovat myös 

vähemmän traagisesti sävytettyjä. Luonnollisesti Tuntematon sisältää 

myös tragiikkaa, mutta sen aiheuttaa luonnollinen sodasta johtuva teki

jä - taistelu elämästä ja kuolemasta. Näin ollen konfliktin kvantita

tiivinen analyysi ei vielä johda kovinkaan pitkälle romaanin tulkinnassa. 

Tärkeämpää onkin havaita asian kvalitatiivinen puoli eli millaisia 

asioita kuvatessaan Linna käyttää konfliktia. Tähän tutkimuksen jaot-
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telu jo antaa vastauksen, Tällöin myös paljastuu mihin nähden Linnan 

romaani on oppositioasenteessa: fraasinomaiseen isänmaallisuuteen, 

idealisoituun kuvaan suomalaisesta sotilaasta ja sodasta ja jossain määrin 

myös vääristyneeseen käsitykseen vihollisesta, "perivihollisesta", kuten 

sitä oli nimitetty. Näiden konfliktiasetelmien ratkaisuissa tulee myös 

näkyviin kirjailijan kanta - hänen näkökulmansa on rivimiehen, sotilas

vaatteisiin puetun kansanmiehen näkökulma, sillä lähes säännöllisesti 

konfliktissa voittavana osapuolena on kansaa, omaa epävirallista normis

toaan edustava osapuoli. Tosin se saattaa kärsiä fyysisen tappion, 

mutta moraalisella tasolla se ei sitä kärsi. Linnalla on oma näkemyk

sensä, vaikka hän ei ole halunnut koskaan olla ns. tendenssikirjailija. 

Huolimatta kaikista tietoisen tendenssoinnin syytöksistä, joita Linnaan 

kohdistettiin, hän kuitenkin luo näkemystään koko ajan esteettisin 

kehinoin, ei julistamalla eikä agitoimalla. 

Tuntemattoman herättämä kritiikki aiheutui ehkä osaltaan juuri 

Linnan metodista. Hän osoitti terävillä konfliktiasetelmilla, että kohe

rentti kuva Suomen sodasta, samannimisestä kuin Runeberginkin kuvaa

ma, oli arvioitava uudesta näkökulmasta. Tämä vastahankainen kuva oli 

varmasti shokki niille, jotka eivät tunteneet sitä todellisuutta, josta 

Linna oli aineistonsa saanut. Linna taiteilijana luonnollisesti kärjisti ja 

nyansoi konflikteja, sillä hyvän taiteen tulee olla enemmän kuin todelli

suus. Sen on löydettävä olennainen. 

Mutta Linnasta on silti turha tehdä arvonihilistiä, vaikka monet 

asian näin käsittivät. Vaikka Tuntemattomassa on selkeä konflikti myös 

ns. perinteisiin arvoihin nähden, niin olisi ilmeinen väärintulkinta 

nähdä Tuntematon pääasiallisesti arvojen negaationa. Pikemminkin ky

seessä on revisio ja kansallinen terapia. Tilanne oli muuttunut niin 

paljon, että jonkun oli tämä kipeä leikkaus tehtävä. Asiat oli opittava 

näkemään sellaisina kuin ne olivat; ei sellaisina kuin niiden oli kuvi-'

teltu olevan. 

Linnan konfliktin rakentelu Tuntemattomassa sotilaassa on paikoit

taisesta jyrkkyydestään huolimatta nähtävä relatiivisena ilmiönä. Hän ei 

aseta kumpaakaan normistoa absoluuttiseksi voittajaksi. Vaikka Linnan 

sympatiat ja näkökulma painottuvat epäviralliseen normistoon, niin hän 

ei silti ole alistanut virallista normistoa täysin epäviralliseen nähden. 

Hän on välittävällä kannalla. Linna riisuu viralliselta normistolta sen 

turhat koristeet, mutta sen ytimen - isänmaallisuuden - oikealla tavalla 
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ymmärrettynä hän hyväksyy. Linna ei kiellä Suomeltakaan oikeutta 

itsensä puolustamiseen, vaikka näkee senkin tekemät virheet. Linnan 

konflikti painottuu ehkä sittenkin enemmän konkreettiselle kuin aatteel

liselle tasolle, silli¼ hänen kuvaamansa maailma on myös enemmän konk

reettinen kuin aatteellinen. Mutta tämä ei silti hämärrä sitä, että etii

kaltaan Tuntematon sotilas on sodanvastainen eepos, kuten tässäkin 

tutkimuksessa useaan otteeseen on mainittu. Siinä on varmaankin myös 

sen kestävin sanoma, joka säilyy myös silloin, kun romaani vähitellen 

irtoaa konkreettisesta historiallisesta yhteydestään. Toinen asia on se, 

että toisenlaisetkaan tulkinnat eivät ole mahdottomia, jos tulkinnan 

painopistettä halutaan siirtää esimerkiksi Tuntemattoman sotilaiden 

taistelusuoritusten arviointiin. 

Jokainen sukupolvi tulkitsee kansakunnan klassikot uudelleen. Aika 

antaa etäisyyttä ja viileyttä. Se mikä kolmekymmentä vuotta sitten 

nähtiin pyhien arvojen pilkkana, on tänään osittain kääntynyt noiden 

arvojen apologiaksi. Linnan purnaavat sankarit näyttävät muuttuvan 

sitä myyttisemmiksi mitä enemmän aika heitä kuluttaa. 

Yhteiskunnan kulttuuri-ilmapiirin muuttumisen myötä teoksen kon

fliktit suhteessa sitä ympäröivään yhteisöön menettävät terävyyttään. 

Mutta teoksen sisäisessä rakenteessa ne eivät sitä luonnollisesti menetä. 

Rokka ja Lammio jatkavat ristiriitojensa selvittelyä sukupolvesta toi

seen, mutta lukijan asenne tähän konfliktiin, kuten teoksen muihinkin 

konflikteihin, tulee varmaankin muuttumaan. Tempora mutantur et nos 

mutamur in illis. 
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ristä. Ks. Syrjä 1980, 387.

59. Sotasavotassa ei isänmaallisuus tule ollenkaan esiin, vaan korsu
puheet käsittelevät huomattavasti profaanempia aiheita.

60. Tosin Linna mainitsee, että Runebergin tuntemus jäi sittenkin
hänen ikäpolvelleen pinnalliseksi. Ks. Linna 1980 b, 32-33.

61. Linna 1980 a ja b. Numero viistoista Stolt onkin katsottava
ehkäpä tyypillisimmäksi runebergiläiseksi soturihahmoksi: nukka
vierun asun alla sykkii jalo ja uhrivalmis sydän. Ks. mm. Niemi
1980 a, 70.

62. TS, 86. Runeberg: Ihanainen päiv' oli päättynyt / Lapualla, ja
riemuiten / von Döbeln, voittaja, ratsasti nyt sotarintaansa'
silmäillen. . .. Oli harvennut se, hän huomas sen, / näki aukkoja
paljonkin; mut silmä jo kääntyi toisaallen, mitä mietti, hän
lausuikin.

63. TS, 99. Runeberg: Taas Suomen karhu elämöi, / pudisti käm
mentään ja löi.

64. TS, 107.

65. Mäkinen on ehkä kuolevan Eerolan ohella toinen jossain maarm
Linnan alter egoksi tunnistettava hahmo Tuntemattomassa. Pää
riäärän Valte Mäkisen, joka on selvästi Linnan alter ego, tausta
on hyvin samankaltainen kuin Tuntemattoman l\läkisen. Alun
jälkeen Mäkinen häviää kokonaan Tuntemattomasta sotilaasta.

66. TS, 6-7. Leino teki suomenkieliset sanat Viktor Rydbergin teks-
tin pohjalta.

67. TS, 58.

68. TS, 59,

69. TS, 23.



70. TS, 24. Linna on turhaan sijoittanut väliin oman kor1menttinsa
"Bilde Kiinstler, rede nicht ! " Tarkoitus käy tekstistä liiankin
ekspliisiittisesti ilmi.

71. TS, 118.

7 2. TS, 39. Todellisuudessa miehet kuuntelevat Rytin puhetta. 
1 KKK SPK 26.6.1941. 

73. TS, 39.

74. TS, 41-42.

7 5. Myös JR 8: n komentaja ev. Autti innosti samaan aikaan miehiään 
hyökkäykseen päiväkäskyssään 25.6.1941: JR 8:n sotilaat: Taas 
uhkaa idän vainolainen isänmaatamme, kotejamme, vapauttamme. 
Olemme jättäneet kotimme, omaisemme, puolustaaksemme kalleim
paamme. Olkaamme valmiita, rohkeita, kuoleriaa pelkäämättör,iiä ja 
lyölcäämme tarkasti, voimakkaasti ja murskaavasti, jotta lasten
lapsemmekin saavat elää rauhassa. Isänmaamme kesänkirkkaat 
kasvot katsovat siunaten teitä. Luotan teihin suomalaisina, 
voitokkaina taistelijoina. JR 8 PK 25.6.1941. 

76. TS, 443.

77. Tästä myytistä, ks. Niemi 1980 b.

78. Näin oli myös todellisuudessa. I / JR 8 oli asevelvollisista koottu.

79. Vrt. JR 8: n komentajan ev. Autin todellinen puhe Prääsän kun
niamerkkien jakotilaisuudessa 19.9.1941. Ks. s. 22.

80. Vapaussodassa vuonna 1918 lausuin Suomen ja Vienan karjalai
sille, etten tulisi panemaan miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi
ja Itä-Karjala olisivat vapaat. Vannoin tämän suomalaisen talon
poikaisarmeijan nimissä luottaen sen urhoollisiin miehiin ja Suomen
uhrautuvaisiin naisiin.

Kaksikymmentäkolme vuotta ovat Viena ja Aunus odottaneet
tämän lupauksn täyttymistä; puolitoista vuotta on Suomen Karjala
kunniakkaan talvisodan jälkeen autiona odottanut aamun saras
tusta.

Vapaussodan taistelijat, talvisodan mainehikkaat miehet, urhool
liset sotilaani ! Uusi päivä on koittanut, Karjala nousee, riveis
sänne marssivat sen omat pataljoonat. Karjalan vapaus ja suuri
Suomi väikkyy edessämme maailmanhistoriallisten tapahtumien
valtavassa vyöryssä. Suokoon kansojen kohtaloa ohjaava Kait
selmus Suomen armeijan täyttää Karjal,rn heimolle antamani lu
pauksen.

Sotilaat! Se kamara, jolle astutte, on heimomme veren ja kär
simysten kyllästämää, pyhää maata. Teidän voittonne tulevat
vapauttamaan Karjalan, teidän tekonne luovat Suomelle suuren,
onnellisen tulevaisuuden. Mannerheim.

Päiväkäskyn teksti, ks. esim. Helsingin Sanomat 11.7.1941, s. 5.

81. Rykmentti sitkeästi taistellen kärkenä, raivaten divisioonallemme
tien Saarivaaran - Havuvaaran - Koirinvaaran ja Leppäsyrji:i.n
kautta Impilahclelle ja Läskelään on täyttänyt kunnialla sille
asettamani luottamuksen.
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Sotilaani ! Olette osoittaneet omaavanne suomalaisen soturin 
kunnian tunnon, voiman, sitkeyden ja voiton tahdon. Minä ihailen 
teitä. 

Pian ylitämme vanhan rajan astuen Karjalan maille paljon kär
sineen Karjalan heimon vapauttajina ja samalla taataksemme 
Suomen Kansan tuleville sukupolvillekin vapauden ja rauhan. 
Olkaamr.ie ylpeitä, että Luoja on antanut meidän sukupolvellemme 
tämän historiallisen, pyhän tehtävän. Olkaamme sen tehtävän 
arvoisia kaikessa. Taistelkaamme ja uhrautukaamme, tuhotkaamme 
vuosisatainen vihollisemme lopullisesti. 

Minä luotan teihin! Te sen teette! JR 8 PK 24.7.1941 

82. TS, 66-67. Pohjantähdessä Suur-Suomea havittelevan AKS-nuo
rison karikatyyri on opettaja Rautajärvi, joka on karakterina
kuitenkin lähes Kariluodon vastakohta.

83. TS, 129.

84. Lahtisen viittaus reserviläisten haluttomuuteen ylittää vanhaa
rajaa on todenperäinen. Linnan pataljoonassa, joka oli asevel
vollispataljoona, ei tällaisia vaikeuksia ollut. 1/ JR 8: ssa palvel
leiden haastattelut.

85. TS, 224.

86. JR 8 SPK 19.9.1941. 

87. Sama pätee myös Auttiin. Hän kunnostautui JR 8: n komentajana
ja kaikilla haastatelluilla on erittäin hyvä käsitys Autin toimin
nasta. I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

88. Tuskinpa monikaan nuorempien ikäluokkien suomalaisista tuntee
enää von Sch weriniä, von Konovia, von Esseniä tai Stoltia, mutta
suurin osa Suomen kansasta tuntee Rokan, Koskelan ja Hietasen,
joiden repliikit ovat muuttuneet lentäviksi lauseiksi. Jollain
tavalla enteellistä on sekin, että sekä Runebergin että Linnan
kuvaamat sodat tunnetaan historiankirjoituksessa Suomen sotina.

89. TS, 443. Jalovaaran suhtautuminen Suomen tappioon tuo mieleen
Heinen runon Krenatöörit, jossa krenatöörit painavat itkien
päänsä alas kuultuaan Ranskan hävinneen sodan.

90. Samaa rajaa vetää Pohjantähdessä, jopa kartalle, opettaja Rauta
järvi.

91. Linnan kirje Pentti Laineelle n. 15.1.1955.

92. Eräät kriitikot olivat ärtyneitä siitä, että Linna oli tehny l Kos
kelasta punakaartilaispäällikön pojan; mahdollisista esikuvista
tulee mieleen Solohovin Grigori Melehov, ks. Penttinen 1960.

93. Vilho Koskela on Tuntematonta ja Pohjan tähteä yhdistävä linkki.
Linnan kirje Pentti Laineelle n. 15.1.1955 loppuu profeetallisin
sanoin: "Sen vain tiedän, että kurssi on Pohjantii.hteä kohti."
Pohjantähti-trilogian kirjoitusprosessista tarkemmin, ks. Wacklin,
Matti ja Vuojala, Antti, Kuvan mukaiseksi luoja luo, kotimaisen
kirjallisuuden pro gradu -työ, Tampereen yliopisto, 1983.

94. Linnan kuvaama korsutappelu käytiin syksyllä 1941 Kuuttilah
dessa. Rantanen 1981. 



95. Vanhalan kapinalaulu on siirtynyt Pohjantähti 2:een, s. 191.

96. Siperia polsoi taika = Siperia on suuri taiga. Topra huja = Suuri
kalu. Adin tvaa trii pjet = Yksi kaksi kolme viisi. Holotna hara
soo maatuska dievuska krasni-sotamies komsomolski homoravitsa
bulajeva svir = Kylmä hyvä maatuska tyttö punasotami8s komso
molilainen Homoravitsa (paikannimi JR 8: n lohkolla) Bulajeva
(samoin) Syväri.

97. Kannattaa panna merkille, että upseereista Lammiokin on helsin
kiläinen, mutta miehistöön kuuluva helsinkiläinen Asumaniemi on
kuvattu sympaattisesti.

98. TS, 178. Pohjantähden kolmannessa osassa koulupoika Vilho Kos
kela jää laiskanläksylle, koska hän ei osannut ulkoa tarinaa
Martti Kitusesta.

99. TS, 157.

100. Ukkola 1971, 105.

101. TS, 254.

102. TS, 260.

103. TS, 260.

104. Myös Jussi Talvea askarruttaa se, miksi sellaisetkin miehet, joilla
ei ole oikeastaan mitään puolustettavaa ovat kuitenkin valmiit uh
rautumaan. Talvella on sotilaissaan myös "punildn" poika -Kanni
nen, hänellä on myös metsätyömies, mökkiläinen, työläinen. Heillä
ei .ole aariakaan isänmaata, mutta silti he sitä puolustavat. Ks.
Talvi 1954, 184-185, 223-225.

105. TS, 81. Vrt. Pohjantähti 2, 275, jossa Pentinkulman punakaarti
laiset huutavat: "Ei jatketa enää . . . Tulkoot semmoset esikunta
herrat itte koittaan ... 11 

106. TS, 125. Pohjantähdessä Linna paneutuu yksityiskohtaisesti lotta-
tätien kuvaukseen. Ks. Pohjantähti 3.

107. TS, 301.

108. TS, 346-347.

109. TS, 6.

110. TS, 37.

111. Pipping 1978, 162.

112. TS, 77. Myös kaikki haastateltavat vakuuttivat, että hyökkäys
vaiheessa henki oli hyvä ja vihollista ahdistettiin armotta. ja
voimalla. I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

113. 

114. 

115. 

116. 

TS, 

TS, 

TS, 

TS, 

88. 

7. 

408. 

415. 

117. TS, 60 ja 61.

118. Alfred Otto Schwede on kääntäjän näkökulmasta esitellyt kirklrna
ja uskoa Tuntemattomassa, ks. Schwede 1980.
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119. Uskonnollisten kysymysten polttavuus nuoren Väinö Linnan ajat
telussa tulee hyvin konkreettisesti esiin Päämäärän lopussa, jossa
Valte Mäkinen, romaanin päähenkilö ja suurelta osin kirjailijan
alter ego pohtii elämän ja Jumalan arvoitusta. Vrt. myös Linnan
ns. Messias- kriisi. Ks. Stormbom 1963, 110-126.

120. TS, 5.

121. TS, 30. Lahtisen näkemyksessä on melkeinpä Marxin ajatus,
jonka mukaan uskonto on ooppiumia kansalle. Samantapainen
näkemys heijastuu myös Päämäärässä Valte Mäkisen ja hänen
äitinsä välisessä keskustelussa. Ks. Päämäärä, 17.

122. TS, 28.

123. TS, 359.

124. Pipping vfilttää, että Lehto on kotoisin "ei mistään", Pipping
1980, 298, mutta Linna mainitsee kahteenkin kertaan Lehdon koti
paikaksi Tampereen. Ks. TS, 13 ja 181.

125. TS, 13.

126. AS 11, 150.

127. TS, 185.

128. Lehto on kirjallisena karakterina paralleeli Pohjantähden Ilmari
Salpakarin kanssa, jonka haavoittuminen ja kuolema muistuttaa
Lehdon haavoittumh;ta ja kuolemaa.

129. Räjähtävien luotien käyttö oli kielletty kansainvälisellä sopimuk
sella.

130. Linna ei mainitse paskamottia tässä yhteydessä, mutta mikään
muu taistelu ei vastaa yhtä hyvin Linnan kuvausta ja uhrien
suurta määrää kuin tämä todellisuudessakin Kutismajoen takana
syyskuun alussa 1941 käyty verinen taistelu. Paskamotin taistelu
kuvaus ja sanan etymologia, ks. Matilainen 1981, 98-112.

131. TS, 162-163.

132. Jo Päämäärän Valte Mäkinen harmittelee sitä, ettei joka päivä työtä
tekevä nuori mies kyennyt hankkimaan ainoatakaan kunnon
pukua. Päämäärä, 16. Eerola on samanlainen suuren kartanon
päiväläispoika ja muonarengin perheen jäsen kuin Mäkinen. Poh
jantähdessä Vilho Koskela saa jo oman rippipuvun, josta hän ja
vanhemmat ovat ylpeitä. Pohjantähti 3, 229-230.

133. Myöhemmin Linna kuvaa, kuinka kuolemaantuomitut suomalaiset
kieltäytyvät ottamasta pappia vastaan.

134. TS, 208.

135. Myös Pohjantähden taistelukuvauksissa kuolema on yhtä koruton
ja vähän sankarillinen kuin Tuntemattomassa.

136. Pipping 1978, 182.

137. TS, 27.

138. Todellisuudessa pataljoonan pastori Kalevi Lyytinen sairastuikin
keuhkotautiin, mutta hän ei ole silti Linnan kuvaaman pastorin
esikuva. II JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.
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139. Myös Pippingin miesten arvostus pappia kohtaan riippui paljon
"ulosannista". Pipping 1978, 190.

140. TS, 29.

141. Pohjalaiset ja helsinkiläiset ovat Linnan suosikkeja negatiivisten
ominaisuuksien edustajina ja hämäläiset ja varsinaiss11omalaiset
positiivisten.

142. TS, 145. 

143. TS, 345. 

144. Schwede ei näe tässä pohjimmiltaan rukouksen pilkkaa. Schwede
1980, 113.

145. TS, 232.

146. Paavolainen 1963, 156-157.

147. Korostan, että Karjalan väestön tunnustamaan uskontoon on suh
tauduttava kunnioittavasti. On varottava kaikkea, mikä voisi
loukata väestön kansallisia ja uskonnollisia tunteita. Niinpä on
ehdottomasti vältettävä puhumasta "Venäjän kirkosta", koska
Suomen kr. -katolinen kirkko on täysin kansallinen. JR 8 PK
5.8.1941.

148. Linnan kylä on paikallistettavissa Säämäjärven kyläksi. Se on
Prääsästä n. 25 km: n etäisyydellä.

149. TS, 216.

150. Näin oli myös todellisuudessa. 1/ JR 8: ssa palvelleiden haastat-
telut.

151. TS, 297.

152. TS, 8.

153. TS, 210.

154. Aivan Eerolan sanoin hakee turvaa I / JR 8: ssa teloitettu sotamies
Pentti Puukka, joka ennen teloitustaan hokee: "Ota, Jeesus,
minut, ota Jeesus minut ... " Keinonen 1977, 151.

155. 

156. 

157. 

TS, 98. 

Tässä suhteessa Linnan joukko vastaa jokseenkin 
kuvaamaa konekiväärikomppaniaa, joskin uskonnollinen 
näyttää Pippingin populaatiossa olleen vilkkaampi. 

Kuusi 1955. 

158. Ojala 1956.

159. Ks. s. 1-2.

Pippingin 
aktiviteetti 

160. Ks. Suomen Kuvalehti nr. 10, 1955 ja Rytsy, Harri, Kirosanojen
käyttö Tuntemattomassa sotilaassa. I<otimaisen kirjallisuuden pro
seminaariesitelmä, Jyväskylän yliopisto 1977.

161. Havu 1954. 

162. Aftontidningen 29.4.1955.

163. Expressen 21.6.1955.

164. Poistoista, ks. Varpio 1980 b.
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165. Pipping 1978, 186.

166. Sotasavotta, 329. Ks. myös Hämäläinen 1963.

167. TS, 73. Pohjantähdessä repliikki on jo ilman pisteitä. Salpakarin
lähetti sanoo olevansa vitusta kotoisin. Pohjantähti 3, 497. Muu
kin seksuaalirivo sanasto on Pohjantähdessä runsaasti edustet
tuna. Tämä ei osoita · Linnan tulleen vanhetessaan rivommaksi,
vaan yhteiskunnan liberalisoituneen 60-luvulle tultaessa.

168. TS, 12.

169. Mainittakoon, että eräs I / JR 8: n komppanianpäällikkö meni
Sirkka-nimisen naisen kanssa na1m1siin asemasodan aikana ja
ainakin Arvo Rantasen mieleen tämä tapaus on jäänyt hyvin.
Rantanen 1981. Linnan varhaistuotannossa nainen on lähes pelkkä
seksiobjekti ja lutka päälle päätteeksi. Pohjantähdessä Linnan
naistyyppi monipuolistuu ja ei ole enää musta-valkoinen.

170. Linnan romaani ei silti välttämättä ole poikkeus omassa lajissaan.
Esimerkiksi Aleksander Bekin kuuluisa Volokolamskin valtatie on
lähes puhdas l�aikesta seksuaalisuuteen vivahtavastakin. Mutta se
onkin kirjoitettu aikana, jolloin neuvostokirjallisuudessa tämä
aihepiiri oli jokseenkin tabu. Sen sijaan Toini Havun ylistämä
Jussi Talvi kuvaa jokseenkin suorasukaisesti luutnantin ja lotan
välistä seksuaaliaktia ja jopa suomalaisen komendantin tekemää
alaikäisen tytön raiskausta. Talven seksuaalisuuden kuvaus on
silti artistisempaa kuin Linnan.

171. TS, 26.

172. TS, 402-403.

173. TS, 27. Jussi Talven romaanissa, Talvi 1954, lotta Liisa Alanko
antautuu luutnantti Matti Hongalle. He tosin rakastavat toisiaan
ja aikovat naimisiin. Suorasukaisimpia lotan seksuaalielämän
kuvauksia on Kalle Päätalon romaanissa Tuiskussa ja tuulessa,
1981.

174. TS, 96.

175. Mainittakoon, että Linna itse avioitui lotan, I{erttu Seurin
kanssa.

176. TS, 233.

177. Ks. viite 3.

178. Pipping 1978, 185.

179. TS, 98.

180. TS, 26.

181. TS, 125.

182. Ks. Hämäläinen 1963. Hämäläinen on kerännyt kymmeniä naisen
synonyymeja, joista kenttäpatja ja -huora ovat lähes kesyimpiä
rintamalla käytettyjä naisten nimityksiä. Ks. Hämäläinen 1963,
318.

183. Sotasavotassa eräs luku on otsikoitukin juuri näin.

184. TS, 129.

185. Varpio 1980 b, 87.
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186. Todellisuudessa tämä lepovaihe ajoittuu elokuun alkuun Lunkulan
saarelle ja Hyrsylän mutkaan.

187. Tässä Linnalle on sattunut lapsus. Kun miehen repliikki on sel
västi ajoitettavissa n. elokuulle 1941, niin jos raskaus kestää
normaalit yhdeksän kuukautta, niin "rekryytti" syntyisi huhti
toukokuussa 1942 eli olisi tietysti ikäluokkaa 1942.

188. TS, 206.

189. TS, 240.

190. TS, 287. Puo = perse, satakuntalais-hämäläinen murresana.

191. TS, 306.

192. TS, 306.

193. TS, 118. Laulun "virallinen" nimi on Korholan tyttäret. Laulun
sanat ovat todella rivot. Asiasta kiinnostunut löytää ne esim.
Isojen poikien laulukirjasta, Jyväskylä 1971, 30-31.

194. TS, 229.

195. Kyseessä on laulu Lääkärissä. Siinä kerrotaan miehestä, joka oli
saanut tippurin. Lääkäri kehotti miestä virtsaamaan pulloon.
Linnan fragmentaarinen säkeistö kuuluu kokonaisuudessaan seuraa
vasti: "Ja kun siinä sitten kusta koetin, maailma silmissäni
musteni, ja mä sanoin sille lääkärille: - Kuse itte noihin pul
loihin!" Ks. esimerkiksi em. Isojen poikien laulukirja, 64.

196. Varpio 1980 b, 87.

197. TS, 351.

198. Varpio 1980 b, 87. Tämän laulun alkuperäisversiota tekijä ei ole
uutterasta etsimisestä huolimatta onnistunut löytämään. Kyseessä
saattaa olla rivo mukaelma marssilaulusta elokuvasta Rykmentin
murheenkryyni.

199. Päämäärän naistyypit ovat suorastaan tahattoman humoristisia.

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

Linnaa voi pitää kirjailijanuransa alkuvaiheessa lähes misogyy
nina.

TS, 75.

TS, 83.

TS, 284.

TS, 285-286.

TS, 413.

TS, 416.

TS, 85.

TS, 186.

TS, mm. 18, 30, 36.

TS, mm. 155, 265, 266, 425.

TS, 236-240. 

TS, 240-241. 
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212. Samoin ovat tekijän haastattelujen mukaan tehneet myös suoma
laiset rauhanturvaajat mm. Kyproksella ja Egyptissä, joten tämä
suomalainen soturiperinne on säilyttänyt hyvin elinvoimaisuu
tensa.

213. Tähän kiinnitti Aatos Ojala huomiota jo 1956, ks. Ojala 1956.

214. Tällä kiljunjuonnilla siihen liittyvine korsutappeluineen on
useitakin todellisuusvastineita 1/ JR 8: ssa. 1/ JR 8: ssa palvelleiden
haastattelut.

215. Jos Linnan kuvaamalle juopottelukohtaukselle hakee esikuvia, niin
ensimmäisenä tulee mieleen Seitsemän veljestä. Se on muutenkin
mitä ilmeisimmin voimakkaasti Tuntemattomaan vaikuttanut teos
aina aloitusta ja lopetusta myöten. Molemmathan alkavat konk
reettisella miljöökuvauksella ja loppuvat auringon ja päähen
kilöiden yhteyden symboliseen kuvaukseen.

216. Samanlaisia juopottelevia upseereita on myös Pohjantähdessä. Ks.
Pohjantähti 3, 58-59. Myös Linnan punakaartilaiset juopottelevat
ja esiintyvät muutenkin varsin epämoraalisesti. Ks. Pohjan tähti 2.

217. Petroskoissa kävi todellisuudessakin Linnan kuvaamalla tavalla.
I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut ja Pylkäs 1955.

218. TS, 225.

219. Todellinen taistelupaikka Hyrsylänmutkasta etelään. Siellä taisteli
1. D:n osia, jotka kuten Kariluotokin toteaa (TS, 224), olivat
valtaamai:;i;;a ensimmäisinä Petroskoin kaupunkialuetta. Tässäkin
yksityiskohdassa näkyy Linnan tarkkuus hänen kuvatessaan sota
tapahtumien kulkua.

220. TS, 227.

221. TS, 227.

222. TS, 24.

223. Todellisuudessa rintamaoloissa juotiin mitä erilaisimpia nesteitä
humaltumistarkoituksiin aina jäähdytysnesteitä myöten. Sattuipa
tämän johdosta eräitä kuolemantapauksiakin, mistä varoitettiin
myös 1/JR 8:n miehiä. Ks. esim. 1/JR 8 PK 1.4.1942 ja Matilainen
1981, 152-156. Petroskoissa 1/JR 8:n miehet näkivät vastaavia
juopottelukohtauksia. I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

224. Pipping 1978, 179.

225. Sama.

226. TS, 275.

227. Pipping 1978, 180-181.

228. TS, 276.

229. Koska tietooni on tullut, että joukko-osastoissa ja erill. yksi
köissä on todettu pelattavan uhkapeliä, niin käsken komentajien
ja erill. yksikköjen päälliköiden saattamaan kaikkien alaistensa
tietoon, että rahapelin pelaaminen on jyrkästi kielletty ja että
siihen osallistuminen on rangaistava teko.

On huomattava, että toimimme poikkeuksellisissa olosuhteissa,
joissa kaikkien yksilöiden harkintakyky ei ole riittävän itsenäinen
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ja joissa sentähden voidaan suuresti vaikuttaa epäitsenäisiin 
yksilöihin. Kun tällaiset yksilöt voivat pelihimon uhriksi jou
duttuaan saattaa heistä riippuvat omaisensakin kärsimään puutetta 
sekä samalla myös vaikuttavat yleisen moraalin laskeutumiseen, 
niin on jyrkin toimenpitein estettävä kaikki tämän suuntaiset 
ilmiöt. JR 8 PK 18.8.1941. 

230. Korttipeli joko rahasta tai ilman oli tavallisimpia vapaa-ajan har-
rastuksia. 1/ JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

231. TS, 33.

232. Tappi tarkoittanee ässää ja kaljupää kuningasta.

233. TS, 141.

234. Tapaus on todellisuutta. Heinonen 1981.

235. Armeijan taistelukykyisenä säilymisen kannalta varastelu on tie
tysti vahingollinen ilmiö ja 1/ JR 8: nldn miehiä varoitettiin siitä
useaan otteeseen. Ks. I / JR 8 päiväkäskyt.

236. Linnan miehet käyttäytyivät tässä suhteessa hyvin todellisuuden
mukaisesti. Ks. Pipping 1978, 167-175.

237. Havu 1954.

238. Linna kuvaa lähes kaikkien päähenkilöidensä siviilitaustaa; aina
kin Koskelan, Lahtisen, Lehdon, Hietasen, Mäkilän, Kariluodon,
Rokan ja eräiden muidenkin.

239. Ks. Mäkelä 1969, 189-210. Tapaus tuli kuulopuheena Linnan
pataljoonan miesten tietoon. Heinonen 1981 ja Rantanen 1981.

240. JR 8 PK 11.7. ja 13.7.1944.

241. Merkittävästä sotakirjallisuudesta voidaan paralleelina tapauksena
f'!ainita konekivääriryhmän johtajan kersantti Barambajevin teloi
tus Aleksander Bekin romaanissa Volokolamskin valtatie, joka
tapahtuu paljon mitättömämmästä syystä. Barambajev oli ampunut
itseään käteen. Pataljoonan komentaja häpäisee koolle kutsutun
pataljoonan edessä Barambajevin ja ilmoittaa, että hänen rikok
sestaan ja häpeällisestä kuolemastaan tullaan ilmoittamaan hänen
kotiseudullaan. Lopuksi kersantti teloitetaan koko pataljoonan
silmien edessä. Pataljoonassa myöhemmin käyvä kenraali Panfilov,
joka on todellinen henkilö, kiittää pataljoonan komentajaa
teloituksen toimeenpanosta. Muutenkin pataljoonan komentaja
käyttää kurinpidossaan sellaisia keinoja, että hänen rinnallaan
Lammio on kuin partiopoika. Hän mm. lähettää päällikön, joka ei
ollut ampunut peräytymään lähteviä omia miehiään, varmaan kuo
lemaan saksalaisten puolelle, josta tämä kuitenkin pelastuu.
Taistelutilanteessa hän määrää johtajat ampumaan heti oman soti
laan, joka osoittautuu pelkuriksi jne. Esimerkiksi Riitaojan
kaltainen mies olisi Bekin pataljoonassa amr.mttu ilman oikeuden
käyntiä. Tuntemattomassa Riitaojaa ei rangaista mitenkään muuten
kuin, että Lehto purkaa useaan otteeseen häneen raivoaan.

242. Kirjeenvaihto johtui siitä, että Laine oli suurimman osan jatko
sotaa pataljoonan ainoa kadettiupseeri ja hän katsoi Linnan
kuvaaman Lammion antaneen vääristetyn kuvan kadettiupseereis
ta. Linna kiisti kirjeessään Laineen olleen Lammion esikuvana.
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243. Einari Kokkosen ulkoiset vaiheet vastaavat Koskelan vaiheita.
ICokkosen taisteluista talvisodassa, esim. niillä seuduilla, 301ssa
Linna mainitsee Koskelan taistelleen, ks. Lauri Immonen, Unoh
dettujen rintama, 1967.

244. Pohjantähden Ilmari Salpakari on komppanianpäällikkönä saman
lainen simputtaja kuin Lammiokin. Ks. Pohjantähti 3, 56-57 ja
137,

245. Kaarnan esikuvana on mitä ilmeisimmin jääkärikapteeni Toivo
Kärnä, joka oli lähes sotaanlähtöön asti Linnan konekivääri
komppanian päällikkönä, mutta siirrettiin II p: n kk-komppanian
päälliköksi. Lappajärvellä 1895 syntynyt Toivo Kärnä kaatui heti
sodan alussa, kuten Kaarnakin, 10.7.1941. Ks. Suomen jääkärien
elämäkerrasto, 327.

246. Realistisesti ajatellen tällainen anteeksianto on luonnollisesti
mahdoton.

247. Kaarna antaa Lehdolle luottamustehtäviä ja Lehto suorittaa palve-
luksensa moitteettomasti.

248. TS, 14.

249. Kunnas 1979, 59.

250. Kovennettu on todellisuutta. Heinonen 1981. 13.8.1941 Esikunta
komppanian autosta katosi leipälaatikkoja. I / JR 8 SPK 13.8.1941.
Ks. myös Keinonen 1977, 148-149.

251. Tätä oikeutta ei Linnan pataljoonassa käytetty kertaakaan. Ainut
teloitus oli aiemmin mainittu sotamies Pentti Puukan teloittaminen
Loimolan luona 1944.

252. Tässä suhteessa Linna on selvästi Haanpään sukulaissielu. Jo
Kentässä ja kasarmissa Haanpää vastusti ihmisen tekemistä tot
teluautomaatiksi.

253. TS, 72 ja 95.

254. Lammiolle ei ole osoitettavissa todellista esikuvaa, vaikka Keski
suomalainen 10.2.1981 mainostikin Lainetta luutnantti Lammiona.
Konekiväärikomppanian päällikkönä toimi tosin lyhyen aikaa eräs
juuri kadettikoulusta tullut upseeri (luutn. S.), jota miehet
nimittivät riukusääreksi ja keskoseksi, kuten Tuntemattomassa
Lammiota. Kokkonen 1981. Jos Linna olisi halunnut, hän olisi
voinut kuvata myös todellisuudessa pelkurimaisesti käyttäytynyttä
kiväärikomppanian päällikköä, kapteeni M: aa, joka jätti kaksi
kertaa etenemässä olevan komppaniansa ja jonka pataljoonan ko
mentaja erotti tehtävistään määräten hänen tilalleen konekivääri
komppanian päällikön, luutnantti Tikkasen, jonka tilalle em.
kadettiupseeri tuli. Ks. 1/JR 8 SPK 6. ja 7.7.1941.

255. TS, 131.

256. Sama.

257. Rokan selkeä esikuva Viljam Pylkäs tuli komppaniaan täydennys
miehenä 30. 7. 41 Lunkulansaarelle, jolloin 1. KKK sai täyden
nyksenä 2 + 12 reserviläistä. 1. Kirn SPK 30.7.1941, Pylkäs
1955, 79 ja 1/JR 8 PK 1.8.1941, josta näkyy, että KKK:aan tuli 2
+ 12 miestä, joukossa alik. Lahtinen ( ! ) , korpr. Pylkäs ja tämän
toveri stm. Toivo Ruuna.
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258. Rokan sinuttelusta, ks. Sihvo 1967.

259. TS, 303. Todellisuudessa 1/JR 8:ssa vähitellen sodan alettua siir
ryttiin yleisesti sinutteluun joukkueen keskuudessa. Esim. Ranta
nen 1981.

260. TS, 344-347.

261. TS, 365. Hietanen väittää, että häntä puhutellaan ensimmrusen
kerran herra kersantiksi. Mutta jo aiemmin, s. 302, Honka joki
puhuttelee myös Hietasta herra kersantiksi.

262. Todellisuuteen verrattuna Linna on luonnollisesti kärjistänyt ja
vääristänytkin tilannetta. Pylkäs ei ollut todellisuudessa Rokan
kaltainen esimiestensä vastustaja eikä koko pataljoonassa esiin
tynyt vakavasti otettavaa purnausta yhdenkään haastatellun
mielestä. 1/ JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

263. TS, 243. Tässä Linna on taas mennyt äärimmäisyyksiin kärjistyk
sessään. Rokan kielenkäyttö, varsinkin kun se tapahtuu järjes
täytyneen joukon edessä, olisi johtanut ainakin 2. K:n päällikön
Pentti Laineen mukaan rangaistukseen. Laine 1982.

264. Kapinointi ei perustu todellisiin tapahtumiin. I / JR 8: ssa palvel
leiden haastattelut ja Linnan kirje Pentti Laineelle n. 15.1.1955.

265. Järv 1980. Vrt. Pipping 1978, 160. Miehet olivat suorastaan
innoissaan, kun lähdettiin etulinjaan levon jälkeen.

266. Linna itse sanookin kirjeessään: "Heitä on arvosteltava tekojen
ei sanojen mukaan." Linnan kirje Pentti Laineelle 16.2.1955.

267. Todellisuudessakin tällaisiä pyöreitä kiviä laitettiin ainakin patal
joonan komentopaikan polkujen varteen. Laine muistelee tämän
olleen maj. Pakarisen määräämän rangaistuksen. Laine 1981. Usko
Wacker puolestaan muistaa, että kiviä laiteltiin vain kaunistuk
seksi, mutta ei rangaistuksena. Wacker 1982.

268. Alleviivaus P.L. TS, 323.

269. Sama asetelma on nähtävissä esimerkiksi Koskelan Jussin ja kirk
koherran suhteessa, mutta Jussi ei osaa reagoida Rokan tavalla,
minkä kylläkin tekee Jussin poika Akseli, jossa herrat näkevät
samanlaista röyhkeyttä kuin Rokassa nähdään.

270. TS, 325.

271. Suurvaltojen, esim. Saksan ja Neuvostoliiton, arme1i01ssa Rokan
tapainen purnari olisi ammuttu ilman sen pitempiä kuulusteluja.
Ks. viite 241.

272. Vrt. Runebergin runo Vänrikin markkinamuisto, jossa kenraali
suo vanhan sota toverinsa nousta vaunuihin.

273. TS, 108.

2 7 4. Näin tehtiin myös todellisuudessa haastateltujen mukaan. 1 / JR 
8: ssa palvelleiden haastattelut. 

275. TS, 194. Linnan komppania marssi Laatokan pohjoisrannalla ole
van Koirinojan ohi 22.7.1941. Ks. 1. KKK SPK 22.7.1941.

276. Täydennyksenä tulleita reserviläisiä lukuunottamatta.

277. Ks. s. 18.
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278. TS, 124-125.

279. Pipping 1978, 61.

280. Komppaniat lähtivät liikkeelle. Mutta kulku oli perin vaivalloista,
ei astuttu tahdissa, rivit olivat mutkaiset, joku onnahteli, toisilla
kivääri heilahteli kuin juopunut. Se ei ollut käyntiä, vaan tallus
telua. Ei, tuolla tavoin emme pääse perille!

Ratsastin marssiriviston kärkeen ja huudahdin:

- Pataljoona, seis! Sitten ilmoitin miehille: - Tästä tuonne puulle
saakka teidän on astuttava paraatimarssia! Tältä paikalta emme
lähde, ennen kuin se on tehty. Ensimmäinen komppania, ojennus !

Tiedättekö, minkälaista paraatimarssi on? Paraati Punaisella to
rilla. Kaikki nostavat yhtäaikaa jalkansa ja tömäyttävät sen maa
han jalkaterä suorana ja polvi jäykkänä. 

Puuhun oli matkaa parisataa metriä. 

- Huonosti! Keskeyttäkää! Takaisin!

Komppania palasi ja lähti uudelleen. 

- Taas huonosti! Keskeyttäkää! Takaisin!

Minä olin kiukkuinen mutta kiukkuinen oli komppaniakin. 

Kolmas lähtö. Nyt oli askel kunnollinen! Niin läimähteli antura 
maahan, että iha!l tuli mieleen: mahtaako tiekamarakaan tuota 
leikkiä kestää? 

Vielä tuokio sitten minä olin vihannut noita miehiä vetelyksinä, ja 
he olivat minulle suutuksissaan - nyt yhtäkkiä tulvahti rakkaus 
sydämeeni ... 

- Reippaita poikia!

Tuo huuto pääsi huuliltani ilosta. 

- Palvelemme Neuvostoliittoa! karjaisi komppania askeltensa tah
tiin.

Ja jykevien sotilaskenkien anturat iskivät yhtäaikaa entistä lu
jemmin tien kumaraan. 

He marssivat siinä miehekkäinä ja voimaa uhkuvina kuin Punai
sella torilla. 

Sitten asteliv1:1t vuorollaan ohitseni muutkin komppaniat. Myös 
toisen ja kolmannen komppanian täytyi palata niin monta kertaa, 
että kahdensadan metrin paraatimarssi sujui kunnollisesti. 

Viimeisenä tuli konekiväärikomppania. Ensimmäisessä rivissä asteli 
pitkä Murin. Hän läimäytteli jalkateräänsä maahan kaikin voimin, 
oikea käsi heilui tahdikkaasti kuin musiikki olisi soinut, silmälasit 
välkkyivät, kasvoilta kuvastui tosi tyytyväisyys. Bek 197 5, 
91-92.

281. Vrt. Pipping 1978, 197 eteenpäin. Tervehtiminen koettiin hyvin
vastenmielisenä.

282. TS, 230. Rokka piruilee osuvasti kannuksista, joiden käyttämistä
rintamaoloissa pidettiin turhamaisuuden osoituksena. Linnan tark-
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kuutta osoittaa se, että hän on pannut kannukset kapteenin 
saappmsun, sillä kapteeni oli arvoltaan alin upseeri, jolla oli 
kann usten käyttöoikeus. Samanlainen leikillinen vastaus on myös 
Pohjantähdessä. Pentinkulmalainen Elias vastaa kysyjälle, että 
pentinkulmalaiset kuuluvat "Hämeenlinnan pyykkärien hyökkäys
komppaniaan". Pohjantähti 2, 260. 

283. Todellisuudessa Linnan pataljoonassa yritettiin palauttaa kuria
mm. sulkeisjärjestyksen harjoittelulla. Konekiväärikomppaniassa
oli syksyllä 1943 useaan otteeseen harjoituksia, joiden aiheena
olivat mm. kunnianteko ja tervehtiminen sekä sulkeisjärjestyksen
kertaaminen. 4. K SPK mm. 24.11., 1.12. ja 22.12.1943 sekä
1/JR 8 SPK 11.-12.11.1943 ja 22.12.1943. Tosin nämä harjoitukset
saattoivat olla täysin muodollisia, sillä ne koettiin etulinjassa
jokseenkin järjettöminä. Wacker 1982.

284. Tässä Linna on käyttänyt licentia poeticaa. Kukaan haastatel
luista ei tiennyt Petroskoissa 1/ JR 8: n siellä ollessa päästyn vielä
näin pitkälle. Myöhemmin asemasotavaiheessa tällainen tietysti
saattoi olla mahdollistakin. Paavolainen väittää Karhumäen suun
nalla erään komppanian päiväkäskyssä mainitun: "Käsketään varo
maan Tivolin neitoa: sillä on kuppa." Paavolainen 1963, 249.

285. TS, 168.

286. TS, 168. Samalla tavalla punaiset kiroavat esikunnan herroja ja
äänestävät itselleen loman Pohjantähdessä. Ks. Pohjantähti 2, 
341-344.

287. Yöllinen hälytys on kuvattu todenmukaisesti, mutta Linnan ku
vaamaa kapinointia Petroskoissa ei tapahtunut. I / JR 8: ssa pal
velleiden haastattelut ja Linnan kirje Pentti Laineelle n.
15.1.1955.

288. TS, 246.

289. Akselin valinta komppanianpäälliköksi, ks. Pohjantähti 2, 345.
Linna antaa Akselin tulla komppanianpäälliköksi juuri Lammion
ivallisesti sanomalla huutoäänestyksellä.

290. Mainittakoon, että JR 8: ssa sattui todellisuudessa eräänlainen
komppanianpäällikön valinta huutoäänestyksellä. Erään komppa
nian miehet eivät halunneet päällikökseen luutnantti H: tä, vaan
keräsivät lotterin eli nimilistan tätä vastaan. Seurauksena oli,
että tämä sinänsä ansiokas upseeri määrättiin toiseen komppaniaan
I/JR 8:aan. Kautto 1981, Tapio 1969, 314 ja Matilainen 1981, 182.
Mainittua upseeria ei kuitenkaan voi pitää millään tavoin Lammion
esikuvana. Hän osoittautui myöhemmin taitavaksi komppanianpääl-
liköksi ja toimi Lapin sodassa pataljoonankomentajanakin.

291. Tässäkin suhteessa Ilmari Salpakari jatkaa Lammion linjaa.

292. TS, 277.

293. Ks. s. 23.

294. TS, 143.

295. TS, 49.

296. Aivan toisenlaisen kuvan jääkäriupseerista saa
trilogian Ilmari Salpakarista, joka on selvästi
varauksen omaava romaanihenkilö.

Pohjantähti
negatiivisen 
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297. TS, 22.

298. Pippingillä on myös pidettyjen ja ei-pidettyjen komppanianpäälli
köiden typologia, joka vastaa melko pitkälle Linnan typologointia.
Kaarnan tyyppisen päällikön kaatumista miehet surivat vilpittö
mästi. Ks. Pipping 1978, 202.

299. Myös Kaarnan esikuva Kärnä oli komentanut talvisodassa patal
joonaa ja oli välirauhan ajan konekiväärikomppanian päällikkönä.

300. Tästä aspektista, ks. Järv 1980.

301. Paljon anarkistisemmin käyttäytyvät punakaartilaiset Pohjantähti
2:ssa.

302. TS, 50. Ryssä muuttui sodan aikana rutiininomaiseksi nimityk
seksi ja sitä käytetään aivan yleisesti esim. JR 8: n asiakirjoissa.

303. Toinen slangi-sana, jota Linna käyttää on stridiä eli virtsata.
TS, 433. Samaa sanaa käyttää Janne Kivi vuoren pojanpoika. Ks.
Pohjan tähti 3, 521.

304. Puskaryssä oli sota-aikana yleisesti tunnettu nimitys. 1/ JR 8: ssa
palvelleiden haastattelut ja Hämäläinen 1963, 184.

305. Ks. Stormbom 1963, 57.

306. TS, 6.

307. TS, 11.

308. Tästä, ks. Niemi 1980 b.

309. TS, 54. Sama 1/JR 8:ssa palvelleiden haastatteluissa. Vrt. myös
Pipping 1978, 218-219.

310. TS, 444.

311. Rokan esikuva Pylkäs oli Sakkolasta, ks. Pylkäs 1955.

312. TS, 150. 

313. Keilan tai Keljan taistelut tulevat esiin myös Marko Tapion
Arktisessa hysteriassa, ks. Tapio 1969, 92-93. Pylkäksen
taistelut talvisodassa, ks. Pylkäs 1955.

314. TS, 222.

315. Havu 1954.

316. Vrt. AS II ja Pipping 1978.

317. Täysin toisentyyppinen, armoton ja brutaali, on pettureiden
kohtelu I3ekin em. sotaromaanissa.

318. Vrt. Pipping 1978, 158-159.

319. Romaanin taisteluille on osoitettavissa selvät todellisuus
vastineensa. Taistelu, jossa Koskela räjäyttää bunkkerin sijoittuu
selvästi Havu vaaraan heinäkuussa 1941. Suokuokkaus, jonka
aikana Hietanen tuhoaa tankin, tehtiin Säämäjärven eteläpuolella
elo-syyskuun vaihteessa 1941. Talvinen taistelu, jossa Rokka
tuhoaa 52 vihollista, on yhdistelmä Goran taistelusta tammikuussa
1942 ja Pertjärven taistelusta huhtikuussa 1942. Pataljoonan jää
minen saarroksiin tapahtui Laatokan pohjoispuolella Ruokokoskella
kesäkuussa 1944. Ks. Lilja 1980 a ja b sekä Ukkola 1977 ja 1978.
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320. Todellisuudessa JR 8 ja erityisesti sen asevelvollisuuspataljoona
1/ JR 8, johon Linna kuului kävivät hyökkäysvaiheessa kesällä
1941 monia ankaria ja verisiä taisteluita. Petroskoin valtaukseen
mennessä rykmentti menetti kaatuneina n. 400 miestä, joista I
pataljoonasta oli n. 100. JR 8 PK 30.11.1941. Myös kesällä 1944
rykmentti kärsi suuria tappioita, mutta tällöin rykmenti;\ tappiot
olivat alle puolet hyökkäysvaiheen tappioista. Ks. JR 8 PK 1944.

321. TS, 91.

322. Todellisuudessakin "hiippaajia" oli I / JR 8: ssa melkoisesti, ks.
1/JR 8 PK.

323. Tapaus perustuu todellisuuteen. Rokan esikuva Pylkäs tappoi
Pertjärvellä huhtikuussa 1942 yli 80 vihollista. Ks. Aamulehti
26.11.1967 ja Pylkäs 1955.

324. Tiettävästi tällainen tapaus sattui hyökkäysvaiheessa, ks. 
Stormbom 1963, 60. 

325. TS, 378.

326. TS, 112.

327. JR 8: ssa syyllistyttiin useisiin vankien ampumisiin, ks. Matilai-
nen 1981.

328. TS, 83.

329. Ks. s. 28. 

330. TS, 365.

331. TS, 419.

332. TS, 439.

333. TS, 65. Mm. tämä kohtaus on sellainen, että tuntuu mahdotto
malta, että se voisi sisältyä Neuvostoliitossa mahdollisesti julkais
tavaan Tuntemattoman sotilaan venäjännökseen, sillä sikäläisen
ajattelutavan mukaan tässä kohtauksessa häpäistään räikeästi
Suuren isänmaallisen sodan neuvosto sankaria.

334. TS, 86.

335. TS, 112.

336. TS, 181.

337. Vrt. esimerkiksi Päämäärän Unto Eskola ja l\1ustan rakkauden
Pauli Haan tie.

338. TS, 157.

339. TS, 157.

340. TS, 307. Jussi Talven Ystävissä ja vihollisissa sotamies Tenhula
joutuu suuriin tunnontuskiin ammuttuaan venäläisen. Kersantti
Talvio ( ! ) lohduttaa Tenhulaa: "Sota on sotaa ja sinänsä järje
töntä, mutta meidän on pakko taistella henkemme edestä. Siksi se
kaikessa järjettömyydessään on ainoa järkevä asia, minkä voimme
tehdä. Onko selvä, sotamies?" Talvio ja Tenhula käyvät asiasta
pitkän keskustelun, joka liikkuu paljon filosofisemmalla tasolla
kuin Rokan ja Hauhian asiaa koskeva pohdinta. Ks. Talvi 1954,
132-136.
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341. TS, ., .

342. Myös todellisuudessa haastateltujen mukaan hyökkäysvaiheessa
henki oli hyvä ja vihollista painostettiin herkeämättä. 1/ JR 8: ssa
palvelleiden haastattelut.

343. TS, 11.

344. TS, 31.

345. TS, 32.

346. TS, 66.

347. Vasemmistokritiikki oli närkästynyt siitä, että Linna teki Lahtisen
naurunalaiseksi. Ks. esim. Arvo Turtiaisen arvostelu, Työkansan
Sanomat 23.12.1954.

348. Näin oli myös todellisissa taisteluissa haastateltujen mukaan. 1/JR
8: ssa palvelleiden haastattelut.

349. TS, 117.

350. TS, 121.

351. TS, 121.

352. TS, 164.

353. Todellisuudessa esimerkiksi JR 50, joka hyökkäsi samassa suun
nu::wa, taisteli myös venäläisiä naissotil11it11 v:rntaan. Tapio 1969 ja
Kautto 1981. Tapion romaanissa mainitut kaatuneet venäläiset
naissotilaat nähtiin Alekan kylässä Säämäjärven rannalla syksyllä
1941. Kautto 1981.

354. 

355. 

356. 

357. 

TS, 

TS, 

TS, 

TS, 

206. 

205. 

344. 

344. 

358. Linnalla oli tosin omakohtaisiakin kokemuksia saksalaisista, sillä
JR 8 oli syksyllä 1941 kolme kuukautta reservissä Syvärin ala
juoksulla saksalaisen 163 D:n eli ns. Engelbrecht-divisioonan
naapurina. Jussi Talven romaanissa Ystäviä ja vihollisia (1954)
miljöönä on juuri tämä alue. Tässä kohden Linnan ja Talven sota
tiet leikkasivat toisiaan. Saattaa olla, että Linna saksaa taitamat
tomana aliupseerina ei kuitenkaan joutunut niin paljon tekemisiin
saksalaisten kanssa kuin saksaa puhuva upseeri Jussi Talvi.

359. 

360. 

361. 

362. 

363. 

364. 

365. 

Havu 1954.

TS, 22.

TS, 97.

TS, 204.

TS, 75.

TS, 432.

TS, 444.

366. Voisi spekuloida sillä, että Koskelan isä on varmaankin kertonut
pojalleen saksalaisista Suomessa vuonna 1918 ja siitä, miten nämä
surmasivat suuren määrän punaisia.
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367. TS, 46-47.

368. TS, 111.

369. TS, 316.

370. TS, 121-122.

371. Todellisuudessakin 1/ JR 8: n miehet tapasivat tällaisia starikoita
Säämäjärven kylässä. 1/ JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

372. TS, 214-216.

373. Erikoisesti korostetaan, että väestön hallussa olevien eläinten
anastaminen on ryöstäntää, johon syylliset tullaan asettamaan
syytteeseen kenttäoikeudessa. Isännätön karja kuuluu taas val
tiolle ja on sen anastamisesta niinikään sotaväen rikoslaissa
säädetty rangaistus. Mikäli osa karjasta käytetään sotaväen
muonitukseen, päättää D:n huoltopäällikkö ja eläinlääkäri. On
muistettava, että nykyisen karjatilan teen vallitessa on eläinten
omavaltainen teurastaminen rikos, paitsi lakia ennenkaikkea
kotialueen naisia ja lapsia sekä Karjalan tulevia asukkaita
kohtaan. JR 8 PK 23.7.1941.

374. TS, 213.

375. Sarastien hahmosta on sanottava, että mitä tarkemmin sitä ana
lysoi, sitä positiivisemmassa valossa Linna näyttää kuvaavan
suomalaista pataljoonankomentajaa.

376. Todellisuudessakin tilanne oli juuri sellainen kuin romaanissa
kuvataan. I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

377. Todellisuudessa tällainen "rammari" kulkeutui Äänislinnasta Syvä-,
rille. I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

378. Käyttäytymisestä vallatulla Itä-Karjalan alueella määrätään seu
raavaa: Paikallista karjalaisväestöä on kohdeltava ystävällisesti ja
avuliaasti. Kaikkinainen puuttum1nen sen omaisuuteen on jyrkästi
kielletty. Myös hevosten laiduntamispaikoista on, mikäli mahdol
lista, sovittava sotilashallintoviranomaisten määräämän kylänvan
himman kanssa, missä tällainen on, tai muutoin muiden kyläläisten
kanssa. Missään tapauksessa eivät joukot saa ilman asianomaista
lupaa ottaa jo asukkaiden niittämää rehua, kuten Kolatselän ky
lässä on tapahtunut. Tällaiseen menettelyyn syylliset on armotta
saatettava rangaistukseen. Kun jokin karjalaiskylä tulee valla
tuksi, niin tämän jälkeen vallannut joukko suorittaa kylän ra
kennusten tarkastuksen. Karjalaisasukkaat jätetään paikoilleen ja
venäläiset kootaan sopivaan paikkaan ensin joukko-osaston ja
myöhemmin sota poliisin valvontaan. Tyhjät talot lukitaan ja oveen
kiinnitetään tästä merkintä. Mikäli jokin kylä ei kuulu joukon
toiminta-alueeseen, on sotilaiden liikkuminen kylässä päiväsaikaan
rajoitettava mahdollisimman vähiin ja öiseen aikaan (klo 22-6)
tulee kylissä liikkuvilla sotilailla olla lupalappu, jota ilman sotilaat
pidätetään. JR 8 PK 18.8.1941.

379. Pentti Laine muistaa, että miehet kohtelivat erityisen hyvin koko
sodan ajan Itä-Karjalan siviilejä eikä asiasta tarvinnut erikseen
koskaan huomauttaa. Laine 1982.

380. Päiväkäskyjen tietoon saattaminen oli sattumanvaraista ja niitä
saatettiin soveltaa joustavasti. Esimerkiksi sotasaaliin keräämiseen
ei yleensä puututtu. Laine 1982.
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381. TS, 227.

382. On jännittävää nähdä, kelpuuttaako Rauni Mollberg tämän koh
tauksen Tuntemattoman toiseen filmiversioon. Edvin Laineen elo
kuvassa sitä ei ole.

383. Ks. viite 80.

384. Sotilaani! Olette osoittaneet omaavanne suomalaisen sotilaan kun
niantunnon, voiman, sitkeyden ja voiton tahdon. Minä ihailen
teitä.

Pian ylitämme vanhan rajan astuen Karjalan maille paljon kärsi
neen Karjalan heimon vapauttajina ja samalla taataksemme Suomen
Kansan tuleville sukupolvillekin vapauden ja rauhan. Olkaamme
ylpeitä, että Luoja on antanut meidän sukupolvellemme tämän
historiallisen, pyhän tehtävän. Olkaamme sen tehtävän arvoisia
kaikessa. Taistelkaamme ja uhrautukaamme, tuhotkaamme vuosisa
tainen vihollisemme lopullisesti.

Minä luotan teihin! Te sen teette!

JR 8 PK 24.7.1941. Tämä päiväkäsky on jäänyt esimerkiksi Pentti
Laineen mieleen. Laine 1982.

385. Tässä Linna on käyttänyt licentia poeticaa. Haastatelluista
yksikään ei tiennyt tässä vaiheessa Petroskoissa tapahtuneen
mitään tällaista. I / JR 8: ssa palvelleiden haastattelut.

386. Ks. s. 38.

387. TS, 234.

388. TS, 233.

389. Komsomol = Kommunistinen nuorisojärjestö.

390. Eesti n6ukogude entsilklopeedia (1974) mainitsee Petroskoin olleen
lokakuusta 1941 28.6.1944 asti miehitetyn, mutta ei mainitse mie
hittäjää. Bol!laja Sovetskaja Entsiklopedija (1975) sanoo kaupungin
olleen suomalaisen sotaväen miehittämä ja kärsineen suuria tap
pioita.

391. TS, 237.

392. TS, 238.

393. Karkama 1971.

394. Konflikti lajin määrittelemisen perusteena sopii hyvin myös
Wellekin ja Warrenin lajien määrittelyn periaatteisiin. Ks. Wellek &
Warren 1969, 286 ja 294-295.

395. Vaikka esim. Pohjantähdessä ns. valkoisesta Suomesta annettu
kuva on monin paikoin vahvan negatiivinen, niin punainen Suomi
on kaukana idealistisesta kuvasta.



LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

I Väinö Linnan kaunokirjallinen tuotanto: 

Musta rakkaus = Musta rakkaus, Porvoo 
Pohjantähti 1 = Täällä Pohjantähden alla 
Pohjan tähti 2 = Täällä Pohjantähden alla 
Pohjantähti 3 = Täällä Pohjantähden alla 
Päämäärä = Päämäärä. Porvoo 1947. 

1948 
1. 
2. 
3. 

TS = Tuntematon sotilas. Porvoo 

II Haastattelut 

Porvoo 1965. 
Porvoo 1968. 
Porvoo 1968. 

1970. 

Haastateltu vuosina 1980-1982 seuraavia jatkosodassa 1/ JR 8: ssa 
palvelleita henkilöitä: 

Halonen, Jukka, Kuopio 
Heinonen, Jussi, Jyväskylä 
Hyvärinen, Pekka, Tuusniemi 
Kautto, Vihtori, Saarijärvi 
Kokkonen , Einari, Nilsiä 
Laine, Pentti, Jyväskylä 
Pesonen, Herman, Joensuu 
Rantanen, Arvo, Pieksämäki 
Salmi, Santeri, Punkaharju 
Wacker, Usko, Jyväskylän maalaiskunta 

111 Painamattomat lähteet: 

Kirjeet: 

Laine, Pentti, Jyväskylä, Väinö Linnan kirjeet Pentti Laineelle. 

Sota-arkisto, Helsinki: 

1. KKK (4. l{) SPK = 1/JR 8:n 1. KKK:n (4. K) sotapäiväkirjat.
l / JR 8 PK = l / JR 8: n päiväkäskyt.
1/JR 8 SPK = 1/JR 8:n sotapäiväkirjat.
JR 8 PK = JR 8: n piiiväkäskyt.
JR 8 SPK = JR 8: n sotapäiväkirjat.
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V Kirjallisuus: 

AS II 

BECICSON & 
GANZ 1966 

BEK 1975 

BROOKS & 
WARREN 1959 

GUDDON 1977 

HAVU 1954 

HRAPTSENKO 1977 

HAl\1ALAINEN 1963 

JARV 1980 

KAARELA 1941 

KARKAMA 1971 

KEINONEN 1977 

KOSKIMIES 1949 

KUNNAS 1979 

KUUSI 1955 

LAPPALAINEN 1955 

LILJA 1980 a 

LILJA 1980 b 

LINNA 1980 a 

LINNA 1980 b 

MATILAINEN 1981 

The American Soldier. Combat and its Aftermath. 
Princeton 1949. 

Karl Beckson ja Arthur Ganz, A reader' s guide 
to literary terms. London. 

Aleksander Bek, Volokolamskin valtatie. Tam
pere. 

Cleanth Brooks ja Robert Warren, Understanding 
Fiction. Second edition. New York.

J. A. Guddon, A dictionary of literary terms. 
Gatham. 

Toini Havu, Purnaajan sota. Helsingin Sanomat 
19.12.1954. 

M. B. Hrapt�enko, Tvortseskaja individualnost
pisatelja i razvitije literatury. Moskva.

Simo Hämäläinen, 
Turku. 

Suomalainen sotilas slangi. 

Harry Järv, Antero Rokka ja kurin funktio. Ks. 
Varpio 1980 a. 

Tuntematon suomalainen sotilas. Käsikirjoituksen 
valikoinut ja laatinut n. 4000 talvisodan 1939-40 
rintamasotilaiden kirjeestä Elsa Kaarela. Kirjeet 
koonnut Lotta Svärd järjestö. Helsinki. 

Pertti Karkama, Sosiaalinen konfliktiromaani. 
Oulu. 

Yrjö Keinonen, 1944 taistellen takaisin. Helsinki. 

Rafael Koskimies, Yleinen runousoppi. Helsinki. 

Tarmo ICunnas, La litterature de guerre, 
finnoise, entre 1939 et 1963. Etu des finno
ougriennes, tome XIII. Budapest. 

Matti Kuusi, Sotaromaanit. Suomalainen Suomi 
1/1955. 

Pekka Lappalainen, Sodan todelliset kasvot. 
Parnasso 1/ 1955. 

Pekka Lilja, Linnan Tuntematon sotilas ja todel
lisuus jatkosodassa. Keskisuomalainen 20. ja 
21.12.1980. 

Pekka Lilja, Tuntematon sotilas ja todellisuus. 
Savon Sanomat 28.12.1980. 

Väinö Linna, Runeberg ja suomalainen kansalais
mentaliteetti. Ks. Varpio 1980 a. 

Väinö Linna, Viisitoista vuotta myöhemmin. Ks. 
Varpio 1980 a. 

M.O. Matilainen, Korpisotureita. Juva.



MATTILA 1955 

MUIR 1960 

MÄKELÄ 1969 

NIEMI 1980 a 
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Pekka Mattila, V äino Linna. Tuntematon sotilas. 
Valvoja 1/1955. 

Edwin l\luir, The structure of the novel. London. 

Jukka L. Mäkelä, Marokon kauhu. Porvoo. 

Juhani Niemi, Kullervosta rauhan erakkoon. 
Mikkeli. 

NIEMI 1980 b Juhani Niemi, Yksi kymmentä vastaan. Helsingin 
Sanomat 25.10.1980. 

OJALA 1956 Aatos Ojala, Dialogin käyttö "Tuntemattomassa 
sotilaassa". Valkeakosken Sanomat 18.2.1956. 

PAAVOLAINEN 1963 Olavi Paavolainen, Synkkä yksinpuhelu. Keuruu. 

PENTTINEN 1960 Yrjö Penttinen, Kolme sodankuvausta. Ks. Juhla
kirja Lauri Viljasen täyttäessä 60 vuotta, Porvoo. 

PIPPING 1947 Knut Pipping, Den finländske soldaten i littera
turen. Finsk tidskrift 5/1947. 

PIPPING 1978 

PIPPING 1980 

PYLKÄS 1955 

SCHWEDE 1980 

SCOTT 1967 

SHAW 1972 

SHIPLEY 1964 

SIHVO 1967 

SOTASAVOTTA 

SOUV AGE 1965 

STORMBOM 1963 

SYRJÄ 1980 

TALVI 1954 

TAPIO 1968 

UKKOLA 1971 

Knut Pipping, Komppania pienoisyhteiskuntana. 
Keuruu. 

Knut Pipping, Kaksi konekiväärikomppaniaa. Ks. 
Varpio 1980 a. 

Viljam Pylkäs, Rokka. Viljam Pylkäksen ääninau
halle kertoman stilisoinut ja puhtaaksikirjoittanut 
Kaarlo Nuorvala. Jyväskylä. 

Alfred Otto Schwede, Kirkko ja usko Väinö Lin
nan Tuntemattomassa sotilaassa. Ks. Varpio 1980 
a. 

A. F. Scott, Current literary terms. London
Melbourne-Tororito. 

Harry Shaw, Dictionary of literary terms. New 
York. 

Joseph T. Shipley (ed.), Dictionary of world 
literature. lotowa-New Jersey. 

Hannes Sihvo, Miksi Antti Rokka sinutteli Lam
miota? Virittäjä s. 386-388. 

Sotasavotta. Toimittanut Aarre Nyman, Esko 
Salminen ja Urpo Vento. -Keuruu. 

Jacques Souvage, An introduction to the study 
of the novel. Gent. 

N. B. Stormbom, Väinö Linna. Suomentanut Antti 
Knuuttila. Porvoo. 

Jaakko Syrjä, Muistelmia. Ks. Varpio 1989 a. 

Jussi Talvi, Ystäviä ja vihollisia. Helsinki. 

Marko Tapio, Arktinen hysteria 2. Porvoo. 

Helge Ukkola, Iskevän kiilan matkassa. Forssa. 
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UI<IWLA 1977 

UKKOLA 1978 

V ALKAl\1A 1970 

VARPIO 1979 

V ARPIO 1980 a 

V ARPIO 1980 b 

WELLEK & 
WAP.REN 1969 

VIRKKUNEN 1941 

Helge Ukkola, Missä "tuntematon" taisteli. Hel
singin Sanomat 9.10.1977. 

Helge Ukkola, Väinö Linnan Tuntemattoman soti
laan historiallinen tapahtumatausta. Helsinki. 

Leevi Valkama. Romaani. Suomen kirjallisuus 
VIII. Toim. Pekka Tarkka. Keuruu.

Yrjö Varpio, Pentinkulma ja maailma. Porvoo
Helsinki-Juva. 

Väinö Linna - toisen tasavallan kirjailija. Toim. 
Yrjö Varpio. Porvoo. 

Yrjö Varpio, Sensuroitiinko Tuntematon sotilas? 
Ks. Varpio 1980 a. 

Rene Wellek ja Austin Warren, Kirjallisuus ja sen 
teoria. Suomentaneet Vilho Viksten ja Matti Suur
pää. Helsinki. 

Paavo Virkkunen, Suomen taistelevan armeijan 
henki. Rintamakirjeiden esittely. Helsinki. 
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