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ALKUSANAT

iime vuosikymmeniä pidetään angloamerikkalaisen kulttuurin valta-
kautena Suomessakin, mutta ennen toista maailmansotaa se oli suomalai
sille nykynäkökulmasta katsoen yllättävänkin kaukainenja vähän tunnettu
kulttuuri. Tässä tutkimuksessa selvitetään välittäjien — erityisesti kustanta
jien, julkisen kritiikin ja tutkimuksen—vaikutusta siihen, millaiseksi angio
amerikkalaisen kaunokirjallisuuden profihi Suomessa muodostui vuosina
1890-1939. Tutkimuksessa tarkastellaan,millainen kirjallisuus välittyi par
haiten suomalaisille lukijoille ja millainen taas jäi “varjoon”.
Tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että ulkomaisen kirjallisuuden vä

littyminen kytkeytyi tiiviisti yhtäältä suomalaisen yhteiskunnan yleisen
kulttuurisuuntautumisen kehitykseen, toisaalta kirjallisuuden instituution
(km) läpäisseeseen kansallishenkiseen yhtenäistymiskehitykseen. Samalla
tutkimus on konkreettista kartoitusta kirjallisuudentutkimuksen kannalta
perinteisestimarginaalisestakirjallisuudenalueesta,käännöskirjallisuudes
ta, ja sen vastaanotosta.
Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Käännöskirjallisuuden historia-

projektia, ja se on muokattu tähän muotoon laajemman kartoituksen poh
jalta. Suurin kiitos kuuluu projektin johtajalle, jo eläkkeelle siirtyneelle
apulaisprofessori Sirkka Heiskanen-Mäkelälle, jota ilman ei mainittua kar
toitusta ja siis tätäkään työtä olisi olemassa. Tutkimuksen ovat myöhem
mässä vaiheessa lukeneet KatarinaEskola, Kimmo Jokinen, Kari Sajavaara
ja Erkki Vainikkala,ja hyödyllisiä kommentteja työn kielestä ja sen sisäl
löstä antoi Maijaliisa Jääskeläinen.

Jyväskylässä tammikuussa 1992

Urpo Kovala
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JOHDANTO

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falis the shadow

(T. S. Eliot)

Länsimaistenkulttuuri-instituutioiden kehitys uudella ajalla onollut paljolti
välitysinstituutioidenkehitystä. Koskalaajentuvanjoukkoviestinnänmyötä
välitön kontakti viestin lähettäjänja vastaanottajan välillä on kadonnut, sitä
korvaamaan ovat tulleet välittäjät. Se, mihin vastaanottaja — lukija — saa
kosketuksen, ei ole kirjallisuus sinänsä vaanjoukko välittäjien eri näkökoh
tien mukaisesti valikoimia ja arvottamia teoksia (Naumann 1976,91).
Viestin lähettäjänja vastaanottajan väliin on siis langennut “varjo”, T. 5.

Eliotm runoa mukaillakseni1.Samanlaista vertausta on käyttänyt Erno
Paasiinna(1976, 18 l)puhuessaan kiijallisuudentutkijoista: “He osoittavat
meffle aurinkoa menemällä joukolla sen eteen”. Toisaalta tämä vertaus
jättää varjoonsa sen tosiseikan, että välittäjät ovat välttämättömiä nykyai
kaisessa yhteiskunnassa, jossa väliuisellä viestinnällä on keskeinen rooli.
Kirjallisuuden instituutiossa välittäjien tehtävänä on ensinnäkin tuoda

teksti lukijain saataville ja toiseksi helpottaa sen henkistä vastaanottoa.
Edellistä tehtävää hoitavat kustantajat, kirjakaupat, kirjastot jne. Kiri alli
suuden ideologisia tai henkisiä välittäjiä taas ovatmm. kirjallisuuskriitikot,
koulut ja tutkijat. Nämä kaksi funktiota eivät kuitenkaan ole toisensa
poissulkevia, kuten tässä työssä pyritään korostamaan; esimerkiksi kustan
tajien, kirjakauppiaiden ja kirjastojen toimintaa ohjaavat käsitykset siitä,
millaistakirjallisuuttaniiden tulisi välittää. Ideologiset välittäjätpuolestaan
vaikuttavat usein ratkaisevasti siihen, miten kirjat sijoittuvat eri arvojärjes
telmiinja miten ne leviävät lukijakuntaan.
Välityspmsessin konkreettisia kuvauksia on suhteellisen vähän. Lähinnä

on laadittu kirjallisuuden instituution kirjallisuussosiologisia kuvauksia,
joissa on eri näkökulmista eritelty myös välitysportaan rakennetta (esim.
Duncan 1961; Escarpit 1958; Furuland 1970ja 1989; Fugen 1974; Schmidt
1980). Hienojakoisimman kuvauksen lienee tehnyt Lars Furuland, jonka
kaavioon kirjallisuuden kommunikaatioprosessista on kirjallisuuden insti
tuution kuvauksissa usein viitattu.
Kirjallisuuden instituution elementtejä ovat analysoineet myös sosiolo

gisen kulttuuritutkimuksen amerikkalaiseen “production of culture” -suun-
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taukseen kuuluvat tutkijat tarkastelemalla niin sanottujen portinvartijoiden
vaikutusta taiteen väliEtymiseen (esim. Bystryn 1978; Hirsch 1972; Powell
1978). Näitä tutkimuksia on arvosteltu epähistoriallisuudestaja instituuti
oiden tarkastelemisesta irrallaan niistä yhteiskunnallisista konteksteista,
joissane toimivat. Tässä suhteessaerityisestiideologiakriittisellätutkimuk
sella olisi periaatteessa annettavaa välitysprosessin tutkimukselle. Sen
puutteena taas on ollut hyvin vähäinen mielenkiinto taiteen tuotannon
institutionaalisiintekijöihinjaniihinaktuaalisiinprosesseihin,joidenkautta
niin taide kuin sen ideologiakin muotoutuvat. (Wolff 1988, 31)
1980-luvun mittaan on kirjallisuuden instituution tutkimuksissa usein

pyritty selvittämään sen toimintojen vaikutusta ns. kirjallisuuden kaanonin
syntyyn (esim. Baym 1985; NieminenjaNiemi 1988; Ohmann 1984). Tämä
on yhteydessä siihen, että kirjallisetkin arvot on aiempaa selvemmin nähty
suhteellisiksi ja pyritty konstruoimaan kaanoneita uudelleen — uusista,
aiemmin poissuljetuista näkökulmista.
Tämäntutkimuksenkohteenaonengiantilaisenkielialueenkirjallisuuden

välittyminen Suomeen 1890—1939. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut
kattava bibliografinen selvitys ennen toista maailmansotaa suomennetun
angloamerikkalaisen kirjallisuuden määrästä, rakenteesta ja julkaisuvii
veestä. Samalla on selvitetty englannista suomennetun kaunokirjallisuuden
suhteellinen osuus muista kielistä tehtyihin suomennoksiin verrattuna.
Tämän perusselvityksen pohjalta tutkitaan angloamerikkalaisen kauno

kirjallisuudenvälittymistä Suomeen. Tutkimuksessa etsitäänvastaustakah
teen pääkysymykseen. Ensiksi eritellään syitä 1900-luvun mittaan tapahtu
neeseen angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden aseman nousuun Suo
messa. Toiseksi tarkastellaan materiaalisten ja ideologisten välittäjien
osuutta angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittymisessä maaham
me, erityisesti siihen kuvaan, joka angloamerikkalaisesta kirjallisuudesta
on syntynyt. Viime kädessä tutkimuksessa pyritään hahmottelemaanmyös
suomalaista lukemiskulttuuria, joka on ollut välittäjienkin suodattavanvai
kutuksen takana. Näiltä osin tutkimus nivoutuu sosiologisiin tutkimuksiin,
joissa on selvitetty toisen maailmansodan jälkeistä lukemiskulttuuria; nii
den tuloksille tämä tutkimus pyrkii hahmottelemaan historiallista ja erityi
sesti institutionaalista taustaa.
Tutkimus kohdistuukin juuri angloamerikkalaiseenkaunokirjallisuuteen

siksi, että juuri sen vaikutus Suomessa — samoin kuin angloamerikkalaisen
kulttuurin laajemminkin — on ollut niin merkittävä viime vuosikymmeninä
(ks. esim. Jalonen 1985; Virtanen 1988). Tutkimuksessa on pyritty —

kirjallisuuden instituutioiden toiminnan kautta — kuvaamaan tämän “kuit
tuuri-invaasion” historiallista kehitystä ja osoittamaan sen suhteellinen
nuoruus.
Tämän tutkimuksen teoreettisena mallina on ollut joukko tutkimuksia,

joidenyhteisenänimittäjänäonkokonaisvaltainennäkemyskirjallisuudesta
kulttuuri-instituutiona ja kohteen tutkiminen yhteiskunnallisissa ja histo
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riailisissa yhteyksissään. Yhtäältä näihin kuuluvat Richard Altickin, H. 0.
Burgerin, RolfSchendanjaPerGedininklassiset tutkimuksetkirjallisuuden
instituution kehittymisestä 1800- ja 1900-luvulla; vastaava pyrkimys on
ollut myös useissa 1970- ja 1980-luvulla tehdyissä kotimaisissa sosiologi
sissa tutkimuksissa.
Käännöskirjallisuuden ulkomaisista tutkimuksista mainittakoon erityi

sesti StenTorgersonin väitöskirja Oversätiningartiil svenska av skönlitterär
prosa 1866—70, 1896—1900, 1926—30 (1982) sekä tanskalaisen Erland
Munch-PeterseninRomanens århundrade : Studier i den masselaeste over
satte roman i Danmark 1800—70 (1978). Erityisesti edellinen on tarjonnut
mallin myös tämän tutkimuksen käytännön toteuttamiselle.
Suomennoskirjallisuuden tutkimuksista ovat tämän tutkimuksen kannal

ta olleet hyödyllisimmät Jarl Hellemannin uraauurtava artikkeli Suomen
noskirjallisuus vuodelta 1970 sekä Philip Durhamin ja Tauno F. Mus
tanojan bibliografiseen selvitykseen perustuvaAmencan Fiction inFinland
(1960). Lisäksi suomennoskirjallisuudenkysyrnyksiä on käsitelty kahdessa
laajassa tutkimusprojektissa. Jyväskylän yliopistossa on vuodesta 1983
toiminut Suomennoskirjallisuuden historiaprojekti, johon omakin työni
kuuluu. Hankkeen tarkoituksena on ollut laatia kattavan bibliografisen
selvityksen pohjalta suomennoskirjallisuuden kokonaisvaltainen historia.
Turun yliopistossa taas on vuodesta 1981 ollut käynnissä Yhdysvaltojen
kulttuurin leviämistä Eurooppaan tutkinut projekti. Kumpikin projekti on
tuottanut useita tähän tutkimukseen liittyviä opinnäytteitä.
Tutkimusjakso on rajattu alkamaan vuodesta 1890 siksi, että nykyisen

laisenkirjallisuuden instituution 1 890-luvulla voi katsoa varsinaisesti muo
toutuneen. Tässä suhteessa tutkimusjakso onvarsin yhtenäinen. Juuri 1890-
luvulta lähtien on nähtävissä kehitys, joka sittemmin oli leimallista koko
sotien väliselle ajalle: laajan lukevan yleisön ja laajamittaisen kirjatuotan
non synty sekä viihteen eriytyminen ja kasvu. Viimeinen tutkimuksen
kattama vuosi on 1939 siksi, että toinen maailmansota merkitsee murrosta
kustannuspolitiikassa — kuten suomalaisessa kulttuurissa yleisemminkin.
Varsinkin sodan jälkeen tapahtui jyrkkiä muutoksia niin yleisessä kulttuu
risuuntautumisessa kuin kustannuspolitiikassakin. Kulttuurielämään alkoi
vat vaikuttaa uudet viestintävälineet ja ihmisten liikkuvuus lisääntyi no
peasti; maailma pienem.
Toinen kehityslinja, jota tutkimusaineiston valossa pyritään tarkastele

maan, on kysymys Suomen yleisen kulttuurisuuntautuneisuudenkehityk
sestä. Varsinkin sotien välistä aikaa leimasi Suomessa tunnetusti saksalai
nenkulttuuriorientaatio,jolleon löydetty taustaamm. aiemmasta saksalais
vaikutuksesta, vuoden 1918 tapahtumista Suomessa sekä sen jälkeisestä
poliittisesta tilanteesta (Hiedanniemi 1980,23—28). Kirjassaan Kansa kult
tuurien virroissa (1985) Oifi Jalonen on huomauttanut, että “käytännön
kulttuurituonnin tasolla” Suomenkulttuurisuuntautuminennäyttää toiselta:
“saksalaissuuntauksen sijaan voi ensimmäisestä tutkimusvuodesta alkaen

9



puhua brittiläis.-yhdysvaltalaisesta suuntauksesta” (Jalonen 1985, 243—
244).
Jalosen ensisijaisesti kvantitatiivinen lähestymistapa peittää kuitenkin

näkyvistä, millaista kirjallisuutta “käytännön kulttuurituonti” sisälsi jamii
laistaei. Mitenvälittäjientoimintavaikutti angloamerikkalaisenkirjallisuu
denvälittymiseen Suomessa?Millaista kirjallisuuttahe suosivatjamillaista
eivät suosineet? Millainen kuva lukijan oli tutkimuksen kattamana aikana
mahdollista saada angloamerikkalaisestakirjallisuudesta? Tässä tutkimuk
sessa pyritään yhdistämään kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tarkasteluja
sijoittamaan tutkimusaineisto kontekstiinsa, kirjallisuuden instituution ke
hitykseen ja laajemmin suomalaiseen kulttuuri-ilmastoon ja lukemiskuit
tuuriin.
Tutkimusaineistona ovat bibliografiset ja kirjallisuushistorialliset tiedot

2 274 teoksesta. Aineisto koostuu englannin kielestä tehdyistä, Suomessa
vuosina 1890—1939 ilmestyneistä kirjamuotoisista kaunokirjallisuuden
suomennoksista. Aineiston ytimen muodostaa fiktiivinen kaunokirj alli
suus, mutta mukaan on otettu myös teoksia, joissa kaunokiijalliset esitys-
tavat (esim. romaanimuoto kertomatapoineenja -rakenteineen) ovat alistei
sia jollekin ei-poeettiselle funktiolle. Mukaan on näin otettu esim. John
Bunyanin hengelliset kertomukset, Joseph Hoit Ingrahamin uskonnolliset
romaanit, John Ruskinin ja Ralph Waldo Emersonin esseet ja joukko
raittiusaatetta välittäviä kertomuksia.
Työssä on päädytty käyttämäänjonkin verran ongelmallista termiä “ang

loamerikkalainen kirjallisuus”, vaikka kysymys on itse asiassa englantilai
sen kielialueen kirjallisuudesta. Englantilaista tai amerikkalaista alkuperää
oleva kirjallisuus muodostaa kuitenkin valtaosan (97 %) aineistosta. Muuta
englantilaisen kielialueen kirjallisuutta on tässä työssä käsitelty lähinnä
määrällisesti, eikä sitä ole otettu lähempään tarkasteluun. Lisäksi työssä
käytetään termiä “englantilainen kirjallisuus” laajassa merkityksessä, tar
koittamaan koko Brittein saarten kirjallisuutta.
Aineistosta on jätetty kokonaan pois kirjallisuus, joka mahdollisesti on

suomennettu englannin kielestä, mutta jonka alkuperästä mikään lähde ei
anna tietoa. Samoin on jätetty pois Yhdysvalloissa tai Neuvostoliitossa
julkaistu englannista suomennettu kirjallisuus. Näin on tehty siksi, että
niiden mukaanottaminen vääristäisi tiettyjen ajanjaksojen osalta tilastoja,
joiden tarkoitus on kuvata suomalaistenvälittäjien toimintaa, sekä siksi, että
niiden leviämisen Suomeen voi katsoa olleen varsin vähäistä2.
Aineisto on jaoteltu ryhmiin siten, että mainittu marginaalinen kiij alli

suus voidaan erottaa “varsinaisesta kaunokiijallisuudesta”. Tässä työssä
käytetään edellisestä termiä käyttökirjallisuus (Yrjö Vaipion termi “teks
teistä jotka kaunokirjallisuuden keinoja käyttäen tähtäävät käytännön pää
määriin”; Varpio 1982, 29 lähteenään Belke 1973). Muut ryhmät ovat
nuorisokirjallisuus, viihdekirjallisuus ja arvokirjallisuus. Nuorisokiijalli
suudeksi on luettu ne kirjat, jotka on suunnattu lapsille ja nuorille, tai jotka
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voi kritiikistäjakirjastoluokituksista saatujenvihjeiden perusteella päätellä
mielletyn nuorisokirjallisuudeksi. Viihdekirjallisuudeksi on luettu ns. for
mula fiction — selkeästi tietyn viihteeksi mielletyn lajityypin konventioita
noudattava kirjallisuus.
Jaottelun kriteerinä ei siis ole käytetty teosten suosiota tai tasoa, vaan

rajatapauksetkin on pyritty ratkaisemaan aikalaisvastaanoton avulla. Jos
teosta ei ole suomennoksen ilmestymisaikaan sijoitettu selkeästi johonkin
yllämainituista luokista, se on tässä tutkimuksessa luettu “arvokirjallisuu
den” joukkoon. Tässä yhteydessä tuo termi ei siis sisällä arviota teoksen
kirjallisesta merkityksestä. Määritelmä on vain rajaava: arvokirjallisuuteen
on luettu sellainen kirjallisuus, jota ei ilmestymisaikanaan ole pidetty
lajityyppisesti muihin ryhmiin kuuluvana.
Aineiston käsittelyyn on siis pyritty hakemaan historiallistanäkökulmaa.

Varsinainen aineiston esittely toteutetaan siten, että ensin esitellään muita
laajemmin Suomessa enitenjulkaistut angloamerikkalaiset kirjailijat. Näin
pyritään luomaan kuva siitä kirjallisuudesta, joka on ollut sekä välittäjien
että lukijoiden suosimaa. Tätä tarkastelua syvennetään kuvaamalla aineis
toalajeittainjalajityypeittäin. Tässä yhteydessä käsitellään myös sitä, mitä
teoksiajakirjailijoita kunkin lajinjalajityypin kohdalla ei ole suomennettu.
Lisäaineistoinaonkäytetty kolmenkustantajan (Gummeruksen, Kariston

ja WSOY:n) kirjeenvaihtoa, joiden avulla on perehdytty kustannuspäätös
tentaustoihin, sekä aikakauslehdissä—tarkemminsanoen yleiskulttuurileh
dissä — julkaistuja angloamerikkalaisen kirjallisuuden esittelyjä. Jälkim
mäinen aineisto on rajoitettu yleiskulttuurilehtiin siksi, että sanomalehtien
mukaan ottaminen olisi paisuttanut aineistoa liikaa, ja siksi, että aikakaus
lehtien kautta saa suhteellisen hyvän kuvan ajan kulttuurikeskustelusta.
Kustantajienja aikakauslehtikritiikin lisäksi tarkastellaan kirjallisuuden-

tutkijoiden, kirjastojen ja muiden välittäjien toimintaa, joskin pääpaino on
edellisillä. Näiden selvitysten pohjalta pyritään sitten tekemään yhteenveto
englannista suomennetun kirjallisuuden välittymisestä Suomeen ennen
toista maailmansotaa. Yhteenvetoa seuraa pohdintajakso, jossa käsitellään
aineiston rajaustenmerkitystä tulosten tulkinnan kannalta sekä tämäntyyp
pisen, laajan aineiston käsittävän toisen asteen reseptiotutkimuksen ylei
sempiä metodisia ongelmia.
Tämä tutkimus on muokattu versio laajemmasta kartoituksesta (Kovala

1991), jossa on käsitelty perusteellisemmin erityisesti kustannustoiminnan
kehitystä, suomalaisen yhteiskunnan yleistä kulttuurisuuntausta sekä suo
mentajien toimintaa angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittäjinä.
Näistä asioista löytyy enemmän tietoa mainitusta kartoituksesta.
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VÄLITTÄJÄTKIRJALLISUUDENTNST1TUUTION
OSANA SUOMESSA

Kaunokirjallisuuden välitysprosessista

Kirjallisuuden kommunikaatiojärjestelmän rakennetta on kuvattujakamal
la se osatekijöihinsä, esim. vaikutusketjuihin tekijä — teksti — välittäjät —

lukija tai tuotanto — välitys — kulutus (Furuland 1970, 191). Näissä erotte
luissaon ongelmallistaosatekijöihinviittaavienkäsitteidenvaihtelevakäyt
tö. Onko esimerkiksi kustantajavälittäjä vai materiaalinen tuottaja? Lisäksi
käsitteet välittäjä ja materiaalinen tuottaja impiikoivat kumpikin, että näi
den kommunikaatioprosessin osatekijöiden vaikutus siihen, mikä vastaan
ottaj alle näyttäytyy “kirjallisuutena”, on passiivinen. Varsinkin ns. materi
aalisen tuotannon osuutta on usein vähätelty. Kuitenkin sen merkitys kom
munikaatioprosessin ohjaajana ja “todellisuuden luojana” on huomattava.
Kustantajaakuvataankinuseinpelkäksi valitsijaksi vastakohtana aktiivisel
le tuottajalle. Kustantaja ei “tee” tuotetta vaan valitsee valmiista, hänelle
tarjotuista teksteistä parhaat, jotka hän sitten toimittaa eteenpäin, jakeluun
ja kulutukseen.
Kustantaja voi tosin ideoimalla — esimerkiksi kirjasarjoja, mainontaa tai

aiheita suunnitellen—”tehdä”kirjan. Kuitenkinmyös arkisemmalta tuntuva
kustantajantoiminta, tarjonnasta valitseminen, edellyttää jonkinlaista käsi
tystä siitä, mitä pitäisi välittää eteenpäin. Tämä kustantajan toiminnan
aktiivinen piirre jää yleensä huomaamatta. Kirjaa ostaessamme ja “käyttä
essämme” emme yleensä ajattele, että se on hyvin monien valintojen tulos.
Silti nuo valinnat ovat ohjanneet siihen liittämiämme odotuksia ja käsityk
siä; nämäpuolestaan vaikuttavat tapaanjollame käytämme tuotetta nimeltä
kirja samoin kuin siihen, miten se meihin vaikuttaa.
Tässä työssä korostetaan sitä, että myös välitys koostuu lukijoista ja että

se on toimintaa, joka edellyttää ensimmäisen asteen resipiointia. Tällöin
myös kustantajia pidetään välittäjinä, joiden toimintaan materiaalinen tuo
tantojalevitys kirjanvalinnan ohella kuuluvat. Tätä ei muuta sekään seikka,
että ensimmäisen asteen resipioijien toimintaa ohjaavatmyösulkokirjalliset
tekijät: arviot kannattavuudestaja lukijoiden odotuksista sekämoraalisetja
ideologiset tekijät. Nämä ovat mukanamuodostamassa yhdistettyä odotus
javaatimushorisonttia, jota vastenteoksiatarkastellaan (Laitinen 1985,51).
Reseptiohan ei yleensäkään tapahdu puhtaasti esteettis-kirjallisinkriteerein
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(Eskola ja Linko 1986,40—42).
Myöskään välittäjien toimintaa ei tule tarkastella puhtaasti esteettis-kir

jallisin kriteerein, sillä minkä tahansa toiminnan ymmärtäminen edellyttää
sen tilanteen tuntemista, johon tuo toiminta sijoittuu. Niinpä esimerkiksi
kustantaja tekee päätöksensätilanteessa, jonkaominaisluonnetta onkuvattu
dikotomialla “pörssi ja katedraali”. Kustantajalla on ensinnäkin taloudelli
nen tehtävä, joka on sama kuin muillakin tuottajilla. Kustantaja valmistaa
kirjoja tyydyttääkseen tiettyjä tarpeita ja pystyäkseen jatkamaan toimin
taansa hän pyrkii taloudellisesti edulliseen tulokseen. Tässä häntä rajoilla
vat muut markkinaosapuolet.
Kustantajalla on perinteisesti käsitelty olevan myös erityinen henkinen

ja sivistyksellinen tehtävä: pyrkiä toteuttamaan tiettyjä kulttuuriarvoja.
Tämän pyrkimyksen kannalta taloudellinen tehtävä on vain välikappale.
(Vrt. Lappi 1970, 60—61) Toisaalta näiden tehtävien välillä on toisensuun
tainenkin yhteys: toimet henkisen tehtävän toteuttamiseksi tuottavat teki-
jälleen kulttuuripääomaa (ks. Brunilaja Uusitalo 1989, 27—31), joka puo
lestaan palvelee toiminnan jatkuvuutta. Tämä yhteys pörssin ja katedraalin
välifiä on kuitenkin yleensä näkymätön tai sitä ei ainakaan korosteta.
Tässä tutkimuksessa keskitytään kirjatuotannon yhteen osa-alueeseen,

käännöskirjallisuuteen. Käännöskirjallisuuden välitysvaihe on omakieli
sestä kirjatuotannosta poikkeava sikäli, että se koostuu siinä kahdesta (tai
jopa useammasta)produktio-ja levirysvaiheesta. Ennen tuloaan vastaanot
tavan kulttuurin valintaprosessiin vieraskielinen kirja on näet jo omassa
kulttuurissaanläpäissyt yhden tuotantovaiheenja kulkenut kansainvälisten
kirjamarkkinoiden kautta kohdemaahan, jossa se valintaseulanläpäistyään
kokee — käännöksenä — toisen asteen levitysprosessin. Kuvio 1 havainnol
listaa kirjallisen prosessin vaiheita käännöskirjallisuuden osalta3.

Kuvio 1. Käännöskirjallisuuden kommunikaatioprosessi

Alkuperä- Kansain- Käännös- Kotimainen Käännös-
maan välinen kirja- levitys kirjojen
kirjatuotanto levitys tuotanto vastaanotto

Alkukielinen Käannöskirjojen Julkinen!
kirjajoukko joukko yksityinen

vastaanotto
Alkuperäinaan Kustantajat
kustantajat Käantäjät Kriitikot

Kirjapainot Ostajat
Lainaajat

Lukijat
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Käännöskirjallisuuden kustantajan käytettävissä on siis periaatteessa
suurempi joukko kirjojakuin alkuperäisenkirjallisuudenkohdalla,jalisäksi
tuo kirjajoukko onjo läpikäynyt eräänlaisen markkinatutkimuksen. Tutkit
tiina ajanjaksona suomalainen kustannustoiminta alkoi vähitellen myös
käytännössä käyttää ulkomaisia yhteyksiä hyväkseen kustannuspäätöksiä
tehtäessä.
Toinen käännöskirjallisuuden erityispiirre on se, että alkukielinen teos ja

sen käännös ovat itse asiassa eri teoksia. Julkaistu käännös joutuu aivan
uuteen kielelliseen, kirjalliseenjayhteiskunnalliseen kontekstiin,jossa sillä
on uusi funktio jajossa siihenkohdistuu uusia odotuksia. (Varpioja Szopori
Nagy 1990, 12—13) Gideon Touryn (1980, 35—50) mukaan käännöskirjal
lisuuden tutkimuksen tehtävänä on tutkia tekstejä tässä ensisijaisessa kon
tekstissaan, johon kuuluvat ns. kohdekulttuurin kirjalliset ja kulttuuriset
systeemit.
Seuraavassa tarkastellaan kvantitatiivisen peruskartoituksen pohjalta,

miten aineistoon kuuluvat teokset ovat sijoittuneet uuteen kontekstiinsaja
mikä osuus tähän sijoittumiseen on ollut välittäjien toiminnalla. Pääpaino
on tällöin kustantajien valinnoissa; kustantaja on ensimmäisen asteen vas
taanottaja, jonka toiminta vaikuttaa siihen, millainen vastaanotto prosessin
seuraavissa osissa onmahdollinen. Esimerkiksi kriitikon rooliin verrattuna
kustantajan rooli on ratkaisevampi: paitsi että hän — kriitikon tavoin —

ohjailee mahdollisia reseptiotaoja, hän myös määrää mitä hukij an ja krii
tikon on mahdollista resipioida.

Kirjallisuuden välitysinstituutioiden
kehityksestti Suomessa

Kustannustoimi
1800-luvun voi sanoa olleen suomalaisen kustannustoiminnan historiassa
kehitysvaihetta, nykyaikaisenkustannustoiminnanperusehtojen toteutumi
sen aikaa. Noita perusehtoja olivat a) riittävän laaja potentiaalinen ostaja-
kunta, b) taloudelliset ja tekniset edellytykset jatkuvalle laajamittaiselle
tuotannolle sekä c) suotuisat kulttuuriset ja ideologiset olosuhteet edellisil
le, samoin kuin itse kirjallisuuden tuotannolle. (Ks. Myllyntaus 1981 ja
1985)
Laajamittaisen kirjatuotannon synty sijoittuukin Suomessa vasta 1800-

luvun kahdelle viimeiselle vuosikymmenelle. Kun vielä vuosisadan ensim
mäiselläpuoliskolla ilmestyi vain 330 suomenkielistä teosta, vuosina 1 876—
85 ilmestyi suomen kielellä jo 1 299 nimekettä, ja yksistään vuosisadan
viitenä viimeisenä vuonna julkaistiin 3000 suomenkielistä nimekettä (Vir
tanen 1958, 90).
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Nykyaikaisen laajamittaisen kustannustoiminnan perusehdot olivat pää
osin täyttyneet vuosisadan vaihteeseen mennessä. Suuret suomenkieliset
kustantamot olivat päässeet hyvään vauhtiin, suomen- ja ruotsinkielinen
kustannustoimi olivat eriytyneet, kustannustoiminnan kahtiajako suuriin
yleiskustantajiinja pieniin kustantajiin oli jo vakiintumassa,ja oli syntynyt
suuri lukeva yleisö (ks. Altick 1957). Näitä kehityskulkuja seurasivat
kirjapainoalan tekninen kehitys sekä —joskin hitaammin — kirjatuotteiden
levityksen edistämistoimet.
Taulukosta 1 nähdään kirjatuotannon kehitys 1880-luvulta toiseen maa

ilmansotaan.
Kirjatuotanto lisääntyi varsin tasaisesti ensimmäiseen maailmansotaan

asti. Tosin sen suhteellinen kasvu hidastui hieman 1880-luvun loppupuo
uskon taloudellista nousukautta seuranneen laman vuoksi (Myllyntaus
1981,85). Vuosien 1912—13 lamaja ensimmäisenmaailmansodan alku sen
sijaan aiheuttivat tuotannon selvänputoamisen; sodan aikana tuotanto alkoi
nousta, ja nousu jatkui sodan jälkeen. 1920-luvulla kirjatuotanto ei enää
juuri kasvanut, ja 1930-luvulla se jonkin verran laski talouslaman vuoksi.
Kirjatuotannon lisääntyessä tapahtui muutoksia myös sen laadullisessa

Taulukko]. Suomenkielisen kirjatuotannon nimekemäärien kehitys 1880—
1939

Vuosi Nimekemäarä

1880 133
1885 191
1890 314
1895 400
1900 530
1905 690
1910 935
1915 710
1920 1073
1925 1216
1930 1294
1935 1256
1939 1268

Lähteet Harmo 1970, 17; Immonen 1987, 536; Virtanen 1958, 246. Taulukon
luvut perustuvat vuosien 1880—90 osalta Harmon omiin laskelmiin ja vuosilta
1895—1939 Kirjakauppalehdissä ilmestyneisiin luetteloihin kirjauutuuksista.
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jakautumassa. Vuosina 1830—79 ilmestyneistä 2 042 suomenkielisestä
teoksesta lähes kolmannes, 646 kappaletta, oli hengellistä kirjallisuutta
(Karjalainen 1977, 40). Sen osuus kirjatuotannosta väheni tasaisesti siten,
että se oli 26 prosenttia vuonna 1880, 16 prosenttia vuonna 1890 ja 14
prosenttia vuonna 1904. Sen sijaan kaunokirjallisuuden osuus, johon tässä
on luettu vain kertomakirjallisuus, nousi 16 prosentista yli neljännekseen
vuosina 1876—85. Kaunokirjallisuuden osuus oli 26 prosenttia vuonna
1880,30 prosenttia vuonna 1 890ja 31 prosenttia vuonna 1904. (Myllyntaus
1981, liitetaulukko 8)
Nimekemäärien mukaan kaunokirjallisuus näyttää siis vakiinnuttaneen

asemansa 1 880-luvulta alkaen. Mainittakoon, että vuosina 1937—39 kauno
kirjallisuuden osuus kirjatuotannosta oli 25 prosenttia (Lappi 1970, 177) eli
samalla tasolla,jolle se 1800-luvun lopulla vakiintui suomalaisten yleiskus
tantajien tuotannon muodostuessa suurin piirtein nykyiseksi.
Edellä kuvattujen perusedellytysten täyttymisen vaikutuksesta tapahtu

nut kustannustoiminnan kehittyminen itsenäiseksi toimialaksi vuosisadan
lopulla moninkertaisti painotuotteiden tarjonnan. Kustantamot pysyivät
kuitenkin pieninä, ja vaihtuvuus alalla oli suuri. Vasta suomenkielisten
yleiskustantamojen aseman vakiintuessa erityisesti 1890-luvulla päästiin
jatkuvuuteen ja laajamittaiseen kirjatuotantoon. Tähän vaikutti merkittä
västi yleisöpohjan laajeneminen, joka toisaalta näkyi myös uusien kustan
nusalan yrittäjien ilmaantumisessa markkinoille. Ne eivät kuitenkaan on
nistuneet toteuttamaan kustannustoiminnan perustavanlaatuista tavoitetta,
jatkuvuutta; useimmat niistä toimivat vain muutaman vuoden. Näihin yrit
täjiin sopinee se, mitä Untamo Utrio (1968,38—39) sanoo toisen maailman
sodan aikaista suurta kysyntää hyödyntämään syntyneistä kustantajista:

Ja tekijöitä, kustannusliikkeitä, syntyi joka päivä, parhaimpina useita. Ne olivat
ns. konjunktuurikustantajia, jotka eivät ohjelmalinjoista välittäneet, eivät sisäi
sestä eivätkä ulkonaisesta laadusta. Kaikki ne, joilla oli kirjapaino, ja kaikki ne,
jotka askartelivat jonldn lehden julkaisemisessa, keksivät äkkiä kirjan.

Sama ilmiö on havaittavissa tämänkin tutkimuksen aineistoa tarkastella
essa; esimerkiksi 1890-luvullamonet, joilla oli kirjapaino, keksivät sensaa
tio- ja salapoliisikirjan. Suurlakon jälkeisinä vuosina keksittiin halpa viih
dekirjanen, ja ensimmäisen maailmansodan aikana huomattiin, että “anyt
hing goes”. Yleisesti ottaen kustantamojen lyhyen eliniän syyt olivat vuo
sisadan alkupuolella omaleimaisenkulttuuriohjelman, taloudellisen liikku
mavaran ja usein ammattitaidonkin puute (emt., 40). Lisäksi suurimmat
kustannusliikkeet olivat tulleet markkinoiden pienuuteen nähden niin hal
litseviksi, että uusien yritysten oli vaikea kilpailla.
Kustannustoimen kehityksessä on havaittavissa muutama tämän tutki

muksen kannalta kiinnostava piirre. Yksi tällainen on kustantajien kirja-
tuotannonvakiintuminenja suunnitelmallistuminen 1900-luvunalkuvuosi
na. Samalla kustantajatjakautuivat sen suhteen, millä tavalla ne varmistivat
toimintansa jatkuvuuden. Yhtäältä syntyivät yleiskustantajat, joiden kirja-
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tuotanto kattoi hyvin monia kirjallisuuden lajeja, mutta jotka nojautuivat
erityisesti oppikirjatuotantoon; sehän on yleensäkin vakautta tuova tuotan
nonlaji. Näihin kustantajiin lukeutuvat WSOY, Otava ja Gummerus sekä
Karisto, jolla ainoana ei ollut oppildrjatuotantoa tukenaan.
Toisaalta syntyi kustantamoja, jotka erikoistuivat voimakkaasti. Osalla

niistä oli tukenaan jokin aatteellinen yhdistys, jolloin toiminta ei ollut
tuotannon kannattavuuden varassa, osa taas oli suoraan riippuvaisia kirja-
tuotannon kannattavuudesta. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia kustantajia
syntyikin edullisina aikoina— esimerkiksi suurlakonjälkeen ja 1910-luvun
lopulla — runsaasti, mutta lähes kaikki joutuivat pian lopettamaan taloudel
listen vaikeuksien takia. Juuri suurlakon jälkeisinä vuosina ja 1910-luvun
alussa näyttää tapahtuneen kustannustoiminnan sisäisen kilpailun kiristy
mistä, joka välillisesti vaikutti muun muassa viihdekirjallisuuden nousuun
merkittäväksi tuotannonlajiksi.
Missä vaiheessa sitten kaunokirjallisuudestatuli kustantajillemerkittävä

tuotannon laji? Edellä todettiin, että kaunokirjallisuuden osuus kirjatuotan
nosta vakiintui 1 880-luvulla. Yksittäistenkustantajien tuotannossa oli tosin
huomattavia eroja; esimerkiksi WSOY:n tuotannosta kaunokirjallisuus
muodosti 1900-luvun puolella tasaisesti noin viidenneksen, Otavalla aina
kin itsenäistymisestä lähtien runsaan kolmanneksen. Sen sijaan Gumme
ruksella kaunokirjallisuuden osuus oli hyvin vähäinen vuoteen 1915 saak
ka, mutta muodosti vuosina 1917—31 jo 48 prosenttia ja yhtiön kirjallisella
kultakaudella, 1930-luvulla, jopa yli puolet sen tuotannosta (Leino-Kauki
ainen 1990,278).
Nimekemääriä koskevista tiedoista ei kuitenkaan voi suoraan päätellä eri

tuotannonlajien suhteellista kannattavuutta. Kun niihin yhdistetään tiedot
viihdekirjallisuuteen keskittyneiden kustannusliikkeiden määrän vaihte
luista sekä painosmäärien kehityksestä, näyttää siltä, että kaunokirjallisuu
den — erityisesti viihteen — merkitys ja sen kasvanut kysyntä huomattiin
vasta suurlakon jälkeisinä vuosina, mikä aiheutti muutoksen kustantajien
toimintatavoissa 1910-luvulla. Tuossa muutoksessa oli karkeasti sanoen
kysymys siirtymisestä pienistä painoksista ja korkeista hinnoista suuriin
painoksiinja aihaisiin hintoihin. Lisäksi sotien välisenä aikana omaksuttiin
vähitellen uusia, lähinnä yhdysvaltalaisesta kustannustoiminnasta omak
suttujamarkkinointimenetelmiä.

Kirjallisuuskritiikki
Edellä on puhuttu kirjankustannustoiminnan perusedellytysten kehittymi
sestä 1800-luvulla. Samat tekijät vaikuttivat myös muiden nykyaikaisen
kirjallisuuden instituution elementtien kehitykseen. Kirjallisuuskritiikki
esimerkiksi on suoraan riippuvainen kirjatuotannosta. Toisaalta se on riip
puvainen kritiikin julkaisufoorumeista, joiden kehitys Suomessa myöskin
oli hidasta. 1800-luvun lopulle saakka kaunokirjallisuuden arvostelun foo
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rumeina toimivat lähes pääasiassa aikakauslehdet (Juntunen 1982, 115—
116). Koko tätä kautta kuvaa kirjallisuuskritiikin kanavien epäjatkuvuusja
yhden (1880-luvulla kahden) lehden hallitseva asema.

1 890-luvulla tapahtui kuitenkin merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin kir
jallisuuskritiikin määrällinen painopiste siirtyi tuolloin sanomalehdistöön,
ja samalla syntyi uusi kriitikkoryhmä: kirjallisuusarvostelijoina toimivat
kirjailija-lehtimiehet (Varpio 1977, 21). Toiseksi 1890-luvulta alkaen voi
havaita vähittäistä julkisuuden hajoamista muidenkin kuin kielikysymyk
sen suhteen; tämä eriytyminen kärjistyi sotien välisenä aikana kirjallisuu
den instituution sisäiseksi kirjallisuussodaksi, jossa eri ryhmien ohjelmat
määräytyivät toisaalta liberaalienja konservatiivien, toisaalta vasemmisto
laistenja konservatiivien välisten vastakkainasettelujen pohjalta. Kullakin
ryhmittymällä oli omat äänitorvensa aikakauslehdistössä,mikä näkyymyös
tämän tutkimuksen tuloksissa selkeinä suuntautumiseroina ulkomaisen kir
jallisuuden esittelyssä.
Kun tässä tutkimuksessakuvataan ideologisen yhdenmukaistumisen vai

kutuksiakaunokirjallisuudenvälittymiseen, niin aikakauslehdistönkulttuu
rikeskustelu näyttää olleen se alue, jolla myös poikkeavat näkemykset
pääsivät esiin. Toisaalta ne rajoittuivat mainittuihin omiin lehtiin, jotka
olivat lyhytikäisiä ja vähälevikkisiä.

Kirjastolaitos
Kuten monet muutkin kulttuuri-instituutiot, myös kirjastolaitos kehittyi
todella nopeasti 1880-luvulta alkaen. Kunkansankirjastoja on laskettu 1875
olleen 390, niin 1888 niitä oli 606ja 1911 — tosin aatteellisten yhdistyksien
km kirjastot mukaan lukien—jo 2 500. (Myllyntaus 1981, 148). Kirjojen
saatavuus parani ja erityisesti painotuotannon monipuolistuminen, varsin
kin suomenkielisten romaanien lisääntyminen markkinoilla, kasvatti kan
san mielenkiintoa lukemista kohtaan (Juva 1951, 139).
Kun tarkastellaan kirjastoja osana kirjallisuuden välirysprosessia, kiin

nostuksen kohteena on yhtäältä kirjastojen kirjanvalinnan ohjailu, jonka
keskeinen keino on ollut vuodesta 1902 alkaen ilmestynyt Arvosteleva
kirjaluettelo, toisaalta kirjastojen käytännön kirjanvalinta. Näitä kahta pro
sessia tutkimalla on tässä tutkimuksessa pyritty — osin tämän tutkimuksen
aineiston leviämistä tarkastellen, osin Eija Eskolan (1991) tutkimuksen
pohjalta — täydentämään julkaisu- ja arvostelutoiminnan perusteella syn
tynyttäkuvaa angloamerikkalaisenkaunokirjallisuudenvälittymisestäSuo
meen.
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Suomalaisen lukemiskulttuurin
institutionaalinen perusta

Sosiologisissa tutkimuksissa nykysuomaiaisten lukutottumuksista on pää
dytty korostamaan suomalaisen lukemiskulttuurin suhteellistayhtenäisyyt
tä. Lukutavan tasolla tämä merkitsee ns. todellisuuslähtöisen lukutavan
korostumista esimerkiksi analyyttiseen tai eläytyväänlukutapaan verrattu
na. (Eskola 1989, 1990; Jokinen 1989)
Eri väestöryhmillä on luonnollisesti erilaisetmieltymyksetkirjallisuuden

suhteen. Suomessa ei tutkimusten mukaan kuitenkaan ole kehittynyt sa
manlaista pitkälle kehittynyt makujen hierarkiaa kuin Keski-Eumopassa,
erityisesti Ranskassa. Suomalaiselle lukemiskulttuurille onkin Eskolan ja
Lingon (1986, 181) mukaan tyypillistä se, että eri ryhmiä erottavan kirjal
lisuuden ohella Suomessa on myös niffle yhteisiä kirjallisia suosikkeja ja
arvostuksia. Tällaisia kirjailijoita ovat suomalaisista Väinö Linna, Mika
Waltari ja Aleksi Kivi, ulkomaisista erityisesti venäläiset kertojat Dosto
jevski, Tolstoi ja Tehov.
Sisältöjen tasolla eräs suomalaisen “kirjallisuusperinnön” elementti on

kansankuvauksen jatkuva suosio. Kirjoissa arvostetaan tavallisen ihmisen
ymmärtävää kuvausta, ja kirjailijat asettuvat yleensä heikomman puolelle.
Tähän yhdistyy suosituimmassa kirjallisuudessa lämmin huumori. (Vrt.
Laitinen 1984, 15—23). Juhani Niemen (1983) mukaan suomalaisten stea
dysellereiden joukossa on huomattavan paljon kriisiaikojen kuvauksia.
Muita keskeisiä laajan suosion saaneen kirjallisuuden piirteitä ovat uskon
nollisuus ja viihteellisyys, jonka tässä voinee tulkita lukijan odotusten
huomioon ottamiseksi myös tekstipinnan tasolla. Lisäksi suomalaisten
suosikkikirjallisuudessa korostavat työn arvostus, kehitysusko ja perheen
ja suvun merkitys yksilön elämässä.
Reseptiotutkimusten tulokset viittaavat siis siihen, että Suomessa on

tavallista paremmin säilynyt niin sanottu yhteinen kirjallisuusperintö (Es
kolaja Linko 1986,21—22, 181). Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat
itse asiassa saaneet ihmiset tarttumaan siihen tiukemmin, etsimään siitä
jotain pysyvää muutosten vastapainoksi. Toisaalta itse tuo perintö on var
sinkin arvostuksia koskevilta osiltaan muotoutunut hyvinkin pitkän ajan
kuluessa ja sen tuottama kirjallisuus puolestaan on tullut osaksi tuota
kulttuuriperintöä. Tuntuu luontevalta otaksua, että mainitut suomalaisille
tyypilliset preferenssit ovat institutionaalisten tekijöiden—julkaisutoimin
nan, kirjallisuuden esittelyn, kouluopetuksen, kirjastojen valikoimien —

vaikutusta. Tätä kysymystä pyritään tässä tutkimuksessa tarkastelemaan
käännöskirjallisuuden välittymisen valossa.
Mainitut tutkimukset ovat kohdistuneet myöhempään aikaan kuin tämä

tutkimus, lähinnä toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen. Lisäksi
tässä aineistossa on kysymys käännöskirjallisuudesta, joka tutkimustenkin
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mukaan on tuottanut kotimaista kirjallisuutta enemmän erotteluja lukijoi
den välillä (ks. esim. Jokinen 1987,73—76). Toisaalta voi kuitenkin olettaa,
että myös käännöskirjallisuuden valintaa ja vastaanottoa ohjaavat saman
laiset kirjallisuuskäsitykset kuin kotimaisenkin kirjallisuuden — tietyin va
rauksin.
Tässä tutkimuksessa pyritäänkin hahmottelemaan kuvaa näistä kirjalli

suuskäsityksistä sellaisina kuin ne näkyvät tutkimuksen aineistossa. Tutki
muksessa on siis kysymys reseptiotutkimuksesta termin laajassamerkityk
sessä (Eskola 1990,164). Tämäonns. ensimmäisen tason reseptiotutkimus
ta erotuksena varsinaisesta (toisen tason) reseptiotutkimuksesta,jonka koh
teena ovat vastaanottoprosessin merkitystä muokkaavat ja välittävät piir
teet.
Tutkimuksen aineiston valikoitumista ja välittymistä tarkasteltaessa on

noussut vähitellen esiin eräs suomalaiselle kirjallisuuden instituutiolle lei
mallinen piirre,jonkajuuret ovat 1800-luvunkansallisuusaj attelussa, mutta
joka korostui 1900-luvun puolella, erityisesti itsenäisyyden aikana. Se on
ideologinenyhdenmukaisuuspyrkimys, joka näyttää läpäisseen kirjallisuu
den instituution eri lohkot. Tuon kehityksen voi yhdistää Erik Allardtin
(1988,19—24) kuvaamaan, teollistumiseenväistämättäliittyvään yhdenmu
kaistumiseen, jota Suomen valtiollisenja kulttuurisen aseman epävarmuus
on korostanut. Sotien välisenä aikana erityisesti kansalaissodan ideologiset
vaikutukset heijastuivat kulttuurin kentälle (Hiedanniemi 1980, 16—19).
Irrottautuminen Neuvostoliitosta oli suomalaista kulttuuria hallitseva pyr
kimys, joka ohjasi asennoitumista myös muihin kysymyksiin (Jalonen
1985, 14—15). Siihen liittyivät tietty kulttuurin sisäänpäin kääntyneisyys
sekämyös Saksaaja heimokansoja suosivankulttuurisuuntauksenmuodos
tuminenvaliitsevaksi suomalaisissakulttuuripiireissä. Tässä tutkimuksessa
pyritään osoittamaan, että tämä yhdenmukaistumiskehitys vaikutti kirjalli
suuden instituutioiden kautta myös käännöskirjallisuuden välittymiseen.
“Yhdenmukaistamispyrkimyksetherättävät ainamyös vastavoimia”(Al

lardt 1988,25). Tästä selittyy edellä mainittu, sotien välisen ajan suomalai
selle kulttuurille leimallinen jakautuminen ryhmittymiin, joilla oli omat
äänenkannattajansaja jyrkästi vastakkaiset näkemykset niin yhteiskunnal
lisista kuin taiteellisistakin kysymyksistä. Vastapainoksi vallinneelle si
säänpäinkääntyneisyydelle etsittiin erityisesti 1920-luvulla vaikutteita Eu
roopasta. Varsinkin liberaalit ja vasemmistolaiset ryhmittymät koettivat
pitää yllä yhteyksiä Eurooppaan, ei vähiten heikolle huomiollejääneeseen
angloamerikkalaiseen maailmaan. Vuosikymmen päättyi kuitenkin talou
delliseen lamaan, joka vahvisti kulttuurista sisäänpäinkääntymistä 1930-lu
vulla.
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ENGLANNTNKTELISENKULTTUURIN
ASEMA SUOMESSA

ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA

Kulttuurin suuntautumisesta

Yksi niistä yhteiskunnallisista kehityslinjoista, joiden valossa tämän tutki
muksen aineistoatulkitaan, on Suomenyhteiskuntaelämässäilmeneväkuit
tuuriorientaation muutos saksalaisesta engianninkieliseen kulttuuripiiriin.
Seuraavassalähestynkulttuuriorientaationkäsitettäkulttuurinvälittymi

sen näkökulmasta.
Kulttuurinvälittymisenvälttämätön vaikkei riittävä ehto onyhteys lähtö-

ja kohdekulttuurin välillä. Kulttuurin välittymistä tapahtuu sitä enemmän,
mitä enemmän yhteyksiä on, mitä pidempiaikaisia yhteydet ovat, mitä
monitasoisempi ja integroituneempi yhteyksien järjestelmä on sekä mitä
enemmän on kyseiseen kulttuuriin myönteisesti suuntautuneita vastaanot
tajaryhmiä.5Kulttuurin välittymisen kehitys tasolle, jota sanoisimme kult
tuuriorientaatioksi, vaatii kaikkien näiden edellytysten olemassaoloa.
Suomen yhteydet Saksaan ja Skandinaviaan ovat menneisyydessä olleet

sekä lukuisammat että pitkäaikaisemmat kuin Englantiin tai varsinkaan
Yhdysvaltoihin, ja tämän seurauksena on varhemmin syntynyt näihin mai
hin myönteisesti suhtautuvia ryhmiä. Saksalaisen orientaation juuria etsit
täessä löytyy historiastajo hansakauppiaiden luomia yhteyksiä, mutta niitä
tärkeämpiä ovat uskonpuhdistuksenjälkeiset kirkolliset yhteydet Saksaan;
aina 1800-luvun lopulle saakka kirkko oli nimittäin keskeinen kulttuurielä
män kehitykseen vaikuttanut tekijä (Hiedanniemi 1980,23).
Suhteet Englantiin olivat ensiksi ja etupäässä kaupalliset. Nämä suhteet

lisääntyivät kun Suomesta tuli —1 870-luvulta lähtien — huomattava sahata
varanja sittemmin selluloosanjapaperin tuottaja. Näiden tuotteiden tärkein
ostajamaa oli Iso-Britannia, jonka osuus oli koko tämän tutkimuksen kat
taman ajan — lukuunottamatta ensimmäisen maailmansodan vuosia — noin
40 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Samalla syntyivät viennin vaati
mat säännöllisetlinjayhteydet,jotka avattiin ensin Englantiin (1883), sitten
Ranskaanja Välimerelleja lopulta Saksaan. (Hynynen-Vähä-Mäkilä 1986,
43, 55—57; Jalonen 1985, 78, 94)
Vaikka Suomen kaupalliset yhteydet Englantiin olivatkin pitkäaikaiset,

ne pysyivät kuitenkin irrallisina kulttuurimme kokonaisuudesta. Yhteydet
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Saksaan olivat jo varhain 1800-luvulla monitasoisemmat, ja ne tiivistyivät
vuosisadan vaihteeseen tultaessa. Ehkä vahvin kulttuuriyhteyksien järjes
telmää luonut ja säilyttänyt instituutio 1800-luvun Suomessa oli yliopisto.
Sen auktoriteettiasema samoin kuin sen vaikutus kouluttamaansa opettajis
toonjavirkamiehistöön oli vahva. Yliopistollekulttuurivaikuttajanaon aina
ollut ominaista hitaus jakonservatiivisuus; juuri tämä piirre on ollut omiaan
tehostamaan saksalaisen orientaationjatkuvuutta Suomessa.
Saksalaisen tieteen asema oli 1 800-luvulla hyvin vahva koko Euroopas

sa; meillä etenkin saksalaisella filosofialla oli erityisasema niiden vaikut
teiden vuoksi, mitä se oli antanut kansalliselle heräämiselle Suomessa
(Hiedanniemi 1980, 20). 1800-luvun lopulta ensimmäiseen maailmanso
taan Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto näyttää sitoutuneen entistäkin
tiukemmin saksalaiseen kulttuuripiiriin. Tätä kuvaavat yliopistossa tarkas
tettujen väitöskirjojen kielisuhteet. Matti Klingen laskelmista yhdistellen
voi todeta, että vielä vuosina 1885—92 tarkastetuista 130 väitöskirjasta 68
oli kirjoitettu jommallakummalla kotimaisella kielellä, 28 saksaksi, 8 rans
kaksi ja 9 latinaksi. Vain yksi engianninkielinen väitöskirja tarkastettiin;
sentekijäolikin ensimmäinenangiosaksiseen tiedemaailmaan suuntautunut
tutkija, Edvard Westennarck. Kaiken kaikkiaan saksalla oli siis jo tässä
vaiheessa johtava, vaikkei vielä dominoiva asema. (Klinge 1989a, 907—
908)
Katsausvuosien 1909—14 tilanteeseen antaa selkeänkuvankielisuhteiden

kehityksestä. Väitöskirjoista oli saksankielisiä peräti 80, kotimaisilla kielil
lä kirjoitettuja 16, ranskankielisiä 6, latinan- tai englanninkielisiä 5 sekä
yksi italiankielinen. Suuntaus on selvä: “saksasta oli tullut dominoiva
kansainvälinen tiedekieli”. (Klinge 1989a, 908—909) Suomen ja muiden
Pohjoismaiden liukuminen Saksan kulttuuri-imperiumiin johtui Saksan
yleisestä noususta suurvalta-asemaan sekä erityisesti sen tieteen noususta
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Toinen merkittävä akateemisten
suhteiden kohde, Ruotsi, toimi lisäksi merkittävänä välittäjänä Saksan
suuntaan. (Klinge 1989a, 909; Hiedanniemi 1980,23)
Saksalaissuuntaus jatkui voimakkaana akateemisissa piireissä koko au

tonomianloppuajan. Erään aikalaisarvionmukaan yliopiston 274 professo
rista, dosentistajalehtorista viisi kuudesosaa oli saksalaismielisiä. Merkit
tävää on, että ylioppilaat olivat aivan yhtä germanofiulisiä kuin opettajansa.
Sodan aikana yliopistoa sitoi lisäksi Saksaan sinne jääkäreiksi menneiden
nuorten “panttipataljoona” — Klingen sanoin (1989a, 929—930) “edellisten
vuosien aatteellisen ja poliittisen suuntautumisen konkreettinen tulos”.
Autonomian ajan viimeisten vuosien poliittinen saksalaissuuntaus liittyi

kiinteästi venäläisvastaisuuteen: jokainen Venäjän vihoifinen oli Suomen
ystävä. Tätä suuntausta vahvistivat oikeiston piirissä vuoden 1917 tapahtu
mat, mutta kansalaissota, johon saksalaiset tulivat mukaan “auttajina”,
latasi tämän asenteen tunteella. Sotien välisenä aikana tätä poliittisen sak
salaissuuntauksenja tunnepohjaisen saksalaisystävyyden leviämistä edisti-
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vät puolestaan aiemmin mainittu sivistyneistön saksalaisen kulttuurin tun
temus, senkielitaitojahenkilökohtaisetkontaktit. Saksankielisenkulttuurin
asiaa Suomessa ajoivat useat vaikutusvaltaiset kulttuurihenkilöt, erityisesti
kansallismielisenjakonservatiivisensivistyneistönjohtohahmotMailaTal
vio ja V. A. Koskenniemi sekä J. J. Mikkola, K. G. Idman ja Ernst
Nevanlinna. Varsinkin 1930-luvulla saksalaisen kulttuurin välittymistä
tuettiin vielä aktiivisella kulttuuripropagandalla, jonka huippukausia olivat
Brittalliedanniemen(1980, 17—28,179) mukaan vuodet 1935 ja 1936. Sen
jälkeen kuitenkin asenteet kansallissosialismia kohtaan jyrkentyivät no
peasti, ja Saksan ajama “pohjoinen ajatus” haudattiin lopullisesti.
Olli Jalonen (1985, 243—244) on huomauttanut, että puhuminen saksa

laissuuntauksesta on virheellinen yleistys. Syynä tähän yleistykseen hän
arvioi olevanmaailmansotien poikkeuksellisen vaikutuksen kulttuurituon
tim kielteisen suhteen Neuvostoliittoon sekä sivistyneistön merkityksen
ylikorostamisen. Lieneekin totta, että varsinkin aktiivinen saksalaisystä
vyys rajoittui vain pieneen osaan sivistyneistöä. Tuo pieni kulttuuripiiri oli
kuitenkin poikkeuksellisen vaikutusvaltainen, ja yhdessä kieli- ja korkea-
koulupolitiikan kanssa se hidasti huomattavasti kulttuuriorientaation vaih
dosta engianninkielisen maailman suuntaan. Sen vaikutusta ei pystynyt
kumoamaan edes se — Jalosen omassa tutkimuksessaan vahvistama — tosi
asia, että käytännön kulttuurituonti,josta suurimman osanmuodosti viihde,
oli jo 1920-luvulla suuntautunut vahvasti angloamerikkalaiseen maail
maan.
Täiicein englanninkieliseen kulttuuripiiriin suuntautunut tutkija Suomen

akateemisessa maailmassa oli jo mainittu Edvard Westermarck. Muita
vuosisadan vaihteen tunnettuja angiofiilisiä tutkijoita olivat kirjallisuuden-
tutkija Yrjö Hirn ja Westermarckin oppilas Rudolf Hoisti. Anglofiilien
vähäisyyttä sivistyneistön piirissä osoittaa, että sekä Hirn että Hoisti joutui
vat Engiannin-suhteidensavuoksi toimimaan niin virallisten kuin epäviral
listenkin poliittisten kontaktien välittäjinä ja jopa kirja-alan agentteina
(Hirn 1943, 161—166; Klinge 1989b, 814; Leino-Kaukiainen 1990, 79).
Hirnin akateemista vaikutusta voi nähdämyös siinä, että hänen oppilaffleen
englantilaisenkielialueenkiijallisuus on ollut luonteva tutkimuskohde (Sa
rajas 1957). Englantilaisen kirjallisuuden suomentajista mainittakoon, että
Aino Malmberg, Helmi Krohnja Elsa Soini olivatläheisessä kosketuksessa
Iso-Britannian kulttuuriin ja välittivät sitä eri tavoin Suomeen.
Yhteydet Yhdysvaltojen kulttuuriin olivat 1800-luvulla vielä hajanaiset

ja paljolti lehdistönja yksittäisten kulttuurivaikuttajien varassa. Esimerkik
si Z. Topelius, Alexandra Gripenberg, Konni Zilliacus ja ruotsalainen
Fredrika Bremer olivat jo suhteellisen varhain henkilökohtaisessa koske
tuksessa Yhdysvaltojen kulttuuriin ja välittivät tietoa siitä Suomeen.
Kulttuunvaikutukseltaan merkittäviä olivat myös amerikkalaisperäiset

aatevirtaukset, jotka saivat Suomessakin vahvan jalansijan. Näitä olivat
NMKY, partioliike, Pelastusarmeija, naisasialiike ja raittiusliike. Näiden
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johtohenkilöillä oli yleensä tiiviit suhteet anglosaksiseen kulttuuripiiriin
aikana, jolloin vahva saksalainen perinne edelleen väritti suomalaista kuli
tuurielämää. Ensimmäisiä angiofiulejä olivat muiden muassa Z. Topelius,
Alexandra Gripenberg ja Aino Malmberg.
Huomattava yhteyksien kanava oli 1870-luvulta alkaen Yhdysvaltoihin

suuntautunut siirtolaisuus. Vuosina 1870—1914 Suomesta lähti lähes
330 000 siirtolaista, minkä jälkeen muuttoliike hiljeni maailmansodan ja
1920-luvun muuttorajoitusten vuoksi. 1 890-luvun puolivälistä ensimmäi
seen maailmansotaan asti Suomi kuului niihin Euroopan maihin, joiden
väestökehitykseen siirtolaisuus vaikutti eniten. (Kero 1986,22—28)
Siirtolaisuuden todellista vaikutusta yhdysvaltalaisen kulttuurin välitty

miseen Suomeen on vaikea tutkia esimerkiksi tämän tutkimuksen aineiston
perusteella. Voinee otaksua— niin kuin on usein tehtykin—, että siirtolaisuus
myötävaikutti merkittävästi myös myöhempään yhdysvaltalaisen kulttuu
rin “invaasioon” valmistamalla sille positiivista ilmapiiriä. Varsinkin alem
mille yhteiskuntaluokille Yhdysvalloista tuli aluksi “ihmemaa,jossa kaikki
oli mahdollista” (Heikkonen 1985, 74). Vaikka Yhdysvaltoja koskevan
tietouden monipuolistuessa myös tuo ihannekuva haalistui vuosisadan
vaihteen jälkeen, vähiten koulutettu yleisö lienee edelleen suhtautunut
koulutettujamyönteisemmin amerikkalaiseen kulttuuriin. Sivistyneenkan
sanosan piirissä säilyi pitempään tietty varauksellinen asenne Yhdysvaltain
henkistä elämä kohtaan.
Merkittävä yhteyksienkanavatuli sotienvälisenä aikanajaeritoten toisen

maailmansodanjälkeenpopulaarikulttuurista,jonka kautta amerikkalainen
kulttuuri — kulutustavaroiden ohella—varsinaisesti tavoitti laajatväestöryh
mät (Virtanen 1988,509). Erityisesti elokuva ja viihdekirjallisuus tutustut
tivat samalla yleisöä Yhdysvaltain oloihin. Onkin mahdollista, että tietyn
lainen viihdekirjallisuus — esimerkiksi Jack Londonin ja J. 0. Curwoodin
erämaaseikkailut — oli nimenomaan vähän koulutetun väestönosan — ja
erityisesti miesten — suosimaa lukemistoa. Sen sijaan amerikkalainen kor
keakirjallisuus löydettiin vasta 1930-luvulta alkaen, kuten tämän tutkimuk
senkin tulokset osoittavat.
Varsinainen läpimurto amerikkalaisen kulttuurin leviämisessä Suomeen

tapahtui siis sotien välisenä aikana, ja “invaasio” onkin jatkunut toisen
maailmansodan jälkeen keskeytymättä. Varsinaisesta amerikkalaisesta
kulttuurisuuntautumisesta tuskin sitä ennen voi puhua.

Englannin kielen aseman kehityksestä

Englannin kielen asema Suomessa oli vielä tämän tutkimuksen kattaman
ajan varsin heikko, niin kummalliselta kuin se nykynäkökulmasta tuntuu-
km. Erityisesti 1 800-luvulla englannin kielen tuntemus oli vähäistä. Ne,
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jotka englantia osasivat, olivatjoko henkilökohtaisestamielenkiinnosta itse
opetelleet sitä tai sitten joutuneet oppimaan sitä työnsä vuoksi, esimerkiksi
kauppaa käydessään. Engiantihan oli nimenomaan kaupan ja merenkulun
kieli, jota siksi opetettiin alusta saakka kaupan ja merenkulun oppilaitok
sissa (Isosaari 1973, 33; Virtanen 1980, 13). Suuria ongelmia kuitenkin
aiheutti se, että oppilailta puuttuivat lähes poikkeuksetta kielen perustiedot
(Virtanen 1980, 34). Oppikouluissa sen sijaan englannin asema pysyi
pitkään heikkona.
Englannin ja muiden uusien kielten aseman parantamista oppikouluissa

vaikeutti autonomian aikana se, että Suomen poliittisen erikoisaseman
vuoksi täällä jouduttiin opiskelemaan pakollisena ensin kahta virallista
kieltä — ruotsia ja venäjää — ennen kuin päästiin lukemaan varsinaisia
vieraita kieliä (saksaa ja ranskaa), joiden ohella olivat ohjelmassa vielä
klassiset kielet. Kun oppilaat joutuivat lukemaan viittä tai jopa kuutta
vierasta kieltä (luen tässä mukaan ruotsin), niin oppimistulos ei voinut olla
tyydyttävä. Lisäksi kielten kouluopetuksen kehitystä vaikeuttivat äkkijyr
kät poliittisen ilmaston muutokset, erityisesti 1872 ja routavuosina 1899—
1905.
Ensimmäisenä englannin kieli oli tullut oppikoulujen ohjelmaan toisessa

autonomian aikana säädetyssä koulujärjestyksessä (1856), jonka mukaan
englantia opetettiin tyttökoulujen viimeisellä luokalla. Tyttökouluissahan
pääpaino oli alun pitäen uusien kielten opetuksessa. Muissa oppikouluissa
— yleislukioissa ja siviiivirkamieslukioissa — ei sen sijaan vielä opiskeltu
englantia. (Hanho 1955, 122—124) Vuoden 1883 koulujärjestyksen myötä
englanti tuli ensimmäistä kertaa pakolliseksi uusiin reaalilyseoihin. Tosin
sen tuntimäärä, 6 viikkotuntia kolmella ylimmällä luokalla, oli varsin
vaatimaton. Routavuosien alkaessa englanti menetti kaikki nämäkin (pa
kolliset) tunnit ja muuttui vapaaehtoiseksi kieleksi, kun venäjän kieltä
alettiin opettaa pakollisena syksystä 1901 lähtien 30 tuntia ja 1903 jo 40
tuntia viikossa. Koulut tosin joutuivat kärsimään vain lyhyen ajan tästä
uusitusta opetusohjelmasta,mutta näinä vajaanaviitenä vuotenamuutokset
olivat äkillisiä ja perinpohjaisia. Lisäksi vuoden 1906 “vähennysmääräyk
sillä” ei palattu ennen vuotta 1901 vailinneeseen tilanteeseen, vaan pakol
linen venäjä säilyi kaikilla poikaoppilailla itsenäistymiseen saakka, ja eng
lannin kielen asema säilyi heikkona sen jälkeenkin.
Monista yrityksistä huolimatta ei itsenäisyyden kahden ensimmäisen

vuosikymmenenaikanakaan saatu aikaanuuttakoulujäijestystä,jotenmaan
oppikouluissa opiskeltiin väliaikaisten lukusuunnitelmien mukaan (Virta
nen 1980, 49). Näissä opetussuunnitelmissa englanti oli vapaaehtoinen
aine, ja vuodesta 1901 aina toisen maailmansodan loppuun sillä oli ainoas
taan4 viikkotuntia! Yksityisoppikouluissaja ruotsinkielisissä oppikouluis
sa tilanne oli hieman parempi. (Paasivirta 1991, 182; Virtanen 1980,54)
Englannin kielen heikkoon asemaan kiinnitettiin huomiota monellakin

taholla. Ensinnäkin kouluväki kannatti uusien kielten aseman parantamista
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entistä voimakkaammin 1800-luvun lopulta alkaen. Etenkin englannin
kielen epävirallinen kannatus vahvistui; samoihin aikoihin näet angloame
rikkalaisesta maailmasta saapuneiden yhteiskunnallisten aatevirtausten
johtohenkilöillä oli yleensä tiiviit suhteet angiosaksiseen kulttuuripiiriin
aikana, jolloin vahva saksalainen perinne edelleen väritti suomalaista kuit
tuurielämää. Helsingin Yliopiston piirissä syntyi 1 890-luvulla Uusfilologi
nen seura (Soci& Nophilologique), jonka aikakauskirjat Mmoires de la
Socit Nophilologique (vuodesta 1893) ja Neuphilologische Mitteilun
gen (vuodesta 1898) toimivat erinomaisina foorumeina uuden kielitieteili
jäpolven ajatuksille. Mainituissa julkaisuissa esiintyi alusta pitäen voimak
kaita kannanottojamodernien kieltenja erityisesti englannin kielen opetuk
sen lisäämisen puolesta6.Aika ajoin tällaisia mielipiteitä esitettiin myös
aikakauslehtien palstoilla. Kirjoittajatolivat yhtämieltä siitä, että englannin
opetusta tuli lisätä, mutta mistä lisätunnit oli otettava? Tyypillistä oli, että
saksan kielen asemaa ei asetettu kyseenalaiseksi. Sen sijaan esitettiin, että
ruotsi oli tehtävä vapaaehtoiseksi oppiaineeksi suomalaisissa ja suomi
ruotsalaisissa kouluissa7.
Sotien välisenä aikana tämä polarisaatio suhtautumisessa ruotsin ja vie

raiden kielten opetukseen jyrkkeni entisestään. Tuolloin oli voimakkaasti
äänessä pieni ryhmä anglofiilejä, jotka — hyvin nykyisen kielikeskustelun
tapaan! — halusivat englannin ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi suomalai
siinkouluihinja ruotsinpoistettavaksi kokonaan oppikoulujen opetusohjel
masta. Tämän polarisaation voi olettaa hidastaneen opetussuunnitelmien
uudistusta, joka tapahtuikin sitten vasta toisen maailmansodanjälkeen.
Englannin kielen virallinen asema pysyi siis koko tämän tutkimuksen

kattaman ajan heikkona, ja useimmat englannin kieltä tarvitsevat joutuivat
hankkimaan taitonsa itse. Tähän oli autonomian aikana syynä Suomen
poliittinen erikoisasema ja sodan jälkeen — kulttuurisen jatkuvuusperiaat
teen ohella — saksan kieltä suosinut kielipolitiikka samoin kuin Suomen-ja
ruotsinmielisten välisen kielitaistelun asemasotaluonne. Englannin kielen
asema, joka tosin tyttökouluissaja yksityisissä oppikouluissa oli keskimää
räistä parempi, vaikeutti engianninkieliseen kirjallisuuteen tutustumistaja
myös suomentajien saatavuutta.
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5UOMENNOSK1RJALLISUUS
KULTTUURINKENTÄSSÄ

Suomennoskirjallisuuden kulttuurisesta asemasta

Suomennoskirjallisuusoli 1 800-luvullausein suomalaisenkulttuurikeskus
telun kohteena, ja sen edistämistä on pidetty tärkeänä Snellmanista alkaen.
Snellman oli ensimmäinen,jokakäytännössäpyrki edistämään suomennos
tenjulkaisemista,ja paljolti hänen vaikutustaan on nähtävissä suomennok
sia julkaisemaan aiotun mutta valtiovallan kiekämän Kauniskirjallisuuden
yhdyskunnan samoin kuin SKS:n palkintokilpailujen taustalla.
SKS kustansi erityisesti 1 860-luvulta 1880-luvulle itse suomennoksia.

Lisäksi se tuki suomennostoimintaajulkaisemalla malliluetteloja suomen
nettaviksi toivotuista teoksista; nämä luettelot toimivat 1 800-luvun loppu
puolen osalta mainiona lähteenä maailmankirjallisuuden kaanonia koske
viin käsityksiin, ja niihin palataan tuonnempana.
SKS:n roolin arvokirjallisuuden suomennoshankkeiden tukijana otti

1900-luvun puolella SuomalaisenKirjallisuudenEdistämisvarat, jotka val
tiopäivät perusti 1908. Niistä tuettiin 1909 alkaen maailmankirjallisuuden
suomennoksia ja 1920 alkaen myös käännöksiä Suomesta muihin kieliin.
Vuoteen 1939 mennessä tuettiin kaikkiaan 92 teoksen suomennuttamista
(Tuuri 1956,21—29).
Valtiopäivät osoitti tarkoitukseen alkuaan 50 000 kultamarkkaa, mutta

rahaston reaalinen arvo laski ajan mittaan huomattavasti, koska korotukset
olivat vähäisiä. Kuitenkin vielä sotien välisen ajan määrärahat olivat sen
suuruisia, että niiden avulla pystyi suorittamaanmerkittäviäkinkäännöstöi
tä, eli ne muodostivat tällöin vielä huomattavan kustannus-ja kirjallisuus-
poliittisen tekijän ohjatessaan yksityisten kustantamojenkäännösvalintoja.
Sodan jälkeen edistämisvaroista suoritetut avustukset sen sijaan riittivät
enää “jonkinlaisiksi lisästipendeiksi” käännöstöitä varten. (Tuomikoski
Leskelä 1977,45)

Suomennoskirjallisuuden määrällinen kehitys

Millainen oli alkuperäisen ja suomennetun kaunokirjallisuuden suhteelli
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Kuvio 2. Suomenkielinen kaunokirjallisuus 1890—1939. Alkuperäinen ja
suomennettu kirjallisuus
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Ks. myös liite 1

nen osuus kaunokirjallisuuden tuotannosta tutkittavana ajanjaksona? Tätä
tutkimustavarten on tehty laskelmat,joiden tulokset esitetäänkymmenvuo
tiskausittain kuviossa 2.
Suomenkielinen kirjatuotanto lisääntyi 1800-luvulla varsin hitaasti, ja

vähäinen tuotantomäärien kasvu johtui lähinnä suomennosten lukumäärän
lisääntymisestä. 1 880-luvulta alkaen lisääntyi alkuperäisen tuotannonmää
rä huomattavasti, ja se ohitti suomennosten määrän 1910-luvun alussa,
joskin käännöskirjallisuudenmäärä kohosi vuosikymmenen lopulta alkaen
ja pysyi suurena 1920-luvun puoliväliin saakka. Kuvion 2 pohjana olevien
tietojen perusteella kaunokirjallisuuden kokonaistuotannon kasvu jatkui
uudella vuosisadalla tasaisena aina 1920-luvun lopulle, jolloin tuotanto
väheni huomattavasti. Syinä olivat lamakausi sekä Suomen liittyminen
(1928) tekijänoikeuksia sääntelevään Bernin sopimukseen, joka esti kään
nättämästä ulkomaisen tekijän teosta ilman lupaa ja palkkiota. Romahdus
tapahtui nimenomaan käännösten määrässä. Yleisemminkin ottaen suo
mennoskirjallisuuden julkaisumäärät näyttävät vaihdelleen huomattavasti
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enemmän kuin alkuperäisen kirjallisuudenmäärät: sillä alueella muutoksia
kustannusohjelmiin on esimerkiksi taloudellisten näkökohtien vaatiessa
helpompi tehdä.
Suomenkielisenkaunokirjallisuuden”käännöskauden’ (ks. esim. Kovala

1989, 126) voi kuvion 2 perusteella kaunokirjallisuudessa karkeasti ottaen
katsoa ulottuvan 1 840-luvulta 1910-luvun alkuvuosiin, jolloin alkuperäis
ten teosten määrä tavoitti suomennosten määrän. Laajamittaisen kirja-
tuotannon alku sijoittuu Suomessahuomattavastimyöhemmäksikuinmuis
sa Pohjoismaissa8.
Onkuitenkin huomattava, että eri kirjallisuuden lajien käännöstenmäärät

ja suhteellisten osuuksien kehitys vaihtelevat melkoisesti. Käännöksistä
valtaosa muodostuu kertomakirjallisuudesta. Sen suomennosten määrä
ylitti selvästi alkuperäisten teosten määrän 1850-luvulta lähtien ja suhde
jatkui tällaisena itse asiassa 1930-luvulle saakka. “Mallinottovaiheen” voi
kuitenkin katsoa päättyneen 1 800-luvun lopulla, jolloin alkuperäisen proo
san määrä jo oli vakiintunut varsin suureksi, lähes 20 nimekkeeseen vuo
dessa. Suomennosten suuri osuus julkaistusta kertomakirjallisuudestajoh
tuu siitä, että proosan — ja nimenomaan ajanvieteromaanien — alueella
kotimainen tuotanto ei pystynyt vastaamaan kysyntään.
Vertailu muihin Pohjoismaihin osoittaa, että Tanskassa ja Ruotsissa on

ollut havaittavissa Suomea varhempi siirtymä käännöskaudestakotimaisen
tuotannon valtakauteen,josta taas on siirrytty 1900-luvunmittaan käännös
ten valtakauteen. Käännökset hallitsivat Tanskan romaanituotantoa aina
1880-luvulle saakka, minkä jälkeen alkuperäinen tuotanto alkoi kasvaa
nopeammin ja ohitti käännökset vuosisadan vaihteessa. Syiksi tähän muu
tokseen Erland Munch-Petersen (1978,972—973,976—979) arvioi kotimai
sen (sekä norjalaisen että tanskalaisen) romaanituotannon vahvuuden ja
Tanskankulttuurielämässävuosisadanvaihteestaalkaenvallinneeneristäy
tymispyrkimyksen. Vuoden 1935 vaiheilla alkuperäisten ja käännästen
suhde kääntyi jälleen selvästi käännösten eduksi, ja tilanne säilyikin täl
laisena aina 1970-luvulle saakka.
Hajanaisten tutkimusten perusteella Ruotsin kirjatuotannossa näkyy sa

manlainen kehitys, mutta alkuperäisen proosakirjallisuuden valtakausi
näyttää olleen vielä lyhyempi kuin Tanskassa. Se osui noin vuosille 1910—
16, minkäjälkeenkäännöksetovatdominoineet. Onkuitenkin lisättävä, että
alkuperäisten romaanien suhteellinen osuus 1800-luvun loppupuoliskolla
on paljon suurempi kuin Tanskassa ennen vastaavaa alkuperäisen kirjalli
suuden valtakautta (Torgerson 1982,32—42). Ruotsissamuutokset suhteis
sa näyttävät muutenkin lievemmiltä.
Kirjamuodossajulkaistun runoudenmäärä on Suomessakoko tutkittavan

ajanjakson ajan ollut varsin vähäinen. Siinä näkyy oikeastaan vain yksi
selvän muutoksen vaihe: 1870-luvulta alkaen nimekemäärät kasvoivat no
peasti. Alkuperäisen runouden kohdalla kasvu kuitenkin jatkui jyrkkänä
aina 19 10-luvulle saakka, kuntaas suomennettujenrunoteostenmääräpysyi
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varsin vakaana — keskimäärin kaksi teosta vuodessa — koko tutkittavan
ajanjakson ajan.
Näytelmäkirjallisuudessa on nähtävissä erityisen jyrkkiä muutoksia al

kuperäistenja suomennettujen näytelmien suhteellisissa määrissä. Näytel
miäjulkaistiin säännöllisesti 1 860-luvulta alkaen, ja 1890-luvulle asti suo
mennoksia ilmestyi enemmän kuin alkuperäisiä näytelmiä. Vuosisadan
vaihteenjälkeen alkuperäisten teostenmäärä kasvoi huomattavasti jyrkem
min kuin suomennosten, ja kasvu jatkui vielä 1920-luvulla. Suomennosten
määrä sen sijaan oli huipussaan vuosina 1898—1913 ja alkoi sitten laskea
nopeasti. 1930-luvulla ilmestyi painettuna enää vain 2—3 suomennettua
näytelmää vuodessa.
Näytelmäkirjallisuuden käännöskauden voi siis katsoa kestäneen 1850-

luvulta 1880-luvun lopulle. Mistä sitten johtui ensinnäkin suomennosten
suuri osuusjulkaistujen näytelmienmäärästä 1800-luvun lopullaja toiseksi
niiden määrän romahtaminen ensimmäisen maailmansodan jälkeen? Yksi
syy oli varmasti seuranäyttämöiden ohjelmistotarve. Kuten Jarl Hellemann
(1970,424) toteaa, 1860-luvulla alkoi Suomessa teatterimania, joka paitsi
joudutti Suomalaisen Teatterin perustamista, näkyi myös seuranäyttämö
perinteenä, jokajatkui pitkälle 1900-luvulle. Koska alkuperäistä näytelmä
tarjontaa ei ollut, piti turvautua kevyeen ulkomaiseen matenaaliin, jota
yleensämukailtiin vapaalla kädellänäyttämöidentarpeisiin. Ilmeisesti juuri
seuranäyttämötoiminnan taantuminen uusien vapaa-ajanviettomuotojen —

erityisesti elokuvan — yleistyessä johti siihen, että ulkomaisten näytelmien
tarve väheni. Kustannusliikkeidenkannalta ei ole koskaan ollut kannattavaa
julkaista näytelmiä puhtaasti kirjalliseen käyttöön.
Nuorisokirjallisuuttailmestyi UllaLehtosen(198 l)jaRiittaKuivasmäen

(1990) tutkimustenperusteellaarvioiden 1800-luvun alkukymmeninä aivan
satunnaisesti, mutta selvää nousua tapahtui vuosisadan puoliväliin tultaes
sa. Yleinen kirjatuotannon kasvu 1880-luvulta alkaen näkyi myös nuo
risokirjallisuuden nimekemäärissä. Tuolloin niiden kasvu johtui nimen
omaan suomennosten määrän kasvusta, joita nimekkeistä oli suurin osa.
Suomalainen kirjallisuus -bibliografioiden systemaattisten osien perus

teella tehdyn laskelman mukaan alkuperäinen suomenkielinen nuorisokir
jallisuus pysyi koko autonomian loppuajankin hienokseltaan jäljessä suo
mennosten määrästä. Vasta noin vuodesta 1919 lähtien alkuperäisiä nuo
risokirjoja ilmestyi lähes joka vuosi enemmän kuin suomennoksia. Ero ei
kuitenkaan muodostunut kovin jyrkäksi; vasta 1930-luvun lopulla näiden
ryhmien välffle syntyi selvä ero siten, että 1930-luvulla alkuperäisiä teoksia
ilmestyi 54 prosenttia ja suomennoksia 32 prosenttia kaikesta suomenkie
lisestä nuorisokirjallisuudesta. ilmeiset syyt tähän olivat lamakausi sekä
käännöstenjulkaisumääriinmuutenkin vaikuttanut Bemin sopimus. Alku
peräisten teosten lisääntymisen ansiosta nuorisokirjallisuuden kokonais
määrä siis itse asiassa kasvoi 1930-luvun aikana.
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Kirjallisuuden aluskasvillisuus: käännäsviihteen nousu

Suomennoskirjallisuudenmäärällisen kasvunhaittapuolena pidettiin 1800-
luvulla usein sitä, että arvokkaiden teosten ohella julkaistaisiin monin
verroin enemmän ala-arvoista. Tästä kirjoitti jo Snellman, ja huoli ilmeni
1800-luvun jälkipuoliskolla — erityisesti 1870-luvulta alkaen — silloin täl
löinmyös lehtien palstoilla. Mielenkiintoinen kysymys on, missä vaiheessa
ja millaisin seurauksin viihde eriytyi omaksi lajikseen Suomessa.
Läpikäydyn aineiston perusteella näyttää siltä, että tuo eriytyminen ta

pahtui hiukan ennen vuosisadan vaihdetta. Aiemmin huoli “roskakirjalli
suudesta” — termi, jota “sensationikirjallisuuden” ohella käytettiin usein
viittaamaan viihdekirjallisuuteen — oli ilmeisestikin saatu ulkomaisesta
polemiikista: kirjoitusten sävykin oli vielä mieluummin varottava kuin
moittiva9.Sen sijaan 1890-luvulla oli jo esitettävänä varoittavia esimerk
kejä kotimaisestakin tuotannosta. Seuraavassa katkelma kärkevästä artik
kelista Roskakirjallisuutta, joka ilmestyi Kaiussa 1896:

Mutta ne monet saksalaiset, ranskalaiset, vieläpä amerikkalaisetldn rikosro
maanit, joissa tilcari ja myrkky näyttelevät pääosaa, ovat kynäilijäin tuotteita,
jotka ovat tarttuneet kynään kaikestamuusta, mutta ei sisällisestä taipumuksesta.
Ja juuri näitä “Berliinin rosvojoukkoja”, “Berliinin pyöveleitä”, “Vaeltavia
juutalaisia”, “Aarniometsän tyttäriä” y.m. on alettu oikein tukuttain kääntämään
Suomen kielelle. Ja suomentaja on sitte vielä joku puoliherra, joka muun elin
keinon puutteessa on alkanut kylvää näitä kyykäärmeen sikiöitä aivan pystymä
tönnä toimeensa. Kieli on kauhean huoletonta ja painos täynnä korrehtuurivir
heitä. Kaikki osottaa, että on antauduttu aivanvieraalle alallejonkunkeinottelij an
houkutuksesta, mikä tahtoo päästä äkkiä rikkaaksi kansaansa turrnelemalla.
Tämä tällairienkeinottelijasepukeutuu “kustantajan” kunnianarvoisaannimeen,
vaikka hänelle paremmin soveltuisi kaupustelevanjuutalaisen arvonimi.

Artikkelissa mainitut teokset näyttävätkin olevan varhaisimpia esimerk
kejä niin sanotusta formulaviihteestä. Niihin viitattiin vielä 1910-ja 1920-
luvullakin, tuolloin etenkin kansanvalistuspiireissä käydyssä polemiikissa
“roskakirjallisuutta” vastaan. Kirjallisuudentutkijoista taistoon osallistui
huomiota herättäneellä tavalla Eino Railo, erityisesti Kirjailijaliiton ko
kouksessa 16.2.1934 pitämässään alustuksessa. Tuon puheen myöhemmin
usein siteerattu motto oli: “Pois ulkomainen kirjallinen rihkama Suomen
julkisesta elämästä — kansallinen omavaraisuus kirjallisuudenkin alalla
kunniaan!”
Railo arvosteli 19 10-luvulla alkanutta halpakirjasarjojen suoraa tai välil

listä vaikutusta suomalaisten lukutottumuksiin. Tämä on hiukan paradok
saalista, sillä Railon johtama Kustannusosakeyhtiö Kirja oli tarmokkaasti
osallistunut huokeahintaisen viihteen julkaisuun. Toisaalta Railo kiinnitti
vielä enemmänhuomiota sanoma-ja aikakauslehtienpulavuosinajatkunee
seen ulkomaisen “agentuuriaineiston” julkaisemiseen. Eräs Railon aiempi
artikkeli osoittaa, että hän kirjallisuushistorioitsijana näki viihteen ja arvo
kirjallisuuden suhteen kompieksimpana kuin mainittu puhe antaisi uskoa;
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ilmeisesti ajattelutavatjuuri 1930-luvulla olivatjyrkentyneetRailonpuheen
kuvaamaan tapaan. Esimerkiksi Mika Waltari hyökkäsi Suomalaisessa
Suomessa (n:o 2 1933, 73—75) samaan sävyyn ulkomaista avantgardea
vastaan.

Yhteenvetoa
Kaikkiaan käännökset hallitsivat suomalaista kaunokirjallisuuden tuotan
toa 1800-luvun loppupuolelle asti, jolloin kotimainen kirjallisuus alkoi
lisääntyä suomennettua nopeammin. 1910-luvulla tapahtui käännöskirjal
lisuuden määrissä voimakas nousu, joka johtui erityisesti käännösproosan
nimekemäärien kasvusta. Tämä liittyy maailmansodan aikaiseen kirjojen
kysynnän nousuun, joka jatkui jonkin aikaa sodan jälkeenkin. Käännöskir
jallisuuden määrät ovat vaihdelleet kotimaista jyrkemmin; esimerkiksi
taloudellisten vaikeuksien tullessa on ollut helpointa supistaa käännöskir
jallisuudenmäärää. Suomennetussakirjallisuudessa puolestaannuorisokir
jallisuuden osuus on vaihdellut muita ryhmiä enemmän.
Suomennoskirjallisuuden kulttuuriseen asemaan liittyvistä seikoista on

tämän tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostava kysymys viihteen ase
masta kirjatuotannon kentässä. Angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden
niinmäärällinenkuinsuhteellinenkinnousupenistuijuuriviihdekirjallisuu
denmäärän lisääntymiseen. Toisaalta viihde on ollut kuuma peruna suoma
laisessa kirjallisuuspolitiikassajo 1 890-luvulta lähtien. Samalla se kytkey
tyy hyvin kiinteästi angloamerikkalaisen kirjallisuuden niin mäaralli seen
kuin laadulliseenkin vastaanottoon Suomessa. Viihteeseen kohdistuva vas
tustus teki siitä—lähinnä yleiskustantajille— ongelmallisen sektorin: yhtääl
tä yleiskustantajatpyrkivät kehittämään korkeakirjallistaprofiiia, toisaalta
ne pyrkivät julkaisemaan kannattavaksi osoittautunutta käännösviihdettä.
1890-luvunalkuunmennessäkirjallisuudeninstituutio oli pääpiirteissään

kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Välitysinstituutiot olivat vakiintumassa
ja hahmottivat tehtäviään. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia
kehityskulkuja ovat erityisesti viihdekirjallisuuden asema kirjallisuuden
kentällä, julkisuuden hajoaminen kulttuurikeskustelussa sekä samaan ai
kaan tapahtunut kansallis-konservatiivisen ideologian ympärillä tapahtunut
yhtenäistymiskehitys, joka läpäisi myös suurimman osan välitysinstituuti
oista. — Seuraavissa luvuissa tarkastellaan, miten nämä kehityskulut näky
vät angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden valikoinnissaja vastaanotos
sa.
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ANGLOAMERIKKALAISEN
KAUNOKIRJALLISUUDEN SUOMENNOKSET

1890—1939

1 800-luvun perintö

Ennen tämän tutkimuksenkattamaa aikaa englantilaistakaunokirjallisuutta
suomennettiin suhteellisen vähän. Ennen vuotta 1890 suomennetusta kir
jallisuudesta (N = 609) oli Vaseniuksen luettelojen perusteella alkuaan
skandinaavista kirjallisuutta 29 prosenttia, saksankielistä kirjallisuutta 29
prosenttia, englaiminkielistä 14 prosenttia, ranskankielistä 9 prosenttia ja
venäjänkielistä 7 prosenttia. Englannista ennen vuotta 1890 suomennettu
kirjallisuus käsittää tämän tutkimuksen ryhmittelyn mukaan käyttökirjalli
suutta 64 nimekettä, arvokirjallisuutta 63 nimekettä, nuorisokirjallisuutta
47 nimekettä ja viihdekhjallisuutta vain 6 nimekettä. Käyttökirjallisuus
puolestaan oli lähinnä hengellisiä kertomuksia, jakson lopulla myös rait
tiuskertomuksia ja joitakin hengellisiä romaaneja.
Eniten suomennettiin odotetusti Joim Bunyanin teoksia, kaikkiaan 7

teosta 33 nimekkeenä. Varhaisia klassikkosuomennoksia olivat lisäksi Da
niel Defoen Robinpoika Kruusen ihmeellinen elämä (A. C. Ohman 1847),
Harriet Beecher-Stowen Tuomo sedän tapa lyhyenä lapsille laadittuna
mukaelmana (J. W. Lillja 1856), Oliver Goldsmithin Maapapin Wakefjel
dissä elämä (G. W. Wiln 1859), Joseph Sheridanin näytelmä Pyhän
Patnkin päivä (SKS 1863) sekä William Shakespearen Macbeth (SKS
1864).
1870-ja 1 880-luvulla ilmestyi muutama romaanisarja, joissa julkaistiin

ajankohtaan nähden jo huomattava määrä engiannistakin suomennettuja
romaaneja. Keskeiset kirjailijat olivat tuolloin Charles Dickens (11 teosta),
Walter Scott (6 teosta 8 painoksena), Mrs. Charles (4 teosta 6 painoksena)
ja J. F. Cooper (3 teosta). Lisäksi SKS aloitti 1879 Shakespeare-suomen
nosten sarjan, jossa ilmestyi Paavo Cajanderin suomennoksina yksi tai
kaksi näytelmäa vuodessa. SKS:llä oli engianninkielisen kaunokirjallisuu
den suomennuttajanamuutenkin pioneerin asema: se julkaisi Novellikirjas
tossaan kaksi Dickensin ja yhden George Eliotin teoksen. Merkittäviä
romaanisarjoja julkaisivat G. W. Edlund, Uusi Suometar (joka julkaisi
ylipainoksina etenkin Dickensin kertomuksia) sekä tarmokas kustantaja
Waldemar Churberg, jonka kahteen sarjaan (1874—78 ja 1879—84) mahtui
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seitsemän englannista suomennettua laajaa romaania.
Suomennostenjulkaisutoimintaa luonnehti 1800-luvulla satunnaisuus ja

määrätietoisuudenpuute, joihin oli ymmärrettävänä syynä suomenkielisen
yleisön pienuus sekä kaikenpuolinen perusedellytysten vähäisyys. Suo
mennoksista ei — hengellisiä kertomuksia ja joitakin romaaneja lukuun
ottamatta — otettu uusintapainoksia, ja painokset olivat pieniä. Englannin
kielisen kirjallisuuden suomennuttamista häiritsi lisäksi sekä suomen että
englannin kieltä taitavien kääntäjien puute.

Suomennosten määrällinen kehitys 1890—1939

Kuten edellä on todettu, engianninkielistä kirjallisuutta alettiin suomentaa
saksankieiseen, ranskankieliseen tai skandinaaviseen kirjallisuuteen ver
rattuna varsinmyöhään. Muttamilloinvoimasuhteidenmuutos täsmällises
ti sanoen tapahtui, ja missä vaiheessa angloamerikkalaisen kirjallisuuden
osuus kasvoi käännöskirjallisuutemme suurimmaksi, niin kuin se on vii
meiset vuosikymmenet ollut (ks. esim. Jalonen 1985)?

Kuvio 3. Suomennettu kaunokirjallisuus 1890—1939
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Tähan kysymykseen vastaamiseksi on kerätty tietoja eri kielialueilta
suomennettujenkaunokirjallistenteostenosuuksistasuomennoskhjallisuu
desta vuoteen 1939. Kuviossa 3 näkyvät kaiken suomennetun kaunokirjal
lisuuden määrät.
Kuviosta käy selvästi ilmi, että englannista suomennetun kirjallisuuden

osuus lisääntyi hitaasti 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa. Suurimman
ryhmän muodosti skandinaavinen kirjallisuus ja seuraavaksi suurimman
saksalainen kirjallisuus. Taitekohta skandinaavisen, saksankielisenja eng
larminkielisen kirjallisuuden määrien suhteessa osui 1910-luvulle, jolloin
engianninkielisestä kirjallisuudesta tuli suomennoskirjallisuuden suurin
ryhmä. Yksinäisen poikkeuksen tähän trendiin muodostaa englanninkieli
sen kirjallisuuden määrissä 1906—07 näkyvä lyhyt huippu, joka johtuu
erityisesti halpojen salapoliisikertomusten tulvasta noina vuosina. Tämä
huippu johtuu osittain — vaikkei suinkaan kokonaan — tilaston laatimis
menetelmästä’°. Muuten engianninkielisen kirjallisuuden osuus kasvoi
suunnilleen yhtä nopeasti skandinaavisen ja saksankielisen kirjallisuuden
osuuksien kanssa.
Mainittua huippua lukuun ottamatta skandinaavisen kirjallisuuden osuus

pysyi suurimpana aina vuoden 1917 tienoille. Saksankielinen kirjallisuus
puolestaan pysyi suomennosten määrässä suunnilleen samoissa lukemissa
engianninkielisen kanssa 1908—14, minkä jälkeen englannista suomenne
tun kirjallisuudenmäärä kasvoi huomattavasti nopeammin. 1920-ja 1930-
luvulla englannista suomennetun kaunokirjallisuuden suhteellinen osuus
oli jo lähes puolet kaikesta suomennetusta kaunokirjallisuudesta.
Kuvio ei kuitenkaan kerro sitä, miten kyseinen kielialueittainenjakauma

vaihtelee kirjallisuuden lajien mukaan. Onkin syytä tarkastella erikseen eri
lajien sisäisiä kielijakawnia; niitä koskevat tarkemmat tiedot on koottu
liitteeseen 2.
Aikuisten kertomakirjallisuuden nimekemaanen tarkastelu osoittaa, että

proosan alueella englannista suomennettua kirjallisuutta ilmestyi muihin
ryhmiin verrattuna runsaasti jo 1870-luvulla. Tähän olivat syynä parin
kustantajan romaanisarjat, joissa englannista suomennetut teokset ovat
varsin keskeisellä sijalla. Jakson 1900—09 osalta englannista suomennetun
kirjallisuudenmäärää nosti edellämainittu tilapäinen nousu vuosina 1906—
07. Huomiota herättää skandinaavisen kirjallisuuden vahva asema, joka
säilyi vielä itsenäisyyden aikanakin. Angloamerikkalainenkirjallisuusohit
ti sen lopullisesti 1920, minkä jälkeen ero kasvoi nopeasti. Saksankielistä
kirjallisuutta alettiin suomentaa aikaisemmin kuin engianninkielistä, mutta
merkittäviä eroja ei syntynyt. Englanninkielinen kirjallisuus ohitti saksan
kielisen vuosisadan vaihteessa, ja sen osuus alkoi kasvaa huomattavasti
saksankielistä nopeammin vuodesta 1915 alkaen. Englannista suomenne
tim kirjallisuuden määrä väheni 1930-luvun alussa — niin kuin muidenkin
suomennosten — mutta vuosikymmenen lopulla siinä tapahtui taas nousu,
joka oli selvästi jyrkempi kuin muiden ryhmien kohdalla.
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Erland Munch-Petersenin (1978, 969, 980 tai 1989, 166—167) tietojen
mukaanTanskassajulkaistunkäännetynromaanikirjallisuudenjoukossaoli
saksankielisellä kirjallisuudella hallitseva asema 1800-luvun kahden en
simmäisen vuosikymmenen ajan. Vuosisadanpuolivälissä taas ranskankie
lisen kirjallisuuden tanskannokset muodostivat suurimman ryhmän. Eng
larmista käännetyn kirjallisuuden osuus puolestaan oli noin kolmannes
kaikesta valtakielistä käännetystä kirjallisuudesta, kunnes vuoden 1890
vaiheilla siitä tuli suurin ryhmä. Ensimmäisen maailmansodan aikana eng
lanninkielisen kirjallisuuden asema vahvistui entisestään, laski vain hiukan
sotien välisenä aikanajanousi toisenmaailmansodanjälkeenniin, että 1955
se muodosti yli 2/3 tanskannoksista. Saksan ja Ranskan kirjallisuuden
osuudet pysyivät yhtä suurina (n. 10 %). Angloamerikkalaisen kirjallisuu
den valtakausi alkoi siis Tanskassa hyvin varhain, mikä johtuu siitä, että
laajamittaiseenkirjatuotantoon päästiin siellä jo 1800-luvun alkupuolella.
Kirjamuodossa julkaistujen runoteosten kielialueittaisen jakauman tar

kastelu vahvistaa sen, mitä edellä todettiin: runosuomennoksia — kuten
runoutta yleensäkin - on aina julkaistu varsin vähän. Suunmman ryhmän
muodostaa suomenruotsalainen lyriikka, jonka suomennosmäärät olivat
korkeimmillaanvuosisadanvaihteenkahdenpuolen. Joi 800-luvunpuolel
la julkaistiin skandinaavista ja antiikin runoutta sekä vuosisadan lopulla
myös saksalaista lyriikkaa, mutta muista kielistä on lyriikkaa suomennettu
vasta tällä vuosisadalla ja silloinkin varsin vähän.
Näytelmäsuomennoksia puolestaan julkaistiin vain muutama ennen

1860-lukua, jolloin niiden määrä nousikin nopeasti. Tämä ilmiö liittyy jo
edellä todettuun näytelmäharrastuksen nousuun. Suurimmillaan jul
kaisumäärät olivat 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, jolloin
eräät kustantajatjulkaisivat seuranäytelmäsarjoissaan runsaastimyös kään
nettyjä näytelmiä. Itsenäisyyden aikana julkaisumäärät putosivat nopeasti.
Suomennetuista komedioista suuri osa oli alkuperältään tuntemattomia
mukailuja, mikä selittää ryhmän “muut” suurta teosmäärää vuosisadan
vaihteen jälkeen.
Selvästi eniten näytelmiä on suomennettu saksan kielestä, joskin varsin

paljon on julkaistu ranskankielisenkin draaman suomennoksia. Autonomi
an ajan loppuvuosina julkaistiin myös skandinaavista ja venäläistä näytel
mäkirjallisuutta suhteellisen paljon suomen kielellä. Engiantilaista näytel
mää sen sijaan edusti lähes yksinomaan Shakespeare, jonka teoksista otet
tiin rinnakkain ensi-ja uusintapainoksia.
Nuorisokirjallisuuden suomennoksetjakautuvat kielialueittain siten, että

saksalaisenkirjallisuuden osuus oli hallitseva koko 1800-luvun ajanja vielä
1900-luvun kahdella ensimmäisellä kymmenelläkin, minkä jälkeen tapah
tui painopisteen muutos engianninkielisen kirjallisuuden hyväksi. Myös
skandinaavinennuorisokirjallisuus ohitti saksankielisen itsenäisyyden ajan
alkuvuosina. Sen sijaan esimerkiksi ranskankielistä nuorisokirjallisuutta
suomennettiin varsin vähän; osuus nousi hiukan 1920- ja 1930-luvulla
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Taulukko 2. Angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden suomennosten jul
kaisumäärät (N= 2274)

Vuosi Arvo- Viihde- Nuoriso- Käyttö- Yhteensä
kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus
ep up ep up ep up ep up ep up

i.v. 1 — 1 — 3 — — — 5 —

1890— 22 2 30 — 46 3 20 3 118 8
1900— 56 9 138 12 55 4 40 8 289 33
1910— 49 20 167 12 99 15 14 2 329 49
1920— 91 37 486 35 142 46 19 8 738 126
1930— 73 43 195 105 76 68 15 4 359 220

Yhteensä 292 111 1017 164 421 136 108 25 1838 436

Selitykset: i.v. = ilman vuotta, ep = ensipainokset, up = uusintapainokset

Tarkein lähde on Vaseniuksen ja Pakarisen Suomalainen kirjallisuus, jota on
täydennetty käyttämällä Jyväskyliin yliopiston kirjaston luetteloita sekä olemassa
olevia tutkimuksia ja bibliografioita, joista keskeiset ovat Durham ja Mustanoja
1960, Hynynen-Vähä-Mäkilä 1986, Kuivasmäki 1990, Ritokangas 1989, Sjösiröm
1989 sekä Gummeruksen, Kariston, Otavan jaWSOY:n kustannustuotteiden bib
liografiat.

Veme- ja Dumas-suomennosten ansiosta.”
Taulukkoon 2 onkoottu koko tässä tutkimuksessa käsitelty aineisto,jossa

onmukana kirjallisuutta laajemmin kuin Suomalainen kirj allisuus -bibliog
rafioiden luokituksiin pohjautuvissa kuvioissa 2 ja 3. Siinä aineisto on
jaoteltu neljään ryhmään, jotka ovat: käyttökirjailisuus, arvokirjallisuus,
nuorisokirjallisuusja viihdekirjallisuus (ks. s. 10—11). Kuviossa4 aineisto
esitetään kymmenvuosittain.
Valtaosa aineistosta kuuluu siis ryhmään viihdekirjallisuus, jolla tässä

tarkoitetaan suomennosten ilmestymisaikana lajityyppisesti viihteeksi kat
sottua kirjallisuutta. Viihde eriytyi näistä ryhmistä viimeisenä, itse asiassa
varsinaisesti vasta 1890-luvulta alkaen, ja sen suomennosten suhteellinen
osuus oli suurin 1920-luvulla (60 %). Arvokirjallisuuden määrä kasvoi
hitaammin ja tasaisemmin. Siihen on luettu myös kaikki kirjallisuus, joka
ei kohderyhmänsä tai aiheensa puolesta ole sijoittunut muihin ryhmiin.
Mukana on siis jonkin verran sellaistakin aineistoa, joka formaalisesti
arvioituna ei sijoittuisi niin sanottuun taiteelliseen kirjallisuuteen. Luoki
tusperusteena ei tässä kuitenkaan ole kirjallinen arvo vaan se, mihin ilmes
tymisajankohdan odotushorisonttiin teos parhaiten sopii.
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Kuvio 4. Englannista suomennettu kaunokirjallisuus 1890—1939

Nimekein&&r
100

80 -

60 -

40 -

20 -

0
1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1939

Vuosi

•KAyttökirjaliisuus ArvoIdrja1lisuus Vi1hdekirjaffl5uu Nuorisokirjallisuus

Englannista suomennettua nuorisokirjallisuutta ilmestyi jonkin verran
jo 1 800-luvun puolivälissä, mutta senkin määrällinen kasvu alkoi 1890-lu
vulla. Nuorisokirjallisuudeksi on katsottu ensi sijassa kirjat, jotka on suun
nattu lapsille ja nuorille; toinen peruste on ollut se, miten kirjat ovat
sijoittuneet kritiikissäja kirjastojen hyllyillä.
Aina 1 860-luvulle saakka valtaosa aineiston kirjoista kuului ryhmään

käyttökirjallisuus. Kyseessä ovat hengelliset kertomukset, joiden kannalla
vuudesta kertoo se, että niistä otettiin oloihin nähden paljon uusintapainok
sia. Tämän ryhmän julkaisumäärä—joskaan ei suhteellinen osuus — kasvoi
uudelleen 1890-luvun alusta alkaen, ja määrä pysyi korkeana vielä tämän
vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä. Tässä vaiheessa kirjat olivat
lähinnä yhteiskunnallisia romaaneja ja raittiuskertomuksia.
Keskeinennäkökulmaangloamerikkalaisen suomennoskiijallisuuden ra

kenteeseen on suomennettujen teosten alkuperä eli se, mistä englantilaisen
kielialueenosistaneolivatperäisin. Engiantilaistakirjallisuutta suomennet
tim 1800-luvulla huomattavasti aiemmin ja runsaammin kuin yhdysvalta
laista kirjallisuutta. Keskeinen syy tähän on, että kontaktit Englantiin olivat
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vanhemmatjamonitahoisemmatkuinYhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen sisäl
lissodanjälkeen alkoi myös Suomeenkantautua tietoja uudeltamantereelta,
mutta vasta vuosisadan lopulla sieltä alkoi tulla merkittävässä määrin
kulttuurivaikutteita, erityisesti teknisten innovaatioidenja yhteiskunnallis
ten aatevirtausten myötä.
1900-lukua on puolestaan kuvattu jopa amerikkalaistumisenvuosisadak

si. Totta onkin, että esimerkiksi kulttuurituonnin alalla Yhdysvaltojen vai
kutus on vääjäämättä kasvanut tämän vuosisadan kuluessa. — Miten tämä
kehitys sitten näkyy suomennoskirjallisuudessa englantilaisen ja amerik
kalaisen kirjallisuuden suhteena? Miten paljon Suomeen on yltänyt eng
lantilaisen kielialueen muissa osissa kirjoitettua kirjallisuutta? Näihin ky
symyksiin etsitään vastausta seuraavassa. Kuvio 5 näyttää, miten aineisto
jakautuu alkuperänsämukaan; ryhmään “muut” on siis laskettu Kansainyh
teisön kirjallisuus,ja ryhmä “tuntemattomat” käsittää englannista suomen
netun kirjallisuuden, jonka alkuperää ei ole saatu selville. Kuviossa 6
puolestaannäkyvät eri ryhmien suhteelliset osuudet suomennetusta engian
ninkielisestä kirjallisuudesta.

Kuvio 5. Englannista suomennettu kaunokirjallisuus alkuperän mukaan
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Kuvio 6. Englannista suomennettu kaunokirjallisuus alkuperän mukaan
prosentteina
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Englantilaisen kirjallisuuden suhteeffinen osuus on ollut selvästi suurin
koko tutkittavan ajanjakson ajan. Vielä autonomian ajan lopulla amerikka
lainen kirjallisuus muodosti viidenneksen englannista suomennetusta kir
jallisuudesta, mutta itsenäisyyden ajan alkuvuosina sen osuus nousi jo yli
kolmannekseen. Vasta sotien välisen ajan lopulla se kuitenkin alkoi tavoit
taa englantilaisen kirjallisuuden osuutta.
Kansainyhteisönkirjallisuutta on ilmestynyt suomemiettuna vasta 1890-

luvulta alkaen. Sen ensimmäinen edustaja oli australialaisen Fergus Humen
Eksyksissä 1890. Kansainyhteisön kirjallisuuden osuus kaikesta suomen
netusta englantilaisen kielialueen kirjallisuudesta on sen jälkeen pysynyt
2—3 prosentin tasolla.
Aineistoon kuuluva, mutta alkuperältään tunnistamaton kirjallisuus kä

sittää koko aineistosta yhdeksän prosenttia. Tunnistamattomia on suhteel
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ryhmässähän tekijän alkuperäja nimikin on perinteisesti ollut vähemmän
merkitsevä kuin teoksen lajityyppi ja kohderyhmä.
Käyttökirjallisuudesta suurin osa on tullut Englannista, joskin yhdysval

talainen hengellinen ja yhteiskunnallinen kirjallisuus nostaa Yhdysvaltain
osuutta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina. Varsin suuri osa
englannista suomennetusta käyttökirjallisuudesta on alkuperältään vaikea
tunnistaa. Tuntemattomien ryhmä muodostaa noin kolmanneksen tämän
ryhmän aineistosta.
Englantilaisen kirjallisuuden osuus nuorisokirjallisuudesta on sen sijaan

pienentynyt koko tutkimusjakson ajan yhdysvaltalaisen kirjallisuuden hy
väksi. Sotien välisenä aikana yhdysvaltalaista nuorisokirjallisuutta suo
mennettiinkin enemmänkuin englantilaista,ja 1930-luvulla senosuusnousi
yli puoleen kaikesta englannista suomennetusta nuorisokirjallisuudesta.
Yhdysvaltalaisen kirjallisuudenjoukossa tosin on huomattavat määrät Ed
gar Rice Burroughsinja Walt Disneyn nuorisokirjoja, kun taas englantilai
nen nuorisokirjallisuus onjakaantunut tasaisemmin eri tekijöidenkeskenja
käsittää keskimäärin laajempia teoksia. Suomennetun kansainyhteisön kir
jallisuuden joukossa on suhteellisen runsaasti nuorisokirjallisuutta, erityi
sesti kanadalaisia eläintarinoita. Alkuperältään tunnistamattomat muodos
tavat noin kymmeneksen aineistosta.
Englantilaista viihdekirjallisuutta suomennettiin koko tutkittavanjakson

ajan selvästi amerikkalaista enemmän, toisin kuin saattaisi arvella. Myös
viihteen kulta-ajan alkaessa maailmansodan aikana nousi amerikkalaisen
kirjallisuuden osuus vain vähän. Sotien välisenä aikana ero tasoittui, mutta
1930-luvun lopulla kasvu englannista suomennetun viihdekirjallisuuden
määrässä johtui jälleen englantilaisen kirjallisuuden määrän noususta. Ero
englantilaisen ja amerikkalaisen kirjallisuuden välillä oli siis vähitellen
tasoittumassa, mutta hitaammin kuin nuorisokirjallisuudessa. Muutama
salapoliisiromaanien suomennos nosti kansainyhteisön maiden osuutta
1 890-luvulla, mutta senjälkeen niiden osuus on pysynyt häviävän pienenä.
Myös tuntemattomia on ollut vähemmän kuin odottaisi.
Arvokirjallisuus”tuotiin” SuomeenvaltaosinEnglannista. Tälle vuosisa

dalle tultaessa yhdysvaltalaisen kirjallisuuden suhteellinen osuus nousi
noin viidennekseen ja 1930-luvulla yli kolmannekseen englannin kielestä
suomennetusta arvokirjallisuudesta. Huomiota herättää, että engiantilaises
ta kirjallisuudesta otettiin selvästi enemmän uusintapainoksia. Ryhmässä
“muu kirjallisuus” on aineistoavain 1920-ja 1930-luvulta. Tuntemattomien
pieni määrä osoittaa, että englannista suomennettu arvokirjallisuus oli
suhteellisen tunnettua; toisaaltaniin sanotustavakavasta kirjallisuudesta on
olemassa paffiaat bibliografiat.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että valtaosa englannista suomennetusta

kaunokirjallisuudesta on ollut engiantilaista alkuperää. Angloamerikkalai
sen kirjallisuuden tulva sotien välisenä aikana ei siis suinkaan ollut yhdys
vakalaistaalkuperää, vaikkaamerikkalaisenjaenglantilaisenkirjallisuuden
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Kuvio 7. Suomennettu englantilainen kaunokirjallisuus. Rakenne (%)
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osuudet suomennoksista olivatkin tasoittumassa 1930-luvun loppua kohti.
Erityisesti nuorisokiijallisuudessa amerikkalaisten teosten osuus on 1900-
luvulla kuitenkin ollut huomattava.
Kuviosta 7 näkyvät ennen toista maailmansotaa suomennetun englanti

laisenkaunokirjallisuudensuhteelliset osuudet. Englantilaisen suomennos-
kirjallisuuden rakenne osoittaa selvästi seuraavia kehityssuuntia. Ensinnä
kin käyttökirjallisuuden — joka on hengellistä kirjallisuutta — osuus oli
1800-luvun lopulle tultaessa vähentynyt huomattavasti arvokirjallisuuden
julkaisemisen tullessa säännöllisemmäksi. Toiseksi viihteen osuus nousi
1 890-luvulta alkaen hyvinjyrkästi 1920-luvun lopulle saakka. Kolmannek
si nuorisokirjallisuuden osuus vaihteli huomattavasti; korkeimmillaanse oli
1 800-luvun viimeisellä kymmenellä, kun taas tutkittavan ajanj akson loppu
osoittaa vähenemistä.
Kuviosta 8 näkyy yhdysvaltalaista alkuperää olevan suomennoskiijalli

suuden jakautuminen eri ryhmiin. Sen mukaan käyttökirjallisuuden osuus
suomennetusta amerikkalaisesta kirjallisuudesta oli vuosisadan vaihteen
kahdenpuolennoin viidennes, jonkajälkeen se romahti. Arvokirjallisuuden
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Kuvio 8. Suomennettu yhdysvaltalainen kaunokirjallisuus. Rakenne (%)
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osuus pysytteli noin kymmenennessä osassa aina 1930-luvulle saakka,
jolloin se kasvoi noin viidennekseen. Viihdekirjallisuuden osuus kasvoi
huomattavan nopeasti aina 1930-luvulle saakka, jolloin se hiukan putosi.
Nuorisokirjallisuuden prosentuaalinen osuus heittelehti amerikkalaisenkin
kirjallisuuden kohdalla huomattavasti; huiput olivat 1890-luvulla ja 1910-
luvulla, jolloin lähes puolet suomennetusta amerikkalaisesta kaunokii]alli
suudesta oli nuonsokirjallisuutta. 1920-luvulla puolestaan yli puolet suo
mennoksista oli viihdettä.
Kansainyhteisön maiden kirjallisuuden suomennoksia ilmestyi siis tä

män tutkimuksen kattamalla ajanjaksolla varsin vähän. Kuten kuviosta 9
on nähtävissä, engianninkielisen kirjallisuuden suomennosten joukkoon
alkoi tulla nmsaainmin myös alunperin kielialueen “periferiasta” peräisin
olevaa kirjallisuutta. Se käsitti valtaosin viihde- ja nuorisokirjallisuutta,
mutta 1920-luvulta alkaenmukana oli myös tämän tutkimuksenkriteereillä
arvokiijallisuudeksi miellettyä kirjallisuutta. Ensimmäinen australialaisen
kirjallisuuden ns. kaanoniin kuuluva teos suomennettiin Ventolan mukaan
kuitenkin vasta 1946. Kyseessä oli Xavier Herbertin Capricomia (1938).
(Ventola 1989, 10)
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Kuvio 9. Suomennettu Kansainyhteisön kirjallisuus. Rakenne
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Vähäiset tiedot Kansainyhteisön kirjallisuuden kulkeutumisesta Suo
meen viittaavat siihen, että koska yhteydet keskukseen ovat paremmat kuin
periferiaanja koska periferiassa tuotettu kirjallisuus joka tapauksessa me
nestyy parhaiten päästyään mukaan keskuksen kiijallisiin prosesseihin,
kyseiset teokset kulkeutuvat varmimmin pieneenja periferiseen kulttuuriin
— kuten Skandinavian maat tai Suomi — saavutettuaan menestystä keskuk
sessa. Tuo keskus puolestaan on ollut Englanti, tutkittavan ajanjakson
lopulla mahdollisesti jossain määrin myös Yhdysvallat. Ku]keutumista
Suomeen on lisäksi huomattavasti edesauttanutmenestyminen Saksassa tai
varsinkinmuissa Pohjoismaissa.

Eniten julkaistut angloamerikkalaiset kirjailijat
Suomessa 1890—1939

Erään näkökulman siihen, millainen kirjallisuus oli Suomessa suosittua
ennen toistamaailmansotaatarjoaa enitenjulkaistujenkirjailijoiden suoma
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Taulukko 3. Eniten suomennetut engianninkieliset kirjailijat 1890—1939

Jack London 100 Elinor Giyn 30
Arthur Conan Doyle 73 John Bunyan 28
William Shakespeare 71 Charles Dickens 27
Zane Grey 54 Hail Caine 26
James Oliver Curwood 52 Florence L. Barclay 25
Edgar Rice Burroughs 51 Alice Gray 25
Berta Ruck 40 Mark Twain 25
Edgar Wallace 31

Luvut ilmaisevat 15 Suomessa eniten kännetyn kirjailijan suomennemn tuotan
non eri painosten ja laitosten kokonaismaarän.

laisen vastaanoton tarkastelu. Seuraavassa käsitellaankin viidentoista Suo
messa eniten julkaistun engianninkielisen kirjailijan tuotannonjulkaisuhis
toriaaja vastaanottoa Suomessa 1890—1939. Kirjailijat käyvät ilmi taulu
kosta 3,johonon kunkin kirjailijan kohdalle koottu suomennettujen teosten
maara.
Seuraavassa näitä kirjailijoita tarkastellaan ryhmittäin, jotka ovat seik

kailukirjallisuus (London, Grey, Curwood, Burroughs), vakavahenkinen
viihde (Barclay, Caine), naistenromaani (Ruck, Giyn), klassikot (Bunyan,
Shakespeare ja Dickens), salapoliisiromaanitja -kertomukset (Conan Do
yle, Wallace) ja nuorisokirjallisuus (Gray, Twain).

Eriimaa kutsuu
Eniten julkaistu angloamerikkalainen kirjailija oli tämän tutkimuksen kat
tamana aikana Jack London (1876—1916). London-suomennosten kaikki
aan sadasta painoksesta oli kertomusvalikoimia 18 nimekkeen verran, ja
niistäkin teoksista, joita vastaa alkukielinen kokoelma, osa oli sisällöltään
alkuteoksesta lyhennettyjä tai muuten muuteltuja. Tamä kiijavuus johtuu
tietenkin siitä, että Londonin tuotannosta valtaosa on kertomuksia, mutta
myös siitä, että näin kustantajat saattoivat julkaista samoja kertomuksia
useita kertoja eri nimekkeiden alla. Sama ilmiö on havaittavissa tässä
aineistossa yhtä selvästi vain Arthur Conan Doylen teosten julkaisuhisto
riassa.
Jack London aloitti tuotantonsa 1903, jolloin ilmestyi The Call of the

Wild, novelletti koirasta, jota veri vetää susien pariin ja joka isäntänsä
menetettyään myös tottelee “korven kutsua”. Teoksesta tuli myyntimenes
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tys —vastoin kustantajienkin odotuksia (Hart 1961,214—215). Kirja saatiin
suomen kielelle 1907 nimellä Erämaan ääni; sen kustansi Kössi Kaatraja
suomensi F. Davidson. Isak Julin julkaisi saman suomennoksen tittelipai
noksena 1912. Vuonna 1922 teos ilmestyi Sosialistin kirjapainon kustan
nuksella nimellä Kun erämaa kutsuu, 1924 Suomen kustannuksella nimek
keellä Erämaa, ja Otava julkaisi siitä uuden suomennoksen 1925; sen oli
laatinut Jalmari Sauli.
Londomn tuotannosta näyttävät painosmäärien perusteella menestyneen

Suomessa hänen esikoisteoksensa lisäksi erityisesti teosten Children of the
Frost, The Sea-Wolf White Fangja A Daughter of the Snows suomennok
set. Kyseessä ovat lähinnä seikkailulliset teokset.
Londonin kirjailijakuvaan kuuluvat myös yhteiskuntakriittisyys ja va

semmistolaiset sympatiat,ja tämä puoli korostuu osassa hänen tuotantoaan.
Tällaisista teoksista julkaistiin joitain myös suomeksi, muiden muassa
Rautakorko (Iron Heel, 1908) 1921, Kadotuksen kansa (The People of the
Abyss, 1903) 1921 ja Pakkopaita (The Star-Rover) 1923. Ne saivat osak
seen hyvin erilaisia kommentteja eri poliittisia näkemyksiä edustavilta
arvioijilta. Toisaaltaniissä tartuttiinyksimielisesti kaupunginjamaaseudun
vastakkainasetteluun, jossa edellinen joutui kriittiseen valoon; tämä sopi
myös suomalaisten arvioijien näkemyksiin (Durham ja Mustanoja 1960,
40-41).
Londonin tapaisen kirjailijan kohdalla on helpoimmin huomattavissa

tässä käsitellyn arvosteluaineiston rajat. Londonia ei nimittäin esitelty
merkittävässä määrin yleiskulmiurilehdissä, mutta sitäkin enemmän sano
malehdissä, erityisesti työväenlehdissä, sekä esimerkiksi perhelehdissäja
NuoressaVoimassa. Toisaalta porvarillisellajatyöväenmieliselläkritiikillä
oli Londonin suhteen yhtymäkohtansakin. Kumpikin suhtautui yleensä
myönteisesti Londonin seikkailukiijoihin, joskin eri syistä, ja kumpikin
kiitteli hänen omaelämäkerrallista teostaan Tuliuiemen tuttavana (John
Barleycom, 1913), joka ilmestyi Otavan kustantamana 1914 (ks. Durham
ja Mustanoja 1960, 39).
Aimo Roinisen (1987) mukaan ryöväestöönvetosivat ensinnäkin Londo

nin aihepiiri ja hänen kirjoittamistyylinsä, jotka vaikuttivat Londonin suo
sioon laajemminkin. Toinen seikka oli Londonin työläissyntyperä. Nämä
kaksi tekijää vetosivat laajoihin yleisöjoukkoihin—jopa niin, että työväen-
lehdissä häneen usein liitettiin muotikirjailijan epiteetti hiukan negatiivi
sessa mielessä. Lisäksi Londonin sosialistisuus vetosi tietoisimpiinja jär
jestäytyneisiin työväenliikkeenjäseniin. Tosin osa arvioijista— esimerkiksi
Edvard Valpas—oli hänen teostensa yhteiskunnallisenmerkityksen suhteen
varauksellinen.
Londonin tuotannon kaksijakoisuus — yhtäältä suosittua ajanvietekirjal

lisuutta, toisaalta yhteiskuntakritiikkiäja sosialismin propagointia— askar
rutti eräitä poliittisesti asennoituneita kriitikoita, esimerkiksi Yrjö Sirolaa
ja Allan Walleniusta. Vaikka Londoniin ei “valveutuneessa” kritiikissä
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suhtauduttukaan varauksettoman kiittävästi, hänestä syntynyt kuva oli sen
piirissä kaikesta huolimatta vahvasti myönteinen. Tätä oli omiaan lisää
mään Londonin esittämä kieltolakivaatimus, joka oli tärkeä 1910-luvun
suomalaiselle työväenliikkeelle. Niinpä Londonin Tuliliemen tuttavana
(1914) oli Rautakoron ohella keskeisiä esille nostettuja yksittäisiä teoksia.
Miksi sitten Jack Londonista tuli Suomessa niin suosittu? James Hart

(1961, 214—215) kuvaa Londonin vetovoimaa seuraavasti:

Londonin vahvuus olivat hänen luontokuvauksensa, joissa ihminen tai eläin
selviytyi kohottautunialla toisten yläpuolelle. Juuri tämä vetosi lukijoihin, jotka
käänsiväthänennietzscheläisenoppinsaoman elämänsä kielelle, uneksienkars
km individualistisistamenestystarinoista, joita todellisuus ei heille suonut.

Kiinnostavaaon, ettäRuotsissaLondonin lähes koko tuotanto käännettiin
vajaassa kymmenessä vuodessa; tosin kirjamarkkinat olivat siellä kehit
tyneemmät kuin Suomessa. Skandinavianmaissa Suomea lukuun ottamatta
Londomn teokset käännettiin suunnilleen samaan tahtiin; kulminaatio osui
1910-luvulle. Sen sijaan SaksassaLondonin läpimurto tapahtui vasta 19 10-
luvun lopulla, ja kiinnostuksen huippu osui 1920-luvun puoliväliin. Paljon
viileämmän vastaanoton London sai Ranskassa, jossa hänen teoksiaan
käännettiin lahinna 1920-luvulla ja vähemmän kuin Saksassa ja Pohjois
maissa. Myös Unkarissa Londoniin tutustuttiin vasta 1920-luvulla, jolloin
sitten syntyikin London-boomi. Venäjällä ja Neuvostoliitossa Londonin
asema on ollut vahva, ja hän on ollut vallankumouksen jälkeisen ajan
luetuinulkomainenkirjailija. (Rehn 1974, 12l—123)SuomenhyväLondon-
vastaanotto on siis yhteinenmuidenPohjoismaidenja Neuvostoliiton kans
sa, kun taas muualla London-innostus alkoi myöhemmin ja jäi vähäisem
mäksi.
Toisesta erämaaseikkailujen kirjoittajasta, James Oliver Curwoodista

(1878—1927) tuli vanna sijoitus suomalaisille kustantajilleen, joita olivat
lähinnä Karisto jaMinerva. Ensimmäiset Curwoodit suomennettiin yllättä
vän tuoreeltaan. Vuonna 1912 julkaisi Karisto romaanin Erämaan tytär,
joka oli Aukusti Salon laatima suomennos edellisenä vuonna ilmestyneestä
alkuteoksesta The honor of the big snows. Kolme vuotta myöhemmin
Karisto jatkoi romaanilla Jack Howlandin seikkailut (suom. Eero Alpi),
jonka alkuteos oli 1910 ilmestynyt Danger Trail. Kirjat oli sijoitettu yhtiön
silloiseen halpasarjaan Kariston 50 p:n romaaneja.
Curwoodin romaanien suomennuttamisessa tuli kuitenkin tauko, ja mitä

alettiin kustantaa järjestelmällisesti vuodesta 1922. Asialla olivat tällöin
rinta rinnan Karisto jaMinerva. Karisto aloitti Curwoodin koirista kertovil
la eläintarinoilla Kazan, susi-koira (1922, suom. Jussi Tervaskanto) ja
Kazanin poika (1923, suom. Valfrid Hedman). Niitä seurasi viisi muuta
erämaaseikkailua,joista neljä ensimmäistä sijoitettiin Nuorisonkirjoja-sar
jaan. Karisto julkaisi Curwoodia kaikkiaan yhdeksän nimekettä, joista
kolme pääsi 1930-luvulla toiseen painokseen.
Vielä Karistoa enemmänCurwoodiajulkaisiMinerva, joka vuosien 1923
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ja 1930 välilläjulkaisi häneltä kaikkiaan 17 nimekettä. Huomiota kiinnittää
kaksi seikkaa: Minerva ei ottanut teoksista uusintapainoksia — mikä tosin
ei kuulunut sen tapoihin muutenkaan — ja toiseksi suuressa osassa sen
julkaisemia Curwood-suomennoksia oli ilmoitus tekijän antamasta suo
mennuttamisluvasta. MyösWSOYjulkaisi Curwood-suomennoksia. Ensi-
painoksia niistä oli kuitenkin vain kaksi 1922 julkaistua, minkä jälkeen
yhtiö ilmeisesti luovutti kentänmuille halukkaille. Vuosina 1932—39 välillä
yhtiö julkaisi 23 uusintapainosta Minervan alkuaan julkaisemista suomen
noksista.
Suunnilleen yhtä paljon kuin Curwoodinkin teoksia — 54 nimekettä —

suomennettiin lännenromaanien kirjoittajanZane Greyn (1875—1939) tuo
tantoa. Westemien nousukauden aloitti juuri Greyn, nuorennewyorkilaisen
hammaslääkärin, vuonna 1906 omalla kustannuksellaan julkaisema histo
riallinen seikkailuromaani Betty Zane, jonka aiheena on Fort Henryn vai
taus 1782. Tämän jälkeen Greyn romaanit painettiin niin pian kuin hän sai
ne valmiiksi, ja painopiste siirtyi tutkitusta historiallisesta taustasta jännit
tävään, Vanhaan Länteen sijoitettuun toimintaan.
Ensimmäinen Greyn suomennetuista romaaneista ilmestyi 1920: se oli

Kirjan kustantama Lännen tähtien alla (Under Westem Stars, 1914), jonka
oli suomentanut Väinö Nyman. Vuonna 1922 julkaistun Salaperäisen rat
sastajan (The Mysterious Rider, 1921) tavoin siitä otettiin jo tämän tutki
muksen kattamana aikana neljä painosta. Lähes kaikista Suomessajulkais
tuista Grey-suomennoksista ensipainoksen julkaisikin 1920-luvulla Kirja
jauusintapainoksetKirjan kustannusvarastonostanut WSOY, jolle tällaiset
halvat menekkikirjat olivat 1930-luvun hankalina aikoina tervetulleita.
Kaiken kaikkiaan tutkimuksen kattamana aikana Greyltä julkaistiin suo
meksi 21 teosta 54 painoksena. Greystä on tullut seikkailummaanin stea
dyseller Suomessa, sillä hänen teoksistaan otettiin uusintapainoksia 1950-
luvulla runsaasti ja vielä viime vuosikymmeninä yksittäisiä painoksia.
Miehille tarkoitetun seikkailukirjallisuuden alalla ovat tapaus sinänsä

Edgar Rice Burroughsin (1875—1950) Tarzan-kiijat. Aiheeltaan ne näyt
täisivät olevan sukua Rudyard Kipiingin kertomuksille ja Henry Rider
Haggardin myös Afrikkaan sijoimiville viidakkoseikkailuille, mutta Bur
roughs itse väitti, että hänen ainoa vinkkeensä oli tarina Romuluksestaja
Remuksesta (Hart 1961,219). Yksikään yksinäinen Tarzan-romaani ei ole
noussut toisten yläpuolelle, ja niinpä yksikään niistä ei ole esiintynyt kovin
korkealla bestseller-listoilla. Sen sijaan koko sarjaa,jokakäsittää kaikkiaan
yli 30 romaania, on painettu yli 25 miljoonaa kappaletta 56 kielellä.
Tarzan of the Apes ei ilmestyessään 1914 herättänyt suurtakaan huo

miota,muttavähitellenhahmo tuli tunnetuksijasuosituksi. Myös Suomessa
ensimmäinen Tarzan-kiija (Tarzan, apinain kuningas, 1921) ohitettiin il
man suurempaa hälyä, mutta vähitellen Tarzanit vakiinnuttivat maineensa
ja asemansa (Simojoki 1950,92). Karisto varasi Burroughsin teokset lähes
kokonaan itselleen; sen politiikkaan kuului kahmia oikeuksiamahdollisesti
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meneviksi osoittautuvista kirjoista ja joskus jopa tekijän koko tuotannosta.
Burroughsilta Karisto kahmaisi Tarzan-ja Mars-kirjat, mikä osoittautuikin
kannattavaksi toimenpiteeksi. Vuonna 1921 ilmestyneen ensimmäisenTar
zan-suomennoksen jälkeen kustannustalo julkaisi vuosittain useita uusia
Tarzan-romaaneja, ja vuodesta 1923 rinnalle tuli Mars-sarja. Kolmen ni
mekkeen verran Burroughsia suomennutti myös Minerva. Kaikkiaan Bur
roughsia julkaistiin suomeksi ennen toista maailmansotaa 26 teoksen ja
yhteensä 51 painoksen verran.

Hail Caine ja Florence L. Barclay

HallCainelta(1 853—1931) julkaistiintämäntutkimuksenkattamana aikana
suomeksi 15 teosta 26 painoksena. Ensimmäisenä niistä ilmestyi 1898—99
Kristitty (The Christian, 1897) Aino Malmbergin suomennoksena ja Ota
van kustantamana. Tästä Cainen kotiseudulle, Man-saarelle, sijoitetusta
vakavahenkisestä tarinasta tuli Suomessakin suosittu, ja siitä otettiin vuo
sina 1905 ja 1924 uusintapainokset. Lisäksi sitä esitettiin näytelmäsovituk
sena.
Cainen suosiota Suomessa kuvaa se, että hänen teostensa ensimmäisiin

suomennoksiinpyydettiin lupa tekij ä.ltä,mikämuuten oli harvinaista. Teok
sen Ikuinen kaupunki (Etemal City, 1901) — jonka Otava julkaisi jälleen
Aino Malmbergin kääntämänä 1901—02 — suomennos laadittiin käsikirjoi
tuksesta, mikä sekin oli aivan uutta. Myöhemmin Cainelta suomennettiin
kirja lyhyin väliajoin, 1920-luvulla useitakin vuodessa.
Kaksi ensimmäistä Caine-suomennosta julkaisi Otava, mutta sitten

WSOY varasi Cainen kokonaan itselleen siten, että kahta lukuun ottamatta
se julkaisi loput suomennokset ja hankki Otavaltakin sen kustantamat
suomennokset. Camen romaanit olivat suomalaisillekin kustantajilleen to
dennäköisesti kannattavia, sillä niiden suomennosten painokset olivat var
sin suuret. Suomennoksista ehtivät Kristitty, Ikuinen kaupunki, Tuhlaaja
poika (WSOY 1905, alk. The prodigal son, 1904), Ihmisen herra (WSOY
1921, alk. The masterofman, 1921) jaMan-saaren tyttö(WSOY 1923, alk.
The woman of Knockaloe, 1923) tämän tutkimuksen kattamana aikana
kolmanteen parnokseen.
Hall Caine sijoitettiin suomalaisessa vastaanotossa arvokirjallisuuden ja

viihteen välille: vakavahenkinen tendenssi ja ilmeiset pyrkimykset miljöö-
ja henkilökuvaukseen aiheuttivat, että hänet otettiin varsinkin aluksi vas
taan myönteisesti ja vakavasti otettavana kirjailijana. Muutaman vuoden
kuluessa Caine kuitenkin leimattiin lehtikritiikissä jo viihdekirjailijaksi.
Sen sijaan Arvostelevan kirjaluettelon arvostelijat suhtautuivat Cainen
teoksiin vakavasti ja pitivät niitä paitsi vakavahenkisyytensä, myös tekota
pansa puolesta erityisen suositeltavina kirjastoille. flmeisesti juuri rajata
pauksen luonteensa vuoksi kritiikki arvioi Hail Cainen kirjat etenkin vuo
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sisadan alkuvuosina varsin ahkerasti.
Eräs angloamerikkalaisen suomennoskirjallisuuden steadysellereistä on

Florence L. Barclayn (oik. Charlesworth, 1862—1921) romaani Rukous
nauha (The Rosary, 1908). Se kertoo vaatimattomasta tytöstä, joka laulaa
sokealle rakastetulleen sentimentaalista laulua “Rukousnauha” herättääk
seen tämän uskon. Barclaystä tuli menestyskirjailija myös Suomessa. Ru
kousnauhasta otettiin ennen toista maailmansotaa viisi painosta, ja sen
suosio on jatkunut myös sen jälkeen; romaanista otettiin 11. painos 1958.
Barclayn teoksia suomennettiinkin tämän hyvän alun jälkeen pienessä
ajassa paljon; kaikki esikoisteoksen jälkeen suomennetut 11 teosta ilmes
tyivät vuosien 1915 ja 1922 välillä, ja useimmista otettiin vielä lisäpainos.
Barclayn teokset kuitenkin myös unohdettiin pian, Rukousnauhaa lukuun
ottamatta. Muista teoksista mainittakoon suomennosten ilmestymisjärjes
tyksessä Shenstonen rouva (WSOY 1915), Ajan ratas (WSOY 1916) ja
Tähden johtaessa (Gummerus 1916).
Kaiken kaikkiaan Barclayn teoksia ilmestyi tutkimuksen kattamana ai

kana suomeksi 12 nimekettäja yhteensä 25 painosta. Barclay kuului alusta
alkaen WSOY:n ohjelmaan, joskin myös muut hänen saamansa suosion
huomattuaan koettivat päästä siitä osallisiksi. WSOY julkaisi Barclayn
teoksia kaikkiaan kuusi, Gummerus ja Minerva kaksi sekä Suomi ja Kirja
kumikin yhden. WSOY ehti kuitenkin poimia päältä parhaat ja suosituim
mat’
Kiinnostavaa on, että Barclayn kaksi ensimmäistä suomennettua teosta

otettiin myönteisesti vastaan ja että ne hyväksyttiin myös taiteelliselta
kannalta. Arvostelevan kirjaluettelon arvioissa 1914 ja 1916 ylistettiin
erityisesti teosten puhdashenkisyyttä mutta myös sitä, etteivät ne aiheen
tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta olleet ylitunteellisia. Jälkimmäi
sessä kirjoittaa nimimerkki V-ri L-n:

Kuvaus voimakkaan, itsensäuhraavan tohtori Brandin ja hänen kauniin, mutta
rakkaudessaankin pintapuolisen ja itsekkään vaimonsa suhteesta, joka vihdoin
erään järkyttävän tapauksenjohdostamuodostuu molemminpuoliseksi. — Kerto
mus lienee jonkinmoinenjohdanto suosittuun “Rukousnauha”-romaaniin. Se on
kirjoitettu tavattomafia hienoudella ja sydämellisyydellä, olematta silti äitelän
tunteellinen. Erittäin sopivanuorisokirja;vaatii jossainmäann sielullisesti sivis
tynyttä lukijaa.

Myös Helmi Krohn kiittää arviossaanBarclayn Rukousnauhasta teoksen
tendenssiä, joka on “erinomaisen terve”. Kuitenkin hänen arviossaan viita
taan myös siihen, että teos ei vakavahenkisyydestään huolimatta ole erityi
sen syvällinen tai omaperäinen. Hän kirjoittaa: “tunnustettava on, että
Barclay on sukua Cainelle”. Hail Cainehan on myös kirjailija, jonka vas
taanotossa sovellettiin ensin taiteen kriteerejä, mutta jonka varsinkin lehti-
kriitikot sijoittivat parin ensimmäisen teoksen jälkeen yksimielisesti viih
teen kategoriaan. Myös Krohn tekee tavallaan tämän sijoituksen Barclayn
osalta: hän jatkaa, että Rukousnauha ei ole “herkkusuille, vaan suurelle
yleisölle” (Valvoja 1914, 387). Barclayn myöhemmät teokset saivat kui
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tenkin jo Arvostelevassa kirjaluettelossakin varauksellisen vastaanoton,
jota kuvaa V-ri L-rin arvostelu romaanista Silkkiäispuun alla (1916):

Romaani on taiteellisesti heikko, tekemällä tehty; melkein kauttaaltaan puuttuu
luonnollisuutta,jotaei kauneinkaan—usein liian imelä—kielivoikorvata. Tuntuu
kuin liikatuotanto vaivaisi kiijailijatarta, joka ei enää ole päässyt “Rukous
nauha”-romaaninsa tasalle.

Mainittakoon, että vielä 1930, kun romaanista ilmestyi viides painos,
Lauri Pohjanpää kirjoitti Arvostelevassa kiijaluettelossa: “Barclayn Ru
kousnauha on saanut Suomessa paljon lukijoita eikä ilman syytä: se on
vakava ja raikas, huumorinmaustama rakkausromaani ilman sentimentaa
lisuutta. Hyvä kirjastokirja.” Tämä arvio oikeastaan sisältää ne kriteerit,
jotka naistenromaanin on täytettävä tullakseen steadyselleriksi; ja sellaisen
tyyppiesimerkki Rukousnauha ilman muuta on.

Sherlock Holmes ja luutnantti Romuluu
Arthur ConanDoylen (1859—1930) ensimmäinen Sherlock Holmes -kerto
mus A Study in Scarlet ilmestyi 1887, ja ensimmäinenkokoelma, The Sign
of Four 1890. Sitä seurasi The Adventures of Sherlock Holmes (1892),
jonka jälkeen Conan Doyle antoi sankarinsa — ilmeisestikin — pudota
professori Moriartyn kanssa koskeen. Hän kuitenkin palasi Holmes-kerto
muksiin, joita ilmestyivät vielä The Hound of the Baskervilles (1902), The
Retum of Sherlock Holmes (1905) ja The Case-Book of Sherlock Holmes
(1927). Kaikkiaan Conan Doylen Holmes-tuotanto käsittää 56 kertomusta
ja neljä romaania. (Ekholm 1985, 24—25)
Arthur Conan Doylen tuotantoa suomennettiin kaikkiaan 73 painoksen

verran. Huomiota kiinnittää, että useita samoja tai osittain samoja kerto
muksia julkaistiin uuden nimekkeen alla. Conan Doylen tuotantoa julkaisi
peräti 24 kustantajaa; tämä kertoo siitä, että erityisesti pienkustantajat
käännättivät sitä ahkerasti. Conan Doylen salapoliisikertomuksia julkaisi
erityisesti Kirja, muttamyös Yrjö WeilinjaWSOY (joka hyödynsi Kirjalta
ostamaansa varastoa) ja Otto Andersin. Conan Doylen muita kuin salapo
liisikertomuksia julkaisivat eniten Kirja ja Gummerus, molemmat kuusi
nimekettä.
Mielenkiintoista on, että Conan Doyle sai Suomessakin osakseen arvos

tusta varsin varhain, vaikka muuten salapoliisiromaaneihin suhtauduttiin
vielä vuosisadan vaihteessa epäillen. Arvosteleva kirjaluettelo esitteli hä
nen tarinoitaanjo 1905 myönteisesti,ja 1920-luvullaHelle Kannila kirjoitti
niistä puolustelevasti. Conan Doyle lieneekin raivannut tietä lajityypin
arvostuksen nousulle Suomessa. (Ekholm 1985,25)
Englantilaisen Edgar Wallacen (1875—1932) on arveltu olevan kaikkien

aikojen suosituin jännityskiijailija. Hän oli tavattoman tuottelias ja kirjoitti
kaikkiaan 173 romaania ja 17 näytelmää. Tuotteliaisuuden kääntöpuoli oli,
että hänen teoksensa olivat yleensä kaavamaisia ja henkilöt pitkälle tyypi
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teltyjä. Wallacen salapoliisiromaaneille on tyypillistämonimutkainenjuoni
ja yllättävä loppukäanne. Niiden vahvana puolena on pidetty dialogia ja
taitavaajännityksen kehittelyä. (Steinbrunner-Penzler 1976,407) Ne edus
tivatlajityypintoiminnallistalinjaa,jossaasetettiin vastakkain suurkaupun
ginjärjestäytynyt rikollisuus ja poliisivoimien ulkopuolinen etevä rikostut
kija (Kukkola 1980, 54, 64).
Wallacen romaaneja julkaistiin tämän tutkimuksen kattamana aikana

suomeksi kaikkiaan 27 teosta 31 painoksena. Suurin osa suomennoksista
on jännitys- ja salapoliisiromaaneja. Niitä julkaisivat lähinnä Otava (15
painosta) ja Karisto (8 painosta). Kukkolan mukaan Wallacen suosio Suo
messa oli suurimmillaan 1930-luvulla, mutta vielä 1950-luvulla hänen
jännityskirjoistaan otettiin uusia painoksia (Kukkola 1980,54).
Ehkä Wallacenjännitysromaaneja tunnetummiksi ovat kuitenkin tulleet

Wallacen Sandi-sarjan kirjat. Ne ovat Afrikkaan sijoittuvia seikkailuro
maaneja, joiden keskeiset henkilöt ovat siirtomaavirkamies Sanders ja
hänen apulaisensa luutnantti Romuluu (Bones). Sandi-sarjan kirjoja suo
mennutettiin neljä, jotka kaikki kustansi Gummerus.

Kolme klassikkoa
John Bunyanrn (1628—88) teoksia suomennettiin 1800-luvun mittaan run
saasti, yhteensä kuuden teoksen ja 27 painoksen verran. Bunyanin tunne
tuimmasta teoksesta Kristityn vaellus (1678), joka useimmissa herätysliik
keissä otettiin suopeasti vastaan, ilmestyi yhdeksän painosta. Bunyanpysyi
varsin ajankohtaisenavielä tämänkin tutkimuksenkattamana aikana. Häntä
julkaistiin 28 painoksen verran; niistä Kristityn vaelluksesta otettiin 17
painosta. Mukana tässä luvussa ovat teoksen jommasta kummasta osasta
julkaistut suomennokset sekä kolme lapsille laadittua lyhyttä mukaelmaa.
Kaupaifisista kustantajista teoksen julkaisi Otava ensin K. Suomalaisen

käännöksenä 1903 ja sitten Erkki Kailan suomentamana 1933. Pääasiassa
Bunyan-suomennoksetkuitenkinlevisiväthengellisenkirjallisuudenmark
kinoiden kautta. Myös kirjastoihinniitä hankittiin varsin valikoivasti, joten
osa julkaistuista laitoksista ei päätynyt lainkaan yleisiin kirjastoihin.
Ehdottomasti tärkeimpänä niiden maailmankirjallisuuden klassikkojen

joukossa,joiden suomentamistapidettiin 1 800-luvulla toivottavana, nähtiin
William Shakespearen (1564—1616) tuotanto. Tehtävä koettiin paitsi tär
keäksi, myös erittäin vaikeaksi. Mutta kun haaste on suuri, on tuloskin
joskus erityisen hyvä: Paavo Cajanderin vuosien 1879 ja 1912 välisenä
aikanavalmistunut Shakespeare-suomennosten sarja on eittämättä suomen
noskirjallisuuden historianmerkittävin saavutus.
Ensimmäisenä Shakespeare-mukaelmana voi pitää majuri Jaakko Fred

rik Lagerwallin 1830-luvulla laatimaa teosta Ruunulinna. Ensimmäinen
“oikea” Shakespearen näytelmän käännös oli kuitenkin Kaarlo Slöörin
1864 ilmestynyt suomennos näytelmästä Macbeth. Vielä Slöörinkin suo-
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mennosta pidettiin liian varhaisena yrityksenä, koska suomenkielen ei vielä
katsottu olleen tarpeeksi korkealla kehitysasteella, kuten esimerkiksi Au
gust Ahlqvist Suomettaressa arvioi.
Vuonna 1872 perustetun Suomalaisen teatterin päämäärä oli kehittyä

klassikkojen vaalimalle tasolle, ja nimenomaan Shakespearen näytelmien
esittäminen suomenkielisellä näyttämöllä oli teatterin vaativa tavoite.
Vuonna 1875 teatterin piirissä alettiinkin suunnitella Shakespearen näytel
mien suomennuttamistanäyttämölle tuomistavarten. Tätävarten pyydettiin
Kaarlo Slööriltä Hamiet-suomennosta. Slöör aloitti työn, mutta se ei kui
tenkaan jostain syystä valmistunut koskaan, eikä hänen suomentamastaan
tekstistä ole mitään tietoa’3. Seuraavaksi Shakespearen näytelmien suo
mentamisen otti hoitaakseen Paavo Cajander, joka päätoimekseen hoiti
yliopiston suomen kielen lehtorin virkaaja oli aiemmin suomentanut muun
muassa Daniel Hjortin sekä julkaissut omaa runoutta.
Aloitteen Cajander teki itse tiedustelemalla keväällä 1878 SKS:lta, ottai

siko se kustantaakseen Shakespearen draamojen suomennokset. Näytteeksi
hän liitti suomentamansa Hamietin, joka todettiin kaikin puolin onnis
tuneeksi. Näytelmä ilmestyi seuraavana vuonna, ja sen jälkeen Cajander
suomensi keskimäärin yhdennäytelmän vuodessa. 190O-luvunpuolellahän
sai virkavapautta yliopiston suomenkielen lehtorin toimestaan, mikä mah
dollisti keskittymisen suomennostyöhön. (Tarkiainen 1931,35)
Shakespearen näytelmien suomennoshankkeella oli sikäli erikoinen ase

ma muuhun tässä tutkimuksessa käsiteltävään kirjallisuuteen verrattuna,
että sillä oli varsinkin 1880-luvulla kustantajan ohella tavallaan toinenkin
toimeksiantaja: Suomalainen teatteri (vuodesta 1902 Kansallisteatteri).
Ainakin jossain maann teatteri myös vaikutti siihen järjestykseen, jossa
Cajander näytelmät suomensi: näytelmät, joille oli odotettavissa yleisö
menestys, suomennutettiin ensin. Lisäksi katsaus Shakespearennäytelmien
esityksiin Suomalaisessa Teatterissa ja Kansallisteatterissa osoittaa, että
Shakespearen näytelmistä valittiin johdonmukaisesti ensiksi suuret mur
henäytelmät.
Shakespeare-näytäntöjä näyttää olleen erityisen usein 1880-luvulla ja

uudelleen vuosina 1912—15. Sen sijaan uuden vuosisadan alkuvuosina
Shakespeare unohtui hetkeksi. Arvostelu vaati ohjelmistonmodemisoimis
ta, ja uudet johtajat Jalmari Finne ja Jalmari Hahi muuttivat ohjelmistoa
nykyaikaisemmaksi. Vaikuttaakin siltä, että Cajanderin kahdesta toimek
siantajasta Suomalainen teatteri oli 1880-luvulla suhteellisen keskeinen, ja
Cajanderin suomennokset joutuivat pian näyttämölle. Cajanderin ensim
mäisistä 15 suomennoksesta ainoastaanCoriolanusjoutui odottamaannäyt
tämöllepanoa yli 10 vuotta (suomennos ilmestyi 1887 ja esitettiin näyttä
möllä 1912). Näiden jälkeen suomennetut näytelmät ilmestyivät kuitenkin
näyttämölle harvemmin ja todennäköisesti suomennosten valmistumisesta
riippumatta.
Seuraavaksi Shakespearen teksteihin tarttui Cajanderin manttelinperijä
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tasavallan hovikääntäjänä, Yrjö Jylhä. Hän suomensi ensin näytelmätMac
beth ja Kuningas Lear, jotka ilmestyivät Cajanderin suomennosten tilalla
SKS:n Shakespeare-sarjassa 1936. Myöhemmin Jylhän suomennoksina
ilmestyivät vielä Romeo ja Juha, Kesäyön unelma, Othello ja Venetsian
kauppias (teoksessaWffliam Shakespearen suuret draamat 1, WSOY 1955).
Shakespearen näytelmien suomennoshistoria osoittaa, miten ylivoimai

nen asema Shakespearella on nähty olevan koko maailmankirjallisuudessa.
Hänen tuotantonsa oli keskeisellä sijalla esimerkiksi SKS:n suositusluette
loissaja kääntäjiksi oltiin valmiita rekrytoimaan pystyvimmätvoimat. Ellei
yksittäistä pystyvää suomentajaa olisi löytynyt, työtä varten olisi siis hyvin
todennäköisesti perustettu komitea samaan tapaan kuin esimerkiksi Rune
berg- ja Topelius-suomennoksia varten. Vielä 1970- ja 1980-luvulla Sha
kespearen näytelmien suomennoksia on julkaistu useinakin versioina.
Charles Dickens (18 12—70) kuului niihin kirjailijoihin, jotka mainittiin

jo varhain listattaessa suomennettaviksi toivottuja ulkomaisia kirjailijoita.
Dickensin Syrsan vid spiseln (alk. Cricket at the Hearth, 1845) esiintyi jo
Kauniskirjallisuuden yhdyskunnan julkaisusuunnitelmassa, ja hänenkin
teoksiaan luettiin meifiäjo vuosisadan puolivälissä vieraskielisinä versioi
na. Ensimmäinen Dickens saatiin suomen kielelle 1869, jolloin ilmestyi
SKS:n Novellikirjasto-sarjassa Dickensin Mugbyn rautatienhaara.
Dickensiltä julkaistiin 1870-luvulla neljä pienimuotoista kertomusta,

1880-luvulla jo viisi teosta,joukossa SKS:n suosituslistalla 1872 esiintynyt
David Copperfield (Churberg 1879—80) Waldemar Churbergin suomen
noksena.
1890-luvulla ilmestyi vain kolme, seuraavalla vuosikymmenellä kuusi ja

1910-luvulla kolme Dickens-suomennosta. Itsenäisyyden ajan ensimmäi
sillä vuosikymmenillä kustantajat löysivät Dickensin uudelleen: 1920-lu
vulla ilmestyi kahdeksan ja 1930-luvulla samoin kahdeksan Dickensin
teosta.
Dickensin teoksia julkaisivat alkuvaiheessa erityisesti SKS ja Uusi Suo

metar, 1900-luvulla WSOYja erityisesti Karisto. Vuosina 1926—29 julkaisi
kustannusliikeUnion’4lisäksi suomennokset neljästäDickensin keskeises
tä romaanista. Niiden valinta ei jälkikäteen näytä kovin onnistuneelta, sillä
kolme Unionin julkaisemasta neljästä teoksesta oli olemassa suhteellisen
tuoreina suomenkielisinä laitoksina.
Suomentamatta Dickensin romaaneista jäivät tutkimuksen kattamana

aikanaNicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, Bleak
House, Martin Chuzzlewit, Hard Times ja OurMutual Friend sekä postuu
mina julkaistu The Mystery of Edwin Drood. Huomiota herättää, että
romaanit Bleak House ja Hard Times jätettiin suomentamatta, kun taas
muista, jo 1800-luvulla Suomessa kanonisoiduista, teoksista otettiin jatku
vasti uusia painoksia. Syynä saattaa osittain olla se, että teokset eivät
sopineet Dickensistä Suomessa jo syntyneeseen kuvaan. Etenkään teosten
yhteiskunnallinen tarkoitusperä ei mahdollisesti miellyttänyt kustantajia.

54



Jo Dickensin elinaikana englantilainen kritiikki puuttui usein yhtäältä
hänen teostensa taiteellisiin heikkouksiin— etenkin rakenteelliseen löyhyy
teen, liioitteluun, sentimentaalisuuteen — tai toisaalta niiden tendenssimäi
syyteen. Yleisö luki Dickensiä mutta kriitikot arvostelivat tai vaikenivat.
1870- ja 1880-luku olivat taas Irma Rantavaaran mukaan Englannin äly
mystölle “Marxinja Ibsenin, tieteeffisen suuntauksenja naturalismin aikaa,
josta Dickens oli ikäänkuin luonnostaan lankeavasti poistungettu”(Ranta
vaara 1944, 343). Vuosisadan vaihteessa Englannissa kukoisti “l’art pour
l’art” -suuntaus, johon Dickens sopi vielä huonommin. Tätä suuntausta
seurasi Rantavaaran mukaan vastavaikutus,ja älymystökin alkoi uudelleen
hakeutua Dickensin pariin.
Myös suomalainen julkinen kritiikki huomasi Dickensin teosten taiteel

lisetpuutteet, mutta suhtautui kuitenkinhänen tuotantoonsa selkeästimyön
teisemmin kuin englantilainen kritiikki. Suomessa Dickensin suosio kirjal
lisen eliitin piirissä ei laskenut realisminkaan aikana. Viljo Tarkiaisen
mukaan Dickens on ainoa englantilainen kirjailija, jolla on ollut vaikutusta
maamme realismin aikaiseen kirjallisuuteen (Tarkiainen 1934,202).
Dickensin yhteiskunnalliseen tendenssiin ei suomalaisessa kritiikissä

tartuttu niin kuin kirjailijan kotimaassa. Tähän voi olla syynä ensinnäkin se,
että tendenssikirjat jätettiin suomentamatta, ja kirjaiijakuva muodostui
siten Suomessa erilaiseksi kuin Englannissa. Yksinään tämä ei kuitenkaan
asiaa selitä, sillä nuokin teokset tunnettiin kyllä muunkielisinä laitoksina.
Niiden kohdalla vaikutti luultavasti sama tekijä, jonka ansiosta esimerkiksi
HarrietBeecher-StowenUncleTom’sCabinistä saattoi tullayleismaailmal
linen bestseller: etäisyys. Dickensin kuvaamat yhteiskunnalliset epäkohdat
liittyivät niin selvästi engiantilaiseen yhteiskuntaan, että englantilainen
kritiikki otti teokset kärkevämmin vastaan kuin suomalainen.
Itsenäisyyden aikaan tultaessa tapahtui myös suomalaisessa kritiikissä

muutos. Dickensin teoksia ei enää juuri arvosteltu, ja esittelyjäkin ilmestyi
lähinnäNuori Voima-lehdessä. Esitellessään saksalaisen tutkijanDibeliuk
sen edellisenä vuonna ilmestynyttä Dickens-teosta Nya Argusin kriitikko
pyyteli 1917 anteeksi lukijoiltaan, että vaivaa heitä kirjailijalla, joka on “out
of fashion” (Nya Argus n:o 22). Irma Rantavaara kirjoittaa esseekokoel
massaan Suurennuslasi, että suomalainen itsenäisyyden alkukymmenten
älymystö vaivautui, jos puhe kääntyi Dickensiin:

Taniän vuosisadan kaksi- ja kolmikymmenluvuilla oli älyllisesti ansiokasta
hieman vaivautuneesti myöntää, että Dickens on “hyvä” kirjailija, verralon kyllä
humoristina, mutta korkearnmilla älyn lahjoilla varustetulle sentään hieman
lapsellista luettavaa (Rantavaara 1965,272).

Suomalaisen Suomen arvostelija vertaa 1935 (n:o 1, 53) Balzacia ja
Dickensiä todeten, että kumpikin on omalla tavallaanmestarillinen kertoja,
edellinen sukua Ranskan maalaustaiteen impressionisteille, jälkimmäinen
kuparipiirtäjä Hogarthille. Mutta hän jatkaa kirjailijoiden suosiosta Suo
messa:
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Dickens on ollut meillä paremmassa asemassa kuin Balzac; häntä on sentään
käännetty kohtalainen määrä jostakin käsittämättömästä syystä. Tosin hän on
eräällä lailla “kodikas”, mutta ei hänkään olemikäänhelppolukuinen, sillähänen
huumorinsa tajuaminen vaatii usein hengen virkeyttä. Ilmeisesti tämä Dickensin
suosiminen on niitä asioita, joiden kohdalla on parasta vain nostaa hattua ja
mennä ohitse.

Vaikka tällaista vaivautuneisuutta esiintyikin, Suomessa Dickens kuului
— vaikka varauksinkin — myös älymystön lukemiin ja esittelemiin kirjaili
joihin. Ainakin yhden varauksettomankin ihailijan Dickens suomalaisen
älymystön piiristä sai vielä 1930-luvulla. Hän oli Eino Raio, joka Valvo
ja-Ajan (1932, 257) kirjoituksessaan “Mr. Pickwick” lausuu näin:

Tämä on allekirjoittaneen uskontunnustus Pickwick-kirjaannähden. Olen tietoi
nen siitä, että meillä, tosin kyllä hyvin lukuisallapickwickläisten puolueella, on
vastustajamme, etteivät kaikki kirjallisuusihzniset ota ymmärtääkseen, mikä on
se ominaisuus, joka on tehnyt tämän teoksen niin kuuluisaksi jaelinvoimaiseksi.
(...) Vielä on aikaa parannuksen tekoon, vielä ehtivät suomukset pudota vastus
tajiemme silmiltä, ja me jalot pickwickläiset saamme tervehtiä heitä avosylin
yhteiseen veljesjärjestöön. Siihen auttakoonmeitä osaltaan tämäkin vaatimaton,
mutta hartaassa hengessä rakennettu esitys.

Riitta Ahon mukaan sanomalehtikritiikki suhtautui Dickensiin selvästi
myönteisemmin kuin aikakauslehtikritiikki. Sanomalehdissä huomioitiin
myös tunnollisemmin uusien Dickensin teosten ilmestyminen. Eroja sano
malehtien välillä toki oli; niinpä esimerkiksi vasemmistolehdet korostivat
odotetusti Dickensin teosten yhteiskunnallisia taustoja enemmän kuin oi
kealla olevat lehdet (Aho 1977, 84). Miksi sitten sanomalehtien Dickens
kuva oli myönteisempi kuin aikakauslehtien? Eräs syy on näiden lehtityyp
pien erilainen luonne: sanomalehden tehtäväksi katsotaan tiedon välittämi
nen uusista — myös kirjallisista — asioista, kun taas harvemmin ilinestyvän
aikakauslehden oikeus ja velvollisuus on karsia arvosteltavien teosten
joukosta pois ne,joita se ei katso tarpeelliseksi esitellä lukijoilleen. Toiseksi
niillä on erilainen yleisö; aikakauslehden, varsinkin kiij allisen kulttuurileh
den, yleisö on huomattavasti suppeampi ja perehtyneempi kirjallisuuteen.
(Ks. Aho 1977, 101) Erilaisten kohderyhmien asenteet Dickensiin näyttä
vätkin heijastuneen varsin selkeästi niiden hänestäjulkaisemissa esittelyis
sa.

Naistenroinaaneja
Englantilaisen Berta Ruckin (1878—1978) tuotannosta julkaistiin suomen
kielellä 3lteosta, joista otettiin yhteensä 40 painosta. Ensipainokset ilines
tyivät vuosina 1920—31, siis varsin nopeassa tahdissa. Ruckin teoksiin
erikoistui Minerva (24 nimekettä), joka hankki ainakin osaan suomennok
sista myös oikeudet. WSOY, jolle Minervan julkaisuvarasto siirtyi, otti
1930-luvulla Ruckin teoksista vielä yhdeksän uusintapainosta.
Berta Ruck kirjoitti kymmenittäin kevyitä romanttisia romaaneja, joista

monen pohjalta tehtiin myös elokuvia. Hakuteos luonnehtii Ruckin tuotan
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toa ytimekkäästi näin: “Hänen romaaninsa ovat kaikki kevyitä romanttisia
romaaneja, joissa ei ole mitään pyrkimystä taiteellisuuteen; ne ovat intou
tuvia ja pinnallisia, mutta vauhtia täynnä” (2Qth Century Authors 1942).
Juuri energisyys ja “reippaus” erottavat hänen teoksensa — samoin kuin
Elinor Giynin—vanhatyylisistä naistenromaaneista, joitamyös suomennet
tim 1910- ja 1920-luvulla rinta rinnan uudempien kanssa.
Toisen englantilaisen naistenromaanien kirjoittajan Elinor Giynin

(1864—1943) teosten suomennoksia julkaistiin tutkimuksen kattamana ai
kana 30 painosta, joista ainakin seitsemän oli uusintapainoksia. Suomen
nosten ensipainokset ilmestyivät vuosina 1916—27. Giyniä suomennuttivat
erityisesti Minerva (18 painosta) ja Karisto (7 painosta). Romaaneista
mainittakoon erikseen Kolme viikkoa (Minerva 1920), josta Minerva vas
toin tapojaan otti kaksi uusintapainostakin — oletettavasti filmiversion kir
jalle antaman tuen vuoksi. Karisto otti kolmannen painoksen Giynin teok
sesta Sinistä verta 1937.
Elinor Glyn oli uuden, “reippaamman” ja aiempaa rohkeamman ajan

vieteromaanin edelläkävijöitä. Jo varhaisissa romaaneissaan, esimerkiksi
esikoisteoksessa The visits of Elizabeth (1900; suom. Minerva 1925) ja
kohutussa Three Weeks -romaanissa (1907, suom. Minerva 1920), Giyn
kuvasi aikansa nuoren yläluokan tapoja ja rakkauselämää (Twentieth Cen
tury Authors 1942). Hollywoodin-kaudellaan 1922—27 Glyn kehitti ja
markkinoi rakkaudenfilosofian. Hänkutsui filosofiaansa tennillä”se”, joka
tulkittiin merkitsemään sukupuolista vetovoimaa. Glyn tarkoitti sillä kui
tenkin laajempaa karismaa, joka on henkisille ulottuvuuksille avoimilla
ihmisillä. “Se” on sekoitus elämänvoimaa, mystiikkaa ja romantiikkaa.
(Brunt 1984, 135) Giynillä, kuten monilla muillakin 1910- ja 1920-luvun
kirjaiijoilla, on selviä vaikutteita okkultismista.
Glyrnn ja Ruckin romaanit saivat jo huomattavaa tukea elokuvasta;

esimerkiksi Ruckin esikoisromaani His official fiance (1914) filmattiin,ja
sekä kirja että (mykkä) elokuvamenestyivät (2Oth Century Authors, 1942).
Elinor Glyn oli ehkä vielä enemmän tekemisissä elokuvan kanssa, ja juuri
It menestyi yhtä aikaa sekä kirjana että elokuvana (Hart 1961,234). Tässä
tutkimuksessa ei ole tarkemmin tutkittu elokuvan ja kirjan kytkentöjä
Suomessa, mutta niitä näyttää olleen jo ainakin 1920-luvulta alkaen, ehkä
jo aiemminkin.

Pikku Elsa ja Tom Sawyer
YhdysvaltalaisenAlice Grayn (oik. Julia A. Matthews) kertomuksia ilmes
tyi WSOY:n kuusiosaisissa sarjoissa Pikku Elsa ja hänen ystävänsä sekä
Tohtori Draytonin oppilaat. Edellinen sarja ilmestyi 1899—1900, ja siitä
otettiin uusi painos 19 14-16. Jälkimmäinen sarja ilmestyi ensimmäisen
kerran vuosina 1902—05 ja toisena painoksena 1930. Sarjojen kertomukset
on laadittu raamatunlauseiden kehyksiin. Pikku Elsa -sarjan kahdesta en-
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simmäisestä osasta kirjoitti Helmi Krohn Valvojassa 1900 seuraavasti:
..tekijä olisi kyllä voinut valita henkilönsä, tai niin sanoakseni tarkoitustensa
välittäjät, todellisemmasta maailmasta, eikä tuosta yliluonnollisesta ihannelap
sijoukosta, jonka olemassaoloa tahtomattaankin tulee epäilleeksi.
Molemmat kirjat ovatjyrkkiä tendenssilcirjoja. Huoletta ne voidaan antaa lasten,
varsinkin hiukan varttuneempien käsiin. Miten syvästi ne lapsen mieleen voivat
vaikuttaa, on toinen asia, ja riippuu se ensisijassa lukijan omasta uskonnollisesta
tunteesta.

Krohnin asenne oli siis varauksellinenteostenkirjalliseen arvoonnähden,
mutta ajalle tyypilliseen tapaan hän suhtautui myönteisesti niiden sisältöön
tendenssistä huolimatta. Tällainen painotus on ollut ominaista erityisesti
Arvostelevan kirjaluettelonkin arvioille, mutta nuorisokirjallisuudessa on
sanomaa yleisemminkin pidetty ilmaisutapaa ja uskottavuutta tärkeämpä
nä.
Niistä 1800-luvun lopun yhdysvakalaisista kirjailijoista, joiden teoksia

suomennettiin jo 1800-luvun puolella, tunnetuin ja merkittävin oli Mark
Twain (oik. Samuel Langhome Clemens, 1835—1910). Ensimmäinen
Twain-suomennos, Tom Sawyer. Koulupojan historia (alk. The adventures
of Tom Sawyer, 1 876), julkaistiin jo kolmen vuoden kuluttua alkuteoksen
ilmestymisestä eli 1879; Josua Weisellin suomennoksen julkaisi K. E.
Hoim. Teos oli ilmeisen suosittu, sillä sen jatko-osa, Tom Sawyermatkalla
(Tom Sawyer Abroad, 1894), ilmestyi Aatto Suppasen suomennoksena ja
Holmin kustannuksellameilläkinjo ilmestymisvuonnaan! Sen sijaanTwai
nin Tom Sawyeriä vielä tunnetumpi ja arvostetumpi kirja Huckieberry
Finnin seikkailut (:flie Adventures of Huckleberry Finn, 1884) ilmestyi
vasta 1904 Otavan kustantamana ja tunnetun nuorisokirjailijan Tyko Hag
manin suomentamana.
Twainin suomennettu tuotanto jakautuu varsin selkeästi kolmeen osaan.

Niistä keskeinen ryhmä ovat nuorisokirjat, joiden perusteella Twain Suo
messa lähinnä tunnetaankin (ks. s. 89). Nimenomaan Twainin nuorisokir
joihin näyttää vuosisadan vaihteessa ja autonomian ajan loppuvuosina
toiminut suomalainen portinvartijajoukko suhtautuneen suopeasti. Mikko
Erich kiittelee 1910 uuden suomennoksen julkaisemista Tom Sawyerin
seikkailuista, koska se on ollut hänen lapsuusvuosiensa rakkaimpia kirjoja.
Tämä nostaiginen asenne ei siis kiinnitä huomiota teoksen kirjallisiin
ominaisuuksiin. Hugo Jalkanen taas kirjoittaa Ajassa samana vuonna sa
masta teoksesta, että se on hauska, vaan ei “suuri”. Twain on Jalkasen
mukaan pohjimmiltaan leikinlaskija, joka terävillä, joskin toisinaan liiaksi
“amerikkalaisilla” sutkauksillaan saa lukijan hyvälle tuulelle. Myös toises
sa arvostelussaan (romaanista Prinssi ja kerjäläispoika) Jalkanenmoitiske
lee Twainia “ehkä liiankin paksuista jutuista”, mutta korostaa toisaalta
huumoria, satiiria ja aitoamerikkalaista mielikuvitusta.
Toisen Twain-suomennosten ryhmän muodostavat humoreskitja ‘/utel

mat”. Jälkimmäisiä suomennettiin routavuosia seuranneen ensimmäisen
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viihdekirjallisuuden tulvan aikana peräti viisi valikoimaa, minkä lisäksi on
ilmestynytjoitakin eriifisiä kertomuksia. On ilmeistä, että juuri nuo teokset
loivat edellä mainittujen arvostelijoiden kuvan Twainin toisinaan “liian
paksusta” huumorista.
Kolmanteen ryhmään sijoittuvat “muut teokset”, joissa on joko vakava

ydin taijoita on pidetty taiteellisesti ansiokkaina. Synkkäsävyinenmyöhäis
teos Nimensä pilannut kaupunki (The Man that Corrupted Hadleyburg,
1900) ilmestyi Karistonkustannuksellavuonna 1917. 1920-luvulla ilmestyi
useitakin Twainin huomattavampia teoksia, esimerkiksi uudet, Yrjö Kivi-
miehen suomennokset Huckleberry Finnin ja Tom Sawyerin seikkailuista
sekä teokset Jenkki kuningas Arthurin hovissa (Kansanvalta 1925; alk. A
Connecticut Yankee in King Arthur’s Court, 1889) ja Jenkkejä maailmalla
(WSOY 1922; The Innocents Abroad, 1869). Vuonna 1932 ilmestyi vielä
Twainin myöhäisteos Pudd’nhead Wilson (1894) Kariston kustannuksella
nimellä Veren perintö. — Aikakauslehtiarvosteluja Twainin teoksista ei
aineistossa juurikaan ole; tämäkin viittaa siihen, että Twain otettiin Suo
messa vastaan ennen kaikkea humoristina ja nuorisokirjailijana.

Yhteenvetoa

Suomessa eniten julkaistujen angloamerikkalaisten kirj aiijoiden joukossa
onhuomattavanmonta seikkailuromaanienkirjoittajaamuidenlajityyppien
edustajiin verrattuna. Eräs juonne on myös vakavahenkinen, uskonnollisia
teemoja tai motiiveja sisältävä romaanikirjallisuus, jonka edustajista Hail
Carne ja Florence L. Barclay tulivat erityisen suosituiksi Suomessa. Tähän
odotushorisonttiin sopi luonnollisesti myös John Bunyanin ja Alice Grayn
tuotanto. Selkeästi korkeakirjallisuutenavastaanotettiin enitenjulkaistuista
kirjailijoista vain Wiffiam Shakespearen tuotanto, joka sai erityisaseman
Suomessa.
Eniten suomennettujen kirjailijoiden tarkastelu taijoaa kiinnostavan nä

kökulman, joka ei kuitenkaan ole riittävä. Seuraavassa sen tarjoamia ha
vaintoja täydennetään tarkastelemalla aineistoon kuuluvia suomennoksia
kunkin edellämääritellyn ryhmän (arvokirjaliisuus, viihdekirjallisuus, nuo
risokirjallisuusjamuu eli käyttökirjallisuus) sisällälajeittainjalajityypeit
tain.

Angloamerikkalainen suomennoskirjallisuus lajeittain

Arvokirjallisuus
Suomalaisen kirjallisuuspolitiikan tavoitteena on 1800-luvun puolivälistä
alkaen ollut tukea arvokkaimman ulkomaisen kirjallisuuden suomennutta
mista. Kustantajat puolestaan ovat usein mielellään korostaneet toteutta
vansa tuota pyrkimystä käytännössä. Seuraavassa tarkastellaan ensi sijassa
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sitä, millaisen kuvan suomalainen lukija on saanut angloamerikkalaisesta
arvokirjallisuudesta julkaistun suomennoskirjallisuuden välityksellä. Ky
symyksenä on se, miten Englannin ja Yhdysvaltojen kaunokirjallisuuden
kansalliset kaanonit eroavat suomennoskirjallisuuden välittämästä kuvas
taan.
Kaanonin käsitteellä tarkoitetaan kirjallisuuden instituutiossa arvok

kaaksi määritellynkirjallisuudenjoukkoa. Käsitteen käyttö onhäilyvää; sitä
käytetään usein tapauksissa, joissa sen sisältämästä kirjallisuudesta ei ole
edes suhteellista yksimielisyyttä tai joissa sitä ei ole yritettykäänmääritellä
(ks. Altieri 1984,41—46; Maailmankirjallisuuden... 1986,14-16). Käsittee
seen lieneekin hyväksyttävä tietty keinotekoisuus; ei ole olemassa esimer
kiksi suomalaisen tai aibanialaisen kirjallisuuden kaanonia, vaan se on aina
konstruoitavajoidenkin — mahdollisimman hyvin perustelluin — kriteerein.
Tässä luvussaEnglanninja Yhdysvaltojen kirjallisuuden kaanonia pyritään
hahmottelemaan käymällä läpi joukko engiantilaisia ja yhdysvaltalaisia
hakuteoksia, joiden perusteella hahmotekuun kaanoniin sitten verrataan
tietoja teosten suomennoksista ja niiden esittelyistä. Perimmäisenä pyrki
myksenä on osoittaa yleiset linjat, joita engianninkielisen kirjallisuuden
suomennuttaminen on seurannut.

Runous
Angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomennosten joukossa ei ole paljon
kaan runoutta, so. lyriikkaa tai runomuotoisia eepoksia. Tämä johtuu
luonnollisesti siitä, että Suomessa ei ole ylipäätään julkaistu paljon kirja
muotoisia runosuomennoksia niiden heikon kannattavuuden tai pätevän
suomentajakunnan vähäisyyden takia. Englannin kielestä runoutta on kie
limuurin vuoksi suomennettu sitäkin vähemmän.
Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvat vain seuraavat 10 runoteosta

(suomennosten ilmestymisjärjestyksessä):

Kaikenlaisia ja viehättäviä kuvia lasten elämästä. K. E. Hoim 1886—91
Sieltäja täältä maidenja merten päältä. Muk. Tyko Hagman. 1896-1900
Henry Wadsworth Longfellow: Laulu Hiawathasta. Suom. ja kust. F.
Ollulainen 1912
John Keats: Runoelmia. Suom. Jaakko Tuomikoski. WSOY 1917
RobertBums: Laulujaja ballaadeja. Suom. Valter Juva. Fundament 1918
George Gordon Byron: Kolme runokertoelmaa. Suom. 0. A. Kallio.
Karisto 1922
Elämän kudelina. Shakespearen säkeitä kuukauden jokaiselle päivälle.
Toim. Lyyli Vihervaara. Kirja 1928
“Hallitse, Britannia!”. Suom. Yrjö Jylhä. WSOY 1929
PercyBysshe Shelley: Shelleyn runoja. Suom. JaakkoTuomikoski. Kirja
1929
John Milton: Kadotettu paratiisi. Suom. Yrjö Jylhä. WSOY 1933
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Luettelon kaksi varhaisinta teosta sisältävät lastenrunoutta, yksi teos on
valikoima säkeitä Shakespearen näytelmistä, ja vain seitsemän teosta edus
taa “varsinaista” taiderunoutta.
Minkä tahansa englantilaisen runouden (runomuotoisen kirjallisuuden)

kaanonin ehdoton listaykkönen lienee Geoffrey Chaucerin (n. 1340—1400)
CanterburyTales(1387—1400). Suomessa Chaucerista ilmestyi 1 800-luvun
mittaan joitakin esittelyitä ja tutkimuksiakin. Kuitenkin vasta 1960-luvulla
saatiin Chaucerinpääteos (osittain) suomen kielelle 1960-luvulla, kahtena
km eri versiona. Tosin aiemmin oli jo näyte Canterburyn tarinoista, sen
prologista, julkaistu Englantilaisen kirjallisuuden kultaisessa kirjassa
(1933) Yrjö Jylhän suomennoksena. Shakespearen Sonnets (1609) oli
Paavo Cajanderin työlistalla heti näytelmien jälkeen. Hän ehti kuitenkin
suomentaavain 30sonettia’5,jauudetsuomennoksetilmestyivätvasta 1965
(WSOY); suomentajana oli Aale Tynni.
Englannissa arvostetut, 1700-luvullavaikuttaneetniin sanotutmetafyysi

set runoilijat eivät ole saaneet Suomessa vastaavaa asemaa. Tämä näkyi
RailonKultaisessakirjassa, kuten antologiantoimitustapaaTulenkantajissa
(1933, n:o 19) arvostelleet yliopiston lehtorit Roy Morreil ja Godfrey
Greene totesivat. Heidänmukaansa tämä suuntaus liittyy toimittajan osoit
tamaan romantiikan yliarvostukseen; saman mieltymyksen voi kuitenkin
sanoa vallinneen Suomessa yleisemminkin.
Silti Englannin romantiikan “järvikoulun runoilijat” William Words

worth (1770—1850) ja Samuel Taylor Coleridge (1772—1834) eivät saavut
taneet Suomessa merkittävää huomiota. Heidänkeskinäinen arvostuksensa
on sitä paitsi ollut toisenlainen kuin Englannissa, jossa Wordsworth asete
taan huomattavasti korkeammalle arvossa kuin Suomessa16.
Skotlantilaisen Robert Bumsin (1759—96) lynikasta sen sijaan ilmestyi

jo varhain useita esittelyjä. Vuonna 1918 ilmestyi sitten Valter Juvan
suomentama valikoima Bumsin lauluja ja balladeja. Myös Yrjö Jylhä on
antologioissaan julkaissut Bumsin runojen suomennoksiaan. On ilmeistä,
että Bumsin luonnonläheisyys, suosio Saksassa ja Ruotsissa sekä hänen
kuulumisensa pieneen ja sitkeään kansaan, jonka tilanteessa nähtiin 1800-
luvulla yhtäläisyyksiä Suomen kanssa, ovat helpottaneet eläytyrnistä Bum
sin runouteen.
Englannin täysromantikoista runsaasti mielenkiintoa Suomessa ovat he

rättäneetGeorgeGordonByron, JohnKeatsjaPercy Bysshe Shelley. Heistä
Byron (1788—1824) nähtiin suurimpana runoilijana, ja hänestä ilmestyi
1800-luvun mittaan aikakauslehdissä peräti 13 esittelyä — eniten Shakes
pearenjälkeen. 0. A. Kallion suomennoksethänen kolmesta runoelmastaan
ilmestyivät alkuaan jo Valvojassa 1899—1900, mutta kirjan muotoon ne
pääsivät vasta 1922. Lisäksi Byronin Don Juan otettiin Edistämisvarojen
tuen kohteeksi 1933, mutta Yrjö Jylhän suomennoksesta ilmestyi vain
katkelmia Englantilaisen kirjallisuuden kultaisessa kirjassaja Valvojassa.
John Keatsin (1795—1821) ja hänen toisen aikalaisensa Percy Bysshe
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Shelleyn(1792—1822) runoutta esiteltiinvähemmän. Näidenkahden runoi
lij an tuotannosta ilmestyi valikoima kummaltakin; 1917 ilmestyi
WSOY:ltä valikoima Keatsin runoja, ja 1929 julkaisi Kirja valikoiman
Shelleynlyriilckaa. Kummankin oli suomentanutja valikoinut Jaakko Tuo
mikoski, joka teki myös aloitteen valikoimien julkaisemisesta.
Ainoa amerikkalaisen taiderunouden kirjamuotoinen suomennos on

Henry Wadsworth Longfellowin (1807—82) Laulu Hiawathasta. Longfel
low, joka oli saanut vaikutteita runoelmaansa suomalaisesta kansan
runoudesta, oli suomalaisen sivistyneistön tuntema ja lukema kirjailija
1 800-luvulla, ja hänestä ilmestyi aikakauslehdistössä varsin runsaasti esit
telyjä. Häntä toi uudelleen esille Z. Castrn, joka 1909 vaati Valvojassa
Longfellowin Hiawatha-eepoksen suomentamista(Valvoja 1909, 141; Vir
tanen 1988, 457)17 Tämä tapahtuikin pian, sillä kolme vuotta myöhemmin
teoksesta ilmestyi F. Ollilaisen laatima ja kustantama suomennos; hän oli
lisäksi kirjoittanut teokseen esipuheen. Myös EdgarAllanPoen runoutta on
jonkin verran esitelty aikakauslehdistössä, ja hänen tunnetuin runonsa
“Korppi” ilmestyi suomennoksena 1898 (Virtanen 1988,235).
Yrjö Jylhä oli 1920-luvun mittaan julkaissut englantilaisen lyriikan suo

mennoksiaan lähinnä Valvojassa, ja kuin luonnostaan seurasi niiden koko
aminen antologiaksi. Se ilmestyi WSOY:n kustannuksella 1929 nimellä
“Hallitse, Britannia!”. Myös antologiassaan Runon pursi (WSOY 1933)
Jylhä julkaisi huomattavan määrän englanninkielisen runouden suomen
noksia, joista osa oli jo edellisessä valikoimassa ilmestyneitä. Yrjö Jylhä
oli englantilaisen lyriikan suosituin kääntäjä ja alallaan ehdoton mestari.
Hänelle lankesi myös JohnMiltonin Kadotetun paratiisin suomennos, joka
ilmestyi WSOY:n kustannuksella 1933.
Yllämainittujen runoteosten arvosteluista suurin osa ilmestyi johtavassa

kulttuurilehdessä Valvojassa, joka katsoi tehtäväkseen arvostella kaikki
ilmestyneet klassikkosuomennokset. Niinpä yllämainituista teoksista jäi
vätkin Valvojassa arvostelematta ainoastaan lastenrunoja sisältäneet kaksi
kirjasta sekä Bums-valikoima--jälkimmäinenluultavimmin siksi, että sen
kustansi tuntematonFundament. Muissa tätä tutkimustavarten tarkastetuis
sa aikakauslehdissä ei näitä suomennoksia juuri esitelty. Ainoat poikkeuk
set ovat Sininen kirja, jossa ilmestyi arvostelu Shelleyn runoista 1929, ja
Nuori Voima, jossa nimimerkki T. S. esitteli antologian “Hallitse, Bntan
nia!” 1930. Kaikkien arvosteltujen teosten vastaanotto oli yksinomaan
myönteinen,mikäjohtunee siitä, että klassikkosuomennostenjulkaisemista
pidettiin sinänsä kiitettävänä ja huomion ansaitsevana toimena, eikä valin
nan edustavuuteen juurikaan kiinnitetty huomiota.
Koska runouden kustantamista on Suomessa ilmeisesti aina pidetty kan

nattainattomana, aikakauslehdistö on toiminut runosuomennosten jul
kaisukanavana. Erityisesti Valvojassa on julkaistu lyriikan suomennok
sia18; Jylhä, Kallio ja Tuomikoski saivat kirjamuotoisina ilmestyneitä eng
lantilaisen runouden suomennoksiaan — tai osia niistä —julkisuuteen ensin
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juuri Valvojan kautta. Kallion Byron-suomennokset saivat odottaa kirja
muotoistajulkisuutta yli kaksikymmentä vuotta,jaThomasMooren runoel
ma Laila Rookh, joka sai varsin paljon huomiota Suomessa 1800-luvulla,
pääsi julkisuuteen vain Valvojan palstoilla. Yleensä ottaen romantiikan
runous oli Valvojankin julkaisemissa engianninkielisen lyriikan suomen
noksissa vallitsevana, siitä erityisesti Byron. Moderneista runoilijoistajul
kaistiin vain W.B. Yeatsia — Valvojassa 1924. Ainoa Valvojassa julkaistu
epäortodoksinenkirjailijaonWilliamBiake, jonka yhden runon suomennos
ilmestyi 1936.
Yleensäkin suomalaisesta kaanonista poikkeavaa runoutta ovat esitelleet

sellaiset runoilijat, joiden tuotantoon ko. kirjaiijoilla on ollut vaikutusta.
Niinpä sellaisia modemisteja kuinWalt Whitman, EdgarLee Masters, Carl
Sandburg ja Amy Lowell esittelivät Suomessa Hagar Olsson ja Elmer
Diktomus Ultranja Nya Arguksen sekä Katri Vala ja Viljo Kajava Kiijal
lisuuslehdenjaTulenkantajienpalstoilla. AkateemisistakriitikoistaGunnar
Castrn esitteli 1915 ilmestyneen Spoon River Anthologyn tuoreeltaan
seuraavana vuonna.
Englanninkielisen lyriikan tunnetuksi tekemisen kannalta ehkämerkittä

vin teos on Suomessa ollut Eino Railon toimittama Englantilaisen kirjalli
suuden kultainen kirja (1933). Teos on ilman muuta vieläkin korvaamatto
man arvokas sille, joka haluaa tutustua Englannin ja Yhdysvaltojen lyriik
kaan suomen kielellä. Juuri lyriikassahan kielimuuri on korkeimmillaan,
varsinkinjos onkysevanhemmastarunokielestä. Railonkokoama antologia
on sikälikin mielenkiintoinen, että toimittaja on kirjoittanut yleisesittelyn
lisäksi lyhyet mutta usein värikkäät esittelyt kustakin valikoimaan otetusta
kirjailijasta.
Railon painotukset ovat pääpiirteissään samat kuin suomalaisessa vas

taanotossa muutenkin. Railon valikoimassa — kuten hänen kirjallisuushis
toriassaankin — korostuu nimittäin romantikkojen asema: Byron, Shelleyja
Keats ovat saaneet paljon tilaa. Huomiota herättää, että amerikkalaisista
runoiijoista on eniten saanut tilaa jälkiromantikko Longfellow, jolta on
suomennettu kuusi pitkää runoa, kun taas esimerkiksi Whitmanilta on vain
yksi katkelma. Muita tyylikausia edustavista kirjailijoista — esimerkiksi
John Donnesta, Alexander Popesta ja Matthew Amoidista — on hakemalla
haettu esiin romanttinen puoli.
Railo korostaa lisäksi — kirjailisuushistorioitsijalle ymmärrettävällä ta

valla — vanhaa kirjallisuutta, kun taas 1900-luvun alun runous jää käytän
nöllisesti katsoen esittelemättä. Lisäksi Railo, kuten usein on todettu, antaa
omien moralististen näkymystensä ohjata kirjafiisuudenhistoriallisia ku
vauksiaan (ks. Riikonen 1989,73—77).
Railon teoksen tekee värikkääksi ja mielenkiintoiseksi se, että hän tuo

selvästi ilmi, mitkä kirjailijat eivät hänen mielestään ansaitse omassa kuit
tuurissaan saamaansa asemaa. Kun sentään on kysymyksessä eräänlainen
hakuteos, Railo kirjoittaa esimerkiksi Walt Whitmanista hämmästyttävän
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kitkerästi:
Whitman todennäköisesti turvautui vapaaseen runomuotoon siksi, ettei kyennyt
muuten riittävästi ilmaisemaan ajatuksiaan jakaaosmaisiamielilcuviaan; hän on
ilmeisesti ollut seksuaalisesti sekaluontoinen (osasto Calamus), luontaisesti ris
tiriidassa sen kanssa, mikä ilmenee elämän tavallisinaperuslakeina; lisäksi hän
on ollut sielullinen “asenteiija”, joka väkisinkin hakee oman erikoispaikkansa
kaikkialla. Tämän perusteella häntä voisi sanoa loistavaksi dekadentti-ilmiöksi,
joka tuotantonsa toisin osin on päässyt loistaviin tuloksiin. Mutta kun hänen
viralliset ihailijansa esittävät hänet uuden taiteen ja siveyden apostolina, loppuu
mahdollisuus päästä hänen arvioinnissaan yksimielisyyteen. Euroopassa — Suo
messakin — Whitmariin runous on saanut palvojakseen kirjallisten dekadenttien
kerman, ne, joiden täytyytyydyttää runollisen ravintonsa kaipuu erikoismakui
silla, väkevillä huumausaineila. Whitmariia voidaan “laittomuudessaan” pitää
myös bolshevistisen runouden perustajana. (Englantilaisenkirjallisuudenkultai
nen kirja 1933, 962)

Esittelystä on helppo aistia tekijänsä inho Whitmania kohtaan — tai
oikeammin niitä asioita ja ajatussuuntia kohtaan, joihin hän Whitmanin
yhdistää.
Eri foorumeilla julkaistujen suomennostenja engianninkielisen lyriikan

esittelyjen yleinen linja näyttää siis olleen englantilaisen romantiikan suo
siminen. Engianninkielisen lyriikan kaanonin ytimen Suomessa muodosti
vatkin Byron, Keats, ShelleyjaBums,joidenlisäksijälkiromantikkoAlfred
Tennyson sai keskeisen aseman. Vähemmälle huomiolle jäivät esimerkiksi
William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridgeja William Blake,ja koko
naan unohdettiin esimerkiksi metafyysikkorunoilijatja (osin heidän vaiku
tuksensa alaiset) modernistit. Amerikkalaisesta lyriikasta suomalaiset hy
väksyivät lähinnä Longfellowinja Poen, romantikkoja hekin.

Näytelmät
Englarminkielisessä näytelmäkirjallisuudessa Shakespeare on oma tapauk
sensa. Voinee sanoa, että Shakespearen teosten tuntemus ja niiden suomen
nuttaminen ja julkaiseminen ovat olleet varsin riippumattomiavallitsevasta
kuktuurisuuntauksesta. Toinen samassa asemassa oleva klassikko on ollut
Cervantes, jonka pääteokseen kohdistunutmielenkiinto on vielä selvemmin
ollut erillään kirjailijan omasta kulttuurista ja jonka suomennuttaminen
(lyhentämättömänälaitoksena) viivästyi nimenomaan kielimuurin vuoksi.
Shakespeare-suomennoksialukuun ottamattaengianninkielisendraaman

suomennostenmäärä oli tämän tutkimuksen kattamana aikana hyvin vähäi
nen, vain 11 kappaletta. Joseph Sheridanin Pyhän Patrikin päivää (SKS
1863) lukuun ottamatta kaikki englannista suomennetut näytelmät olivat
Shakespearen tuotantoa aina 1900-luvun alkuvuosiin saakka. Vuonna 1906
Yrjö Weilin julkaisi englantilaisen Brandon Thomasin kotimaassaan suo
situksi tulleenkomedian Charleyntäti (Charlie’s Aunt, 1 892),jostaoli tullut
kohtalainen näyttämömenestysmyös Suomessa. Se menestyi myös kirjana,
ja siitä otettiin yhteensä neljä painosta.
Otava julkaisi kolme Bemard Shawn (1856—1950) näytelmää 1906—
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1909. Arno Malmberg suomensi näytelmän Man and Superman (1903,
suom. Ihminen ja yli-ihminen, 1906) ja Helmi Krohn näytelmät Candida
(1898, suom. Candida, 1909) ja You Never CanTell (1898, suom. Ei sitä
voi koskaan tietää, 1909). Shaw oli suosittu niin teatteriyleisön kuin kirjal
lisuuskriitikoidenkin piirissä; lisäksi hänen näytelmänsä hyväksyttiin suur
lakonjälkeisinä vuosina myös työväennäyttämöffleja huomioitiin työväen
lehdissä (Roininen 1987, 488—496). Työväen kustantajatkin julkaisivat
kaksi engiarminkielisen näytelmän suomennosta. Työväen Sanomalehti
-osakeyhtiö julkaisi 1912 John Galsworthyn näytelmän The Strife (1909)
nimelläTaistelu. Vuonna 1923 puolestaanTampereen työväen sanomalehti
-osakeyhtiö julkaisi Oscar Wilden näytelmän Ihanne-aviomies (An Ideal
Husband, 1899). Niillä oli todennäköisesti omat välityskanavansa ja oma
yleisönsä, eikä niistä ole löytynyt julkista kritiikkiä.
Modernin englanninkielisen draaman ehkä merkittävin kirjailija Eugene

O’Neill (1888—1953) jäi Suomessa vähälle huomiolle. Häneltä tosin jul
kaistiin todennäköisesti hänen 1936 saamansa Nobel-palkinnon ansiosta
kaksi näytelmää, pienoisnäytelmät Ristin paikka (Where the Cross is Made,
1919) ja Traania (lie, 1919). Molemmat suomensi Aune Brotherus ja ne
ilmestyivät WSOY:n Näytelmäsarjassa 1938.
Varauksin tämän tutkimuksen aineistoon on luettavissa Otavan 1916

Hugo Jalkasen suomennoksenajulkaisema Jokamies. Kyseessä oli käännös
Hugo von Hofmannsthalin saksankielisestä versiosta (Jedennann) alkuaan
englantilaisesta allegoriasta Everyman (1490)’.
Tässä yhteydessä ei käsitellä tarkemmin sitä näytelmäkirjallisuutta, joka

tuli tunnetuksi näyttämöllä vaikkei kirjamuodossa. Todettakoon lyhyesti,
että englantilaisista ja yhdysvaltalaisista näytelmistä esiintyivät suomalai
silla näyttämöillä — Shakespearen näytelmien lisäksi — useimmin Bemard
Shawn, Oscar Wilden ja Eugene O’Neiffin draamat. Klassikkojen ohella
esitettiin luonnoffisesti myös monia vähemmän tunnettujen tekijöiden näy
telmiä, joista suurin osa oli kevyttä ohjelmistoa.
Englanninkielisen draaman heikkoon edustukseen niin suomennoskirjal

lisuudessa kuin näyttämöllä lienee syy paitsi näytelmiä vierovassa kustan
nuspolitiikassamyös tarjonnassa. Engianninkielisessämaailmassa ei 1800-
luvulla yksinkertaisesti tuotettu yhtä paljon varteenotettavaa näytelmäkir
jallisuutta kuin muifia suurilla kielialueifia. Vasta vuosisadan vaihteessa
esiintyneitä englanninkielisiä dramaatikkoja—Wilde, Shawja Alfred Wing
Pinero — suomennettiinja esitettiin jonkin verran.

Kertomakirjallisuus

Angloamerikkalaisen, arvokiijallisuutena vastaanotetun kertomakirjalli
suuden suomennoksia käsitellään seuraavassa ajanjaksoittain, jotka ovat
tämän tutkimuksen kattama aikaja sitä edeltävä aika. Kummankin ajanjak
son osalta verrataan suomennettua angloamerikkalaista kirjallisuutta Eng
lanninja Yhdysvaltojen kirjallisuuden kansallisiin kaanoneihin. Englanti-
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lainen kaanon on hahmoteltu The New Cambridge Bibliography ofEnglish
Literature -teoksen (CBEL) avulla; myös aineiston ryhmittely ajanjaksoit
tain on tehty mainittua lähdeteosta seuraten. Yhd’svaltojen kirjallisuuden
kaanon on koottu useista kirjallisuushistorioista 0 Olennainen kysymys
kirjallisuuden valikoitumista tutkittaessa on luonnollisesti myös se, mitä
kotimaassaankanonisoitua engiantilaista tai amerikkalaista kirjallisuutta ei
käännetty tai esitelty Suomessa. Tähän kysymykseen paneudutaan kum
mankin ajanjakson yhteydessä erikseen.
Tämän luvun taulukoissa on koottuna kotimaassaan kanonisoiduiksi

katsottavien kirjailijoiden suomennettujen teosten määrä, niiden yhteinen
painosmäärä sekä heidän tuotannostaan suomalaisissa aikakauslehdissä
ilmestyneet arvostelut ja muut esittelyt. Jälkimmäisiin on otettu mukaan
muuallakin ilmestyneet tutkimukset.
Taulukossa 4 näkyvät eniten käännettyjen engianninkielisen kirjallisuu

den klassikoiden suomennostenja esittelyjenmäärät.
Aikakauslehdissä julkaistujen esittelyjen osalta kiinnittää huomiota se,

että Daniel Defoen, Jonathan Swiftin, Haniet Beecher-Stowen, Fredenck
MarryatinjaR. L. Stevensonin teoksista ei ilmestynytjuuri lainkaan arvos
teluja. Tämä selittyy sillä, että heidän teoksensa vastaanotettiin paljolti nuo-

Taulukko 4. Eniten suomennetut engianninkielisen kertomakirjallisuuden
klassikot. Suomennoksetja esittelyt

Kirjailija Teoksia Painoksia Esittelyjä
Arvostelut Esseet

JohnBunyan 5 28 — 1
Charles Dickens 12 27 5 7
Mark Twain 20 25 4 5
Frederick Marryat 10 22 1 —

Walter Scott 13 15 4 5
James Fenimore Cooper 8 14 2 1
Daniel Defoe 2 14 — 3
Harriet Beecher-Stowe 5 12 1 3
R.L.Stevenson 7 12 — —

Jonathan Swift 1 9 — 3
Thomas Hardy 4 5 1 4
EdgarAllanPoe 5 5 8

Tutkimusaineiston ulkopuolisina lähteinä ovat Lehtinen 1989 sekä Luettelot suo
malaisista kirjallisuudentutkimuksista.
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risokirjallisuutena, jota ei katsottu tarpeelliseksi arvioida aikakauslehdissä.
Muita esittelyjä taas ilmestyi eniten Charles Dickensin, Edgar Allan Poen,
Mark Twainin ja Walter Scottin tuotannosta. Poe-esittelyt kohdistuivat
poikkeuksetta hänen lyriikkaansa, jota ei julkaistu kirjamuodossa.
Näistä kirjailijoista vanhimman eli John Bunyanin teosten käännöksiä

julkaisivat Suomessalähinnähengelliseenkirjallisuuteenerikoistuneetkus
tantajat,janelevisivätpaljolti kaupallistenkirjamarkkinoidenulkopuolella.
1700-luvunklassisista romaanikirjailijoistatulivat Suomessa tunnetuiksi

lähinnä vain Defoe ja Swift, joiden suosio täällä keskittyi heidän pääteok
siinsa. Nekin julkaistiin lähinnä lapsille suunnattuina laitoksina. Englanti
laisista 1800-luvun romaanikirjaiijoista puolestaan on keskeinen asema
suomennoskirjallisuudessa Walter Scottilla ja Charles Dickensfflä. Myös
FrederickMarryatinmeriromaanejajulkaistiin runsaasti nuorisolaitoksina.
Vuosisadan lopun romaanikirjailijoista taas julkaistiin eniten Thomas Har
dyn ja R. L. Stevensonin tuotantoa.
Yhdysvaltojen kirjallisuus oli 1800-luvun alkupuolella vielä nuorta, ja

vuosilta 1800—35 on Yhdysvaltojen kirjallisuuden kaanoniin kuuluviksi
laskettavissa vain Washington Irving ja J. F. Cooper. Heistä Irvingin
tuotantoa onkäännetty vähän, tämän tutkimuksenkattamana aikana kahden
nimekkeen verran. J. F. Cooperin (1789—1851) “intiaanikirjat” sen sijaan
olivat Suomessakin jo varhain suosittuja ruotsin-ja muunkielisinä versioi
na. Tämän tutkimuksen kattamana aikana häneltä julkaistiin kahdeksan
teosta 14 painoksena, ja hänen teostensa voidaankin sanoa saavuttaneen
kestävän aseman Suomessa. Esimerkiksi J.V. Snellman ja Alexandra Gn
penberg olivat Cooperin romaanien ystäviä ja myöhemmin esimerkiksi
Helmi Setälä (1897) ja Mikko Erich (1910) kirjoittivat Coopensta erittäin
kiittävästi ja suosittelivat hänen teoksiaan nuorisolle. Cooperista tulikin
eräänlainen mittatikku, jota mallina pitäen arvioitiin myöhemmin muiden
muassa Henry Rider Haggardin ja Mayne Reidin seikkailuromaaneja;
jälldmmäiset jäivät vertailussa yleensä tappiolle.
Maailman ensimmäisen kansainvälisen bestsellerkirjailijan (Gohdes

1944, 29) Harriet Beecher-Stowen (1811—96) teos Uncle Tom’s Cabin
(Setä Tuomon tapa) suomennettim yllättävänkin pian eli neljä vuotta alku-
teoksen ilmestymisen jälkeen, 1856; kyseessä oli lyhyt lapsille tarkoitettu
mukaelma, josta ilmestyi sekä värillinen että mustavalkoinen laitos. Vuon
na 1893 teos ilmestyi uudelleen kahtena eri versiona, toinen Weilin &
Göösin ja toinen Werner Söderströmin kustannuksella. Molemmat olivat
mukaelmia; edellisen laati Maikki Friberg, jälkimmäisen suomensi Aatto
Suppanen saksankielisestä mukaelmasta.
Lopulta teos saatiin sitten suomeksi lyhentämättömänä; ensimmäinen

painos kansanvalistusmiesNiilo Liakan uutta suomennosta ilmestyi vuosi
na 1899—1900 Kyläkirjaston Kuvalehden B-saijassa. Siitä otettiin tutki
muksen kattamana aikana vielä kolme uutta painosta, jotka kustansi
WSOY. Lisäksi kirjasta ilmestyi kaksi lapsille tarkoitettua mukaelmaa
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vuosina 1905 (Yrjö Weilin) ja 1923 (WSOY). Suomalainen vastaanotto oli
yleensä ottaen hyvin ttmnepitoista ja mustille myötätuntoista (Virtanen
1988, 135). — Muut Beecher-Stowen teokset, joita suomennettiin kuusi,
eivät menestyneet, ja hänenmaineensa Suomessa— niin kuin muuallakin —

on rakentunut Setä Tuomon tuvan varaan.
Edgar Allan Poe (1809—49) sai Irvingin ja Longfellown tavoin suuren

suosion Euroopassa, mutta Suomessa hän ei tullut kovin tunnetuksi 1800-
luvulla. Kaikkiaan hänen teostensa suomennoksia ilmestyi vuosina 1903—
26 viisi nimekettä. Ensimmäisillä Poe-suomennoksilla oli hiukan viihteel
unen leima, mutta 1920-luvun lopulla ilmestyneet kaksi teosta markkinoi
tiinjo klassikkoina. Vuonna 1926 Kansanvaltajulkaisi teoksenTheMasque
of the Red Death (1842) nimellä Punaisen surman naamio ja seuraavana
vuonna ilmestyi WSOY:ltä teos Kultakuoriainen y.m. kertomuksia (The
Gold Bug and Other Stories, 1843). Poen esittelyjä taas ilmestyi suhteellisen
tasaisesti; ne olivat yhtä arvostelua lukuun ottamatta esseitä ja keskittyivät
hänen lyriikkaansa. Yleisesti Poen kirjallinen merkitys kyllä tunnustettiin,
mutta yhtä keskeistä asemaa angloamerikkalaisen kirjallisuuden kaanonis
sa hän ei saanut kuin Saksassa tai Ranskassa (Virtanen 1988,456).
Bret Harte (1836—1902) herätti kiinnostusta 1800-luvun loppupuolen

Suomessa, mutta hänen teoksiaan onjulkaistu suhteellisen vähänja harvak
seen. Tämän tutkimuksen kattamana aikana hänen tuotantoaan suomennettim kolmen teoksen verran. Sen sijaan paljon vankemman aseman täällä sai
Mark Twain, jolta ilmestyi suomeksi peräti 25 nimekettä. Tässäkin tapauk
sessa siis klassikko saatiin Suomeen kun hänen tuotantonsa sopi suunnat
tavaksi nuorisolle.
Olennainen kysymys tarkasteltaessa sitä, miten englanninkielinen arvo-

kirjallisuus välittyi Suomeen on se, mitä ei suomennettu. Seuraavassa
tehdään katsaus kotimaassaan kanonisoituihin mutta Suomessa tuntemat
tomiksi jääneisiin kirjaiijoihin. 1700-luvun suurista romaanikirjailijoista
käännettiin Suomessa siis lähinnä Jonathan Swiftinja Daniel Defoen pää-
teokset, jotka nekin oli suunnattu lähes poikkeuksetta nuorisolle. Muista
1700-luvunklassikoistaoli suomennoskirjallisuudessaparhaitenedustettu
na Oliver Goldsmith, jonka Vicar ofWakefield on suomennettu kolmekin
eri kertaa, vuosina 1859, 1905 ja 1932. Sen sijaan muut 1700-luvun ro
maaniklassikot jäivät Suomessa vähälle huomiolle. Kuten useimpia tähän
ryhmään kuuluvia teoksia, näiden kirjailijoiden tuotantoa julkaisi jonkin
verran Karisto, joka vuodesta 1919 lähtien sijoitti lähinnä Kariston klassil
liseenkirjastoon Samuel Richardsonin, Henry Fieldingin, OliverGoldsmit
hinja William Beckfordin teoksia, yhden kultakin. flman Kariston panosta
1700-luvun englantilaisten romaaniklassikkojen edustus suomen kielellä
olisi siis rajoittunut lähinnä nuorisolle suunnattuihin Defoen ja Swiftin
teoksiin. Sen sijaan Fanny Bumeyn, Tobias Smollettinja Laurence Stemen
teoksia ei suomennettu. Erityisesti kiinnittää huomiota, että SKS:n suosi
tuslistalle 1872 otettu Tristram Shandy on edelleenkin suomentamatta (ks.
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Sajavaara 1986, 4, 11). Kyseessähän on maailman ensimmäinen moderni
romaani, jonka niin siveellisistä kuin taiteellisistakin ansioista on kiistelty.
Näitä 1700-luvun romaanikiassikkoja on tutkimuksen kattamana aikana

myös esitelty varsin vähän. Yllättävää on, ettei esimerkiksi Swiftistä ja
Defoestakaan ole ilmestynyt juuri lainkaan esseitä tai tutkimuksia. Arvos
telujen puute sen sijaan selittynee sillä, että heidän pääteoksensa on Suo
messa otettu vastaan lastenkirjoina, joita taas ei ole yleensä ollut tapana
esitellä kulttuurilehdissä kuin korkeintaan nippuarvosteluissa. Yrjö Hirnin
ansioksi onluettavakolmekirjanmuotoista esittelyä, teokset On i Världsha
vet(1928, suom. Valtameren saari 1928),jokakäsitteleeRobinson Crusoeta
ja robinsonadeja, Den gamlapostvagnen (1926, suom. Vanhat postivaunut,
1926), joka kertoo muiden muassa Laurence Sternestäja George Borrows
ta, sekä Swift (1918, suom. Jonathan Swift 1918). 1700-luvun englantilai
seen kirjallisuuteen kohdistuu myös teos Dr Johnson och James Boswell
(1922, suom. Tri Johnson ja James Boswell 1923).
Jane Austen (1775—18 17) jäi yllättävänkin tuntemattomaksi Suomessa

koko tutkimusajanjakson ajaksi. Häneltä julkaistiin vain yksi suomennos -
tosin hänen tunnetuimmasta teoksestaan Ylpeys ja ennakkoluulo (WSOY
1922; alk. Pride and Prejudice, 1813). Se sai seuraa vasta 1950-luvulla,
jolloin sitten suomennettiinkin keskeinen osa Austenin tuotantoa varsin
lyhyessä ajassa (Sajavaara 1986, 9). Ensimmäisen Austen-suomennoksen
ainoa arvostelu löytyy Arvostelevassa kirjaluettelosta, jossa romaania idi
tettiin pirteäksi ja henkilökuvaukseltaan tavallista kiinnostavammaksi. Ai
noaksi heikkoudeksi mainittiin pieni pitkäveteisyys.
Kokonaan tuntemattomiksi suomenkieliselle yleisölle jäivät Maria Ed

geworthja Thomas Love Peacock. Näitä kirjailijoita ei tosin ole myöskään
Ruotsissa ja Tanskassa käännetty kovin runsaasti21.
Mainittakoon, että Thomas De Quinceystä (1785—1859), joka ei kuulu

CBEL:njaottelussa proosakirjailijoiden joukkoon, on aineistossa yksi esit
tely: se on Elmer Diktoniuksen oikullisella tyylillään Ultraan 1922 kirjoit
tama artikkeli “Opiumisyöjän 100 vuotta”. Siinä hän kommentoi kritiikin
yleistä suhtautumista De Quinceyyn ja muihinkin aikanaan poikkeaviin
klassikoihin näin:

Mukava muuten todeta että tämäkin klassifiinen mestariteos on muodoltaan
jokseenkin epämääräinen, kuten kaikki samansukuiset, alkaen Goethen Faustis
ta. Minä-biografiaa filosoofisia ajatelmiakemiaa ja fysiologiaa ja— statistiikkaa
vapaassa järjestyksessä. Nykyhetkellä syntyneenä sellainen annos kirjallisuus
santarmien mielestä on sekavaa sotkua — 100:n vuoden etäisyydeltä katsottuna
omaperäinen nerontuote. Etanalogiikkaa.

De Quinceyn tuotantoa ei ole vieläkään suomennettu. Ruotsissa sen
sijaanhänenDiktoniuksenkinmainitsematunnustusteoksensa onkäännetty
useaan otteeseen, ensimmäisen kerran jo 1869 (Torgerson 1982,57, 84).
Dickensin aikalaisen George Eliotin (oik. Mary Ann Evans, 1819—80)

tuotantoa kohtaan tunnettiin Suomessa varsin paljon kiinnostusta jo hänen
omana aikanaan. EnsimmäinenEliot-suomennos, SKS:nNovefflkiijastossa
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julkaisema Silas Mamer (1861), ilmestyi Ferd. Ahimanin kääntämänä
Suomen olot huomioon ottaen varhain, jo 1869, ja Eliot sai erityisesti
1 880-luvun realismille myönteisessä ilmapiirissä huomattavan hyvän vas
taanoton; hänestä kirjoittivat muiden muassa Helle Lindgren ja Hanna
Andersin. Helena Westermarck julkaisi lisäksi 1894 kirjan George Eliot
och den engelska naturalistiska romanen, joka herätti runsaasti keskustelua
Finsk Tidskriftin palstoilla. Naiskirjaiijasta näyttävät siis tuolloin kiinnos
tuneen erityisesti naiset.
George Eliotilta kuitenkin julkaistiin vain jo kerran suomennettu Silas

Mamer uutena käännöksenä 1926 (Gummerus). Vuosisadan vaihteen jäl
keen laadittuja Eliot-esittelyjä ei aineistossa olekaan. Syynä sekä suomen
nosten että esittelyjen lakkaamiseen lienee realismin välittömän ajankoh
taisuuden vähentyminen sekä se, ettei Eliot ole koskaanollut samalla tavoin
suuren yleisön kirjailija kuin esimerkiksi Dickens tai Scott.
William Makepeace Thackerayltä (1811—63) suomennettiin ensimmäi

nen romaani 1907, mutta valinta ei ollut onnistunein. Kyseessä oli Samuel
Titmarsh (The Great Hoggarty Diamond, 1841), joka ilmestyi Kansan
Novellikirjastossa Heikki Impivaaran suomennoksena. Teos sai varsin
penseän vastaanoton. V. A. Koskenniemi tyrmäsi teoksen täysin:

Olisipa todellakin kuululta kirjailijalta — engiantilaiseltakin — odottanut hiukan
toisenlaista luettavaa. Esipuheessaan, jonka Thackeray itse on kirjoittanut tähän
kirjaansa epäilee hän siitä syntyneenkin moraalisaaman. Näin asianlaita epäile
mättä onkin. (Aika 1908, 274)

Arvio paljastaa samalla romaanisen kielialueen kirjallisuuteen suuntau
tuneen Koskenniemen kannan engiantilaiseen romaanikirjallisuuteen, jon
kahännäyttää yhdistävän “sensationi”-pyrkimyksiin. Vuonna 1923 WSOY
julkaisi sarjassaan Mainehikkaita romaaneja Thackerayn arvostetuimpiin
kuuluvan romaanin Henry Esmondin (1852) samalla nimellä. Sen sijaan
Vanity Fair (1847), jota SKS oli 1887 suositellut suomennettavaksi, sai
odottaa ilmestymistään suomen kielellä vielä yli 30 vuotta. Ruotsissa
Thackerayta käännettiin jo suhteellisen varhain: vuosina 1866—70 siellä
julkaistiin käännöksinä neljä Thackerayn teosta eli vain yksi vähemmän
kuin Collinsinja Dickensin teoksia (Torgerson 1982, 117).
Elizabeth Gaskeil (1810—65) kuuluu muiden tässä mainittujen ohella

Englannin 1 800-luvun romaanikirjaiijoiden arvostetuimpien joukkoon,
mutta Suomessahäntäkään ei tunnettu 1 800-luvulla. Kariston klassillisessa
kirjastossa ilmestyi 1927 Cranfordin seurapiirit (Cranford, 1857) Valfrid
Hedmanin suomennoksena. Tämä teos lienee kuitenkin hukkunut suomen
nosromaanien tulvaan, ja ainoa aikakauslehdistä löytynyt esittely on Sini
sen kirjan myönteinen arvio:

Elizabeth Gaskellin kitja (...) on kuin pieni, hienosti virkistävä tee-aleria. Kun
luernme sitä, luulemme istuvamme nojatuolissa dickerisiläisen takkavalkean
ääressä. Elizabeth Gaskell on Dickensin ailcalainenja Dickensiä lähellä. Näillä
vanhoilla leikillisyys oli todellinen sitkeä sielunvoima, jonka avulla he kantoivat
elämän taakkaa muka kuin lystilcseen. Tämä sankarillisuus tarttuu hetkeksi
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lukijaankin, nostaa meidät tyhmästä nurkuvasta tilastainme iloisen voiman pii
run.

Miksi Dickens muttei Gaskeil, vaikka heidän tuotannossaan on saman-
kaltaisia piirteitä? Yksi syy lienee se, että Dickensillä oli “varma” maine,
kun taas Suomessa entuudestaan vähän tunnettuun kiijailijaan — klassik
koonkin — liittyi kustantajan kannalta riski.
George Meredithin, Anthony Trollopen ja George Borrown romaaneja

ei suomennettu tutkimuksen kattamana ajanjaksona lainkaan. Meredithistä
julkaistiin kolme esittelyä ruotsinkielisissä lehdissä; hänen kansainvälistä
arvostustaan kuvaa nimimerkin J. J. S. arvio Euterpessa 1905 (145), että
Meredith oli Englannin senhetkisen kirjallisuuden tärkein kirjailija. Sen
sijaan suomenkielisistä aikakauslehdistä ei ole löytynytTrollopea koskevia
esittelyjä. Borrow puolestaan sai suomalaisen tutkijankin. Yrjö Hirn, jota
kiinnostivat kirjallisuuden marginaali-ilmiöt vähintään yhtä paljon kuin
keskeinen, kanonisoitu kirjallisuus, omisti hänelle luvun teoksessaan Den
gamia postvagnen. Borrown Lavengro sisältyi myös Hirnin Otavaa varten
suunnittelemaanmaailmankirjallisuuden kirjastoon, joka ei koskaan toteu
tunut (Tarkka 1980, 160).
1800-luvun puolivälin huomattavat amerikkalaisetkirjailijat RalphWal

do Emerson, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville ja Henry David
Thoreaujäivät pitkälle 1900-luvullekin varsin tuntemattomiksi suomenkie
lisille lukijoille. Heistä etenkin Emerson (1803—82) vaikutti laajalti sivisty
neeseen yleisöön Euroopassa, mutta ei aiheuttanut Suomessa samanlaista
“emersonilaisuuden” innostusta(Virtanen 1988,457). Vuonna 1909 ilmes
tyi kuitenkin hänen teoksensa Representative Men (1850, suomeksi Ihmis
kunnan edustajia) Otavan kustannuksella, suomentajanaan itse Volter Kil
pi. V. A. Koskenniemi totesi Ajassa (1909, 603—606), että Emersonilta
puuttuu saksalaisten filosofisten kirjailijoiden systemaattinen esitystapa,
mutta että sen korvaavat näkemys ja persoonallisuuden leima:

Emerson tarjoo nerokkaita, rohkeita synteesejä, jotka voivat joskus tuntua liian
kategorisilta, mutta joilla aina on se painavuus, minkä suovat omintakeinen
persoonallinen elämännäkemys ja hengensuuruuden harras antautuva kunnioi
tus. Tämä entinen pappismies, joka samalla on Montaignen oppilas, yhdistää
itseensä paljon siitä, mitä 19:ila vuosisadalla on parasta liikkunut hartaan innos
tuksenja kriitillisen ajattelun muodossa.

Sen sijaan Henry David Thoreaujäi Suomessa kokonaan tuntemattomaksi;
tosin häntä ei kotimaassaankaan pidetty merkittävänä kirjailijana ennen
vuosisadan vaihdetta (ks. Lauhakangas 1986, 63, 68—70). Hawthornelta
taas julkaistiin ainoastaan lapsille tarkoitettu kirja Ihmeittenmaassa: kreik
kalaisia satujaNathaniel Hawthronenmukaan, joka oli valikoima teoksesta
A Wonder-Book for Girls and Boys (1851). Melvillen pääteoksestaMoby
Dick (1851) ilmestyi 1920-luvun lopulla yllättäen kaksi eri suomennosta,
molemmat tosin lyhennettyjä. Kansanvaltajulkaisi teoksen Arvi Nuormaan
suomentamana 1928 ja Gummerus Eino Auerin suomennoksen seuraavana
vuonna. Täydellinen suomennos ilmestyi 1956 (Durham ja Mustanoja
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Taulukko 5. Eniten suomennettu englantilaisten aikalaiskirjailijoiden ker
tomakirjallisuus. Suomennoksetja esittelyt

Kirjailija Teoksia Painoksia Esittelyjä
Arvostelut Esseet

Rudyard Kipling 14 24 7 4
John Galsworthy 10 21 6 3
H.G.Wells 15 16 4 4
Arnold Bennett 11 13 5 —

Lähteet: ks. taulukko 4.

1960, 74). Yhdysvaltain 1800-luvun kirjallisuuden klassikot esiteltiin siis
Suomessa varsin johdonmukaisesti vain lastenkirjailijoina — mikäli heidät
esiteltiin lainkaan.
Taulukossa 5 on lueteltu ne 1890—1939 tärkeimmän elämäntyönsä teh

neet englantilaiset kirjailijat, joiden tuotantoa on samana aikana suomen
nettu eniten. Suomennokset keskittyivät vahvasti neljän kirjailijan tuotan
toon.
Kuluvan vuosisadan neljää ensimmäistä vuosikymmentä Englannin kir

jallisuudessa luonnehtii — hiukan yksinkertaistaen—jakautuminenmoder
nistiseen ja perinteiseen kirjallisuuteen. Suomessa tämän ajatuksen esitti
Alex Matson, joka Joyce-esseensä (1927) alussa hahmottaa mainitun kah
tiajaon seuraavasti:

Jokaisen maan ajamselämä liikkuu kahdella tasolla. Ensinnäkin on olemassa
kansan enemmistön kirjallisuus ja ajattelu, sellaisten ajatusten virta, jotka ovat
jo saavuttaneet yleisen tunnustuksen. Mutta tämän ison virranedelläkiemurtelee
ohut pieni purontapainen, jonka aikaisemmin kaivarnaauomaa nykyisen kansal
lisen ajattelun leveä virta kulkee, mutta joka itse nyt kiirehtii edelle uusille
alueille. (Sininen kirja 1927, 11)

Englannin uudemman kirjallisuuden “taaksepäin katsojiin” hän lukee H.
G. Wellsin, John Galsworthyn ja Arnold Bennemn. Heistä H. G. Wellsin
(1866—1946) teoksia suomennettiin varsin paljon, mutta suurin osa Wells
suomennoksista oli laadultaan seikkailukirjoja ja vastaanotettiin—joskaan
ei täysin kielteisesti — sellaisina. EnsimmäinenWells-suomennos oli kerto
mus “Tähti”, jonka WSOYjulkaisi l903,ja sitä seurasi lähivuosina useita
kin eri kustantajien julkaisemia teoksia, joista useimmat olivat kertomus
kokoelmia. Wellsin “vakavampia”kirjoja suomennettiinmyös,jamyöntei
simmän vastaanoton sai sotakirja Mr. Britling pääsee selvyyteen (Mr.
Britling Sees ItThrough, 1914), jonka Otava julkaisi Uudessa romaanisar
jassaan 19 18—1919. Vakavan vastaanoton sai myös Christina Alberta’s
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Father(1925), jonka Schildtjulkaisi tuoreeltaan 1926 nimellä Kuninkaitten
kuningas.
H. G. Wellsistä ilmestyi lukuisia esittelyjä, mutta ne olivat paljolti samo

jen kriitikoiden käsialaa. Sigurd Frosterus julkaisi 1906 hänestä elämäker
rallisen esittelyn sarjassa Konst ochKulmr seuraavana vuonna kiija ilmes
tyi myös suomeksi. Vuonna 1912 Frosterus kirjoitti edelleenWellsistä Nya
Argukseen artikkelin H. G. Wells senaste romaner. Suomenkielisellä puo
lella lähes kaikki Wells-artikkelit keskittyivät Sinisen Kirjan ja Päiväkirjan
toimittajille Kersti Bergrothilleja Alex Matsonille, jotka esittelivät suoma
laisilleWellsin alkukielisiä teoksia tuoreeltaan. Vielä 1920-ja 1930-luvulla
Wells oli hyvin aktuelii näffle uusimman “maailman kirjallisuuden” luki
joille ja esittelijöille.
John Galsworthy (1867—1933) sen sijaan otettiin varauksetta vastaan

taiteellisenproosan kirjoittajana,ja hänen teoksillaan olikin Suomessa sekä
hyvä arvostelumenestys että kohtalainen menekki. Tosin hänen ensimmäi
nen suomennettu teoksensa sai hiukan en yleisön kuin myöhemmätmenes
tysromaanit: se oli Työväen sanomalehden 1912 julkaisema problee
minäytelmä Taistelu (Strife, 1909). Vuodesta 1920 alkaen häneltä suomen
nettiin 10 romaania yhteensä 21 painoksena. Tunnetuin ja ehkä kestävin
suomennetuista teoksista on ollut Forsytein taru, jonka WSOY julkaisi
Tyyni Haapanen-Tallgrenin käännöksenä 1929—30. 1930-luvulla kaikki
Galsworthyn teosten suomennoksetmuistettiinvarsin tunnollisesti arvioida
johtavissa (konservatiivisissa)kulttuurilehdissä,mikä nimekemäärän ohel
la todistaa Galsworthyn asemasta Englannin uudemman kirjallisuuden
arvostetuimpana tekijänä Suomessa. T. Vaaskivi kuvaa tätä asemaa Suo
malaisessa Suomessa 1936 (195) seuraavasti:

Manallemennyt suuri englantilainen kertoja John Galsworthy oli “Forsytein
tarun”ja”Nykyaikaisenkomedian”suomentamisenailcaanmeillä ehkä enimmin
luettu anglosaksinen kirjailija. Soames ja Jolyon, Fleur ja liene vedettiin esiin
tuhansissa kahvipöytäkeskusteluissa heistä tuli läheisiä tuttavia, ja heihin suh
tauduttiinvarsinepäkizjallisissalcinpiireissäniinkuineläviinhenkilöihinsuhtau
dutaan heistäpidenuin tai ei pidetty. Hetken aikaa koko suomalainen lulcijakunta
kulki galsworthylaistenyläluokan-salienviileässä, lauhassa, sukutraditioidenja
rikkomattomanetiketinkyllästämässä elämänilmassa, etsi ja löysi niistä konser
vatiivisen Englannin sielun ja tarkkasi sitä kertojamestarin lempein, iroonisin,
kirkkaasti näkevin silmin.

Ilmeisesti juuri aihepiirinsäja saamansa lukijakunnan vuoksi Galsworthy
ei ollut ensimmäisenä radikaalienja liberaalien kulttuuripiirien kiinnostuk
senkohteiden luettelossa. Silti hänestä kirjoitettiinmyös Sinisessä Kirjassa.
Toiselta “taaksepäin katsojalta”, Arnold Bennettiltä (1867—1931), suo

mennettiinpelkästäänviihteellisiksi tarkoitettuja romaaneja. Hänen tuotan
nostaan ilmestyi vuodesta 1921 alkaen kaikkiaan 11 suomennosta, joista
vain kahdesta, Elävänä haudattu (1921) ja Loistohotelli Babylon (1923),
otettiin uusintapainokset. Kritiikki ei noteerannut Bennettin suomennettuja
teoksia lainkaan, mutta useita Bennettin taiteellisesti kunnianhimoisempia
teoksia esitteli Sininen kirja alkukielisinä laitoksina.
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Taulukko 6. Eniten suomennettu amerikkalaisten aikalaiskiijailijoidenker
tomakirjallisuus 1890—1939. Suomennoksetja esittelyt

Kirjailija Teoksia Painoksia Esittelyjä
Arvostelut Esseet

Jack London 46*) 1()0 9 10
Upton Sinclair 13 16 2 3
PearlS.Buck 7 11 7 —

SinclairLewis 6 8 8 2
FrankNorris 3 3 — 1
Thomton Wilder 2 2 5 —

Theodore Dreiser 1 2 5 2

Lähteet ks. taulukko 4.
*) Londonin tuotannosta on julkaistu suomessa runsaasti erilaisia valikoimia, joten
teosten mäarää on vaikea ilmaista tarkasti. Tässä valikoimat on laskettu kukin
yhdeksi teokseksi.

Rudyard Kipling (1865—1936), jota Matson ei mainitse, oli tämän tutki
muksen kattamana aikana varsin laajalti luettu kirjailija Suomessa. Hänen
suosituimmat teoksensa ilmestyivät tosin lapsille suunnattuina laitoksina;
niitä olivat Meren urhoja (Captains courageous, 1897; suom. Edlund 1898)
ja Intian viidakoista (1894, suom. Otava 1898 ja — valikoimana Viidakko
poika — Karisto 1909).
Taulukkoon 6 on koottu tiedot vuosien 1900—39 merkittävimpinä pidet

tyjen amerikkalaisten kirjailijoiden teosten suomennoksista ja esittelyistä.
Niiden perusteella näyttää siltä, että yhdysvaltalaista kirjallisuutta myös
esiteltiin ahkerasti. Esseeluonteisiaesittelyjäilmestyi sellaisista kirjailijois
ta kuin Frank Norris, Jack London, Sinclair Lewis, Theodore Dreiser ja
Upton Sinclair. Thomton Wilderin ja Pearl 5. Buckin teoksia sen sijaan
arvosteltiin Lewisin ja Londonin teosten ohella ahkerasti.
Tämä antaa kuitenkin väärän kuvan siitä, minkä verran yhdysvaltalaista

uutta kirjallisuutta esiteltiin. Esittelyjen julkaisufoorumit nimittäin olivat
hyvin spesifit: amerikkalaista kirjallisuutta esittelivät sellaiset vallitsevalle
kulttuurisuuntaukselle tavalla tai toisella vastakkaiset lehdet kuin Sininen
kirja, Kirjallisuuslehti, molemmat Tulenkantajat ja Päiväkirja. Sen sijaan
johtavat kulttuurilehdet eivät yhdysvaltalaista kirjallisuutta esitelleet.
Yksinpä Jack Londoninkin, joka oli eniten julkaistu amerikkalainen

kirjailija Suomessa, vastaanotto oli keskiverrosta poikkeava: Londonin
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teoksia arvostelivat yhtäältä konservatiiviset kriitikot, joskin osittain va
rauksellisesti, toisaalta työväenlehdetja -kalenteritja lisäksi vielä perheleh
det ja Nuori Voima. Hänen teoksiaan suomennuttivat eniten työväenliik
keen kustantajat ja suurista kustantajista Otava.
Toinen erityisesti työväenkustantajien julkaisema yhdysvaltalainen kir

jailija oli Upton Sinclair (1878—1968), jonka teokset suomennettiin erittäin
nopeasti heti niiden ilmestyttyä. Ensimmäinen Sinclair-suomennos oli Chi
cago, jonka WSOY julkaisi vielä alkuteoksen ilmestymisvuonna 1906.
Kaikkiaan Sinclairiltajulkaistiin 16 teosta, joista ei otettu uusintapainoksia.
Kuten myöhemmin yhteiskunnallisen romaanin yhteydessä todetaan, Sin
clairin kirjailijakuvassa oli selkeämmin keskeisenä yhteiskunnallinen ten
denssi kuin Londonilla, jonka tuotannossa onmonia ristiriitaisinakin pidet
tyjä puolia. Osassa lehdistöä Sinclair sivuutettiin kokonaan ja Arvostele
vassa kirjaluettelossa hänet osin tuomittiin tendenssinsä vuoksi. Työväen
lehdissäkin hänestä kirjoitettiin vähemmän kuin Londonista, mikä johtuu
Aimo Roinisen mukaan juuri hänen kirjailijakuvansa selkeydestä Lon
doniin verrattuna.
Sinclair Lewis (1885—1951) saavutti kansallisen ja kansainvälisenkin

maineen kuudennella romaanillaan Main Street(1921),joka nousi bestsel
lerlistojen kärkeen. Häntä pidetään sosiologisena kirjailijana: hän kykeni —
Malcolm Bradburya lainatakseni — tunnistamaan ja dokumentoimaan ai
kansa amerikkalaisen elämäntavanja kulttuurin ominaispiirteitä ja tunkeu
tumaan sen prosesseihinja ikonografiaan (Bradbury 1983,56). Seuraavana
vuonna ilmestyi Lewisin ehkä tunnetuin romaani Babbitt (1922), jonka
WSOY julkaisi suomeksi 1925. Suomalaisten kustantajien kiinnostus Le
wisiin elpyi muutaman vuoden tauon jälkeen hänen saatuaan 1930 ensim
mäisen yhdysvakalaisellekirjailijallemyönnetynkirjallisuudenNobel-pal
kinnon. Tämänjälkeen Lewisilta suomennettiin lyhyessä ajassa viisi muu
takin teosta, joista osa Lewisin nuoruudenteoksia.
Lewisia esiteltiin ahkerasti myös aikakauslehdissä. Hänen satiirinsa ei

näytä loukanneen suomalaisten kriitikkojen makua: myönteisiä esittelyjä
on eri laidoilla lehdistön kenttää suomenruotsalaisista lehdistä (Argus,
Nutid, Granskaren) ja suomenkielisistä Valvojasta ja Suomalaisesta Suo
mestaliberaaliinPäiväkirjaanja radikaaliin Kiijallisuuslehteen. Esittelijöi
näpuolestaan oli arvostettujakirjallisuuden tuntijoitaEinoRailostajaLauri
K. Nukarista Tatu Vaaskiveenja Raoul Palmgreniin. Korostuksissa oli eri
esittelijöillä toki eroja; esimerkiksi arvostellessaan teostaMeillä sitä ei voi
tapahtua(Itcan’tHappenHere, 1935; suom. 1936) Raoul PalmgrenjaYrjö
Koskelainenpainottivat kirjassa kuvattujen tapahtumien ajankohtaisia kyt
kentöjä, edellinen kuitenkin huomattavasti voimakkaammin. Railo taas
vierasti tendenssiäja kaipasi “muotoa, sisäistä kauneuden linjarakennetta”.
Yleensä Lewisin teosten myöhemmät suomennokset saivat edeltäjiään
penseämmän vastaanoton: myös satiirinjajoumalistisen kirjoittamistavan
hyväksyneet kriitikot arvostelivat Lewisin pinnallisuutta ja itsensä toistoa.
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Vaikka realistinen tai naturalistinen, osittain yhteiskuntakriittinenkirjal
lisuus muodosti vuosisadan alkukymmeninä valtavirtauksen Yhdysvaltain
kirjallisuudessa, on siinä havaittavissa ainakin kaksi muutakin suuntausta:
Henry JamesinjaWilliam Dean Howellsin perinnettä jatkavapsykologisen
realismin linja sekä modernistinen kerronta. Edellistä edustivat Edfth
Wharton(1867—1937)ja Thomton Wilder(1897—1975). Whartonilta suo
mennettiin romaani The House of Mirth (1905) nimellä Säätynsä uhri
(Kirja) 1922. Thornton Wilderilta puolestaan suomennettiin kaksi teosta.
Karisto kustansi 1928 teoksen San Luis Reyn Silta (The Bridge of San Luis
Rey, 1927) ja 1939 Gummerus julkaisi romaanin Androksen nainen (The
Woman of Andros, 1930). Nämä romaanit saivat erittäin hyvän arvostelu
menestyksen. Jälkimmäisestä kirjoitti Alex Matson Sinisessä kirjassa 1928
seuraavasti:

“The Woman of Andros” on hieno, lcuulas kertomus. Taiteellisten ansioittensa
lisäksi sillä on suuriarvoinen kyky synnyttää lukijassa henldnen uteliaisuudenti
la, mikä jatkuu vielä kauanjälkeenpäin. On kuin olisi nälmyt valon vilahduksen
ja tuntisi palavaa halua nähdä enernmän..

Yhdysvalloissa tapahtui 1930-luvulla romantiikan paluu kertomakirjal
lisuuteen, mikä näkyi erityisesti historiallisen romaanin uutena kukoistuk
sena. Siihen liittyi yksinkertaisten elämänmuotojen nostaiginen kuvaus.
Samaan suuntaukseen voi yhdistää Pearl S. Buckin (1892—1973) Kiinan
talonpoikien elämää kuvaavien romaanien suosion. Niissä on toinenkin
1930-luvun kirjallisuudelle ominainen elementti: uskonnollisuus. Buck sai
1932 Pulitzer-palkinnon, joka lienee myötävaikuttanut hänen teostensa
menestykseen myös Pohjoismaissa. Vuonna 1938 hänelle myönnettiin
Nobelin kirjallisuuspalkinto, mitä tosin on arvosteltu melkoisesti. Tämä
huomionosoitus luonnollisesti lisäsi Buckiin kohdistunutta mielenkiintoa
eri puolifia maailmaa. Suomessa tosin oli jo ennen tätä suomennettu viisi
Buckin romaania. Niistä ensimmäisenä ilmestyi WSOY:n kustannuksella
1933 Hyvä maa (The Good Earth, 1931). WSOY pitikin Buckin kokonaan
itsellään ja julkaisi häneltä kaikkiaan seitsemän teosta yhteensä 11 painok
sena.
Buckin tuotantoa arvioitiin suhteellisen aktiivisesti yleiskulttuurilehdis

sä. KirjallisuuslehdenjulkaisemaaneljänBuckinromaaninmppuarvostelua
lukuun ottamatta, jossa etsittiin teosten takana olevaa ideologiaa varsin
kriittisesti, Buckin romaanit vastaanotettiin myönteisesti, ja myös kerron
nallisesti niitä pidettiin onnistuneina. Buckin ensimmäisten suomennosten
vastaanotossa näyttääkin olleen etusijalla taiteellinen odotushorisontti;
Buckia ei pidetty ensisijaisesti viihdekirjailijana, vaikka hänenkirjailijaku
vansa myös Suomessa on myöhemmin siihen suuntaan muotoutunutkin.
Se englanninkielinen aikalaiskirjallisuus, joka jäi suomentamatta tämän

tutkimuksen kattamana aikana, muodostaa eräissä suhteissa yhtenäisen
joukon. Alex Matsonin tarkoittamat “eteenpäin katsojat” nimittäin jäivät
ennen toista maailmansotaa käytännöllisesti katsoen kokonaan suomenta
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matta. Matsonmainitsee esimerkkeinä engiantilaisista avantgardisteista D.
H. Lawrencen, Dorothy Richardsonin, T. S. Eliotinja James Joycen. Heistä
Lawrence (1885—1930) tunnettiin Suomessa(kin) kiistanalaisena, maineel
taan epäilyttävänä kirjailijana. D. H. Lawrencesta kertovassa artikkelissaan
Tulenkantajissa 1933 yliopiston lehtorina toiminut Roy Morreil joutuu
aluksi selittämään artikkelin kiijoittamistaan:

Englannissa en mitenkään voisi puolustaa tätä kirjoitusta ei ole enää hyötyä
Lawrencestapuhumisesta, onjo helpompi puhuahänestäkuin lukeahäntä. Mutta
vielä ei ole mahdoifista lukea häntä suomeksi, joten hänestä puhuminen saattaa
todella jollakin tavoin tasoittaa tietä — sifiä lukemismahdollisuus tulee varmasti.
Tiedän aivan hyvin, että Lawrencesta juorutaan tässäkin maassa jonkin verran,
tavalliseen, muodinmukaiseen tapaan, aivan kuten kaikkialla muuallakin — sel
laiseen tapaan joka, kaukana tasoittamisesta, sulkee kaikki tietmelko tehokkaas
ti — mutta tämä on välttämätöntä.

Morrellin ennakoima lukemismahdollisuus rajoittui ennen toista maail
mansotaa yhteen suomennokseen, joka oli WSOY:n 1934 julkaisema Poi
kia ja rakastajia. Teos oli harvoja poikkeuksia suomalaisten kustantajien
valintapolitiikassa sotien välisenä aikana, ja muuta Lawrencen tuotantoa
suomennettiin vasta 1940-luvulla.
Hyvin huomattu englantilainen avantgardisti Suomessa oli Aidous Hux

Iey (1894—1963). Maamme ruotsinkielinen lehdistö esitteli hänenkin tuo
tantoaan runsaasti, mutta myös suomenkielisellä puolella hänestä kirjoitet
tiin ahkerasti. Kiinnostusta Huxleyta kohtaan tunnettiin eri puolilla julki
suuden kenttää, niin konservatiivisissa kuin liberaaleissakin lehdissä. Eni
ten esfttelyjä näyttää olleen Päiväkirjassa ja Nya Argusissa. Kritiikki kes
kittyi yleensä Huxleyn teosten ajatussisältöön; Alex Matson sen sijaan
korosti lempiajatustaan, että filosofmen konstruktio ei saisi ohjata tai aina
kaan dominoida taiteellista konstruktiota. Yleensä ottaen Huxleyn esitte
lyissä ei kuitenkaan näy samanlaista varauksellisuutta kuin esimerkiksi
Lawrencen tai modemistilyyrikoiden kohdalla.
Modernismin tunnetuimmat proosakirjailijat Virginia Woof (1882—

194 l)jafamesJoyce (1882—1941) jäivät varsintuntemattomiksi Suomessa
ennen toista maailmansotaa. Heidän teoksiaan ei suomennettu ja myös
heidän esittelynsä jäi Sinisen kirjan ja Päiväkirjan tehtäväksi. Woolfista
ilmestyikin näissä lehdissä peräti viisi esittelyä—jotka kaikki luonnollisesti
käsittelivät alkukielisiä teoksia. Vallinneita rintamalinjoja suhteessa mo
demisteihin osoittaa Rafael Koskimiehen penseä arvio romaanista The
Waves Valvoja-Ajassa 1932. — James Joycesta ilmestyi vain yksi esittely,
Alex Matsonin pitkä kaksiosainen essee “Meidän aikamme Odysseus”,
joka innoittuneisuudessa ja analyyttisyydessä on sitä merkittävämpi. Sen
julkaisufoorumi oli — odotetusti — Sininen kirja, sen ensimmäinen numero
1927.
Yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta jäivät “varjoon” erityisesti realistitja

naturalistit sekä “kadotetun sukupolven” edustajat. Ensimmäisiä merkittä
viä amerikkalaisia naturalisteja oli Frank Norris (1870—1902), joka sovelsi
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Zolan tekniikkaa romaaneissaan. Norrisin tuotanto tosin vaihtelee romant
tisista seikkailukertomuksista puhdasoppiseen naturalismiin. Norrisin tuo
tannosta suomennettiin ensimmäisenä hänen bestsellerinsä The Pit (1903).
Romaanin julkaisi Viipurin työväen sanomalehti-ja kirjapaino-osuuskunta
1914 nimellä Syvänne. Lisäksi 1920-luvulla suomennettiinNorrisika kaksi
rakkausviihteeksi luettavaa teosta.
Vuosisadan vaihteen yhteiskuntakriitikoista Theodore Dreiserin (1871-

1945) teoksiakäännettiinmuunmuassa saksaksija skandinaavisille kielille,
mutta suomeksi niitä ei pitkään aikaan saatu. Vasta 1939 ilmestyi lähes 30
vuoden viiveellä Dreiserin romaani Jennie Gerhadt(191 1) samannimisenä,
Otavan kustantamana suomennoksena. Dreiser-esittelyt ilmestyivät enim
mäkseen Sinisessä kirjassa ja Kirjallisuuslehdessä ja kohdistuivat ymmär
rettävästi alkukielisiin teoksiin. Dreiserin vastaanotto ei Sinisessä kirjassa
kaan ollut varauksettoman myönteinen, vaikka häntä — vastapainoksi kon
servatiivisten kulttuurilehtien hiljaisuudelle — esiteltiinkin. Hänestä kirjoi
tettiin Sinisessä kirjassa seuraavasti:

Dreiser ei osaa kirjoittaa — hänen tyylinsä on puhtainta sanomalehtityyliä— eikä
hallitse romaanitekniikkaa, ja kuitenkin hänen romaaniensa rinnalla useimmat
muut romaanit vaikuttavat köykäisiltL Tämä ei mielestämme johdu siitä, että
hän olisi todella suuri kirjailija, niinkuin Bennett ja Mencken väittävät. Selitys
hänen vaikuttavaisuuteensa on osaksi hänen rehellisyydessään ja ihmisrak
kaudessaan, mutta ennenkaikkea hänen realismissaan. Aikana, jolloin tyylit ja
tyylikeinot nopeasti vaihtuvat, näyttää tinkimätön todellisuudenlcuvaus helposti
kestävämmältä ja elämänpitoiseminalta kuin se itse asiassa on. Jos se päälle
päätteeksi onmuodollisesti naivia, voi se erehdyttävästi muistuttaa suurta taidet
ta.

Jennie Gerhardtin kuitenkin arvostelivat myös konservatiiviset lehdet
Valvoja ja Ahjo, joiden arvostelijat näkivät teoksessa realismin ohella
runollisuutta ja klassisen tragediankin piirteitä. Kaiken kaikkiaan teos sai
hyvän vastaanoton, jossa Dreiseria muun muassa verrattiin Nobel-palkit
tuun SinclairLewisiin, edellisen eduksi (Durhamja Mustanoja 1960, 33).
JohnDosPassos (1 896—1970) jäi amerikkalaisista yhteiskuntakriitikoista

Suomessa tuntemattomaksi, eikä hänestä käyty samanlaista keskustelua
kuin Dreiserista, Lewisista tai Londonista. Ruotsissa häneltä julkaistiin
kolme käännöstä, jotka ilmestyivät vuosina 193 1—39. Yhdysvakalaisista
modemisteista — “kadotetun sukupolven” edustajista — tunnetuimmat eli F.
Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ja Sherwood Anderson jäivät vaille
suomennoksia. Heistä ei myöskään keskusteltu, ja ainoaksi esittelyksi jäi
Sinisessä kirjassa ilmestynyt arvio Hemingwayn romaanista A Farewell to
Arms. Otavan Tanskassa toiminut yhteyshenkilö David Gninbaum tarjosi
yhtiölle monien muiden romaanien ohella Hemingwayn ja John Stein
beckin romaaneja Farewell to Arms ja The Grapes of Wrath. Hemingway
otettiin Otavassa harkittavaksi, mutta asiajäi kesken. Steinbeckin teoksesta
taas tehtiin sopimuskin, mutta sota esti kirjan julkaisemisen ja Steinbeckin
oikeudet siirtyivät myöhemmin Tammelle. (Tarkka 1980, 386)22
Kokonaan suomentamatta jäivät jo edellä mainittujen lisäksi amerikka-
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laiset nykykiassikot Thomas Wolfeja Hart Crane, Erskine Caldwell, Wil
liam Faulknerja John Steinbeck. Mainittakoon, ettäWolfen From Death to
Moming oli harkittavana Kariston kirjakerhokii-jaksi 1936, mutta ei tullut
valitulcsi23.

Angloamerikkalaisen kirjallisuuden kaanon Suomessa

Kiinnostava lähde 1800-luvun loppupuolen auktoriteettien käsityksiin
maailmankirjallisuuden kaanonista ovat SKS:n 1872 ja 1887 julkaisemat
luettelotsuomennettaviksisuositeltavista teoksista.Niihinotetut englannin
kieliset kirjailijat olivat Thomas B. Macaulay, Edmund Burke (vaihtoeh
toisena Foxin kanssa), William Shakespeare, Walter Scott, Jonathan Swift,
Laurence Steme, Charles Dickens, George Eliot, Benjamin Disraeli ja
William Makepeace Thackeray. Näistä Eliotin, Disraelin ja Thackerayn
teoksia ei tutkimuksen kattamana aikana suomennettu tai esitelty kovin
runsaasti ja Tristram Shandy on vieläkin suomentamatta. Sen sijaan Sha
kespeare, Scott, Swift ja Dickens muodostavat edelleenkin englantilaisen
kirjallisuuden suomalaisen kaanonin ytimen.
Toinen lähde, jonka avulla suomalaista kaanoma voi yrittää rekonstruoi

da, ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisvarojen tukemat suomen
noshankkeet. Angloamerikkalaisen kirjallisuuden osalta Edistämisvarojen
tuki kohdistui Dickensin, Swiftin, Byronrn ja Shakespearen teosten suo
mennoksiin sekä Jylhän suomentamaan englantilaisen kertomarunouden
valikoimaan “Hallitse, Britannia!” (Tuuri 1956). Tämä lyhyt luettelo on
suoraa jatkoa 1800-luvun puolella syntyneelle kaanonille, jota SKS:n suo
situsluettelotkin heijastavat; proosanosalta näitä teoksia olisi hyvin saatettu
julkaista ilman tukeakin.
Mainittakoon, että sellaiset edistämisvaroistamyöhemmintuetutja 1950-

luvunmodemismille tärkeät teoksetkuin James JoycenTaiteilijanomakuva
nuoruuden vuosilta (päätös 1946, ilm. Alex Matsonin suomentamana
1946), Edgar Lee Mastersin Spoon River Antologia (päätös 1947, julk.
1947 Arvo Turtiaisen suomentamana) sekä Walt Whitmanin Ruohoa (pää
tös 1950, ilmestyi sekin Arvo Turtiaisen suomentamana vasta 1965) (Tuuri
1956, 27—28) olivat myöhässä tavalla, jota voi pitää merkitsevänä, kun
pohdimme, miten angloamerikkalaisenkirjallisuuden tuntemus on kehitty
nyt Suomessa. Käännösten myöhäisyys liittynee yleiseen kulttuuri-ilmas
toon, joka ei vieläkään ollut suopea modemistiselle kirjallisuudelle. Siltä
osin Edistämisvarojakaan ei käytetty kustannuspolitiikan laiminlyöntien
paikkaamiseen.
Verrattaessa näiden lähteiden tietojajulkaistuun kirjallisuuteen voi tode

ta, että Shakespeare tuli — koko Euroopassa saamansa erikoisaseman an
siosta — hyvin saataville myös suomen kielellä. Samoin Swiftin Gulliver,
Scottin tuotanto ja osaDickensin romaaneista ovat olleetmyös suomennos-
kirjallisuuden steadysellereitä. Lisäksi Beecher-Stowen, Cooperin, Twai
nin, Kipiingin, Galsworthyn ja Buckin sekä — varauksin — myös Sinclair
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Lewisinja H. G. Wellsin tuotanto saivat arvostetun aseman Suomessa niin
julkaisumäärien kuin arvosteluvastaanotonkin valossa. Tähän luetteloon
voi lisätä paljonjulistuistakiijailijoistaosinkaupallistenkirjamarkkinoi
den ulkopuolella levinneet John Bunyanin ja Jack Londonin teokset sekä
Suomessa lähinnä nuorisokirjailijoiksi miellettyjen Daniel Defoen ja Fre
derick Marryatin tuotannon.
Vertailu Ruotsissa 1916—39 käannettyyn amerikkalaiseen kirjallisuuteen

osoittaa, että arvokirjallisuuteen laskettavissa olevia kirjailijoita kuuluu
jonkin verran enemmän Ruotsissa eniten käännettyjen kuin Suomessa
eniten käännettyjen joukkoon. Samaa suuntausta osoittaa Torgersonin ai
neisto vuosien 1926—30 osalta. Sen sijaan 1890-luvun loppu näyttää Ruot
sissa olleen käännösviihteen valtakautta samalla tavoin kuin Suomessa
1910-luvun loppu ja 1920-luvun alku. (Anderson 1957)
Amerikkalaisista kiijailijoista lähinnä Buckin, Twaininja Cooperin ase

ma on Suomessa ollut suhteellisesti ottaen sama kuin Ruotsissa. Kahden
jälkimmäisen on jälleen meillä katsottu merkittävältä osin kuuluvan nuo
risokirjallisuuteen. Klassikoista Poe ja 0. Henry ovat olleet vain vähän
edustettuina Suomessa, kuten ajankohtaisista kirjailijoista Willa Cather,
Theodore Dreiser, Edith Wharton, Ludvig Lewisohn ja Louis Bromfield.
Myöskin Sinclairin ja Lewisin teoksia näyttää julkaistun suhteellisesti
hiukan enemmän Ruotsissa kuin Suomessa. Poikkeuksena mainittakoon
Melvillen Moby Dick, josta ilmestyi 1920-luvun loppupuolella kaksikin
(tosin lyhennettyä) suomennosta. Ruotsissa teosta jouduttiin odottamaan
1930-luvulle saakka, jolloin siitä tehtiin (täydeffinen) ruotsinnos.
Ruotsissa on yleensä ottaen käännetty enemmän sekä aikalaiskirjailijoi

den että klassikoiden tuotantoa. Suomessa taas on suosittu erityisesti sel
laisten arvokirjailijoiden kaannattämistä, joiden tuotanto on sopinut suun
nattavaksi nuorisolle. Tällaisia kirjailijoita ovat englantilaisista esimerkiksi
Marryat, Defoeja Hesba Stretton, amerikkalaisista Twain, Cooperja Haw
thome. Tällä politiikalla on se varjopuoli, että angloamerikkalaisen arvo
kirjallisuuden skaala on huomattavasti kaventunut, ja mainittujen kirjaili
joiden tuotanto on leimautunut “lapselliseksi”.
Välittäjien vaikutukseen liittyy yleisemminkin kysymys siitä, miten suo

situiksikin tulleiden kirjailijoiden kuva Suomessa on muovautunutjulkais
tujen suomennosten perusteella. Dickensiltäja Londonilta jäivät “varjoon”
heidän yhteiskuntakriittisimmätteoksensa, samoinTwaimn tuotannostajäi
nuonsokirjojen varjoon hänen synkkäsävyinen myöhäistuotantonsa. Coo
per tunnetaan erä- eikä meriromaaniensa perusteella.
Toinen tapa lähestyä kysymystä kaanonista on tutkia, millaista kirjalli

suutta Suomeen ei valikoitunut. Aluksi on todettava, että osa klassikoista
ehti kirjoittaa merkittävimmän tuotantonsa jo hyvissä ajoin ennen kuin
suomalainen kirjankustannustoimintapääsi hyvään vauhtiin,jolloin se kes
kittyi yhtäältäehdottomiinkiassikoihin, toisaalta—joskaanei kovin tarrnok
kaasti — ajankohtaisiin kirjailijoihin. Paljolti tästä syystä jäivät esimerkiksi
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Irving, Disraeli, Thackeray, Gaskeil ja Austen pitkään tuntemattomiksi
suomenkielisille lukijoille.
Aikalaiskirjallisuuden suomennuttamista puolestaan vaikeutti tänä aika

na vallinnutjyrkkä kahtiajako suhtautumisessa uudempaan, erityisesti mo
demistiseenja yhteiskuntakriittiseen kirjallisuuteen. Tällainen kirjallisuus
jäilcinlähes kokonaankaupallistenkustantajienjulkaisemiensuomennosten
ulkopuolelle. Muusta kirjallisuudesta Kipiingin, Galsworthyn, Wellsin,
Bennettin, Londonin, Sinclairinja Buckin teoksia julkaistiin eniten. Heistä
Londoninja erityisesti Sinclairin teokset edustivat osin yhteiskuntakriittistä
kirjallisuutta, ja ne kulkeutuivat lukijoffle kaupallisten kirjamarkkinoiden
ulkopuolella.
Tämän tutkimuksen aineiston valossa näyttää siltä, että Suomessa ei

suosittu todellisuuden kielteisten tai kielteisiksi koettujen piirteiden (esim.
dekadenssi, vuosisadan vaihteen realismi) esille tuomista eikä kielellistä tai
muuta ilmaisullista kokeilua (esim. Steme, Henry James, modernistit).
Edelleen: Suomessa suosittiin mieluummin romanttista kuin realistisesti
suuntautunutta (Gissing, Moore, Henry James, George Eliot) kirjallisuutta.
Arvokirjallisuuden julkaisemista Suomessa on vaikeuttanut sen yleensä

heikko kannattavuus. Siksi angloainerikkalaista arvokirjallisuutta ovatkus
tantaneet vain suuremmat kustantajat, hekin yleensä harvakseenja pieninä
painoksina. Tilanteen totesi kustantajan näkökulmasta Yrjö A. Jäntti seu
raavasti, kun hän kommentoi (1928) Austenin, Thackerayn, Readen, Har
dynja Hutchinsonin teosten menekkiä:

Meikäläinenkin arvostelumyönsi, ettänämä teokset olivat taiteellisessa suhtees
sa poikkeuksellisen hyviä, mutta niidenkään menekki ei ole vastannut toiveita.
Näyttää todella siltä, ettei englantilainen taideromaani nykyisin voimeikäläises
säyleisössä löytää vastakaikua. (Jäntti 111928, 315)

Englantilaisen romaanin huonoa menekkiä valiteltiin samoihin aikoihin
myös Gummeruksella. On huomattava, että luonnollinen syy arvokirjalli
suuden vähäiseenmenekkiinmeillä on suomalaisenyleisöpohjanvähäisyys
jo vaikka Ruotsiin verrattuna. Siksi Suomessa ei ole syntynyt samanlaisia
kaunokirjallisuuden julkaisemiseen keskittyneitä kustantamoja kuin Ruot
sissa ja muualla Euroopassa. Tällaisessa tilanteessa arvokirjallisuuden
kustantaminen vaatii riskinottoajajärjestelmällisyyttä,joita ei varsinkaan
kirja-alan keskittyessä 1900-luvun alkupuolella suomalaisen kustannustoi
men piirissä suosittu. Vasta 1930-luvun lopulla alkaa näkyä merkkejä
uudemman angloamerikkalaisen kirjallisuuden systemaattisemmasta seu
raamisestajajulkaisemisesta. Jäljempänä hahmotetaan tätä tilannettaja sen
yhteyksiä angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittymiseen.

Nuorisokirjallisuus

Englanninkielisen nuorisokirjallisuuden suomennoksia julkaistiin 1890—
1939 yhteensä 557 nimekettä niistä oli ensipainoksia 421 nimekkeen
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verran. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin, miten eri nuorisokirjallisuu
den lajityypit ovat edustettuina suomennetussa kirjallisuudessa ja mitä
kirjallisuutta erityisesti suosittiin tai vieroksuttiin valittaessa suomennetta
vaa nuorisokiijallisuutta.
Suurin osa nuorisolle suunnatusta suomennoskirjallisuudesta oli 1800-

luvulla hengellistä. Angloamerikkalaista alkuperää oleva osa siitä oli puo
lestaan suurelta osin engiantilaista. Kuten Riitta Kuivasmäki (1990, 106)
on todennut, Englannin lastenkirjatuotanto ja sen markkinointi laajentui
huomattavasti 1850- ja 1 860-luvulla. Ruotsiin englantilainen hengellinen
kirjallisuus teki maihinnousunjo tuolloin (Furuland 1978,65—66). Suomes
sa vastaava kehitys näyttää Kuivasmäen mukaan tapahtuneen vasta 1870-
luvulla. Tuolloin julkaistiin paljon ns. pyhäkoulukirjallisuutta, joka on
varsin todennäköisesti juuri engiantilaista. Vuosisadan vaihteessa hengel
linenlastenkirjallisuus alkoi kuitenkintehdälilaamuullenuorisokirjallisuu
delle.
Tämän tutkimuksen kattamana aikana julkaistiin hengellisen lastenkir

jallisuuden alalta eniten yhdysvaltalaisen Alice Grayn (oik. Juha A. Mail
hews) kertomuksia, jotka ilmestyivät WSOY:n sarjoissa Pikku Elsa ja
hänen ystävänsäja Tohtori Draytonin oppilaat. Näistä vuosisadan vaihtees
sa ilmestyneistä sarjoista otettiin myös uusintapainokset. Lisäksi suomen
nettiin runsaasti kolmen englantilaisen naiskirjailijan, Hesba Strettonin,
A.L.O.E.:njaMrs. O.F. Waltonin, teoksia. Heistä Strettonilta(1838—19l 1)
suomennettiin kaikkiaan kuusi teosta kahdeksana painoksena. Suurin osa
Stretton-suomennoksista oli kuitenkin ilmestynyt jo ennen vuotta 1890.
Strettonin teokset ovat Kuivasmäen mukaan (1990, 100) tyypillistä pyhä
koulukirjallisuutta,jonka aineksina ovat uskonnollisuus, alkoholismin vas
tustaminenja hyväntekeväisyys.
Nimimerkillä A.L.O.E eli Charlotta Tuckerilta (1821—93) on tutkimuk

sen aineistossa 12 teosta 13 painoksena. Tuckenn teokset osoittavat Kui
vasmäen mukaan “jäykkää kristillisyyttä ja didaktismia” (mp). Varsin
paljon suomennettiin vuosisadan vaihteen kahden puolen “Rouva 0. F.
Waltonin” (oik. Catharine Augusta Waltonin, 1850-1934) teoksia viisi,
joista ei otettu uusintapainoksia.
Englannista suomennetun hengellisen nuorisokirjallisuudenmäärä alkoi

vähetä vuosisadan vaihteen jälkeen. 1910-luvulla ei Grayn ja A.L.O.E. :n
teosten lisäksi ilmestynyt enää kuin pari muuta tähän lajityyppiin kuuluvaa
teosta. 1920-luvulla tulivat mukaan kertomukset lähetystyöstä vieraissa
maanosissa. 1930-luvun lasten hengellisen kirjallisuuden bestseller oli
Arthur Stanley Maxwellin Kerro äiti (Uncle Arthur’s Bedtime Stories,
1928). Sen ensimmäinen osa ilmestyi 1931, ja sen kustantaja, Aikain
Vartija, otti siitä uudet painokset 1932 ja 1933; toinen osa Maxwellin
tarinoita ilmestyi 1934 ja sen toinen painos seuraavana vuonna. Se on yksi
suomenkielisen nuorisokirjallisuuden monista “piilokiassikoista”, joita on
luettu paljon, mutta joista ei juurikaan tiedetä.
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Satu- jafantasiakirjallisuutta kuuluu tässä tutkittavaan aineistoon suh
teellisen vähän, noin 50 nimekettä. Vain harva niistä on ilmestynyt 1800-
luvulla; vasta suurlakon jälkeisinä vuosina alkoi tähän lajityyppiin kuulu
vien suomennostenmäärä kasvaaja laatukin kehittyä. Jonkin verran aineis
toon kuuluu satuja sekä fantasia-aineksia sisältävien klassikkojen lapsille
tehtyjä mukaelmia. Välittymisen kannalta mielenkiintoisin on kuitenkin
ollut moderninfantasiakirjallisuuden välittyminen Suomessa.
Fantasiakirjallisuus on ollut nuorisokirjallisuudessa nimenomaan eng

lantilaisten erikoisala, jolla ei ole ollut vastaavaa asemaa esimerkiksi Yh
dysvaltain tai Kanadan nuorisokiijallisuudessa. Suomeen tämän lajityypin
kirjallisuuden voi sanoa tulleen varsinaisesti vasta tämän vuosisadan puo
lella, vaikka Ruskimn Kultavirran kuninkaasta olikin ilmestynyt nimetön
suomennos kahtena painoksenajo 1870-luvulla. Seuraava fantasiakirjalli
suuteen lukeutuva suomennettu teos onkin sitten peräti lajityypin uranuur
tajia, Lewis Carrollin (oik. Charles Lutwidge Dodgson, 1832—1898) Liisa
ihmemaassa, joka ilmestyi 1906 WSOY:n kustannuksella ja Anni Swanin
suomentamana. Aloite teoksen julkaisemiseen suomennettuna tuli kääntä
jältä, joka kirjeessään kustantajalle tammikuussa 1906 suosittaa tätä “suju
vaaja reippaasti esitettyä” teosta,jostahän oli “jo kauankuullutpuhuttavan,
mutta vasta nyt saanut luettavaksi”. Anni Swan jatkaa:

Kotimaassaan on Alice’s Adventures levinnyt satatuhansissa, sekä kalliirnmissa
että heippohintaisissa painoksissa. Se on myöskin käännetty useile Europan
kielile, muistaakseni ruotsinkielellekin. Siihen onmyös toinen osa; Through the
Looking-Glass, jonka voisi jos niin tahtoo kääntää seuraavana vuonna. Kuvituk
sessa voisi käyttää alkuteksiin hauskoja ja hullunkurisia kuvia, joiden olen
suuresti huomannut huvittavan lapsia heille kirjaa näyttäessäni.

Jään odottamaan suosiollista vastaustanne. (Anni Swanin kirje WSOY:lle
10.1.1906. WSOY:n kirjearkisto)

Teos pääsikinWSOY:n ohjelmaanja ilmestyi jouluksi 1906; joulumark
kinat oli periaatteessa jo tuohon aikaan suosiollinen hetki uuden kirjan
julkaisemiselle. Ulkoasultaan kirja ei vastannut suomentajan odotuksia;
lisäksi sitä oli hänen mukaansa toivottu kovakantisena painoksena (Anni
Swanin kirje WSOY:lle 20. 12.1906. WSOY:n kirjearkisto). Teoksen me
nekki oli Yrjö A. Jäntin mukaan heikko (Jäntti 111928, 67). Niinpä Swanin
ehdottamaa jatko-osaa ei julkaistu.
Vuonna 1911 ilmestyi WSOY:n kustannuksella yksi aineiston steadysel

lereistä, Jänis Vemmelsäären seikkailuja. Kyseessä on yhdysvaltalaisen
Joel Chandler Harrisin (1848—1931) kokoamasta neekerisatujen kokoel
masta Tales of Uncle Remus (1885) laadittu lyhennetty mukaelma. Kuten
nuorisokirjat usein, sekin on tuotu varsin kauas alkuperäkulttuuristaan.
A]kuperäisissä saduissa kuvastuu mustien ja valkoisten suhde, jota allego
risoivat neuvokas jänis ja kettu. Kaikkiaan Vemmelsäärestä otettiin tutki
muksen kattamana aikana yhteensä 9 painosta, ja painosten koot olivat
varsin suuria, jopa 10 000 kappaletta, mitä voi Suomen oloissa pitää
huomattavana saavutuksena pienellekin kirjaselle (WSOY:n kustannus-
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tuotteiden kortisto).
Muista fantasiakirjallisuuden suomennoksista voidaan mainita Oscar

Wilden lastensatukokoelma Onnellinen prinssi (Otava 1907; alk. The Hap
py Prince, and Other Tales, 1888), F. H. Bumettin kertomus Prinssi Keiju
jalka (WSOY 1919, suom. Tyyni Haapanen-Tallgren), John Ruskinin Kul
tavirran kuningas (Karisto 1918; alk. The King of the GoidenRiver, 1851),
joka oli jo kertaalleen suomennettu 1800-luvulla, sekä J. M. Banien kuu
luisan teoksen Peter Pan (1906) suomennos nimellä Pekka Poikanen
(WSOY 1922, suom. Tyyli Haapanen-Tallgren).
Tutkimusjakson lopulla ilmestyi jo aiempaa useampia fantasiakirjalli

suuden merkkiteoksia. Ne olivat Kiplingm Veikeitä juttuja (alk. Just So
Stories, 1902; WSOY, suom. Yrjö Kivimies), Hugh Loftingin Tohtori
Tuulisen tarina (WSOY 1929, suom. T. T. Kaila; alk. Doctor Dolittle,
1920), KingsleynVellamonlapset(WaterBabies, 1 863),joka ilmestyi 1931
Kariston kustannuksella ja Lyyli Vihervaaran kääntämänä, E. F. Bensonin
Sininen ovi (Kirja 1931, suom. 0. E. Juurikorpi; alk. David Biaise and the
Blue Door, 1918), A. A. Miinen Nalle Puh (WSOY 1934, suom. Anna
Talaskivi; alk. Winnie-The-Pooh, 1926) ja Pamela TraversmMaija Poppa
nen (WSOY 1936; suom. Tyyni Tuulio; alk. Mary Poppins, 1934).
Yhteistä näille kirjoille on, että ne saivat melko nuivan vastaanoton

julkisessa kritiikissä: aikakauslehdistä ei niiden arviointejalöydy,jaArvos
televan kirjaluettelon arviot ovat niin yksimielisen kielteiset, että niiden voi
uskoa kertovan jotain arvostelijoiden nuorisokirjallisuutta koskevista odo
tuksista. Esimerkiksi Bensomn Sinisestä ovesta (1931) kirjoitetaan:

Fantastinen uniseikkailu, joka lienee tarkoitettu lasten luettavaksi. Lapsipsyko
logian kannalta kirjassa on monta kiintoisaa piirrettä, sillä lapsen unilcuvissa,
joissa päivän eläymykset ja tapahtumat kertautuvat mitä hassunkurisimmissa
muodoissa, on yhtä ja toista lasten käsitystapoja valaisevaa. Kirja on tältä
kannalta katsoen taitavasti kirjoitettu. Mutta nuorison-, puhumattakaan lasten
kirjaksi, jommoiseksi se aihemaailmansa puolesta soveltuisi, se on liian raskas
ja eriskummainen.

Varsin samanlaisin painotuksin arvioi Eero Salola A. A. Milnen Nalle
Puhin 1934. Myös Peter Panin arvostelu Arvostelevassa kirjaluettelossa
1922 on nykynäkökulmasta varsin hämmästyttävä; nimimerkki M.Gr.
(Mandi Granfeit) nimittäin murskaa teoksen siinä perusteellisesti.
Tällaiset arvostelut viittaavat siihen, että vielä sotien välisenä aikana

nuorisokirjallisuudenodotettiin olevan ensi sijassamoraalisesti siveyttävää
ja oikeisiin elämänarvoihin ohjaavaa, ja vasta sen jälkeen tiedoifisesti
avartavaa. Fantasiakirjallisuus ilman muuta hämmentäa sitä tällaisin odo
tuksin lähestyvää portinvartijaa.
Tyttökirjanperustyypit syntyivät erityisesti Yhdysvalloissa, missä kirjoi

tettiin 1860-ja 1870-luvulta alkaen runsaasti tytöille suunnattuja realistisia
kertomuksia. Ensimmäinen englannista suomennettu tyttökirja on yhdys
valtalaisen Louisa M. Alcottin (1832—88) An Old-Fashioned Giri, josta
ilmestyi kahden vuoden välein kaksi eri suomennosta: 1889 Ediundin
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kustantama Nuorta väkeä ja 1890 Werner Söderströmin kustantama ja
Aatto Suppasen suomentama Tytöistä parahin. Jatkossa WSOY hoitikin
Alcottin julkaisemisen Suomessajulkaisemalla häneltä vuodesta 1916 läh
tien 7 teosta peräti 19 painoksena. Näiden joukossa on uusi käännös
romaanista An Old-Fashioned giri (julk. 1916, suom. Lyyli Reijonen).
Romaani LittleWomen puolestaanjulkaistiin suomeksi kahtena nimekkee
nä, PikkuNaisia l9l6jajälkimmäinenosaViimevuotisetystävämme 1921.
Teosten ensipainokset ilmestyivät varsin nopeasti, vuosien 1916 ja 1923
välillä. Myös painoskoot olivat varsin suuret, mikä yhdessä painosten
määrän kanssa osoittaa, että Alcottin teoksilla oli ostajia (WSOY:n kustan
nustuotteiden kortisto).
Valvojassa 1891 Hanna Andersin kiitteli Tytöistä parahin -romaanin

opettavaisuutta, joka hänenmukaansa annetaan siinä luontevasti, henkilöi
den tekojen kautta. Andersin epäili hiukan henkilöiden toiminnan toden
mukaisuutta, mutta kaikkiaan hän arvioi teoksen seuraavasti, sijoittaen sen
silloisen lastenkirjallisuudenkenttäan:

Alcottin kirjat ovat paljon enemmän omansa huvittamaan nuoria tyttöjämme,
kuin lukuisat Englannissa ilmestyvät nuorisoa varten toimitetut kertomukset.

Vertailukohtana Andersinilla lienee tässä englantilainen pyhäkoulukir
jallisuus. Arvostelussaan Alcottin teoksesta Plumfieldin pojat Ajassa 1919
Arvid Lydecken sitä vastoinjo moitti teostahenkilöiden epäuskottavuudes
ta (“jaloja, perin jaloja ihmisiä...”) ja päätti arvionsa seuraavaan yhteenve
toon: “Alcottin voisi jo jättää niiden oman maan huostaan, valtameren taa!
Ottaisimme yhden tällaisen nidoksen sijasta pari, kolme kotimaista.” Koti
maisena nuorisokirjaiijana Lydeckenillä oli oma lehmänsä ojassa, mutta
hän ei toisaalta ollut ainoa, joka itsenäisyyden aikana arvosteli suomennet
tuja Alcottin romaaneja vanhentuneiksi. Arvostelevan kirjaluettelon arviot
romaaneista Pikku Naisia (1916) ja Pikku miehiä (1918) olivat pääasiassa
myönteiset, vaikka jälkimmäisen arvostelussa moitittiin teoksen liiallista
opettavuutta ja ajoittaista pitkäveteisyyttä. Sen sijaan teoksen Kun ruusu
puhkeaa (Rose in Bloom, 1876) arvostelussaArmi Hallsten-Kallia kirjoitti,
todettuaan ensin teoksen olevan sopivan annettavaksi “kaikkien nuorten
käsiin”:

Tekijän elämänkaisomus on jalo ja vakava, ja sitä teroittavat selvemmin tai
peitetymrnin hänen nuoret sankarittarensa ja pienet veijarinsa. Tapahtumien
kudos on usein kirjava, jännittäväkin. Toisinaan kuitenkin arvostelija tulee
kysyneeksi, eikö nuorella väellä olisi suurempaa iloa — ja miksei hyötyä —

kirjoista, jotka läheisemmin käsittelevät heitä itseään ympäröivää elämää ja
heidän oman aikansa omia kysymyksiä”.

Vuosina 1890—1939 julkaistujen tyttökirjojen joukossa on lisäksi run
saasti lajityypin klassikoiden Susan Coolidgen, Frances Burnettin, Jean
Websterin (oik. Alice Jane Chandlerin), Lucy Maud Montgomeryn, Kate
Dougias Wigginin ja Eleanor Hodgman Porterin teoksia. Erityisesti Coo
lidgen Katy-sarja, Montgomeryn Anna-sarja, Websterin Setä Pitkäsääri
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jatko-osineen sekä Porterin iloinen tyttö ovat olleet myös suomalaisten
lukijoiden suosikkeja. Niidenvastaanotostaotettakoon esimerkiksi Portenn
Iloinen tyttö.
EleanorHodgmanPorterin(l 868-1920) Pollyanna(19 1 3) ilmestyi 1916
siis varsin pian — Kirjanjulkaisemana Hannes Leiviskän suomennoksena

nimellä iloinen tyttö. Uudet painokset siitä otettiin 1922 ja 1929. Teoksen
jatko-osan Pollyanna Grows Up (1915) julkaisi ensin Gummerus Aino
Airamon suomentamana 1925 nimellä Pollyanna ja 1935 WSOY Toini
Jänneksen suomennoksena nimellä Iloinen leikki. Gummerus suomennutti
lisäksi 1919 teoksen Just David (1916) (“David vain”, suom. Eina Wich
mann), ja romaanin The Tum of the Tide nimellä Kadonnut tyttö 1924.
Porterin tuotannosta suomennettiin vielä aikuisille suunnattu Oh, Money!
Money! (1918); Aino Tuomikosken laatiman suomennoksen Oh, raha!
raha! julkaisi Karisto 1920, ja siitä otettiin uusintapainos 1938.
Nimimerkki P. Lkakiittelee Arvostelevassakirjaluettelossa Iloisen yytön

(1916) pirteyttä ja mallikelpoisuutta:
Kirjanreipas ja virkeämieliala tarttuu lukijaankin, ja tiedämpä tyttöjenrupeavanPollyannan kera leikkimään iloisuusleilckiä. Hyöty jahupi käyväl kirjassa hauskasti käsi kädessä ja tuskimpa voivat tyttäret parempaa joululahjaa saada kuin
saadessaan floisesta tytöstä toverin ja ystävän. Hanlcittakoon siis kirjastoibintyttösien varalle.

Yleisesti tarkastellen “tyttösten” kirjat ovat Suomessa saaneet hyvän
vastaanoton. Niitä on pidetty “tervehenkisyytensä” ja reippautensa vuoksi
suositeltavina nuorisolle; samoin arvostelijoita on niissä miellyttänyt se,
että peitieen keskinäiselle rakkaudelleja keskiluokkaisille ihanteffle annet
tiin suuri arvo. Tällaisen kirjallisuuden uskottiin auttavan pyrkimyksissä
kasvattaa nuorista tasapainoisia ja oikeudenmukaisia ihmisiä. (Virtanen
1988,471)
Nuorisolle suunnatut eläintarinat ovat olleet kanadalaisten ja yhdysval

talaistenkirjoittajien erikoisalaa. Heistä suosituinonollutErnestThompson
Seton (1860—1946), jota voitaneen nuoruus- ja miehuusiän asuinpaikkansa
mukaan pitää kanadalaisena. Setonin ansiona pidetään hänen yhtä aikaa
eläytyvääja realistista kuvaustapaansa, mikä poikkeaa perinteisestä (eläin
satujen) tavasta panna eläimet edustamaan inhimillisiä ominaisuuksia. Täs
tä on tosin kysymys vielä Setonillakin, mutta lisänä on eläinten käyttäyty
misenja elinympäristön realistinen kuvaus.
Ensimmäinen Seton-suomennos Vifiejä eläimiä (Wild Animais 1 Have

Known, 1898) ilmestyi 1909, jolloin sen kustansi WSOY. Teos oikeastaan
aloitti eläintarinoiden suomennosten sarjan, sillä tämän jälkeen ilmestyi
keskimäärin joka vuosi ainakin yksi eläintarina 1930-luvulle saakka. Seto
mn teoksista ilmestyi seuraavana vuonna pieni kertomus Tito (Tito: the
Story of the Coyote That Leamed How) Otavan Mailta ja meriltä -sarjassa.
Vuonna 1912 ilmestyi Hopeaketun elämäkerta (The Biography of a Silver
Fox, 1909), 1914 RolfSalolla (Rolf in the Woods, 1911), 1916 Kalliovuor
ten valtias (Monarch, the Big Bear ofTallac, 1904), 1917 Kaksi partiopoi
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kaa (Two Little Savages, 1903), 1919 Elainten sankareita (Animal Heroes,
1905), 1924 Viirihäntä (Bannertail. The Story ofa Grey Squirrel, 1922) ja
viimeisenä, 1926, Se vanha hopeanharmaa (Wild Animais 1 Have Known,
1898) . Näiden kustantajana oli WSOY lukuun ottamatta yhtä, Kalliovuor
ten valtiasta, jonka julkaisi Karisto.
Suomessa Setonin vastaanotossa korostettiin hänen teostensa tiedollista

ainesta, jonka katsottiin olevan omiaan kehittämäan nuorison, erityisesti
poikien, arvomaailmaatoivottuun suuntaan. Se täytti nuorisokirjailisuudel
le asetetun toivomuksenopettavaisuudestajaliittyi pyrkimykseenkasvattaa
pojista omillaan luonnossa toimeen tulevia, reippaitamutta velvollisuuden
tuntoisia — lyhyesti sanoen partiolaisia.
Tiedollisen aineksen korostamista Setonin kirjoissa kuvaa sekin, että

suomentajiksi valittiin alusta asti luonnontieteen ammattilaisia: kaksi en
simmäistä WSOY:n julkaisemaa laajempaa kirjaa suomensi geologi Pentti
Eskola, ja hänen työtään jatkoi 1. K. Inha, jonka suomennoksia kiiteltiin
arvosteluissa varsin yksimielisesti niin, että hän saikin loput WSOY:n
julkaisemat Setonit kääntääkseen. Samaa kuvaa myös se, että osa Setonin
kirjoista sijoitettiin yleisissä kirjastoissa usein luonnontieteen osastoon ja
arvosteltiin Arvostelevassa kirjaluettelossa tietokirjallisuutena24.Setonin
kirjojen aikakauslehdissä saama vastaanotto oli yksinomaan myönteinen;
arvioijina oli älymystöä V. A. Koskenniemestä Eino Kailaan.
Toinen tunnettu kanadalainen eläintarinoiden kirjoittaja on Charles G.

D. Roberts (1860—1943). Hän oli aikanaan maailmankuulu runojensa an
siosta, mutta nykyisin — varsinkin Kanadan ulkopuolella — hänen nimensä
on tunnettu elaintarinoista. Samoin kuin Setonin, myös Robertsin tarinat
perustuivat omakohtaisiin havamtoihin ja niistä puuttui sentimentaalisuus
ja opettavainen sävy. Robertsin tuotannosta suomennettiin vuosina 1916—
21 kuusi teosta. Hän oli siten lyhyen aikaa vahvasti esillä suomenkielisessä
nuorisokirjallisuudessa.
Jack Londonin tuotannossa ehkä arvostetuin yksittäinen teos on eläinta

rina The Call of the Wild (1903), joka kertoo koiran paluusta susien
joukkoon. Londonin teos Jerry (1917) — sekin koirakirja — jatko-osineen
ilmestyi 1922 Otavan kustannuksella. Toisen erämaaseikkailujen kirjoitta
jan James Oliver Curwoodin suomennettuun tuotantoon lukeutuu kaksi
samoin koirista kertovaa romaania, Kariston 1922 ja 1923 julkaisemat
Kazan (Kazan, 1914) ja Kazanin poika (Baree, Son of Kazan, 1917).
Ilmeisesti samaa yleisöä tavoitteli Albert Terhunen Paimenkoira Wolf
(Wolf, 1925), jonka 1926 otti ohjelmaansa lyhyen suomenkielisen kustan
nustoiminnan kokeilunsa aikana Schildt.
Muita englannista suomennettuja eläintarinoita ovat englantilaisenAnna

Sewellin Puiska musta (Black Beauty 1877; WS 1895, suom. Santeri
Ingman), samoin englantilaisen Cherry Keartonin Apina-ystäväni Toto
(My Friend Toto, 1925) ja kanadalaisen Harmaan Pöllön (“Grey Owl”, oik.
Archibald Stansfield Belaney) Sajon ja hänen majavainsa seikkailut (The
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Adventures of Sajo and her Beaver People, 1934), jonka WSOY julkaisi
1936 J.F. Ruotsalaisen suomennoksena.
Setonin tarinoita muistuttaa myös yhdysvaltalaisen William Long Jr. :n

Wood folk at school (1903), jonka WSOY julkaisi 1919 Mandi Eskolan
suomerinoksena nimellä Metsän koululaiset. Siinä kuvataan, miten vii
lieläinten poikaset opettelevat omin avuin selviytymistä. Tämä opetus itse
asiassa nähtiin eläintarinoiden ja hyvin usein muidenkin poikakirjojen
arvosteluissa siksi olennaiseksi asiaksi, jonka poikien toivottiin kirjoista
omaksuvan. Pojan ihannekuva oli partiolainen, joka pystyi toteuttamaan
annetut tehtävät itsenäisesti luonnossa selviytyen. Ei ole vaikea nähdä
tämän roolin yhteyttä toiseen kasvatustavoitteeseen: pojista tuli kasvattaa
hyvää sotilasainesta.
Eläintarinoita suomennutti ahkerimminWSOY, mutta Karistokinjulkai

si niitä jonkin verran ja esitteli “oman” kirjailijan, Gene Stratton-Porterin.
Lajin suosio näyttää olleen suurimmillaan ensimmäisen maailmansodan
aikana ja itsenäisyyden ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Tuolloin ko
rostui nuorison kasvattaminen puolustamaan isänmaata, ja tavoitetta tuke
maan otettiin myös kirjallisuus. Ei voi olla huomaamatta eroa partiopoika
kirjallisuuden ja fantasiakirjallisuuden vastaanotossa, mikä kertoo paljon
myös sifioisista käsityksistä nuorisokirjallisuuden tehtävistä.
Lopuksi mainittakoon lajityyppi, jota on edellä jo käsitelty viihdekirjal

lisuuden yhteydessä, nimittäin seikkailukirjallisuus. Rajaa aikuistenja poi
kien seikkailukirjallisuuden välille on usein vaikea vetää, ja nykyisin puh
taasti nuorisokirjailijoina pidetyt tekijät kuten Henry Rider Haggard ja J. F.
Cooper ovat usein kirjoittaneet aikuisyleisölle. Nuorison adoptoimia seik
kailukertomuksia on alettu suomentaa varhaisemmassa vaiheessa kuin
varsinaista seikkailuviihdettä, ja kyseessä olivat tuolloin 1 800-luvulla suo
mennetut klassikot. Niistä nuorisokirjallisuuden suomalaiseen kaanoniin
kuuluvat ilman muuta Daniel Defoen Robinson Crusoe, J. F. Cooperin
seikkailuromaanit sekäFrederickMarryatinmeriromaanit. Niitä on käsitel
ty edellä arvokirjallisuuden yhteydessä. Muita kestäviä suomalaisen nuo
rison suosikkeja ovat olleet Thomas Mayne Reidin teokset, joita julkaistiin
varsin tiiviisti 1890-luvulta 1930-luvulle saakka, R. L. Stevensonin Aar
resaari ja Musta nuoli, R. M. Ballantynen Korallisaari, Rudyard Kiplingin
Meren urhoja, eräät G. A. Hentyn teokset sekä Henry Rider Haggardin
monista teoksista erityisesti Kuningas Salomonin kaivokset.
Jonkin verran on aineistossa mukana nuorisolle suunnattuja lännenseik

kailuja. Ensimmäiset suomennetut lännentarinat suunnattiinkin hiukan yl
lättäen juuri lapsille. Niinpä Owen Wisterin ainoa suomennettu hengen-
tuote, kertomus Apahien hyökkäys (alk. “Specimen Jones”) ilmestyi 1911
Otavan Mailta ja meriltä -sarjassa. Mayne Reidin lännenkiijat, Buifalo
Billin seikkailuista kertovat kolme kirjaa, Edward 5. Ellisin neljä suomen
nettua teosta, Texas Jack -kirjaset sekä Achilles Dauntin, Ch. Kenyoninja
Honor Willsie Morrown romaanit olivat kaikki nuorisolle suunnattuja
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laitoksia.
Oma tapauksensa ovat Edgar Rice Burroughsin Tarzan-seikkailut, jotka

Karisto julkaisi Kariston nuorisonkiijoja -sarjassaan. Burroughsin teosten
vastaanotosta ei löytynyt dokumentteja aikakauslehdistä, joten ainoat joh
tolangat oli etsittävä Arvostelevan kirjaluettelon lausunnoista. Ne eivät
olleet täysin kielteisiä; kirjojenjuonten epäuskottavuus ja niiden amerikka
laistyylinen vaulidikkuus noteerattiin toki, mutta varsinkin ensimmäiset
Tarzan-kirjat arvioitiin myönteisesti. Sarjan nimekemäärän kasvaessa sii
hen alettiin suhtautua penseämmin. (Eskola 1991,71)
Seikkailukirjoja torjuttiin Arvostelevassa kirjaluettelossa erityisesti nii

den sisältämän väkivallan perusteella. Esimerkiksi osaa Rider Haggardin
romaaneista moitittiin liiasta raakuudesta (mp.). Muuten seikkailuromaa
neihin suhtauduttiin myönteisesti.
Suomennoskirjallisuuden keskeinen nuorisokirjailija on ilman muuta

Mark Twain, joka, kuten edellä todettiin, vastaanotettiin Suomessa nimen
omaan nuorisokirjailijana. Myönteisimmän vastaanoton hänen teoksistaan
näyttää saaneen Tom Sawyerin seikkailut jatko-osineen. On arveltu, että
HuckleberryFinnin anarkistisuuden vuoksi Tom Sawyerin nähtiinSuomes
sa kelpaavan paremmin esimerkiksi lapsille (Kuivasmäld 1990, 101).
Muita nuorisokirjoja Twainin suomennetussa tuotannossa ovat Prinssi ja

kerjäläispoika (Otava 1908, alk. The Prince and the Pauper) sekä Johanna
d’Arc (WSOY 1910, alk. Personal Recollections of Joan of Arc). Twainin
nuorisokirjoihin näyttävät vuosisadan vaihteen kriitikot suhtautuneen suo
peasti. Esimerkiksi Mikko Erich kiitteli 1910 uuden suomennoksen jul
kaisemista Tom Sawyenn seikkailuista, koska se oli ollut hänen lapsuus
vuosiensa rakkairnpia kirjoja.
Kuvakiijat tuotiin Suomeen varsinkin 1800-luvun puolella erityisesti

Saksasta. Tämän tutkimuksenkattamana aikana englannista suomennettuja
kuvaldrjoja ovat Kaikenlaisia ja viehättäviä kuvia lasten elämästä (Hoim
1886—91), Sieltäjatäältämaidenjamertenpää.ltä(1 896—1900). Vuosisadan
vaihteen kahden puolen ilmestyivät vielä kuvakirjaversiot Defoen, Swiftin
ja Beecher-Stowen klassisista teoksista julkaisijoinaan Isak Julin, Victor
Hoving sekä Clouberg ja Kumpp. Yrjö Weilin julkaisi lisäksi 1904 Ame
rikkalaisen kuvakirjan. 1930-luvun lopulla alettiin julkaista kirjallisuutta,
josta myöhemmin on tullut kohtalaisen monen lapsen luettavaa: Walt
Disneyn kuva- ja sarjakuvakirjoja. Niitä kustansivat WSOY ja Kuvataide
yhteensä 13 nimekettä. Aivan tutkimusjakson lopulla on siis nähtävissä
merkkejä toisen maailmansodan jälkeen merkittäväksi kasvaneesta kan
sainvälisestäDisney-tuotannostakin.
Siitä, millaista nuorisokirjallisuutta 1800-luvun lopulla toivottiin suo

mennettavaksi, kertoo edellä mainittu, Suomen Naisyhdistyksen laatima ja
SKS:n hyväksymä suositusluettelo, joka julkaistiin sanomalehdissä 1895.
Engianninkielisestä kirjailijoista siinä olivat mukana Mary Langdonin Ida
May, Helen Jacksonin Ramona, Walter Scottin Tales of the Crusaders,
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Count Robert ofParis, Waverley, The Heart ofMidlothianja Guy Manne
ring, Charles Dickensin Oliver Twist, (Deborah Alcockin) The Spanish
Brothers, Miss Cumminsin The Lamplighter, Thomas Hughesin Tom
Brown’s Schooldays ja J. F. Cooperin The Pathfinder. Mainittakoon, että
ainakin Jacksonin, Cumminsin ja Langdonin teokset olivat tulleet mukaan
luetteloonGripenberginmatkan ansiosta (SKS:nkeskustelemukset... 1895,
91; Virtanen 1988, 455).
Mikä sitten oli luettelon vaikutus nuorisokirjallisuuden julkaisuun?

Hughesin klassista koululaiskuvausta ei suomennettu eikämyöskäänLang
donin, Jacksoninja Curnminsin teoksia. Muutamanvuoden sisällä luettelon
ilmestymisestä julkaistiin sen sijaan Oliver Twist (J. E. Andelin 1895 ja
WSOY 1908), Cooperin Nuori kotka ja vanha metsästäjä (WS 1896),
Deborah Alcockin Veljekset (WS 1897) ja saman tekijän toinenkin teos,
Calvinin aikoina(WSOY 1906) sekäWaverley (WS 1904). Ainakin näiden
ilmestymiseen on SKS:n luettelo todennäköisesti vaikutti. Sitä paitsi joi
denkin teosten “paratekstissä” viitataan kyseiseen luetteloon. Erityisesti
Werner Söderström näyttää siis ottaneen suositukset huomioon; hänen
kustannustuotannossaanhan nuorisokirjallisuus oli hyvin edustettuna, ja
WSOY jatkoi samalla linjalla.
SKS:n luettelossa ovat keskeisellä sijalla muutenkin Suomessa ka

nonisoidut Walter Scott, Charles Dickens ja J.F. Cooper, joita tosin ei ole
etupäässä suomennettu nuorisoa varten. Kuten edellä todettiin, varsinkin
monet 1 800-luvun klassikotjulkaistiin kuitenkin Suomessa vain nuorisolle
suunnattuinalaitoksina.Myös vertailuRuotsin romaanituotantoon osoittaa,
että eräitä kirjailijoita — esimerkiksi Marryat, Curwood (osittain) ja Bur
roughs —julkaistiin Ruotsissa ilman kohderyhmän määrittelyä mutta Suo
messa selvästi nuorisolle osoitettuina. Tämä osoittaa nuorisokirjallisuuden
keskeistä asemaa suomennoskirjallisuudenjulkaisutoiminnassa.
Eri lajityypeistä seikkailuromaanit, tyttökirjatjaeläintarinatsaivat armon

nuorisokirjallisuuden valitsijoiden silmissä, ja ne olivat myös tuottavia
lajityyppejä kustantajille. Fantasiakirjallisuus sai huonon vastaanoton ja
sitä julkaistiin kaiken kaikkiaan niukasti. Myös kuvakirjoja tuotiin englan
tilaiselta kielialueelta melko vähän.
Englannista suomennetun nuorisokirjallisuuden vastaanotossa ei näy

samanlaista odotushorisonttien moninaisuutta kuin aikuisten arvokirjalli
suuden vastaanotossa. 1800-luvulla suomennettiin runsaastikin hengellis
moraalisia kertomuksia, joista suurin osa oli engiantilaista alkuperää. Sen
sijaan vuosisadan lopulta alkaen muotoutui nuorisokirjallisuuden suomen
noksille odotushorisontti, jossa nuorisokirjoille asetettiin laajempi kasva
tustehtävä. Suositeltavan nuorisokirjallisuuden ominaisuuksia olivat “ter
vehenkisyys”, reippaus, toiminnallisuus jaluonteva opettavaisuus. Kieltei
siä ominaisuuksia olivat varhempaa nuorisokirjallisuutta usein leimannut
synkkä moralismi mutta myös mielikuvitusta kiihottava fantastisuus, sen
timentaalisuus sekä liiallinen väkivallan tai siveettömyyden kuvaus. Tässä
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nuorisokirjallisuuden “vaatimushorisontissa” on selvästi topeliaanisiapiir
teitä (ks. Kuivasmäki 1990, 64-66), ja sen vahvoja propagoijia ovat koko
tamän tutkimuksen kattaman ajan olleet kansanvalistuspiirit. Se heijastuu
erityisen selvästi Arvostelevan kirjaluettelon arvioissa, mutta se luonnehtii
hyvin myös Suomessa julkaistun nuorisokirjallisuuden profiilia. Au
tonomian ajan lopulla ja itsenäisyyden aikana tähän odotushorisonttiin
liitettiin lisäksi ns. partiolaisihanne, vaatimus lasten — varsinkin poikien —

kouluttamisesta isänmaan reippaiksi ja tottelevaisiksi puolustajiksi.

Viihdekirjallisuus

Edellä on todettu, että yhtäältä suomennosten, toisaalta lehdistössä esiin
tyneen viihdekirjallisuuden vastustuksen perusteella — viihdekirjallisuus
näyttää eriytyneen omaksi ryhmäkseen 1890-luvulla. Englannista suomen
netun viihdekirjallisuuden määrässä ilmeni sittemmin kaksi huomattavaa
nousukautta. Niistä ensimmäinen osui suurlakon jälkeisiin vuosiin ja toi
nen, pysyvämpi, alkoi ensimmäisenmaailmansodanaiheuttamankysynnän
kasvun ansiosta vuoden 1915 paikkeilta. Määrät vähenivät jonkin verran
1920-luvun loppuakohden,ja Bemin sopimuksen allekirjoittamisen(1928)
ja alkaneen talouslaman vaikutuksesta tapahtui julkaisumäärissä romahdus
vuosikymmenen vaihteessa. Seuraavalla vuosikymmenellä määrät nousi
vat, mutta samalla uusintapainosten osuus nousi hyvin korkeaksi. Tämä
yleiskatsaus ei kuitenkaan kerro mitään siitä, millaista viihdekirjallisuutta
engianninkieliseltäkielialueekatuotiinjamillaistaei tuotu. Tätäkysymystä
tarkastellaan seuraavassa lajityypeittäin.
Aikuisffle suunnatusta viihdekirjaliisuudesta suunnilleen saman verran

nimekkeitä kuuluu kolmeen pääryhmäan eli seikkailu-, salapoliisi- ja rak
kausromaaneihin. Näihinkuhunkinkuuluviateoksiaon suomennettu ennen
toista maailmansotaa engianninkielestä noin 350 nimekettä kustakin, kun
otetaan vain selvät tapaukset huomioon.25Nuorisolle osoitetut kirjat mu
kaan lukien seikkailuromaanien ryhmä nousee selvästi eniten edustetuksi
tämän tutkimuksen aineistossa. Näiden kolmen tyypin lisäksi on käsitelty
erikseen leikillinen (humoristinen) kertomakirjallisuus, jonka edustajia on
noin 50.26

Seikkailuromaanit

Naisffle ja miehille tarkoitetun viihdekirjallisuuden eriytyessä angloame
rikkalaisillakirjamarkkinoillavuosisadanvaihteessatulinimenomaan seik
kailuromaaneistamiesten eskapistisen viihteen keskeinen laji. Kuten James
Hart (1961, 214) toteaa, niillä oli yhteisenä piirteenä naistenromaanien
kanssa pyhäkoulumoraali jakliseenomaisesti välittynyt paatos ja sentimen
taalisuus. Miesten seikkailuromaaneissa kuitenkin korostuivat sellaiset hy
veet kuin tarmo, rohkeusja peräanantamattomuus, ja niiden juonessa olivat
enemmän tai vähemmän keskeisellä sijalla tappelut, jännittävät tapahtu
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masarjat ja urheilu. Tällaista kirjallisuutta suomennettiin tämän tutkimuk
sen kattamana aikana varsin runsaasti.
Historiallisten romaanien 1890-luvulla alkaneen korkeasuhdanteen aika

na sai alkunsa myös uusi seikkailuromaanin laji, western, lännenseikkailu.
Sen aloitti Owen Wisterin 1902 julkaistu, lännen karjankasvatusseudulle
sijoittuva The Virginian, joka kertoo nimihenkilön, lukutaidottomanmutta
hyväsydämisen cowboyn, seikkailuista. Se onlajityypin arvostetuin saavu
tus. Kuitenkin varsinaisesti vasta Zane Grey muovasi kuvan Villistä Län
nestä, johon kuuluvat häikäilemättömien roistojen ja jalojen sankarien
väliset taistelut. Sankarit — rajaseudun kirjoittamatonta lakia seuraten —

suojelevat Greyn romaaneissa vaimon kohteeksi joutuvia lähimmäisiäänja
kauniita sankarittaria.
Zane Greystä on tullut Suomessa viihdekiassikko. Sen sijaan muuta

westem-kirjallisuutta on suomennettu varsin vähän. Ensimmäiset suomen
netut lännentarinat suunnattiin lapsille. Esimerkiksi alan klassikolta, Owen
Wisteriltä, ilmestyi vain lyhyt kertomus Apahien hyökkäys Otavan Mailta
jameriltä -sarjassa 1911. Kolmella kirjalla onlisäksi edustettuna yhdysval
talainen Charles Aiden Seltzerja yhdellä Harold Bindlloss, Charles G. D.
Kingston, Max Brand (oik. Frederick Faust), Emerson Hough, William
Raine, Jackson Gregory, Edwin Conger Hili ja Kenneth Roberts, jonka
Luoteisväylä(alk. TheNorthwestPassage, 1937; suom. Suomenkirja 1938)
sijoittuu arvokirjallisuuden rajamaille.
Ainoa kustantaja, joka julkaisi huomattavan paljon lännentannoiden

suomennoksia, oli Greyn teoksiajulkaissutKirja (jauusintapainostenvuok
si myös WSOY). Uusintapainoksia ei yleensä otettu; tämä liittyy siihen
westemin vahvaan lajityyppisyyteen, jonka vuoksi yhden kirjan ei katsottu
nousevan toisen yläpuolelle. WSOY:n 1930-luvulla julkaisemat Grey-uu
sinnot liittynevät osin taloudelliseen lamaan, osin sen synnyttämään eska
pistisen kirjallisuuden suosioon.
Suomessa erityisen suosittu seikkailuromaanin tyyppi oli erämaaseikkai

lu. Kyseessä on laji, jossa suomennokset vallitsevat eikä kotimaista tuotan
toa juuri ole, vaikka luulisi sille juuri Suomessa olevan edellytyksiä (Pen
nanen 1970, 312). Sen sijaan suomennettu, karuille pohjoisille alueille
sijoitettu seikkailuromaani on otettu täällä sitäkin paremmin vastaan. Laji-
tyypin ehdottomasti suosituin kirjailija on JackLondon,jonka ensimmäinen
teos, The Call of the Wild ilmestyi 1903. Tämä kertomus koirasta, joka
karkaa erämaahan liittyäkseen susiin, sisältää ne elementit jotka toistuvat
koko Londonin tuotannossa: vastakohta sivistyksen ja mutkattoman erä
maaelämänvälilläjayksilön taistelu vaikeuksia vastaanvapauden puolesta.
Voi olettaa, että juuri ne vetosivat lukijoihin erämaaseikkailuissa yleensä
kin.
Erämaaseikkailuja kirjoittivat monet muutkin, ja hekin sijoittivat kerto

muksensa Yukonin niemimaalle tai sitten Kanadan tai Yhdysvaltojen luo
teisosien viimeisille rajaseuduille. Suosituimpia olivat James Oliver Cur
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wood (ks. s. 47—48), Stewart Edward White ja Rex Beach. Whitelta suo
mennettiin viisi teosta vuosina 19 17—27 ja Rex Beachilta neljä teosta
vuosina 192 1—39. Näiden kirjailijoiden Suomessa saama suosio oli kuiten
kin suhteessa huomattavasti vaisumpi kuin heidänkotimaassaan saamansa.

Viidakkoseikkailuja kirjoitti EdgarRice Burroughs, jota käsiteltiin edel
lä. Häntä varhaisempi viidakkoseikkailujen kirjoittaja oli Henry Rider
Haggard (1856—1925), joka Treasure Islandin irinoittamana kokeili nuo
risokirjan kirjoittamista. Tuloksena oli King Solomon’s Mines, joka Eng
lannissa myi hetken ajan paremmin kuin esikuvansa. Seuraava teos, She,
oli jo tarkoitettu aikuisille (Hart 1961, 190—191). Rider Haggardin teoksia
onkin vaikea erotella aikuisten ja nuorten kirjoihin. Suomessa Rider Hag
gard kuitenkin markkinoitiin pääasiassa nuorisokirjailijana; häneltä suo
mennettiin kaikkiaan 14 teosta 18 pamoksena,ja niistä kuuluisin Suomessa
lienee Kuningas Salomonin kaivokset.
Ainoat dokumentit Rider Haggardin vastaanotosta ilmestyivät Arvoste

levassa kirjaluettelossa: niiden perusteella hänen vastaanottonsa näyttää
olleenjonkinverran ristiriitainen. Hänen seikkailukertomuksissaan nähtiin
vanhoista intiaanikirjoista tuttuja elementtejä, mutta seikkailujen väkival
taisuutta pahoiteltiin (ks. Eskola 1991, 71). Samalla tavoin epävarman
vastaanoton saivat esimerkiksi Mayne Reidinja osin myös E. R. Burrough
sin romaanit.
Seikkailuviihdettä ei aina automaattisesti suomennettu, vaikka se olisi

ollutkin muualla suosittua. Virginialaista ei suomennettu tutkimuksen kat
tamana ajanjaksona, mikä tuntuu hiukan erikoiselta, niin kiistaton teoksen
asema lajissaanon. Tästä voinee kuitenkinpäätellävain sen, että westemien
suosio ei Suomessa ollut yhtä laaja kuin muualla. Yhdysvalloissa — samoin
kuin jonkin verranEuroopassa, Ruotsi mukaan lukien— suosittuja westem
kirjailijoita oli lukuisia, mutta Suomessa kustantajien ponnistukset keskit
tyivät yhteen kirjoittajaan, Zane Greyhin.
Toinen hyvä esimerkki on 1910-luvulla ja 1920-luvun alkupuolella suo

sionsa huipulla ollut Harold Bell Wright (1872—1944), joka James Hartin
mukaan oli miestenromaanien kirjoittajista kaikkein suosituin (Hart 1961,
215—218). Hänen teostensa suosiota kuvaa se, että hänen kolmannesta
romaanistaan The Calling of Dan Matthews otettiin 100 000 kappaleen
ensipainos, ja seuraavan romaanin, The Winning of Barbara Worth, ensi-
painos oli peräti 175 000 kappaletta. Wright tuotti suuren suosion saaneen
romaanin toisensa jälkeen. Hänen kirjoistaan ilmestyi silti suomeksi vain
yksi, Kun mies on mies (When a Man’s a Man, 1916), 1925 Minervan
kustannuksella. Kirja on melodramaattinen tarina nuoresta miljonääristä,
joka naamioituu kulkuriksi ja pestautuu töihin karjatilalle (Sjöström 1986,
84). Kirja ei todennäköisesti saanut erityistä menekkiä eikä saman tekijän
muita teoksia kustannettu.
Seikkailuromaaneja kustansivat Suomessa aluksi pienet kustantajat.

Aloittajana, W. Clark Russellin Ensimmäisen perämiehen kustantajana
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1891, oli Satakunnan kirjateollisuus, ja sitä seurasivat lähivuosina tampe
relaiset Hj. Hagelberg, H. T. Bärlund, A. W. Jansson, Enkvistja kumpp.,
kuopiolainen U. W. Te1n, porilainen Otto Andersin sekä suurlakon jälkei
sinävuosmaYrjö Weilin, entinen suurkustantajaK. E. Hoim, tamperelainen
Pauanne, Emil Vainio sekä sanomalehti Suomalainen Kansa. Suuret kus
tantajat ottivat kuitenkin kentän vähitellen haltuunsa. Edelläkävijöinä toi
mivat 1900-luvun ensimmäisellä kymmenellä erityisesti Karisto ja Otava.
Ensimmäisen maailmansodan vuosista alkaen mukaan tulivat myös
WSOY, Kirja ja muuten viihdettä varovasti ohjelmistoonsa ottanut Gum
merus, jonka seikkailukiintiöntäyttivätparonitarOrczynhistorialliset seik
kailuromaanit.

Rakkaus- ja naistenromaanit
Romanttinen romaani—“romance”—on aina ollut suosittua luettavaa, mutta
sen todellista kulta-aikaa olivat Yhdysvalloissa 1890-luku ja 1900-luvun
alku. Siellä alkoi tuolloin uusi viihdekiiallisuuden aalto: historiallisen
romaanin nousukausi (Hackett 1977,92)2 . Ensimmäisiä tämän lajityypin
bestsellereitä olivat Fredenck J. Stimsonin King Noanett, Sir Gilbert Par
kerin The Seats of the Mighty, James Lane Allenin The Choir Invisibieja
ainoana eumoppalaisena Henryk Sienkiewitzin Quo Vadis? Muita suosit
tuja kirjailijoita vuosisadan vaihteessa olivat amerikkalainen Winston
Churchill, Paul Leicester Ford ja Emerson Hough. (Hart 1961, 203—205)
Tämän tutkimuksen aineistosta löytyy joitakin mainittuun historiallisen
romaaninboomiinliittyvienteostensuomennoksia, esimerkiksi Churchillin
Kansa nousee (Savrola, 1900, suom. Karisto 1916) ja Lewis Wallacen
Ben-Hur, joka Suomessakin ylsi tämän tutkimuksen kattamana aikana
viidenteen painokseen.
Historiallisen romaanin paluu angloamerikkalaisessa maailmassa — ja

erityisesti jälleen Yhdysvalloissa — tapahtui 1930- ja 1940-luvulla. James
Hart (1961,261) tiivistäa syyt seuraavasti:

Ajanjakso, joka oli täynnä paineita ja kuohuntaa, sai ihmiset etsimäan kiijoista
niin pakoa arjesta kuin selityksiäkin, suosi historiallisten romaanien uutta tule
mista. Koska nykyhetken tai tulevan kohtaaminen tuntui epämiellyttävähä,
taakse katsominen vapautti hetkeksi ajankohtaisista ongelmistaja tarjosi mietis
kelyn tuomaa mielihyvää sekä sen oivalluksen, että ihmisillä on ollut vaikeam
piakin aikoja.

Tämän uuden muodin sai vauhtiin varsinaisesti 1934 ilmestynyt Hervey
Allenin(1889—1949)laajajamateriaaliltaan runsas Anthony Adverse. Teos
sai välittömästi lukemattomia jäljittelijöitä. Anthony Adversen tavoin
useimmat niistä olivat varsin pitkiä; ne yhdessä mursivat — ainakin tilapäi
sesti — sen Yhdysvalloissa ja sitten muuallakin vakiintuneen säännön, että
myyvä romaani on pituudeltaan suhteeffisen lyhyt — ihannekoko noin 120
sivua — ja aina yksiniteinen. Anthony Adversehan oli aluksi peräti kol
miniteinen! Suomeksi Hervey Allenin pääteos ilmestyi heti seuraavana

94



vuonnaWSOY:n kustannuksella,ja siitä otettiin saman tien uusintapainos
km. Allenin teoksen suosiosta ei kuitenkaan tullut pitkäaikaista, ja siitä
otettiin vain mainitut kaksi painosta 1935.
Sensijaan Margaret Mitchellin (1900-49) romaanista Gone with the

Wind (1936) tuli steadysellerja ehkä lajityypin suosituin yksittäinen saa
vutus. Siinä kiteytyy se viehätys, joka historiallisella romaanilla — onnis
tuessaan—yleisöönsä on. Se kuvasi kadonnutta, saavuttamatonta ihanneyh
teisöä ja omassa rajoittuneisuudessaan viehättävää elämäntapaa. Lisäksi
Mitchellin romaanissaoli kylliksi historialliselle romaanille ominaista seik
kailua toisensa jälkeen. Mutta lisäksi tekijä painotti ajankohdan yleisku
vauksen rinnalla huomattavan paljon myös yksilön kokemuksia. Siinä on
jo havaittavissa siirtymääkohti puheenjaihmiskuvauksen realismia. Teok
sen vanavedessä pääsi bestseller-listoille vuosittain useita historiallisia
romaaneja, ja boomi jatkui 1940-luvulle.
Mitchellin kirjasta tuli melkoinen bestseller myös Suomessa. Tuulen

viemää ilmestyi Otavankustannuksella yhtiön kustannusvirkailijana toimi
neenMaijaliisa Autensen suomentamana 1937. Tämän kaksiniteisen suur-
teoksen ensimmäisestä osasta otettiin samana vuonna kolme painosta ja
neljäs seuraavana vuonna, jolloin julkaistiin myös toinen nide. Tämän
jälkeenkin teoksesta on otettu lyhyin välein uusia painoksia.
Vuosisadan vaihteen tienoilla alkoi myös toinen uusi populaarikirjalli

suuden suuntaus. Naiset olivat niin Yhdysvalloissa kuin Engiannissakin
olleet pitkään uskollisia romaanien lukijoita, mutta vasta tälle vuosisadalle
tultaessa syntyivät massamarkkinoille niin sanotut naistenromaanit, joille
oli ominaista sentimentaalisuus ja hamionisen kotielämän optimistinen
kuvaus. Suunnan aloitti Yhdysvalloissa Hartinmukaan Alice Hegan Ricen
Mrs. Wiggs of the Cabbage Path, joka ilmestyi 1901 ja pysytteli bestseller
listoilla kaksi vuotta. Vuonna 1903 seuraan liittyi Kate Dougias Wigginin
lähinnä tyttöromaaniksi luokiteltava Rebecca of Sunnybrook Farm. Suosi
tuimpia sentimentaalisten romaanien kirjoittajia oli Gene Stratton-Porter
(1863—1924), jonka sentimentaalisuus, idealismi ja optimismi saivat huo
mattavanpaljonvastakaikuamyös Euroopassa. Suomessa Stratton-Porterin
tuotannosta suomennettiin kuusi teosta, joista Freckles kahdesti (Karisto
1920 ja WSOY 1936). Sen sijaan uusintapainoksia ei otettu, joten huomat
tavaa suosiota Stratton-Porter ei Suomessa saavuttanut.
Tyypillisessä sentimentaalisessa romaanissa päähenkilö on orpo, joka

omistautuu elähdyttämään muiden elämää, ja löytää lopussa elämänsä
rakkauden. Muita samaan kaavaan kiijoitettuja romaaneja laativat Eleanor
Hodgman Potter, Lucy M. Montgomery, Eleanor Abbottja Kathleen Nor
ris. Paljolti samoihin piirteisiin perustuu englantilaisen Florence L. Bar
clayn jättiläismenestyksen osakseen saaman romaanin The Rosary suosio.
Naistenromaanien peruskonventioihin kuuluu avioliittopyrintöjen kes

keisyys henkilöiden elämässä ja loppu, jossa “he” joko saavat toisensa tai
joutuvat ikuiseen, järkyttävään eroon toisistaan. Olisi kuitenkin väärin
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väittää, että lajityyppi olisi silti säilynyt muuttumattomana muuttuvassa
maailmassa. Muutoksia on tapahtunut 1800-luvun lopulta toiseen maail
mansotaan edettäessä erityisesti moraalikäsityksissämuttamyösmuodossa
— vanhatyylinen rakkausviihde alkoi viimeistään ensimmäisen maailman
sodan jälkeen vaikuttaa pitkäveteiseltä.
Vanhatyylistä, enimmäkseen 1 800-luvun puolella kirjoitettua rakkaus-

viihdettä edustavat suomennetussa aineistossa useilla teoksilla esimerkiksi
Ouida (oik. Marie Louise de LaRame), Marie Corelli (oik. MaryMackay),
Frances Hodgson Bumett, Mrs. Hungerford ja Mary Frances Peard. On
mielenkiintoista, ettänäiltäkaikilta suomennettiin yksi teosjoi 890-luvulla.
1920-luvulla heidät löydettiin uudelleen, kun kustantajat tarvitsivat mate
riaalialoputtomalta tuntuneenkysynnän tyydyttämiseksi; tällöinmainituil
ta kirjailijoilta suomennettiin useampia nimekkeitä.
Angioamerikkalaisessa rakkausviihteessä on havaittavissa selvämuutos,

jonka voinee sijoittaa maailmansodan aikoihin. Tuo muutos merkitsee
romaanien maallistumista ja keventymistä. Sukupuolisuus tuli keskeisem
mäksi, ja samalla myös rakkausviihteeseen tuli seikkailuromaanin ja seu
rapiirikuvauksen,jopajärmitysromaaninelementtejä. Ylhäisöpiirien, “high
societyn”, elämän kuvauksen trendi oli tosin alkanut Hackettin mukaan
vuosisadan vaihteessa, jolloin esimerkiksi Harold MacGrathin ja George
Barr MacClutcheonin tätä suuntaa edustavat romaanit ilmestyivät bestsel
ler-listalle (Hackett 1977,97). Kuitenkin maailmansodan aiheuttama tapa-
kulttuurin murros sai aikaan lopullisen murroksen kirjallisuudessa, ja se
näkyi yhtä aikaa niin korkeakirjallisuudessa kuin viihteessäkin.
Sodanjälkeisen ajan naistenromaanin tyyppiesimerkki on Edith M. Hul

lin The Sheik (1921, suom. Sheikki, Karisto 1924),jonka päähenkilö, nuori
nainen, joutuu aavikolla arabipäällikön ryöstämäksi ja raiskaamaksi, mutta
lopulta rakastuu ryöstäjäänsä. Romaanin menekkiä tuki siihen pohjautuva
elokuva, jonka pääosassa oli Rudolph Valentino. Suomessa Karisto julkaisi
Hullilta neljä teosta kuutena painoksena.
Ehkä tunnetuin ja kohutuin 1920-luvun mittaan ilmestyneistä sodanjäl

keisen sukupolven uusia moraalikäsityksiä kuvaavista bestsellereistä oli
vuonna 1924 ilmestynyt Michael Arlenin (oik. Dikran Kouyoumdjianin)
The Green Hat (1924, suom. Vihreä hattu, Minerva 1925), jonka aiheena
oli nymfomaanisen päähenkilön, Ins Marchin, traaginen kohtalo (Hart
1961, 234-235). Arlenin Vihreän hatun mallin mukaisia “nykynuorison
kuvauksia” ilmestyi lukuisia, joista suomennettiin muiden muassa Clive
Ardemn (oik. Lily Clive Nuttin), Anita Loosinja Wamer Fabianin teoksia.
Vertailu painosten kuningattarien, Hedwig Courths-Mahlerin ja Elinor
Giynin, välillä havainnollistaa tätämuutosta. Koska Glyn oli näistä kahdes
ta monta astetta “syntisempi”, häntä verrattiin Helle Kannilan (1967, 101)
mukaan jossain yhteydessä kissaan, Courths-Mahleria lehmään.
Suomennoskirjallisuudessa siirtymä “nykyaikaiseen”, toiminnallisem

paanjaosinvapaamielisempään rakkausromaaniinnäkyy erityisesti sellais
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ten täälläkin menestyneiden tekijättärien kuin Ethel M. Dellin, Elinor
Giyninja hiukan myöhemmin Berta Ruckin tuotannossa. Dellin kirjoja on
suomennettu yhteensä 16 teosta 19 painoksena, Glynin 24 teosta 30 painok
sena ja Ruckin 31 teosta 40 painoksena. Nämä kirjailijat ovat tämän
tutkimuksenkattamana aikanaeniten suomennettujenkirjailijoidenjoukos
sa.
Suomennettu naistenromaani oli pienten kustantajien hallussa aina vuo

siin 1910—14, jolloin tämäkin kenttä siirtyi suurten kustantajien haltuun.
Erityisesti Karisto julkaisi naistenromaaneja runsaasti; olipa Karistolla
erityinen Naisten romaaneja -sarjakin. Otava ja WSOY olivat liikkeellä
muutamalla varmalla nimellä ja 1910- ja 1920-luvun vaihteessa mukaan
tulivat viihteen ammattilaisista Kirja ja Minerva sekä hiukan pienemmällä
tuotannolla Ahjo.
Englannista suomennetut naistenromaanit olivat 1920-luvulla varsin se

kalaista laatua. Tuolloin kelpasivat ohjelmistoon esitystavaltaan ja arvo
maailmaltaan 1800-luvulle kuuluvat teokset — esimerkiksi “Ouidan” ja
Marie Corellin romaanit — rinnan uudempien kanssa. Kustantajien ohjel
mistoissa kiinnittää lisäksi huomiota 1920-luvun aikana alkanutja 1930-lu
vulla selventynyt erikoistuminen tiettyihin “omiin” kirjailijoihin.
WSOY:lle sellaisia olivat Florence L. Barclayn jälkeen Ethel M. Deil ja
Berta Ruck, Otavalle Arnold Bennett ja Netta Muskett, Karistolle Ouida,
Elinor Glyn, Cosmo Hamilton, Charles Garvice, Edith M. Huil, Gumme
rukselle —joka ei juurikaan naistenromaaneja kustantanut — B. M. Croker,
Kiijalle Ethel M. Dell ja Jeifery Famol, Minervalle Berta Ruck, Elinor
Giyn, C. N. & A. M. Williamson, Wffliam Locke, Pamela Wynne (oik.
Winifred Mary Scott) ja Wamer Fabian. Osittain syynä tähän työnjakoon
olivat käännösoikeuksia koskevat järjestelyt, osittain kustantajien tapa pi
täytyä tiettyjen jo julkaistujen kirjailijoiden teoksiin.
Naistenromaanejaei tätätutkimustavartenläpikäydyissäaikakauslehdis

sä esitelty käytännöllisesti katsoen lainkaan. Tosin sellaisilta yllämainituil
ta naistenromaanien kirjoittajilta kuin Archibald Clavering Gunter, Mrs.
Hungerford, Mrs. Penny, Mrs. Humphry Ward, Onoto Watanna (oik.
Winifred Reeve) on aineistossa yksi esittely kultakin ja Marie Corellilta
kaksi. Nämä ovat kuitenkin arvostelujajonkinheidän teoksensa ruotsinnok
sesta, ja ne ilmestyivät Finsk Tidskriftissä (yksi Nutidissä), enimmäkseen
1890-luvulla. Näiden kirjailijoiden teoksethan — vaikka ne löysivät tiensä
suomenkielisten kustantajien ohjelmistoihin vasta 1920-luvulla — ruotsin
nettiin varsin tuoreina, eikä niitä ollut ehditty vielä “sijoittaa” oppositioon
viihde — taide. Suomenkielisistä aikakauslehdistä löytyy arvostelut vain
Barclayn Rukousnauhasta (Valvoja 1914), Bumettin Klorindasta (Valvoja
1898), Beatrice Harradenin romaanista Kuin laivat yössä (Valvoja 1892 ja
Edna Lyallin Donovanista (Valvoja 1909). Nämä lukeutuvat ehkä arvo- ja
viihdekirjallisuuden rajatapauksiin, selvimmin ilman muuta Florence Bar
clayn teos.
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Salapoliisi- ja jännityskirjallisuus
Suomenkielisen jännityskirjallisuuden voidaan sanoa alkavan kahdesta
1880 Ediundin kustannuksella ilmestyneestä Willde Collinsin (1824—89)
lyhyehköstä kertomuksesta. Ne olivat John Jagon kosto; tahi, kuollutko
vaiko elävä ja Naisen haamu. Collinsin arvostetummista salapoliisiromaa
neista Woman in White (1860) ilmestyi Kariston kustannuksella 1908
nimellä Valkopukuinen nainen. Sen sijaan romaani Moonstone (1868) jäi
suomentamatta tämän tutkimuksen kattamana aikana.
Ensimmäiset englannista suomennetut varsinaiset salapoliisiromaanit

ovat australialaisen Fergus Humen (1859—1932) The Mystery of Hansom
Cab (1 886),jonka SKS:n kirjapaino julkaisi 1890 nimelläEksyksissä, sekä
Monsieur Judas (1891), joka ilmestyi tamperelaisen Bärlundm kustannuk
sella nimellä Judas 1892. Vaikka kyseessä olivat pienkustantajat, teokset
saatiin suomeksi yllättävän pienellä viiveellä; esimerkiksi Humen Eksyk
sissä suomennettiin vain kahden vuoden kuluttua siitä, kun siitä otettiin
bestselleriksi muodostunut toinen laitos Englannissa.
Kuitenkin vasta Arthur Conan Doyle varsinaisesti valloitti Suomesta

yleisön salapoliisikirjallisuudelle. Hänen teostensa ohella tosin suomennet
tim aluksi vain muutamia jännitysromaaneja, kunnes seurasi suurlakon
jälkeinen halpojen salapoliisikertomusten boomi. Tällöin julkaisivat Yrjö
Weilin sarjassaan Kevyttä lukemista ja Karisto sarjassaan Salapoliisiseik
kailuja halpoja vihkosia, joista jokaisessa oli yksi — enimmäkseen tuntema
tonta alkuperää oleva—kertomus. Näitä sittenWeilinjulkaisi myös yhteen
sidottuina laitoksina.
Conan Doylen ensimmäinen välitön kilpailija ulkomaisilla kiijamark

kinoilla oli yhdysvaltalainen Nick Carter — salanimi, jonka otti käyttöön
John R. Coryell. Salanimen taakse kätkeytyi Coryellin jälkeen lukuisia
kirjoittajia,ja Carterin seikkailuja ilmestyi yli 50 vuotta. (Ekholm 1985,28)
Nick Carter eksyi Suomeen ensimmäisen kerran Karjalan kirjapainon kus
tannuksella 1904. Tuolloin nimekkeenä oli Pankkiosoitus n:o 772, joka on
yksi itsensä Coryellin laatimista kertomuksista. Vuosina 1907—08 julkaisi
vat Kaakkoisen Karjalan kirjapino, Roneliuksen kirjakauppa sekä Weilin
kukin yhden Carter-kertomuksen.
Nick Carter -kertomuksista tuli Suomessa tyyppiesimerkld kehnosta

kirjallisuudesta. Esimerkiksi Karisto puolusti omaa runsasta viihdekirja
tuotantoaan sillä, että se tarjosi kansalle parempaa luettavaa “Joutavien ja
kömpelöiden Carter-roskajuttujen vastapainona” (Karisto 1925, 32). Lop
pujen lopuksi yllättävän vähän tällaista halvinta jännitysviihdettä ilmestyi
km; osasyynä saattavat olla pienten kustantajien vaikeudet ja suurempien
1910-luvulla aloittama halpojen romaanien tuotanto. Varsinainen kioski
kirjallisuus on Suomessa paljon myöhäisempi ilmiö (ks. Alestalo, Eskola
ja Gronow 1982, 646).
Tämä uuden lajiryypin runsas tarjonta ei jäänyt huomaamatta kritiikiltä

kään. Mikko Erich, joka kriitikkona käsitteli kirjallisuutta poikakirjoista
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Shakespeareen, kirjoitti Valvojassa 1910 huolestuneesti uudesta salapolii
sikirjallisuudesta:

Noin kymmenen vuotta sitten ei vielä ollut suomen kielellä paljonkaan n.s.
detektiivildrjallisuutta. Joitakin pieniä salapoliisijuttuja oli kyllä kirjamark
kinoille ilmestynyt, mutta minkäänlaistaparemmalle kirjallisuudelle vaarallista
mahtia eivät detektiiviromaanit vielä muodostaneet. Toisin nyt. Uusia pak
suniteisiä salapoliisiromaaneja — kotimaisiakin — ilmestyy kuin sieniä sateen
jälkeen, ja siitä päättäen täytyy tuontapaisella “kaunokirjallisuudella” olla hyvä
menekki. Samoin on asianlaita muualla maailmassa.

Erich totesi, että “luonnoffisesti kaikki tämä todistaa suuren yleisön
kirjallisen maun huononemisesta”, jota hänen mukaansa oli jo vastustettu
toisaalta esteettiseltä, toisaalta moraaliselta kannalta. Erich mainitsi lajin
luojana Poen, joka kuitenkaan ei meillä hänen mukaansa ollut laajemmin
tunnettu. Conan Doylen arvoa hän ei kokonaan kieltänyt, mutta ei koros
tanutkaan. Yhteenvetona Erich totesi aikansa jännityskiijallisuudesta, että
siinä oli luonnottomia ja uskomattomia seikkailuja sufiottu yhteen ilman
psykologista todenmukaisuutta.
Erityisesti Erich nosti mielenkiintoisessa artikkelissaan yhden kustanta

jan ansiot: “Hra Arvi A. Karisto (...) näkyy viime aikoina ruvennut oikein
urheilemaan tärnänlaisella roskalla”, ja lopetti artikkelin seuraavasti: “(...)
ja toivomme, ettei Arvi A. Karisto, jokajoskus onparempaakinkustantanut,
enää lähettäisi moista pötyä kirjamarkkinoille.”
Suurempien kustantajien ohjelmistoissa salapoliisikirjallisuudella ei en

nen ensimmäistämaailmansotaa ollutjuuriminkäänlaista asemaa. Pienkus
tantajat olivat esitelleetmuidenmuassa ConanDoylenvuosisadanvaihtees
sa ja Yrjö Weilin sekä Karisto olivat suurlakon jälkeisinä vuosina aloitta
neet varsin runsaan salapoliisikertomusten ja -romaanienkin kustantami
sen, mutta Otava, Kirja, WSOY ja Gummerus seurasivat (tässä järjestyk
sessä) huomattavan varovaisesti, vain muutamalla kirjalla kukin.
Itsenäisyyden aikana Karisto julkaisi edelleen runsaasti salapoliisi- ja

jännityskirjallisuutta. 1920-luvun puolivälistä alkaen myös Otavan ja Mi
nervan osuudet kasvoivat huomattavasti. Sen sijaan Kirja julkaisi varsin
vähän tämän lajin kirjoja ja Gummerus vain muutaman saturmaisen näyt-
teen, tosin laadukkaammasta päästä. WSOY otti lajityypin ohjelmaansa
niinkin myöhään kuin 1930-luvun puolivälissä. Se julkaisi tuolloin jo
melkoisen määrän laadukkaita salapoliisiromaaneja: mukana oli 5. 5. Van
Dinen, Freeman Wills Croftsin, Basil Thomsonin ja Agatha Christien
teoksia. Itse asiassa WSOY:n mukaantulo antaa pientä viitettä lajin arvos
tuksen noususta Suomessa; sen voi ajoittaa juuri 1930-luvulle.
Salapoliisiromaanin kulta-ajaksi sanotaan maailmansotien välistä aikaa,

jolloin laji kehittyi muodoltaanhuippuunsa. Kulta-ajan dekkareiden sanka
rit olivat edelleen hoirnesmaisia yläluokkaisia päättelijöitä, jotka ratkoivat
rikoksia puhtaasti älyifisestä mielenkiinnosta. Rikos ei vielä ollut yhteis
kunnallinen tapahtuma vaan yksilöllinen, moraaliseen valintaan tai psyyk
kiseen häiriöön perustuva ratkaisu. (Parkkinen 1985,34) Kulta-ajan kirjai
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lijoista suomennettiin sotien välisenä aikana eniten Agatha Christietä, kaik
kiaan kuusi. Useita romaaneja suomennettiin lisäksi engiantilaisilta Free
manWills Croftsiltaja J. 5. Fletchenltäja David Humelta (oik. JohnVictor
Tumer) sekä amerikkalaisilta Earl Derr Biggersiltä (4)ja S. S. Van Dineltä
(oik. Willard Huntington Wright; 3). Salapoliisiromaanien tarjonta siis
lisääntyi varsinkin 1930-luvulla huomattavasti.
Sen sijaan 1920-luvulla syntyneen, klassista salapohisiromaania toimin

nafiisemman hard boiled -dekkarin suomennoksia ei ehtinyt tulla Suomeen
ennen toista maailmansotaa. Uutuuksiahan suomennettiin yleensäkin var
sin hitaasti 1930-luvulla, eikä tällaista outoa lajityyppiä luonnollisesti idi
rehditty suomentamaan aivan ensimmäisenä.

Leikillinen kertomakirjallisuus
Huumori on monissa tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvissa teoksissa
eräs keskeisenä pidetty piirre; esimerkiksi riittävät vaikkapa Dickensin
teokset. Kuitenkin humoristisiksi — tai leikillisiksi, käyttääkseni Eila Pen
nasennimitystä (Pennanen 1970,300—304)—kutsutaan tässä työssä teoksia,
joissa leikillisyys on keskeinen paamaarä ja joissa (suomalaiset) lukijat
nimenomaan kokivat sen sellaiseksi.
Yhdysvalloissa vaikutti 1800-luvun puolivälistä alkaen suoranainenhuu

morin koulukunta, niin sanottu läntinen huumori, johon kuuluivat muiden
muassa Bifi Nye, Orpheus C. Kerr, Artemus Wardja Charles Hemy Webb,
joiden erikoisaloja olivat itäisten kirjailijoiden travestiaja paikallisvärittei
nen huumori ja ammattimainen komiikka. Samoilla linjoillajatkoivat sitten
hiemanmyöhemminBret Harte, joka sai huomattavasti vaikutteita Dicken-
siltä, sekä George Wilbur Peck ja Mark Twain, joka yhdisti tuotannossaan
mainitut suunnat28.
Amerikkalaisesta leikillisestä kertomusperinteestä on jälkiä myös suo

mennetussa kirjallisuudessa 1 890-luvulta ensimmäisenmaailmansodan ai
koihin. Tuoreen Amerikan-kävijänja tulevan kustantajan Väinö Andelinin
(myöh. Hämeen-Anttilan) toimittama oli kertomus- ja kaskukokoelma
Amerikkalaisia juttuja, joka ilmestyi Otavan kustannuksella 1898. Siinä
esiintyi monia Suomessa tuntemattomia mutta muualla Euroopassa varsin
suosittuja yhdysvaltalaisia kirjailijoita, esimerkiksi Bifi Nye, 0. Henry,
Thomas Bailey Aldrich ja Artemus Ward. Siinä esiintyvistä kirjailijoista
toki julkaistiin myöhemmin jotain suomeksikin. Esimerkiksi George Wil
burPeckinkauhukakarakuvaus Peck’s Bad Boy and His Pa (1881) ilmestyi
1907 Kuopion uuden kirjapamon kustannuksella. Vuonna 1911 julkaisi
tamperelainen Julin puolestaan Peckiltä kirjan Kepposia: amerikkalaista
huumoria. Lisäksi JohnHabbertonin “kauhukakarakuvauksista” kolmejul
kaistiin suomeksi, hänen tunnetuin teoksensaHelenan pienokaiset (Helen’s
Babies, 1876) peräti kahtena eri suomennoksena.
Tunnetuin amerikkalaisista humoristeista oli kuitenkinMarkTwain (vrt.

s. 58—59), jolta ilmestyi vuonna 1907 kaksikin huumorildrjallisuuteen
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luettavissa olevaa teosta, Kansan kustannuksella kolme nidettä Valittuja
jutelmia (suom. 0. A. Joutsen) sekäTaivasko vai helvetti y.m. humoreskeja
Roneliuksenkirj akaupankustannuksella (suom. Toimi Juuti). Vuonna 1913
julkaistiin samaten kaksi Twainin leikillistä kirjaa; Osuuskunta Visan kus
tantamaja Rieti Itkosen suomentama Laivurin raamatunselitys sekä Karis
ton kustantama Laivurina Mississippi-joella (Life on the Mississippi,
1883). Vielä 1935 julkaisi Karisto Väinö Hämeen-Anttilan suomentamia
Humoreskeja.
Engiantilaisista kirjailijoista ehkä selvimmin viihdekirjailijoinavastaan

otettujaleikifiisenkerronnan edustajia ovat F. Anstey (oik. Thomas Anstey
Guthrie), William Wymark Jacobs ja J. K. Jerome sekä sodanjälkeiseltä
ajalta — tietyin varauksin — 1. B. Priesley ja P. G. Wodehouse. W. W.
Jacobsilta(l863—1943)julkaistiin teoksetMontalastia (alk. Many Cargoes,
1896) Kansan kustannuksella ja Hämeen-Anttilan suomentamana vuonna
1907, ja samana vuonna Kariston kustannuksella teokset Laivun on rakas
tunut (The Shipper’s Wooing, 1897) ja Meripoikia (molemmat suom. E.
Paim). — Taustavaikuttajana niidenkaikkienjulkaisemiseen on todennäköi
sesti ollut Hämeen-Anttila, joka jo tuohon aikaan piti yhteyksiä myös
tulevaantyönantajaansaKaristoon. Mainittakoon, ettäpaljoltilyhytmuotoi
sia leikillisiä kertomuksia sisälsi Hämeen-Anttilan toimittama omalaatui
nen Hyvää yötä -antologiasarja (1934-43).
J. K. Jeromen (1859—1927) kuuluisin teos Three men in a boat (1889)

ilmestyi suomeksi K.E. Holmin kustannuksella ja Uno Brummerin kääntä
mänä 1906. Kolme miestä veneessä ei kuitenkaan herättänyt mainittavaa
huomiota. Jeromenkertomuskokoelma Viehättävä rouva y.m. luonnekuvia
ilmestyi 1912 Kariston sarjassa Kirjallisia pikkuhelmiä Juho Ahavan (oik.
Lauri Soini) suomennoksena. Lisäksi Jeromeka 1909 julkaistiin kirja Ni
kolai Snydersin sieluja Salaperäinenvieras (The Passing of the Third Floor
Back and Other Stories, 1920) sekä kirjasta Malwina of Brittany (1916)
yhtä aikaa — pienen kirjasodan säestämänä— 1917 ilmestyneet suomennok
set Haltiattaren tarina (Gummerus) ja Keijukainen (Karisto).
Engiantilaista huumoria aineistossa edustavatmyös Kariston kustannuk

sella 1917 julkaistu J. J. Bellin Poju (Kiddies, 1917), joka liittyy Peckinja
Habbertomn edustaman “kauhukakarakuvauksen” perinteeseen, Herbert
Jenkinsin Bindle (Satakunnan kirjateollisuus 1927, suom. Eero Nortamo)
sekä J. B. Priestleyn Hyvät toverukset (Good Companions, 1929). Priest
leyn teoksen kustansi 1934 Otava ja suomensi Tellervo Laurila. Priestley
liittyy erityisesti henkilökuvaukseltaan läheisesti Dickensin perinteeseen.
Sotien välisen ajan suosituin englantilainen humoristi Suomessa oli kui

tenkin P. G. Wodehouse (188 1—1975). Hänet “löysi” Karisto, joka 1922
alkaenjulkaisi kuusi Wodehousen romaania, niistäkahdestauusintapainok
sen. Otava seurasi mallia 1926 alkaen yhteensä viidellä Wodehousen teok
sella. 1930-luvulla mukaan tulivat vielä Gummerus (yksi teos) ja WSOY
(neljä teosta). Syy Wodehousen menestykseen Suomen(kin) sivistyneissä
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piireissälienee siinä, ettähänenkirjojensahuumon tarjoaavirkistystäilman
Dickensm Jeromen sentimentaalisuutta ja lisäksi näitä älyllisemmässä
muodossa2 . Sen sijaan laajemmista piireistä Wodehouselle—ja samaa voi
sanoa muistakin engiantilaisista humoristeista — ei löytynyt kannatusta.
Kaikkiaan leikillisen kerronnan suosio näyttää olleen vaatimaton min ar
vostelumenestyksen kuin levikinkin valossa tarkastellen. Sen julkaisijana
kunnostautui erityisesti Väinö Hämeen-Anttila, jota ilman angloamerikka
lainenleikillinen kerronta olisi jäänyt suomalaisille vieläkin vieraammaksi.

Yhteenvetoa
Hyvän vertailukohdan Suomessa julkaistulle viihdekirjallisuudelle antaa
Ruotsin kiijatuotanto. CarlL. Andersomn tutkimuksenpohjalta onmahdol
lista verrata Suomessa ja Ruotsissa julkaistua amerikkalaista proosakirjal
lisuutta. Vertailu osoittaa, ettäRuotsissajulkaistiinkäännettyä kaunokirjal
lisuutta huomattavasti enemmän kuin Suomessa,ja samat teokset ilmestyi
vät Ruotsissa keskimäärin 2—3 vuotta aiemmin kuin Suomessa.
Aineiston perustella on mahdollista saada yleiskuva siitä, millaista viih

dekirjallisuutta Suomessa suosittiin läntiseen naapuriin verrattuna. Ruot
sissaolivatparemminedustettuina seuraavatviihdekirjaiijat vuosina 19 16-
39: Rex Beach (Ruotsissa 13 eri teosta/Suomessa 4), A. C. Gunter (34/5),
PeterB. Kyne(16/4), William J. Long(10/1), KathleenNorris(9/l), Arthur
B. Reeve (7/—), Mary Roberts Rinehart (9/1), A. K. Green (10/3), Upton
Sinclair (23/7), Booth Tarkington (8/3), Albert P. Terhune (7/1), Fred M.
White (22/1). Suomessa taas julkaistiin selvästi Ruotsia enemmän vain
neljän kirjailijan tuotantoa. He ovat Edgar Rice Burroughs (Ruotsissa 16
teosta, Suomessa 27), James Oliver Curwood (20/27), Zane Grey (6/21) ja
Jack London (56/61). Huomiota herättää etenkin Zane Greyn teosten ruot
sinnosten vähäisyys; hän lienee niitä kirjailijoita, joista Suomessa on tehty
viihdekiassikkoja.
Toinen käytettävissä oleva ruotsalaisesta käännöskirjatuotannosta kerto

va vertailuaineisto on StenTorgersonin (1982) tutkimus. Hänen tutkimansa
viisivuotisjaksot ovat niin lyhyet, että pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei
voi tehdä. Hänen aineistonsa vuodet 1896—1900 kattava osa kertoo kuiten
kin, että eniten ruotsinnettujen angloamerikkalaisten listan täyttivät tuolloin
formulaviihteen tekijät. Hyvin suosittujanäyttävätRuotsissa tuolloinolleen
naistenromaanien kirjoittajat A. C. Gunter, Richard Henry Savage, Marie
Corelli, Annie Hector ja Anthony Hope (oik. Anthony Hope Hawkins),
jotka tulivat Suomeen vasta 1920-luvulla. Suomessa julkaistiin vuosina
1896—1900 vielä niin vähän viihdettä, että vertailu on vaikeaa; eniten
suomennettuja olivat viihteen saralla Conan Doyle (6 nimekettä), Haggard
(3 nimekettä) ja Stanley Weyman (3). Kaikki muut suomennetut tekijät
jäivät yhteen nimekkeeseen.
Torgersonin aineistossa on vuosina 1926—30 ruotsinnettujen kirjailijoi

den listalla runsaasti yhdysvaltalaisten Londonin, Sinclairinja englantilai
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sistaWilliam Locken, Hali CainenjaWilliam Freeman Croftsin romaaneja.
Suomessa puolestaan on kyseisenä viisivuotisjaksona julkaistu Ruotsia
enemmän ainakin Berta Ruckin (16/7), Oppenheimin 1O/4), Rafael Saba
tinin (7/3), Warner Fabianin (61—)ja Zane Greyn (4/—) °teoksia. Kyseessä
on siis nytkin seikkailuromaanien kiijoittajia (Oppenheim, Sabatini ja
Grey) mutta myös naistenromaanien tekijöitä (Ruck, Fabian).
Näiden tietojen vertailu viittaa siihen, että Ruotsissa enemmänjulkaistun

kirjallisuudenjoukossa oli huomattavanpaljon rakkausviihdettäja seikkai
lu- ja rakkausviihteen välimuotoja (esim. Whiteja Gunter) sekä salapolii
siromaaneja. Suomessa suositummaksi osoittautunut kirjallisuus oli sen
sijaan lähes kokonaan seikkailukirja1lisuutta, erityisesti erämaaseikkailuja.
Edellähän todettiin, että kaikkein eniten julkaistujen kymmenen kirjailijan
joukossa oli peräti neljä puhtaasti seikkailukirjojen kirjoittajaa.
Syytä erityyppisen viihteen suosion eroihin voi lähteä etsimään oletuk

sesta, ettämyös eskapistiselle viihteelle asetetaan lukija-ja yhteisökohtaisia
odotuksia. Kukin lukija suosii sellaista eskapististakirjallisuutta, jokapaitsi
täyttali lajityyppiset vaatimukset, sopii hänen sisäistämiinsä “Suuriin Ker
tomuksiin” — käsityksiin siitä, mikä elämässä on arvokastaja tavoiteltavaa,
ja millainen “minä” olen31.
Tässä valossa erämaakertomusten menestymisen Suomessa voi katsoa

liittyvän siihen, että suomalainen näkee olevansa kovissa oloissa toimeen
tuleva ja viihtyvä, karu ja vähään tyytyväinen luonne, joka työllään saavut
taa sen, minkä muut ehkä saavat helpommin. Kyseessä on oikeastaan
yksinkertaisten elämänmuotojenihailu,jokamuissakulttuureissa saamuita
muotoja. Esimerkiksi Jack Londonin tarjoama eskapismi ei vedonnut sak
salaisiin ja varsinkaan ranskalaisiin samalla tavoin kuin pohjoismaisiin
lukijoihin. Vastaavasti voidaan olettaa, että seurapiirikuvaukset, seikkailut
vieraammissa oloissa, sentimentaalinen romaani tai puhtaasti leikillinen
kerronta eivät ole vastanneet tällaiseen syvällisempään odotuskerrostu
maan. Kuten tässä työssä on korostettu, myös välittäjät ovat lukijoita, ja
heidän kauttaan tällaisen kerrostuman voi olettaa vaikuttaneen sen kirjalli
suuden koostumukseen, josta suomenkielinen lukija on luettavansa voinut
valita.

Muu kaunokirjallisuus
Edellä onkäsitelty perinteisesti kaunokirjallisuudeksi luettua kirjallisuutta.
Tämän tutkimuksen aineistoon on kuitenkin sisällytetty myös käyttökirjal
lisuuden ja kaunokirjallisuuden raja-alueelle sijoittuvia suomennoksia.
Kuten edellä on todettu, varsin suuri osa niistä on uskonnollista kirjallisuut
ta, mutta mukana on myös muiden aatteiden välittämiseen tarkoitettua
kaunokirjallisuutta sekä historiaa, matkakirjojaja raittiuskertomuksia.
Engiantilaista alkuperää olevilla hartauskirjoilla ja hengellisillä kerto

muksilla on ollut maamme uskonnollisessa elämässä huomattava osuus.
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Niiden lukumäärä ei ole suuri esimerkiksi saksalaisenhartauskiij allisuuden
määrään verrattuna, muttamuutamat niistä ovatjoutuneet sitäkin ahkeram
paan käyttöön. Useimmat niistä ovat John Bunyanin käsialaa.
1800-luvun loppua lähestyttäessä huomattavimmathengellisen sanoman

omaavat kaunokirjalliset teokset—joistauseimmatolivat romaanimuotoisia
— näyttävät kuitenkin tulleen Yhdysvalloista. Lisäksi ne ovat olleet menes
tyksiä niin kotimaassaan kuin Eumopassakin. Varhainen nousukausi oli
Yhdysvalloissa sisällissodan aikana ja sen jälkeen. Useimmat kirjoittajista
olivat tuolloin naisia; heistä tunnetuimmat ovat Augusta Jane Evans ja
Elizabeth Stuart Phelps. Lajityypin sodanjälkeinen suosio laantui 1 870-lu
vulle tultaessa, mutta 1880-luvulla hengellinen romaani palasi jälleen suu
ren yleisön suosioon. Pioneerina toimi tällöin lajinklassikoksi jäänytLewis
Wallacen Ben-Hur.
Uusi hengellinen romaani menestyi paljolti siitä syystä, että se pysytteli

yhteiskunnan muutosten mukana. Hengellisine elementteineenkin siinä oli
nyt jokaiselle jotakin: seikkailua, varhaiskristittyjen kohtaloiden kuvausta,
sosiaalisia ongelmiaja sentimentaalisuutta. Sitäpaitsi hengellinenelement
ti oli vuosisadan vaihteen tienoilla yllättävän usein mukana myös varsinai
sessa romaanikirjallisuudessa. Tämän voi selittää pyrkimyksellä hakea
“oikeutus” romaanille vakavan sanoman tai uskonnolliseen opetukseen
liittyvän tapahtumaympäristön avulla. Bestsellereitä tämä lajin kirjoista
olivat muiden muassa Harold Frederickin The Damnation ofTheron Ware
(1896), ja myös suomennetut Hail Cainen The Christian (1897, suom.
Kristitty, Otava 1898—99) ja kanadalaisen Ralph Connorin (oik. Charles
Wiffiam Gordomn) Black Rock (1898; suom. Mustain vuorten maassa,
Gummerus 1908) ja The Sky Pilot (1898, suom. WSOY 1924).
Joseph Holt Ingrahamin hengellinen bestseller Prince of the House of

David (1855) ilmestyi nimellä Taavetin huoneen Herra tamperelaisenWe
sanderin kustannuksella 1884. Sen oli suomentanut E. Tömiälä. Romaani
lienee tullut hyvinmuokattuunmaaperään, sifiä siitä tuli yksi angloamerik
kalaisen suomennoskirjallisuudenensimmäisiä yksittäisiämenekkiteoksia:
toinen painos otettiin 1888 ja Helinin kustannuksella ilmestyi uusittu suo
mennos 1898. Otto Andersin julkaisi teoksen 1926, ja Karisto, joka 1930
oli julkaissut Elizabeth Prentissin teoksen Taivasta kohden (Stepping Hea
venward, 1869) — ilmeisesti vastaten ajassa liikkuneeseen tilaukseen —,

suomennutti seuraavana vuonna samalla kääntäjällä, Alpo Kupiaisella,
myös Holt Ingrahamin Taavetin huoneen Herran. Toinen Holt Ingrahamin
hengellinen romaani, The Pillar of Fire (1859), ilmestyi Aatto Suppasen
suomennoksenaja Werner Söderströmin kustantamana 1892 nimellä Tuli-
patsas.
Vuonna 1899 ilmestyi suomeksi kaksikin kuuluisaa yhdysvaltalaista

romaania, jotka kuuluivat englantilaisen Mrs. Humphry Wardin romaanin
Robert Elsmere synnyttämään Jeesus-elämäkertojen aaltoon. Ne olivat
Elisabeth Stuart Phelpsin romaani Ihmeellinen elämä (A Singular Life,
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1894; Pohjalaisen kirjapaino) ja Charles Sheldonin kuuluisa In His Steps,
1896; WS, suom. Toim Pakkanen). Sheldon (1857—1946) tulikin hetkelli
sesti suorastaan muotiin, sillä seuraavana vuonna ilmestyi neljä hänen
teostaan suomeksi. Niistä peräti kahdesta—teoksistaRobert Hardy’s Seven
Days ja Richard Bruce — tehtiin kaksi suomennosta yhtä aikaa. Kaiken
kaikkiaan Sheldonilta on tämän tutkimuksen aineistossa kahdeksan teosta
11 painoksena.
Hengellisten romaanien rinnalla alkoi vuosisadan vaihteessa ilmestyä

runsaasti myös raittiuskirjallisuutta; tunnetuimpia niistä olivat yhdysvalta
laisen T. S. Arthurin (1809—85) teokset, joita suomennettiin kaikkiaan
kolme. SheldonintavoinmyösArthurunohdettiinpian. 1890-luvulta alkaen
voi raittius- ja hengellisen ja kirjallisuuden sanoa tulleen erikoistuneiden
aatteellisten kustantajien — esimerkiksi Raittiuden ystävien ja Lähetyskir
jakaupan — toimialaksi.
Tutkimusaineiston pohjalta voi tehdä sen havainnon, että siirtyminen

hengellisestä kirjallisuudestamaalliseen kaunokirjallisuuteen ei maassam
me tapahtunut jyrkästi vaan kiinnostavan välivaiheen kautta, joka sijoittuu
lähinnä vuosisadan vaihteeseen. Tuolloinnimittäin suomennetuissakauno
kirjallisissa teoksissa — jotka olivat enimmäkseen romaaneja — oli monia
hengellisestä kirjallisuudesta tuttuja elementtejä kuten uskonnollinen ope
tus, raamatunhistoriallinen miljöö ja tapahtumat, päähenkilön hengellisen
elämän kuvaus. Varsinkin historiallisia romaaneja,jotka kuvaavat Kristuk
sen aikaa tai varhaiskristittyjen historiaa, on aineistossa varsin runsaasti.
Erityisesti tällaisia romaaneja suomennettiin 1 890-luvullaja 1900-luvun

alkuvuosina; esimerkkeinä mainittakoon Crona Tempien (oik. Clara Cor
fieldin) Kunniakas kotiinpaluu (Gummerus 1897), W. Melvillen Rooma
laiset eli pyhänkaupungin kukistus (Otto Andersin 1897, suom. V.S.),Mark
Ashtonin Ainoa: kertomus Pilatuksen puolisosta (alk. 1900; suom. Malm
strömin kirjapaino 1901, suom. Ari Aalto, oik. Pitkänen), Nicholas Wise
manin Fabiola eli katakombien kirkko (Karjalan kirjakauppa 1902, suom.
Emil Mannstn), Wilson BarretinRistinmerkki (suom. ja kust. Uuno Varis
1902) sekä Deborah Alcockin Calvinin aikoina (WSOY 1906, suom. Onni
Astala). Lisäksi 1900-luvun alkukymmeninä suomennettiin runsaasti ro
maaneja, joissa oli mukana jokin uskonnollinen elementti. Tunnetuimpia
näistä olivat Florence L. Barclayn, Hail Cainenja (1930-luvulla) Peari S.
Buckinja Charles Morganin teokset.
Mitä tämä välivaihe sitten kuvaa? Kuvaako se yleisön odotushonsonttia,

jota 1800-luvun mittaan olivat muovanneet jo “varsinaiset” hengelliset
kertomukset, kotimaisten kustantajien politiikkaa vaiko muutoksia ulko
maisilla kirjamarkkinoilla?
Ilmeisesti oli kysymys kaikista näistä. Luultavasti ainakin osa yleisöstä

kaipasi romaaneihin tuttua hengellistä kuorrutusta oikeuttamaan niiden
seikkailu- ja romanttisen aineksen. Toiseksi osalla kustannusalan yrittäjis
täkin oli linja, johon tällainen kirjallisuus ilman muuta sopi. Näitä yrittäjiä
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olivat ensinnäkin pienet niin sanotut katkismuskustantajat, jotka olivat
aiemminkin tuottaneet huokeaa hengellistä kansankirjallisuutta ja joiden
ohjelmaan samoin kuin yleisölle tällainen aineisto sopi mainiosti. Tällaisia
kustantajia olivat tamän tutkimuksen aineistossa esiintyvistä Rauman kir
japaino ja Otto Andersin. Suuremmista yleiskustantajista taas olivat hen
gellisesti suuntautuneen kirjallisuuden kannalla ihan henkilökohtaisestikin
K. J. Gummerus ja Werner Söderström. Luonnollisesti myös kolmas syy
vaikutti: tarjolla oli ulkomailla jo testattua vakavahenkistä mutta myös
viihteellistä kirjallisuutta, mikä varmasti ohjasi kustantajien valintoja.
1800-luvulla kii.sitys kaunokirjallisuudesta oli nykyistä paljon avarampi,

sillä siihen katsottiin kuuluvan myös paljon nykyään tietokirjallisuudeksi
käsitettyä kirjallisuutta, muun muassa historiaa, puheita, esseitä (ks. Kes
kitalo 1988). Niinpä esimerkiksi SKS:n suositusluetteloissa on romaanien
rinnalla myös Thomas Babington Macaulayn, Charles James Foxin ja
Edmund Burken teoksia. 1800-luvulla julkaistiinkin Macaulaylta kaksi
teosta (1866 ja 1886). Tämän tutkimuksen kattamana aikana julkaistut,
kaunokirjallisuuden reuna-aluffle asettuvat teokset sijoittuvat lähinnä his
torian tai matkakirjallisuuden alueille. Historian piiristä otettakoon esimer
kiksi Thomas Carlylen Entistä ja nykyistä (Past and Present 1843; WSOY
1907). Historianja kaunokirjallisuuden välimaastoon sijoittuvat Fitzgerald
Molioyn Venäjän hovista (Weilin 1909), A. H. Atteridgen Suurilta sotatan
tereilta (Gummerus 1928) sekä W. H. Hudsonin Kansan kuningas Yrjö V
(Kirja 1929). Varsinaisten matkakuvausten ja seikkailukirjojen välimaas
toon taas sijoittuvat monet usein nuorisolle tarkoitetut, eksoottisista maista
kertovat teokset Näitä ovat Martin Johnsonin Suomessa suosittu Safari:
satu Afrikan sinestä (Safari: a Saga of the African Blue), josta otettiin kaksi
painosta (WSOY 1929) sekä Richard Halliburtonin Lentävä maito (1935).
Löytöretkeiijöistä kertovat JohnLanginLöytöretkeilijä James Cook(Ahjo
19 19)ja Robert Scottin päiväkirjaan perustuva Kapteeni Scottin viimeinen
matka (Kirja 1913). Niissäkin korostuu seikkailullisuus, ja jälkimmäinen
suorastaan suunnattiin nuorisolle. Vastaanotto on yleensä pitänyt teoksen
etuna vastaavaa tiedollista elementtiä etenkin nuorisolle suunnatuissa seik
kailu- ja historiallisissa romaaneissa.
Huomatuin ja kirjallisesti arvostetuin varsinaisen kaunokirjallisuuden

ulkopuolelle sijoittuva suomennettu teos oli kuitenkin Ralph Waldo Emer
sonin elämäkerrallisten esseiden kokoelma Ihmiskunnan edustajia (Rep
resentative Men, 1850). Sen suomensi Volter Kilpi ja julkaisi Otava 1909.
Euroopassa Emerson oli vuosisatojen vaihteessa eniten keskustelua ja
kiinnostusta herättänyt amerikkalainen kirjailija; Suomessa ei kuitenkaan
syntynyt vastaavaa innostusta.
Yhteiskunnallisiaongelmia kaunokirjallisessamuodossapohtivia teoksia

alkoi ilmestyävarsinaisesti vuosisadan vaihteessa, kunyhteiskunta kaupun
gistui, väestörakenne muuttui ja sosiaaliset ongelmat vaikeutuivat. Ensim
mäiset suomenkieliset näytteet tämän lajin angloamerikkalaisesta kirjalli
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suudesta olivat englantilaisten utopistisosialistien tuotantoa. Vuonna 1899
ilmestyi Tampereen työväenyhdistyksen kustannuksella Robert Blatchfor
din teos Merrie England nimellä Iloinen Englanti eli yhteiskunta sellainen
kuin se onja sellainen kuin sen tulisi olla. Suomennos, kuten käyttökirjal
lisuudessa yleisestikin, oli tehty välikielen kautta, tällä kertaa ruotsista.
Teos, josta otettiin kaksi uusintapainosta, käsittelee kirjemuodossa 1800-
luvun Englannin yhteiskunnallisia epäkohtia. Sen keskeinen ajatus on
vaatimus ihmisarvoisesta elämästä kaikille yhteiskunnan jäsenille. (Roini
nen 1987,690)
Tunnetuimpia ja levinrieimpiä vuosisadan vaihteen yhteiskunnallisista

romaaneistaolivatkuitenkin yhdysvaltalaisenEdwardBellamyn(1 850—98)
teokset. Näistä Looking Backward: 2000—1887 (1888) oli saavuttanut
maailmalla jo valtaisan myyntimenestyksen ennen kuin Työväen sanoma
lehtiosakeyhtiö 1902 julkaisi sen suomeksi nimelläVuonna 2000. Suomen
noksen oli tehnyt saksankielisen version pohjalta J. K. Kari. Myös Suomes
sa Bellamyn teos sai ajankohtaan nähden melkoisenmenestyksen, sillä sitä
myytiin jo ensimmäisenä vuotena noin 6 000 kpl (Roimnen 1987, 220).
Kustantaja saattoi ottaa siitä toisenkin painoksen 1907. Teos Yhdenvertai
suus (Equality, 1897) ilmestyi työväenliikkeen kustantajiin kuuluvan M.
Vuolukan kustannuksella 1906. Mainittakoon vielä, että Bellamyn Yhden
vertaisuus ilmestyi myös 1905—06 Yhdysvalloissa Työmiehen kustan
nusyhtiön kustannuksella.
Bellamyn romaaneffle kirjoitetuista vastauksista kaksi myös suomennet

tim. Lähes yhtä tunnettu utopiaromaani kuin Bellamynkin teos on engian
tilaisenWilliamMorrisin(1 834—96)1891 kirjoittamaNews fromNowhere,
joka ilmestyi suomenkielisenä 1900 nimellä Ihannemaa turkulaisenTyövä
en kustannus-oy:n kustantamana; tämänkin suomennoksen oli tehnyt 3. K.
Kari saksan kielestä. Toisin kuin Bellamy omassa utopiassaan, jossa tule
vaisuudenvaltio oli rakennettu suurteollisuudenjaorganisoidun teollisuus-
armeijan varaan, Morris hävitti utopiassaan teollisuuden ja toteutti myö
häisgotiikan ihanteita uudella, korkeammalla tasolla. Yhteisenä piirteenä
Bellamyn teoksen kanssa Morrisin utopialla on sen yksilöllisyyden ja
yksilönvapaudenkorostus sekävankka optimismi, mikä erottaa nämä teok
set myöhemmästä utopioiden valtavirrasta. (Palmgren 1963,32)
Vuonna 1909 Karisto julkaisi toisenkin vastineen Bellamyn utopialle. Se

oli Richard Michaelisin kirjoittama Kommunistinen yhteiskunta: jatkoa ja
vastaus Bellamyn romaaniin “Vuonna 2000” (A Sequel to Looking Back
ward; or, “Looking FurtherForward”), jonka suomennoksen oli laatinut H.
Karjalainen. Myös varovainen ja vanhoillinen Gummerus julkaisi näihin
aikoihin yhteiskunnallisen teoksen. Kyseessä oli Walter Wyckoffm laaja
kaksiosainen teos Amencan Workers, joka ilmestyi Lauri Pihkalan suo
mentamana 1908 nimellä Amerikan työmiehiä.
Aikana, jolloin yhteiskunnallisista kysymyksistä tuli nopeasti yhä laa

jempien väestöryhmien kiinnostuksen kohteita, niitä alettiin käsitellä ja
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lukea myös fiktiivisessä muodossa. Yhteiskunnallisiksi romaanik.irjaili
joikimiellettiin engianninkielisistä kirjailijoista ennenkaikkea Upton Sin
clairja Jack London.
Londonin tuotannon kaksijakoisuus — yhtäältä suosittua ajanvietekirjal

lisuutta, toisaalta yhteiskuntakritiikkiäja sosialismin propagointia — askar
rutti eräitä poliittisesti asennoituneita kriitikoita, esimerkiksi Yrjö Sirolaa
ja Allan Wallemusta. Vaikka Londoniin työväenlehdissä ei suhtauduttu
kaan varauksettoman kiittävästi, hänestä syntynyt kuva oli sen piirissä
kaikesta huolimatta vahvasti myönteinen. Tätä oli omiaan lisäämään Lon
donin esittämäkieltolakivaatimus,joka oli tärkeä 1910-luvun suomalaiselle
työväenliikkeelle. Niinpä Londonin Tuliliemen tuttavana(l9 14) oli Rauta
koron ohella keskeisiä esille nostettuja yksittäisiä teoksia.
Toinen englanninkielinen yhteiskunnallinen kirjailija, jokajo ennen tois

ta maailmansotaa oli tunnettu Suomessa, on Upton Sinclair (ks. myös s.
75). Hänen teostensa suomennuttaminen jäi vielä Londonin teoksiakin
selvemmin työväen kustantajien huoleksi. Syynä lienee ollut se, että niissä
ei ollut samanlaista laajaan yleisöön vetoavaa viihde-elementtiä kuin Lon
domn tuotannossa. Tosin ensimmäisen Sinclair-suomennoksen ehti jul
kaisemaanWSOY; teos oli Chicago, joka ilmestyi 1906 kuten alkuteoskin.
Kössi Kaatra julkaisi seuraavana vuonna Hanna Pispan suomennoksen
teoksesta A Captain oflndustry (1906) nimelläPörssiylimys. Kirja ilmestyi
uudelleen tittelipainoksena Isak Julinilta 1913.
Kaiken kaikkiaan Sinclairin romaaneja julkaistiin suomennoksina yh

teensä 16 nimekettä, joihin sisältyvät Julinin tittelipainos sekä kahden
romaanin samanaikaiset laitokset. Romaanit suomennettiin kaikki hyvin
pienellä julkaisuviiveellä, mikä osoittaa Sinclairin suosiota yleisön ja jul
kaisijoiden piirissä. Teoksista ei kuitenkaan otettu uusintapainoksia, mikä
toisaalta on ollut yleinen käytäntö pienkustantajilla yleensä ja työväen
kustantajilla erityisesti. Jo ensipainokset olivat suhteellisen suuriaja hinnat
halpoja, joten uusintapainoksen sijaan oli yleensä varmempaa julkaista
saman tai toisen tekijän muu kirja.
Sinclairista on aineistossa paljon vähemmän esittelyjä kuin Londonista.

Yksi syy on varmasti, ettei Sinclainn teoksissa ollut samalla tavalla laajaan
yleisöön vetoavia — seikkailullisia tai raittiusaiheisia — puolia kuin Lon
donilla. Sinclairin kirjailijakuvassa olikin keskeisenä yhteiskunnallinen
tendenssi. Niinpä lähes ainoat maininnat ovatkin Arvostelevan kirjaluette
lon palstoffla, joilla arvioitiin myöhemmät suomennokset. Kuningas Kivi
hiili sai myönteisen arvostelun, mutta teos Kirjeitä Juddille kielteisen, ja
Lauri Pohjanpää murskasi romaaninTaisteluMadridista poliittisenapropa
gandana. Sinclairin arvostelusta näissä portinvartijoissa näkyvät selkeinä
niiden tyypilliset vaatimushorisontit; lehdissä vaiettiin epäsopivasta kirjal
lisuudesta, ja Arvostelevan kiijaluettelon kriteerien hierarkiassa taas tär
keimpänä oli poliittinen hyväksyttävyys, joka ajoi ohitse moraalisista ja
varsinkin esteettisistä ansioista.
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Kirjallisia arvoja korostavan kriitikon näkemystä edustanee hyvin seu
raava Alex Matsonin arvio Sinclairista 1930:

Niinlcuin useimmat sosiaalisia parannuksia ajavat henkilöt Sinclair on huono
ihmistuntija, ja siksi eivät hänen henkilönsä vaikuta eläviltä ihmisiltä, vaan
nukeilta, joiden tehtävänä on valaista tekijänsä teorioja. Tällaisten romaanien
perusteella olisi taipuvainen sanomaan, että tendenssiromaanit eivät vain ole
useimmiten huonoa kirjallisuutta, vaan että ne saattavat suorastaan vahingoittaa
ajamaansa asiaa, sillä niiden kuvaama maailma eroaa siksi paljon todellisesta
maailmasta, että lukijan usko niiden koskettamiin epäkohtiinkin helposti järk
kyy.

Sinclair ei siis juurikaan esiintynyt suomalaisessa kirjallisessa julkisuu
dessa. Toisaalta, kuten Aimo Roininen (1987) toteaa, myös työväen lehdet
kirjoittivat autonomian aikana vähemmän Sinclairista kuin Londonista.
Nämä vähäiset arviot olivat kuitenkin yksimielisen myönteisiä. Roininen
päätyykin “paradoksaaliseltakuu1ostavaan1oppupäätelmäin”, että Sinclai
rista kirjoitettiin vähemmän kuin Londonista koska hänestä tarvitsi kirjoit
taa vähemmän. (Roininen 1987,487—488) Toisin sanoen Sinclairin teokset
eivät kaivanneet samanlaista sovittamista odotushorisonttia vasten kuin
Londonin khjavampi tuotanto.
Sellaistakaunokirjallisuutta,jossakorostuujokinulkokirjallinenfunktio,

erityisesti pyrkimys aatteelliseen vaikuttamiseen, suomennettiin siis eng
lannista runsaastikin erityisesti 1890-luvulta 1910-luvulle. Tämä ilmiö
liittyy tuolloin vilkastuneeseen yhteiskunnalliseen toimintaan. On huomat
tava, että tähän ryhmään kuuluvalla kirjallisuudella, esimerkiksi Londonin,
Sinclairin, Bellamyn, Holt Ingrahamin tai Bunyanin teoksilla, oli oma,
porvariifisten kirjamarkkinoiden yleisöstä poikkeava ja osin sitä suurempi
ldn yleisönsä. Toisaalta tuo kirjallisuus jäi paljolti vaille kirjallisuuden
instituution tukea ja huomiota.

Yhteenvetoa

Tässä luvussa on pyritty hahmottelemaan vastausta kysymykseen, mihin
suuntaan angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden profiili tutkimuksen
kattamana aikana Suomessa muovautui. Hyvän vastaanoton sai valikointi
ja vastaanottoprosessissa arvokirjallisuudesta romanttinen, tapahtumiltaan
etääntynyt kirjallisuus ja vakavahenldnen, uskonnollisia elementtejä sisäl
tävä kirjallisuus. Nuorisokirjallisuudesta taas saivat parhaan vastaanoton
tyttökirjat, eläintarinatja osin seikkailuromaanit. Samoin viihdekirjallisuu
destanäyttävät—vertailussaRuotsinkäännöskirjallisuuteen— suhteellisesti
parhaiten “menestyneen” seikkailuromaanit. Muusta kirjallisuudesta ovat
saaneet hyvän myyntimenestyksen eräät uskonnolliset (Hoit Ingraham,
Lew Wallace) ja yhteiskunnalliset (Bellamy) romaanit. On kuitenkin huo

mattava, että ne levisivät pääosin kaupallisten kirjamarkkinoiden ulkopuo
lella.
Keskeistyneen kirjallisuuden joukossa näyttää nousevan esiin sellaisia

piirteitä kuin jännittävyys, opettavuus, romantiikka (johon kuuluu muun
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muassa etäisten paikkojenjatapahtumien kuvaus), idylli, vakavahenkisyys,
ristiriidattomuusjaTerryEagletonin(1978)englantilaisessakirjaliisuudes-
sa kuvaaman kaltainen organisistinen ihanne. Nämä piirteet eivät toki
esiinny yhdessäkään kirjassa kaikki yhtä aikaa, mutta keskeistyneessä
kirjallisuudessa näyttää esiintyvän useampia näistä piirteistä.
Vastaavasti näyttää huonosti menestyneen realistinen kirjallisuus, sa

moin yhteiskuntakriitiinen tai siveellisesti arveluttavana pidetty kiijalli
suus. Myöskään kokeileva kirjallisuus ei vailkoitunut Suomeen. Nuo
risokirjallisuudesta torjuttiin etenkin fantasiaa ja osa seikkailukirjallisuu
desta, viihdekirjallisuudesta sai leikillinen kertomakiijallisuus suppeanlu
kijakunnan. Teokset, joissa poeettinen funktio on alisteinen jollekin ulko
kirjalliselle funktiolle, levisivät omia kanaviaan pitkin, ja niille ei kirjalli
suuden instituutiossa omistettu huomiota.
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VÄLI7TÄJÄTJA ANGLOAMERIKKALATNEN
KAUNOKIRJALLISUUS

Kustantajat

Edellä on hahmoteltu englannista suomennetun kaunokirjallisuuden mää
rällistä kehitystä ja laadullista profiulia. Tässä luvussa pyritään tarkastele
maanyksittäistenkustantajien toimintaa aineistoonkuuluvankirjallisuuden
julkaisijoina sekä tuon toiminnan taustoja, erityisesti sitä, miten ulkomaista
kirjallisuutta on seurattu eri aikoina ja miten suhteet ulkomaisiin kustanta
jim ovat kehittyneet32.

Suomenkieliset yleiskustantajat

WSOY

Werner Söderström (1860—1914) aloitti 1878 kustannustuotantonsa, joka
käsitti aluksi joitakin niteitä suomennettua kaunokirjallisuutta. 1 880-luvul
la Söderströmjulkaisi myös useita huomattavia tietoteoksia, joista ajankoh
taan nähden rohkein yritys oli Georg Weberin Yleisen ihmiskunnan histo
rian suomennuttaininen. Jo 1880-luvun puolivälissä Söderström nousi G.
W. Ediundin ohi maan suurimmaksi kustantajaksi. 1890-luvulla hän ryhtyi
kustantamaan myös koulukirjoja sekä uskonnollista kirjallisuutta, jota hän
varsinkin viimeisinä vuosinaan suosi julkaisuohjelmassaan. Vuonna 1891
Söderström erotti ruotsinkielisen kustannustoiminnan omaksi kustan
nusyhtiökseen. Emoyhtiön kehitystä kuitenkin hidastivat 1890-luvun kato-
vuodet ja niitä seurannut lamakausi.
Sairastuttuaan 1898 Söderström otti kirjallisen apulaisen, Jalmari Jäntin.

Vuonna 1904 kustannusliike muutettiin osakeyhtiöksi, jolloin kirjalliseksi
johtajaksi tuli Jalmari Jäntti. Vuosisadan vaihteesta lähtien Söderströmin
kustannustoimintaa leimasi kasvava varovaisuus ja uskonnollinen tendens
si, jotka hidastivat liikkeen kehitystä. Jalmari Jäntin tultua 1914 toimitus
johtajaksi liike siirtyi voimakkaan kasvun kauteen, jota vauhditti jyrkkä
kysynnän nousu. Myös 1930-luvun lamakauden aikana WSOY osoitti
vakavaraisuutta ja liiketaitoa liittämällä itseensä Schildtin suomalaisen
kustannustuotannon sekä Kirjan ja Minervan, joiden kustannusvarastot
tulivat olemaan hyödyllisiä lamakauden aikana.
Seuraava kuvio 10 näyttää WSOY:n kaunokirjallisen kustannustuotan

non jakauman teosten alkuperän mukaan:
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Kuvio 10. WSOYn julkaisema suomennettu kaunokirjallisuus 1890—1939
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Lähde: Werner Söderström Osakeyhtiön... 1953.

Kuviossa ovat mukana kaikki kaunokirjallisuuden lajit. Siitä voi nähdä,
että lamasta huolimatta WSOY:n kustantaman kaunokirjallisuuden määrä
ei itse asiassa laskenut 1930-luvulla. Jonkinlainen pudotus näkyy sen sijaan
1920-luvun loppupuolella.
Edelleen kuviosta 10 käy ilmi, että skandinaavisen kirjallisuuden osuus

WSOY:n tuotannossa oli jatkuvasti vahva. Määrällinen huippu osui itsenäi
syyden ajan alkuvuosiin, mutta koko tutkimusajan sen suhteellinen osuus
pysyi varsin vakaana. WSOY välitti suomalaisille erityisesti norjalaista
kirjallisuutta. Vuonna 1928 Yrjö A. Jäntti kirjoitti asiasta seuraavasti yhtiön
historiateoksessa:

Norja (...) onnykypäivinäkin se kansakunta, jolla meille suomalaisille on eniten
annettavaa. Ei ole epäilystakaan, etteikö Norja eräine suurine, parhaillaan luovi
ne nimineen olisi Euroopan, ehkäpämaailmanensimmäinen kertomakiijallisuu
den alalla. (Jäntti 111928,322)

Sen sijaan saksalaisen ja ranskalaisen kirjallisuuden osuus ei WSOY:llä
ole ollut kovinkaan suuri. Myös niin sanotun saksalaissuuntauksen aikana
1930-luvulla nousi saksasta suomennetun kirjallisuuden suhteellinen osuus

- .ij
$ ‘li

Vuo!i

Ranakankielinen
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vain hiukan.
Englannista suomennettu kirjallisuus oli WSOY:n tuotannossa jo vuosi

sadan vaihteessa niukasti suurin ryhmä. Kuitenkin sen määrässä tapahtui
äkkijyrkkänousu ensimmäisenmaailmansodanvuosina, tarkemmin sanoen
vuodesta 1915 alkaen. Nousu jatkui vielä 1920-luvulla, joskin se hidastui.
Vuodesta 1930 alkaenWSOYnäyttääjulkaisseenenglannistasuomennetun
kirjallisuuden uusintapainoksia erittäin runsaasti. Tähän on kaksikin syytä.
Ensinnäkin Bemin sopimuksen nostettua käännöskirjallisuuden julkaise
misen kustannuksia ja lamakauden alettua kustantajat yleensäkin pyrkivät
hyödyntämään vanhaa varastoaan mahdollisimman paljon. Toiseksi
WSOY oli kasvattanut tuota varastoa myös ostamalla eräiden vaikeuksiin
joutuneiden kustannusliikkeiden— ainakin Schildtin, Kirjan ja Minervan —

kustannustuotteiden varastot oikeuksineen. Varsinkin Kirjaka siirtyneen
varaston ansiosta WSOY:llä oli mistä ottaa, ja tuo aineisto oli juuri lama
kauden yleisöön menevää viihteeffistä kirjallisuutta.
Toisaalta WSOY julkaisi vuodesta 1933 alkaen myös uusia angloame

rikkalaisten kirjojen suomennoksia ajankohtaan nähden runsaasti vuodesta
1933 alkaen. Vuosikymmenen loppua kohti tämä WSOY:n angloamerik
kalainen suuntaus voimistui niin, että kaikkiaan yhtiö julkaisi 1930-luvul
lakin keskimäärin kymmenen uutta englannista suomennettua kirjaa vuo
sittain. Alkuaan engianninkielisen kirjallisuuden osuus nousi 1930-luvun
lopulla jopa yli puoleen kaikista suomennoksista.
WSOY:n julkaisemassa angloamerikkalaisessakin kirjallisuudessa hei

jastui yhtiön jo varhain harteilleen ottama kansalliskustantamon rooli. Sen
ohjelmistoa sävytti pitkään 1 800-luvulta periytynyt kirjallisuuskäsitys,jol
laista Arvostelevan kirjaluettelonkin arviot kuvastavat. Yhtiön julkaisema
angloamerikkalainen kaunokirjallisuus jakautui kolmeen ryhmään: vaka
vahenkinen kaunokirjallisuus, tutut klassikot (Scott, Dickens, Lew Walla
ce, Mrs. Charles, Bulwer-Lytton) ja nuorisokirjallisuus. Yhtiön ilmaisema
pyrkimys valikoida ohjelmistoonsa korkeatasoista viihdettä vastasi sen
toimintaa paremmin kuin muilla kustantajilla. Yleisiä painopistealueita
WSOY:n julkaisemassa viihteessä olivat historialliset romaanit, klassiset
seikkailukertomuksetja uskonnoifis-moralistiset rakkauskertomukset. Sen
sijaan uudempaa seikkailu-, salapoliisi-ja rakkausviihdettä yhtiö otti ohjel
mistoonsa vain varovasti. Vastaavasti WSOY torjui muitajyrkemmin ajan
kohtaisen — varsinkin modernistisen ja yhteiskuntakriittisen kirjallisuu
den.

Otava

Kustannusosakeyhtiö Otava syntyi 1890 tyydyttämään pääkaupungin suo
menkielisen kustannusliikkeen tarvetta. Pääsysäyksenä yhtiön perustami
seen oli tyytymättömyys pääkaupungin ruotsinkielisten kustantajien piit
taamattomuuteen suomenkielisestä tuotannosta (ks. Koskimies 1946, 16—
27). Yhtiötä johti 1892—1938 yksi mies, Alvar Renqvist. Otavan tuotanto
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Kuvio 11. Otavan julkaisema suomennettu kaunokirjallisuus 1890—1939
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Lähde: Kustannusyhtiö Otavan... 1965.

Rankankielinen

laajemjo varhain käsittämään oppikiijojaja useita tietokiijallisuudenlajeja;
suuryrityksistämainittakoon osallistuminen yhdessä WSOY:n kanssaTie
tosanakirja Oy:öön 1906—24.
Ensimmäisenä suomalaisista kustantamoista Otava alkoi 1800-luvun

puolella kiinnittää huomiota uudenaikaisiinmarkkinointikeinoihin. Tällai
sia olivat halpakirjasarjat, joista ensimmäinen oli vuosina 1893—1914 il
mestynyt Otavan Heippohintainen Kirjasto. Edelleen Otava pyrki jo var
hain varastokierron tehostamiseen muun muassa Otavan lukurenkaalla ja
alennusmyynneillä.
Otavankaunokiijallisen tuotannonjakauma alkuperänmukaan (ks. kuvio

11) osoittaa, että skandinaavinen kirjallisuus oli Otavankin käännösohjel
massa suhteeffisen vahvassa asemassa. Saksankielisen kirjallisuuden huip
pukausi sattui Otavanohjelmistossa hiukanyllättäenheti itsenaisyyden ensi
vuosikymmenelle. Suurimman osan siitä muodosti Hedwig Courths-Mah
lerinjaRudolph Stratzin teosten tapainen viihteellinen romaanikirjallisuus.
Sen sijaan 1930-luvulla saksalaisen kirjallisuuden osuudessa ei tapahtunut
mainittavaa nousua. Ranskankielisenja heimokansojen kirjallisuuden suo-
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mennoksia Otava julkaisi tasaisen harvaan tahtiin. Muun kirjallisuuden
määriä nostivat 1920-luvulla Tagore-suomennokset.
Engianninkielisen kirjallisuuden suomennosten määrissä tapahtui hidas

ta kasvua suurlakkoa seuranneina vuosina, mutta varsinaisesti ne nousivat
suurimmaksi ryhmäksi 1920-luvun lopulla. Niiden absoluuttinen määrä
putosi kuitenkin lähes olemattomiin vuosina 1930—32. Uusi ja erikoisen
jyrkkä nousu tapahtui sitten vuosina 1937—39, samaan aikaan kuin
WSOY:nkin tuotannossa. Muutokset Otavan julkaiseman engianninkieli
sen kirjallisuuden suomennosten määrissä olivat jopa jyrkemmät kuin
WSOY:llä. Tämä tosinjohtuu paljolti siitä, että Otava suomennutti englan
nista enimmäkseen viihdekirjallisuutta.
Otavan kirjasarjoissa olivat keskeisellä sijalla halpojen viihdekirjojen

sarjat. Niiden varhainen edeltäjä — hinnaltaan ei vielä yhtä halpa — oli
Otavan heippohintainen kirjasto (1—202, 1893—1914), jossa ilmestyi myös
suosittua korkeakiijallisuutta, muiden muassa Rudyard Kiplingin, Arthur
ConanDoylen, Charles Dickensin, MarkTwaininja Walter Scottin teoksia.
Myös varsinaisten halpakirjojen sarjan aloitti vuonna 1911 juuri Otava
50-pennin kirjastollaan (1—121, 1911—17), joka sai lukuisia seuraajia rahan
arvon muuttuessa. Sisällöiltään Otavan halpasarjat olivat varsin viihteelli
siä.
Otava muistutti angloamerikkalaisen kirjallisuuden profiililtaan

WSOY:tä. Molemmifia oli korkeakirjallinen rooli, ja molemmat suosivat
klassista kertomakirjallisuuttajanuorisokirjallisuutta. Otavassakaanei seu
rattu uusinta ulkomaista kirjallisuutta; tilanne parani vasta 1930-luvulla.
Selkeä ero yhtiöiden välillä kuitenkin oli, että Otava julkaisi korkeakirjal
lisesta profiiistaan huolimatta selkeää formulakiijallisuutta puhtaasti kan
nattavuuden takia.

Gummerus

K. J. Gummerus (1840—98) perusti kustannusliikkeensä 1872, ja sen tuo
tannon ytimenmuodostivat pitkään hengellinen kirjaffisuusja aikakausleh
det. Myös oppikirjoistatuli tärkeäosayhtiöntuotantoa. 1 800-luvunpuolella
kustannettu kaunokirjallisuus sen sijaan oli lähinnä didaktis-hengellistä
kirjallisuutta. K. 3. Gummeruksen 1898 tapahtuneen kuoleman jälkeen
yhtiö oli pitkään varsin epävarmassa tilassa. Vuonna 1906 siitä tuli osa
keyhtiö. Vielä 1910-luvulle saakka yhtiössä vaikutti 1800-luvulta periyty
nyt kristiifis-siveellinen henki. Vasta Sakari Kuusen tultua toimitusjohta
jaksi 1916 Gummeruksen historiassa alkoi vakaampi kausi, jona myös
kaunokirjallisuuden julkaisumäärä lisääntyi. Toiminnan pitkäjänteisyyttä
tosin häiritsivät osake-enemmistön useaan otteeseen tapahtuneet siirrot.
Varsinainen kulta-aika Gummerukselle koitti kirjallisessa mielessä vasta
1930-luvulla, jolloin se kustansi erityisesti kotimaista laatukirjallisuutta
muttamyös ajankohtaisen maailmankirjallisuuden suomennoksia. Kiijalli
sen pääoman kartunta tapahtui kuitenkin aineellisen pääoman kustannuk
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Kuvio 12. Gummeruksen julkaisema suomennettu kaunokirjallisuus 1890—
1939
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Lähde: K. J. Gummerus Osakeyhtiön kustannustuotanto... 1972.

sella: toisen maailmansodan syttyessä yhtiö oli konkurssin partaalla. (Lei
no-Kaukiainen 1990, 163-166)
Gummeruksen suomennoskirjallisuus (ks. kuvio 12) muodosti vain vä

häisen osan yhtiönkokokustannustuotannosta aina autonomian ajanlopulle
saakka. 1 800-luvun lopun vaatimattomasta nimekemäärästäkin suurin osa
ilmestyi 1889—97julkaistussa sarjassaPieni novelluldrjasto,jonkakukinosa
koostui muutamasta novellista. Ne olivat lähes kaikki saksalaisperäisiä
uskonnollishenkisiä kertomuksia. Suurin käannöskirjatuotanto osui Gum
meruksella ensimmäisen maailmansodan vuosiin ja 1920-luvun alkuun.
Kirja-alan yleiset vaikeudet 1930-luvulla näyttävät vaikuttaneen erityisen
selvästi Gummeruksen käännöskirjallisuuteen, joka ei elpynyt samalla
tavalla kuin suurempienkustannusliikkeiden tuotanto. Tosin tähän oli myös
sisäisiä syitä.
Mainitun tuotantohuipun aikana Gummerus julkaisi varsin runsaasti

skandinaavisenja englanninkielisen,jonkin verranmyös saksalaisenkirjal
lisuuden suomennoksia. Näistä engianninkielisen kirjallisuudenmäärä las
ki muitahiukanhitaammin. KielialueinainenjakautumaoliGummeruksella
vielä kapeampi kuin Karistolla. Gummeruksen kirjallinen kulta-aika olikin
käännöskirjojen osalta lähinnä laadullinen, ei määrällinen.

1
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Kaunokirjafiisessa tuotannossaan Gummerus ei suosinut kirjojen liittä
mistä sarjoihin. Tämä liittyy siihenkin seikkaan, että ennen Sakari Kuusen
aikaa yhtiön tuotannossa ei kaunokirjallisuudella ollut merkittävää sijaa, ja
“kultakaudellaan” yhtiö korosti kustannustuotteiden erityistä kirjallista ar
voa. Varhainen sarja tosin oli Kyläkirjaston kuvalehden B-sarjan novelli-
osasto (1—8, 1889—96). Myöhemmistä sarjoista mainittakoon Gummeruk
sen romaaneja (1—10, 1920—21) ja Gummeruksen nuorten kirjasto (1—65,
1929—40). Angloamerikkalaisen kirjallisuuden välittäjänä Gummerus ei
poikennut laadullisesti suurista kustantajista. Myös Gummerus otti ohjel
mistoonsa joitakin “omia” kirjailijoita ja angiosaksista nuorisokiijallisuut
ta. Selvin ero suuriin kustantajiin verrattuna oli pienemmästä tuotannosta
johtuva satunnaisuuden leima.

Karisto

Kariston perustivat 1900 Arvi A. Karisto (1879—1923) ja Aug. Boman
julkaisemaan Nuorison Joulu -lehteä. Sen ohella he alkoivat julkaista
muutakin lukemistotyyppistä kirjallisuuttaja vähitellenmyös kaunokirjal
lisuutta. Erityisesti seuranäytelmistä tuli yhtiön keskeinen tuotannonala.
Vuonna 1906 Boman myi osuutensa Karistolle, jolloin yhtiön nimeksi tuli
Arvi A. Kariston kustannusliike. Seuraavina vuosina yhtiön kaunokirjalli
nen tuotanto lisääntyi jamukaan tuli myös käännöskirjallisuus, jonka osuus
kasvoi jyrkästi maailmansodan aikana. Vuonna 1915 tuli yhtiön kirjallisek
sijohtajaksi Väinö Hämeen-Anttila (1 878—1942), joka sitten lähes kolmen
vuosikymmenen ajan ohjasi yhtiön toimintaa vahvalla kädellä. Kustannus-
liikkeeseen yhdistettiin 1918 Kariston muut yritykset, muiden muassa
kirjapaino ja kirjansitomo; yhteiseksi toiminimeksi tuli Arvi A. Karisto
Osakeyhtiö.
Kuviosta 13 näkyy Kariston käännöskirjallisuuden jakauma alkuperän

mukaan. Se osoittaa, että Kariston suomennosten kirjo on kapeampi kuin
WSOY:llä tai Otavalla. Suomenruotsalaista, heimokansojen kirjallisuutta
ja ryhmään “muu” sijoittuvaa kirjallisuutta yhtiö julkaisi varsin vähän.
Saksan-ja ranskankielistäkirjallisuuttaKaristojulkaisi suhteellisesti enem
män kuin suurkustantajat; sen sijaan skandinaavisen kirjallisuuden osuus
oli vähäinen ja sen suhteeffinen osuus laski itsenäisyyden aikana entises
tään.
Saksankielistä kirjallisuutta Karisto julkaisi vuodesta 1915 noin vuoteen

1923 varsin runsaasti, minkä jälkeen sen määrä jatkuvasti väheni, myös
1930-luvulla. Ranskankielistä kirjallisuutta yhtiö kustansi tasaisen paljon.
Itse asiassa määrät olivat yllättävänkin korkeat, mutta niitä selittää se, että
Kariston “suosikeista”, joiden tuotantoon se todella keskittyi, kaksi oli
ranskankielisiä. Nämä olivat Jules Veme ja Alexandre Dumas. Englannin
kielisen kirjallisuuden määrä alkoi nousta 1910-luvun mittaan, erityisen
paljon vuodesta 1917 lähtien. 1930-luvulla englannista suomennetun kir
jallisuudenmäärä laski suunnilleen saman verran kuin Otavallajajyrkem
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Lähde: Arvi A. Karisto osakeyhtiö... 1978.

min kuin WSOY:llä. Vuosikymmenen lopussakin siinä oli nähtävissänou
sua vain uusintapainosten osalta, toisin kuin suurempien kustannustalojen
tuotannossa.
Kariston kaunokirjallisen kustannustuotannon leimaa-antavin piirre oli

tuotannon sijoittaminen kirjasarjoihin Tämän markkinointikeinon koros
niminen on erityisesti Väinö Hämeen-Anttilan ansiota; mallin hän lienee
tuonut Yhdysvalloista, missä hän vuosisadan vaihteessa oli perehtynyt
kustannusalaan. Tosin jo ennen hänen aikaansa oli Karistossa perustettu
viihdekirjallisuudelle pari sarjaa: Salapoliisiseikkailuja (1—10, 1907—08),
jonka kirjoista vain yksi on tunnistettavissa englannista suomennetuksi, ja
Seikkailuromaaneja (1—13, 1908—10), jossa ilmestyi lähinnä ranskalaista
salapoliisikirjallisuutta, joukossa neljä englannista suomennettua teosta. Jo
nimellään ilmaisi huokeutensa 1912 alkanut sarja Kariston 50 pennin
romaaneja, jota ilmestyi sata numeroa vuoteen 1916. Englannista suomen
netut kirjat olivat pääosin viihdettä, poikkeuksina yksi teos Twainilta,
Conradilta, ScottiltajaCoopenlta. Rahan arvonlaskiessa sarja sai jatkuvasti

Kuvio 13. Kariston julkaisema suomennettu kaunokirjallisuus 1900—39
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uusia seuraajia.
Pääosa Kariston monilukuisista sarjoista sisälsi formulaviihdettä. Osit

taisena poikkeuksenatähänolivat Kariston 2lmarkan sarja(1928—40), joka
sisälsi angloamerikkalaisesta kirjallisuudesta John Erskinen, James Hilto
ninja Sheila Kaye-Smithin teoksia sekä Goldsmithin klassisen pääteoksen
Wakefieldin pastori, sekä Uusia romaaneja -sarja (1—50, 1926—40), jossa
ilmestyi Warwick Deepingin, P. G. Wodehousen, Sheila Kaye-Smithin,
Rosamund Lehmannin, Thomton Wilderinja James Hiltonin -teoksia.
Kustannusyrityksenä mielenkiintoinen oli Suomen kansan kirjakerho (1.

sarja 1—23, 1936—40; 2. sarja 1—36, 1937—4133),jossapyrittiin yhdistämään
ajankohtaisuusja laatu. Englannista suomennetun kirjallisuuden yleispiirre
oli “vakavuus”: mukana oli James Hiltomn, Millen Brandin ja Rebecca
Westin teokset sekä Emd Bagnoldin sairaalaromaani. Otavan samansuun
taisten kokeilujen ohella se oli myöhempien kirjakerhojen edekäjä, joskaan
sen kirjat eivät levinneet tilausten kautta yhtiön toivomalla tavalla. Yrityk
senä se kuitenkin todistaa Kariston edelläkävijän asemasta kustannustoi
minnan uusien menetelmien omaksujana.34
Erikseen on mainittava kaksi sarjaa, joilla oli korkeakirjallinen profiili.

Kirjallisia pikkuhelmiä -sarjaa (1908—11) ilmestyi 47 numeroa. Sarjaan
otettiinjärjestelmällisestimaailmankirjallisuudentunnettujenkirjaiijoiden
teoksia, mutta itse teokset olivat suhteellisen vaatimattomia. Sarja saikin
nuivan vastaanoton. Yksimielisen ylistävä oli sen sijaan Kariston klassilli
sen kirjaston saama vastaanotto. Sarjaa ilmestyi 1918—63 peräti 70 nume
roa, ja se sisälsi kirjallisuudenhistorian merkkiteoksia antiikista ja renes
sanssista aina Tgehoviin saakka. Engiantilaista “klassillista” kirjallisuutta
edustivat vain George Gordon Byron, Samuel Richardson, Oliver Golds
mith, Charles Dickens, Elizabeth Gaskeil, Henry Fielding sekä Charles ja
Mary Lamb. Pääpaino oli Dickensin tuotannossa, josta on sarjassa peräti
neljä romaania.
Nuorisokirjallisuudella oli myös Kariston ohjelmistossa merkittävä osa.

Pitkäaikaiseksi muodostui sarja Kariston nuorisonkirjoja, jossa 1915—42
ilmestyi 117 numeroa. Englannista suomennettujen kirjojen joukossa oli
erityisen hyvin edustettuna Edgar Rice Burroughsin mutta myös Frederick
Marryatin tuotanto. Itsenäisyyden ajan alkuvuosien tyypillinen kasvatusi
hanne näkyy myös erään Kariston kirjasarjan nimessä: Partiolaisen kirjas
tossa(1—7, 1917—20) ilmestyi vain englannista suomennettujakirjoja (teki
jöinä Rudyard Kipling, Gene Stratton-Porter, Mayne Reid, E. Le Breton
Martin, C. G. D. RobertsjaGeorgeWilburPeck). Pojffle oli suunnattumyös
10 markan nuorisonsarja (1—17, 1937—39).
Karisto harjoitti ajankohtaan nähden määrätietoista kustannuspolitiikka,

mikä näkyy myös tämän tutldmuksen aineistossa. Se pyrki yhdistämään
kulttuuripääoman hankinnan tehokkaaseen viihteen julkaisuun ja mark
kinointiin Samalla se julkaisi sotien välisenä aikana myös jonkin verran
uudempaa angiosaksista romaanikirjallisuutta.
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Viihdekustantajat
Viihde alkoi eriytyä omaksi kirjallisuuden lajikseen yleisessä tietoisuudes
sa vasta 1890-luvulla. Aluksi sitä kustansivat etupäässä pienkustantamot -
kirjapainot, sanomalehdet, kirjakaupat, yksityishenkilöt tai muut pienkus
tantajat. Vasta autonomian ajan viimeisellä vuosikymmenellä alkoi syntyä
viihdekirjallisuuteen erikoistuneita kustannusliikkeitä, mikä kehitys vah
vistui itsenäisyyden alettua.
Varhaisina viihdekirjallisuuden kustantajina voidaan pienin varauksin

kuitenldn pitää jo Otto Andersininja Isak Julinin kustannusliikkeitä. Otto
Andersin aloitti kustannustoimensa Artturi Virtasen (1958,233) mukaanjo
viime vuosisadan loppupuolella ja liitti liikkeeseensä oman kirjapainon
1895. Liike kustansi ensi sijassa huokeaa kansankirjallisuuttaja osti ahke
rasti toimintansa lopettavien kustannusliikkeidenjäännösvarastoja. Ander
sinilta on tämän tutkimuksen aineistossa peräti 26 teosta 28 painoksena.
Uusintapainoksia Andersin ei siis kustannustuotteistaan juurikaan ottanut.
Suurin osa Andersinin julkaisemista teoksista on viihdekirjaffisuutta; eri
tyisen runsaasti hän julkaisi Conan Doylenja “Texas Jackin” kertomuksia
sekä lisäksi Henry Rider Haggardin, J. K. Jeromen, Clifford Halifaxin,
Arthur Morrisonin, Fred Wilkensin ja Richard Marshin romaaneja, yhden
kultakin. 1800-luvulla aloittaneille viihdekiijallisuuden kustantajille omi
naiseen tapaan Andersin julkaisi myös hengeifistä kaunokirjallisuutta,
muun muassa John Bunyanin, Joseph Hoit Ingrahamin, W. Melvillen ja
Fiora Annie Steelin tuotantoa. Andersin tuotti luettavaa laajalle yleisölle
sen lukutottumusten muutosvaiheessa ja tuli itsekin myötävaikuttaneeksi
tuohonmuutokseen.
Toisen varhaisen viihdekustantajan Isak Julinin (1879—1950) kustanta

mia teoksia on aineistossa 14, mutta niistä on ainakin kuusi teosta muilta
ostettujenteostentittelipainoksia.Niiden lisäksi Julinjulkaisi neljävihkosta
salapoliisikertomuksia (yksi M. McDonnell Bodkinin ja kolme Arthur
Conan Doylen), Setä Tuomon tuvan kuvakirjana, George Wilbur Peckin
Kepposia (1911), kokoelman Mark Twainin humoreskeja (1911) sekä
ilman painovuotta ilmestyneen Juudaksen rovon. Julinin oma tuotanto oli
siis hyvin “helppohintaista” ja kirjallisilta tavoitteiltaan vaatimatonta. Ai
noastaan ostamiensa kustannustuotteiden varastojen mukana hän hankki
myös laajempia angloamerikkalaisten teosten suomennoksia (Joseph Holt
Ingrahamin, Jack Londonin, Upton Sinclairin, Mark Twainin ja Thomas
Henry Lawsonin romaanit, yksi kultakin).
Andersinin ja Julinin toimintaan verraten jo huomattavasti laajemman

viihdekirjallisuuden kustannustoiminnan aloitti 1902 Yrjö Weilin. Ennen
1911 rahoitusvaikeuksien vuoksi tapahtunutta vararikkoaan hän ehti kus
tantaa yli kolmesataa teosta, mikä osoittaaWeilinin yritteliäisyyttäjahänen
toimintansa laajuutta. Hänen kustannustuotteidensa joukossa on runsaasti
alkuperäistä ja suomennettua kaunokirjallisuutta, aivan erityisesti näytel
miä, jotka Weilin sijoitti sarjaan Näytelmäkirjasto. Lisäksi hän kustansi
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muun muassa oppikirjoja.
Angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden suomennoksiaWeilin kustan

si yhteensä 23 teosta 26 painoksena. Mukana tässä luvussa on yksittäisiksi
teoksiksi muutettuna sarja Kevyttä lukemista,jossa ilmestyi Dick Donova
nin, ArthurConanDoylenjaM. Mc Donneil Bodkinin salapoliisikertomuk
sia. Lisäksi Weilin kustansi yksittäisinä teoksina McDonnell Bodlcininja
Arthur Conan Doylen sekä Nick Carterin, David Christie Murrayn, Mrs.
Alexanderin, Mayne Reidm ja kinadalaisen Onoto Watannan (oik. Wini
fred Reeven) teoksia. Weilin julkaisi myös nuorisokirjallisuutta, Setä Tuo
mon tuvan nuorisomukaelman ja Amerikkalaisen kuvakirjan, Brandon
Thomasin Suomessakin suositun komedian Charleyn täti (1906) ja Lafca
dio Heamin Idän ääreltä (1908). Pääpaino Weilinrn tuotannossa oli kuiten
kin viihdekirjallisuudessa, erityisesti salapoliisikertomuksissa.
KustannusliikeMinerva Oy:n perusti 1917 kirjakauppias P. V. Lönngren.

Se kustansi aluksi ajankohtaisia sotaseikkailukuvauksiaja sittemmin enim
mäkseen suomennettuja jännitys- ja rakkausromaaneja. Koko yhtiön
elinajan sen johtajana toimineen Lönngrenin kuoleman jälkeen 1934 yhtiö
lakkautettiin, ja sen varsin laajan kustannusvaraston oikeuksineen osti
WSOY. (Virtanen 1958,236)
Kuviossa 14 näkyvät Minervan kustantaman suomennetun kaunokirjal

lisuuden ensipainosten suhteelliset osuudet kielialueittainAnne Sjöströmin
laskelmien mukaan.
Neljänä ensimmäisenä toimintavuonnaan Minerva näyttää etsineen lin

jaansa,ja suomennetunkirjallisuudenmäärä kasvoi hitaasti mutta varmasti.
Tuolloin vielä engianninkielisen kirjallisuuden määrällinen etumatka ei
ollut selvä; itse asiassa skandinaavista kirjallisuutta suomennettiin varsin
runsaasti. Vuodesta 1923 yhtiö kuitenkin suuntautui voimakkaasti anglo
amerikkalaisen viihdekirjallisuudenjulkaisemiseen; niinpä sen osuus yhti
ön kaunokirjallisesta tuotannosta oli yhteensä peräti 66 prosenttia.
Aikalaisten silmissäMinerva oli mskakirjojenkustantaja,jonka suomen

nosten tasoa pidettiin kehnona. Samanlaisen maineen sai niskoilleen osin
myös Kustannusyhtiö Kirja, vaikka se kustannustuotantonsa rakenteen
puolesta itse asiassa oli yleiskustantaja. Kuitenkin myös sen tuotannossa
keskeinen sija oli angloamerikkalaisella viihdekirjallisuudella.
KustannusosakeyhtiöKirja perustettiin 1912, jolloin se ryhtyi jatkamaan

kahden kustantajan, Yrjö Weilimn ja Kustannus Oy Kansan, toimintaa.
Kirjan ohjelmiston pääosan tulivat muodostamaan kolme aluetta: kotimai
nen kirjallisuus, suomennettu kaunokirjallisuus ja oppikirjat. Vuosina
1916—24 WSOY omisti Kirjan osake-enemmistön. Suhteen seurausta oli,
että WSOY antoi sille kustannettavaksi teoksia, joita se ei itse ehtinyt tai
voinutkustantaa, muidenmuassa SillanpäänjaHamsunin romaaneja. (Jänt
till 1928,222) Mahdotonta ei ole, että Kirjan kontolle siirtyi myös viihde
kirjallisuutta, jota WSOY ei ehkä halunnut julkaista omissa nimissään.
Kuviosta 15 on nähtävissä, että Kirjan käännöskiijatuotannosta lähes
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Kuvio 14. Minervan julkaisema suomennettu kaunokirjallisuus 1919—31
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Lähde: Sjöström 1987,60

Kuvio 15. Kirjan julkaisema suomennettu kaunokirjallisuus 1919-3 1

Znsjanninkt.i. 47%
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Ranskanklal.
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puolet oli angloamerikkalaista perua. Saksan-, ranskankielisen kirjallisuu
den sekä “muiden” osuudet olivat melko tasaisetja muodostivat yhteensä
kolmanneksenKirjan tuotannosta.
Kustannus OyAhjo perustettiin 1917,ja sen toiminta muodostui voimak

kaan kirjallisuuden kysynnän ansiosta varsin laajaksi. Yhtiö keskittyi kau
nokirjallisuuden suomennoksiin, joiden joukossa oli 21 englannista suo
mennettua teosta. Pääosin ne olivat kevyttä viihdettä — Marie Corellin,
Victor Bridgesin, E. P. Oppenheimin, C. T. Bradyn ja C. N. & A. M.
Williamsonin teoksia. Joukossa oli tosin arvostetumpienkin kirjailijoiden—
Bret Harten, Gene Stratton-Porterin, Wilkie Collinsin, Arthur Conan Do
ylenjaEdgarAllan Poen—teoksia,jotka olivat kuitenkin viihteellisiä nekin.
Suurin osa Ahjon angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomennoksista il
mestyi vuosina 1919 ja 1920; 1921 ilmestyi enää kolme uusintapainosta.
Todennäköisesti menekin vähentymisen vuoksi Ahjo lakkautettiin 1924.
Satakunnan kirjateollisuus aloitti 1919 kustannustoiminnan, joka käsit

tää yli 200 nimekettä kaunokirjallisuutta, nuorisokirjoja, näytelmiä ja tieto
kirjoja. Engianninkielisenkaunokirjallisuuden suomennoksiayhtiöjulkaisi
19 nimekettä vuosina 1921—38. Ne olivat lähinnä rakkaus- tai salapoliisi
romaaneja. Joukossa on ensimmäinen Agatha Christie -suomennos Odot
tamaton ratkaisu (1929), T. E. Lawrencen Erämaan kultaa (1928), Anita
Loosin bestseller “Mutta herrat naivat tummaverisiä” (1928), sekä neljä
nidettä Harry Ashton-Wolfen todellisuuspohjaisia rikoskertomuksia
(1929—34). Yhtiö suomennutti yllättävänkin uutta kirjallisuutta myös vuo
den 1928 jälkeen, jolloin julkaisemiseen tarvittiin tekijän lupa. Viihdekus
tantajille ominaiseen tapaan yhtiö ei ottanut teoksistaan uusia painoksia.
Viihdekustantajista etenkin Andersinin ja Julinin toiminta muodostaa

välivaiheen siirryttäessä laajalle yleisölle suunnattuun tuotantoon. Myö
hemmät viihdekustantamot olivat leimallisesti konjunktuurikustantamoja,
jotka joutuivat lopettamaan toimintansa kannattavuuden heikentyessä.
Etenkin Minerva, Kirja ja Satakunnan kirjateollisuus julkaisivat aikanaan
merkittävän osan Suomessa ilmestyneestä angloamerikkalaisesta suomen
noskiijallisuudesta.

Aatteelliset ja hengelliset kustantajat
Kustannustoiminnan laajetessa ja erikoistuessa 1800-luvun loppuvuosina
syntyi paljon myös kustannusliikkeitä, joille julkaisutoiminta ei ollut tär
kein päämäärä vaan väline jonkin aatteellisen päämäärän toteuttamiseen.
Niiden tuotannossa oli tietokirjallisuuden ohella usein hyvinkin keskeinen
osakaunokirj allisuuden keinoja— erityisesti kertovaaesitystä—käyttävällä,
useinlyhytmuotoisellaja ainahalpahintaisellaopetus-javalistuskirjallisuu
della. Niiden vahva puoli olivat tehokkaat levityskanavat ja vakaa taloudel
linen asema. Niiden sanoman voi olettaa tavoittaneen varsin erilaisen
yleisön kuin kaupallisten tai aatteellisten kustantajien tuotannon.
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Erilaisenyhteiskunnallisenvalistustoiminnanjärjestäytyessä 1800-luvun
lopulla tuli siitä vastanneiden liikkeiden ohjelmistossa yhä keskeisemmälle
sijalle kirjankustannustoiminta. Keskeinenvaikuttaja tällä alueella oliKan
sanvalistusseura, joka julkaisi ensi sijassa halpaa, tietopuolista kansankir
jallisuutta. Tämäntutkimuksenpiiriin kuuluuKansanvalistusseurantuotan
nosta pari pientä kirjasta, Henry Harperin Kuvallisia kirjeitä itämailta
lapsilleni ja Campen Defoe-mukaelma Robinson nuorempi, molemmat
1889, sekä Bunyanin Kristityn vaellus “taikalyhtyesitelmäksi”muokattuna
1903.
Kustannusosakeyhtiö Valistus julkaisi Siviä Heinämaan Defoe-mukael

man Risto Roopenpoika (1911) lukuisine uusintapainoksineen sekä J.F.
Cooperin Ruohoaavikon 1920 ja A.L.O.E.:n Toisten kengissä (uusintapai
noksena) 1928. Yllättävämpää on, että Valistus julkaisi 1919—21 kolme
yhdysvaltalaisen Edward S. Ellisin — “dime novelien” kirjoittajan — inti
aanikertomusta lapsille suunnattuina laitoksina. Ne ovat hyvä esimerkki
tapauksesta,jossa käännös saa varsin erilaisen funktionkuin sen alkuteos35.
Raittiusliikkeen keskeinen kirjankustantaja vuosisadan vaihteessa oli

Raittiuden ystävät. Sen kustantamia kirjasia on tämän tutkimuksen aineis
tossa yhdeksän, joukossa runsaasti opettavaisia, usein vahvasti hengellisiä
tai raittiusaatetta välittäviä valistuskirjasia, tekijöinä T. S. Arthur, Hesba
Stretton, Juha McNair Wright ja A.L.O.E. Pääosin ne ovat varsin pieniä
vihkosia; mukana on kolme “taikalyhtyluentoa”. Raittiuden ystäviin kuu
luvien seumjen johtohenkilöjen piirissä perustettiin erityisesti kustannus-
toimintaan erikoistunut liike, Edistysseurojen kustannus Oy 1917. Tämän
tutkimuksen piiriin kuuluvaa aineistoa se tuotti vain yhden, JosephHockin
gin historiallisen romaanin Jesuiitta (1917).
Jo mainittujen lisäksi tämän tutkimuksen piiriin kuuluvaa aineistoa jul

kaisivat Agricola-seura, Raittiuskansan kirjapaino, aikakauslehti nimeltä
Ihminen, Kotikasvatusyhdistys, Urheilijan Kustannus Oy., Suomen Opet
tajain Raittiusyhdistys ja Terveyssisarlehti.
Merkittävän ryhmänaatteellistenkustantajienjoukossamuodostavat työ

väenliikkeen kustantajat. Aimo Roimsen mukaan työväenkustantajat jul
kaisivat vuosina 1900—18 ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomennoksia
seuraavasti: Kansan Lehti Oy28 teosta, Työväen Sanomalehti Oy 22, Kössi
Kaatra 15, Sosialisti 6, Kehitys 5, Vihtori Kosonen 4, M. Vuolukka 2 ja
muut, mukaan lukien amerikansuomalaiset kustantajat 33 (Roininen 1987,
602). Suurin osa kaunokirjallisuutta julkaisseista työväen kustantajista oli
työväenlehtiä tai niiden kirjapainoja.
Varsin laajaan kirjankustannustoimintaan ylsi kansalaissodan jälkeen

1918 perustettu Kansanvalta. Sekin syntyi varsinaisesti julkaisemaan työ
väen sanomalehtiä, mutta pian se siirtyi myös kirjankustannustoimen alu
eelle. Vuoteen 1939 mennessä, jolloin yhtiö luopui kirjankustannustoimes
ta, se julkaisi kirjallisuutta parisataa nidettä, joukossa varsin merkittävien
kaunokirjallisuudenklassikkojen teoksia. (Virtanen 1958,235) Englannista
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suomennettua kaunokirjallisuutta Kansanvalta kustansi vuosien 1924 ja
1929 välilläperäti 23 teosta. Tässäjoukossaovatluonnollisesti JackLondon
(7 teosta) ja Upton Sinclair (3 teosta).
Yhtiön tuotannossa oli runsaasti myös suoranaista viihdekirjallisuutta,

kuten kaksi Rider Haggardin seikkailuromaania, kaksi W. 5. Maughamin
keveämpään tuotantoon kuuluvaa teosta, Joseph Gollombin dokumentti
juonteinen rikoskiija sekä F. T. Jessen menromaani Hullu Tom. Lisäksi
Kansanvalta teki tärkeää työtä julkaisemalla Suomessa vähän tunnettuja
englanninkielisen kirjallisuuden klassikkoja, joista merkittävimmät ovat
Twainin Jenkki kuningas Arthurin hovissa, Swiftin Gulliverin retket (Hol
lon suomennoksena 1926), Poen Punaisen surman naamio 1926 ja Herman
Melvillen Moby Dick (lyhennelmänä) 1928. Julkaisemalla klassista ja
yhteiskuntakriittistä kirjallisuutta yhtiö koetti paikata silloisen kiri atuotan
non aukkoja. Tämä herätti vastustusta, ja kulissien takana yhtiötä kammet
tim pois markkinoilta muun muassa vaikeuttamalla sen näytekappaleiden
saatavuutta kirjakaupoissa. (Utrio 1968, 144)
Toiseksi eniten tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvia teoksia kustansi

työväen kustantajista Sosialistin kirjapaino, joka vuosien 1910 ja 1926
välillä julkaisi niitä kuusi; niistä kolme oli Jack Londonin teoksia ja loput
Gertrude Athertonin, Mary Roberts Rinehartinja RobertW. Servicen (yksi
kultakin).
Tampereen työväen sanomalehti puolestaan kustansi Upton Sinclairinja

OscarWilden teoksia. Muita työväen kustantajia ovat tutkitussa arneistossa
OsuuskuntaKehitys, Keski-SuomenTyöväenSanomalehti Oy, SavonTyö
väen Sanomalehti Oy, Osuuskunta Yhteistyö, Työ, Työväen Kustan
nusosakeyhtiö, Osuuskunta Visa sekä Työväen Kirjallisuuden Edistämis
seura, joista kaksi viimeksimainittuajulkaisivat kaksi ja kaikki muut yhden
tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvan teoksen. Kaikista työväenkustan
tajien julkaisemista ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomennoksista on
engianninkielestä suomennetun kiijallisuudenosuus varsin pieni (Roininen
1987, 377, 470).
Hengellisen kirjallisuuden julkaisemiseen keskittyneitä kustantajia on

aineistossa 13. Eniten angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomennoksia
julkaisivat Lähetyskirjakauppa ja Aikain Vartija. Lähetyskirjakauppa jul
kaisi vuosina 1890—1928 kahdeksan teosta 10 painoksena. Teokset olivat
pienimuotoisia, lapsille tarkoitettuja hengellisiä kertomuksia, tekijöinä
Frances Ridley Havergal, rouva Walton, John Bunyanja A.L.O.E. Aikain
Vartija puolestaan julkaisi kuusi teosta, tekijöinä Fannie E. Bolton, L. C.
Taylor, Arthur StanleyMaxwellja Charles Sheldon. Maxwellin kertomus
kokoelinasta Kerro äiti ilmestyi kaksi osaa, jotka saivat hyvän menekin:
niistä otettiin yhteensä seitsemän painosta. Muita tämän tutkimuksen koh
teeseen liittyviä kustantajia ovat Herättäjä (2 teosta), Suomen lähetysseura
(1), Suomen luterilainen evankeliumi-yhdistys (3), Merimieslähetysseura
(2), SuomenPyhäkouluyhdistys (3), Pelastusarmeijan päämaja(1), Rauhan
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Sanomat (2), Ristin Voitto (2) ja SNNKY (1).

Muut pienkustantajat
Edellä käsiteltyjen kustantajien lisäksi täman tutkimuksen aineistoon lu
keutuvaa kirjallisuutta kustansi vielä suuri määrä edellä mainittuihin ryh
miin kuulumattomia kustantajia, joita kaikkia voi pitää pienkustantajina.
Yksi ryhmä ovat kirjapainon omistavat lehdet eli niitä julkaisevat yhtiöt.
Tähän ryhmään kuuluu aineistossa 15 lehteä, joista useimmat julkaisivat
yhden tai kaksi teosta; lehdet näyttävät toimineen kustantajina erityisesti
vuosisadan vaihteen paikkeilla.
Osuuskunta Väinämöinen julkaisi 1900-07 kuusi tämän tutkimuksen

aineistoon kuuluvaa teosta. Yhtä Nick Carter -seikkailua (1908) lukuun
ottamatta ne ovat hengellistä kirj allisuutta: kaksi Charles Sheldonin romaa
nia, “rouva Waltonin” kertomus Minua ei rakasta kukaan 1903, Ruth
Lambin Ainoastaan palvelustyttö 1906 ja F. W. Farrarin kiijanen. Sanoma
lehti Pohjalainen puolestaan julkaisi 1899 Harnet Beecher-Stowen Repo
ressuja ja Elizabeth Stuart Phelpsin hengellisen romaanin Ihmeellinen
elämä sekä seuraavana vuonna Sheldonin Richard Brucen. Pohjalaisen
kirjapaino taas on merkitty kustantajaksi kahteen Conan Doylen teokseen,
jotka ilmestyivät 1900 ja 1904. Suomalainen Kansa puolestaan julkaisi
neljä romaania 1908—09. Tekijöinä olivat Katherine Cecil Thurston, Am
brose Pratt, salapoliisiromaanin “isoäiti” A. K. Green sekä Frank Barrett.
Toiminnaltaan varsin lähellä edellistä ryhmää ovat kirjapainot, joita

aineistoon kuuluvien kirjojen kustantajina on ollut kolmetoista. Erityisesti
1 880-luvulla merkittäviä romaanisuomennoksiajulkaissut SKS:n kirjapai
nojulkaisimyöhemminkolme angloamerikkalaisenkirjallisuudensuomen
nosta. Niitä ovat J. F. Cooperin Viimeisen mohikaanin toinen painos 1898,
Onoto Watannan (oik. kanadalaisen Winifred Reeven) Japanilainen sata-
kieli 1910 sekä SinclairLewisin Vapaasti ilmaa 1930. Tuottelias kirjankus
tantaja oli myös Kuopion Uusi Kirjapaino, joka yhdessä Porilaisen kirja-
painon kanssa esitteli Arthur Conan Doylen teoksia suomenkieliselle ylei
sölle 1890-luvun puolivälissä. Muita angloamerikkalaisen kirjallisuuden
suomennoksia kustantaj alla olivat Max Pembertonin Kronstadtin vakooja
1899, Frances Mary Peardin Kauhun vuosi 1870—1871 vuonna 1899, Hail
Cainen 55-sivuinen kertomus Jan Islantilainen 1901, Havergalin Maalarin
työhuoneessa 1904 sekä amerikkalaisen humoristin George Wilbur Peckin
Poikaviikarin kujeet 1907. Kuopion Uuden Kirjapainon tuotanto oli siis
varsin viihteellistä. — Yleensä ottaen kirjapainojen kustantama englannista
suomennettu kirjallisuus oli lähinnä formulaviihdettä, jossain tapauksissa
myös hengellistä kirjallisuutta.
Suuren ryhmän muodostavat yksityishenkilöz; joita aineistossa on tältä

jaksolta peräti 33 kustantajaa. Tosin on usein vaikea määritellä, milloin
kyseessä on esimerkiksi kirjakaupan tai kiijapainon omistaja, joka julkaisi
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jonkin teoksen omalla nimellään, rekisteröidyn kustannusliikkeen johtaja
vai puhdas yksityinen yrittäjä. Tässä ongelma on ratkaistu niin, että henki
lönimellä ilmoitettu kustantaja on yksityinen, milloin muuta tietoa asiasta
ei ole.
Tamän ajanjakson osalta aineistossa ole yhtä keskeistä hahmoa kuin

Waldemar Churberg 1870-ja 1880-luvulla oli, mutta usea yksityishenkilö
oli vastuussajonkin omassa lajissaanmerkittävän teoksen suomennuttami
sesta. 1890-luvulla kustansi tamperelainen kirjakauppias H. T. Bärlund
kaksi romaania, joiden kiijoittajat olivat Fergus Hume ja Stanley Weyman.
Työväenliikettä lähellä olevista kustantajista Kössi Kaatra julkaisi varsin
kunnioitettavassa tuotannossaan (joka sisälsi Tolstoin, Dostojevskin ja
Gorkin teoksia) kolme englannista suomennettua teosta, Thomas William
Lawsonin salapoliisiromaanin Perjantaina 13 päivänä, Upton Sinclairin
Pörssiylimyksenja Jack Londomn Erämaan äänen, kaikki 1907. M. Vuo
lukkajulkaisi 1906 Bellamyn Yhdenvertaisuudenja 1914 Londonin Hänen
isäinsäjumala y.m. kertomuksia. Arvostettu kustantaja V. Kosonen puoles
taan julkaisi 1908 yhden englannista suomennetun teoksen, Londonin
Ennen Aatamia.

Kustannuspäittösten taustoista

Keskeinen kysymys selvitettäessä kustantajien osuutta ulkomaisen kirjalli
suuden välittäjinä on se, mitkä tekijätovatvaikuttaneet kustannuspäätösten
syntyyn. Seuraavassa käsitellään ulkomaisen kirjallisuuden seuraamisen
osuutta kustantajien toiminnassa sekä sitä, missämäärin suurimmatkiistan
tajat ovathankkineetja käyttäneet kaunokirjallista asiantuntemusta engian
mnkielisen kirjallisuuden valinnassa; lopuksi tarkastellaan myös kirjojen
kulkeutumista kansainvälisiltä kirjamaitkinoilta Suomeen.
Paljon käytetty väline ulkomaisen kirjallisuuden seuraamiseen olivat

ulkomaisetlehdet. Niitä käyttivätmyöskustantajat,jotkavielä 1910-luvulla
näyttävät seuranneen englanninkielisiä uutuuksia juuri lehtien avulla. Toi
nen lähde olivatkirjojen alkukieliset laitoksetja niistä tehdyt, muillakielillä
julkaistutkäännökset. Erityisesti ruotsalaisetkäännöksetolivatkustantajien
käytössä. Usein itse suomennoskin oli tehty ruotsinkielisestä versiosta.
Kolmas tapa — suorat suhteet ulkomaisiin kustantajiin — tuli käyttöön

viimeksi, ja varsinkin engianninkielisiin maihin suhteita luotiin myöhään.
Varhaisimmat tapaukset, joissa suomennoksiin pyydettiin lupa tekäitä
ovat vuosisadan vaihteesta; kyseessä oli muutama erityisen suosittu kirjai
lija (esimerkiksi Hall Caine), joiden teoksiin haluttiin yksinoikeus. Umiö
liittyi kaunokirjallisuuden kasvaneeseen merkitykseen. Toinen motiivi ul
komaiseen kirjeenvaihtoon oli yleistynyt kuvituksen käyttö, jota varten
ostettiin tai vuokrattiin kuvalaattoja ulkomailta. Ulkomaiset suhteet kuiten
kin vakiintuivat vasta, kun tiedustelut tekijänoikeuksista tulivat yleisiksi.
Tärkein sysäys ulkomaisten kontaktien hankkimiseen olikin Suomen liitty
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minen (1928) Bernin sopimukseen. Tämän jälkeen ulkomaille jo aiemmin
syntynyt agenttiverkosto palveli suomalaisiakin kustantajia tiedonhankin
nanja mainonnan kanavana.
Vielä 1800-luvulla ei kustannuspäätösten teossa ole suomennoskirjalli

suuden osalta havaittavissa paljoakaan johdonmukaisuutta. Kirjallisia joh
tajia ei ollut, eikä vakituisia kirjallisia asiantuntijoita juurikaan käytetty.
Julkaisualoitteiden alkuperästä on käytettävissä vain hajatietoja, mutta ne
viittaavat siihen, että aloitteet tulivat hyvin usein ulkopuolisilta henkilöiltä,
yleensä kääntäjätarjokkailta. Näin oli laita esimerkiksi WSOY:ssä Yrjö A.
Jäntin mukaan 1880-luvulla sekä vielä päätettäessä vuosina 1898—1914
ilmestyneen romaanisarjan Suurten kertojain teoksia sisällöstä (Jäntti 1928
1, 155—156; fi, 104). Sama toteamus on tehty myös Gummeruksen 1800-
luvun lopun vähäisestä kaunokirjallisesta tuotannosta (Leino-Kaukiainen
1990, 3 1—32).
Jonkin verran asiantuntemusta kustannuspäätösten avuksi saatiin silti jo

1 800-luvulla henkilökohtaisten suhteiden kautta. Epäviralliset suhdever
kostot olivat todennäköisesti merkittäviä kustannustuotteiden valinnassa
varsinkin taloudellisesti tärkeiden tuotannon lajien kohdalla. Kaunokirjal
lisuus tuli merkittäväksi kustannustuotannon osaksi hitaasti, itse asiassa
vasta 1900-luvun puolella, joten myös kaunokirjallisen asiantuntemuksen
systemaattinen käyttö lisääntyi hitaasti. Se näyttää tapahtuneen siten, että
aiemmat ystävyyssuhteet tiivistyivät 1900-luvun alkukymmeninä. Siihen
liittyi tiettyjä rationalisointitoimia, muunmuassa halpasarjojen käyttö levi
kin lisäämiseksi.
Seuraava vaihe olikin sitten kirjallisten johtajien toimien perustaminen.

WSOY:llä tämä tapahtui Jalmari Jäntin tullessa taloon 1899. Toimessaan
hän piti yhteyksiä ulkomaille ja seurasi itsekin englanninkielistä kirjalli
suulla. Vuodesta 1914 oli kirjallisena johtajana Ilmari Jäämaa. Karisto
puolestaan alkoi käyttääkirjallisianeuvonantajiavuosien1906-08 aikoihin.
Näistä eniten yhtiön toimintatapoihin näyttää vaikuttaneen myös Kansan
kirjallisenajohtajana toiminut Väinö Hämeen-Anttila, joka nimitettiin Ka
riston kirjalliseksi johtajaksi 1915. Vuoteen 1943 saakka toimeaan hoita
neenHämeen-AnttilanvaikutuksestaKaristo noudatti hyvinmäärätietoista,
kustantajan aktiivisuutta korostavaa toimintatapaa. Siihen kuului ajankoh
taisen kirjallisuuden tiivis seuraaminenja vilkas ulkomainen kirjeenvaihto.
Otavassa toimi erillinen kirjallinen johtaja varsinaisesti vuodesta 1919

lähtien; toimea hoiti vuoteen 1933 Ilmari Ahma ja hänen jälkeensä (aina
vuoteen 1967 asti) Hannes Reenpää (Tarkka 1980, 485, 488)36. Alvar
Renqvist oli jo pitänyt yllä ulkomaisia suhteita, mulla niiden piiri laajeni
huomattavasti hänen seuraajansa Heikki Reenpään sekä Hannes Reenpään
vaikutuksesta 1930-luvun lopulla. Sen sijaan ajankohtaisen kirjallisuuden
järjestelmällistä seuraamista Otavassa ei 1920-luvulla ollut. Pekka Tarkan
(1980, 167) mielestä tilanne oli jopa huonontunut autonomian loppuvuosiin
verraten. Kansainväliset suhteetkuitenkinvilkastuivat 1930-luvulla,jolloin
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käännösoikeuksien hankkiminen tuli välttämättömäksi ja kotimainen kl1-
pailu bestsellereistä kiristyi entisestään. Otava pääsi Tarkan (emt., 385—
387) mukaan ajankohtaisen maailmankirjallisuuden tuntumaan alkaessaan
vuodesta 1928 lukien käyttää agentuurien palveluksia, joista erityisenmer
kittävä oli Kööpenhaminassa toiminut tohtori David Grunbaum. Hän valitti
engiantilaistaja amerikkalaista kirjallisuutta Otavalle vuodesta 1928. Yh
teys Grunbaumiin sai aikaan monienkansainvälisten bestsellerienlöytämi
sen Suomeen; näitä olivat esimerkiksi Bromfieldin, Margaret Mitchellinja
Croninin teokset. Kahden suurkustantajamme ulkomaisten suhteiden va
kiintuminen—janiidenhyväksikäyttö—näkyvätmyös yhtiöidenjulkaisemi
en angloamerikkalaisenkirjallisuudensuomennostenmäärällisenänousuna
1930-luvun lopulla.
Gummeruksella kirjallisen asiantuntemuksen puute oli kasvava ongelma

yhtiön osakeyhtiöksi muuttamisesta (1906) lähtien, jolloin nähtiin yhä
välttämättömämpänä siirtyminen maallisempaan ja ajankohtaisempaan
tuotantoon. Sisämaassa yhtiöllä ei ollut luontevasti käytössään kahta kana
vaa — ulkomaista lehdistöä ja (hyvinvarustettuja) kirjakauppoja —, mutta
ratkaisevampi syy yhtiön vaikeuksiin oli aktiivisen ja kirjallisesti suuntau
tuneen kirjallisenjohtajan puute, joka myös tiedostettim. Kaavaillultajoh
tajalta odotettiin erityisesti englannin kielen taitoa sillä perusteella, että
englantilainenja varsinkin amerikkalainenkirjallisuus tulisivat lähivuosina
Suomessa valtaamaan lisää markkinoita. (Leino-Kaukiainen 1990, 71)
Kirjallisina apulaisjohtajina toimivat Antti Komonen vuodet 1912—13 ja
Kosti Raitio vuodet 1913—15. Heidän toimintansa ei kuitenkaan ollut toi
votun tehokasta, ja suurimman osan englannista suomennetusta kaunokir
jallisuudesta välittivät vanhaan tapaan ulkopuoliset neuvonantajat, erityi
sesti 0. A. Joutsen (emt., 69—72, 81, 82).
Toimitusjohtajaksi vuoden 1916 alusta valittu Sakari Kuusi ottikin ta

lousjohdon ohella haltuunsa myös kirjallisen johtajan tehtävät. Hänenjoh
dollaan yhtiö nousi—lisääntyneenmenekinmyötävaikutuksella—monivuo
tisesta ahdingostaanja samalla kaunokirjallisuuden osuus sen tuotannosta
alkoi nousta. Vuodesta 1925 yhtiössä oli uudelleen erillinen kirjallisen
johtajan vakanssi; sitä hoitivat Martti Raitio 1925—31, Lauri Aho 1931—34
ja Esko Aaltonen 1934—39. Ahonja Aaltosenjohdolla Gummeruksesta tuli
nopeasti 1930-luvun merkittävin kaunokirjallisuuden kustantaja. (Emt.,
138—139)
Edellä on suurimpien kustantajien kohdalla jo viitattu siihen, että yksit

täisten henkilöiden vaikutus niin yleiseen valintapolitiikkaan kuin teosva
lintoihinkin onjoissakin tapauksissa ollut merkittävä. Mikä on yleisemmin
ottaen ollut henkilökohtaistenmieltymystenja linjojen osuus angloamerik
kalaisen kirjallisuuden valittymiseen suomalaisille lukijoille? Yksilöllisten
linjojen vaikutusta on ollut kahdenlaista: suoraa ja epäsuoraa. Suorana
vaikutuksena voi pitää ainakin Väinö Hämeen-Anttilanja 0. A. Joutsenen,
jossain määrin myös esimerkiksi Yrjö Hirnin ja Jalmari Jäntin vaikutusta
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angloamerikkalaisen kirjallisuuden julkaisemiseen. Epäsuorasti vaikutti
esimerkiksi K. J. Gummeruksen ja hänen seuraajiensakin linja pitkälle
1910-luvulle; tuo linja oli hyvin varovainen suhteessa kirja-alan uusiin
virtauksiin (esim. halpasarjoihin) ja maalliseen kirjallisuuteen, erityisesti
viihteeseen ja epäsiveelliseen kirjallisuuteen. Myös Werner Söderströmin
henkilökohtainen uskonnolliseen näkemykseen perustuva karsaus uusim
man kirjallisuuden maallisia ja epäsiveellisiä tendenssejä kohtaan hidasti
kaunokirjallisuuden osuudenkasvua yhtiön tuotannossa. Nämä tekijät puo
lestaan vaikuttivat siten, että viihteen osuus yhtiön tuotannossa kasvoi
hitaammin kuin kilpailevifia yrityksillä; samalla angloamenkkalaista alku
perää olevan kirjallisuuden määrä nousi hitaammin.
Sotien välisenä aikana puolestaan eri kustantajien linjoista päättävien

suhde uusimpaan kaunokiijallisuuteen yleensä ja modemismiin erityisesti
vaihteli suuresti. Esimerkiksi Otavan Hannes Reenpää suhtautui nuivasti
modemistiseen kirjallisuuteen (Tarkka 1980, 386), mutta suosi toisaalta
kirjallisuushistoriallisesti merkittävien teosten suomennuttamista.
Kustantajien toimintaa voi myös tarkastella käyttämällä vastakkainaset

telua kullanhuuhtoja — aktiivinen valikoitsija. Edellisessä korostuu asian
tuntijoiden käyttö, jatkuvuus ja tehtävien delegointi, jälkimmäisessä kus
tantajakeskeisyys ja linjojen muodostaminen. Kullanhuuhdonta on näistä
vanhempi ja yleisempi linja, jota edustavat suurimmat kustannustalot ruot
sinkielisestä Edlundista suomenkielisiin Otavaan ja WSOY:öön. Jälkim
mäistä linjaa noudatti jo Waldemar Churberg ja tämän tutkimuksen katta
mana aikana Väinö Hämeen-Anttila Karistossa37,Holger Schildt lyhyeksi
jääneessä kokeilussaan 1926 sekä K. J. Gummerus Oy 1930-luvulla.
Eräsmielenkiintoinen, angloamerikkalaisen kirjallisuudenvälittymiseen

vaikuttanut tekijä oli uusien menettelytapojen vain nen omaksuminen
myös suomalaiseen kustannustoimintaan. Nämä menettelytavat olivat ke
hittyneet ensimmäiseksi Yhdysvaltainkirjamarkkinoilla.Niidenerityispiir
teenä oli, että Yhdysvalloissa ei ollut samanlaista varakasta keskiluokkaa,
jonka varassa Englannin ja muunkin Euroopan kirjatuotanto toimi. Poten
tiaalinen ostajakunta oli siellä suuri ja yhtenäinen. Kustannustoiminnasta
tuli Yhdysvalloissa jo varhain 1800-luvulla liiketoimintaa, jossa käytiin
kovaa kilpailua markkinoistaja ostajista. Kirjat oli tuotettavamahdollisim
man suurina painoksina; sisältö ja myynnin muodot olivat toissijaisia
kysymyksiä. (Gedin 1977,40)
Yhdysvalloista tulikin sen muutoksen edelläkävijä, joka myöhemmin —

viimeistään toisen maailmansodan jälkeen — mullisti myös Euroopan maj
denkirjamarkkinat. Juuri Yhdysvalloissaotettiinmyös kirja-alallakäyttöön
vapaat kiij anhinnat ja alihintaan tai tappiolla myynti asiakkaiden houkutte
lemiseksi; hyvin suuret painokset takasivat halvat hinnat, muttamerkitsivät
myynnin lyhytikäisyyttä ja markkinoinnin keskittämistä pieneen määrään
bestsellereitä. (Gedin 1977,41—42)1860-luvulla vakiintui amerikkalaisen
halpakirjan standardi, jonka ominaisuuksia olivatmdottu taskukiijamuoto,
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huokea hinta, sarjatyyppinen kansi ja kaavoitettu sisältö. Myös pituus
standardoitiin: noin 120 sivua on nykyisinkin kirjan ihannemittapyrittäessä
tuottamaan suuria painoksia. Tätä kirjaa ei painettu uudelleen vuodesta
toiseen, toisin kuin eurooppalaisia kirjoja, se tuotettiin hetken tarpeisiin.
(Emt., 62) Niin sanottu backlist-ajattelu alkoi murentua ensin juuri Yhdys
valloissa.
Per Gedinin (1977,63) mukaan yhdysvaltalaisetkirjamarkkinat alkoivat

vaikuttaa Eurooppaan huomattavan voimakkaasti 1920- ja 1930-luvulla.
Tätä vaikutusta oli kuitenkin tapahtunut jo aiemmin; nimenomaan suuren
painoksen ja halvan hinnan yhdistelmä, johon sitten liittyi tiettyjä mark
kinointimenetelmiä, oli angloamerikkalaista perua oleva ilmiö. Se kotiutui
Skandinaviaan 1800-luvun loppupuolella ja Suomeenkin — tämän tutki
muksen aineiston perusteella — viimeistään 1910-luvulla. Kuitenkin vasta
sotien välisenä aikana kirjamarkkinat varsinaisesti kansainvälistyivät Eu
roopassakin,jaesimerkiksikansainvälinenkiijamainontalaajenijatehostui
huomattavasti. Yhdessä kiristyneen kilpailun kanssa siitä oli seurauksena,
että samat teokset alkoivat levitä käännöksinä eri puolille maailmaa lähes
samanaikaisesti. (Kannila 1943, 109)
Lisätehoa uudelle markkinointiajattelulle antoivat sellaiset markkinoin

tikeinot kuin romaanikilpailut ja kirjallisuuspalkinnot Kilpailuvoittajina
saatiinengianninkielisestämaailmasta Suomeen esimerkiksiMarthaOsten
soen pääteos (Schildt 1926) ja James Hiltonin Sininen kuu (Karisto 1936).
Pulitzer-palkinto nosti kuuluisuuteen myös Euroopassa esimerkiksi Peari
S. Buckin 1932, jolle myönnettiin myös kirjallisuuden Nobelin palkinto
1938; hänen romaanejaan oli kuitenkin alettu suomentaajo 1932. Sinclair
Lewis sai Nobelin ensimmäisenä amerikkalaisena 1930, ja se varmasti
siivitti hänen menestystäänmyös Pohjoismaissa. Samoin Tagoren runoutta
alettiin suomentaa nimenomaanNobelin(191 3) ansiosta. Vaikka näytelmiä
yleensä käännettiin nihkeästi, Eugene O’Neillin tuotannosta suomennettiin
vuoden 1936 Nobel-palkinnon ansiosta seuraavana vuonna kaksi pienois
näytelmää. Sen sijaan 1907 Nobel-palkinnon saanut Rudyard Kipling oli
vakiinnuttanut asemansa Suomessa jo aiemmin; sama koskee Bemard
Shawtaja John Galsworthyä, joille palkinto myönnettiin 1925 ja 1932.

Bestsellerit ja Suomi

Tärkeä kriteeri kuvattaessa kirjallisuuden suhdetta yleisöönsä on myynti-
menestys. Ostavan yleisön suosiota on kuvattu muun muassa käsitteillä
fastseller, bestsellerja steadyseller (Escarpit 1966, 116—120). Tämän tutki
muksen aineistoon kuuluvia bestsellereitä käsitellään siitä näkökulmasta,
mitä ne kertovat kirjallisuuden välittymisestä kansainvälisiltä kirjamark
kinoilta Suomeen. Minkä verran minäkin aikana seurattiin ja julkaistiin
suomeksi bestsellereitä ja mitä jäi suomentamatta? Kuinka niin sanottu
julkaisuviive bestsellereiden kohdalla kehittyi ja mifiaisia kirjoja suomen
netut bestsellerit olivat?
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Taulukko 7. Suomennettujenenglaiminkielistenbestsellereidenjulkaisuvii
ve alkuteoksen ilmestymisajankohdanmukaan

Vuodet Viive vuosina
0—2 3—5 6—10 11—20 21—30 31—50 51—100

—1889 — 2 4 3 10 6 4
1890—99 5 3 2 1 5 2 x
1900—09 3 1 1 17 2 — x
1910—19 4 5 11 4 — x x
1920—29 20 6 5 — x x x
1930—39 19 — 3 x x x x

Taulukossa — = ei suomennoksia ja x= viivettä ei voi ilmaism (kyseisen pituinen
viive on mahdoton).

Käsitteellä bestseller on ollut konkreettinen, mitattava, sisältö varsinai
sesti vuodesta 1895 saakka, jolloin yhdysvaltalainen Bookman-lehti alkoi
julkaista parhaiten myytyjen kiijojenluettelojaan. Tässä tutkimuksessa
tukeudutaan pääasiassa Alice Payne Hackettin kirjaan 80 Years ofBestsel
lers, joka on lähinnä kommentoitu kokoomaluettelo noista listoista, sekä
James Hartin kirjaanThe PopularBook. Molemmissa teoksissa onluettelot
myös vuotta 1895 edeltäneistä bestsellereistä. Koska listat on laadittu
yhdysvaltalaisten kirjakauppojen myynnin perusteella, yhdysvaltalaisen
kirjallisuuden osuus bestsellereistä korostuu. Ehdottoman selvät myynti
menestykset käyvät kuitenkin myös englantilaisen kirjallisuuden osalta
selviksi.
Kuinka nopeasti bestsellerit sitten saatiin Suomeen, toisin sanoen miten

niiden julkaisuviive on kehittynyt tutkittavan ajanjakson kuluessa? Taulu
kosta 7 nähdäänjälleenkymmenvuosittainjulkaisuviiveHartinjaHackettin
luettelemista suomennetuista kaunokirjallisista bestsellereistä.
VaikkaBeecher-Stowen bestsellerklassikko suomennettiinkin 1856 vain

neljän vuoden viiveellä, niin yleiskuvaksi 1800-luvun suomennoskirjalii
suudesta jää, että angloamerikkalaisen menestyskirjallisuudenkin seuraa
minen oli satunnaistajajulkaisuviive kaiken kaikkiaan hyvin pitkä. Ainoa
korkeintaan viiden vuoden viiveellä suomennettu teos ennen tämän tutki
muksen kattamaa aikaa oli Setä Tuomon tuvan lisäksi Twainin Tom Sawy
erin seikkailut vuodelta 1879 (alk. 1876). Sen sijaan 1890-luvulla ilmestyi
jo 8 bestselleriä korkeintaan viiden viiveellä alkuperäisen julkaisemisesta,
ja niistä “nopeita” suomennoksia (0—2 vuotta) olivat Arthur Conan Doylen
Neljän merkit (Porilaisen kirjapaino 1894, alk. 1893) ja Punanen lyhty
(Aura 1895, alk. 1894), Frances H. Bumettin Klorinda 1897 (alk. 1896),
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Hail Cainen Kristitty (Otava 1898, alk. 1897) jaRudyard Kiplingrn Meren
urhoja (Edlund 1898, alk 1897).
1900-luvun puolella ilmestyi nopeita suomemioksia harvemmin. Ensim

mäinen näistä oli Arthur Conan Doylen The Hound of the Baskervilles
(1903), josta ilmestyi seuraavana vuonna peräti kolme eri suomalaista
laitosta, julkaisijoinaan pienkustantajat Yrjö Weilin, Rosenquistja Pohja
laisen kirjapaino. Tämän jälkeen autonomian aikana saatiinkin nopeina
bestsellereinä vain George Horace Lorimerin Letters of a Self-Made Man
to his Son (1903, Otava 1905), Sinclairin paljastusteos The Jungle (1906,
WSOY 1906) sekä Suomessakin suositun Hail Cainen The Woman Thou
Gavest... (1913, WSOY 1913) sekä E. H. Porterin tyttökirja Pollyanna
(1913, bestseller-listalla vielä 1914, suom. Kirja 1916).
Nopeita suomennoksia bestsellereistä ilmestyi harvakseen, kunnes 1922

niitä julkaistiin neljä. Tämän jälkeen ilmestyi joka vuosi vähintään yksi
nopea käännös, yleensä useita. 1920-luvulla näidenjoukossa oli neljä Zane
Greyn ja kolme James Oliver Curwoodin seikkailuromaania. Vakavasta
kirjallisuudesta ilmestyi Hutchinsonin If Winter Comes suomeksi samana
vuonna 1922 kuin alkuteoskin. Huomiota herättää, että erityisesti 1925—27
ilmestyi runsaasti aivan uusia menestysteoksia suomeksi; näiden joukossa
on lisäksi arvokirjallisuutta, esimerkiksi Sinclair Lewisin, Edna Ferberin,
Anne Sedgwickin, MargaretKennedyn, Edna Barringtonin, John Erskinen
ja Warwick Deepingin teoksia. Tämän jälkeen tuoreet käännökset har
venivat, kunnes uusia bestsellereitä saatiin taas kauppoihin vuodesta 1934
lähtien useita vuodessa. Tuolloin suomennettiin nopeasti kolme Pearl 5.
Buckin ja kaksi Sinclair Lewisin ja James Hiltomn teosta sekä Charles
Dickensin The Life of lur Lord (1934, suom. Tilgmann 1935), Hervey
Allenin Anthony Adverse (bestseller 1933 ja 1934, suom. WSOY 1935),
Margaret Mitchellin Gone with the Wind (1937, suom. Otava 1937),
George Santayanan The Last Puritan (1936, suom. WSOY 1938) ja Rebec
ca Westin The Thinking Reed (1936, suom. Karisto 1938), Robertsin
Northwest Passage (1937, suom. Suomen Kirja 1938), A. J. Croninin The
Citadel (1937, suom. Otava 1938), Marjone Rawlingsin The Yearling
(1938, suom. WSOY 1939) sekä Daphne Du Maurierin Rebecca (1938,
suom. 1938). 1930-luvun loppuvuosina tuoreiden menekkikirjojen määrät
siis kasvoivat uudelleen.
Yhteenvedonomaisesti voi todeta, että nopeita bestsellereiden suomen

noksia alkoi ilmestyävasta 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä. Tun
tuma uusimpaan menekkikirjallisuuteen kuitenkinmenetettiin varsin pian,
ja itse asiassa sitä olivatkinpitäneet yllä eräätviihdekirjallisuuttajulkaisseet
pienkustantajat. Tilannemuuttui nopeasti 1920-luvun puolivälissä. Vuonna
1926 ilmestyi peräti 22 nopeaa suomennosta, joista suuri osa oli niin
sanottua arvokirjallisuutta. Niiden kustantajina olivat erityisesti Schildt,
Kirja ja Minerva. Jonkinlaista tuntumaa uuteen kirjallisuuteen oli tuolloin
saatu. 1930-luvullamyös suuret kustantajat alkoivatjulkaista ajankohtaista
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kirjallisuutta.
Millaista kirjallisuutta sitten bestseller-listoilta ei noudettu? Vuodesta

1895 alkaen useita bestsellereitä kirjoittaneista tekijöistä eniten (11) tuona
aikana kirjoja bestsellerien listalle saaneelta Mary Roberts Rinehartilta
suomennettiin vain yksi teos samoin kuin historiallisia romaanejakirjoitta
neelta amerikkalaiseltaWinston Churchii]ilta(8 teosta listoffla),jonka kirja
Savrola (Kun kansa nousee; Karisto 1916) luultavasti suomennettiin ni
misekaannuksen vuoksi. Samoin historiallisia romaaneja kirjoittaneelta
Mary Johnsonilta (5 teosta) ja Harold Bell Wrightilta (8), joka kirjoitti
miehisiä seikkailuromaaneja, suomennettiin vain yksi teos; Booth Tarking-.
tonilta (10 bestselleriä) suomennettiin kolme teosta. George McClutche
onilta (9), F. H. Smithiltä (4), Irving Bachellerilta (4), Lloyd Douglasilta
(5), J. L. Allenilta (3), Alice H. Ricelta (3) ja Edward Streeteriltä (3) ei
suomennettu yhtäan teosta.
Millaisia nämä “hylätyt” bestsellerit olivat? McClutcheonin ja vähän

suomennetunMacGrathin kirjojen on sanottumerkinneen vuosisadan vaih
teessa uutta suuntausta “kohti seurapiireissä tapahtuvia, runsaasti seikkai
luja ja juonitteluja sisäitäviä keveitä romanttisia rmaaneja”. Juuri seurapii
rikuvaukset eivät tämän tutkimuksen perusteella ole Suomessa olleet eri
tyisen suosittuja. Bacheller ja Allen puolestaan kirjoittivat historiallisia
romaaneja, Lloyd Douglas hengellisesti väritettyjä kertomuksia, Alice H.
Rice sentimentaalisia romaaneja Kate Douglas Wiggininja Gene Stratton
Porterin tapaan ja Edward Streeter kevyitä armeija-aiheisia romaaneja. On
huomattava, että kaikki näiden tekijöiden bestsellerit ilmestyivät aikaan,
jolloin Suomessa ei vielä systemaattisesti seurattu aivan uusinta menekki-
kirjallisuutta. Siihen nähden, millainen kirjallisuus on menestynyt myös
Suomessa, voisi arvailla että Bachellerin, Allemn ja Douglasin tuotanto
olisi lajityyppinsä puolesta saattanut löytäa tiensä myös tänne.
Sen sijaanRexBeachin (4 teostabestseller-listoilla), Ralph Connorin(4),

Edna Ferberin (4), F. H. Bumettin (4), Locken (4), Greyn (11), J. 0.
Curwoodin (4), Hail Cainen (3), Warwick Deepingin (7), James Hiltonin
(3), Pearl 5. Buckin (2) sekä Charles Morganin (2) bestsellerit julkaistiin
lähes poikkeuksetta myös suomen kielellä. Heistä erityisesti Bumettin
maine Suomessaperustui hyvinmenestyneisiinnuonsokirjoihineikä hänen
muuhun tuotantoonsa; Connorin, Greynja Curwoodin teokset taas loksah
tivat suositun erämaaseikkailun odotushorisonttiin. Deepingin, Locken,
Buckin, Cainen, Hiltonin ja Morganin tuotanto otettiin vastaan osittain
arvokirjallisuutena. Heistä Buckin, CainenjaMorganin kohdallamyöntei
seen vastaanottoon julkisessa kritiildssä vaikuttivat todennäköisesti vaka
vahenkisyysja uskonnollisuus.
Julkaisuviivettäkoskevat tiedotkoko tämän tutkimuksen aineiston osalta

on koottu taulukkoon 8. Siitä näkyy, ettäjulkaisuviive oli ennen 1 890-lukua
varsin pitkä. 1 890-luvun alusta suunnilleen vuoteen 1915 nopeita käännök
siä julkaistiin jo enemmän, mutta painopiste oli “keskiryhmissä”. l920-lu-
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Taulukko 8. Angloamerikkalaisen suomennoskirjallisuudenjulkaisuviive

Vuodet Viive vuosina
0—2 3—5 6—10 11—20 21—30 31—50 51—100 101— Yht.

—1889 1 12 11 12 10 8 13 28 95
1890—99 12 9 6 9 4 16 6 13 75
1900—09 22 11 26 30 20 23 16 18 166
1910—19 22 35 41 60 24 22 28 16 248
1920—29 129 84 86 129 52 21 39 15 555
1930—39 63 54 37 36 21 15 22 12 260

vulla tapahtui jyrkkä nousu nopeiden käännästen suhteellisessakin osuu
dessa, mutta samalla 6—30 vuoden viiveellä suomennettujen teosten määrä
kasvoi sekin. Sen sijaan 1930-luvulla, jolloin ensipainosten määrä väheni,
painopiste julkaisuviiveenjakaumassa siirtyi selvästi nopeiden käännösten
suuntaan. Vähiten teosten määrä vaihteli yli 100 vuoden viiveellä suomen
nettujen teosten ryhmässä; klassikkoja — joiksi tämän ryhmän teoksia
voinee sanoa—julkaistiin vähänmutta kohtalaisen tasaisesti.
Suomalaisessa kustannustoiminnassa toisen maailmansodan jälkeen ta

pahtunutta kansainvälisten yhteyksien nopeutumista kuvaa se, että vuosina
198 1—85 suomennetuista romaaneista yli puolet (55 %) kuuluu nopeisiin,
korkeintaan kolmen vuoden viiveellä suomennettuihin teoksiin (Rekola
1989, 93).
Jälleen on huomattava, että erityyppisen kiijallisuuden kohdalla viive on

kehittynyt varsin eri tavalla. Arvokirjallisuuden jakauma pysyi suhteelli
sesti ottaen samanlaisena 1800-luvun ajan: nopeita käännöksiä ei ilmesty
nyt, mutta suhteellisen nopeita (3—5 vuoden viive) kylläkin muutamia jo
1860-ja 1 870-luvulla. Nopeita suomennoksia alkoi ilmestyä vuodesta 1898
alkaen noin 1—2 vuodessa. Vuosina 1915—23 uuden arvokirjallisuuden
suomennokset lakkasivat ja jakauman painopiste siirtyi “keskiryhmiin”.
Sen sijaan 1926 alkoi jyrkkä muutos, jonka jälkeen painopiste oli selvästi
nopeissa käännöksissä. Mainittakoon, että yli 50 vuoden viiveellä suomen
nettujenteostenmäärälisäantyi vuosina 1905—ilja 1922—27 sekä 1932—34.
Tämä johtui klassikkojen teosten julkaisemisesta “ryppäissä”, kuten
Dickensin, Scottin ja 1700-luvun romaanikiassikoiden julkaisuhistoria
Suomessa osoittaa.
Varhaiset viihdekirjallisuudensuomennoksetolivat varsin tuoreita, kuten

edellä on todettu. Ensimmainen viihteen nousukausi suurlakon jälkeen
lisäsi erityisesti 6—30 -vuotiaiden teosten suomennosten osuutta. Yllättävää
on, että maailmansodan aikana alkaneeseen kysynnän nousuun vastattiin
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varsin vanhalla kirjallisuudella. Valtaosa teoksista sijoittui edelleen 6—20
vuoden viiveellä suomennettujen ryhmään, ja vanhempiakin oli joukossa
runsaasti. Viihteen osalta muutos teosten jakaumassa tapahtui 1924, jonka
jälkeen — vuoteen 1929 saakka — ilmestyi noin 15 nopeaa suomennosta
vuosittain. Samallapainopiste siirtyi selvästi uudenkirjallisuuden suuntaan.
Talouslama supisti ensipainosten määrän olemattomiin, kunnes se alkoi
lisääntyähiljalleenvuodesta 1935 alkaen. Samallajakaumaviiveen suhteen
palautui samanlaiseksi kuin ennen lamaa, ja 1939 ilmestyi jo kuusi nopeaa
suomennosta. flman sotaa tämä kehitys olisi todennäköisesti jatkunut.
Nuorisokirjallisuuden osalta jakauma oli tasainen 1800-luvun loppuun

saakka. Vuodesta 1897 teokset kasautuivat 11-50 vuoden viiveellä suomen
nettujen teosten alueelle, minkä lisäksi mukana oli myös vanhoja teoksia.
Nopeita suomennoksia alkoi ilmestyä vasta 1924, ja samalla painopiste
siirtyi keskialueelta yhtäältä aivan uusiinja toisaalta vanhoihin (yli 50-vuo-
tiaisiin) teoksiin. Laman aikana ja sen jälkeisinä vuosina jakauma oli
tasainen: tuoreita teoksia ei suomennettu eikä julkaisutoiminta keskittynyt
tietyn ikäisiin teoksiin. Tähän yleiskuvaan on lisättävä, että nuonsokirjalli
suuden joukossa on ollut runsaasti ns. steadysellereitä, joita julkaistaan
vuosikymmenestä toiseen uusina laitoksina.
Toisin kuin edellä kuvattujen ryhmien kohdalla oli laita, käyttökirjalli

suus näyttää olleen aina vaihtelevan ikäistä, eli viiveessä ei näy merkitseviä
muutoksia. Nopeita suomennoksia tehtiin vuosisadan vaihteessa, jolloin
suomennettiin nopeasti useitakin hengellisiä bestsellereitä, sekä 1929, jol
loin julkaistiin kaksi tuoretta teosta, elämäkerta ja matkak.irja. Myös tässä
ryhmässä ovat yli 100 vuoden viiveellä suomennetut teokset varsin kes
keisenä ryhmänä, paljolti hengellisen kirjallisuuden klassikkojenvaikutuk
sesta.
Tämäkatsaus osoittaa, ettäjulkaisuviive indikoitiettyjäkustannustoimin

nan muutoksia. 1800-luvun loppuvuosina alkoi muutos, joka merkitsi uu
den lukijakunnanja uudenlaisen kirjallisuuden kysynnän löytymistä: tuo
honkysyntään vastattiin tuotannolla, jossa oli tuorettakin kirjaifisuutta. Sen
sijaan viihteen nousukausina 1906—08 ja 1915—23 eniten kasvoi niiden
teosten määrä, joiden viive oli 11—30 vuotta. Uusi muutos julkaisutoimin
nassa tapahtui 1920-luvulla, ja se olikin varsin jyrkkä: se merkitsi paino
pisteen siirtymistä nopeasti uusiin teoksiin. Nuoriso- ja viihdekirjallisuu
dessa tämä tapahtui 1924, arvokirjallisuudessa 1926. Tämän kehityksen
katkaisi Bemin sopimuksen ja talouslaman aiheuttama nimekemaanen
romahdus, mutta se jatkui arvo- ja viihdekirjallisuudessa 1930-luvun lop
puvuosina.

Suomennosten myyntimenestyksestä
Edellä on puhuttu siitä, mitä angloamerikkalaisia bestsellereitä ennen toista
maailmansotaa suomennettiin. Mistä angloamerikkalaisista teoksista sitten
tuli Suomessa myyntimenestyksiä? Tähän on tässä tutkimuksessa etsitty
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vastausta lähinnäpainosten lukumääränperusteella, mutta Gummeruksen
jaWSOY:nkustantamienteosten osaltanojaudutaanmyös tietoihinpainos
ten koosta. Jonkin verran tietoja painosten koosta on myös Otavan ja
pienkustantajien tuotannosta.
1800-luvun ilmestyneistä angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomen

noksista voi myyntimenestyksinäpitää varhaisia englantilaistenhartauskir
jojen — erityisesti Bunyanin teosten — suomennoksia. Yleensäkin hengelli
nen kirjallisuus oli 1800-luvun menekkikirjallisuutta. Ensimmäinen eng
lannista suomennettu romaani, josta saatiin ottaa uusi painos, oli Waldemar
Churbergin kustantama Mrs. Charlesin Helenan perhe (1874). Hengellisen
romaanin suosiotaosoittaamyösHoltlngrahaminTaavetinhuoneenHerran
menekki; teoksesta otettiin yhteensä kahdeksan painosta vuosina 1884-
1931. Bunyanin teosten tavoin se tosin levisi osin kaupallisten kirjamark
kinoiden ulkopuolella. Kaupallisifia kirjamarkkinoilla uusintapainoksia
alettiin ottaa merkittävämmässä maarm vasta 1910-luvun lopulta alkaen.
Runsaasti uusintapainoksiaotettiin nuorisokirjallisuudesta Koko aineis

tossauseimpiinpainoksiin yltänyt teos onRobinsonCrusoe, jonka suomen
noksista — Siviä Heinämaan mukailu Risto Roopenpoika mukaan luettuna
— otettiin 26 painosta. Muita suosittuja nuorisokirjoja ovat olleet Beecher
Stowen Uncle Tom’s Cabin (12), Swiftin Gulliver’s Travels 9, Joel Chan
dierHarrisin— Suomessakäiintäjän, Anni Swanin, ninielläjulkaistu—Tales
of Uncle Remus (9), Louisa May Alcottin Ari Old-Fashioned Giri (6) ja
Rudyard Kipiingin Captains Courageous (6) sekä Arthur Stanley Maxwel
lin Uncle Arthur’s Bedtime Stones (5).
Runsaasti painoksia ja laitoksia on julkaistu myös hengellisistä tai hen

gellisaiheisistakirjoista. Tähän ryhmäänkuuluvat JohnBunyaninPilgrim’s
Progress (molemmat osat lukien yhteensä 17 painosta), Holt Ingrahamin
Lord of the House of David (6) sekä edellä mainittu Arthur Stanley
Maxwellin lastenkirja. Lisäksi, kuten edellä on todettu, aikuisille suunnat
tujenmyyntimenestysromaanien yhteinen piirre näyttää olleen vakavahen
kisyys. Tällaisia ovatmenestyneimmät romaanit ennen tätä kautta suositus
ta Mrs. Charlesin Helenan perheestäja LewWallacen Ben-Hurista (4) Hail
CainenKristityn (3) jaFlorenceL. BarclaynRukousnauhan(5)kauttaPearl
5. Buckin teoksiin, joista Hyvä maa ylsi neljään painokseen.
Näiden kahden ryhmän ulkopuolelle jäävätkin vain Shakespearen näy

telmät (joista Hamletista otettiin neljä painosta), Sherriffin kirjoittamaan
näytelmään perustuva Vemon Bartlettin romaanimukaelma Matkan pää
(4), Mitchellin historiallinen romaani Tuulen viemää (4) ja Brandon Tho
masin suosittu komedia Charleyn täti (4).
Tämän tutkimuksen kriteerein viihdekirjallisuuteen luokitelluista teok

sista on enitenjulkaistujen teosten listallamukana vain kolmeLondon-suo
mennosta, jotka nekin suunnattiin osin nuorisolle; muutama Burroughsin,
Conan Doylenja Greyn romaani, joiden lähinnä voi sanoa ehtineen viihde
klassikoiksi ennentoistamaailmansotaa, pääsi neljänteenpainokseen. Viih
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dekirjallisuudesta ei yleensä ottaen otettu runsaasti lisäpainoksia; tämä
johtunee siitä, että romaanien ei koettu eroavan merkittävästi toisistaan,
jolloin luonnollisesti oli varmempaa kustantaa uusi teos kuin ottaajo ennen
julkaistusta uusi painos.
Pelkkä painosten määrä ei paljasta teosten todellista myyntimenekkiä,

vaan sitä arvioitaessa ovat taipeen myös tiedot painosten koosta. Kauno
kirjallisuuden painokset olivat koko 1800-luvun ajan hyvin pieniä38.
WSOY:n kustantamienenglanninkielisenkaunokirjallisuuden suomennos
ten keskimääräinen painos näyttää vielä vuosisadan vaihteessa olleen alle
2 000 kappaletta. Vuosina 1903—14 ilmestyneen kiassikkosarjan Suurten
kertojain teoksia osista aluksi otettu 4 400 kappaleenpainos osoittautui liian
suureksi, ja jatkossa painoskoko oli 3 100 kappaletta. Teosten menekki
jatkui kuitenkin varsin tasaisena myös ensimmäisen vuoden jälkeen.
Liitteestä 3 näkyvätWSOY:n julkaisemien, englannista suomennettujen

teostenkeskipainoskootvuodesta 1909 alkaen. Vielä 1909—12 keskipainos
koko oli vain 2 500 kappaletta. Painoskoon nousu näyttää alkaneen 1913—
14, ja 1915 lähtien kaikkien teosten painoskoot kasvoivat. Tutkimuksen
kattaman ajanjakson ennätys saavutettiin 1920, jolloin keskipainoskin oli
8900 kappaletta! Yllättävä romahdus painosten koossa tapahtui kuitenkin
1923, vaikka nimekemäärä olikin vielä kasvussa. 1930-luvulle tultaessa
painoskoot laskivat ensimmäistä maailmansotaa edeltäneelle tasolle. Uu
delleenne nousivat 1933 alkaen,ja 1930-luvun loppupuoliskolla keskimää
rainen painos vakiintui noin 6 000 kappaleeseen.
Hajatiedot Otavan kustannustuotannosta 1910-luvulta tukevat edellisiä

havaintoja. Otavalla painokset olivat pitkään 1900-luvun puolellakin alle
2 000 kappaletta, ja painoskoon kasvua näkyy vuodesta 1912 alkaen39.
Gummeruksella taas englannista suomennettujen teosten painokset jäivät
nekin vielä 1910-luvun alussa yleensä korkeintaan pariin tuhanteen kappa
leeseen, kunnes vuodesta 1916 alkaen yksittäisistäBarclayn, Oppenheimin
ja Conan Doylen romaaneista otettiin suurempia painoksia, 4 000—6 000
kappaletta. Keskipainoskoko nousi 1919 lähes 5 000 kappaleeseen, mutta
laski pian kysynnän vähetessä. Gummeruksella kaunokirjallisuuden pai
noskoot eivät nousseet yhtä suuriksi kuin WSOY:llä ja Otavalla.
Kaupallisilla kirjamarkkinoilla painoskoot siis nousivat 1910-luvun ai

kana tasolle, jostane eivät sotien välisenä aikananousseet. Keskeinen tekijä
tähän painoskokojen nousuun oli, että suuretkin kustantajat löysivät laajan
lukijakuntansa. Mutta miten ne sen löysivät? Yksi tapa oli halpakirjasarjo
jenperustaminen, mikämahdollisti kokeilun aiempaa suuremmillapainok
silla. WSOY:n 50 pennin kirjoja -sarjan osalta tiedetään, että sen osien
painos oli yleensä 10 000 ja menekki hyvä siten, että ensimmäisen vuoden
aikanamyytiin 7000—9000 kappaletta. Toinen syy painosten koonkasvuun
oli, että löydetyn yleisön lukuhalujaostokykykasvoivat sota-aikana,jolloin
muita ei-välttämättömiä hyödykkeitä ei juuri ollut saatavissa vaikka osto
voimaa oli. Kysyntä pysyi suurena pitkälle 1920-luvulle saakka. Varhai
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simpia kaupallisten kirjamarkkinoiden kautta levinneitä bestsellereitä an
gloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden suomennosten joukossa lienevät
Hali Cainen teokset. Otavan 1899 julkaisemasta romaanista Kristitty otet
tiin uusintapainokset 1905 ja 1924. Romaanista Tuhlaajapoika (WS) heti
otetut kaksi ensimmäistä painosta olivat yhteensä noin 8 000 kpl. Camen
romaanin Vaimo jonkas minulle annoit painos 1913 oli 10 600 kappaletta.
Cainen teokset pyrittiin heti alussa suomentamaan jo käsikirjoituksesta ja
1920-luvulla etsittiin hänen vanhempiakin teoksiaan ohjelmistoon.
Pienikokoisista nuorisokirjoista — esimerkiksi Mailta jaMeriltä -sarjassa

ilmestyneistä — otettiin 1910-luvulta alkaen yleisestikin 10 000 kappaleen
painoksia4°.NuorisokirjoistamenestyivätkaikkiAlcott-suomennokset, joi
den uusintapainoksetkin olivat varsin suuria. Arvostelijoiden toteama van
hanaikaisuus ei siis häirinnyt kirjojen ostajia.
Kustantajalle oli varminta ottaa useita pieniä kuin yksi suuri painos.

Joskus painoskoko kuitenkin ylimitoitettiin; esimerkiksi Lawrence Bees
leyn ajankohtaisesta Titanic-teoksesta otettiin 1913 kaksi painosta, yhteen
sä jopa 18 000 kappaletta. Tämän jälkeen teos kuitenkin unohtui. Suosiol
taan kestäväksi muodostui sen sijaan Florence L. Barclayn Rukousnauha,
jonka painosmäärä 1914 oli 6300 kappaletta. Vuoteen 1928 mennessä sitä
oli kuitenkin myyty lähes 25 000 kpl (Jäntti 111928, 313). Muut Barclay
suomennokset eivät yltäneet vastaavaan menestykseen.
Formulaviihteen edustajien Zane Greyn ja James Oliver Curwoodin

seikkailuromaaneista, jotka olivat siirtyneet WSOY:lle Kirjalta 1931, otet
tiin 6 600 kappaleen painos kustakin sekä joistakin yksittäisistä kirjoista
9 900 kappaleen painos. Huomiota herättävät salapoliisiromaanien suuret
painokset 1930-luvun lopulla. Lajin nousseesta arvostuksesta lieneeohtu
nut, että teoksista uskallettiin ottaa 10 000 kappaleen ensipainokset. 1

Angloamerikkalaisen korkeakirjallisuuden suomennosten myynti-
menekki jäi heikoksi. Lyriikkaa sisältävien teosten painoskoko oli poik
keuksetta alle 2 000 kappaletta. Esimerkiksi valikoimaa Keatsin runoja
painettiin 1 800 kappaletta 1918 ja Miltonin Kadotettua paratiisia 1 400
kappaletta 1933. Arvostetuista romaanikiijailijoista Hardyn, Thackeraynja
Conradinja osittain Galsworthynkin teosten painosmäarät jäivät ajankoh
dan keskipainostapienemmiksi, Kiplinginteosten taas niukasti suuremmik
si. Mainittakoon, että Lewisin kohutusta ja Nobel-palkitusta Babbittista
otettiin vain 3200 kappaleen painos 1925.
Ulkomailta bestsellereinä hankitut teokset eivät siis välttämättä Suomes

sa menestyneet huomattavan hyvin. Monet niistä hukkuivat muuhun kirja-
tuotantoon ja harvasta on tullut ns. steadyseller. Tällaisia ovat ainakin
Barclayn Rukousnauha, Jänis Vemmelsäären seikkailut ja eräät Hall Cai
nen romaanit. Osittain tai kokonaan kaupallisten kirjamarkkinoiden ulko
puolella levinneistä teoksista voi myyntimenestyksinä pitää Risto Roopen
pojan seikkailuja, joka oli koulukäytössä, Bunyanin Kristityn vaellusta,
Arthur Stanley Maxwellin Kerro äiti, Bellamyn Vuonna 2000, Hoit Ingra
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hamin Taavetin huoneen Herra sekä eräitä Londonin teoksia.
Painoskokojen tarkastelu puolestaan vahvistaa sitä käsitystä, että nimen

omaan 19 10-luvulla tapahtui kustantajien toimintatavoissa muutoksia, jot
ka liittyvät kiinteästi angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomennosten
määrissä tapahtuneeseen nousuun.
Kaupallisten kirjamarkkinoiden ulkopuolella ilmestyi jo vuosisadan

vaihteessa suosituksi tullut engianninkielisen romaanin suomennos, jolla
oli omat leviämiskanavansa ja pitkälti oma yleisönsäkin. Kyseessä oli
Edward Bellamyn Vuonna 2000, joka ilmestyi 1902 Työväen sanomalehti
Oy:n kustannuksella. Teoksen kokonaismenekki oli esimerkiksi WSOY:n
samanaikaisiin varhaisimpien painostietoihin verraten todella suuri, sillä
sitämyytiinjo ensimmäisenävuonnanoin 6000 kappaletta (Roininen 1987,
220),ja siitä otettiin uusi painos 1907. Teoksen myynti on hyvinkin voinut
ylittää 10 000 kappaleen rajan, joka oli ajankohtaan nähden todella hyvä
levikki. Toisaalta sillä oli muuhun kaunokirjaliisuuteen verraten etu: halpa
hinta.
Edellä on puhuttu enimmäkseen kaupallisten kirjamarkkinoiden toimin

nasta, ja niiden ulkopuolista kirjankustannus- ja jakelutoimmtaa on sivuttu
lähinnä kustantajien esittelyn yhteydessä. Vaihtoehtomen lähestymistapa
olisi puhua Escarpitin (1958) tapaan kahdesta eriifisestä kiertokulusta. Tätä
puolustaisi se seikka, ettäkaupallisetkirjamarkkinat—kustantajienjohclolla
— tiivistivät rivinsä torjumaan aatteellisesti tai jopa vain toimintatavoiltaan
poikkeavat yrittäjät. Tuloksenaoli, ettämyös kustannustuotanto yhtenäistyi
ja sen profiili madaltui huomattavasti sotien välisenä aikana.
Vertailukohdan suomalaisten kustantajien toiminnalle varsinkin 1900-

luvun puolella tarjoaa maamme ruotsinkielinen kustannustoimi. Suomen-
ruotsalaisesta käännöskirjatuotannosta on olemassa tietoa vuosilta 1918—
25. Tuona aikana käännetystä engiantilaisesta kertomakirjallisuudesta kol
mannes oli arvokirjallisuutta, kun samaan aikaan suomenkielisillä kustan
tajilla sen osuus oli vain 10prosenttia. Vanhemmistakirjailijoistajulkaistiin
eniten Dickensin, Hardyn, Stevensonin ja Kiplingin teoksia. Lisäksi suo
menruotsalaisetkustantajatjulkaisivatmyösuusinta arvokirjallisuutta: Kat
herine Mansfieldin, D. H. Lawrencen, John Masefleldin sekä myös suo
menkielisellä puolella suositun Galsworthyn tuotantoa. Arnold Bennettiltä
käännettiin myös arvostettu teos, Clayhanger-trilogy (1910)1921. Viihde
kirjallisuudessa selvästi suurimman ryhmän muodostivat rakkaus- ja nais
tenromaanit (34 nimekettä) ennen salapoliisi- ja jännitysromaaneja (8),
seikkailuromaaneja (7) ja muihin lajityyppeihin kuuluvia romaaneja (17).
(Hynynen-Vähä-Mäkilä 1986, 98—102) Suomenkielisessä kustannus-
tuotannossa erityisesti seikkailuromaanien osuus oli suurempi, naistenro
maanien osuus taas jonkin verran pienempi.
Suomen- ja ruotsinkielisten kustantajien suuntautumiseroja sekä suoma

laisen kustannustoiminnan toimintatapoja kuvaava episodi oli Holger
Schuldtinmielenkiintoinen yritys 1926 ryhtyä kustantamaanmyös suomen-
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kielistä kirjallisuutta. Suomenkielisestä tuotannosta vastaamaan hän otti
Erno Tikkasen. Schildt ehtikin julkaista seitsemän englannista suomennet
tua romaania, jotka ovat ajankohtaistaja jälkeenpäinkin tarkastellen laadu
kasta kirjallisuutta. Mukana on uusinta kirjallisuutta, muun muassa Edna
Ferherin Noin suuri, Margaret Kennedyn Uskollinen nymfi, Martha Osten
soen Villihanhet, H.G. Wellsin Kuninkaitten kuningas, Anne Sedqwickin
Pieni ranskalaistyttö sekä nuorisolle suunnatut Cherry KeartoninApina-ys
täväni Toto ja Terhunen Paimenkoira Wolf. Schildt ehti siis vuodessa
julkaista ajankohtaisia ja kiinnostavia suomennoksia enemmän kuin muut
kustantajat yhteensä! Asiasta nousi kiivas keskustelu lehdistössä - useim
pienkirjoittajienvastustaessa “ruotsalaisen” tuloa suomenkieliseenkustan
nustoimintaan. Tulos oli, että Schildt pakotettiin luopumaan suomenkieli
sestä tuotannosta ja myöhemmin hän myi koko yrityksensä ja muutti
Ruotsiin. Yhdessä kilpailun rajoitustoimien ja esimerkiksi Kansanvallan
osakseen saaman kohtelun kanssa tämä episodi kuvaa suomalaisessa kus
tannuselämässä 1900-luvun puolella — erityisesti itsenäisyyden aikana —

tapahtuneen voimakkaan keskittymisen seurauksia, kartellisoitumista ja
ideologista yhdenmukaistumista.

Kirjallisuuskritiikki aikakauslehdissä

Angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden julkista vastaanottoa on tässä
tutkimuksessa tarkasteltu 1 890—1939 ilmestyneissä yleiskulttuurilehdissä
julkaistujen arvostelujenjamuidenesittelyjenvalossa.Luontevalähtökohta
ilmestyneidenkulttuurilehtien esittelylle on Valvoja. Se perustettiin Kirjal
lisen Kuukauslehden seuraajaksi 1880, paljolti kilpailijaksi vasta peruste
tulle ruotsinkieliselle FinskTidskriftille. Uudesta lehdestä tulikinpitkäikäi
nen, sillä se ilmestyi yhtäjaksoisesti, välillä tosin nimeään muuttaen, aina
1968 saakka.
Lrnjaltaan Valvoja oli yhteiskunnallisesti ja taiteellisesti pääosin konser

vatiivinen julkaisu. Valvojan kirjallisuusarvostelu oli aluksi filologista ja
vastamyöhemmin esteettistä. Edeltäjästäänpoiketen sen toimitus oli aluksi
suopea kiri alliselle realismille. Kirjallisuuden lisäksi lehdessä käsiteltiin
runsaasti myös muita taiteita, kansatiedettä, kasvatusta, historiaajakielitie
dettä. Lehden toimittajien joukossa oli sellaisia arvostettuja kirjallisuusih
misiä kuin Arvid Genetz, Hanna Andersin, Kasimir Lönnbohm, Otto Man
ninen, 0. A. Kallio, Helmi Setälä, Anna-Maria Tallgren, J. Hollo ja Sakari
Pälsi ja itsenäisyyden aikana Rafael Koskimies.
Sotien välisenä aikanaValvoja oli hengeltään kansallis-konservatiivinen,

mikä käy myös selkeästi ilmi lehden jyrkän kielteisessä suhtautumisessa
1920-luvunuusiinkirjallisiinvirtauksiin. Päätoimittajaarvostelikielteiseen
sävyyn modernia runoutta torjuen vapaamittaisen lyriikan kokonaan. Suo-
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Taulukko 9. Valvojankirjallisuusesittelyjenjakautuminen eri kielialueiden
kirjallisuuden kesken prosentteina 1880—1939

Vuodet Ska Sa Ra Eng Muu Yhteensä

1880—86 30,8 15,1 9,6 8,2 36,3 100,0
1887—91 22,3 9,9 17,4 11,6 38,8 100,0
1892—96 14,3 15,4 11,0 16,5 42,9 100,1
1897—1901 17,0 20,4 3,4 17,7 41,5 100,0
1902—06 28,2 16,7 6,4 9,0 39,7 100,0
1907—11 26,8 15,9 17,1 13,4 26,8 100,0
1912—16 34,9 10,3 10,3 10,3 34,1 99,9
19 17—19 33,3 16,7 17,9 16,7 15,4 100,0
1920—24 22,5 23,4 15,3 13,5 25,2 99,9
1925—29 22,6 25,0 20,3 11,7 20,3 99,9
1930—34 11,1 41,7 21,1 15,5 6,6 100,0
1935—39 19,7 20,2 20,6 22,0 17,4 99,9

Selitykset: Ska = skandlinaavinen, sa = saksankielinen, ra = ranskankielinen, eng
= engianninkielinen ja muu= muu kirjallisuus.
Vuosien 1917—39 osalta liihteenä on Holma 1986, jossa on laskettu mukaan myös
tietokirjallisuuden arvostelut. Tämä näkyy erityisesti “muun kirjallisuuden” pie
nempänä osuutena kuin vuosina 1880—1916.

malaisen ekspressionismin tärkeimmistä edustajista —Diktoniuksesta, Ols
sonistaja Södergranista—lehdessävaiettiin. Samakoskee myös ulkomaista
modemismia. Valvoja-Ajan ensi vuosikymmen oli lehden “akateemisuu
den ja antiikin ihanteiden vuosikymmen” mutta vuodet 1932—38 olivat sen
suuri vuosikymmen. Tuolloin lehdestä tuli kirjaifisesti vireämpi: siinä kiin
nitettiin huomiota aiemmin sivummalle jääneeseen lyriikkaan ja kiij alli
suusteoriaan sekä esitettiinmyös kulttuurikritiikkiä. (Saarniemi 1967,136)
Tähän muutokseen vaikutti eniten Rafael Koskimiehen tulo lehden päätoi
mittajaksi.
Koska Valvoja oli niin selväsii eräänlainen Suomen virallinen kulttuuri-

lehti, otettakoonsenkirjallisuusesittelytiähempääntarkasteluun.Taulukos
sa 9 näkyy niiden eri kirjallisuuksien välisen jakauman muutos vuosina
1880-1939.
Valvojan kirjallisuusesittelyjen kokonaismäärät näyttävät laskeneen

huomattavasti kahteen otteeseen: ensin 1890-luvun alussa — lamakauden
aikaan — ja sitten routavuosien aikaan, joiden jälkeen huomio näyttää
siirtyneen selvästi kotimaiseen kirjallisuuteen. Suhde englannin-, saksan-
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ja ranskankielisen kirjallisuuden esittelyjen välillä (13 %, 11 % ja 15 %) oli
kohtalaisen tasainen, eikä eroja voine pitää merkitsevinä.
Skandinaavinen kirjallisuus oli siis 1930-luvulle saakka eniten esitelty

ryhmä Valvojassa ja Valvoja-Ajassa. Saksankielinen kirjallisuus puoles
taan muodosti keskimäärin neljanneksen ulkomaisen kirjallisuuden esine
lyistä, joskin 1930-luvun alussa tapahtui jyrkkä nousu. Ranskankielisen
kirjallisuudenosuus olivajaaviidennes,ja engianninkielisen kirjallisuuden
osuus puolestaanpysyi kaiken aikaa suhteellisen pienenä; vasta 1930-luvun
lopulla se tavoitti muut ryhmät.
Angloamerikkalaisen kirjallisuuden esittelyt Valvojassa olivat au

tonomian aikana pääasiassa suomennosten arvosteluja; esseemuotoisia
esittelyjä laadittiin vähän. Selvästi tärkein kohde oli Shakespeare, jonka
draamojen suomennokset esiteltiin tunnollisestijajosta ilmestyiValvojassa
myös useita esseitä. Uudemmasta kirjallisuudesta saivat huomiota Kipling
ja Shaw. Keskeiset angloamerikkalaisen kirjallisuuden esittelijät olivat
Helmi Krohn (12), Mikko Erich (9), Aino Malmberg (6), Hanna Andersin
(5), B. F. Godenhjelm (4), Yrjö Koskelainen (3) ja Juhani Siljo (3). Heistä
Setälä ja Malmberg olivat myös merkittäviä engianninkielisen kirjallisuu
den suomentajia.
Itsenäisyyden aikana ahkerimmat angloamerikkalaisen kirjallisuuden

esittelijät Valvojassa olivat Rafael Koskimies ja Eino Railo. Heidän koh
teenaan oli pääasiassa klassinen englantilainen mmaanikirjallisuus.
Toinen keskeinen suomalainen kulttuurilehti oli tutkimuksen kattamana

aikana Finsk Tidskrift, joka Valvojan tapaan on ollut myös pitkäikäinen:
senjulkaiseminen onjatkunut keskeytymättä vuodesta 1876 tähän päivään
saakka. Lehti on yleiskulttuurilehti, kuten sen alaotsikko “För vitterhet,
vetenskap, konst och politik” osoittaa. Finsk Tidskriftissä ilmestyi tämän
tutkimuksen mukaan 1876—1916 kaikkiaan noin 1750 arvostelua tai muuta
kirjallisuusesittelyä. Suurimmillaanniidenmäärä oli 1880-ja 1890-luvulla.
Selvästi suurin osa Finsk Tidskriftissä esitellystä kirjallisuudesta oli

vuosina 1890—1916, kuten odottaa sopii, skandinaavista(49 %)tai suomen-
ruotsalaista (20 %) kirjallisuutta. Skandinaavisesta kirjallisuudesta puoles
taan valtaosa oli ruotsalaista kirjallisuutta, jonka osuus koko arvostelujen
määrästä oli yksinään 24—51 prosenttia. Tämä johtuu Finsk Tidskriftin
asemasta suomenruotsalaisen kansanosan kulttuurilehtenä, jonka kulttuu
rinenmielenkiinto luonnollisesti kohdistui nimenomaanRuotsiin. Suomen
ruotsalaisen kirjallisuuden osuus esittelyistä pysyi varsin tasaisena, noin
viidenneksenä. Englannin-, saksan-ja ranskankielisen kirjallisuuden osuu
det olivat keskenään samalla tasolla (7 %, 6 % ja 6 %). 1800-luvun lopulla
engianninkielisenkirjallisuudenmaarat olivat kuitenkinjonkinverranmui
ta edellä. Tämän voi päätellä johtuvan Ruotsin kustannuselämässä vallin
neesta orientaatiosta, joka oli muuttunut jo 1800-luvun lopulla angloame
rikkalaista kulttuuria suosivaksi. Vuosisadan vaihteen jälkeen esittelyjen
kokonaismäärä putosi niin paljon, että merkitseviä eroja ei ole näkyvissä.

143



Tama pudotus selittyy sillä, että kirjallisuusarvostelujen rooli Finsk Tidsk
riftissä muuttui marginaalisemmaksi.
Finsk Tidskriftissä ilmestyneistä angloamerikkalaisen kirjallisuuden

esittelyistä voi todeta, että ne käsittelivät enimmäkseen Ruotsissa ilmesty
neitä ruotsinnoksia. Suomennosten arvosteluja ilmestyi lähinnä lehden
alkuvuosina, viimeinen 1893. Niiden vähäisyys johtunee yhtäältä lehden
keskittymisestä yhä selvemmin ruotsinkieliseen kulttuuriin, toisaalta suo
menkielisen kirjallisuuden pätevien arvostelijoiden puutteesta.
Ruotsissa ilmestyneen käännöskirjallisuuden pienemmästä julkaisuvii

veestäjohtuenFinskTidskriftin arvostelemakirjallisuus oli ajankohtaisem
paa kuin se, mitä oli saatavissa suomennoksina. Se esitteli etenkin 1890-
luvulla varsin paljon sellaista kirjallisuutta, joka tuli suomenkielisenä kir
jakauppoihin vasta 1920-luvulla, tuolloin selkeästi viihteenä. Tällaisia oli
vat Francis Marion Crawfordin, Hugh Conwayn, Marie Corellin, Stanley
Weymanin ja Max Pembertomn romaanit. Lehdessä esiteltiin myös Suo
messa vielä vähän tunnettua mutta kotimaassaan arvostettua kirjallisuutta,
esimerkiksi Bret Harten, William Blackin, Henry Jamesin, George Mere
dithin, Lafcadio Heaminja John Syngen teoksia.
Yleensä ottaen Finsk Tidskrift esitteli uudempaa ja monipuolisempaa

kirjallisuutta kuin Valvoja, muun muassa enemmän runoutta. Lisäksi sen
julkaisemat engianninkielisen kirjallisen kirjallisuuden esittelyt olivat aka
teemisempia kuin suomenkielisten lehtien. Ajankohtaisuus näkyy myös
julkaistujen esseiden aiheissa. Kohteina oli G. B. Shawn, Frank Norrisin,
Thomas Hardyn, Alfred Tennysonin, FionaMacleodinja Arnold Bennettin
tuotanto. Esseemuotoiset esittelytjopa lisääntyivät vuosisadan vaihteeseen
tultaessa.
Keskeisellä sijalla esitellyistä kirjailijoista olivat Shakespeare, George

Eliot, Bret Haile ja George Meredith ja Alfred Tennyson. Uusimmasta
kirjallisuudesta lehdessä oli parhaiten esifiä Shawnja Wilden tuotanto.
Nimenomaan angloamerikkalaisen kirjallisuuden merkittävinä esitteli

jöinä Finsk Tidskriftin arvostelijoista voi pitää vain Anna Krookia ja Yrjö
Himiä. Heistä Yrjö Hirniä käsitellään tuonnempana. Anna Krook taas oli
ruotsinkielinen englantilaisen kirjallisuuden tuntija, jonka työ on unohtu
nut. Hän oli kuitenkin ahkera käantäjä ja tutkijakin, joka oli perehtynyt
erityisesti uudempaan engiantilaiseen lyriikkaan. Hän laati Finsk Tidskrif
tim kaksi esseetä Tennysonista 1893 ja 1904 sekä yhden Ernest Dowsonista
1906. Lisäksi hän käänsi ja toimitti antologian Engelsk lyrik (Söderström
& Co. 1905) sekä lukioiden englannin kielen oheislukemistoksi tarkoitetun
kiijanLiterary Studies (Schildt & Co. 1917), joka sisältää lähes neljänkym
menen englanninkielisen kirjailijan lyhyet elämäkerrat tekstinäyttein. Kir
jasta ilmestyi toinen painos 1925.
Kirjallisen julkisuuden foorumit alkoivat aikakauslehdistönkin piirissä

eriytyä aatteellisesti 1890-luvulla. Vuonna 1895 alkoi ilmestyä naisasian
kannattaja Nutid, jossa käsiteltiin yhteiskunnallisten kysymysten ohella
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myös taidetta. Lehden toimitukseen kuului useita naiskirjailijoita kuten
Helena Westennarck, Adelaide Ehrnrooth, Hanna Favorin, Maikki Friberg
ja Jenny afForselles.
Suuriniman osan Nutidin esittelyistä valtasivat suomenruotsalaisen (32

%)ja skandinaavisen(39 %)kirjallisuuden esittelyt. Saksankielisenkirjal
lisuuden osuus oli kymmenen prosenttia, engianninkielisen viisi prosenttia
ja ranskankielisen samoin viisi prosenttia. Nutid esitteli muita lehtiä enem
män naisten kirjoittamaa kirjallisuutta; niinpä lehden esittelemistä 16 eng
lanninkielisestä kirjailijasta kahdeksan oli naisia. Vain Beecher-Stowen,
Olive Schreinerin ja M. L. Nuttin kohdalla esittely näyttää liittyneen suo
raan naisasiaan. Erityistä huomiota saivat Yrjö ja Karin Hirnin toimittamat
ruotsinnokset Hardyn, Conradinja Hearnin teoksista. Kuten ruotsinkieliset
lehdet muutenkin, Nutid esitteli Suomessamuuten vähän tunnettuja kiijai
lijoita, joita olivat Elisabeth Barrett-Browning, Frances Little, Onoto Wa
tanna (jota tosin suomennettiin myöhemmin) ja M. L. Nutt. Angloamerik
kalaista kirjallisuutta esittelivät eniten Annie Furuhjeim ja HelenaWester
marck.
Vuosisadanvaihteessa syntyi useitakin taiteisiin keskittyneitä ruotsinkie

lisiä lehtiä. Erityisesti kuvataidetta, arkkitehtuuriaja kansatiedettä käsitteli
Ateneum (1898—1903), joka jatkoi vuodet 1903—06 puhtaasti kuvataiteel
lisena lehtenä. Kirjallisuusaineistoa lehdessä oli vain vähän (16 esittelyä)
painopisteen ollessa taiteessa. Esittelyissä kiinnittää huomiota angloame
rikkalaisen kirjallisuuden puuttuminen ja venäläisen kirjallisuuden viisi
esittelyä. Toinen ruotsinkielmen aikakauslehti, vuosina 1901—05 ilmesty
nyt Euterpe, keskittyi ensimmäisen vuotensa aikana kokonaan musiikkiin,
mutta seuraavissa vuosikerroissa on runsaasti myös kirjallisuusainesta.
Euterpen piirissä harrastettiin ahkerasti skandinaavista kiijallisuutta (44 %
esittelyistä), ja siitä suurin osa oli ruotsalaista kirjallisuutta. Muilta osin
kiinnittää huomiota erityisesti ranskalaisen kirjallisuuden esittelyjen suuri
määrä (20 %); sen tuntijoita oli Euterpen avustajakunnassa useita. Engian
ninkielisestä kirjallisuudesta ilmestyi lehdessä suhteellisen vähän arvioita
(N = 12; 6 %), joukossa kuitenkin useita pitkähköjäkin esseemuotoisia
esittelyjä, muiden muassa Yrjö Hirnin artikkeli En roman om moden och
fegnsen Joseph Conradista, Alexis von Kraemerin Ett och annat om Oscar
Wilde, Gunnar CastrninBemard Shaw, Paul Harboen Walt Whiiman sekä
Jenny afForsellesintutkielmaShakespeare i Finland pä 1830- och40 -talen.
Lisäksi Gunnar Castrn arvosteli joitakin angloamerikkalaisten teosten
ruotsinnoksia. Akateemisesta otteestaan huolimatta Euterpe esitteli siis
varsin tuoreeltaan ajankohtaisia kirjailijoita kuten Shaw, Conrad, Wildeja
Whitman.
SuomenruotsalainenyleiskulttuurilehtiArgus alkoi ilmestyä 1908,ja sen

toimittajina olivatGustafMattsson, GunnarCastrnjaEmil Zilliacus. Lehti
muutti 1911 nimensä Nya Argukseksi. Lehti kiinnitti odotetusti huomiota
pohjoismaiseen kirjallisuuteen (46 % esittelyistä). Yllättävän keskeisellä
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sijalla onmyös ranskankielinen kirjallisuus (20 %); saksalaisen kirjallisuu
den osuus oli 8 prosenttia. Sen sijaan angloamerikkalaista kirjallisuutta
esiteltiin vähän (4 %). Siitä kirjoitti erityisesti Sigurd Frosterus (neljä
esittelyä). Lehti esitteli Suomessa muuten vähän tunnettua kirjallisuutta,
erityisesti lyriikkaa (Dante Gabriel Rossetti, Laurence Hope, Rupert Broo
ke, Edgar Lee Masters) sekä George Meredithin, Grenvil Parkerin, John
Masefieldinja kanadalaisen R. W. Servicen teoksia.
Mainitut kolme ruotsinkielistä lehteä poikkeavat suomenkielisistä siinä,

että niiden ote oli varsin akateeminen, mistä kertoo myös kirjoittajakunta
sekä esseiden korostunut osuus.
Vuosisadan vaihteessaja erityisesti suurlakonjälkeen syntyi myös useita

suomenkielisiä yleiskulttuurilehtiä, joissa myös kirjallisuuden esittelyjen
määrä oli jo huomattava. Tällaisia lehtiä olivatNykyaika, Päivä, vasemmis
tolainen Raataja, Aika ja Sunnuntai. Niistä Nykyaikaa toimittivat Kasimir
ja Eino Leino ja K. A. Petrelius. Lehdessä julkaistiin ja esiteltiin lähinnä
kotimaista kirjallisuutta, mutta varsin runsaasti myös ulkomaisen runouden
suomennoksia. Suurin osa lehden ulkomaisen kirjallisuuden esittelyistä oli
leikattu ranskalaisistaja saksalaisista aikakauslehdistä. - Ulkomaisen kir
jallisuuden esittelyt (N = 33) jakautuivat varsin tasapuolisesti. Niissä ei
korostunut Leinojen kiinnostus ranskalaiseen kulttuuriin, mutta lehdessä
kirjoitettiin esimerkiksi Japaninja Italiankirjallisuudesta. Keskeisellä sijal
la oli myös pohjoismainen kirjallisuus (6 esittelyä). Sen sijaan englannin
kielisen kirjallisuuden esittelyt rajoittuivat 3. 0. E. Donnerin esseeseen
Byronin panteismista, saksalaisesta Zeit-lehdestä saksittuun artikkeliin
Shakespearesta teatterinjohtajana sekä Englannin näyttämötaidettaja näyt
tämöitä koskevaan artikkeliin. Leinon veljekset, jotka muuten laativat
suurimman osan lehden kirjoituksista, eivät esitelleet angloamerikkalaista
kirjallisuutta. Tämä osoittaa heidän kiinnostuksensa suuntautumista.
Päivä ilmestyi 1907—11. Keskeisessä asemassa sen toimituskunnassa oli

päätoimittajan Herman Stenbergin ohella Eino Leino, ja sisällöltään se
muistuttaakin kymmenen vuotta vanhempaa Nykypäivää. Teosten esitteli
jöitä olivat Leino, Herman Stenberg, Jalmari Hahi, Aarni Kouta ja Helmi
Setälä. Lehden suuntaus kirjallisuuden esittelyssä (N = 32) onNykypäivää
km mannermaisempi: skandinaavisen kirjallisuuden osuus (9 esittelyä) ei
ole poikkeavan suuri ja engianninkielistä kirjallisuutta ei esitellä lainkaan.
Vuosina 1905—10 ilmestynyt Raataja oli sosialistinen, työväenliikettä,

naisasiaaja siveellisyyskysymyksiätarkastelevakulttuurilehti. Lehdenvas
taavat toimittajat olivat Juho Torvelainenja Antti Tulenheimo. Painopiste
oli yhteiskunnallisessa aineistossa, joten lehdessä julkaistiin vähän kirjalli
suusesittelyjä. Raatajassa arvosteltiin kuitenkin eräitä tuolloin kohuttuja
angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomennoksia. Teokset olivat Londo
mn Ennen Aatamia, Carlylen Entistä ja nykyistä, Cainen Himo ja Setomn
Vifiejä eläimiä. Lehden arvosteluille oli yhteistä yhteiskunnallinen näkö
kulma, kuten Cainen romaanin Himo arviossa. Se on varsin murskaavaja
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“roskakirjallisuutta” yleisemminkin ruotiva, ja lopuksi siinä ihmetellään,
kuka oikein kyseisenlaista kirjallisuutta lukee —ja vastataan: naiset.
Aika, joka ilmestyi 1907—22, oli vanhasuomalainen yleiskulttuurilehti,

jossa yhteiskuntaa ja taloutta käsittelevien artikkelien ohella myös kirjani
suusaineistolla oli keskeinen osuus. Lehden päätoimittajat olivat Gunnar
Suolahti (1907) ja V. A. Koskenniemi (1913—22), ja sen toimittaja- ja
avustajakuntaan kuuluivat kirjallisista vaikuttajista Kyösti Vilkuna, Eino
Kaila, RafaelKoskimies(191 8—22), Heikki Impivaara, Eliel Aspelin-Haap
kylä, V. Tarkiainen, Hugo Jalkanen, Eino Kalima ja Kasimir Leino.
Ajan kirjallisuusesittelyt kohdistuivat vuosina 1908—16 selvästi kotimai

seen suomenkieliseen kirjallisuuteen. Skandinaavista kirjallisuutta (20 %)
ei esitelty merkittävästi enempää kuin saksalaista (17 %) tai ranskalaista
(15 %) — tai edes venäläistä kirjallisuutta (13 %), jonka osuus olikin
yllättävän suuri. Ajan kirjallisuusesittelytnäyttävät siis numeroiden valossa
monipuolisilta. Viimeisinä vuosinaan 19 17—22 Aika julkaisi aiempaa
enemmän ulkomaisen kirjallisuuden esittelyjä, joista suuri osuus oli saksa
laisella (31 %), skandinaavisella (26 %)ja ranskalaisella (20 %) kirjallisuu
della. Esitelty aineisto oli lisäksi alkukielistä, suomentamatontakirjallisuut
ta. Kumpaankin seikkaan vaikutti keskeisesti V. A. Koskenniemi, joka
toimi lehden ahkerimpana kriitikkona. (Holma 1986, 69)
Englanninkielisen kirjallisuuden esittelyistä (N = 41; 15 %) suurin osa

oli arvosteluja, mutta esseetyyppisiäkinesittelyjämahtuijoukkoonkahdek
san. Neljä niistä käsitteli Shakespearea,jajoukossaoli kaksi artikkelia, joita
on käytetty lähteinä tässäkin työssä. Ne ovat Aukusti Simeliuksen ‘Shakes
pearea suomeksi ja muilla kielillä’ (1913) ja A. V. Koskimiehen ‘Hamietia
suomeksi ennen Cajanderia ja Cajanderin Hamietista’, joka ilmestyi Sha
kespearen kuoleman 300-vuosijuhlavuonna. Muut esseet käsittelivät Rus
kinia (kirj. Fredr. Lindström), Tagorea (Hugo Jalkanen) jaKiplingiä(Väinö
Hämeen-Anttila).
Ajassa esiteltiin siis yleensä angloamerikkalaista korkeakirjallisuutta.

Joukossa onvainpari rajatapausta, esimerkiksi JackLondon,jolta arvioitiin
kaksi ensimmäistä suomennosta, sekä Hafi Caine. Hänet otettiin kohteeksi
juuri sen vuoksi, että hän oli häiritsevä rajatapaus viihteen ja vakavan
kirjallisuuden välillä; arvostelut olivat varsin tylyjä, ja niissä mainittiin
ärtyneesti Cainen kohtuuton suosio hänen kirjallisiin ansioihinsa nähden.
Myöskään nuonsokirjallisuutta ei juurikaan esitelty; sitä käsittelevät vain
yksi nippuarvostelu 1915 sekä yhden Setonin ja kahden Robertsin kirjan
arvostelut 1915—18.
Arvostelijoista ahkerimmat näyttävät olleen V. A. Koskenniemi ja Hugo

Jalkanen. Heidän arvost.eluilleen oli yhteistä pyrkimys tehdä selvä raja
viihteenja taiteen välille sekä “amerikkalaisuuden” vierastaminen. Mainit
takoon, että arvostelussaan Setonin kirjasta Rolf salolla 1915 Eino Kaila
käsitteli hänldn amerikkalaisuutta, mutta edellisiä paljonkiinnostavammal
la tavalla: itse asiassa hän otti kirjoituksensa aiheeksi kirjan välittämät,
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amerikkalaiseen yhteiskuntaan kuuluvat elämänarvot.
Aivan autonomian lopulla ilmestynyt Sunnuntai (1915—18) oli jälleen

keskeisesti Eino Leinon lehti, mutta hänen aiempia lehtiään vähemmän
ajankohtainen, kuten osoittaamyös sen alaotsikko: “Kirjallinenviikkolehti
elämänkysymysten käsittelyä varten”. Lehdessä, jota avusii huomattava
joukko eturivin kirjailijoita, esiteltiin paljon niin vanhaa kuin uuttakin
kirjallisuutta. Erikseenmainittakoon Shakespeare-numero sekä Väinö Val
vanteen rnnoittunutWhitman-artikkeli, joka on ensimmäinen suomenkieli
nen esittely Whitmanista.
Aikakauslehdistön tilannetta itsenäisyyden aikana leimasivat jyrkät vas

takkainasettelut vanhoillistenja liberaalien sekä oikeiston ja vasemmiston
välifiä, ja nämä vastakkaisuudet johtivat sellceään työnjakoon myös kirjal
lisuuden esittelyssä. Jakavia tekijöitä olivat yhtäältä suhtautuminenvasem
mistolaiseenkiijallisuuteenjatoisaaltamodemismiinsekä—näihinmolem
piin liittyen — erilainen kulttuuriorientaatio. Suuntautumisessa eri maiden
kirjallisuuteen on havaittavissa jyrkempiä eroja ja muutoksia kuin au
tonomian aikana.
Muista aikakauslehdistä IKL:n julkaisema Pohjatuuli ilmestyi vuosina

1933—34 ja sisälsi runsaasti kirjallisuusaineistoa. Sen ulkomaisen kirj alli
suuden esittelyistä yllättävän suuri osa —32 prosenttia — kohdistui englan
tilaiseen kirjallisuuteen, kun taas saksalaisen (12 %)ja skandinaavisen (12
%) osuudet olivat pienet; ranskalaista kirjallisuutta puolestaan ei esitelty
lainkaan. Toisessa IKL-henkisessä lehdessä, Ahjossa, taas skandinaavisen
kirjallisuuden osuus on suurin (31 %) muiden jäädessä alle viidennekseen
kukin. Kolmannessa selkeästi oikeistolaisessa lehdessä, Tähystäjässä
(1928—30), puolestaan suurin osuus esittelyistä oli ranskalaisella (n. 30 %)
ja skandinaavisella (n. 24 %) kirjallisuudella.
Nimensä mukaisesti isänmaallishenkinen mutta edellisiä kulttuurisesti

liberaalimpi julkaisu oli vuodesta 1933 ilmestynyt yleiskulttuurilehti Suo
malainen Suomi. Edellisistä poiketen sen kirjallisuusesittelyissä oli keskei
sellä sijalla englanninkielinen kirjallisuus (24 %) saksalaisen (17 %), skan
dinaavisen (18 %) ja ranskalaisen (12 %) kirjallisuuden jäädessä hiukan
vähemmälle huomiolle. Lehden piirissä olikin ihailun ja tarkastelun koh
teena juuri Englanti ja sen valtiojärjestelmä (Jutikkala 1983, 11). Lehden
kirjallisuusarvostelijana toimi sen ensimmäisenä ilniestymisvuonna eng
lanninkieliseen kulttuuriin perehtynyt ja sitä voimakkaasti propagoinut
Yrjö Kivimies, jolla onkin suuri ansio englanninkielisen kirjallisuuden
huomattavaan osuuteen. Hänen jälkeensä kirjallisuusosastosta vastasi pää
asiassa T. Vaaskivi, joka esitteli ulkomaista kirjallisuutta tasasuhtaisem
min. Lehden ainoat esseet angloamerikkalaisesta kirjallisuudesta olivat
kaksi 1933 — “Englannin viikkoon” liittyen — julkaistua artikkelia. Sen
sijaan arvosteluja ilmestyi varsin runsaasti.
Edellä mainituissa lehdissä ulkomaisen kirjallisuuden osuus kaikista

esittelyistä oli keskimäärin vain 30 prosenttia, eli niissä keskityttiin koti-
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maisen kirjallisuuden arvosteluun ja esittelyyn. Näiden konservatiivisten
lehtien—ja aivan erityisesti Valvojan—vastapainoksi syntyi ideologioiltaan
niille eri tavoin vastakkaisia lehtiä, joffle on kuitenkin yhteistä huomattava
kansainvälisyys. Kirjallisuusaineistossaan ne pyrkivät tarkoituksellisesti
esittelemään kirjallisuutta — erityisesti lyriikkaa ja modemistista kertoma
kirjallisuutta —,jota valtalehdistö ei esitellyt.
Ensimmäisenä näistä kansainvälisesti suuntautuneista lehdistä voi pitää

1922 ilmestynyttä kaksikieistä Ultraa, jota toimittivat Lauri Haarla, Hagar
Olsson ja Raoul af Hällström. Lehden linjalle oli ominaista kIInnostus
ekspressionismiin ja yleensäkin uusiin kansainvälisiin taidevirtauksiin.
Lehdenkirjallisuusesittelyissä kiinnittäähuomiotaSuomessavähäntunnet
tujen kirjailijoiden esittely. Tällaisia olivat Franz Werfel, Wall Whitman,
Thomas De Quincey, Igor Serenjanin, W. N. P. BarbellionjaMarcelProust.
Englanninkielisen kirjallisuuden esittelyt sisältyvätkin kaikki tähän luette
loon. Mainittakoon, että HagarOlssoninWhitman-esittely oli ensimmäinen
huomiota herättänyt artikkeli Whitmanista Pohjoismaissa. Olsson laati
myös esittelyn Barbellionista (oik. Bruce Frederick Cummings). Elmer
Diktomus puolestaan laati De Quinceystä pienen kirjoituksen Opiumisyö
jän 100 vuotta.
Hyvin merkittävä angloamerikkalaisen kirjallisuuden esittelijä oli 1920-

luvun lopulla Sininen kirja, joka ilmestyi vuosina 1927—30. Sitä toimitti
Kersti Bergroth, ja sen avustajina toimi sellaisia englanninldelisen kirjalli
suuden tuntijoita kuin Alex Matson, Bertel Gripenberg ja Elsa Enäjärvi
Haavio. Käytännössä lehden toimittaminen oli lähes kokonaan Bergrothin
ja Matsonin varassa. He laativat osan artikkeleista yhdessä, jolloin ne
julkaistiin yleensä nimettöminä. (Varpio 1971, 15—16, liite 1)
Sininen kirja esitteli runsaasti uusinta, yleensä suomentamatonta, ulko

maista kiijallisuuttaja sillä oli erityinenMaailmankirjallisuutta-paistakau
nokirjallisille tekstinäytteille. Lehden kirjallisuusaineisto olikin huomatta
van selvästi painottunut ulkomaiseen kirjallisuuteen, jonka osuus kaikista
lehden esittelyistä oli lähes kolme neljäsosaa. Niistä puolestaan suurin osa
käsitteli englanninkielistäkirjallisuutta(41 %). Ranskalaisenkirjallisuuden
osuus oli 25 prosenttia ja saksalaisen 21 prosenttia muiden, myös skan
dinaavisen kirjallisuuden, jäädessä ii. 5 prosenttiin. Kaikkiaan englannin
kielisen kirjallisuuden esittelyjä ilmestyi 42, joista neljää voi pitää esseinä.
Viimeksi mainituista merkittävin on Alex Matsonin oivaltava ja perusteel
linen kaksiosainen essee James Joycen romaanista Ulysses 1927. Siinä hän
korostaa romaanin rakenteellista suunnitelmallisuutta näennäisen kaootti
suuden taustalla (Varpio 1971, 17—18). Arvosteluistakin suurin osa tosin
kohdistui suomentamattomaan kirjallisuuteen; kohteina olivat useimmin
Wells, Bennett, Lawrence, Wilder, Dreiserja Woolf.
Vuonna 1934 Kersti Bergroth perusti uuden lehden, Päiväkirjan, jonka

avustajina toimivat Astrid Reponen, Maija Juvas, Helmi Helminenja Alex
Matson. Tämän vuoteen 1938 saakka ilmestyneen lehden kiijallisuusesit
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telyissä korostuivat erityisesti saksankielinen (34 %) ja englanninkielinen
(33 %) kirjallisuus.
AlexMatsonin (1888—1972) voi sanoa olleen sotien välisen ajan keskei

nen engianninkielisen kirjallisuuden esittelijä Suomessa. Matsonin angio-.
fihiaa selittää hanen varhaistaustansa. Hän oli merimiehen poika ja asui
Englannissa kolmivuotiaasta pitkälle kouluvuosiin sekä myöhemminkin
useaan otteeseen. Vuodet 1922—29 hän oli naimisissa Kersti Bergrothin
kanssa. Paitsi kriitikkona hän toimi sotien välisenä aikanamyös kotimaisen
kirjallisuuden kääntäjänä englannin kielelle. Myöhemmin hän suomensi
engianninkielistäkirjallisuuttajatoimi kustantajien lukijana. (Varpio 1971,
5—9, 15—37)
Tulenkantajat, joka ilmestyi vuosina 1927—30, oli sen ympärille keskit

tyneen samannimisen kirjaiijaryhmänjulkaisufoorumi. Sen varsin vähäi
sistäulkomaisenkirjallisuuden esittelyistä puolet oli skandinaavisenkirjal
lisuuden esittelyjä. Lehdessä ilmestyi kuitenkin kolme esseetä angloame
rikkalaisesta kirjallisuudesta, Elsa Enäjärven artikkeli Edna St. Vincent
Millaysta 1927, Hagar Olssonin esittely Eugene O’Neiffistä 1930 sekä
Theodora Bosanquet’n Uusia näköaloja ja uusia kirjailijoita Englannissa.
Toinen samanniminen lehti, joka ilmestyi vuodet 1933—39, oli vasemmis
tolainenja kantaaottava kulttuurilehti,jossa kirjallisuuden osuus oli keski
määrin pienempi kuin edeltäjässään. Siinä julkaistiin silti useita amerikka
laista kirjallisuutta käsitelleitä artikkeleita; kahdessa merkittävimmässä
Katri Vala esitteli Amy Lowellin ja Emily Dickinsonin lyriikkaa. Muut
esitellyt kirjailijat olivat Upton Sinclair, Henry Louis Menckenja englan
tilainen modernisti D. H. Lawrence.
Toinen selkeästi vasemmistolainen kulttuurilehti oli Jarno Pennasen jul

kaisema ja päätoimittama Kirjallisuuslehti (1932—38). Sen esittelyistä
suunnilleen yhtä suuri osuus oli englantilaisella (20 %), saksalaisella (23
%) ja skandinaavisella (18 %) kirjallisuudella. Keskimääräistä enemmän
lehdessä esiteltiinmyös venäläistäjaneuvostoliittolaistakirjallisuutta. Kol
mesta siinä ilmestyneestä englanninkielistä kirjallisuutta esitelleestä es
seestä kaksi käsitteli Theodore Dreisenaja yksi — Viljo Kajavan kirjoittama
— Walt Whitmania, joka edelleen oli maassamme vähän tunnettu. Kirjalli
suuslehdenkirja-arvostelutkinmuistuttavatperinpohjaisuudessaanjasisäl
lön painavuudessaanpieniä tutkielmia, esimerkiksi Hervey Allenin Antho
ny Adverseä sekä neljää Pearl 5. Buckin teosta käsitelleet artikkelit.
Miten sitten kokonaisuudessaan kehittyi aikakauslehdissä ilmestyneiden

kirjallisuusesittelyjen suuntautuminen eri kielialueiden kirjallisuuksiin?
Aineistonjakautuminen näkyy kymmenvuosittain esitettynä taulukosta 10,
jossa vuosia 19 17—39 koskevat tiedot ovat peräisin Aulikki Holman (1986)
tutkimuksesta.
Skandmaavisen kirjallisuuden osuus aikakauslehdistön kirjallisuusesit

telyistä oli siis huomattavan suuri. Sitä tosin nostaa vuotta 1917 edeltävältä
ajalta se, että taulukon tiedoissa ovat mukana ruotsinkieliset lehdet. Sen

150



Taulukko 10. Suomalaisten aikakauslehtienkirjallisuusesittelyt 1870—1939

Vuodet Skand. Saks. Ransk. Engi. Muu Yhteensä
1870—89 34,0 12,3 9,5 14,3 29,9 100,0
1890—99 37,3 8,2 7,9 11,4 35,2 100,0
1900—09 41,3 10,3 8,7 7,6 32,1 100,0
1910—16 41,9 9,8 12,6 8,4 37,3 100,0

(N) (1496) (391) (374) (388) (1389) (3838)
Yhteensä% 39,0 10,2 9,7 10,1 31,0 100,0

1917—19 31,6 21,2 17,6 16,1 13,5 100,0
1920—24 22,2 26,6 18,2 9,9 23,1 100,0
1925—29 14,0 21,5 22,6 28,8 13,1 100,0
1930—34 15,0 29,7 16,2 24,2 14,9 100,0
1935—39 24,1 21,2 13,8 21,9 19,0 100,0

(N) (467) (530) (380) (507) (380) (2264)
Yhteensä % 20,6 23,4 16,8 22,4 16,8 100,0

Lehdet, joista esittelyjen maarat on laskettu, on lueteltu lähdeluettelossa. Vuosien
19 17—39 osalta lähteenä on Holma 1986 (liitetaulukko). Holman aineistoon ei
kuulu ruotsinkielisiA lehtiä; sen sijaan siinä ovat mukana myös tietokirjallisuuden
esittelyt.

sijaan ranskalaisen, saksalaisenja engianninkielisen kirjallisuuden osuudet
ovat keskenään samaa luokkaa. Englanrnnkielistä kirjallisuutta esiteltiin
jopa niukasti enemman kuin saksalaista vuosisadan vaihteeseen saakka,
jonka jälkeen voimasuhteet vaihtuivat. Engianninkielisen kirjallisuuden
esittelyissä ei ole havaittavissa samanlaista kasvua kuin vastaavana aikana
englannista tehtyjen suomennosten määrissä.
Skandinaavisen kirjallisuuden osuus oli suurin heti itsenäisyyden ajan

alussa, mutta se nousi uudelleen 1930-luvun lopulla, jolloin tapahtui myös
poliittisella tasolla tietoista suuntautumista muihin Pohjoismaihin. Vähiten
sitä esiteltiin aitosuomalaisuuden ja kielitaistelun vuosina 1920-luvulla ja
1930-luvun alussa. Pohjoismaista kirjallisuutta esittelivät erityisesti Aamu,
Kirjallisuuslehti sekä molemmat Tulenkantajat.
Eniten sotienvälisenä aikanaesiteltiinkuitenkin saksalaistakiijallisuutta,

jonka osuus oli suurimmillaan 1920- ja 1930-luvun alussa. Siihen olivat
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suuntautuneet johtavat kulttuurilehdet Aika ja Valvoja. 1930-luvun alussa
saksalaisesta kirjallisuudesta kirjoitettiin myös lehdissä Kirjallisuuslehti,
Pohjatuuli, Päiväkirja ja Tulenkantajat.
Ranskalaisen kirjallisuuden osuudessa ei tapahtunut aivan yhtä suuria

muutoksia kuin muissa ryhmissä; suurimmillaan se oli kansainvälisyyden
kultaisina vuosina 1920-luvun lopulla. Eniten sitä esittelivät Sininen kirja
ja Valvoja-Aika. Venäjän kirjallisuutta käsiteltiin koko ajanjakson ajan
hyvin vähän. Muiden kirjallisuuksien joukossa erityisesti heimokansojen
kirjallisuuden osuus oli ajoittain varsin suuri, korkeimmillaan noin neljä
prosenttia. Siitä kirjoitti etenkin Valvoja-Aika.
Tämän tutkimuksen kannalta on merkittävää, että engianninkielistä kir

jallisuutta käsiteltiin aikakauslehdissä suhteellisen vähän huolimatta siitä,
että sen osuus suomennetusta kirjallisuudesta oli ensimmäisen maailman
sodan ajoista lähtien kasvanut nopeasti. Kuten Aulikki Holma (1986, 158)
tutkimuksessaan toteaa, lehtien kiinnostuksessa englanninkieliseen kiijal
lisuuteen ilmeni jyrkkiä muutoksia ja vaihteluita erityisesti itsenäisyyden
ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa. Engiarminkielisen kirjallisuuden
osuus oli alimmillaan 1920-luvun alussa, kohosi vuosikymmenen lopulla
voimakkaasti ja väheni sitten tasaisesti 1930-luvulla.
Yksi syy esittelyjen määrän vaihteluun oli, että engianninkielistä kirjal

lisuutta esittelivät erityisesti pienet ja lyhytikäiset vaihtoehtolehdet, kun
taas johtavat kulttuurilehdet eivät seuranneet engianninkielisen maailman
kirjallisuuden virtauksia. 1920-luvun lopun nousu oli yksinomaan Sinisen
kirjan ansiota, joka itse asiassa keskittyi moderniin engianninkieliseen
suomentamattomaan kirjallisuuteen. 1930-luvulla englanninkielisestä kir
jallisuudesta kirjoitettiin eniten Kirjallisuuslehdessä, Suomalaisessa Suo
messa, Tulenkantajissa ja Päiväkirjassa. Muissa se jäi hyvin vähälle huo
miolle. Mainituista lehdistä vain Suomalainen Suomi jatkoi ilmestymistään
tutkittavankaudenjälkeenkin, mutta osaltaan ne kaikki olivatmuuttamassa
kulttuuri-ilmastoa suopeammaksi angloamerikkalaiselle kiijallisuudelleja
yleisemmin ottaen modemffle kirjallisuuskäsitykselle.
Yleistäenvoi todeta, että angloamerikkalaisen kaunokiijallisuuden osuus

aikakauslehdistön esittelemästä kirjallisuudesta oli 1800-luvulla suunnil
leen vastannut sen osuutta kirjatuotannosta samoin kuin Suomen yleistä
kulttuurisuuntautumista; engianninkielistä kirjallisuutta esiteltiin jonkin
verran vähemmän kuin saksankielistä ja enemmän kuin ranskankielistä.
Myöskään kirjatuotannon jakaumasta ei sen asema kritiikissä poikennut.
Vuosisadan vaihteenjälkeen angloamerikkalaisen kirjallisuuden osuus kir
jallisuusesittelyistäei sensijaan kehittynyt lainkaan samalla tavoinkuin sen
osuus kirjatuotannosta. Sotien välisenä aikana kulttuuripoliittiset vastak
kainasettelut vaikuttivat lisäksi niin, että angloamerikkalainen kuktuu
risuuntaus alkoi näkyä kirjallisuuden esittelytoiminnassa vasta 1930-luvun
lopulla.
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Kirjallisuudentutkimukset

Edellä todettiin, että akateemisessa maailmassa vaihdos saksalaisesta an
gloamerikkalaiseen kulttuuriorientaatioon tapahtui erityisen hitaasti. Tämä
näkyymyös siinä, että engianninkielistä kirjallisuutta tutkittiin koko puhee
na olevan ajanjakson ajan suhteellisen vähän. Seuraavassa taulukossa (11)
ovat kirjallisuudentutkimusten jakaumat kielialueittain. Lukemat on saatu
olemassa olevien kirjallisuudentutkimusten bibliografioiden avulla, ja se
käsittää muitakin kuin akateemisia tutkimuksia.
Taulukko osoittaa, että pohjoismainen kirjallisuus oli niin 1 800-luvulla

kuin myöhemminkin Suomessa harjoitetun kirjallisuudentutkimuksen kes
keinen kohde. Tutkimusten kokonaismäärä laski vuosisadan puolessa vä
lissä, mutta nousi uudelleen 1880-luvulta alkaen. Skandinaavisen kirjalli
suuden osuus nousi ensin, ja sitä seurasivat 1890-luvulla erityisesti ranska
lainen, mutta jossain maarm myös saksalainen ja venäläinen kirjallisuus.
Kaikkein vähiten lisääntyi engianninkielisen kirjallisuuden tutkimusten
määrä, ja valtaosa niistä kohdistui jatkuvasti Englannin kirjallisuuteen.
Yhdysvaltain kirjallisuutta tutkittiin vähän ja satunnaisesti.
Lisäksi englanninkieliseen kirjallisuuteen kohdistuneiden tutkimusten

tekijöitä on ollut lukumäaräisesti huomattavasti vähemmänkuin saksankie
lisen, ranskankielisen tai pohjoismaisen kirjallisuuden tutkijoita. Tämä on
ymmärrettävääkulttuuriorientaatiostajohtuvan engianninkielenjakulttuu
rin muita heikomman tuntemuksen valossa.
Englantilaisen kielialueen kirjailijoista Shakespearen asema ldassilckona

Taulukko]]. Suomalaiset kirjallisuudentutkimukset 1890—1939

Vuosi Ska Sa Ra Eng Amer Muut Yhteensä

1890—1900 238 88 172 36 8 157 699
1901—09 121 52 77 23 1 106 380
1910—19 244 57 146 55 9 170 681
1920—29 154 60 50 37 13 143 457
1930—39 137 61 76 35 5 151 465

N 894 318 521 186 36 727 2682
% 33,4 11,9 19,4 6,9 1,3 27,1 100,0

Selitykset: Ska = skandinaavinen, sa = saksankielinen, ra = ranskankielinen, eng
= engianninkielinen, amer = amerikkalainen ja muu = muu kirjallisuus.

Lähteet Lehtinen 1988 (vuodet 1890—1900) ja Luettelot... (vuodet 1901—39).
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oli Suomessa varsinkin 1800-luvulla ehdoton — onpa puhuttu jopa Shakes
peare-kultista; tällainen arvostus vallitsi tosin koko Euroopassa. Eräänlai
nen Shakespeare-spesialisti meillä oli filosofian ylimääräinen professori,
myös kirjastonhoitajanapitkään toiminutWilhelmBolin (1 835—1924),joka
laati kuusi artikkelia Shakespearesta 1879—96. Nämä enimmäkseen varsin
pitkät esseet käsittelivät Shakespearen näytelmien eri tulkintoja niin näyt
tämöllä kuin tutkimuksissakin. Bolin julkaisi artikkelinsa lähinnä saksan
kielisissä lehdissä; nämä Bolinin artikkelit eivät siis olleet tarkoitettuja
kotimaiselle — edes ruotsinkieliselle — yleisölle.
Laajemmalle yleisölle kuin Bolin sen sijaan kirjoitti myöhempi Shakes

peare-tutkija Mikko Erich, jolta 1916 ilmestyi mittava teos William Sha
kespeare ja hänen runoutensa. Kirjan julkistaminen ajoitettiin varta vasten
Shakespearen kuoleman 300-vuotisjuhlaan, joka herättikin paljon huo
miota suomalaisissa lehdissä. Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluu mai
nitun kirjan lisäksi kolme Erichin artikkelia Shakespearesta (vuosilta 1914,
1916 ja 1936). Vuosina 1909—10 Erich toimi Valvojan arvostelijana ja
esitteli tuolloin englannista suomennettuakiijallisuutta, enimmäkseennuo
risokirjallisuutta. Arvioissaan Erich toi esiin oman odotushorisonttinsa,
johon erityisesti olivat vaikuttaneet Cooperin intiaaniseikkailut ja Twaimn
poikaromaanit. On ilmeistä, että monen muunkin portinvartijan — esimer
kiksi Hanna Andersinin, Helmi Krohnin ja ilmarin Havun — käsitykset
hyvästä nuorisokirjallisuudesta olivat muovautuneet vastaavanlaisten var
haisten lukukokemusten perusteella.
Ensimmäisenä selvästi englanninkieliselle kielialueelle suuntautuneena

tutkijana voi pitää Yrjö Hirniä (1870—1952), jonka tutkimukset liikkuivat
laajalla alueella antropologiasta, taiteen sosiologiasta ja psykologiasta es
tetiikkaan ja kirjallisuushistoriaan. Edvard Westermarckin vaikutusta on
nähtävissä Hirnin varhaisessa kiinnostuksessa antropologisiin ongelmiin
sekä hänen suuntautumisessaan angloamerikkalaiseen tutkimusperintee
seen. Myös Hirnin välittömästi kirjallisuudentutkimukseen liittyvät työt
ovat aihevalinnaltaan usein epäortodoksisia: Hirn osoitti miehymystämar
ginaalisiin kirjailijoihinja kirjallisuuden ilmiöihin. Hänen tutkimuskohtei
taan olivat muiden muassa matkakuvaukset ja robinsonadit.
Gunnar Castrn (1878—1952), josta tuli 1924 kotimaisen kirjallisuuden

professori, tutki lähinnä suomenruotsalaistaja skandinaavistakirjallisuutta.
Varsinkin 1900-luvun alkuvuosina (toimittaessaanmuunmuassaEuterpea)
hän kuitenkin esitteli runsaasti myös eurooppalaista — myös englanninkie
listä -kirjallisuutta. Castrninmielenkiinto näyttää kohdistuneen erityisesti
kolmeen kiijailijaan: Bemard Shawhon, OscarWildeenja EdgarLee Mas
tersiin. Näistä kaikista Castrn kirjoitti useita artikkeleja. Lisäksi hän laati
esipuheen Wilden teoksen De Profundis suomennokseen (Otava 1907).
Shawista hän kirjoitti pienen kirjasen Konst och Kultur -sarjaan ja Master
sista esseen jo 1916, vain vuosi Spoon River Anthologyn ilmestymisen
jälkeen. Voi todeta, että Castrn seurasi valppaasti aikansa uusinta kiijalli
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suutta: suomenkielisellä puolellahan Masters tuli tunnetuksi vasta vuosi
kymmeniä myöhemmin.
EinoRailohoiti yliopiston sivutoimistadosentuuria,mutta teki päätyönsä

yliopiston ulkopuolella, lähinnä sanomalehti- ja kustannusalalla. Tutkijana
Railo keskittyi kirjallisuushistoriaan, ja hänen 1925 ilmestynyt väitöskir
jansa Haamulinna tarkastelee Englannin kauhuromantiikkaa. Kuten H. K.
Riikonen (1989, 64) toteaa, on yllättävää, että Raio suuntautui juuri eng
lantilaisen kirjallisuuden tutkimukseen; hänhänoli opiskellutmuunmuassa
historiaa ja suomen kieltä sekä harrastanut kansallisia kysymyksiä. Railon
suuntautumiseen— samoin kuin tutkimuskohteen valintaan—lienee vaikut
tanut Yrjö Hirn. Mainittakoon, että Haamulinna ilmestyi 1927 englanniksi,
ja siitä on jopa otettu uusi painos Yhdysvalloissa. Teos on saanut uutta
huomiota erityisesti dekkarien harrastajien ja tutkijoiden piirissä; se onkin
laaja tietopaketti vähän tutkitusta aiheesta. (Riikonen 1989, 63, 140).
1930-luvun alussa Raiosta tuli suorastaan Englannin kirjallisuuden pää

esittelijä Suomessa. Hän piti muun muassa radioesitelmän Englannin kir
jallisuudesta 1930 (julkaistu Valvojassa 1931) ja kirjoitti esseet Sinclair
Lewis, Walter Scott, Mr. Pickwickja Kadotetun Paratiisin maailmankuva,
jotka ilmestyivät Valvojassa. Asemansa Railo lienee saanut Valvojan pää
toimittajan Rafael Koskimiehenmyötävaikutuksella. Lisäksi Railo kirjoitti
väitöskirjansa aineistoon liittyvänMatthew Gregory Lewisin elämäkerran,
jota ei koskaan julkaistu (Riikonen 1989, 63).
Railo teki lisäksi suururakan kirjoittaessaan neliosaisen Maaihuankiijal

lisuuden historian, joka ilmestyi vuosina 1933—37. Railonhistoria on saanut
varsin yksimielisen tuomion moralisminsa vuoksi, eikä sitä ole juuri käy
tetty korkeakouluopetuksessa. Lajissaan merkittävämpi lienee sen sijaan
Railon toimittama Englantilaisen kirjallisuuden kultainen kirja (1933) (vrt.
s. 63—64). Railo laati teokseenjohdannon sekäkirjailijoidenesittelyt. Kuten
edellä todettiin, Railon valikoimassa korostui vanhempi, erityisesti roman
tiikan kauden kirjallisuus. Lisäksi Railon toimintaa ulkomaisen kirjallisuu
den esittelijänä leimasi — H. K. Riikosen ilmausta lainatakseni — “oppimes
tarimaisuus”. Hän noudatti ensi sijassa omia siveellisiäja yhteiskunnallisia
käsityksiään ja otti vasta toissijaisesti huomioon käsiteltyjen kirjailijoiden
aseman kotimaassaan tai heidän vaikutuksensa, merkityksellisyyden. Tä
män vuoksi hän saattoi jättää huomiotta esimerkiksi D. H. Lawrencenja T.
5. Eliotin.
Suomentamattomanenglanninkielisenkirjallisuuden—varsinkinlyriikan

— esittelijänä Englantilaisen kirjallisuuden kultainen kirja on silti edelleen
kin korvaamaton. Ja vaikka Railon moralismi olikin silmiinpistävä piirre
hänen tuotannossaan, niin sen vastapainona oli uutteruus tausta-aineiston
keruussa ja uskollisuus sen antamille viitteille. Joskus näiden kahden tai
pumuksen — moralismin ja pyrkimyksen ymmärtää kirjallishistoriallisia
faktoja — välille syntyi ristiriita, kuten Railon puhuessa viihdekirjallisuu
desta:
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Niin omituiselta kuin asia tuntuuldn ja niin mielellään kuin tahtoisi sellaisen
seikan torjuamahdoffisuuden piiristä, historian kuitenkin täytyy useissa tapauk
sissa todeta, että epäkirjallisuuden alku on ainakin joskus ollut itsensäns. hyvän
kirjallisuuden piirissä.

Railo erikoistui siis tutkimaan nimenomaanEnglannin kirjallisuutta. Sen
sijaan Rcjael Koskimies (1898—1977) tutki ja esitteli niin saksalaista, rans
kalaista, engiantilaista kuin pohjoismaistakin kirjallisuutta. Engiantilaises
takin kirjallisuudesta hän silti laati parikymmentä esittelyä, joista kahdek
sanoli arvosteluja. KaikkienKoskimiehenesittelyjenjulkaisufooruminaoli
Valvoja (1923—44 Valvoja-Aika), jonka päätoimittajanakin hän oli vuodet
1932—41. Koskimies kirjoitti 1920-luvulla joitakin esseitä englantilaisista
kirjailijoista, jotka olivat Joseph Conrad, W. B. Yeats, G. K. Chesterton,
W. H. Davies ja John Masefield. 1930-luvulla esseiden kohteena olivat
tuolloin ajankohtainen Aldous Huxley (kaksi esseetä) jaWalter Scott. Juuri
Scott näyttääkin olleen Koskimiehen mieleisin tutkimuskohde, sillä hän
kirjoitti Scottista — yhdessä Tieckin ja Hugon kanssa — myös kirjassaan
Raunioitten romantiikka (WSOY 1930) sekä monografian Walter Scottin
mestarivuodet (WSOY 1931). Tämän lisäksi Koskimies laati Scottista
esseen Walter Scott novellistinaja esitteli tämän kiijekokoelman.
Siinä missä Railo ei kaihtanut tietyissä asioissa jyrkkää arvotusta ja

käsitteli — mielestäni Hirnin tapaan — myös vähäisempiä kirjailijoita, Kos
kimies keskittyi suuriin kirjailijoihin ja pyrki olemaan arvotuksessaan
varovainen ja tasapuolinen. Kielteisen asenteen hän ilmaisi lähinnä vai
kenemalla.
Suomalaista akateemista kiijallisuudentutkimusta tuntuu tämän tutki

muksen kattamana aikana hionnehtineenkirjallisenmaun eriytymättömyys;
niinpä sekä tutkijoiden että laajemman lukijakunnanmielenkiinnonkohtei
ta olivat Scott, Dickens, Wellsja Galsworthy. Modemistinen tai yhteiskun
takriittinenkirjallisuus eivätinnostaneettutkijoita senparemminkuinlaajaa
yleisöäkään (Londonia ja Sinclairia lukuun ottamatta). Tosin tällaisen
kirjallisuuden saatavuuskin tehtiin laajalle yleisölle vaikeaksi. Muualla
kirjallisuudentutkimusoli kehittynythuomattavasti pidemmällekirjallisuu
den autonomisuuttaja sen esteettistä analyysiä korostavaan suuntaan.

Yleiset kirjastot

Arvosteleva kirjaluettelo portinvartijana
Arvostelevan kirjaluettelon tekee suomennoskirjallisuuden välittymisen
tutkimisen kannaltamielenkiintoiseksi se, että se edusti 1800-luvultaperiy-
tynyttä, varsinkin kansanvalistuspiireissä vaalittua kirjallisuuskäsitystä.
Tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että tuo käsitys osin vaikutti myös
angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittymiseen niin kustantajien
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kuin kriitikoidenkin piirissä. Sen paras dokumentti on kuitenkin Arvoste
leva kirjaluettelo, jonka arvostuksia seuraavassa lyhyesti luonnehditaan
erityisesti Eija Eskolan (1991) tutkimukseen nojautuen.
Päähuomio Arvostelevan kirjaluettelon arvosteluissa kiinnitettiin kirjo

jen aihepiireihin sekä kirjojen henkilöiden luonteenpiirteisiin ja kehityk
seen. Näitä puolestaan tarkasteltiin vahvasti konservatiivisesta ajatusmaa
ilmasta käsin. Sopimatonta oli esimerkiksi kaikki alkoholiin, seksiin ja
jumalanpilkkaan liittyvä. Yhtenäiskulttuuristapoikkeavat aatteet— sosialis
mi, naisasialiike, idänuskonnotja herätysliikkeet—torjuttiin. (Eskola 1991,
98)
Mainitussa kirjallisuuskäsityksessä nuorisokirjallisuudella oli erityisen

tärkeä tehtävä kasvattajana ja hyvien esimerkkien antajana. Kirjojen tuli
opettaa lapsia ahkeruuteen, rehellisyyteen, isänmaanrakkauteenjajalomie
lisyyteen. (Mp.) Erityisesti huomiota kiinnittää, että 1910-luvulta alkaen
Arvostelevankirjaluettelon arvioissa varsinkin poikalukijan ihanriekuva on
partiolainen. Suositekavinta kirjallisuutta oli sellainen, joka kannusti lapsia
itsenäiseen toimintaan, tulemaan toimeen luonnossaominpäin, reippauteen
ja tottelevaisuuteen. Partiolaiskirjasta tuli suoranainen malli nuorisokirjal
le. Tuohon malliin vertaamalla esimerkiksi Setomn ja Robertsin mutta
myös Gene Stratton-Porterin ja osin Jack Londoninkin kirjat katsottiin
hyvin suositeltaviksi kirjastoihin.
Suhtautwninenvieraisiinmaihinjaniidenkulttuureihinoli Arvostelevas

sa kirjaluettelossa ristiriitaista. Yhtäältä suomennettua kaunokirjallisuutta
esiteltiin hyvänä keinona tutustua muidenmaiden ihmisten elämään, tapoi
hinja historiaan. Toisaalta taas osa kirjallisuutta torjuttiin juuri sen kuvaa
mien olojen erilaisuudenvuoksi. Esimerkiksi englantilaisten ylhäisöpiirien
elämää kuvaavat romaanit nähtiin kansalle vieraiksi. Osaksi tällaiset ro
maanit torjuttiin moraalisista syistä: suomalaisia lukijoita ei haluttu tutus
tuttaa laiskaa ja ylellistä elämää viettävien elämänpiiriin. Toisaalta Peari S.
Buckin kaukaiseen Kiinaan sijoittuvia romaaneja suosittiin niiden aihepii
rin, talonpoikaiselämän, vuoksi. (Emt, 99) Näyttääkin siltä, että vieraiden
olojen kuvaus torjuttiin vertaamalla sitä edellä kuvattuun “vaatimusho
risonttiin”.
Arvosteluissa olivat esteettisetperusteetyleensä toissijaisiamoraalisiin,

uskonnollisiin ja poliittisiin perusteisiin nähden. Arvostelijat eivät pyrki
neet ohjaamaan kirjanvalitsijoita luomaan korkeakiijallista kokoelmaa,
vaan korkeakirjallisuuden katsottiin kuuluvan vain suurten kirjastojen täy
dellisyyteen pyrkiviin valikoimiin. Teoksessa Lainakirja esitetty näkemys,
että kirjastot suuntautuivat korkeakirjallisuuteen 1910-luvulta alkaen, ei
Eija Eskolan mukaan siis pidäkään paikkaansa. (Mp.)
Arvostelevan kirjaluettelon suhde viihdekirjallisuuteen vaihteli sen mu

kaan, minkä tyyppinen viihde oli kyseessä. Kielteisemmin suhtauduttiin
romanttiseenrakkausviihteeseen, esimerkiksiNatalyvonEschtruthin, Hed
wig Courths-Mahlerin ja Charles Garvicen romaaneihin. Siirappimainen
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rakkauskäsitysja eroottinenlataus eivät sopineet kirjoja siveellisistä lähtö
kohdista tarkasteleville arvostelijoille. Dekkarien kohdalla arvostelu oli
usein tyyppiä “niihin kirjastoihin, joihin salapoliisikirjallisuutta yleensä
hankitaan, voidaan tämäkin ottaa”. Suurinta osaa dekkareista arvostelijat
eivät pitäneet keskeiseen kiijastokirjallisuuteen kuuluvina. Seikkailuro
maanien joukosta arvostelijat sen sijaan löysivät useita suositeltavia kirjai
lijoita, esimerkiksi Frank Hellerin, Rafael Sabatinin ja Edgar Rice Bur
roughsin. Seikkailu- ja jännityskirjallisuudesta haluttiin karsia ennen kaik
kea raakuuksia sisältävät kirjat; sen sijaan taitavaa juonenkäsittelyä ja
nokkelaa kuvausta arvostettiin. Myös humoristiset kertomuksetja 1930-lu
vulla yleistyneet pirteät ja vauhdikkaat kuvaukset nykynaisen elämästä
hyväksyttiin. (Emt., 100)

Mitti kirjastoista löytyi?
Miten sitten Arvostelevan kirjaluettelon arviointiperiaatteet todella ohjasi
vat kirjastojen kirjavalintaa? Aiemmin on tutkijoista erityisesti Timo Kuk
kola (1974) pitänyt niiden vaikutusta huomattavana. Eija Eskola (1991,
100—101) on kuitenkin todennut, että tuota vaikutusta on yksittäisten kirjo
jen kohdalla vaikea havaita. Lisäksi kirjastojen kirjanvalitsijat keskittyivät
arvostelijoita enemmän suurten kustannusliikkeiden tuotteisiinja tiettyjen,
suosituiksi osoittautuneidenkiijailijoidenteoksiin. Arvostelevakirjaluette
lo sen sijaan pyrki suosituksillaan monipuolistamaan kirjastovalikoimia —

erityisesti suurissa kiijastoissa. Kiijanhankkijat näyttävät lisäksi suhtautu
neen arvostelijoita jonkin verran myönteisemmin viihdekiijallisuuteen ja
toisaaltajättäneenkaupunkikirjastoissakinkorkeakirjallisuutta hankkimat
ta. Suhteessa viihde- ja korkeakirjallisuuteen on kuitenkin havaittavissa
kirjastokohtaisia eroja erityisesti 1910-luvulta alkaen.
Seuraavassa tarkastellaan sitä, minkälaista englannista suomennettua

kirjallisuutta mahdollisesti jäi levityksen ulkopuolelle. Tätä tutkimusta
varten otettiin painettujen kirjastoluettelojen avulla selvitettäväksi kolme
kysymystä. Ensinnäkin haluttiin tutkia, miten hyvin englannista suomen
nettu kirjallisuus levisi yleisiin kirjastoihin. Tähän liittyen tutkittiin erik
seen, oliko tässä leviämisessä eroja eri kustantajien tuottaman kirjallisuu
den välillä. Lisäksi tutkittiin sitä, miten eri lajeja edustanut kirjallisuus
saavutti yleisiä kirjastoja käyttäneen lukijan. — Näiden tarkastelujen perus
teella haluttiin luoda kokonaiskuva siitä, minkälaista valikoitumista angio
amerikkalaisessa kirjallisuudessa tapahtui matkalla kirjastoihin ja mistä
tämä valikoituminen mahdollisesti johtui. Tutkimus tehtiin ottamalla tar
kasteluun joka viides vuosi julkaistu angloamerikkalainen suomennoskir
jallisuus aina vuoteen 1928, jonka jälkeen painettuja luetteloita ei ollut
saatavissa riittävän monesta kirjastosta. Tulosten tulkinnassa nojaudutaan
lisäksi Eija Eskolan tutkimukseen.
1890-luvulta autonomianpäättymiseen olivat kirjastojen runsaasti hank
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kimiakirjoja ScottinjaDickensinteokset sekäuudemmastakirjallisuudesta
Kipiinginja Cainen teokset ja osa Conan Doylen teoksista. Muun kirjastoi
hin hyvin levinneen kirjallisuuden joukossa on erityisen paljon nuorisokir
jallisuutta, josta mainittakoon G. A. Hentyn Kelpo Poika (Edlund 1893),
Austin Claren (oik. Wilhelmina Martha Jamesin) Ystävykset (Ronelius
1908), Harriet Beecher-Stowen Setä Tuomon Tupa lapsille lyhennettynä
laitoksena (Julin 1908), Mark Twainin Prinssi ja kerjäläispoika (Otava
1908), Henry Rider Haggardin Kuningas Salomonin kaivokset (Otava
1908), Harriet Martineaun Croftonin koulupojat (WSOY 1908), R. L.
StevensoninMustanuoli (Otava 191 3),jaM. L. Gagnerin Sankarien sankari
(Otava 1913). Hyvin levinneiden joukossa oli silti jokunen viihdekirja,
Stanley Weymanin Susi (Otava 1898), Wilkie Collinsin Valkopukuinen
nainen (Karisto 1908), D. C. Murrayn Miljoonia tavoitellessa (Karisto
1908), Robert Hichensin Villilampaita (Otava 1913), Max Pembertonin
Kapteeni Black (Hoim 1908), StanleyWarwickin Vaiheen verkko (Karisto
1913), sekä arvokirjallisuutta, esimerkiksi Lafcadio Heamin Idän ääreltä
(Weilin 1908), Charles KingsleynHypatia(WSOY 1908), JosephConradin
Voirnaihminen (Karisto 1913), J. F. Cooperin Mehiläispyytäjä (Karisto
1913) ja Israel Zangwillin Kerjäläisten kuningas (Otava 1913).
Näyttää siltä, että 1890-luvulta itsenäistymiseen erityisesti Werner Sö

derströmin (WSOY:n) ja Ediundin, 1910-luvulle saakka myös Otavan,
kirjat levisivät hyvin kirjastoihin. Tämä vastaa Eija Eskolan (emt., 61)
tuloksia, joiden mukaan WSOY:n kustannustuotteet pääsivät 1910-luvulla
parhaiten kirjastoihin, Gummemksenja Kariston taas heikosti. 1910-luvul-
lajulkaistujen halpakirjasarjojen kirjat eivät Eskolanmukaan valikoituneet
kirjastoihin.
Tämän tutkimuksen aineistosta levisi yleisten kirjastojen kautta edelleen

huonosti hengellisten kustantajien tuotanto, samoin pienkustantajien tuot
tamatviihderomaanien suomennokset. Tällaisia kustantajia olivat Karjalan
kirjakauppa, Hämeen Sanomat, Weilin, Nurhonen, Osuuskunta Väinämöi
nen, Suomalainen Kansa, Ronelius, Jokamiehen viikkolehti, Helsingin
kustannusosakeyhtiö, Maijamaa, Pauanne ja Osuuskunta Visa.
Mielenkiintoinen on Shakespearen kohtalo kirjastoissa. Eija Eskolan

mukaan (emt., 25, 30—31) Cajanderin ensimmäisiä Shakespeare-suomen
noksia 1 880-luvulla hankittiin tunnollisesti, mutta 1 890-luvulla ja uuden
vuosisadan alussa hankinnat vähenivät. Shakespearea alettiin pitää suurten
kirjastojen kirjailijana.
Vuosina 1918,1923ja 1928 ilmestyneistä aineistoniteoksistakirjastoihin

parhaiten levinneet teokset ovat: Ballantynen Korallisaari (WSOY 1918),
Reidin Mississippin metsästäjäpojat (Karisto 1918), Robertsin Ylämaan
kansaa (WSOY 1918), Jean Websterin Setä Pitkäsääri (WSOY 1918),
Alcottin Sireenien alla (WSOY 1923), Cainen Man-saaren tyttö (WSOY
1923), Ethel M. Dellin Eksyneen erehdys (Kirja 1923), Haggardin Pyhä
kukka (Kirja 1923), Readen Luostari ja Kotiliesi (WSOY 1923), Richard-
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sonin Pamela naimisissa (Karisto 1923), Thackerayn Henry Esmond
(WSOY 1923), Paronitar Orczyn Harmaapukuinen mies (Gummerus
1928), Cainen Sovitus (WSOY 1923), Greyn Viimeiseen mieheen (Kirja
1928), Reidin Päänahan metsästäjät (WSOY 1928) sekä Frank Stocktonin
Länsi-Intian merisissit (WSOY 1928). Tässäkin joukossa on runsaasti
nuorisokiijallisuutta, muttamyösmuutamaklassikko ja puhdas viihdekirja.
Sen sijaan esimerkiksi Jack Londonin teosten suomennokset eivät ole
parhaiten levinneitä, mikä paljolti johtuu niiden jäämisestä osin kaupallis
ten kirjamarkkinoiden ulkopuolelle.
Niin tämän kuin Eija Eskolankin tutkimuksen mukaan selvästi parhaiten

levinneen kirjallisuuden tuottaja oli tällä kaudella WSOY. Kariston laajasta
angloamerikkalaisten romaanien valikoimasta osa levisi hyvin, osa taas
hyvinkin heikosti. Otavalta taas on tässä otoksessa enimmäkseen vain
keskinkertaisesti tai heikosti kirjastojen kautta levinneitä teoksia. Eskolan
(1991, 79) mukaan Gummeruksen suomennosromaaneja hankittiin niihin
paremmin kuin Kariston; sen sijaan Kansanvallan, Otto Andersinin ja
Suomen Lähetysseuran tuotanto oli huonosti saatavissa yleisistä kirjastois
ta.
Heikosti kirjastoihin levinnyt kirjallisuus käsitti tällä kaudella lähinnä

viihdekirjallisuutta. Kustantajina näillä kirjoilla olivat varsinkin Karisto,
Kirja,Minervaja Suomija Satakunnankirjateollisuus. VaikkaKansanvalta
koetti hyödyntääporvarillistenkirjamarkkinoidenvä.lityskanavia, sen teok
set eivät näytä levinneen yleisten kirjastojen kautta. Huonosti levisivät
lisäksi näytelmät, myös Yrjö Jylhän Shakespeare-suomennokset mukaan
luettuina.
1930-luvun osalta on tietoa saatavissa vain Eija Eskolan tutkimuksen

avulla. SenmukaanWSOY:n kustantamaa suomennoskiijallisuuttahankittim tuolloin edelleen ylivoimaisesti eniten. Otavan osuus kasvoi, Kariston
sen sijaan pysyi pienenä. Hankkimatta jätettiin 1930-luvulla erityisesti
salapoliisiromaaneja sekä Marryatin — nuorisolle tarkoitettuja — meriseik
kailujaja Wodehousen huumoria. (Emt., 94—95)
Kirjastojen angloamerikkalaisen kirjallisuuden hankinnoissa korostui

siis vuosina 1890—1939 suurten kustantajien osuus, kun taas pienten kus
tantajien tuotanto löysi huonosti tiensä kirjastoihin. Erityisesti hengellisten
ja poliittisten kustantajien tuotanto kulki muita välityskanavia pitkin. Huo
mattavan vahva asema kirjastokirjallisuudenjoukossa oli WSOY:n tuotan
nolla. Tämä johtuu yhtäältä Werner Söderströmin konservatiivisesta, kan
sallisestaja kristiuishenkisestä kustannuspolitiikasta, toisaalta — osin tähän
liittyen—siitä, että yhtiönkustannusohjelmassaoli pienempi osuus viihteel
läja halpasarjakirjoillakuinKaristonja Otavan tuotannossa. Gurnmeruksen
julkaisutuotannossahan kaunokirjallisuuden osuus oli merkittävä vasta
1910-luvulta alkaen. Yhtiön ohjelmasta valikoituivat kirjastoihin parhaiten
nuorisokirjatja seikkailuromaanit. Suurista kustantajista huonoimmin kir
jastoihin näyttävät levinneen Kariston kirjat. Tämä johtuu viihteen keskei
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sestä osuudesta Kariston tuotannossa, osin ehkä yhtiön käyttämistä välitys
kanavistaja sen huonohkosta maineesta. (Vrt. emt., 105—106)
Kirjastoihin parhaiten levinneiden suomennettujen romaanien keskeisiä

aihepiirejä ovat Eskolan mukaan olleet historia, maaseutu, kansanelämä,
luonto ja ihminen luonnon yhteydessä, ihmisen henkinen kasvu ja sielun-
kuvaukset, perhe ja avioliitto sekä uskonnolliset kokemukset. Kirjastojen
valikoimista sen sijaan karsittiin romanttisia, usein ylhäisön elämää kuvaa-
via rakkausromaaneja, salapoliisi-ja rikosromaaneja sekä osittain ajankoh
taista korkeakhjallisuutta ja klassista korkeakirjallisuutta. Satiiri ja ironia
eivät olleet suosiossa eikä myöskään huumori levinnyt hyvin kirjastoihin.
Näytelmät, runotja antologiat—jotka lukeutuvat pääosin korkeakirjallisuu
teen — levisivät myös huonosti kirjastoihin. (Emt., 106—109)
Eskola (emt., 110—112) on verrannut kirjastoihin hankktua kirjallisuutta

ilmestyrnismääriinkielialueittain. Hän toteaa, että erityisesti pohjoismaista
kirjallisuutta hankittiin enemmän kuin ilmestysmäärät antaisivat odottaa.
Englantilaisen kirjallisuuden hankintaosuus oli suuri 1920-luvulle saakka.
Sen sijaan 1920- ja 1930-luvulla sen osuus ilmestyneestä kirjallisuudesta
oli yli 30 prosenttia mutta hankinnoista vain 17 prosenttia. Amerikkalaisen
kirjallisuuden osuus vastasi Eskolan mukaan paremmin ilmestymismääriä.
Saksalainen kirjallisuus oli hankinnoissa koko tutkimusjakson ajan ali-

edustettuna. Eskola (emt., 111, 112) arvioi syyksi, että saksalaisesta kirjal
lisuudesta ei noussut yksittäisiä kirjastosuosikkeja samalla tavoin kuin
engiantilaisesta tai pohjoismaisesta kirjallisuudesta. Suomennetussa saksa
laisessakirjallisuudessaeimyöskäänollutvastaaviaomiaaihepiirejä. 1920-
luvun osalta aliedustus selittyy lisäksi sillä, että tuolloin runsaasti julkaistu
saksalainen romanttinen viihde ei läpäissyt kirjastojen valintaseulaa.
Yleisissäkirjastoissaoli heikoimmin saatavilla käyttökirjallisuuteenkuu

luva aineisto. Syynä, koska suurin osa siitä oli pienten aatteellisten kustan
tajien tuotantoa,jokakulkeutui lukijalle omia kanaviaan pitkin. Arvokirjal
lisuutta ei hankittu kovin systemaattisesti, ja toisaalta viihdettä karsiutui
sekä kirjaston valintaperiaatteiden että taloudeffisten näkökohtien vuoksi.
Parhaiten levisi ehkä nuorisokirjallisuus, kenties hengellistä lastenkirjalli
suulla lukuun ottamatta. Juuri nuorisokirjaliisuudella oli keskeinen asema
siinä kansallisessa kiijallisuuspolitiikassa, jota erityisesti suurimpien kus
tantajiemme ohjelmat osin heijastivat.

Yhteenvetoa

Katsaus suomennoskirjallisuuden välitysinstituutioiden toimintaan on
osoittanut kaksi asiaa: myös perinteisesti passiivisina pidetyt välittäjät —

kuten kustantajat ja kirjastot — vaikuttivat merkittävästi angloamerikkalai
sen kaunokirjallisuuden profiiliin. Toiseksi tuo vaikutus näyttää olleen
ideologisesti sukua ja yhteydessä 1800-luvulta periytyneisiin käsityksiin
kirjallisuudenja yhteiskunnan suhteesta. Suomalaisen kansallisen kulttuu
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nn sisäiset yhtenäistymispyrkimykset vaikuttivat yhtenäistävästi myös vä
lfttäjien toimintaan ja sen kautta lukijoiden ulkomaisesta kirjallisuudesta
saamaan kuvaan.
Vaikka kirjallisuuskäsitys onkin kirjallisuuden instituution en osissa

ollut varsin yhtenäinen, tämä ei tarkoita, etteikö sille vastakkaisiakäsityksiä
olisi ollut. Ne vain eivät päässeet esille eivätkä vaikuttamaankirjallisuuden
välittymiseen samalla tavoin kuin vallitsevat käsitykset. Oli tosin olemassa
niin sanottujen kaupallisten kirjamarkkinoiden ulkopuolisia välitysme
kanismeja, esimerkiksi työväenliikkeellä ja uskonnollisilla yhdistyksillä,
mutta niiden jakelukanavat olivat rajalliset ja niiden tuotanto jäi vaille
porvarillistenmarkkinoidenjulkisuutta. Lisäksi tänä aikana erityisesti kus
tantajat torjuivat tehokkaasti kaiken ideologisesti poikkeavan toiminnan
kirjallisuuden instituutiosta.
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Keskeiset angloamerikkalaisenkirjallisuuden asemaan Suomessavaikutta
neet historiallisettekijätvoidaanjakaakolmeen ryhmään: a)kulttuuriorien
taatioonhiittyvättekijät, b)suomalaisenkirjatuotannonkehitykseenliittyvät
tekijät ja c) ulkomaisiin kirjamarkkinoihin liittyvät tekijät. Niistä kulttuu
riorientaationmuutos saksalaisesta angloamerikkalaiseen liittyi Englannin
ja Yhdysvaltojen yleisesti lisääntyneeseen teolliseen ja taloudelliseen vai
kutukseen Euroopassa. Sen vanavedessä seurasi myös angloamerikkalai
nen “kulttuuri-invaasio”. Tätä kehitystä Suomessa hidasti kuitenkin saksa
laissuuntaus, joka voimistui akateemisissa piireissä 1800-luvun lopulta
alkaen ja joka liittyi Saksan valtiollisen vahvistumisen aiheuttamaan kuit
tuunvaikutukseen. Suuntaus välittyi ennen kaikkea yliopiston kautta, mikä
tehosti sen vaikutustaja hidasti muutoksia esimerkiksi kielenopetuksessa.
Angloamerikkalaisella suuntauksella ei puolestaan ollut vastaavaa kult

tuuri-instituutioiden tukea. Orientaationmuutos alkoikin ensiksi kulttuurin
periferiassa: viihteen — erityisesti elokuvan ja viihdekirjallisuuden — sekä
nuorisokirjailisuuden alueilla. Muutoskitkaoli suurempi arvokirjallisuuden
kohdalla, missä se väheni 1920-luvun lopulta alkaen, sekä kirjallisuuden
esittely- ja arvostelutoiminnassa. Kielimuuri madaltui yllättävän hitaasti
kielenopetuksen uudistumisen kärsittyä vastaavasta kitkasta. Keskeinen
hidastava tekijä oli yliopiston vaikutus, joka heijastui tehokkaasti kirjalli
suuden instituution eri osien toimintaan. 1930-luvun lopulla tunnettiin
kirjallisuuden instituution eri lohkoilla kuitenkin kasvavaa kiinnostusta
angloamerikkalaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Tämä muutos ennakoi
toisenmaailmansodanjälkeistäkehitystäjaosoittaa,että tuo kehitys ei ollut
pelkästään tai edes etupäässä sodan aiheuttaman henkisen murroksen vai
kutusta.
Eräät kotimaisen kirjatuotannon kehitykseen liittyvät tekijät vaikuttivat

ratkaisevasti angloamerikkalaisen kirjallisuuden aseman kohentumiseen
autonomian ajan loppuvuosista alkaen. Keskeinen tekijä oli kilpailun kiris
tyminen kotimaisifia kirjamarkkinoilla 1900-luvun alussa. Tähän liittyi
myös kaunokirjallisuuden ja sen osana käännöskirjallisuuden merkityksen
kasvu kustantajien toiminnassa. Merkkejä lukijakunnanlaajenemisesta oli
ollut joitakin vuosia näkyvissä, mutta tuota potentiaalista lukijakuntaa ei
ollut saatu aktiiviseksi osaksi kiijamarkkinoita. Kilpailun kiristyminen
pakotti kuitenkin tehostamaan lukijavärväystä, mikä tapahtui ottamalla
käyttöön eräitä muualla jo vakiintuneita kustannustoiminnan menettelyta
poja. Näistä tärkein oli siirtyminen pienten painosten ja korkean hinnan
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politiikasta suurten painostenja halvan hinnan politiikkaan. Samalla käyt
töön tuli myös mainonnan tehostaminen ja tuotannon organisomti sarjojen
avulla.
Ulkomaisilla kirjamarkkinoilla oli nimenomaan angloamerikkalaisella

kustannustoiminnalla edelläkävijän asema: Englannissa ja erityisesti Yh
dysvalloissa oli aloitettu kirjojen laajamittainen tuotanto ja voimakasmark
kinointi. Niiden tuloksena engianninkielinen kaunokirjallisuus ja sen kään
nökset levisivät tehokkaasti eri maihin. Kotimaisen kilpailun kiristyessäja
menekin kasvaessa autonomian ajan lopulla alettiin julkaista entistä run
saammin juuri angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomennoksia, joita oli
erityisen runsaasti tarjolla.
Miksi sitten juuri angloamerikkalaisesta kirjallisuudesta tuli Suomessa

kin niin suosittua? Selitys tähän on todennäköisesti — markkinatekijöiden
ohella — itse kirjallisuuden laadussa. Niin yleisön kuin kustantajienkin
suosima kaunokirjallisuushan on enimmäkseen romaanimuotoista, ja ro
maanin kotimaa on Englanti. Siellä luotiin juuri suurelle yleisölle tarkoite
tunjuoniromaanin perinne, joka on toiminutmallina koko muunmaailman
kirjallisuudelle. Englantilaisen—ja myöhemmin amerikkalaisen—juoniro
maanin etuna on kustantajien kannalta aina ollut, että sen konventiot ovat
laajojenpiirienhelposti omaksuttavissa. Erityisesti nuorisokirjallisuudessa,
joka on keskeinen osa angloamerikkalaista kertomakirjallisuutta, jännittä
vät seikkailutarinat ovat olleet sen menestyksen tae.
Angloamerikkalaisen kirjallisuuden laadullisesta valikoitumisesta Suo

meen on kuitenkin havaittavissa, että arvokirjallisuutta suomennettiin eng
lannista suhteellisen vähän. Erityisesti engianninkielisen runouden suo
mennoksia julkaistiin hyvin niukasti, ja julkaistussa — samoin kuin eniten
esitellyssä—kirjallisuudessa korostui romantiikan kauden runous. Uudem
man lyriikan osin estetistinen, osin radikaali laatu jätti sen Suomessa
tuntemattomaksi. Engianninkielisen draaman tuntemus Suomessa oli puo
lestaan lähes Shakespearen varassa. Modernista dramatiikasta tosin kään
nettiin Wilden ja Shawn tuotantoa jonkin verran vuosisadan vaihteen jäl
keen. Myös angloamerikkalaisen korkeakirjallisen proosan suomennokset
lisääntyivät varsin hitaasti, ja 1910-luvulla sen suhteellinen osuus anglo
amerikkalaisen kirjallisuuden suomennoksista itse asiassa laski. Vasta
1930-luvun lopulla englannista suomennetun arvokirjallisuuden määrä
osoittaa kasvun merkkejä.
Kertomakirjallisuuden klassikoista suomennettiin yleisesti ottaen var

mimminne, jotkavoitiin suunnata nuorisolle. Tämä koskee aivan erityisesti
1 800-luvun amerikkalaisia klassikoita. Toinen yleinen huomio on, että
(kotimaassaan) arvostettujenkaan realistien tuotantoa ei suomennettu pal
jon, usein ei lainkaan, kun taas romantikot pääsivät paremmin kustantajien
seulan läpi.
1900-luvun puolella angloamerikkalaisen arvokirjallisuuden julkisessa

vastaanotossa tapahtui jako kahteen: kriitikot—ja osin muutkin välittäjät —
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jakautuivat perinteisenjamodemistisenkirjallisuudenkannattajiin. Itsenäi
senSuomenkirjallisuuspiireissäedellisetnäyttävätpäässeenvoitolle. Ajan
kohtaisen kirjallisuuden julkaisussa ja esittelyssä seurasi pysähdys, joskin
tilannetta koettivat parantaa eräät liberaalit ja radikaalit ryhmät. Vertailu
Ruotsiin osoittaa, että siellä on aina julkaistu Suomea enemmän niin ulko
maista arvokirjallisuutta yleensä kuin erityisesti merkittävää aikalaiskiijal
lisuutta.
Uuden angloamerikkalaisen kirjallisuuden pääsy Suomen kirjamark

kinoille tapahtuikin ennen muuta viihteen saralla. Kuitenkin viihde hyväk
syttiin kustannustuotantoon vain vähitellen: ensin sitä julkaisivat pienet
kustantajat 1890-luvullaja 1900-luvun alkuvuosina. Sitten esimerkkiä seu
rasivat suuremmatkustantajatyksitellen, paljolti kiristyvän kilpailun pakot
tamina. Sotien välisenä aikana viihdekirjallisuuden julkaisemisesta tuli
ongelma erityisesti maan suunmmille kustantamoffle. Yhtäältä ne pyrkivät
korostamaan kulttuuriprofiiliaan korkeakiqallisen tai vakavan kirjallisuu
denjulkaisijoina, muttajulkaisivat toisaalta runsaastikin viihdekirjallisuut
ta sen kannattavuuden vuoksi. Angloamerikkalaisen kirjallisuuden osuus
myös suurten kustannustalojenjulkaisemista suomennoksistanousikinpal
jolti juuri viihteen—joskin myös nuorisokirjallisuuden — ansiosta.
Suomennettu angloamerikkalainen viihdekirjallisuus jakautuu lähinnä

seikkailu-, rakkaus-jajännitysromaaneihin. Ruotsissajulkaistiin enemmän
rakkausviihdettä sekä rakkaus-ja seikkailuviihteen välimuotoja. Suomessa
taas olivat suositumpia seikkailuromaanit, erityisesti erämaaseikkailut.
Niistä tosin keskityttiin muutamaan kirjaiijaan. Sen sijaan niin sanottu
leikilhinen kerronta ei Suomessa saanut laajaa lukijakuntaa.
Muusta angloamerikkalaisesta kaunokirjallisuudesta suurin osa oli hen

gellistä kirjallisuutta, joskin sen suhteeffinen osuus suomennoksista vähen
tyi 1800-luvun loppua lähestyttäessä. Englantilaisten hartauskirjojen ja
pyhäkoulukirjallisuuden aika alkoi olla ohitse; sen sijaan amerikkalaisen
hengeifisen romaanin nousukausi vuosisadan vaihteessa heijastui Suo
meenkin, ja monet lajityypin edustajista myös suomennettiin.
Valtaosan englannin kielestä suomennetusta kaunokirjallisuudestamuo

dosti koko tutkimuksen kattaman ajan englantilainen kirjallisuus, joskin
ainerikkalaisenkirjallisuuden osuus lisääntyi tasaisesti 1900-luvun puolel
la. Erityisesti käyttökirjallisuudesta suurin osa oli engiantilaista alkuperää,
vaikka vuosisadan vaihteessa myös sen yhdysvaltalainen osuus kasvoi
tilapäisesti. Myös englannista suomennettu arvokirjallisuus oli hallitsevasti
brittiläistä perua, ja vasta 1930-luvulla amerikkalaisenkirjallisuuden osuus
nousi yli kolmannekseen. Yllättäenmyös suurin osa viihdekirjallisuutta tuli
viihteen kukoistuskausien aikanakin Englannista. Englannista suomenne
tun viihdekirjallisuuden levikin kasvua on siis väärin samastaa amerikka
laisuuden leviämiseen. Sen sijaan suomennetusta nuorisokirjallisuudesta
Yhdysvaltojen osuus oli varsin korkea jo vuosisadan vaihteessa, ja 1930-
luvulla se jopa ohitti englantilaisen aineiston.
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Kansainyhteisön kirjallisuus jäi varsin vähäiseksi englannista suomen
netussa kirjallisuudessa. Mikäli sitä käännettiin, syynä oli useimmiten
menestys Euroopankulttuurikeskuksissa, erityisesti Englannissa. Kyseessä
oli yleensä kanadalainen tai australialainen viihde- tai nuorisokiijallisuus;
arvokirjallisuudeksi katsottava suomennettu kansainyhteisön kirjallisuus
oli pelkästään kanadalaista alkuperää. Kaukaisemmista dominioista ei tut
kimuksen kattamalla kaudella vielä saatu juuri lainkaan kirjallisuutta.
Angloamerikkalaisen kirjallisuuden tuotannon jakautumisessa eri kus

tantajatyyppien kesken tapahtui tutkimusaikana huomattavia muutoksia.
1800-luvun puolella eivät kaupalliset kustantajat vielä julkaisseetmerkittä
viä määriä englantilaisen kirjallisuuden suomennoksia. Sen sijaan vuosisa
dan vaihteessa vilkkaasti toimineet pienet kustantajat julkaisivat jo kohta
laisen paljon suomennoksia engianninkielestä uudelle, laajenevalle lukija-
kunnalle.
Suurtensuomenkielisten yleiskustantajientuotannossaenglarminkielisen

kirjallisuudenosuus kasvoi varsinaisesti vastamaailmansodan aikana. Seu
raava huomattava nousu tapahtui lamakauden jälkeen 1930-luvun lopulla,
jolloin suurimmat kustantajat julkaisivat fonnulaviihteen ohella jo uusinta
vakavaa viihdettä. Muutaman viihteeseen erikoistuneen kustantajan ohjel
mistoissa taas englannin kielestä tehdyt suomennokset muodostivat valta
osan.
Angloamerikkalaisen kirjallisuuden asemaan ovat edellä kuvattujen

yleisten kehityslinjojen lisäksi vaikuttaneet myös kustantajien yksilökoh
taisetlinjatjamieltymykset. Angloamerikkalaiseenmaailmaan suuntautu
neita ovat olleet erityisesti Kariston Väinö Hämeen-Anttila ja jossainmää
rin WSOY:n Jalmari Jäntti. Werner Söderströmin ja K. 3. Gummerus
Osakeyhtiön tuotannossa viihde —ja siten myös angloamerikkalainen kir
jallisuus — sai sijaa muita hitaammin. Juuri kysymys viihdekirjallisuuden
hyväksyttävyydestä oli suurille kustannusliikkeille kuuma peruna.
Aikakauslehdistössä angloamerikkalaista kaunokirjallisuutta esiteltiin

keskimäärin vähemmän kuin skandinaavista, saksalaista ja ranskalaista.
Suuria eroja ei kuitenkaan ollut. 1800-luvun lopulta lähtien suomen- ja
ruotsinkielisten lehtien välillä on kuitenkin havaittavissa tärkeä ero ulko
maisen kirjallisuuden esittelyssä: ruotsinkieliset lehdet esittelivät uudem
paa ja ajankohtaisempaa kirjallisuutta kuin suomenkieliset. Niissä arvos
tukset olivat myös akateemisempia eli älyllisyyttä, erittelyä ja taiteen au
tonomiakäsitystä korostavia. Lisäksi ruotsinkieliset lehdet olivat valmiim
pia esittelemään myös avantgarde-kirjallisuutta.
Sotien välisenä aikana kirjallisten aikakauslehtien kesken syntyi kiijalli

suuden kentällä toinenkin vastakkainasettelu. Johtavissa kulttuurilehdissä
esiteltiin hyvin vähän englanriinkielistä kirjallisuutta, mutta sen vastapai
noksi muutama pieni liberaalien tai vasemmistolaisten toimittama lehti
esitteli runsaastikin uutta, jopa suomentamatonta, ja nimenomaan hallitse
vaan kirjallisuuskäsitykseen sopimatonta engianninkielistä kirjallisuutta.
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Niin sanotun suuren yleisön lukutottumuksiin ei lehtikritiikki tutkimuk
sen kattamana aikana nähtävästi paljoakaanvaikuttanut. Enemmänkin niitä
lienevät muokanneet eri vä.littäjien kirjavalintoja ohjanneet periaatteet,
joista osa oli talous- ja osa kulttuuripohittisia.
Kirjastojenkokoelmiinsakelpuuttaman englannista suomennetun kirjal

lisuudenjoukosta karsiutui eniten pienten, erityisesti aatteellisten kustanta
jienjulkaisemaa kirjallisuutta. Tällä aineistolla olikin yleensä omatjakelu
kanavansa. Lisäksi tapahtui ilmeisesti aineiston lajityyppiin liittyvää kar
sintaa. Suhteellisesti huonoimmin levisi käyttökirj allisuus, jolla silläkin oli
omat leviämiskanavansa; viihdettä puolestaan karsittiin osin kirjastojen
“siveellisten” valikointiperiaatteiden, osin taloudellisten näkökohtien
vuoksi. Arvokirjallisuuskaan ei ole levinnyt kovin hyvin ainakaan pieniin
kirjastoihin. Sen sijaan nuorisokirjallisuus näyttää läpäisseen valikoijien
suotimet parhaiten.
Onko angloamerikkalaisen kirjallisuuden välittymisessä 1890—1939 ha

vaittavissa yleisiä periaatteita ja kehityslinjoja? Erään valtavirran engian
nistakin suomennetun kirjallisuuden valikoitumisessa ja vastaanotossa
muodostaa puhdashenkinen, maaihnankatsomukseltaan uskonnollispoh
jainen romaanikirjallisuus, joka oli sekä suuren yleisön että portinvartijoi
den suosimaa. Se perustunee etenkin 1800-luvun puolella vallinneeseen
kansankirjallisuuden ja hengellisen kirjallisuuden muokkaamaan odo
tushorisonttiin. Julkaistavan kirjallisuuden tuli tuohon honsonttim sopiak
seenollavakavaa, puhdashenkistäjakansantajuista. Sisällöllistäpainavuut
ta pidettiin ensisijaisena esteettisiin arvoihin nähden. Mielenkiintoista on
havaita, että 1800-luvulta periytyvän odotushorisontin jatkuvuutta vielä
1900-luvulla osoittavat sellaisten kirjailijoiden kuin Peari S. Buckin, Hali
Cainen, Florence L. Barclayn tai CharlesMorganin romaanien suomennos-
määrät ja hyvä vastaanotto täällä. Kyseistä odotus- ja vaatimushorisonttia
käyttivät kirjallisuuden mittapuuna erityisesti kansanvalistuspiirit, ja se
vaikuttikin myös englannista suomennetun nuorisokirjallisuuden valintaan
ja vastaanottoon.
Erityisesti angloamerikkalaisen kirjallisuuden välittymistä Suomessa

edisti toinenkin juuri sille tyypillinen ja suomalaisten makua vastaava
piirrekasauma. Näitä, varsinkin engiantilaiselle romaanille luonteenomai
siksi nähtyjä piirteitä ovat menneen, idyllisen maailman nostalginen ku
vaus, huumori, romantiikka, seikkailutja tavallisten ihmisten myötäelävä
kuvaus. Nämä piirteet sopivat yleisestikin Suomessa suosittujen ja arvos
tettujen angloamerikkalaisten kirjailijoiden teoksiin, esimerkiksi Dicken
sin, Galsworthyn, Mitchellin, Bmntn sisarusten, Charles Morganin, Scot
tin ja myöhemmin Steinbeckin tuotantoon. Tosin myös formulaviihde —

lähes maantelmänmukaisesti — pyrkii lukijan eläytymisen helpottamiseen,
usein huumorinjajännityksen avulla. Kestosuosikki angloamerikkalaisesta
viihdekirjastakin näyttää tulleen vain, jos siinä lisäksi oli menneen elämän
muodonnostaigista kuvausta (Mitchell), huumoria (Dickens) tai romantiik
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kaa (Brontt, Mitchell).
Sen sijaan kirjailijat, joiden teoksia leimaa ihmisen raadollisuuden ku

vaus, yhteiskunnan epäkohtien paljastaminen, vieraiden olojen kuvaus tai
vain kielellinen ja muu ilmaisullinen kokeilu, eivät saaneet yhtä laajaa
hyväksyntää. Näistä syistä jäivät Suomessa “varjoon” esimerkiksi Lauren
ce Sterne, Thomas De Quincey, James Joyce, D. H. Lawrence, Aidous
Huxley, Virginia Woolf, Henry James tai George Moore, kun taas Scott,
Dickens ja Galsworthy olivat myös akateemisten kriitikoiden suosikkeja.
KutenAnnamari Sarajas(1957) edeifisistä sanoo: “Ihmisen sisäistäpaljaut
ta eivät näissä teoksissa verhoa menneiden aikojen naamiot”; kuitenkaan
niin suomalainen kriitikko kuin suomalainen lukijakaan ei osannut tätä
rehellistä paljautta arvostaa.
Näyttääkin siltä, että suomalaisen kulttuurin vahvasti keskihakuiset voi

mat 1900-luvullaja erityisesti sotien välisenä aikana aiheuttivat ideologisen
yhtenäistymiskehityksenkirjallisuuden instituution eri osissa — niin kustan
nus- ja kirjakauppa-alalla kuin julkisen kritiikinkin piirissä. Täten myös
suomalaiselle kulttuurieliitille — tai sen valtaosalle — oli ominaista pikem
minkin romantiikan kuin modernin realistisen tai esteettisesti kokeilevan
kirjallisuuden arvostus. Se ei tässä suhteessa ole jyrkästi erottautunut taval
lisistalukijoista. Samoinulkokirjallistenkriteerienpainoarvokirjallisuuden
vastaanotossa säilyi meillä ehkä pidempään kuin muualla. Eron huomaa jo
verrattaessa saman ajan suomenkielisten ja suomenruotsalaisten kriitikoi
den, tutkijoiden ja kustantajienkin arvostuksia; jälkimmäisissä korostavat
enemmän älyllisyys, kansainvälisyys, esteettinen enttelytaito ja taiteen
autonomiakäsitys.
Kirjallisuuden erityistietoutta vaativat teokset eivät siis saaneet englan

nista suomennetussakiijallisuudessa suurta osuutta. Klassikoitaei suomen
nettu tai jos suomennettiin, ne valittiin suomalaiseen odotushorisonttiin
sopivista kirjailijoista kuten Dickens, Scott, Brontt. Toinen — erityisen
yleinen — vaihtoehto oli valita ne kirjailijoista, joiden teokset voitiin suun
nata nuorisolle. Juuri nuonsokirjallisuus näyttaakin angloamerikkalaisen
kaunokirjallisuudenjulkaisutoiminnassa olleen keskeinen alue.
Angloamerikkalaisen kirjallisuuden valikoituminen suomalaiseen kult

tuuriin ei luonnollisesti johdu pelkästään edellä kuvatuista odotushorison
teista. Pienen maan suppeassa käännöskirjatuotannossa ulkomaisen kirjal
lisuuden profiili kaventuu väistämättä — jotkin piirteet korostavat, toiset
karsiutuvat. Tämä on tuskin erityisesti suomalainen ilmiö. Sen sijaan ky
seistä kaventumista ovat tässä tutkimuksessa kuvattuna aikana olleet omi
aan edistämään tietyt suomalaisen yhteiskunnan keskihakuiset, yhtenäistä
vät pyrkimykset. Koska tuo yhtenäistyminen kattoi kaikki kirjallisuuden
välittymisestä vastaavat instituutiot — tutkimuksen, kustannustoimen,
myyntiorganisaation, kirjastoalanja osin julkisen kritiikinkin — se vaikutti
merkittävällä tavalla siihen, millaiseksi angloamerikkalaisen kirjallisuuden
profihi suomalaisen kirjallisuuden omassa kentässä muodostui.
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TUTKIMUKSENRAJOISTA JA METODISTA

Tämä tutkimus keskittyi välittäjien—erityisesti kustantajien — rooliin agio
amerikkalaisen kaunokirjallisuuden profihin muovaajina Suomessa 1890-
1939. Aineiston tärkeimmän osanmuodostivat angloamerikkalaisen kirjal
lisuuden suomennokset sekä sitä koskevat esittelyt aikakauslehdissä. Ai
neiston perusteella tehtiin päätelmiä siitä, miten hyvin suomalaiset tunsivat
angloamerikkalaista kaunokirjallisuutta. On kuitenkin huomattava, että
tämä näkokulma ei ole kattava. Seuraavassa käsitellään lyhyesti tutkimuk
sen rajoituksia johtopäätösten arvioinnin ja jatkotutkimuksen kannalta.
Tutkimuksessa käsiteltiin kirjamuotoisia suomennoksia, mutta jätettiin

käsittelemättä useita muita tärkeitä suomennostenjulkaisufoorumeja. Sel
laisia olivat esimerkiksi kirjallisuusaibumit, antologiat sekä sanoma- ja
aikakauslehdistö. Ne olivat aikanaan merkittäviä julkaisukanavia, ja eten
kin sanomalehdistö tarjosi luettavaa myös laajalle yleisölle.
Tutkimuksenkattamana aikana luettiin angloamerikkalaistakaunokiijal

lisuuttamyösmuunkielisinä laitoksina. Tärkeäkanava olivat ruotsinkieliset
laitokset. EnsinnäkinSuomessajulkaistiinangloamerikkalaisenkirjallisuu
den ruotsinnoksia. Lisäksi käännöksiä tuotiin Ruotsista. Olli Jalosen mu
kaanRuotsin osuus kaikesta kirjojenja lehtien tuonnista Suomeen oli sotien
välisellä ajalla peräti 70 prosenttia (Jalonen 1985,46—49). Tuostakin tuon
nista huomattava osa oli todennäköisesti ulkomaisenkirjallisuuden ruotsin
noksia.
Lisäksi suurimpien kaupunkien kirjakaupoissa alkoi vuosisadan vaih

teessa olla saatavilla varsin runsaasti ulkomaista kirjallisuutta myös alku
ja muun kielisinä laitoksina. Engianninkielisen kulttuurin invaasio alkoi
näkyä kirjakaupoissa siellä jo ennemmin kuin suomennoskirjallisuudessa.
(Ks. tarkemmin Kovala 1991, 49—50) Englanninkielisen kirjallisuuden
tuontia tosin haittasi korkea hinta, joka johtui yhtäältä valuuttakursseista,
toisaalta englantilaisten kirjakauppojen perinteisestä tavasta olla antamatta
kirjoja myyntitiliin. Saksalaisesta, engianninkielisiä kirjoja sisältävästä
Tauchnitz-saij asta tulikin hyvin tärkeäuusimmasta englanninkielisestäkir
jallisuudesta kiinnostuneille.
Merkittäviä kirjallisuutta koskevan tiedon välittäjiä olivat teatteri ja

elokuva. Näiden merkitykseen työssä vain viitattiin lyhyesti, mutta ne ovat
kiinnostava ja vähän tutkittu osa kirjallisuuden välitysmekanismia (Sevä
nenja Turunen 1990, 131—133).
Mainitut välityskanavat—elokuvaa lukuun ottamatta—tavoittivatkuiten

km pääosin keskiluokkaan kuuluvan yleisön, joka osasi vieraita kieliä, ja
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jolla oli halu ja mahdollisuus “arvokkaisiin” kulttuuriharrastuksiin kuten
teatteriin. Laaja lukeva yleisö oli vielä riippuvainen suomenkielisestä kir
jatuotannosta ja yleiset kirjastot olivat heille tärkeä välityskanava. Siten
suomennetun kirjallisuuden kuvailu kertoo paljon myös siitä, minkälainen
kuva laajalle yleisölle saattoi angloamerikkalaisestakirjallisuudestasyntyä.
Tutkimuksen aineiston perusteella pyrittiin tekemäänpäätelmiäyleisestä

lukemiskulttuurista. On ilmeistä, että välittäjien valinnoissa heijastuvat
laajemmankin yleisön kirjalliset mieltymykset, mutta on vaikea määrittää,
missä määrin puheena olevat mieltymykset ja odotukset olivat vallalla
sivistyneen yleisönosan ja mitkä myös laajemman lukijakunnan piirissä.
Tässä tutkimuksessa sivistyneen yleisön makua tuo korostuneesti esiin se,
että julkisen vastaanoton tarkastelu jouduttiin rajaamaan aikakauslehtien
kirjaesittelyihin. Lisäksi pienistä ja tuotannoltaanmarginaalisista kustanta
moista on saatavilla vähän tietoa, samoin niiden asiakaskunnasta.
Keskeinen johtopäätöksiä koskeva seikka on kysymys lähteiden luotet

tavuudesta. Erityisesti historiallisen tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on
pohdittava käytettyjen lähteiden luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa tiedot
angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden suomennoksista pohjautuvat
pääosin Suomalainen kirjallisuus -bibliografioihin, joiden Jyväskylän yli
opistonkirjaston (joka onvuodesta 1919 lähtien ollutvapaakappalekirjasto)
luetteloidenja olemassaolevien tutkimusten avulla. Tutldmuksen laajenta
minen muihin vapaakappalekirjastoihin olisi vaatinut suuren työmäärän,
johon ei katsottu tarpeelliseksi ryhtyä.
Millainen sittenonmainittujenbibliografioidenluotettavuus? Esimerkik

si Kuivasmäen vuodet 1851—99 käsittävästä aineistosta vain 75 prosenttia
on peräisin Vaseniuksen bibliografioista (Kuivasmäki 1990, 68). Onkin
ilmeistä, että juuri nuonsokirjailisuus ja sen lisäksi käyttö- ja viihdekirjal
lisuus ovat yleisemminkin olleet muuta kirjallisuutta heikommin edustet
tuina bibliografioissa. Lisäksi bibliografiat eivät nykyisinkään ole täysin
kattavia.
Tässä tutkimuksessa on kuitenkin lähdetty siitä oletuksesta, että puheena

olevana aikana bibliografioihin kirjattiin jo varsin kattavasti myös näitä
lajityyppejäedustavaakirjallisuutta. Tätä oletusta vastaan puhuvia seikkoja
ei tutkimuksen kuluessa ole tullut esille. Kysymys olemassa olevien bib
liografioiden — samoin kuin kirjatilastojen—luotettavuudesta on silti avoin
ja ansaitsee oman tutkimuksensa.
Tämä tutkimus on luonteeltaan niin sanottu ensimmäisen tason vastaan

ottotutkimus, jossa ei tarkastella itse tekstejä eikä varsinaista toisen tason
reseptiota. Työn kuluessa kävi ilmeiseksi ensinnäkin vertailunvälttämättö
myys tällaisessa laajan aineiston käsittävässä tutkimuksessa; monet aineis
ton piirteet nousivat selvemmin esille juuri vertailussa yhtäältä Englannin
ja Yhdysvaltain kirjallisuuden kaanoneihin, toisaalta suomenniotsalaiseen
ja ruotsalaiseen käännöskiijatuotantoon. Myös esiteltyyn kirjallisuuden
verrattaessa nousi suomennoksien joukosta esiin trendejä ja puutteita.
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Toiseksi kävi selväksi myös tämän tutkimuksen toinen puute: se, ettei
aineiston laajuuden vuoksi itse suomennoksia voitu tarkastella. Niihin
viitattiin pääosin toisen käden lähteiden avulla. Näin kuitenkin menetettiin
tärkeä vertailukohta — tutkijaluenta — tarkasteltaessa angloamerikkalaisen
kirjallisuuden vastaanottoa.
Metodisten valintojen mukana seuraa aina myös näkökulma. Aiempaa

tutkimusta vasten tarkasteltuna tämä tutkimus tarjoaa lähinnä uudenlaisen
— institutionaalisen — näkökulman erityisesti angloamerikkalaisen kulttuu
risuuntauksen kehittymiseen. Tuosta näkökulmasta korostavat kulttuuri
tuotteiden erilaiset kohtalot matkalla vastaanottajille, toisin kuin Olli Jalo
sella (1985),joka “käytännön kulttuurituontia” tarkastellessaan antaa kuit
tuurituotteille—esimerkiksi kirjoille — saman painoarvonniiden kohtaloista
riippumatta. Muuten ansiokkaassa DurhaminjaMustanojan tutkimuksessa
(1960) puolestaan ei aseteta aineistoa lainkaan laajempiin yhteyksiinsä.
Jatkotutkimusta tai muita vastaavanlaisia tutkimuksia ajatellen olisikin

tarpeellista tuoda tarkastelu yleiseltätasoltalähemmäksi tekstejäjalukijoita
ja tutkia — suppeammalla aineistolla — tekstien suhdetta niiden matkaan
alkuperäkulttuurista välittäjien kautta lukijoille. Tällöin olisi mahdollista
ottaa huomioon myös sellaisia tämän tutkimuksen rajojen ulkopuolelle
jääneitä tekijöitä, jotka vaikuttivat lukijoiden odotuksiin ja siten vastaan
ottoprosessiin.
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VI1TTEET

1. T. S. Eliotin runoa The Hollow
Men on kirjallisuuden välittäjistä pu
huttaessa lainattu myös teoksessa Co
ser, Kadushin ja Powell 1982,4.
2. Yhdysvalloissa jaNeuvostoliitossa

julkaistujen kaunokirjallisten teosten
vähäiseen leviämiseen Suomeen viittaa
se, ettei niitä juurikaan löydy tätä tutki
musta varten läpikäydyistä yleisten kir
jastojen luetteloista. — Mukaan tutki
mukseen on sen sijaan otettu Ruotsissa
painetut teokset.
3. Piirroksen pohjana on Sten Torger

sonin kaavio, joka puolestaan on muo
kattu Lars Furulandin tunnetun kirjalli
sen prosessin kuvauksen pohjalta (Tor
gerson 1982, 23; vrt. Furuland 1970,
191).
4. Instituutiot eivät toisaalta ole erilli

siä vaan kriitikot vaikuttavat myös kus
tantajien päätöksiin en tavoin.
5. Vrt. Jalonen 1985, 273. Jalonen

käyttää Lauri Karvosen kokoamaa
skeemaa taloudellisten ideoiden leviä
misestä maasta toiseen (ks. Karvonen
1981).
6. Ks. esim. AnnaKrook: TheEnglish

Language in Finland. Mmoires de la
Soci& Nophilologique ä Helsingfors
(1893); Gustafsson, F.: Das Studium der
Neueren Sprachen in Finnland. Mmoi
res de la Soci& Neo-Philologique
Helsingfors (1893); Lindelöf, Uno: Die
Englische Sprache ui den Finnländisc
hen Schulen. Neuphiologische Mittei
lungen XVI, Helsingfors 1914.
7. Ks. esim. Huvi Vuonsen artikkeli

Mitä kieliä meidän olisi opiskeltava?
(Aika 1913).

8. Esimerkiksi Tanskassakirjatuotan
to näyttää — romaanituotannon valossa
arvioiden — kasvaneen 1820-luvulta
1850-luvulle mennessä huomattavaksi;
valtiontalouden romahdus lamaannutti
myös kirjatuotannon, kunnes 1890-lu
vulla se pääsi uudelleen nopeaan nou
suun (ks. Munch-Petersen 1978,979).
9. Viihdekirjaffisuutta käsittelevät ar

tikkelit etsittiin käyttäen lähteenä teosta
Lehtinen 1989 (174).

10. Tiedot on poimittu Suomen kirjal
lisuus -bibliografioista saman periaat
teen mukaisesti kuin ne on sinne kirjat
tukin; kuitenkin selvästi saman teoksen
osiksi katsottavatkirjaukseton tässä yh
distetty yhdeksi teokseksi. Sen sijaan
kirjasarjat on yhdistetty vain, milloin ne
on yhdistetty myös bibliografioissa.
Vuosien 1906—07 huippu on siinä mie
lessä tilaston laatimismenetemästäjoh
tuva, että noille vuosile sattuu kolme
kin laajaa salapoliisikertomusten vih
kosarjaa, joiden sisältämät kertomukset
on bibliografioihin luetteloitu yksitel
len.
11. Näihin tilastotietoihin ei vielä si

sälly se nuorisokirjallisuus, joka toden
näköisesti on suomennettu tietystä kie
lestä, muttajonka alkuperää ei ole voitu
varmistaa Riitta Kuivasmäki on vuosi
en 185 1—99 osalta tehnyt laskelmat
myös tähän ryhmään kuuluvasta aineis
tosta; niistä käy ilmi, että esim. saksasta
on suomennettu varmuudella 129 nime
kettä ja lisäksi todennäköisesti 95. Eng
lannista puolestaan on suomennettu
varmuudella 87 nimekettä ja toclennä
köisesti peräti 140. Jälkimmäistä lukua
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-nostavat hengellisetns. pyhäkoulukirja
set, joita 1870-luvulta alkaen ilmestyi
runsaasti. (Ks. Kuivasmäki 1990, 94—
95) Tässä tutkimuksessa keskitytään
siihenkirjaffisuuteen,jonkaalkuperäon
voitu jonkin lähteen avulla kohtuullisen
varmasti vahvistaa.
12. Lisäksi Gummeruksenkin julkai

semat Barclay-suomennokset olivat
osinWSOY:n tuotantoa. WSOY omisti
19 17—24 Gummeruksen osake-enem
mistön ja antoi tuolloin Gummeruksen
kustannettavaksi joitakin teoksia, joita
se itse ei ehtinyt valmistaa. Näitä olivat
ainakin Barclayn Myrkkypuu 1918 ja
Silkkiäispuun alla -romaanin toinen
painos 1920. (Leino-Kaukiainen 1990,
122—123).
13. A. V. Koskimies: Hamletia suo

meksi ennen Cajanderia ja Cajanderin
Hamietista. Aika 1916,233.
14. Kyseessä lienee helsinkiläinen

kustannusliike Union, jonka julkaise
mat Dickens-laitokset painettiin Ruot
sissa. Niiden leviämisestä Suomeen ei
ole tietoa.
15. J. Hollo: William Shakespeare.

Valvoja 1916,95.
16. Wordsworthin vastaanottoa Suo

messa kuvaa seuraava katkelma V. A.
Koskenniemen arviosta (Thackerayn
romaanista Samuel Titmarsh) Ajassa
1908:

“SamuelTitmarshiin” tutustuxni
sellaonkuitenkinmielenkiinton
sa. Opettaahan se näkemäan,
maistakirjallisuuttaluetaan
ja pidetäan kunniassa maassa,
jossajokuWordsworthriiuääpi
tämään Byronin pimennossa.

17. LisäksiHelsingin Kaiku -lehdessä
ilmestyi 1908 nimimerkki T.W.:n kään
tämä noin 30-säkeistöinen runo “Hia
wathan kosinta” (Virtanen 1988, 457—
458).
18. Valvojassa ilmestyivät tämän tut

kimuksen kattamana aikana seuraavilta

englanninkielisikä kirjailijoilta suo
mennettuja runoja: William Biake
(1938), Robert Burns (1930), George
Gordon Byron (1899, 1900, 1900),John
Milton, Thomas Moore (1902), Edgar
Allan Poe(19 11), Percy Bysshe Shelley
(1928, 1936), Alfred Tennyson (1932)
jaWilliam Butler Yeats (1924).

19. Vuodelta 1490 peräisin olevan
englanninkielisen tekstin lisäksi Hof
mannsthal on 1911 ilmestyneessä ver
siossaan käyttänyt katkelmia Hans
Sachsin ja Albrecht Durenn teksteistä
ja eräästä minnelaulukokoelmasta (läh
de: Jokamiehen takakansi).
20. Tärkeimmät lähteet olivat Ameri

can authors... 1962, The Oxford com
panion to American literature 1983 ja
Wager 1969.
21. Lähteenä ovat Torgersonin (1982)

tilastot, jotka tosin ovat vain suuntaa
antavia. Tanskan osalta lähde on
Munch-Petersen 1978, 982—986, jossa
ovat luetekuina yli 10 niteen verran
tanskaksi julkaistut kirjailijat - Myös
kään tätä tutkimusta varten läpikäydys
säjulkisessakritiikissä ei ole Edgewort
hin ja Peacockin teosten arvosteluja;
ruotsinkielisissä lehdissähän arvioitiin
myös Ruotsissa julkaistua käännöskir
jallisuutta.
22. Mainittakoon, että myös Karisto

oli yhteydessä Grunbaumiin ja neuvot
teli huhtikuussa 1939 Grapes of Wrat
hin oikeuksista. Sopimusta ei kuiten
kaan syntynyt. (Arvi A. Karisto Osa
keyhtiön kirjearkisto.)
23. Kirjeessään Tyyni Tuuliolle Väi

nö Hämeen-Anttila kertoo, että joWol
fen edellinen teos Of Time and the
River oli ollut harkittavana, mutta liial
lisen laajuutensa vuoksi jäänyt jul
kaisematta. Uudemman teoksen koh
dalla taas oli ongelmana, että se oli no
vellikokoelma, kun taas kirjakerhoon
oli ajateltu otettavan vain romaaneja.
Wolfen kohdalla ajateltiin tehtäväksi
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poikkeus, mutta teos ei kuitenkaan kos
kaan ilmestynyt. (Väinö Hämeen-Antti
lan kirje Tyyni Tuuliolle 16.7. 1936. Ar
vi A. Karisto Osakeyhtiön kirjearkisto.)
24. Esimerkiksi AK:ssa 1916 Setonin

Harmaan karhun elämäntarina sijoitet
tiin luokkaan 596.
25. Selvästi tiettyyn ryhmäan luoki

teltavissa olevia teoksia on aineistossa
seuraavasti: seikkailuromaaneja 355,
jännitys- ja salapoliisiromaaneja 352,
rakkautta ja romantiikkaa 321 ja leikil
lisiä romaaneja 52 nimekettä. Epävar
mojen tapausten maara on kuitenkin
niin suuri, että ryhmien tarkempi mäa
rällinen vertailu ei ole mahdollista pe
rehtymättä systemaattisesti itse teok
siin.
26. Tämä vertailu on suuntaa-antava:

taricempaan ryhmittelyyn vaadittaisiin
koko aineiston läpikäyminen lukemal
la, mikä ei ollut tätä tutkimusta valmis
tettaessa mahdollista.
27. Mainittakoon, että historiallisen

romaanin kulta-aikaa enteili ja valmis
teli Helen Hunt Jaeksonin vuonna 1884
ilmestynyt, mennyttä yksinkertaista
elämäntapaa ihannoinut Ramona (Hart
1961,203). Matkallaan Yhdysvalloissa
Alexandra Gripenberg tapasi muiden
muassa Jacksonin ja suositteli matkalta
palattuaan nuorisolle sopivina kirjoina
kustannettavien joukossa kyseistä Ra
monaa, josta oli tullut kotimaassaan to
dellinen steadyseller.
28. Leikillisinä voi Mark Twainin

teoksista pitää erityisesti hänen kolmea
ensimmäistä täysmittaista kirjaansa,
The Innocents Abroad, Roughing It, se
kä yhdessä Charles Dudley Wamerin
kanssa kirjoitettu The Gilded Age.
Twainin lukuisat kertomukset kuuluvat
njinjkään luontevasti nimikkeen leikil
linen alle. Twainin myöhemmässä tuo
tannossahan oli entistä enemmän synk
kiä sävyjä, myös 1889 ilmestyneessä
kirjassa A Connecticut Yankee in King

Arthur’s Court, vaikka se perusasetel
maltaan olikin humoristiseksi tarkoitet
tu.
29. Alex Matson kirjoittaa Sinisessä

kiijassa käsitellessään syytä Wodehou
sen suosioon:

Mitä on sitten tuo erikoinen, jota
tämän kirjailijan lukijat vaativat
ja jolle he panevat arvoa? Sa
noisimme: merkillinen kyky
nähdä maailma englantilaisen
ylioppilaan itsetietoisen humo
ristiselta kannalta, kyky kirjoit
taa tyylipuhdasta ja nuorekasta
farssia, joka on farssia eikä mi
tään muuta. Wodehous’in farssi
en takana ei ole sitä sentimentaa
lisuutta, joka pilaa kaikki Jero
me’in humoristiset kirjat, paitsi
“Kolme miestä veneessä”, eikä
sitä hyvän ja pahan (etupäässä
pahan) tietoa, joka tekee Vaute
lin kirjat aikailimisten lukemi
seksi. Niissä on sitä huumoria,
mitätapaamme”Charley’n tädis
sä”. Tosin Wodehouse tarjoaa
sen älykkäämmässä muodossa
kuin missä Brandon Thomas ky
keni sitä antamaan.

30. Torgersonin tiedoista ei käy ilmi
Fabianin ja Greyn ruotsinnettujen teos
ten maara. Torgerson on listannut vain
ne kirjailijat, joiden teoksista onjulkais
tu kolme ruotsinnosta tai enemmän.
31. Käsitettä on soveltanut esim. Ka

tarina Eskola artikkelissaan Nykysuo
malaisten suuret kertomukset (Eskola
1987).
32. Kustannustoiminnan historiasta

Suomessa ei ole olemassa yleisteosta,
jossa kustantajien toiminta sijoitettai
siin yhteiskunnalliseenja historialliseen
kontekstiinsa. Paras hakuteos alalta on
edelleen Artturi Virtasen Suomen kirja
kaupan ja kustannustoiminnan vaiheita
(1958). Yksittäisten kustannushikkei
den historiikeista osassa tehdään myös
kulttuurisiaja yhteiskunnallisia kyiken
töjä (ks. etenkin Tarkka 1980; Lassila
1990; Leino-Kaukiainen 1990). Ne-
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nemmistä kustantamoista ei tällaisia
lähteitä luonnollisesti ole olemassa.
Tässä tutkimuksessakustantajien esitte
lyt perustuvat pääosin Artturi Virtasen
teokseen.
33. Toisen sarjat numerot 1—11 olivat

samat kuin ensimmäisessäkin sarjassa.
34. Ensimmäisenä tällaista menetel

mää oli kokeillut Otava käännöskirja
sarjoillaan Kymmenen hyvää (1933) ja
Kymmenen uutta (1934). Kariston kir
jakerhon jälkeen seuraava yritys ker
hoksi oli Työväen Sivistysliiton vuonna
1941 perustama Työväen Kirjarengas,
jonka tuli julkaista neljä kirjaa vuodes
sa. Se yhdistyi sittemmin uuteen ker
hoon, Tammen Kirjapiiriin, joka kui
tenkin kaatui kirjakauppiaiden vastus
tukseen. Ens mmäinenpitkäikäirenkir
jakerho oli vuonna 1969 aloittanut Suu
ri Suomalainen Kirjakerho. (Ks. Alesta
lo, Eskola ja Gronow 1982, 647) Mai
nittakoon, että kirjakerhojen kehityk
sestä kirjoittanut Pertti Araviita ei kerro
mitään Otavan ja Kariston kokeiluista.
(Aravnta 1982,61—65)
35. Tähän on lisättävä varaus: on

mahdollista, että Ellisin teoksia julkais
tiin myöhemmin myös Yhdysvalloissa
nuorisolaitoksina, ja että Valistuksen
suomennokset olisi tehty tällaisista lai
toksista.
36. Ahman siirtyminen kielentarkas

tajasta kirjalliseksi johtajaksi on tässä
arvioitu sillä perusteella, että 1919 Ah
ma palasi lyhyeltä työrupeamaltaan toi
sen kustantajan palveluksessa, ja 1922
hän jo toimi kirjallisenajohtajana (Kos
kimies 1946, 233—234). On lisättävä,
että kielentarkastajankin nimikkeellä
Ahman tehtävät olivat paljolti samat
kuin kirjallisena johtajana.
37. Hämeen-Anttila ei omien sano

jensa mukaan saanut tarvittavaa valtaa
Kansassa voidakseen toteuttaa suunni
tehnallistaja kannattavaa kustannuspo
litiikkaa. Hänen pyrkimyksensä jäivät

johtokunnan monien hyvää tarkoitta
neiden esitysten ja suunnitelmien alle.
Karistoon tullessaan hän kokemukses
taan viisastuneen vaati sopimuksen voi
malla itsenäisyyden kirjallisen ohjel
man laadinnassa.
38. On huomattava, että kaunokirjal

lisuuden ulkopuolella painokset saattoi
vatjo 1800-luvulla olla hyvinkin suuria.
Varsinkin hengellisen kirjallisuuden
kohdalla tämä piti paikkansa, mutta
vuosisadan vaihteessa esim. pamfletti
kirjallisuus saavutti jo suuria painoksia.
WSOY julkaisi tuolloin “lentokirjasia”,
joiden 8 000 kappaleen painos meni
kaupaksi. Kaunokirjallisuudessa näin
suuretpainokset olivatmahdollisia vain
vihkomyynnilläja teoksen ollessa “var
ma”. Tällainen oli Väiskiirin kertomuk
sia, jonka painos oli 12 000. Yleensä
ottaen kaupallisten kirjamarkkinoiden
yleisö ei vielä ollut riittävän laaja näin
suuriin painoksiin.
39. Esim. Burnettin Pikku lordin en

sipainos vuonna 1892 oli 1 200 kpl ja
toinenkin vuonna 1908 vain 2000. Suu
riin painosmääriin yltäneitä teoksia oli
vat Aldrichin Marjorie Daw ja muuta
väkeä 1912 (6 000 kpl), Jack Londonin
teokset Etelämeren seikkailuja 1913
(10 000 kpl), Suvun kunnia 1917
(10 060) ja Yllätys 1917 (12 128 kpl)
sekä Mark Twainin Tom Sawyer sala
poliisina 1918 (15 580).
40. Tällaisia olivat esim. Arthur Ran

somen Pientä metsän väkeä 1910 (8 000
kpl, 2. p. 1920 10 000 kpl), F. H. Bur
nettin Kadonnut prinssi 1918 (10 000
kpl), F. H. Bumettin Prinssi keijujalka
1918(10 000 kpl), Jänis Vemmelsäaren
seikkailut, jonka uusintapainokset oli
vat hyvinkin suuria, Harold Begbien
Vankihäkin kaliifi 1919 (10 000 kpl),
Daniel Defoen Robinson Crusoen seik
kailut 1921 (10 000 kpl), Henry Drum
mondin Apina, jota ei voitu tappaa 1920
(10 000 kpl), Jonathan Swiftin Gullive
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rin retket 1921 (10 000 kpl) ja Walt
Disneyn Kolme pientä porsasta 1937
(10 000 kpl). (WSOY:n kustannustuot
teiden kortisto)
41. WSOY:n yksittäisistä suurpai

noksista mainittakoon vielä Charlotte
Brontn Jane Eyre 1915 (6 500 kpl),
josta ei kuitenkaan otettu lisäpainoksia,
Arnold Bennettin Velikulta 1918 (8 000
kpl), Jean Websterin Setä Pitkäsäiri
1919 (8 000, 2. p. 1921 10 000), Jack
Londonin Alaskan tyttö 1922 (10 000
kpl), Emily Brontn Humiseva harju
1927 (5 000 kpl), Walter Scottin Ivan
hoe 1930 (5 200 kpl), R. C. Sherriffinja

Vernon Bartiettin Matkan pää 1930 (en
sipainos pieni, mutta seuraavat suuria),
F. W. Croftsin Kuin varas yöllä 1934
(8 000 kpl), Berta Ruckin Suudelmien
silta 1934 (8 000 kpl), Hervey Allenin
Anthony Adverse 1935 (l.p.8 250, 2.p.
6400kpl), F. W. Croftsin Wright-saa
ren aarre 1935 (9 900 kpl), Basil
Thompsonin Unohtunut sateenvarjo
1936(9 900 kpl), Agatha Christien Idän
pikajuna 1937(9900 kpl), sekä Charles
Dickensin Pickwick-kerho 1938 (8800
kpl). (WSOY:n kustannustuotteiden
kortisto)
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SUMMARY
Publications of the Research Unit for Contemporanj Culture no 29. Jyväskylä 1992.

THE SHADOWBETWEEN
THE MEDIATION OF ANGLO-AMERJCANLITERATURE

INFINLAND 1890—1939

Urpo Kovala

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falis the shadow
(T.S. Eliot)

Anglo-Americanculturehas exerted
a major influence in Finland dunng
the past few decades just like it has
elsewhere in Europe. However, this
orientation towards the English
speaking world is younger than we
now mightthink. Until the end ofthe
Second World War, in fact, Angio
American culture was surprisingly
distant and little known in Finland,
and the change of orientation came
about slowly.
In this study, the main question

was how the so-called mediators
shaped the profile of Anglo-Ameri
can literature in Finland in 1890—
1939. The emphasis was on pub
lishers, public criticism, and literary
studies. The purpose was, firstiy, to
describe the position of Angio
American literature in Finland du
ring the period in question, and to
determine the reasons for its late and
slow improvement. And secondlly,
the aim was to describe what kind of

literature was favoured by the me
diators and the reading public, and
what was “overshadowed”. On the
basis of this survey, an outline was
made of the horizons of expectation
that helped the reception of Angio
American literature in Finland.
The change in culturalorientation

towards the Anglo-American world
was linked with the rise of the in
creased industrial and economic in
fluence ofGreat Britain and the Uni
ted States in Europe. That influence
was accompanied by a “cultural in
vasion” as well. In Finland this de
velopment was curbed by the Ger
man orientation, which penetrated
the academic circles from the 1 890s
on, and which was connected with
the overail strengthening ofGerma
ny. This orientation was promoted
andmediatedmosteffectively bythe
University ofHelsinki, and it thwar
ted the improvement of the teaching
of English in secondary schools and
universities.
The Anglo-American orientation,

intum, had no suchinstitutional sup
port. It began, in fact, in the periphe
ryofculture: infiim, popular fiction,
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as well as juvenile literature. The
publishing ofEnglish-language bel
les-lettres as well as public criticism
increased much more slowly. And
connected with these, the language
barrier made it difficult to fmd out
about Anglo-American literature.
This situation only began to change
during the latter half of the 1930s;
this change indicates that the post
war abruptchange ofonentationhad
its roots in the pre-war situation and
was not merely or primarily caused
by the war.
In addition to the general cultural

orientation of Finnish culture, the
mediation of Anglo-American lite
rature was also influencedbymarket
factors both in the Finnish and the
foreign book market. Within the
Finnish book business, there was
increasing competition during the
first two decades of this century.
This was connected the fact that the
importance of fiction — not the least
translated fiction — increased, and
that the mass reading public, which
had been born around the mm of the
century was “discovered” and re
cruited as part of the market.
As for the foreign book market,

especially theEnglish andAmerican
book industries were foregoers in
large-scale book production and
corresponding marketing methods.
As a consequence, Finnish pub
lishers responded to the growing de
mands oftheir new public by giving
out more and more translations of
Anglo-American fiction, which we
re available in many languages, and
the popularity of which had become
most convincing.
English and American belles-lett

res were published, reviewed, and

studied relatively scarcely. Transla
tions ofpoetry from English amount
to ten volumes during the whole pe
riod, and both the published and the
reviewed poetry shows a preference
of romantic poetry to other periods,
especially contemporary poetry,
which was seen as either avant-gar
de or radical. Knowledge of Eng
lish-language drama, in mm, was
practically limited to the work of
William Shakespeare, which was
highly esteemed. Some plays by Os
car Wilde and Bemard Shaw, how
ever, were translated. Even “serious
fiction” was translated from English
rather scarcely until the late 1930s.
Two trends are clear: books were
translated if they could be directed
to children and the youth, and ro
mantic noveis were favoured for
realistic ones.
Especially in the mid-war period,

there was a split within the literary
institution of Finland, too, into sup
porters of traditional and Modemist
literature. In the mid-war period the
former seem to have prevailed; con
temporary literature was hardly
translated at ali, and it was mainly
written about by certain liberal and
radical critics, which were, how
ever, limited to a few small periodi
cals. In Sweden, for instance, both
classics and contemporary “serious”
fiction were translated and readmo
re than in Finland.
Thus, it was in the field ofpopular

fiction that Anglo-American litera
mre first began to invade the Finnish
book market. However, this inva
sion was gradual; in the 1890s and
the 1900s, popular English or Aine
rican books were published by small
publishers. They were followed by
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the bigger publishers, one by one, in
the 1910s, pressed by the increasing
competition in the fleld. The bigger
publishers came to face the probiem
of how to combine publishing light
fiction with a high cultural profile.
There were also a number of pub
lishers, in mm, who practically con
centrated on publishing Angio
American popular fiction.
The kind of formula fiction that

seems to have been favoured in Fin
land is the adventure story. Especial
ly stories from the Great North be
came popular. Romance and detec
tion, too, were translated quite abun
dantly, althoughperhapsless S0 than
in Sweden. Humorous fiction, in
mm, did no flnd its audience in Fin
land. As for religious fiction, the
bioom of English Sunday School
stories and other religious stories he
gan to he over by the mmofthe l9th
century; however, a number of
American religious bestsellers were
published around themmofthe cen
tury.
The majority of the books transla

ted into Finnish 1890-1939 were of
British origin, although the propor
tion of American literature was on
the increase. Especially belles-lett
res came mainly from Great Britain,
and it was only in the 1930s that the
proportion of American books
reached a third of the translations
from English. Surprisingly, also the
majority of light fiction came from
Great Britam. Thus, the mcrease of
the proportion of translations from
English cannot be equated with
American influence. However, the
proportionofAmericanworks ofthe
juvenile fiction translated from Eng
lishwas quitehigh and even surpass

edthatofBritishworks inthe 1930s.
Books from the Bntish Common
wealth countries only began to be
translated m the 1 890s, and their
proportion of ali the transiations
from English remained about three
to four per cent.
In the l9th century, literary critics

of cultural periodicals wrote about
Anglo-American literature a bitless
than about Scandinavian, German,
orFrench literature, but there was no
great difference. During the period
in question, the fleld of literary dis
cussion began to disperse. Firstly,
the Swedish-language periodicais
tended to write about newer andmo
re topical works than the Finnish
language ones. They also valued
analysis, intellectuality, avant-gar
de, and the autonomy of art more
than the Finnish-language periodi
cals.
Secondly, another split occurred

during the mid-warperiod, when the
leading conservative periodicals
wrote very little about English-lan
guage literature, but a number of
smafl liberal or leftist periodicals
wrote quite a lot about recent Eng
lish-language literature, much of it
being of the kind that did no fit the
prevailing concept ofliterature. Sin
ce these penodicals had a small cir
culation, they probahly did not have
much influence on the wide audien
ce.
As forpublic libraries, they exclu

ded much of what small publishers
published. Iii fact those hooks did
have their own distribution chan
neis. The works published by the
two major publishers, WSOY and
Otava, were clearly acquired more
systematically than those of other
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publishers. In general, popular fic
tion was excluded from library col
lections part for moral, part for
economic considerations. Classical
works did not find its way into libra
ries ali that well, either, especially
not into small libraries. The kind of
literature that was favoured corre
sponded to the popular taste.
Are there general principles and

trends to be seen in the mediation of
Anglo-American literature into Fin
land 1890—1939?
One major trend seems to be that

both mediators and the wide audien
ce favoured pure-spirited, basically
religious noveis. This currentproba
bly had ks roots in the horizon of
expectations in force inthe l9th een
tury, shaped by popularreligious-di
dactic works. To fit that horizon of
expectations, books were to be se
rious, pure-spirited, and relatively
easily comprehensible. Content was
seen as more important than aesthet
ic value. It is interesting to find that
this horizonofexpectations seems to
have survived in the 2Qth century, as
the good reception of the works of
Peari S. Buck, Hail Caine, Florence
L. Barclay, or Charles Morganmdi
cates. This horizonofexpectations—
even exigencies — were especially
adopted by those promoting the folk
education ideology, and it had most
influence on the selection and recep
tion ofjuvenile literature translated
from English.
Another set of features that seems

to have been in favor of both me
diators and other readers in Finland
includes the romantic description of
bygone times, humor, romance, ad
venture, and the sympathetic depict
jon of ordinary people. In the works

of the most respected and popular
Anglo-American wrkers in Finland,
e.g. Charles Dickens, John Gais
worthy, Margaret Mitchell, the
Brontes, Charles Morgan, and Wal
ter Scott, several of these features
are present.
Those, writers, instead, whose

work is characterized by the depic
tionofman’s weakness, treatmentof
social wrong, orlinguistic or artistic
experimentation, did not receive as
wide acceptance. This, it seems, is
why the books of Laurence Steme,
Thomas De Quincey, James Joyce,
D.H. Lawrence, Aidous Huxley,
Virginia Woolf, Henry James, or
George Moore were eitherleft prac
tically unknown or were not very
well received.
A peculiarity of this peiiod is, that

there was a strong ideological unifi
cation process in force within the
literary institution m Finland during
the first decades ofthis century, and
especially during the mid-war pe
riod, strongly influenced the activi
ties of the image that the reader
could form ofAnglo-Americanlite
rature. Dissenting opinions were not
well taken. Moreover, the literary
elite — or, the major part of it — did
not distinguish as clearly from the
average reader as it did in many ot
her European countries. Thus, also
the elite preferred romance to rea
lism or avant-garde. The role of ex
tra-literary criteria, too, continued
strong, as can be seen when the vai
ues of Finnish-language and Swe
dish-language publishers, critics,
and scholars in Finland are compar
ed; the latter stressed intellect, inter
nationality, and aesthetic analysis.
Works requiring special knowl
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edge of literature were not well re
presented among the translations of
Anglo-American works Classics
either were not translated at ali or
were picked from among such writ
ers who fit the horizon of expectati
on described above, e.g. Dickens,
Scott, the Brontes. Another — very
common — solution was to translate
writers whose works could be direc
ted the young readers (e.g. Defoe,
Swift, Twain). It seems thatjuvenile
literature was a central area among
the translations ofEnglish-language
literature.
The narrowing downoftheprofile

ofAnglo-AmericanliteratureinFin
land was not, of course, entirely due
to the horizons of expectations de

picted above. In the smali book pro
duction of a smali country, transla
tions necessarily modify the profile
offoreign literatures quite consider
ably — some features are enhanced,
some repressed. However, such nar
rowing down in the bulk of transla
tions was strongly reiriforced by the
unification process of Finnish so
ciety. Since the process covered ali
the institutions involved in me
diating literature — research, pub
lishing, trade, libraries, and partly
even public criticism — it influenced
quite strongly the way the image of
Anglo-American literature was mo
dified in the eyes of its Finnish rea
ders.
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LIflTEET

Liite 1. Suomenkielinen kaunokirjallisuus vuoteen 1939

Vuodet Alk. Suom. Tunt. Yhteensä

—1849 34 92 16 142
1850— 4 50 2 56
1860— 26 86 3 115
1870— 40 194 25 259
1880— 198 337 13 548
1890— 375 500 12 887
1900— 957 972 63 1992
1910— 1545 1437 24 3006
1920— 1990 1908 51 3949
1930— 2063 1175 105 3343

Yhteensä 7232 6751 314 14297
% 50,6 47,2 2,2 100,0

Selitys: Mk = Mkuperäiset suomenkieliset teokset, Suom = suomennokset, Tunt
= a1kuperä1täin tuntemattomat.

Lähteet: Pipping 1856—57 ja Suomalainen kirjallisuus.
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Liite 2. Kaunokirjallisuuden suomennosten
jakautuminen eri kielialueiden

kirjallisuuksien kesken lajeittain vuoteen 1939

Taulukko]. Aikuisten kertomakirjallisuus

Vuodet Ska Sa Ra Eng Muu Yhteensä

—1849 3 5 — 1 — 9
1850— 2 5 2 4 4 17
1860— 14 4 — 5 11 34
1870— 29 21 13 28 24 115
1880- 71 48 25 30 81 255
1890— 75 52 33 61 91 312
1900— 179 101 65 206 164 715
1910— 283 184 136 282 205 1090
1920— 303 239 151 674 162 1529
1930— 162 104 71 421 118 876

Yhteensä 1121 763 496 1712 860 4952
% 22,6 15,4 10,0 34,6 17,4 100,0

Selitys: Ska = skandinaavinen, Sa = saksankielinen, Ra = ranskankielinen, Eng =
engianninkielinen ja Muu = muu kirjallisuus. Viimeksi mainittuun ryhmäan kuu
luvat myös alkuperältään tuntemattomat suomennokset.

Taulukko 2. Kirjamuotoiset runosuomennokset

Vuodet Ska Sa Ra Eng Muu Yhteensä

—1849 1 — — — 13 14
1850— 1 — — — 4 5
1860— 1 — — — 3 4
1870— 2 1 — — 9 12
1880— 4 4 — — 15 23
1890— 5 1 — — 17 23
1900— 2 4 1 3 14 24
1910— 4 2 1 3 13 23
1920— 2 4 — 4 25 35
1930— 1 3 2 1 17 24

Yhteensä 23 19 4 11 130 187
% 12,3 10,2 2,1 5,9 69,5 100,0

Selitys: ks. taulukko 1.
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Taulukko 3. Näyte1mkirjal1isuus

Vuodet Ska Sa Ra Eng Muu Yhteensä

—1849 1 1. — 3 — 5
1850- 1 — — — — 1
1860- 7 13 3 — 1 24
1870- 9 10 10 1 4 34
1880- 8 2 3 7 6 26
1890- 11 17 11 9 15 63
1900- 38 62 24 11 61 196
1910- 32 41 16 27 32 148
1920- 12 15 12 21 24 84
1930- 4 9 4 7 8 32

Yhteensä 123 170 83 86 151 613
% 20,1 27,7 13,5 14,0 24,6 99,9

Selitys: ks. taulukko 1.

Taulukko 4. Nuorisokirjallisuus

Vuodet Ska Sa Ra Eng Muu Yhteensä

—1850 9 16 — 2 6 33
1851— 2 18 — 4 6 30
1860— 6 16 — 5 1 28
1870— 8 28 5 13 16 70
1880— 11 20 4 16 10 61
1890— 25 47 4 45 24 145
1900— 23 44 5 26 42 140
1910— 27 36 7 59 43 172
1920— 33 36 27 123 41 260
1930— 48 22 16 126 33 245

Yhteensä 192 283 68 419 222 1184
% 16,2 23,9 5,7 35,4 18,8 100,0

Lähteet Lehtonen 1981 (vuoteen 1850), Kuivasmäki 1990 (1851—99). Tauluk
koon on otettu Kuivasmäen aineistosta vain alkuperäitaän varmat teokset.

Selitys: ks. taulukko 1.
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Liite 3. WSOY:n julkaisemien angloamerikkalaisten
teosten suomennosten painoskoot vuosina 1909—1939

Vuodet Nimekkeitä Keskim.
painoskoko (n.)

1909—1912 13 2500
1913—1914 7 4200
1915—1916 13 4300
1917 6 4300
1918 11 5100
1919 14 8500
1920 12 8900
1921 16 6400
1922 17 5300
1923 9 3900
1924 9 3300
1925 8 3700
1926 12 4200
1927 5 4300
1928 5 6100
1929 5 2500
1930 13 3200
1931 12 2700
1932 9 3100
1933 30 4400
1934 25 5300
1935 25 6400
1936 29 6200
1937 18 5700
1938 29 5600
1939 16 6100

Nimekemrä viittaa tässä niihin nimekkeisiin, joista painoskoko on tiedossa.
Keskimäraiset painoskoot on pyöristetty lähimpäan 100 kappaleeseen.
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