
Marita Hietasaari 

Valonsäteitä vankileirihelvetissä – Jarl Hemmer: Mies ja hänen omatuntonsa 

Jarl Hemmerin romaanin Mies ja hänen omatuntonsa (En man och hans samvete, 1931) 

taustalla on 1928 valmistunut näytelmäkäsikirjoitus Gehenna och ljusstrålarna, joka kuvaa 

vankileiriä tarkemmin määrittelemättömässä ajassa ja paikassa. Näytelmälle ei kuitenkaan 

löytynyt toteuttajaa, joten Hemmer työsti tekstin romaaniksi, jonka kolmas vankileirille si-

joittuva osa sai nimen ”Gehenna ja valonsäteet”. Näyttämösovitusten ohella romaanista on 

tehty elokuva. Niin kirja kuin elokuva herättivät kansainvälistä huomiota: Hemmer voitti 

teoksellaan ensimmäisen palkinnon pohjoismaisessa romaanikilpailussa, ja Toivo Särkän 

1957 ensi-iltansa saanut elokuva menestyi Berliinin filmijuhlilla.1 

 

Kuva 1. Mies ja hänen omatuntonsa on Jarl Hemmerin tunnetuin ja merkittävin romaani. Ruotsinkielinen al-

kuteos En man och hans samvete ilmestyi 1931, ja siitä on otettu useita painoksia, viimeisin 2004. Suomeksi 

romaani julkaistiin heti ilmestymisvuotenaan Eino Palolan kääntämänä. Uusi painos ilmestyi 2017. Teos on 

adaptoitu näyttämölle lukuisia kertoja, viimeksi sen dramatisoi ja ohjasi Joakim Groth Svenska Teaternille. 

Toivo Särkän teoksen pohjalta ohjaamassa elokuvassa 1918 (1957) romaanin päähenkilöä pappi Samuel Brota 

esitti Åke Lindman. 

Teos alkaa ironisella vuoropuhelulla, jossa kuvitteellinen lukija sekä moittii että kehuu kir-

jailijaa. Lukija muun muassa pyytää, että ensimmäisen osan uskonnolliset asiat olisi voinut 

tarjoilla ”kevyempinä annoksina”. Viimeisen osan vankileirikuvaus sen sijaan sai lukijan 

pakenemaan revyyhyn virkistäytymään: ”Kyllähän kaikki tuo on tapahtunut, mutta miksi 
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esittää sitä?”  Puolustuksekseen kirjailija toteaa halunneensa käsitellä maailmassa aikojen 

alusta vallinnutta yleisinhimillistä kärsimystä. Hän arvelee, että ehkä seuraavan maailman-

sodan jälkeen joku haluaa lukea myös tällaista. Teoksen ilmestyessä sisällissodan päättymi-

sestä oli kulunut vasta kolmetoista vuotta, ja kahtiajako oli yhä olemassa. Hemmer on ilmei-

sesti ennakoinut teoksen vastaanottoa ja halunnut taittaa kärjen kritiikiltä antaessaan kirjai-

lijahahmon todeta, että ”[p]oliittinen pohja kirjassa on epäoleellista” (3). Särkän elokuva-

versiota analysoineen Hannu Salmen mielestä teoksessa on kuitenkin runsaasti poliittisia 

viittauksia. Elokuvasta metataso on jätetty kokonaan pois.2 

Teoksen ensimmäinen osa on päiväkirja, jota pappi Samuel Strang kirjoittaa vankilassa. Hän 

kuvailee hairahdusten kautta kulkenutta tietään papiksi. Hän on saanut jo opiskeluaikanaan 

liikanimen ”Syntinen pappi”, ja vankilaan hän joutuu hakattuaan tuntemansa prostituoidun 

asiakkaan. Päästyään vankilasta hän vaihtaa merkiksi sisäisestä muutoksestaan nimekseen 

Johan Samuel Bro (suom. silta); sukunimen voi nähdä symbolisesti kuvaavan Bron roolia 

sillanrakentajana sisällissodan voittajien ja hävinneiden välillä. Sodan alkaessa Bron suhtau-

tuminen punaisiin on kuitenkin vielä jyrkkä. Köyhyyttä ja kurjuutta nähnyt Bro kuvittelee 

ymmärtävänsä kansan katkeruuden, mutta maaliskuun suurlakon aikana tapahtuneet surma-

teot saavat häneltä jyrkän tuomion: ”Ne pirut! Sellaiselta siis näyttää Runebergin kansa. – – 

Onko tämän kansan toinen puoli todella maankavaltajia ja petoja?” (118) Andreas-veljen 

murhan jälkeen Bro rukoilee avoimesti kirkossa valkoisten voittoa ja liittyy suojeluskuntaan. 

Bron innokkuus taistella kuvataan ironiseen sävyyn. Saksalaisten saavuttua Bro lähtee ka-

dulle, nyrjäyttää peukalonsa heittäydyttyään maahan ja toivoo, etteivät hänen ampumansa 

luodit surmaisi ketään. Kuten Runar Schildt novelleissaan, viittaa Hemmerkin harhaanjoh-

dettuihin punaisiin. Tästä huolimatta punaisten hurja taistelutahto herättää hänessä vasten-

tahtoista kunnioitusta: ”Ne, jotka sillä lailla taistelevat eivät ole ’vain’ rosvoja. Voiko sel-

laista uhrautuvaisuutta osoittaa uskomatta suureen asiaan? Surkeaa inhimillistä harhaantu-

mista!” (130)  

Teoksen keskimmäinen osa ”Suuri päivä” kuvaa Bron tunnelmia Mannerheimin 16. touko-

kuuta järjestämästä paraatista. Luku on ylistystä Helsingille, yhteiselle mielelle ja valkoisen 

armeijan monenkirjaviin asuihin pukeutuneille sotilaille, joiden joukossa marssii 
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”[a]rvokkaita harmaapartoja ja puolikasvuisia pokia rinnatusten” (139). Taistelussa kaatu-

neetkin ovat saaneet rauhan: 

Ei kylläkään unohdettu vainajia, jotka lepäsivät äsken umpeenluoduissa haudoissa, mutta tänään 

oltiin näkevinään, kuinka heidän veriset otsansa lepäsivät rauhallisina, melkein hymyilevinä, va-

paaksi ostetussa maassa, tänään ilmeni tarkoitus kaikkein tarkoituksettomimmissakin uhreissa, 

ja kaikki katkeruus oli kuin pois lakaistu. (136) 

Bro huutaa ja riemuitsee, mutta kun hän kulkee Pitkänsillan yli, tunnelma muuttuu - kaikki 

eivät sittenkään juhli. Bron mieleen nousevat hänen äskettäin lukemastaan runokirjasta sä-

keet surmatuista vastustajista, jotka haudoistaan huutavat kostoa. ”Nuo kiukkuiset sanat sai-

vat hänet värisemään.” Runo, josta tekstiin on poimittu kaksi säkeistöä, on kirjailijan ke-

väällä 1918 julkaistusta valkoisia sankareita ylistävästä kokoelmasta Ett land i kamp. Hem-

mer tekee tässä, kuten esimerkiksi jo Onni Kalpa -kertomuksessaan, eroa aiempiin, vastus-

tajia säälimättömästi suomiviin kirjoituksiinsa.3 

Papiksi opiskelevan nuorukaisen hairahduksia kuvaavan alun ja vankileirin kurjuutta esittä-

vän mutta sovintoon päättyvän lopun väliin sijoitettu vain reilun kymmenen sivun mittainen 

valkoista armeijaa ylistävä luku ei ensi lukemalta tunnu istuvan kokonaisuuteen. Jotkut ar-

vioijat ovat tulkinneet kuvauksen Hemmerin ”valkoista” taustaa vasten ja katsoneet sen to-

distavan kirjailijan sympatioiden pysyneen voittajien puolella. Kirjailija ja kirjallisuudentut-

kija Merete Mazzarella puolestaan näkee luvun ”Suuri päivä” tietoisen viattomana esityk-

senä sodan julkisivusta sellaisena kuin porvarilliset piirit sen halusivat nähdä. Kolmas osa, 

vankileirikuvaus, paljastaa ruman totuuden julkisivun takaa. Niinpä lukijan onnittelut paraa-

tin kuvauksesta teoksen alussa ovat enemmän ironiaa kuin itsekehuja.4 ”Suuri päivä” -luku 

toimii siis taustana, jota vasten seuraava luku peilautuu entistä voimakkaampana. 

Ystävänsä Hastigin pyynnöstä Bro lähtee Suomenlinnan vankileirille. Vankileirin epäinhi-

milliset olot, teloitukset ja vihamielisesti kristinuskon julistukseen suhtautuvat vangit ovat 

masentaneet uskossa ennen niin vahvan Hastigin. Vankeja teloitetaan lähellä vanhoja lin-

nakkeita, joiden nimet ovat Hyve, Kunnia ja Hyvä Omatunto. ”Tietysti ihmisiä ammutaan 

Hyvässä Omassatunnossa!” kommentoi Hastig ironisesti ystävälleen. Bron päätös olla ”voi-

makas, rauhallinen ja iloinen” horjuu jo ensimmäisten teloitettaviksi määrättyjen luona, sillä 

suurin osa suhtautuu häneen välinpitämättömästi. ”Ehkäpä he vaistomaisesti tunsivat, että 
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hänen myötätunnollaan oli määrätyt ehdot?” (157) Bro pohtii, sillä hän ajattelee veljeään 

Andreasta ja toivoo löytävänsä tämän murhaajan vankien joukosta. 

Hemmer kuvaa lukijaa säälimättä leirin oloja: vankihuoneissa löyhkää, lattia on syljen ja 

ulosteen peitossa, oljilla makaavista vangeista ei erota, ovatko he kuolleita vai eläviä. Ainoa 

lääke olisi ruoka. Käymälät on järjestetty asettamalla pitkiä riukuja kaivannon päälle. 

Horjuen kuin pääskyset puhelinlangoilla istui niillä laihtuneita olentoja. Eräästä tippui jotakin 

punamaalin tapaista. Toinen valitteli ääneensä nälän synnyttämää ankaraa umpitautia. Hän oli 

istunut ehkä tunnin ja horjunut riu’ulla, mutta nyt olivat voimat lopussa. Hän kaatui nenälleen 

maahan ja ryömi itkien pois. Bro juoksi hänen luokseen. Mutta mitä hän saattoi tehdä? Umpi-

tautiin ei tehonnut raamatunlause eikä ystävällisyys… (165) 

Bron voimattomuus ihmisten hädän edessä on syöstä hänet samaan toivottomuuteen Hasti-

gin kanssa. Pelastukseksi osoittautuu nuori tyttö, joka on välttämättä halunnut päästä Hasti-

gin mukana Santahaminan naisten leiriltä Viaporiin. Hänestä tulee kiintopiste, joka auttaa 

Brota pysymään rohkeana. Tyttö on laiha ja arka, ja pian Bro saa selville, että hän käy piik-

kilanka-aidan luona viemässä ruokaa vankina olevalle isälleen. 

Hastigin ja Bron uskonvaellus kulkee nyt päinvastaiseen suuntaan kuin ennen. Siinä missä 

Hastig alkaa epäillä ja lopulta kieltää uskonsa, Bron luottamus Jumalaan kasvaa.  

Ei, ei ei, Bro – mitä evankeliumi täällä auttaa? – – Näen nälkäisiä lapsia. Köyhiä lapsia, ryysy-

läisiä! Ympäri koko maan he seisovat surkeitten majojen ovilla ja värisevät ja odottavat ja kat-

seleva tyhjin silmin pitkin maantietä. Mutta isää ei tule, ei tule! Kuinka voit selittää, että sellaista 

saa tapahtua?  – – Niin, kaikki tapahtui juuri niin kuin pyysimme häneltä. Asiamme voitti. Ja 

tuolla alhaalla… siellä on tulokset… (183, 185) 

Hastigin on vaikea uskoa, että Bro, ”irstaileva ylioppilas, huono pappi” voisi olla uskossaan 

voimakas. Hastig on peittänyt huoneen vankileirille antavan ikkunan, koska ei kestänyt nä-

kyä. Bro repäisee vaatteen pois ja kehottaa ystäväänsä katsomaan. Havainnot paljastavat 

heidän näkemyseronsa. Hastig näkee sadat ”mykästi hätää huutavat ruumiit” ja vihan, joka 

loistaa ryysyistään syöpäläisiä poimivien miesten silmistä. Mutta Bro näkee vangin, joka 

auttaa verta oksentavaa toveriaan, hän näkee vahtisotilaan, joka kiiruhtaa hakemaan paareja 

– kaiken kauheuden keskellä hän näkee hyvyyttä: ”Mikä on tärkeämpää, suuri pimeys vai 

hento valonsäde?” hän kysyy ystävältään. (206–207) 

Hastig pakenee, Bro puolestaan vannoo komendantille pysyvänsä Viaporissa. Mitä Kristus 

tekisi tässä ajassa, on kysymys, josta tulee Bron ohjenuora. Kristus menisi ”kurjimpien pa-

riin” (237), ja niinpä Bro soluttautuu leirin lääkärin avulla vankien joukkoon. ”Hän pakeni 



sisäänpäin”, selittää tohtori komendantille teoksen lopussa, kun tämä epäilee Bron karan-

neen. Bro kertoo vangeille ”Nasaretin sankarista, joka rakasti syntistä enemmän kuin van-

hurskasta” (247), ja saa huomata, että hänen sanansa tavoittavat vangit nyt aivan toisella 

tavalla kuin silloin, kun hän saarnasi papinkaavussa. Tytön isän paljastuu Bron veljen And-

reaksen kartanossa työskennelleeksi kuskiksi, joka kertoo naineensa tämän raskaaksi teke-

män karjapiian. Lapsi kuolee, mutta vaimo makaa senkin jälkeen Andreaksen kanssa. Isä 

epäilee, että vanhin tyttö – vankileirille isänsä perässä tullut – on Andreaksen, ja Brokin on 

näkevinään veljensä piirteitä tytössä. Mies ei ole murhannut Andreasta, vaikka vihaakin tätä. 

Bro puhuu syyllisyyden, koston ja vihan aiheuttamasta kirouksen ketjusta, joka pitää ihmistä 

vankinaan. 

Eikö ihmisen asiana täällä elämässä ole tehdä loppu vankiketjustaan? 

– Kuinka siitä tehdään loppu?  

– Se katkaistaan. On olemassa kirves, joka on maailman pehmein, mutta samalla terävin. Sen 

nimi on anteeksiantamus. Vapahtajamme antoi sen aseen käsiimme. (253) 

Kun vakavasti sairaana ollut tyttö ilmestyy jälleen piikkilanka-aidan luo, isä murtuu ja pys-

tyy lopulta antamaan anteeksi. 

Ryhmästä, johon tytön isä kuuluu, valitaan yksi teloitettavaksi karanneen vangin tilalle. Bro 

järjestää niin, että arpa osuu häneen tytön isän sijaan. Kun yksi miehistä hyvästelee sanoen 

kostavansa hänen puolestaan, Bro kieltää: ”Älkää kostako puolestani. Älkää milloinkaan 

kostako!” (266) Vankileirin lääkäri, joka auttoi Brota pääsemään vankien joukkoon, yrittää 

suostutella Bron sairaalaan, mutta tämä kieltäytyy. Viimeiseksi Bro lähettää terveisiä ystä-

välleen: ”Tervehtikää Hastigia ja sanokaa hänelle… sanokaa, että kärsimys on pahinta kat-

selijalle. Se ei ole niin käsittämätöntä, kunhan vain itse on kestänyt sen.” (269) Tutkijoiden 

mielipiteet teoksen loppuratkaisusta ovat vaihdelleet, ja kohtaus on tulkittu milloin itsemur-

haksi, milloin rikollisen puolesta uhrautumiseksi. Mazzarellan mielestä juonenkäänne on 

epäuskottava ja hän moittii kirjailijan päätöstä viedä sovitus henkilökohtaiselle tasolle.5 

Bron päätös uhrata itsensä punavangin puolesta on kuitenkin äärimmäinen sovituksen teko, 

joka alleviivaa teoksen eettistä sanomaa – edes Bron mahdollinen sukulaisuussuhde tyttöön 

ei heikennä kohtauksen vaikuttavuutta. 
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Hemmer tunsi venäläistä kirjallisuutta, ja romaanin on nähty käsittelevän eettisiä ja uskon-

nollisia kysymyksiä Dostojevskin ja Tolstoin jäljissä.6 Johan Wreden mukaan niin Sillanpää 

kuin suomenruotsalaiset Schildt, Hemmer ja Diktonius välttelivät sisällissodan poliittisten 

kysymysten käsittelyä teoksissaan. Toisaalta epäilevän ja kyselevän Hastigin hahmossa 

Hemmer esittää kirpeitä huomioita pappien roolista teloituksissa ja vankileirin karmeasta 

todellisuudesta, kuten Mazzarella on huomauttanut.7 Hastig muun muassa pohtii sitä, kuinka 

on mahdollista, että itärajan toisella puolen kaikki on päinvastoin: ”Se, mikä täällä on hyvää, 

on siellä pahaa.” Bolševikkien Venäjällä on käynnissä sama murhenäytelmä, mutta ”siellä 

tapetaan ne, jotka täällä saavat elää…” (185) Uskonkriisistään huolimatta Hastig näkee val-

koisten edustaneen oikeaa puolta, mutta hän kysyy, kuinka ”Jumala voi sallia, että ihmisillä 

on niin vastakkaiset käsitykset hyvästä ja pahasta” (186).  

 

 

Lähteet 

Kohdeteos 

Hemmer, Jarl 1931 / 2017: Mies ja hänen omatuntonsa. Suom. Eino Palola. Joensuu: Kir-

jokansi. 

Tutkimuskirjallisuus 

Mazzarella, Merete 2004: Efterskrift. – Jarl Hemmer: En man och hans samvete. Nya klas-

sikerserien. Helsingfors: Schildts, 286–293. 

Riikonen, H. K. 2001: Hemmer, Jarl. – Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Bio-

graphica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 31.12.2018). 

URN:NBN:fi-fe20051410.  

                                                 
6 Uskonnolliset ja eettiset kysymykset askarruttivat Hemmeriä läpi elämän. Taustalla vaikuttivat sisällissodan 

kokemukset. Hemmer kärsi masennuksesta ja teki itsemurhan itsenäisyyspäivänä 1944. Ks. Riikonen 2001. 
7 Wrede 2000, 66–67; Mazzarella 2004, 287. Teoksen epäpoliittisuuden on kyseenalaistanut myös Hannu 

Salmi. Ks. Salmi 2018. 



Salmi, Hannu 2018: ”Älkää milloinkaan kostako!" 1918 – Mies ja hänen omatuntonsa. – 

Lähikuva 1/2018, 29–43. 

Wrede, Johan 2000: Inbördeskriget i litteraturen. – Finlands svenska litteraturhistoria. 

Andra delen, 1900-talet. Utgiven av Clas Zilliacus. Helsingfors: Svenska litteratursäll-

skapet i Finland, 61–67.  

 

 

 

Teksti on osa Punavalkoista historiaa. Näkökulmia sisällissotakirjallisuuteen -tutkimus-

tani, joka puolestaan on osa laajempaa Sodan muisti -projektiani, jossa tarkastelen sodan 

muistamisen ja siitä kertomisen tapoja.   

 


