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Harhaanjohdettuja – Runar Schildt: Kotiinpaluu ja muita novelleja 

Yksi ensimmäisistä vuoden 1918 tapahtumien kaunokirjallisista kuvauksista oli Runar 

Schildtin Hemkomsten och andra noveller (1919, suom. Kotiinpaluu ja muita novelleja 

1922). Schildtin on nähty edustavan aikansa suomenruotsalaisen porvariston käsityksiä pu-

naisista. Kjell Westön mukaan Schildt ajautui monen muun suomenruotsalaisen kirjailijan 

tapaan ”moraalisiin miinoihin” kuvatessaan hävinneitä. Schildt ei kyennyt näkemään pu-

naisten toiminnan rationaalisia motiiveja eikä tekoja selittävää yhteiskunnallista juopaa rik-

kaiden ja köyhien välillä. Hänen novelleissaan yksinkertainen työväki lankeaa agitaation 

pauloihin ilman suurempia ideologisia pohdintoja.1 

Neljästä novellista kolmessa on punainen päähenkilö, mutta kovin myönteistä kuvaa hävin-

neistä ei saa, sillä Schildt ei näe kansannousun yhteiskunnallisia syitä. Ainoa valkoinen pää-

henkilö on novellissa ”Lihamylly”, joka kertoo asekauppiaasta ja hänen rakastajattarestaan 

Manjasta, joka ihastuu valkoisille aseita ostavaan mieheen.2 ”Karamsinin hevonen” kuvaa 

vanhaa miestä, jonka vaimo Edla kuolee. Novellin nimi viittaa vaimoon, joka jaksoi valitta-

matta vetää raskaita pyykkikuormia. Mies vaeltaa öisessä kaupungissa etsien paikkaa, jossa 

olisi ”lämmintä ja valoa ja ääniä” (116–117). Naapurissa asuvat prostituoidut antavan hänen 

viimein istua yön luonaan. Talon kerrotaan olleen punakaartilaisten viimeisiä pesäkkeitä. 

Antautumislippua heiluttanut nainen nimetään katutytöksi ja yhden prostituoiduista kerro-

taan kerskailleen tappamillaan lahtareilla. Näin naiskaartilaisten osoitetaan edustavan yh-

teiskunnan alhaisinta ainesta.3 Sodan tapahtumien näkökulmasta mielenkiintoisimmat ker-

tomukset ovat kokoelman aloittava ”Aapo” ja päätösnovelli ”Kotiinpaluu”.  

Novellissa ”Aapo” Velkkalan tilan Aapo-renki naureskelee rikkaiden huvituksille, kun 

maanviljelysneuvos on ostanut pojalleen aasin lahjaksi. Pian leikkitoveri unohtuu, ja se an-

netaan Aapolle avuksi puutarhatöihin: pitäähän senkin ansaita elantonsa. Määräys tuntuu 

Aaposta pilkanteolta, ja hän käy lopulta itsensä maanviljelysneuvoksen luona valittamassa 

                                                 
1 Mattlar 1999; Westö 25.9.2000; Westö 2017. 
2 Novelli toimi lähtökohtana Nyrki Tapiovaaran ohjaamalle elokuvalle Varastettu kuolema (1938). Tapahtu-

mat on kuitenkin siirretty sisällissodasta vuosisadan alun sortovuosiin. Ks. Varastettu kuolema (1938). – Elo-

net, Suomen Kansallisfilmografia. 
3 Mattlar 1999, 109. 



asiasta: ”Minä vaadin hevosta sen kirotun aasin sijaan! huusi Aapo. – – Minä olen liian hyvä 

kulkemaan aasin hännässä, minun pitää saada oikea hevonen!” Aapo miettii jo puukkoon 

tarttumista, mutta huomaa yhtäkkiä seisovansa portailla – maanviljelysneuvos on heittänyt 

hänet ulos.  

Työväenyhdistyksessä on hyökätty maanviljelysneuvosta kohtaan kuvaamalla hänet alaisi-

aan riistäväksi verenimijäksi: 

[Maanviljelysneuvos] eli ylellisyydessä ja syötti aaseja ja koiria Velkkalassaan, vaikka köyhät 

kaupungeissa ja monin paikoin maallakin nääntyivät nälkään. Varapuheenjohtaja Räsänen oli 

esittänyt tämän kuvaavan näytteen yläluokan raa’asta ja sydämettömästä hävityssodasta alaluok-

kaa vastaan niin kiihkeästi ja niin erinomaisen havainnollisesti, että Velkkalan Aapo ja rengit 

olivat palanneet kotia mielessään jonkun verran hämärä, mutta samalla unohtumaton kuva Velk-

kalasta paikkana, missä vilisi porvarillisia verenimijöitä ja lihavia aaseja, puhumattakaan koi-

rista, jotka muristen vartioivat kaikkea sitä vääryydellä hankittua omaisuutta. (17) 

Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Räsäsen puheen kuvataan osuvan suoraan kuunteli-

joiden sydämiin. Velkkalasta piirtyy kuulijoille ”hämärä, mutta samalla unohtumaton kuva” 

työntekijöitään riistävästä tilasta, joka vilisee ”porvarillisia verenimijöitä”, ”lihavia aaseja” 

ja murisevia koiria. Aapo lähtee tilalta mutta törmää matkalla Räsäseen ja joutuu uudestaan 

tämän kiihotuksen kohteeksi. Räsänen kehottaa Aapoa jäämään, sillä kohta hän voi maksaa 

takaisin ”aasihäpeän” korkojen kanssa. ”Tietysti sinun on mentävä takaisin, mutta anna puu-

kon odottaa koreasti toistaiseksi. Miksi hankkisit itsellesi vankeutta sellaisesta, jonka saat 

pian tehdä ilmaiseksi!” (26) Räsänen antaa siis ymmärtää vastapuolen surmaamisen olevan 

sallittua, kunhan valta on vaihtunut, mikä antaa raadollisen kuvan punaisista. Lisähoukutti-

mena Aapolle tarjotaan osaa Velkkalan tiluksista. Kun koston hetki koittaa, Aapo tuntee 

itsensä jumalaksi, joka rankaisee vihollistaan. Hän ei edes alennu ruumiinryöstäjäksi tove-

riensa tavoin.  

Maanviljelysneuvos, Räsänen ja Aapo muodostavat novellin ”kolmiodraaman”, jossa on oi-

keamielinen valkoisen puolen edustaja, viekas agitaattori ja harhaanjohdettu, yksinkertainen 

renki – tyypillinen asetelma sodanjälkeisessä vapaussotakirjallisuudessa. ”Kotiinpaluu”-no-

vellin Albin, joka palaa Venäjällä piiloteltuaan takaisin kotiseudulle, on myös joutunut agi-

taation kohteeksi. Hän ei oikein itsekään ymmärrä, kuinka nopeasti kaikki kävi. ”Sahalle tuli 

aseita, pieni herraskainen mies Helsingistä piti puheita niin että sylki roisku – ja siinä sitä 

oltiin…” (141), kuvailee Albin äidilleen Marille. Tämä ei uskalla kertoa muille kuolleeksi 

luullun pojan paluusta, sillä isä ja nuorempi veli kuuluvat suojeluskuntaan. Albin jää 



piilottelemaan kotinsa lähellä olevaan latoon, jonne äiti tuo hänelle ruokaa ja muuta tarpeel-

lista. Novelli kertoo kahtiajakautuneesta perheestä ja pohtii monisyisesti syyllisyyden tema-

tiikkaa, sillä Mari joutuu varastamaan ja valehtelemaan suojellessaan poikaansa.4 

Mari haluaa nähdä murhaan ja ryöstöön syyllistyneessä pojassaan yhä sen nuorukaisen, 

jonka kanssa tapasi istua heinäniityllä töiden jälkeen. Albin puhuu toistuvasti antautumisesta 

nimismiehelle, mutta hänet kuvataan epävarmaksi ja päättämättömäksi. Lopulta äiti on se, 

joka tekee ratkaisun ja kieltää poikaansa antautumasta: 

Hän ei kysynyt enää, oliko hänellä oikeutta asettua Albinin ja hänen rangaistuksensa väliin, 

taikka oikeastaan Albinin ja hänen heräävän omantuntonsa väliin, jos se nyt kerran oli herää-

mässä. Hän vannotti poikaansa suoraan ja niin tehokkain sanoin kuin osasi pysyttelemään edel-

leenkin piilossa ja kaikin voimin koettamaan tehdä tyhjäksi yhteiskunnan mahdolliset etsiskelyt. 

(167–168) 

Päähenkilön nimi on osoittelevasti Albin (albinus = valkoinen), ja vaikka suomenkielisissä 

perheissäkin kirkonkirjoihin merkityt nimet olivat usein herraskaisia, tuntuisivat isän ja vel-

jen nimet Fredrik ja Ernfred viittaavan ruotsinkieliseen perheeseen. Kokoelman aloitus-

novelli ”Aapo” ja päätösnovelli ”Kotiinpaluu” kytkeytyvät toisiinsa niin yhtäläisyyksien 

kuin erojen kautta. Molemmat päähenkilöt osallistuvat taisteluihin punaisten joukoissa ja 

sortuvat murhaan ja ryöstöön, mutta Aapo ei kadu edes teloittajien edessä. Albin antautuu 

häntä piirittäville valkoisille, joiden joukossa on hänen oma veljensä. Miten hänen käy, jää 

lukijan pääteltäväksi. Westö on nähnyt Aapossa stereotyyppisen, lähes rasistisen kuvan suo-

malaisesta rengistä, joka liittyy punaisiin kostaakseen.5 Albinissa sen sijaan on edustettuna 

se harhaanjohdettu suomenruotsalainen, joka ei itsekään käsitä, kuinka tuli ajautuneeksi pu-

naisten joukkoon. 

 

 

 

 

                                                 
4 Melkas & Löytty 2018, 21. 
5 Westö 25.9.2000; Westö 2017. 
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Teksti on osa Punavalkoista historiaa. Näkökulmia sisällissotakirjallisuuteen -tutkimustani, 

joka on osa laajempaa Sodan muisti -projektiani, jossa tarkastelen sodan muistamisen ja 

siitä kertomisen tapoja. 
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