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Mikä on Arvid Järnefeltin merkitys 
suomalaiselle kaunokirjallisuu-
delle?

Järnefelt uudisti merkittävällä 
tavalla suomalaisen realismin tradi-

tiota. Suomessa oli jo tuolloin tullut tavaksi ymmärtää 
realismilla todellisuuden jäljittelyä. Sellaistahan se ei tie-
tysti koskaan ole edes voinut olla. Järnefeltille realismi 
merkitsi sitä, että todellisuuden ilmiöitä tuli tarkastella 
suhteellisesti, konkreettisesti suhteessa muihin ilmiöi-
hin. Esimerkiksi kuvattujen ihmissuhteiden tuli olla 
ajan tietämyksen mukaan mahdollisia ja todennäköisiä. 
Järnefeltin teoksissa jokaisella havaitulla ja irralliseltakin 
näyttävällä ilmiöllä oli ominaisuuksiensa perusteella tie-
tynlainen asema ja merkitys suhteessa muihin. Syntynyt 
kokonaisuus ei kuitenkaan ollut yhtenäinen ja sopusoin-
tuinen vaan pikemminkin aina sisäisesti ristiriitainen. 
Kertoja pohdiskelee tarkoin ilmiöitä, niiden välisiä vai-
kutussuhteita, ristiriitoja, samuutta, mahdollisuuksia kes-
kinäisiin suhteisiin ja näin edelleen.

Suhteellisuuden ja totuudellisuuden periaate koskee 
myös Järnefeltin ihmiskuvausta. Ihmisyksilön persoo-
nallisuus on Järnefeltin kerronnassa aina sisäistä tais-
telua olosuhteiden pakkoja vastaan yksilöllisen vapauden 
puolesta. Olosuhteet pyrkivät vaikuttamaan ulkoisina 
voimina kaikkeen, mitä ihminen aistii, tuntee, ajattelee. 
Mutta toisaalta yksilö on täynnä mahdollisuuksia, jotka 
hän itse parhaassa tapauksessa saattaa toteuttaa toimin-
nassa yhdessä muiden kanssa. Vapaus ei ole Järnefeltille 
negatiivista, individualistista riippumattomuutta vaan 
positiivista vapautta, jonka ihmiset voivat saavuttaa vain 
yhteiselämässä.

Järnefeltin teoksissa yksilöt edustavat aina jotain aa-
tetta, ammattia, poliittista puoluetta, kulttuurista vir-
tausta. Mutta sisimmältään he ovat itsenäisiä, dynaamisia 
olentoja. Heissä nivoutuvat ristiriitaisella tavalla yhteen 
ulkoapäin annetut ratkaisumallit ja pyrkimys toteuttaa 
omaa itseään. He ovat tässä merkityksessä tyypillisiä, 
tyyppejä, joissa yleinen ja yksityinen kietoutuvat yhteen, 
useimmiten ristiriitaiseksi erityisyydeksi.

Näin Järnefeltin ihmiskuvauksessakin ilmenee rea-
listinen suhteellisuus, mahdollisuus, todennäköisyys. 
Yhteiskunnallisessa realismissa henkilöt, etenkin ra-
harikkaat, kuvattiin yksiulotteisesti vain tietyn yhteis-
kunnallisen ja taloudellisen aseman funktiona. Tähän 
Järnefelt ei kuitenkaan syyllistynyt, sillä sisäinen ristirii-
taisuus oli hänen mukaansa yhteistä kaikille ihmisille. 
Jokaisessa yksilössä piili naamion alla aina halu ja toive 
tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi huolimatta siitä, mitä 
hänen asemansa vuoksi oli pakko tehdä.

Entä mikä voisi olla Järnefeltin anti Suomen kult-
tuurihistorialle?

Järnefeltin teosten aiheina ovat Suomen historian rat-
kaisevat käännekohdat, elinkeinovapauden toteuttaminen 
vuonna 1879, poliittisen elämän virkoaminen, luokkaris-
tiriitojen ja poliittisten puolueiden synty, suurlakko, yksi-
kamarinen eduskunta, Bobrikovin murha, niin kutsutut 
sortovuodet, sisällissota ja sen jälkeiset väkivaltaiset tapah-
tumat, itsenäisen Suomen sisäiset ristiriidat ja militarismi. 
Kyse oli suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin nykyai-
kaistumisesta, modernisaatiosta. Sen taustalla erottui kaik-
kialla vaikuttavana voimana liberalistinen virtaus, joka 
nopeasti saavutti hallitsevan aseman taloudellisessa, yhteis-
kunnallisessa ja kulttuurisessa elämässä.  

Mauno Särkkä
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Kaikkia näitä tapahtumia Järnefelt käytti aiheenaan 
kirjoittaessaan sekä kuvitteellisia töitään että asiateks-
tejään. Luovuttuaan aatelisen syntyperänsä ja porvaril-
lisen uran asettamista vaatimuksista Järnefelt samastui 
tahtomattaankin siihen aatemaailmaltaan kovin ha-
janaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen ryhmit-
tymään, jota kutsutaan älymystöksi. Älymystö otti teh-
täväkseen syrjäyttää kulttuurisesta ja poliittisesta valta-
asemasta sivistyneistön jo harmaantuvan ikäluokan. 

Uusi historiallinen tilanne edellytti vanhan polven 
perinteisen maailmankuvan ja jo poliittisesti ideologisoi-
tuvan maailmankatsomuksen hylkäämistä. Tässä proses-
sissa Järnefelt toimi aktiivisesti. Kulttuurisesti katsoen 
kyse oli tarpeesta rakentaa kokonaan uudenlainen kuva 
maailmasta ja uudenlaiset arvot, joiden mukaan toimien 
voitaisiin uudet olosuhteet selittää ja hallita. Eikö samaan 
ole tarve nykyäänkin?

Järnefelt sovelsi monien muiden kulttuurivaikut-
tajien tavoin yksilö- ja sosiaalieettisiä periaatteita koet-
taessaan ymmärtää ja poistaa yhteiskunnalliset vää-
ryydet ja epäkohdat. Hän poikkesi kuitenkin monista 
muista siinä, että etenkin torpparikysymystä käsitel-
lessään Järnefelt tiedosti ongelmien yhteiskunnallis-
rakenteelliset syyt ja hänen mielessään heräsi voimakas 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tunne. Hän 
ymmärsi, että rakenteellinen yhteiskunnallinen oikeu-
denmukaisuus on toteutettavissa vain poliittisessa toi-
minnassa ja siksi lainsäädännöllisesti. Torpparikysymys 
oli oikeastaan ainoa seikka, jonka yhteydessä Järnefelt 
vetoaa lainsäädäntöön. Muutoin hän suhtautui par-
lamentaariseen toimintaan epäillen ja tulkitsi sen vain 
poliittisten puolueiden valtataisteluksi, josta eettiset pe-
riaatteet olivat hävinneet.

Järnefelt ei voinut hyväksyä sitä, että maattomat 
jäivät osattomiksi oman työnsä tuloksista ja siksi maan 
ja muiden tuotantovälineiden omistajien orjiksi. Alkupe-
räisen agraarisen työmuodon idealisointi oli suunnattu 
kapitalistisen palkkatyön vieraantuneisuutta vastaan. Jär-
nefeltin utopia palaamisesta takaisin esimoderniin työ-
maailmaan ja perinteisiin agraarisiin ihmissuhteisiin, on-
nellisten maahan, oli tietysti kaunis ajatus, mutta pakosta 
vain unelma.     

Mitä siltoja Järnefeltin ajattelulla on nykyaikaan? 
Onko hänen yhteiskunnallisella eetoksellaan annet-
tavaa tämän päivän lukijalle?

Nykyään elämme maailmassa, jossa vallitsee miltei 
hegemonisesti ja totalitaarisesti uusliberalistinen ideo-
logia, jolle luonteenomaista on individualismi, negatii-
visen vapauden ihannointi, ahistorisuus ja käsitys ih-
misestä taloudellisena olentona. Kaikki nämä erottuvat 
niin kutsutussa talouspuheessa, joka on tunkeutunut 
kaikille inhimillisen toiminnan alueille, myös kulttuuriin 
ja taiteeseen. Kilpailuyhteiskunnassa edellytetään, että 
jokainen harkitsee toimintansa taloudellista kannatta-
vuutta. Kaikkien menestyvien ja kunnollisten ihmisten 
on toteutettava kaikin voimin ehtoja, joita homo oeco-
nomicuksen ideaali sanelee. Talouselämässä ja itse asiassa 
kaikessa toiminnassa moraaliset periaatteet on jätettävä 

syrjään. Läheisissä ihmissuhteissa noudatetaan kuitenkin 
periaatteessa perinteisiä yksilö- ja sosiaalieettisiä normeja. 
Näin syntyy ajalle luonteenomainen kaksoistietoisuus, 
ristiriita, joka vallitsee yksityiselämässä ja toisaalta yhteis-
kunnallisessa ja taloudellisessa elämässä noudatettavien 
arvojen ja normien välillä. Arvid Järnefelt kritikoi tuo-
tannossaan kaikkia näitä seikkoja.

Kun lukija syventyy Järnefeltin teoksiin, hän joutuu 
pakostakin vertailemaan menneisyyttä ja nykyisyyttä, 
huomaamaan yhtäläisyyden ja erilaisuuden. Vertailu 
auttaa paremmin ymmärtämään, miten tähän on tultu ja 
mikä nykymaailmassa ja nykyisessä ajattelutavassa onkin 
itse asiassa jo aikanaan elettyä eikä kovinkaan uutta. 
Uusliberalistiselle ideologialle on ominaista historiat-
tomuus, taipumus unohtaa menneisyys, mikä herättää 
uskomuksen omien ajatusten alkuperäisyydestä ja ne-
rollisuudesta. On kuin koko nykyaika olisi historiallista 
innovaatiota, vaikka se on vain entisen toistoa uusissa lei-
leissä. Näin syntyy kansallinen dementia, joka puolestaan 
synnyttää ajatuksen luovasta tuhosta. On unohdettava ja 
tuhottava, jotta uusi voisi syntyä.

Järnefeltin teokset ovat dokumentteja menneestä 
ajasta mutta toisessa merkityksessä kuin useimmat his-
torian tutkijat dokumentaarisuuden ymmärtävät. Koko-
naisuudessaan hänen tuotantonsa välittää kuvan todel-
lisuudesta sellaisena kuin aikaansa seuraava ja lahjakas 
yksilö sen itse kokee. Kaunokirjallinen teos on aina ja 
välttämättä aikalaistodistus. Teoksessa esitetty ja temati-
soitu kuva todellisuudesta on kuva siitä, miten tuon ajan 
ihmiset ulkopuolisen todistajan mukaan elämäänsä elivät 
suurten murrosten keskellä. Teokset kuvaavat, miten ih-
miset tuolloin kokivat elämänsä, miten he aistivat, tun-
sivat, ymmärsivät, käsittivät todellisuutensa, miten ja 
mitä he vihasivat, rakastivat, pelkäsivät, mihin uskoivat. 
Teos on tietyllä subjektiivisella tavalla aito, aidompi kuin 
se maailma, jonka historian tutkija etäännyttää ja tuo 
totena eteemme. Totta kai kaikkien on hyödyllistä tietää, 
mitä todella on tapahtunut, mutta yhtä tärkeää on oppia 
tuntemaan, miten ihmiset ovat joskus eläneet.

Järnefeltin teokset ovat itse asiassa laajoja, koko ai-
kakautta koskevia kysymyksiä, joiden tehtävä on panna 
lukija miettimään esitettyjä näkemyksiä omasta näkökul-
mastaan ja ratkaisemaan mielessään niiden merkitystä. 
Esimerkiksi käsitys vapaudesta muuntuu jatkuvasti Jär-
nefeltin tuotannossa, ja käsitteen merkitys jää lopulta 
avoimeksi. Vapaus on hänelle teema, joka oikeastaan 
erottuu kaikissa teoksissa jollain tapaa. Siksi Järnefeltin 
ajattelua koskevalle kirjalle voi antaa nimen Vallan orjat 
ja ihmisarvo.

Jossain määrin yksinkertaistaen voikin väittää, että 
Järnefeltin kuvaamassa maailmassa kaikki ihmiset, niin 
valtaapitävät kuin alamaiset, ovat orjia. Ehkäpä nykylu-
kijan kannattaakin asettaa kysymys omasta vapaudestaan 
ja orjuudestaan nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa. Elääkö 
ihminen vapaana ja onnellisena vapaaksi kutsutussa 
markkinataloudessa? Oliko Järnefelt oikeassa? Kuten tie-
detään, ihminen on orja vasta, kun hän tiedostaa orjuu-
tensa.


