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”Ilmari Kianto on suomalaisen kirjalli-
suuden vankka klassikko tahdommepa si-
tä tai ei”, sanoi Hannes Sihvo aikoinaan. 
Yleisessä tietoisuudessa tuo klassikkous 
perustuu Punaisen viivaan ja Ryysyrannan 
Jooseppiin. Panu Rajala avaa teoksessaan 
Ilmari Kiantoon (1874–1970) moniulottei-
semman, voisi sanoa totaalisen näkymän. 

Rajala luonnehtii alkuun Kiannon läh-
tökohdat: Suomussalmen kotipappilan ja 
Kainuun korpimaisemat. Sitten seuraavat 
opiskeluvuodet Helsingissä ja Moskovas-
sa, avioliittojen ja naissuhteiden tyvenet ja 
myrskyt, 12 lapsen kohtalot, vapaussota ja 
Vienan retki, Turjanlinnan nousu ja tuho, 
talvi- ja jatkosodan aikaiset pettymykset, 
henkilösuhteiden rikkaudet ja ristiriidat, 
ammattikirjailijan ja moniperheisen mie-
hen taloudelliset helvetit…

Näyttämöllä riehuu myrskyävätuntei-
nen, ideoihin ja rakkauksiin heittäytyvä, 
uhoava, vainoharhainen ja vaativa luon-
teenlaatu, jonka pohjaa Rajala välillä py-
sähtyy tutkailemaan: minkälainen oli ”oi-
kea” Kianto, mies roolien takana? 

Rajala osoittaa hyvin, miten Kianto syt-
tyi ajan aatteista. Sorron vastustus, vapaa 
rakkaus, tolstoilainen kirkonvastaisuus, 
kahlitsematon luonto ovat arvoja, joita 
tämä – Rajalan termin mukaan – anar-
koindividualisti eli yksilöllisen vapauden 
puolustaja ajoi ja joiden mukaan hän eli 
ja kirjoitti.

Ja koko ikänsä Kianto kirjoitti: kymme-
niä teoksia, tuhansia sivuja, osin julkaise-
mattomia. Rajala on lukenut ne kaikki ja 
kuljettaa niitä elämän rinnalla. Hämmäs-
tyttävä tosiasia on, että suurin osa Kiannon 
teksteistä kertoo hänestä itsestään, omasta 
elämästä, sumeilematta, rehellisesti, raa-
dollisimmatkin teot ja alhaisimmat kateu-
den ja vihan ajatukset ilmaisten. 

Tässä kirjallisuudenlajissa Kianto oli 
edellä aikaansa.

Erityisesti Kiannon suhde Vienaan kiin-
nostaa meitä. Rajalalle aihe ei ole keskei-
nen, mutta hän tunnistaa sen Kiannon 
”sydämen asiaksi” ja kuvaa selkeästi sen 
pääkohdat.

Ensimmäisen Vienan-retkensä Kianto 
teki 22-vuotiaana vuonna 1896, mutta vas-
ta vuonna 1906 hän alkoi todella suuntau-
tua Vienaan. Hän teki pitkän jalkamatkan 
Uhtualle ja Vuokkiniemeen, kirjoitti siitä 
sarjan Helsingin Sanomiin ja liittyi sama-
na vuonna perustetun Vienan Karjalaisten 
Liiton toimintaan. Hän kirjoitti Liiton ti-
lauksesta Vienan Karjalan kansallislaulun. 
Vuonna 1914 hän oli kolmesti Vienassa, pi-
simmällä matkalla oppaanaan Iivo Ahava.

Matkojen synteesi, teos Vienan virroil-
ta, Karjalan kankahilta (1915), on Rajalan 
mielestä Kiannon paras Viena-kirja. Se on 
osin kansatieteellinen, ja Rajala pohtiikin, 
että Kianto olisi sopinut tutkimusmatkai-
lijaksi, ellei olisi ollut niin levoton. Kianto 
kiinnittää huomiota myös historiaan, kie-
leen, vienalaisiin ihmistyyppeihin (esim. 
mieheen, joka elää sovussa kahden vaimon 
kanssa! runonlaulaja Jamani Paavilaan!) 
ja ajankohtaan: elokuussa 1914 kaikuu ky-
lissä naisten itku, kun miehiä viedään so-
taan. Luonnonkuvauksista Rajala nostaa 

mestariluokkaan henkeäsalpaavat kosken-
laskukohtaukset. 

Samoihin aikoihin syntyi myös Kian-
non heimoromaani Vienan kansan kohtalo 
(julk. 1917). Rajala pahoittelee sitä, että se 
jäi myrskyisenä aikana liian vähälle huo-
miolle. Siinä elää vienalainen luonto, sen 
jylhissä loppuluvuissa tuntuu venäläisen 
kirjallisuuden lukeneisuus; kyseessä on ai-
to ”vienalainen requiem”. (Sivumennen sa-
nottuna teos on Hannes Sihvon mukaan 
avainromaani – yksi sen päähenkilöistä 
on Paavo Ahava, toinen Kianto itse, kol-
mas Vasili Jeremejeff-Räihä, jonka kirjeitä 
vaimolleen siteerataan, ehkä samoja, joita 
Karjalan tiedekeskus on juuri julkaissut. 
Kianto kirjoitti Jeremejeff-Räihästä myös 
runon ”Vankeuteen raastetun muistoksi”.) 

Tässä vaiheessa Kianto ajoi Vienan sor-
retun kansan aseman parantamista, ei rajo-
jen muutoksia. Vuoden 1918 huhtikuussa 
hän kärjisti kantansa ja alkoi puhua Vienan 
miehittämisestä. Kesällä hän lähti Malmin 
retkikunnan kanssa Vienaa valloittamaan 
ja piti Uhtuan kesäjuhlissa suursuomalai-
sen puheen.

Rajala näyttää Kiannon tällä retkellä osin 
koomisena hahmona, joka epäkäytännölli-
senä säheltäjänä lähetetään A. O. Väisäsen 
kanssa pois tieltä, liikkumaan ratsain ky-
lissä ja houkuttelemaan ihmisiä Suomeen 
liittyjiksi. Horjuen ratsunsa selässä hän 
oli ”kuin jokin funkis-ajan Don Quijote, 
vaikka omasta mielestään kaiketi aikansa 
Adonis”, tokaisi joku retkeläisistä!

Kiannon korkealentoinen puhetyyli ei 
tehonnut. Kiestingissä hän purki petty-
mystään suomalaisia torjuviin kyläläisiin: 
”Kirvotkoot tuliset kekäleet kiestinkiläis-
ten kantapäihin siitä akkamaisesta päätök-
sestä, minkä he tänään ovat laatineet. Hei-
moveljet, orjanmerkki teidän otsallenne!”

Toisaalta, kuten Rajala Jouko Vahtolan 
tutkimuksiin vedoten toteaa, Kianto oli ak-
tiivisin Vienan asian puolesta puhuja Suo-
messa. Hän kirjoitti vuoteen 1920 mennes-
sä viisi Viena-aiheista kirjaa, esimerkiksi 
romaanin Vienan neitsyt 1920 ja Vienan 
retkestä kertovan Suomi suureksi, Viena 
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Kiannon elämän draamaa

vapaaksi 1918. Nämä sisältävät kiinnosta-
vaa aikalaishistoriaa sekä niin venäläisten, 
karjalaisten kuin suomalaisten pippurista 
kritiikkiä, mutta parhaat Viena-kirjansa 
Kianto oli kirjoittanut ennen Suur-Suo-
mi-aatettaan.

Vielä seuraavienkin sotien aikana Viena 
nousee esiin Kiannon elämässä. Kirjailija 
Onttoni Miihkalia hän syytti (aiheetto-
masti) siitä, että joutui vankilaan venäläi-
sille sikarilaatikon kanteen kirjoittamas-
taan viestistä. 

Teoksessaan Omat koirat purivat (1948) 

hän teki julkisesti vanhasta vienalaisesta 
ystävästään petturin.

Jatkosodan aikana Kianto haaveili taas 
Suur-Suomesta, kävi omin luvin Vienas-
sa (virallisesti häntä ei sinne päästetty) ja 
kirjoitti matkakertomuksen, jonka julkai-
si vasta Raija-Liisa Kianto vuonna 1969 
teoksessaan Ilmari Kiannon Vienan Kar-
jala. Erään Suur-Suomi -unelman vaiheita.

Viena oli Kiannolle sekä syvästi koettua 
todellisuutta että aikaansa sidottu epärea-
listinen unelma. Rajalan kirja sysää pa-
laamaan niihin Kiannon teksteihin, joissa 

hänen kokemansa vienalainen todellisuus 
hengittää.

Ilmari Kiannon elämä oli yhtämittaista 
draamaa, jonka Panu Rajala kuvaa asen-
teitta ja intensiivisesti, hyvin luettavasti. 
Rajalan teoksen inspiroivuus perustuu kui-
tenkin mielestäni siihen, ettei sen pääosassa 
ole vain Kiannon ulkonainen elämä, vaan 
myös ja ennen kaikkea sisäinen: elämään 
kietoutuva, elämää sykkivä kirjailijuus.
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Kirjailija Panu Rajala antaa nimikirjoituksen Heikki Talvitien juuri hankkiman Suomussalmen sulttaani -teoksen alkulehdille julkai-
sutilaisuudessa Helsingissä 1.10.2018.


