
Tilinteko sotaan: Väinö Linnan Tuntematon sotilas 

 

Kesti suunnilleen vuosikymmenen ajan, ennen kuin Suomessa ryhdyttiin keskustelemaan 
julkisuudessa syksyllä 1944 päättyneen sodan tapahtumista ja luonteesta. Syitä tähän oli 
useita: Sotasyyllisyysoikeudenkäynti ei tarjonnut tilaisuutta syiden ja seurausten 
monipuoliseen käsittelyyn, sillä se oli voittajavaltojen määräämä, “ulkoa pakotettu” 
prosessi, jossa koko valtiojohto ja epäsuorasti myös kansa joutuivat syytetyksi. Poliittinen 
tilanne oli edelleen epävarma, joten monellakaan ei ollut halua selvittää osuuttaan sotaan. 
Jälleenrakennus, sotakorvaukset ja muut sodan jälkiselvittelyihin kuuluneet asiat veivät 
ihmisten ajan, ja pitkä sota oli tuottanut sotaväsymystä. Lisäksi pätevien lähdetietojen 
saaminen oli vaikeaa, sillä perustutkimuksen tekeminen kesti useita vuosia. 

Ensimmäiset sotaa käsitelleet kirjat olivat päiväkirjamaisia tai välittömiä omien 
tuntemuksien kuvauksia ilman syvällistä poliittista tai yhteiskunnallista analyysia. 
Useimmiten niistä kuvastui pettymys kaikkeen koettuun, ja kysymyksiä esitettiin enemmän 
kuin kyettiin antamaan vastauksia. “Menetetty nuoruus” oli yleinen teema, minkä lisäksi 
kirjoista kuvastui tunne, että elettiin suurta murrosta, jonka suunnasta ei ollut tietoa. 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas avasi ilmestyessään syksyllä 1954 aivan uuden 
näkökulman kymmenen vuotta aikaisemmin koettuihin sotiin. Kirjasta oli luettavissa 
realistisen tuntuinen ja mukaansatempaava kuvaus jatkosodan kulusta rintamasotilaan 
kannalta nähtynä. Siihen oli sisällytetty riittävästi myös yleisiä havaintoja sodan poliittisista 
puitteista, joten kirjaa voitiin pitää kokonaisvaltaisena ja samalla kriittisenä selityksenä 
koko sodalle. 

Linnan teoksen ilmestyminen oli monen mutkan takana, ja sen heti osakseen saama 
arvostelu Helsingin Sanomissa oli murskaava. Kirja jakoi mielipiteitä jyrkästi eri leireihin, 
mutta välinpitämättömäksi ei jäänyt juuri kukaan. Suhtautuminen ei noudattanut kovinkaan 
tarkoin puoluerajoja, vaan sen määräsi lähinnä oma suhde tapahtumiin. Rintamamiehet 
ottivat heti kirjan omakseen, mutta “ihanteellista”, propagandan sävyttämää sotakuvaa 
vaalineet pitivät Linnan realismia liioitellun rumana ja poliittisesti arveluttavana. Vähitellen 
kritiikki vaimeni ja Tuntematon sotilas liitettiin kansalliskirjallisuuteen Kiven Seitsemän 
veljeksen rinnalle. 

Tuntemattoman sotilaan suosiota selittää paljolti sen ilmestymisen ajankohta, vuosi 1954. 
Sotaan oli jo sen verran etäisyyttä, että ikävätkin asiat voitiin ottaa käsittelyyn uudelta 
kannalta. Pertti Lassilan mukaan kirja “tyydytti myönteisyyden ja tulevaisuuden uskon 
tarvetta täydellisemmin kuin mikään muu sotaa käsitellyt romaani... Se pilkkasi 
sotapropagandaa ja vetosi kansan huumorintajuun... Se loi armeliaan ja sovittelevan 
myytin, jonka merkitys kansakunnan henkiselle jälleenrakentamiselle oli suuri.” 
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