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Martti Häikiön (s. 1949) kaksiosainen 
V. A. Koskenniemi. Suomalainen klas-
sikko (2010) täytti huomattavan 
aukon suomalaisessa biografisessa 
kirjallisuudessa. Kohde oli hankala jo 

pelkästään Koskenniemen sekä pitkän että monitahoisen 
ja myös kiistanalaisen toiminnan takia. Elämäkerta saikin 
runsaasti huomiota; sillä oli sekä ihailijansa että kriitik-
konsa. Kaikkine ansioineenkin biografiaan voidaan koh-
distaa erilaisia vastaväitteitä sekä myös täydentää sitä eri 
kannoilta. Täydennyksille on sijaa etenkin tarkasteltaessa 
Koskenniemen suhdetta ulkomaisiin kirjailijoihin. Aihe-
piiri on ymmärrettävästi myös Häikiöllä esillä.

Levertinin merkitys
Pariin otteeseen Häikiö mainitsee ruotsalaisen Oscar Le-
vertinin (1862–1906). Kuten biografi muistuttaa, vii-
meinen Koskenniemen hänen elinaikanaan julkaistu 
kirjoitus käsitteli juuri Levertiniä. Nimenomaan Kosken-
niemen suhtautumista ruotsalaiseen runoilijaan voidaan 
kuitenkin tarkastella vertailukohtana lähemminkin. Sekä 
Levertin että Koskenniemi olivat runoilijoita, esseistejä 
ja kirjallisuudentutkijoita; molemmat toimivat lisäksi yli-
opistoissaan professoreina. Sekä Levertin että Koskenniemi 
kutsuttiin virkaansa, joka käytännössä oli lahjoituksen 
turvin perustettu heitä varten. Kuten Häikiö mainitsee, 
Koskenniemi pani suurta painoa Roomalaisia runoilijoita 
-kokoelmansa (1919) Lucretius-esseelle. Mainitsematta 
on kuitenkin jäänyt, että myös Levertin kirjoitti esseen 
samasta runoilijasta, mikä olisi selvinnyt esimerkiksi 

Häikiön lähdeluettelossa olevasta Tellervo Krogeruksen 
(s. 1944) Anna-Maria Tallgrenia (1886–1949) kriitikkona 
käsittelevästä monografiasta (1988) tai Lauri Viljasen 
(1900–1984) Koskenniemi-elämäkerrasta (1935). Kos-
kenniemen ja Levertinin Lucretius-esseissä on paljon yh-
täläisyyksiä. Molemmat esseet ovat samantapaisten esteet-
tisten ja ideologisten ihanteitten tuotteita – latinalaisen 
sanan nequiquam (turhaan) siteeraamisesta alkaen. Lever-
tinin tavoin Koskenniemi kirjoitti myös Brüggestä.

Erityisen tärkeää olisi kuitenkin huomata Kosken-
niemen kiitollisuudenvelka Levertinille runoilijana. 
Tähän viittasi lyhyesti Tallgren 1909 Valvojassa, kuten 
myös Häikiö mainitsee. Mutta asiassa voidaan mennä 
pitemmällekin. Työhuoneessani Helsingin yliopiston 
päärakennuksessa on Werner Söderhjelmin (1859–1931) 
Levertin-elämäkerta. Siinä on professori J. V. Lehtosen 
(1883–1948) reunamerkintöjä. Pariin otteeseen Leh-
tonen on kirjoittanut Koskenniemen nimen Söder-
hjelmin siteeraamien Levertinin runojen viereen. Ei voi 
välttyä käsitykseltä, että näissä Levertinin yksinäisyyttä 
ja hiljaisuutta huokuvissa kaupunkikuvissa on lähtö-
kohta Koskenniemen esikoiskokoelman (1906) runoille 
”Keskiyön kaupunki”, ”Öinen katu” ja ”Yli vaikenevain 
kattoin”. Levertinin lähempi vaikutus Suomessa ansaitsisi 
laajemmankin selvityksen. Hänestä kirjoitti Tallgrenin 
ohella Gunnar Suolahti (1876–1933), joka sai rokokoo-
aikaa käsitteleviin esseisiinsä virikkeitä Levertinin teok-
sesta Rococo-noveller (1899), minkä lisäksi ensimmäinen 
suuri Levertinin elämäkerta oli suomalaisen Söder-
hjelmin kirjoittama – siitä myös Koskenniemi kirjoitti 
artikkelin.
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Koskenniemen ohella myös ruotsalainen kirjallisuu-
dentutkija Fredrik Böök (1883–1961) oli suuri Lever-
tinin ihailija. Omassa Levertin-kirjassaan (1944) Böök 
painotti runoilijan yhteyksiä ranskalaisen uskonnonfilo-
sofin Ernest Renanin (1823–1892) ajatteluun. Suomessa 
Renanin huomattavaksi tulkiksi nousi Eino Kaila (1890–
1958), joka kirjoitti Renanista pienen monografian 
Merkkimiehiä-elämäkertasarjaan (1917) ja suomensi 
tämän teoksen Lapsuuden ja nuoruuden muistoja (1921; 
Souvenirs d’enfance et de jeunesse, 1833). Renanin tunsi 
myös Koskenniemi, vaikka se ei elämäkerrasta käykään 
ilmi.

Häikiön mukaan Koskenniemen valitus, että hän 
ei ole etäisestikään Oscarin näköinen, viittaisi Ruotsin 
kuninkaaseen Oskar I:een (1799–1859; vallassa 1844–
1859). Kyseessä on kuitenkin ilman muuta Levertin, 
kuten myös Krogeruksen Tallgren-monografiasta olisi 
ilmennyt. Mainittakoon myös, että eräässä Koskenniemi-
biografian kuvassa sanotaan Koskenniemen skoolaavan 
Unto Kupiaisen (1901–1961) kanssa; Kupiaisen ase-
mesta kuvassa on kuitenkin Koskenniemen arvostama 
suomenruotsalainen runoilija, esseisti ja kääntäjä, pro-
fessori Emil Zilliacus (1878–1961).

Kaksi saksalaista
Häikiö on omistanut oman lukunsa niin Koskenniemen 
Goethe-elämäkerran edelliselle (Nuori Goethe, 1932) 
kuin jälkimmäisellekin (Goethe. Keskipäivä ja elämänilta, 
1944) osalle. Biografi painottaa aiheellisesti näissäkin 
teoksissa Koskenniemen humanismia. Elämäkertaa, joka 
perustuu toisaalta J. W. von Goethen (1749–1832) al-
kuteosten tuntemukseen sekä toisaalta sekundaarikirjal-
lisuuteen ja joka on valtavat mittasuhteet saanut essee 
pikemminkin kuin omakohtaiseen arkistotutkimukseen 
pohjautuva tieteellinen teos, ei Häikiö suhteuta muuhun 
tuolloin olemassa olleeseen tutkimukseen. Esimerkiksi 
Koskenniemi itse antoi suuren painon Friedrich Gun-
dolfin (1880–1931) Goethe-teokselle (1916), joka on 
”tekijänsä syvällisen esteettisen intuitsionin perusteella 
syyllä saanut suurta huomiota osakseen” ja jota hän myös 
erikseen on käsitellyt Runouden kuvastimessa -teoksessaan 
(1925). Historian ironiaa on siinä, että juutalainen 
Gundolf oli Joseph Goebbelsin (1897–1945) akatee-
misia opettajia. Gundolfia Häikiö ei lainkaan mainitse. 
Viljanen sen sijaan on ollut täysin tietoinen Gundolfin 
merkityksestä Koskenniemelle ja on sitä paitsi noudat-
tanut gundolfilaista menetelmää omassa Koskenniemi-
elämäkerrassaan (1935), mikä selviää myös Yrjö Hosiais-
luoman (s. 1947) Viljas-elämäkerrasta (2000).

Häikiö tyytyy referoimaan Rafael Koskimiehen 
(1897–1977) arvostelua Nuoresta Goethesta. Kiinnosta-
vampi olisi kuitenkin saksalaisen lukijan arvio. Helsin-
kiläisessä Uusfilologisen yhdistyksen aikakausjulkaisussa 
Neuphilologische Mitteilungen (1899–) oli nimittäin 
suomea taitavan saksalaisen Heinrich Schlückingin 
(1891–1947, saksan kielen lehtori Helsingin yliopistossa 
1920–1947)  saksankielinen kritiikki. Se vuodatti mo-

nenlaista kiitosta teokselle, mutta siinä oli myös kiinnos-
tavia kriittisiä huomautuksia. Schlücking oli tyytyväinen 
siihen, että Koskenniemi esitti runokäännöstensä yhtey-
dessä myös saksankielisen alkutekstin, mutta eräiden esi-
merkkiensä valossa Schlücking myös katsoi, että Goethen 
lyriikka oli mahdotonta käännettäväksi. Metodisesti huo-
mattava oli Schlückingin arvio siitä, että Koskenniemen 
näkemyksiin Goethen ensimmäisistä Strassburgin ja El-
sassin vaikutelmista oli liikaa vaikuttanut se kuva, jonka 
Goethe paljon myöhemmin antoi Dichtung und Wahrheit 
-teoksessaan (1811–1833). Schlücking muistutti myös 
Koskenniemen Gundolfin Goethe-teoksen arvostelusta 
esseekokoelmassa Runouden kuvastimessa. Alaviitteessä 
Schlücking luetteli joukon virheitä Nuoren Goethen yk-
sityiskohdissa.

Goethe oli sodan lopulla ja pian sen jälkeen varsin 
näyttävästi esillä Suomessa. Sotasairaalassa kuolleen sak-
salaisen Hans Grellmannin (1898–1945) jälkeenjääneen 
tutkimuksen Goethes Wirkung in Finnland von Porthan 
bis Lönnrots Tod (1948) julkaisi Suomalainen tiedeaka-
temia; Irja Maliniemi (1902–1967) laati siihen liittyen 
pari täydentävää tutkielmaa 40- ja 50-lukujen vaihteessa. 
Monista eri kulttuurihistoriallisista aiheista kirjoittanut 
Gunnar Mårtenson (1907–1975) julkaisi 1944 Yrjö 
Hirnille (1870–1952) omistetun viehättävän teoksen 
Friederike Brion. Goethes ungdomsälskade1. Filosofi 
Kaila kirjoitti 1945 Kirjallisuudentutkijain seuran vuo-
sikirjaan (n:o 8, Koskenniemen juhlakirja) dialogimuo-
toisen vision ”Goethe ja Newton. Kohtaus Elysiumissa”. 
Vuonna 1949 vietettiin Goethen syntymän 200-vuotis-
juhlaa. Kuten Häikiön elämäkerrasta ilmenee, Kosken-
niemi piti juhlaesitelmän tilaisuudessa, josta vastasivat 
Helsingin yliopisto ja Suomen Akatemia, jonka jäsen 
Koskenniemi oli. Mainitsemisen arvoista on sekin, että 
tilaisuudessa puhui myös Åbo Akademin germaanisen 
filologian professori Werner Wolf (1906–1967), jonka 
saksankielinen esitelmä ilmestyi seuraavana vuonna 
Neuphilologische Mitteilungenissä. Koskenniemen pu-
heenvuoro on julkaistu hänen Kootuissa teoksissaan. Ta-
vallaan suomalaisen Goethe-ihailun huipentuma sattuu 
siis sodan loppuun ja sitä seuraaviin vuosiin.

Goethen Valitut teokset julkaistiin kolmena niteenä 
1956 (uusi p. 1965). Sen jälkeen on Goethe-suomen-
noksia ilmestynyt satunnaisesti, merkittävimpänä Sinikka 
Kallion (1919–2002) toimittama ja suomentama vali-
koima Italianmatka päiväkirjoineen (1992, Italienische 
Reise, 1816–1817).

Entä millainen oli Koskenniemen Goethe-ihailun 
ja Kolmannen valtakunnan suhde? Siinä on jälleen pa-
lattava Viljaseen, hänen 1938 esittämäänsä näkemykseen, 
jota myös Hosiaisluoma on siteerannut. Viljasen mielestä 
Koskenniemen ajatus Hitlerin Saksan perustumisesta 
Saksan menneisyyden ja Goethen ja Schillerin pohjalle 
oli kohtalokas. ’Faustin etsintä’ ei Viljasen mielestä tullut 
kysymykseen maassa, joka ”johtajansa komennuksesta 
ammentaa Kraft durch Freude”. Myös esimerkiksi Olavi 
Paavolainen (1903–1964) oli pannut merkille, miten 
Goethea suvaittiin Adolf Hitlerin (1889–1945) johta-
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massa maassa vain vaivoin (Friedrich 
Schiller (1759–1805) ehkä pikem-
minkin tuli kysymykseen).

On kiinnostava yhteensattuma, 
että samana vuonna Koskenniemen 
Goethe-elämäkerran jälkimmäisen 
osan kanssa ilmestyi Suomessa myös 
toinen laaja saksalaista merkkimiestä 
tarkasteleva teos. Kansanopiston-
johtaja (sittemmin piispa) Olavi 
Kareksen (1903–1988) Luther. Hen-
kilökuva ja kehitysaika oli Kosken-
niemen teoksen tapaan WSOY:n 
kustantama. Sattumuksen, jota 
Häikiö ei mainitse, Koskenniemi 
oli itse pannut merkille. Kirjeessään 
Karekselle hän totesi, että Luther-
kirjalle ei olisi voinut ajatella sopi-
vampaa ilmestymisaikaa; juuri sillä 
hetkellä oli Koskenniemen mie-
lestä pidettävä kunniassa niitä si-
teitä, jotka yhdistävät suomalaiset 

Keski-Euroopan ”suureen kulttuu-
rikansaan, joka on ollut meidänkin 
suuri opettajamme”2. Kares on 
kertonut myös tapaamisesta Kos-
kenniemen kanssa Turussa, jolloin 
asia oli tullut esille. Pitkäksi aikaa 
Koskenniemen Goethe ja Kareksen 
Luther jäivät viimeisiksi laajoiksi 
vanhojen saksalaisten merkkihenki-
löiden esittelyiksi Suomessa. Niiden 
lähes samanaikaiseen ilmestymiseen 
ei Kai Häggman (s. 1956) WSOY:n 
historiassaan kiinnitä huomiota. 
Goethe-teos mainitaan vain ohi-
mennen – sitä enemmän puhutaan 
Koskenniemen esittelystä Hitlerin 
Mein Kampfista (1925; Taisteluni. 
Suom. Lauri Hirvensalo, 1941) ja 
hänen Helvi Hämäläisen (1907–
1998) Säädyllistä murhenäytelmää 
(1941) koskevista käsityksistään. Sitä 
paitsi Häggman sivuuttaa WSOY:n 

kustannustoiminnassa Kareksen 
koko tuotannon, vaikka sodan 
aikana ja pian sen jälkeen ilmestyi 
Lutherin ohella Kareksen moni-
osainen Heränneen kansan vaellus 
(1941–1952).

Kertoessaan muistelmateok-
sessaan Luther-kirjansa vastaan-
otosta Kares tulee antaneeksi myös 
sattuvan kuvan siitä, miten sak-
salaista kulttuuria Suomessa seu-
rattiin. Silmätautiopin professori 
Mauno Vannas (1891–1964), tun-
nettu Saksan ystävä, kiitteli Karek-
selle lähettämässään kirjeessä tämän 
teosta, josta hän oli pannut mer-
kille Luther-tutkija Rudolf Thielin. 
Vannas mainitsi tavanneensa Sak-
sassa kollegansa, oftalmologi Rudolf 
Thielin eikä ollut lainkaan tiedos-
tanut tämän kirjoittaneen myös 
Lutherista. Kareskaan ei tullut tätä 
Luther- ja silmäsairaustutkijan yh-
teyttä tarkistaneeksi. Nämä olivat 
kuitenkin kaksi eri henkilöä: kir-
jailija-opettaja Rudolf Thiel (1899–
1981) ja oftalmologi Rudolf Thiel 
(1894–1967).

Vaikka Häikiö sivuuttaa Kareksen 
Luther-kirjan, hän nimeää osuvasti 
kaksi sodan lopulla ilmestynyttä 
merkittävää ja laajaa kirjallisuushis-
toriallista esitystä, Koskimiehen Elävä 
kansalliskirjallisuus I (1944; 2. osa 
1946, 3. osa 1949) ja Viljasen Ru-
neberg ja hänen runoutensa 1 (1944, 
2. osa 1948). Kiinnostavasti juuri 
40-luvun jälkipuoliskolla, jolloin 
monenlaista uutta alettiin julkaista ja 
katseet suuntautuivat modernismiin 
(ruotsalainen fyrtiotalism, anglo-ame-
rikkalainen modernismi), valmistui 
joukko suuria kansallista kulttuuria 
ja klassista keskieurooppalaista kirjal-
lisuutta ja kulttuuria koskevia tutki-
muksia.
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