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Satua & totta
Anni Swan reipasti nuortenkirjat ja oli naisasianainen jo ennen 
kuin käsitettä edes tunnettiin. Kirjailijaa tutkinut Sirpa Kivilaakso 
ymmärsi kertomusten viestit aikuisena, elettyään ensin.
TEKSTI LEENA TANSKANEN  KUVAT KIRSI-MARJA SAVOLA

Sirpa Kivilaakso toivoo, 
että Anni Swanin kirjat 
antaisivat rohkeutta 
maailman naisille.
– Anni oli arvovaikutta-
ja. Lapsena emme sitä 
tietenkään tajunneet.

Vieressä:
Tutkija on löytänyt 
Swanin satujen kään-
nöksiä eri puolilta maa-
ilmaa, jopa Japanista. 
Myös enkelihahmot 
ovat keräilylöytöjä.
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T
ämän jokainen 
muistaa. Anni Swa-
nin kirjoittaman 
tuhkimotarinan Iris 
rukka vaatimatto-

masta tytöstä, josta kuoriutuu 
vaikeuksien kautta uljas selviy-
tyjä. Vieraassa kaupungissa ja 
syrjivässä ympäristössä.

Ovi sulkeutui Tanelin jälkeen. 
Iris tukahdutti nyyhkytyksensä. 
Ei ollut hänellä ainoatakaan paik-
kaa, missä purkaa suruaan, mui-
den nähden hän ei tahtonut itkeä.

– Iris rukka oli ensimmäisiä 
sykähdyttäviä tarinoita ruu-
suisten englantilaisten nuor-
tenkirjojen joukossa. Muistan, 
miten suuren vaikutuksen 
se teki minuun nuoruudes-
sa. Luonnonlapsen raikkaus 

ja viattomuus olivat jotakin 
niin erilaista ja totta, hymyilee 
kirjallisuuden tohtori ja lento-
emäntä Sirpa Kivilaakso.

– Iriksen asetelma toistuu 
omassa elämässänikin. Uusia 
ympäristöjä, vieraita tilanteita. 
Tunnen Iriksen tunteita. Sitä 
samaa yksinäisyyttäkin.

Siroinkin on rohkein
Kun Anni Swan loi tarinoitaan, 
hän kirjoitti naisenmalleja lu-
kuisille tytöille. Tarinoissa si-
roin ja satumaisinkin on yllät-
täen suuri ja rohkea.

Tyttöjen elämä kirjoissa ei 
kuitenkaan ollut helppoa. Oli 
sopeuduttava uusiin ja usein 
turvattomiin yhteisöihin, voi-
tettava ennakkoluulot ja pärjät-

tävä elämässä aivan omillaan.
Tyttö tuntuu olevan vailla kas-

vatusta ja käytöstapoja, lausui 
neiti Hammar, – ja uppiniskainen 
sen lisäksi, siitä olen varma, lisäsi 
hän.

– Kertomusten 
kuvaamiin tilantei-
siin olemme kaikki 
joskus tosielämässä 
ajautuneet, tutkija 
huomauttaa.

Tilanteisiin, joissa tuntuu, et-
tei kukaan kuuntele ja että on 
vain mentävä läpi surun, yksi-
näisyyden ja ikävän.

Elämänkokemus avaa sadut
Vaikka Anni Swan oli Sirpa 
Kivilaaksolle idoli jo nuoruu-
dessa, kirjailijan elämään hän 

u

ANNI EMILIA 
SWAN 
(4.1.1875–24.3.1958)
l Kotipaikka Helsinki
l Puoliso runoilija ja 
professori Otto Manni-
nen. Kolme poikaa.
l Ensimmäinen 
satu kokoelma Satuja 
julkaistiin 1901. Ensim-
mäinen nuortenkirja, 
Tottisalmen perillinen, 
ilmestyi 1914.
l Tunnetuimpia nuor-
tenkirjoja Iris rukka, 
Ollin oppivuodet sekä 
Sara ja Sarri. 
l Työskenteli lasten-
lehdissä Pääskynen 
(1907–18) ja Nuorten 
toveri / Sirkka  
(1919–45).
l Suomensi Grimmin 
satuja sekä kertomuk-
sia Kettu Repolaisesta 
ja Jänis Vemmelsää-
restä.

on paneutunut vasta nyt. Kaksi 
vuotta sitten Sirpa Kivilaakso 
väitteli Helsingin yliopistossa 
Anni Swanin satusymboliikas-
ta. Vuosi sitten tutkimuksesta 
versoi elämäkerta Satukuninga-

tar – Anni Swan. 
– Nyt näen, mitä 

rivien väliin on kir-
joitettu. Elämänko-
kemus  avaa aivan 
uusia näköaloja 

kirjallisuuteen, hän sanoo.
– Kirjoitustyö on ollut upeaa! 
Olen saavuttanut unelmani. 
Tätä halusin jo nuorena, mut-
ta mahdollisuus opintoihin ja 
kirjoitustyöhön tuli vasta tässä 
vaiheessa. Lapsi on aikuinen, ja 
töistä on mahdollisuus järjestää 
vapaata omille projekteille.

Sirpa Kivilaakso väitteli filo-
sofian tohtoriksi 54-vuotiaana. 
Tutkimustyö onnistui opinto-
vapaan turvin.

– Katson nyt ihmisiä uusin 
silmin. Aasialaiset naiset ovat 
vielä kaukana swanilaisesta, 
itsenäisen ja vahvan naisen 
ihanteesta.

Piiloviestejä naisille
Swanin ajan lastenkirjallisuu-
dessa arvostettiin kristillisiä 
esikuvia ja käännöskirjallisuu-
desta opittuja viktoriaanisen, 
epäseksuaalisen ihannenaisen 
arvoja. Sirpa Kivilaakson mu-
kaan Swan oli lähes tulevaisuu-
den pelastava enkeli osoittaes-
saan, ettei perinteisen vallan ja 
alistamisen dynamiikka sovellu 
tasa-arvoisiin parisuhteisiin.

– Sadut vaikuttavat alitajui-
sesti arvomaailmaamme. Lap-
sena emme ehkä lukeneet sa-
duista näitä parisuhdekuvioita, 
tutkija painottaa.

Swanin radikaalit tyttösan-
karit, sellaiset kuten Iris, Kaari-
na tai Sara ja Sarri poikkesivat 
perin sovinististen klassikkosa-
tujen hahmoista ja mullistivat 

”Nyt näen, 
mitä rivien
välissä lukee.”

Anni Swan oli 
hento runotyttö. 
Tahdonvoimaa 
häneltä ei silti 
puuttunut.
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siksi monen lukijan maailman-
kuvaa.

– Annin tytöt pelastavat itse 
itsensä. Heitä ei prinssin tarvit-
se rientää auttamaan. 

Niin kuin sadussa Marjaanan 
helmikruunu. Marjaana päättää 
etsiä itse oman prinssissä. Mie-
leisensä.

Lähdenpä prinssiäni hake-
maan, hän arveli ja astui reip-
paasti eteenpäin ulos avaraan 
maailmaan. Hän kohtasi tiellään 

monta ihmistä, 
köyhiä ja rikkaita, 
vanhoja ja nuoria, 
mutta prinssiä hän 
ei nähnyt.

– Hyvä malli jo-
ka tytölle. Auttaa 
irtautumaan niistä 

perinteisistä odotuksista, joissa 
naisen elämän päämääränä on 
hyvä avioliitto.

Kirjailija kertoo itsestään
Satututkijan mukaan Annin 
reippaat ja itsenäiset tyttöhah-
mot kertovat paljon kirjailijasta 
itsestään.

Anni Swan sai vaihtaa usein 
asuinpaikkaa. Isä toimitti op-
pikirjoja ja halusi työlleen rau-
haa, joten perhe siirtyi Helsin-
gistä Hämeeseen. Myöhem-
min työn vuoksi oli muutettava 
Lappeenrantaan. Rippikou-
lua varten Anni matkasi vielä 
Mikkeliin isän veljen, Jaakko 
Päivärinnan luokse. Mies oli 
uskonnon lehtori, ankara opet-
taja ja kiihkeä fennomaani.

– Päivärinnoille muutto mer-
kitsi eroa läheisistä sisarista 
eikä uusia ystäviä löytynyt hel-
posti. Anni tunsi itsensä yksi-
näiseksi.

Olen päättänyt ruveta kirjoit-
tamaan päiväkirjaa, jolle voin kai-
ken uskoa. Minä olen pitävä sitä 

”Eino Leinon 
rakkausruno
oli huumaava
löytö.”

”Annin tytöt eivät kaipaa prinssiä pelastajakseen”

Sirpa Kivilaakso on 
toiselta ammatiltaan 
lentoemäntä.
– Esimerkiksi Aasiassa 
ollaan kaukana swani-
laisesta naisesta.
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ystävänäni, kuolleena mykkänä 
ystävänä, koska en elävää löydä, 
kirjoittaa Anni Swan päiväkir-
jassaan 17.3.1891.

Annin rakkaat kilpakosijat
Kirjailijan elämäkertaa kirjoit-
taessaan Sirpa Kivilaakso löysi 
paitsi omaa nuoruudeninto-
aan, myös kirjallisuushistori-
allisesti kiinnostavan aarteen:  
Eino Leinon rakkausrunon 
Anni Swanille.

– Ensimmäinen mahtava 
tunne tuli Kansallisarkistossa. 
Maan alla, arkiston kammiois-
sa, on koko elämä! Kun käve-
lin yläkerrassa, minua heikotti.  
Tuntui, että seison niin arvokkai- 
den elämäntarinoiden päällä.

Anni, joka oli ihastunut ru-
noilija Otto Manniseen, ei järin 
piitannut Leinon kosiskeluista. 
Mutta entä jos tarinat olisivat 
menneet toisin? Ja mitä se olisi 
merkinnyt Leinon ja runoilija 
L. Onervan rakastumiselle? 

– Se oli huumaava löytö. 
Kilpakosijat piirittivät Annia. 
Mutta Anni piti päätösvallan.

Hän kulkevi kuin yli kukkien, 
hän käy kuni sävelten siivin, niin 
norjana notkuvi varsi sen, kun 
vastahan vaiti ma hiivin, Leino 
kirjoittaa. 

Irti äidin varjosta
Tyttöjen itsenäistymistä ja eroa 
äidistä Anni Swan korosti mo-
nissa saduissaan. Sadussaan 
Tyttö ja kuolema hän kuvaa 
äidin ja tyttären suhdetta tuo-
malla suhteeseen vallan, myk-
kyyden ja kilpailun. Vaie tut su-
kupolvien kitkat.

Tarinassa äiti sairastuu ja 
ryhtyy marttyyriksi, joka sitoo 
sairaudellaan tyttärensä entistä 
lähemmäs itseään.

– Äidin ja tyttären tunnesuh-

teen kuvauksella Anni osoittaa, 
että itsenäistyminen on nuo-
relle tytölle elintärkeää. Nor-
maali kasvuprosessi.

Tutkijan mukaan näistäkin 
teemoista voi lukea kirjailijan 
ajatusmaailmaa. 

– Annille oman äidin kuole-
ma oli suuri menetys. Isä Swan 
oli ollut tyttärelleen etäisempi 
ja paljon poissa työtehtävien 
vuoksi.

Sirpa Kivilaakso jatkaa 
ajatusta oman elämänsä esi-
merkillä:

– Välillä minusta tuntuu, että 
oma suhteeni äitiini on vielä 
ratkaisematta.

Monelle tällainen äitisuhde 
on tuttuakin tutumpi.

– Ymmärrän äitiä paremmin 
hänen historiansa avulla. Kun 
9-vuotiaan on jätettävä kotin-
sa ja lähdettävä sotaa pakoon, 
evakkoon kohti tuntematonta, 
elämänasenne muuttuu. Sellai-
nen jättää väistämättä jälkensä. 
Ja sellaisesta elämästä seuraava 
sukupolvi ei voi tietää mitään.

Annin sukua naapurissa
Keittiössä soi Bach, Branden-
burgin konsertto. Sirpa Kivi-
laakso on sädehtivä ja herttai-
nen. Kuin helmi.

Helsingin Tapanila, jossa tut-
kija perheineen asuu, on kuin 
satulaakso kaupungissa. Van-
hassa Tapanilassa on hiekkai-
nen kylänraitti. Kulkijaa terveh-
tivät eriväriset mansardikattoi-
set puutalot, osa niiaa hitusen, 
osaa on tuettu ja oikaistu. Niin 
kuin iäkkäitä ikään.

Naapurustossa asuu paljon 
eri alojen taiteilijoita, sattumal-
ta jopa Anni Swanin ja Otto 
Mannisen sukulaisia ja ystäviä. 
Iso pala merkittävää suoma-
laista kulttuurihistoriaa.

– En tiennyt naapureista-
ni mitään tänne muuttaessa-
ni! Muutosta on toki jo aikaa, 
mutta nyt huomaan, miten 
kiinnostavasti elämänpolkum-
me ovat kiertyneet yhteen.

Heikompien asialla
Keittiön kaapinoviin on leikat-
tu lehtileikkeitä. Sirpa luon-
nossa, Sirpa kirjastossa, Sirpa 
esittelemässä tutkimuksiaan. 
Näyttääkö Sirpa Kivilaakso ku-
vissa jopa kirjalliselta esikuval-
taan, tummasilmäiseltä Anni 
Swanilta? Ei, ei sentään.

– En usko kohtaloon. Us-
kon enemmän, että ihminen 
vaikuttaa elämänsä suuntaan, 
hän sanoo.

Hän myöntää kyllä, että esi-
kuvan ja tutkijan jalanjäljissä 
on samankaltaisuutta, joka ei 
jää unelmien toteuttamisen, 
naisten oikeuksien, samanikäi-
senä avioitumisen tai yllättävän 
naapurisiteen tasolle.

Molemmat ovat olleet myös 
lasten ja heikompiosaisten 

asialla. Anni Swan toimi ak-
tiivisesti Sirkka-yhdistyksessä 
ja keräsi varoja parantoloiden 
lapsille, muun muassa kohtaa-
mansa vähävaraisen oppilaan 
pyörätuolia varten. Muutama 
vuosi sitten Sirpa päätyi kir-
jallisen intohimonsa kautta 
projektiin, jossa kerättiin rahaa 
vammaisten koululaisten vir-
kistykseen – tietämättä esiku-
vansa hyväntekeväisyystyöstä.

– Näyttää siltä, ettei pidä 
päästää irti unelmista. Minä-
kään en luopunut haaveestani 
tulla satututkijaksi, Sirpa Kivi-
laakso hymyilee.

– Ja näihin lapsuuden sa-
tuihin kannattaa palata. Ehkä 
ymmärrämme niiden avulla 
jotakin itsestämme ja maail-
mastamme tänään.      n

Sirpa Kivilaakso: Satukuningatar  
Anni Swan – Elämä ja teokset.  
Atena 2009.
Sirpa Kivilaakso: Lumometsän syli, 
Anni Swanin satusymbolismi 
1896–1923. Atena 2008.

”Annin tytöt eivät kaipaa prinssiä pelastajakseen”


