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Lastenkirjailija Anni Swanin tarinoiden mielenmaisema

Metsien kaukainen sini

Anni Swan (1875–1958) 
on yksi merkittävim-
piä suomenkielisen 

lastenkirjallisuuden luojia ja 
edistäjiä. Swan teki uransa 
kirjailijana ja kääntäjänä kan-
sallisen heräämisen aikana, 
jolloin jokainen lastenkirja oli 
merkittävä kulttuuriteko. Hän 
loi suomenkielisen symbolis-
tisen taidesadun, joka yhdis-
tyy Suomen taiteen kultakau-
teen.

Swanin nuortenkirjoissa Pik-
kupappilassa ja Ulla ja Mark 
toistuu ”metsien kaukainen 
sini”. Se on suomalaismetsän 
symbolinen mielenmaisema 
ja saduissa luonnonkauniin 
satumetsän myyttinen topos. 
Swanin seikkailuissa nuoret 
samoilevat metsissä, kiipeä-
vät usein korkealle mäenhar-
jalle ihailemaan suomalaista 
järvi- ja metsämaisemaa, joka 
viitoittaa heille tulevaa ja he-
rättää kaipuun palata luon-
non äärelle. Maisema on kuin 
lupaus säilyttää tulevaisuu-
dessa arvokkaat metsät ja aito 
luonto. 

Anni Swanin aikakaudella 
vahvistuivat luonnonsuojelun 
arvot. Kirjailijana hän nosti 

 Sirpa Kivilaakso

esiin ajankohtaisia kysymyk-
siä ja käsitteli niitä symbo-
lein saduissaan ja nuortenkir-
joissaan. Ihmisen ja luonnon 
väliset suhteet puhuttelivat 
kirjailijaa syvästi. Satumaail-
massa luonto itsessään on ar-
vo, eivät niinkään aineelliset 
kulttuurin tuotteet. Saduis-
sa niin kuin todellisuudessa-
kin rehevä, hyvin kasvava ja 
kukoistava metsä on jo arvo 
sinänsä. 

Swan käsittelee tarinoissaan 
ihmisen suhdetta luontoon, 
luonnonhaltijoihin ja eläi-

miin. Veli ja sisar -satu poh-
jautuu luonnon ja kulttuu-
rin vuorovaikutussuhteeseen 
ja sen uudelleenarviointiin. 
Kirjailijan luontokäsitys ra-
kentuu luonnon ja eläinten 
tasavertaiselle kohtelulle ja 
sisältää luontokeskeisen nä-
kökulman. Swan siirtää ajan-
kohdan varhaiset luonnon-
suojelun pyrkimykset sadun 
maailmaan ja vahvistaa uu-
denlaisia luontoa suojelevia 
arvoja. 

Kirjailijan varhainen, ekokriit-
tinen suhtautumistapa esiin-
tyy saduissa metsän ja luon-
tokappaleiden hyötykäytön 
vastustamisena. Vuorenpeikko 
ja paimentyttö -sadussa syöjä-
tärpeikko saalistaa öisin pik-
kulintuja, tappaa ne ja asettaa 
kullattuina koristeiksi puihin. 
Swan kyseenalaistaa saman-
kaltaisen toiminnan myös sa-
dussa Aaltojen salaisuus, jossa 
ihminen ampuu joutsenia nii-
den kauniiden sulkien vuok-
si. Näin Swan opettajana ja 
kirjailijana herätteli pienissä 
lukijoissaan luonnonsuojelun 
kipinää ja lisäsi osaltaan eko-
logista tietoisuutta, joka sisäl-
tyi jo 1920-luvulla koulujen 
opetussuunnitelmaan. 
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Satumaailmassa hyvän ja pa-
han taisto on tradition mu-
kaista. Swanilaisessa ajat-
telussa hyvyyden voitto on 
tärkeää lasten oikeustajun 
kehityksen kannalta. Kirjaili-
jan satumaailmaa hallitsevat 
eettiset lait, vaikka ne harvoin 
nousevat esille korostetusti. 
Hän vaikuttaa kuitenkin eet-
tisiin ja luonnonläheisiin ar-
voihin, joista kertoo varhai-
nen luonnonsuojelun ajatus. 
Swania voidaan pitää oman 
aikansa varhaisena luonnon-
suojelun edistäjänä.

Satukuningattareksi nimet-
ty Anni Swan on klassikoksi 
noussut kirjailija, jonka satu-
ja ja nuortenkirjoja luetaan 
edelleen. Kirjat ovat siirtyneet 
perintönä seuraaville suku-
polville, jotka ovat löytäneet 
niiden valloittavat seikkailut 
ja rohkeat sankarit. Nuorten-
kirjojen nykylukija voi sukel-
taa itsenäistyvän Suomen ai-

kakaudelle, jolloin sääty-yh-
teiskunnan eriarvoisuus kos-
ketti suurta osaa suomalaisia. 
Perheen pienimmille sopivat 
eläinsadut ja monikerroksiset 
symbolistiset taidesadut nuo-
rille aikuisille. 

Swan rakentaa uudenlaisia 
naissankarin, äitiyden ja per-
heen malleja, jotka osoittau-

Ollin oppivuodet 
-kirjasta tehtiin 
Suomen ensimmäi-
nen koko perheen 
elokuva (1920). 

Anni Swan on julkaissut 11 nuortenkirjaa  
ja satukokoelman Anni Swanin sadut (1933).
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Satukuvakirja Lumolinnan 
uusin painos on vuodelta 2020.
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tuivat jo aikanaan moderneik-
si ja rohkeiksi naissankareiksi, 
jotka ovat olleet hyviä esikuvia 
monelle naissukupolvelle. Swan 
vahvistaa saduissaan naisen 
sankaruutta ja luo omaperäisen 
ilmaisukielen, jonka kuvakie-
li yhdistyy Suomen taiteen kul-
takauteen. Swanin sadut elävät 
yhä, viimeisin julkaistu satuku-
vakirja Lumolinna (2020) sai mo-
dernin värikylläisen Mari-Annik-
ki Serdijin kuvituksen ja tekstin, 
jota hienovaraisesti nykyaikaisti 
Anna Pölkki.




