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Tässä tutkimuksessa analysoidaan Wisława Szymborskan, Juhan Smuulin ja Elvi Sinervon 1950-

luvun alussa julkaistua runoutta. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, esiintyykö suomalaisen 

Elvi Sinervon Oi lintu mustasiipi -runokokoelmassa sosialistisen realismin piirteitä. Samalla 

selvitetään sitä, oliko sosialistista realismia olemassa 1950-luvun alkupuolella myös sosialististen 

maiden ulkopuolella Suomessa. Tämän selvittämiseksi täytyy kuitenkin ensin käsitellä sitä, mitä 

sosialistinen realismi oikeastaan on ja mitä se merkitsi kirjalliselle elämälle maissa, joissa se 

julistettiin ainoaksi viralliseksi taidesuuntaukseksi. 

 Tutkimus koostuu kuudesta osasta: johdannosta, neljästä analyysiluvusta ja 

johtopäätösluvusta. Liitteinä ovat lisäksi Juhan Smuulin ja Wisława Szymborskan runojen 

suomennokset ja taulukko, joka tiivistää Elvi Sinervon runojen analyysin tulokset. Johdannossa 

selitetään, miksi ja miten tutkitaan kyseessä olevaa aihetta, minkälaista aineistoa käsitellään ja mikä 

on tutkimuksen metodologia. 

 Tutkimuksen ensimmäinen luku, jonka otsikko on ”Sosialistisen realismin ytimessä”, 

keskittyy historialliseen taustaan ja sosialistisen realismin rooliin Neuvostoliiton politiikassa. Esiin 

tulee vuoden 1934 Neuvostoliiton kirjailijaliiton ensimmäinen kongressi ja sen aikana määritetyt 

sosialistisen realismin piirteet. Tiivistän ja analysoin kongressipuheet, joissa esiintyvät sellaiset 

käsitteet kuin metodi ja dialektinen materialismi. Luvun seuraavassa vaiheessa pyrin selittämään, 

mitä tarkoittaa, että sosialistinen realismi kutsuttiin taiteelliseksi metodiksi ja miten se liittyi 

dialektiseen materialismiin. Sitten käsittelen Edward Możejkon tutkimuksen perusteella kaksi 

Neuvostoliiton sosialistisen realismin tärkeintä määritettä: narodnost’ ja partijnost’. Luvun 

viimeisessä osassa kerrotaan tiivisti Vladimir Majakovskista, josta tuli sosialistisen realismin 

suosituin virallisen kirjailijan malli, sekä Neuvostoliiton kritiikistä ja propagandasta, joka koski 

kirjailijoita ja heidän teoksiaan. 

 Seuraava luku koskee edelleen sosialistisen realismin teoriaa ja historiallista taustaa. 

Pyrin siis kuvailemaan, miltä kirjallinen elämä Neuvosto-Virossa ja Puolan kansantasavallassa 

näytti. Neuvosto-Viron tapauksessa ensisijaisesti kerron, miten Viro joutui Neuvostoliiton 



alaisuuteen ja minkälainen vaikutus kirjallisuuteen, kirjalliseen elämään, lehdistöön ja 

koulujärjestelmään oli uuden valtiovallan kulttuuripolitiikalla. Samankaltaisen mallin avulla 

esittelen Puolan kansantasavallan kulttuuripolitiikkaa. Keskityn siihen, miten kulttuurin instituutiot 

Puolassa toimivat sen jälkeen, kun sosialistinen realismi julistettiin ainoaksi viralliseksi 

taidesuuntaukseksi kirjailijaliiton IV kongressissa vuonna 1949. Sitten kerron myös kirjailijan 

asemasta yhteiskunnassa. Tämän luvun viimeinen osa keskittyy sosialistisen realismin ilmiöön 

lännessä. Tässä kohdin esitän muun muassa Louis Aragonin ja Britannian kommunistisen puolueen 

jäsenten näkökulmia sosialistiseen realismiin. 

 Luvussa, jonka otsikko on ”Sosialistinen realismi käytännössä”, ensin teoreettisen 

luvun perusteella luon punatähti-kaavion, joka kuvaa viittä sosialistisen realismin pääpiirrettä. 

Teorian täydentäminen tulee Juhan Smuulin ja Wisława Szymborskan runouden analyysista. 

Analyysin aineistona käytän Juhan Smuulin Luuletused. Poeemid. ja Wisława Szymborskan 

Dlatego żyjemy -runokokoelmia. Voidaan olettaa, että nämä teokset edustavat täyttä sosialistista 

realismia. Molemmat olivat viranomaisten hyväksymiä, ja runoilijat saivat niiden ansioista tiettyjä 

etuja. Molemmat runoilijat välittivät myös rehellistä uskoa kommunismiin ja Neuvostoliiton 

kulttuuripolitiikkaan. Analyysilla on tietty rakenne, joka vastaa punatähden kuvaa: 1. Ideologinen 

konteksti, 2. Aiheet, 3. Kieli ja runouden keinot, 4. Lajit, 5. Puhuja ja puhetilanne. 

 Seuraava luku koskee Suomea sen kirjallista elämä ja vasemmistolaista runoutta 

sotien jälkeen. Kuvailen muun muassa suomalaista, mielenosoituksissa syntynyttä 

proletaarirunouden perinnettä. Sitten keskityn Kiila-ryhmän historiaan. Juuri Kiila-ryhmä onkin 

Suomen vasemmistolaisen runouden ja myös sosialistisen realismin valossa avainilmiö. Kiila-

ryhmän ja Suomen poliittisen tilanteen kontekstissa kuvailen Elvi Sinervon tapahtumarikkaan 

elämäkerran ja uran, hänen yhteytensä Suomen Kommunistiseen Puolueeseen ja muihin 

vasemmistolaisiin yhteisöihin. Seuraavaksi käytän uudelleen punatähti-kaaviota ja analysoin Elvi 

Sinervon runoutta. Analyysissa käytän Oi lintu mustasiipi -runokokoelman kahta eri painosta 

(vuosilta 1950 ja 2012), jotka hieman eroavat toisistaan. Ensin analysoin ja poimin sosialistisen 

realismin piirteet koko kokoelman kontekstissa. Sitten käsittelen erikseen valittuja runoja. Ensin 

esitän kaksi runoa: ”Kivinen laulu” ja ”Ylistän neuvostoihmistä”, jotka kustantamojen mukaan 

olivat pelkkää kommunistista propagandaa, ja selvitän, kuuluvatko ne sosialistiseen realismiin. 

Lopussa osoitan, mitkä Sinervon runoista täyttävät eniten sosialistisen realismin piirteitä. 

 Tutkielman viimeinen vaihe on vastaus kysymykseen, kuinka lähellä sosialistista 

realismia analysoidut Elvi Sinervon runot ovat. Analyysin perusteella vastataan myös 

kysymykseen, oliko sosialistinen realismi, itäblokin tai länsimaisessa muodossaan, mahdollista 



myös Suomessa. Analyysin ja lähteiden perusteella tuon lopuksi esille lopuksi termin suomettunut 

sosialistinen realismi.  


