
Gustav Suitsu 120. sünnipäeva tähista-
ti 21. novembril 2008. aastal Helsingis,
Soome Kirjanduse Seltsi peosaalis
piduliku seminariga „Gustav Suits,
Soome ühiskond ja XX sajandi alguse
Helsingi” („Gustav Suits, suomalainen
sivistyneistö ja 1900-luvun alun Hel-
sinki”). Seminari avas SKS-i esimees
Tuomas M. S. Lehtonen, lõpusõnad
ütles Eesti Kirjandusmuuseumi direk-
tor Janika Kronberg. Avasõnas rõhutas
üks juubeliseminari korraldajaid Sirje
Olesk vajadust uurida soome kultuuri
mõju tulevase professori kujunemisaas-
tatel. Oli ju G. Suits Helsingiga seotud
pea 20 aastat: alates varasest noorusest
kuni perega 1921. aastal alaliselt Tar-
tusse kolimiseni. Paljud protsessid ees-
ti ja soome XX sajandi alguse kultuuri-
elus olid S. Oleski arvates võrreldavad,
kuid Soome ühiskond oli vabameelsem. 

Seminaril peeti kokku neli ettekannet.
G. Suitsu kauaaegse uurija Peeter Oleski
ettekanne käsitles noort G. Suitsu Helsin-
gi kirjandus- ja teadusringkondades
(„Gustav Suits, noor humanist Eino Lei-
no ja Yrjö Hirni vahel”), otsides tema kõi-
ge olulisemaid mõjutajaid ja jälgides
tema huvide kujunemist alates soome
fennougristikast kuni itaalia, prantsuse ja
vene kirjanduseni. G. Suitsu Helsingi
perioodi taustana tõi P. Olesk välja XX
sajandi alguse soome kirjanduspildi kolm
suunda (karelianism, tolstoilus, Gorki-
harrastus). G. Suitsu saatust kirjandus-
teadlasena mõjutas Yrjö Hirni antud dok-
toriväitekirja teema Juliana von Krüde-
nerist. Kõneleja rõhutas, et võrreldes

F. Tuglasega ei olnud G. Suits pagulane,
vaid sai Helsingis akadeemilise hariduse
ja käis läbi paljude loovinimestega. 

Marja Jalava (Helsingi Ülikool) käsit-
les uue luule ja kultuuri sündi XX sajan-
di alguse Soomes („Soome renessanss?
XX sajandi alguse mõttesuundumusi”).
Soome noored kunstnikud ja luuletajad
võtsid eeskuju Pariisi boheemlastest-
humanistidest, liikumine koondus nii
soome kui ka rootsikeelsete päevalehtede
ümber. P. Oleski mainitud karelianismi

kõrval nimetas M. Jalava veel sümbolis-
mi ja dekadentsi, Friedrich Nietzsche ja
Charles Baudelaire’i ülisuurt mõju. Tõlgi-
ti Edgar Allan Poed, naiskirjanikke jt
seni tähelepanuta jäänud autoreid. Vas-
tukaaluks XIX sajandi lõpu fennomaan-
likule liikumisele genereeris F. Nietzsche
filosoofia M. Jalava arvates sellele vas-
tandlikku aristokratismi, mis noortele
meestele sobis. Ajastut oluliselt mõjuta-
vate teemadena nimetas M. Jalava ka
vabaarmastust ja vabamõtlemist, (sa-
longi)sotsialismi ning lõpuks usumüsti-
kaga tegelevat antipositivismi ja irrat-
sionalismi. 

Laura-Kristiina Moilanen (Jyväskylä
Ülikool) analüüsis talupojakultuuri väär-
tusi XIX ja XX sajandi vahetuse proosas
(„Talupoeglikud ja soomelikud väärtused
sajandivahetuse soomekeelses proosas”).
Kunstilisusest olulisem oli talupoja elu-
korralduse realistlik kujutamine, identi-
teedi probleemid, omakultuur ja selle
väärtused külaühiskonnas. Proosakir-
janduses tulid traditsioonilise talupoja-
kultuuri väärtused selgelt esile, rõhutati
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mineviku, põlise elukorralduse ja töötege-
mise olulisust. Kõneleja juhtis tähe-
lepanu soomlastest haritlaste ebamäära-
sele positsioonile XX sajandi alguse Soo-
me ühiskonnas ning vajadust arvestada
kultuurist rääkimisel eri gruppe. 

Seminari lõpetas Rutt Hinrikuse ette-
kanne Aino Suitsust („Armastus ja saa-
tus. Aino Thauvón-Suits kahe maa
vahel”). Ettekande aluseks oli tütre-
tütar Marit Kangro vahendusel Kirjan-
dusmuuseumisse jõudnud Aino Thau-
vón-Suitsu päevikud, mis algavad 15-
aastase Aino noorpõlvega Pudasjärvi
pastoriperes, kõnelevad abiellumisest

Gustaviga, elust Helsingis ja Tartus ning
kestavad pagulaspõlveni Rootsis. Päevi-
kud pakuvad rikkalikku materjali
G. Suitsu kohta, kuid ka kirjutaja tund-
liku sule läbi sündinud värskeid ja ela-
vaid ajapilte. R. Hinrikuse arvates vääri-
vad A. Thauvón-Suitsu päevikud kõrvu-
tamist Aino Kallase päevaraamatutega.

Juubeliürituse lõpetas ringkäik Soo-
me Kirjanduse Seltsi ruumides, kus Tei-
se maailmasõja ajal oli asunud põgenike
abistamisega tegelnud Eesti Büroo ja
ajalehe Malevlane toimetus.
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