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Kullervo Aleksis Kivi Hent PDF Kullervon liikkeellepanevana voimana on sosiaalinen häpeä: orjanmerkki,
jota Kullervo kantaa otsassaan. Alkuvoimainen Kullervo joutuu veljesvihan vuoksi orjaksi, surmaa

emäntänsä, viettelee sisarensa ja syöksyy itse miekkaan. Levoton nuorukainen kylvää ympärilleen vihaa ja
hävitystä, ja luo samalla elämästään kiihkeän ja surullisen tarinan.

Aleksis Kiven (1834–1872) ensimmäinen näytelmä, jolla hän voitti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
näytelmäkirjoituskilpailun vuonna 1860. Kullervo julkaistiin tekijän uudelleen muokkaamana 1864, jolloin

myös Nummisuutarit ilmestyi: tämä on näköispainos tästä SKS:n ensijulkaisusta.

Aleksis Stenvall syntyi vuonna 1834 Nurmijärvellä Palojoen kylässä räätäli Erik Johan Stenvallin
(1798−1866) ja Anna-Kristiina Hambergin (1793−1863) perheeseen.

Varojen puute pakotti Kiven keskeyttämään säännöllisen koulunkäynnin ja eroamaan kolmannelta luokalta
1852. Sen jälkeen hän jatkoi lukujaan yksityisesti ja pääsi ylioppilaaksi 23-vuotiaana syksyllä 1857.
Ylioppilasvuotenaan 1857 Kivi päätti luopua pappishaaveista ja ryhtyä suomenkieliseksi kirjailijaksi.

Aleksis Kivellä ei ollut lainkaan säännöllisiä tuloja. Kivi kärsi elämänsä viimeisinä vuosina unettomuudesta
ja pahenevasta alkoholismista. Rahapula, velat, kirjojen heikko menekki, professori Ahlqvistin ainainen

kritiikki ja pakollinen maaseudulla asuminen masensivat Kiveä.

Aleksis Kivi kuoli 38-vuotiaana vuonna 1872 Tuusulassa.
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