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Vesa Haapala ja Riikka Rossi

Sanojen toiset kasvot

Kaikki kirjallisuus on jossakin määrin allegorista. Kirjallisuus sanoo yhtä, mutta tarkoittaa toista tai ainakin pitää yllä toisen tarinan ja merkityksen mahdollisuutta. Allegorisuus ja toisin sanominen eivät ole vain runon tai proosan vaan ylipäänsä kielen
ominaisuuksia. ”Miten sanat ymmärretään, sitä eivät sanat yksin kerro”, toteaa Ludwig
Wittgenstein kielen luonteesta 1940-luvun lopulla kirjoittamassaan Zettel-katkelmassa. Kärjistäen voisi väittää, että kirjallisuudentutkijoiden työnä on etsiä tekstien ”toista” ja tulkita, miten mimeettisen ja kirjaimellisen tason oheen kudotut ulottuvuudet
ilmentävät itseään.
”Näkyvän” alle ja oheen kirjoitettu ”toinen” tarina ja sen tutkiminen yhdistävät
myös tämän Avaimen artikkeleita. Matti Savolainen käsittelee William Faulknerin
Absalom, Absalom! -romaanin (1936) hiljennettyä toiseutta, teoksen arvoituksellisen
päähenkilön Thomas Sutpenin koloniaalista menneisyyttä Haitilla. Kerrontaan tukahdutettu toiseus on tuttu monesta muustakin koloniaalisia jännitteitä käsittelevästä
romaanista, kuten Jane Austenin Kasvattitytön tarinasta (1814) tai Joseph Conradin
Pimeyden sydämestä (1902).
Kristina Malmio tarkastelee Solveig von Schoultzin novellin ”Även dina kameler”
(1965) kolmea intertekstiä Michel Riffaterren Fictional Truth -teoksen teoreettisiin
malleihin nojaten. Malmio analysoi, kuinka von Schoultzin novellin arvoituksellisuus,
”pinnanalainen teksti” rakentuu ja tematisoituu tekstin tiedostamattoman matriisin
vaikutuksesta.
Olli Löytty puolestaan purkaa Arvid Järnefeltin Maa kuuluu kaikille! -pamfletin
(1907) otsikkoon sisältyvää kannanottoa sen puolesta, että jokaisella työtätekevällä ihmisellä on luonnollinen oikeus maahan. Löytty tutkii, keitä ”kaikkia” Järnefelt pamfletissaan tarkoittaa. Hän osoittaa, miten Järnefeltin kirjoituksessa rakentuva kansakuva
purkaa aikakaudelle ominaista säätyhierarkiaa ja keskustan ja periferian vastakkainasettelua.
Malmio lukee siis von Schoultzia intertekstuaalisuuden teorian valossa, Löytyn ja
Savolaisen lähestymistapa on kontekstuaalinen ja postkoloniaalinen. Vaikka artikkelien metodiset lähtökohdat ovat erilaiset, yhteistä niille on se, että tulkinnat lähtevät
liikkeelle jostakin marginaalisesta yksityiskohdasta, jonka varaan toisen tarinan artiku-
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lointi rakentuu. Kuten Savolainen artikkelissaan kuvaa, Thomas Sutpenin historia paljastuu tiedonmurusten ja huhujen kautta. Romaanin kiertelevä ja ”spekuloiva” kerrontastrategia pyrkii peittämään menneen. Von Schoultzin novelli ankkuroituu arkiseen
todellisuuteen, mutta sen sisältämät arvoitukselliset kohdat ja mimeettisyyttä rikkovat
anomaliat haastavat täydentämään realistisen tekstin aukkopaikkoja ja samalla näkemään tekstin tematiikan uudessa valossa.
Jos kirjallisen tekstin ”toiseutta” verrataan edelleen allegoriaan, symbolien ja ylipäänsä kielen ja merkkien monitulkintaisuudet asettavat kirjallisuudentutkijan mielenkiintoisen metodologisen ongelman eteen. Tekstin ”toinen” tarina on aina luonteeltaan
epävakaa ja hypoteettinen, eikä toiseudesta ole yhtä totuutta. Miten merkityksiltään
ambivalentin ja avoimenkin ”toisen” tarinan tavoittaminen onnistuu, kun sitä lähestytään tieteen nimissä – objektiivisesti, havaittaviin tosiasioihin nojaten? Vaikka tutkija kuinka perustelisi tulkintansa tekstistä todennettavien seikkojen pohjalta, ajatus
”empiirisestä tulkinnasta” kuulostaa nykyisin lähinnä retoriselta mahdottomuuskuviolta. Monet jälkistrukturalistiset teoreetikot ovatkin Friedrich Nietzschen merkkiopin
ja vallantahdon ajatusten innoittamina väittäneet, että tekstillä ei ole merkitystä, vaan
että merkitys asetetaan tekstiin!
Matti Savolainen tunnustaa ongelman epäsuorasti kuvatessaan artikkelinsa alussa
lähestymistapaansa spekulatiiviseksi. Älyllistä ja teoreettista tarkoittavalla, empiirisyyden vastakohdaksi asettuvalla spekulatiivisuudella ei ole ollut hyvä kaiku humanistisessa tutkimuksessa, sillä spekulatiivisuuteen liittyy riskinotto ja käsitteellinen keinottelu.
Spekulatiivinen asenne tutkimukseen merkitsee paitsi kyselevää uteliaisuutta myös tutkijan subjektiivista heittäytymistä tuttujen asetelmien ulkopuolelle. Tällaiseen asenteeseen sisältyy monia riskejä. Pienin ei ole tarkoitushakuinen tulkinnallinen manipulointi. Artikkelissaan Savolainen kritisoikin postkoloniaalisen teorian kyseenalaista käyttöä
ja sanojen ”koloniaalinen” ja ”jälkikoloniaalinen” vesittymistä, kun niitä viljellään lähes
kaikenlaisen dominoinnin, alistamisen tai hyväksikäytön yhteydessä.
Tulkinnan ehtojen ja käsitteiden käytön pohdintaan ovatkin nykyisin kuuluneet
keskustelut tulkinnan ja vallan kytköksistä. Tutkimuskielestä vallitsevaan konsensukseen ei riitä, että tutkijoilla on samoja tai samankaltaisia määritelmiä. Käsitteitä on
myös käytettävä samalla tavoin aktuaalisissa tilanteissa ja arvostelmien tulee lähetä kylliksi toisiaan, jotta erilaiset spekulaatiot tulisivat ymmärretyiksi. Joka tapauksessa spekulatiivisuus on tullut tutkimukseen jäädäkseen, jopa myönteisenä käsitteellistä otetta
kuvaavana terminä. Spekulatiivisia eivät ole vain feministinen, queerteoreettinen tai
postkolonialistinen tutkimus. Yhtä lailla lajiteoreettinen ja intertekstuaalinen tutkimus
kuuluvat spekulatiivisuuden alueelle, sillä myös niissä teoreettiset hypoteesit ja mallinnukset määräävät voimakkaasti tulkittavien ilmiöiden hahmottumista.
Spekulatiivisesta toista tarinaa kohti menemisestä on muodostunut keskeinen osa
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kirjallisuustiedettä, tuohan tulkinta aina peliin yhtä lailla lukijan oman tarinan kuin
tekstinkin toiseudet. Myös kirjallisuuden jatkuva muutos asettaa tulkinnalle ja tutkimukselle haasteita. ”Postmoderni” romaani leikittelee tietoisesti ajatuksella historiasta
kertomuksena ja todellisuuden tulkintana. Kun nykykirjallisuuden keskeisenä ideana
on ollut ”realistisen” romaanin ja sen loogisesti etenevän kerronnan purkaminen, ei
mimeettisen tarinatason ja ”symbolisen” toisen tason erottaminen toisistaan ole aina
yksinkertaista. ”Kertoo yhtä ja tarkoittaa toista” -sääntö ei päde nykykirjallisuudessa
samoin kuin klassisissa narratiiveissa. Elämme monimielisten alkujen, epäluotettavien
kertojien, monien tarinoiden ja avoimien loppujen maailmassa. Mistä ”kertovat” Paul
Austerin romaanit tai millaiset tasot risteävät Steven Hallin teoksessa Haiteksti?
Tutkijoiden ja opettajien kuulumista kaikkien tuntemaan ensimmäisen tason tarinaan voi tarkastella lukemalla Freiburgin yliopiston englannin kielen ja kirjallisuuden
professori Monika Fludernikin haastattelun, jonka Merja Polvinen teki keväällä kirjallisuusteoreetikon vieraillessa Helsingissä. Fludernik, yksi aikamme yliopistovaikuttajista,
pohtii sivistysyliopiston mahdollisuuksia ajassa, jossa tulosajattelu määrittää yhä enenevässä määrin myös korkeakoulujen toimintaa.
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Matti Savolainen

Thomas Sutpen ja sokeriruokoviljelmiä Länsi-Intiassa:
William Faulknerin Yoknapatawpha ja kolonialismi1

Artikkelini lähtökohdat nousevat kahtaalta. Ensinnäkin luentani malli ja innoitus löytyvät Edward Saidilta ja hänen Jane Austen -tulkinnastaan (Said 1993, 95–116; Savolainen 1998, 23–24). Tarkoitan monille tuttua luentaa Austenin 1814 ilmestyneestä
romaanista Mansfield Park (Kasvattitytön tarina, 1956), jossa Said nostaa kontrapunktisesti esiin sen toisen ja traditionaalisesti hiljennetyn narratiivin, joka itse asiassa tekee
koko Mansfield Parkin laajoine tiluksineen mahdolliseksi – juuri siksi näyttämöksi,
jossa naimakauppoja suunnitellaan ja sydämen lankoja kudotaan yhteen englantilaisen maaseudun rauhassa. Tähän idylliin eivät kuulu sokeriruokoviljelmät Karibialla tai
englantilaisten käymä orjakauppa, mutta juuri tämän narratiivin Said paljastaa siinä
määrin, että Antiguan saari näyttäytyy Mansfield Parkin hiljennettynä toisena.
Hyvin samankaltainen asetelma löytyy William Faulknerin romaanista Absalom,
Absalom! (1936). Romaanin keskiössä piilottelee arvoituksellinen Thomas Sutpen, joka
ilmestyy Yoknapatawphan piirikuntaan ja rakennuttaa itselleen ja perheelleen suunnattoman plantaasin nimeltään Sutpen’s Hundred. En ole kiinnostunut siitä itsestäänselvyydestä, että Yhdysvaltain sisällissotaan, vuoteen 1861 asti Etelän plantaasien ja
pienempienkin tilojen voitot perustuivat orjatyövoiman käyttöön − haluan kohdistaa
huomioni siihen, mistä ei romaanissa juurikaan puhuta tai mihin viitataan vain katkelmallisesti siellä täällä. Sutpen’s Hundredilla on hiljennetty toinen, ja se löytyy Karibialta
samoin kuin Jane Austenin romaanissa.
Toinen lähtökohta löytyy kolmekymmentä vuotta vanhasta mutta teränsä hyvin
säilyttäneestä John Irwinin Faulkner-tutkimuksesta Doubling and Incest / Repetition and
Revenge (1975). Irwin lukee ”spekulatiivisesti” rinnakkain ja ristiin kahta Faulknerin
romaania The Sound and the Fury (1929) (Ääni ja vimma, 1965) ja Absalom, Absalom!,
joita yhdistää yhteinen avainhenkilö Quentin Compson2. Spekulatiivisuudella ei ole
hyvä kaiku humanistisessakaan tutkimuksessa. Englanti-englanti sanakirjani antaa sille
seuraavia merkityksiä: (a) spekulatiivisuus on jotain älyllistä ja teoreettista vastakohtana
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empiirisesti todennettavalle; (b) sille on ominaista kyselevä uteliaisuus ja (c) riskin ottaminen (keinottelu). 3 Ajattelen, että kaikki nämä näkökohdat resonoivat luennassani
– myös ajatus tulkinnallisesta keinottelusta.
Luen Faulknerin Absalom, Absalom! romaania rinnakkain ja ristiin kahden kolonialismi / jälkikolonialismi -paradigman kanonisoidun tekstin kanssa: ensimmäinen on
Joseph Conradin Heart of Darkness (1902) (Pimeyden sydän, 1967), toinen Jean Rhysin
Wide Sargasso Sea (1966), joka puolestaan on Charlotte Brontën Jane Eyren (1847)
(Kotiopettajattaren romaanin, 1919, 1985) uudelleenkirjoitus. Luennassani olen kiinnostunut Faulknerin, Conradin ja Rhysin sekä osin myös Brontën teosten välisistä
jännitteistä, jotka nostavat esiin teosten koloniaaliset asetelmat ja kysymyksen teosten
temporaalisesta organisaatiosta, jossa menneisyys tunkeutuu pakonomaisesti nykyhetkeen ja pyrkii estämään teosten sulkeuman.
Omaksun siis spekulatiivisen otteen valitsemiini teksteihin, mutta esittämäni pohdiskelut ja teoreettinen keinottelu johtaa lopussa esitykseni keskeiseen kysymykseen:
mikä on koloniaalinen/jälkikoloniaalinen paradigma tai orientaatio kirjallisuudentutkimuksessa? Mitkä ovat sen rajat? Nämä kysymykset kohdistuvat Clarles Bakerin tutkimukseen William Faulkner’s Postcolonial South (2001), jossa Baker tarkastelee Faulkneria kenties yllättävästi jälkikoloniaalisena kirjailijana ja asettaa sisällissodan jälkeisen
Etelän jälkikoloniaaliseen kontekstiin. Bakerin tutkimus kertoo siitä uudistuneesta
suuntauksesta, jossa Amerikan tutkimus omaksuu myös koloniaalisia/jälkikoloniaalisia näkökulmia (ks. Schueller 2004). Artikkelini asettuu luonnollisesti myös siihen
Amerikan tutkimuksen painopisteen siirtymään (ks. Smith 2004), jossa Yhdysvaltain
etelävaltiot nähdään suhteessa Karibian alueeseen ja Etelä-Amerikkaan pikemmin kuin
omana kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti omintakeisena kokonaisuutena suhteessa
Yhdysvaltain pohjoisvaltioihin.
Thomas Sutpen ja Karibia
Aloitetaan faktoista. Ensimmäiseen maailmansotaan eli vuoteen 1914 asti Eurooppa
piti eri tavoin hallussaan n. 85 % maapallon pinta-alasta (Said 1993, 6). Eurooppalaisina ja eurooppalaisen kulttuurin kasvatteina tällä on mittaamattoman suuri vaikutus
siihen miten käsitämme itsemme ja olemisemme maailmassa. Toinen fakta: Useat historioitsijat ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että Englannissa 1700-luvun puolivälissä
käynnistynyt teollinen vallankumous ei olisi edennyt yhtä rajusti ilman Englannin siirtomaita ja erityisesti Englannin käymää orjakauppaa. Bristolin, Lontoon ja Liverpoolin
satamat ja niiden toimintaa rahoittavat tahot keräsivät suunnattomia voittoja eli siis
pääomaa, jolla teollistuminen saatiin käyntiin (Martin 1999/2000, 15–17). Ranskassa
erityisesti Nantes ja Bordeaux hyötyivät orjakaupasta (James 1938/1980, 39). Sama pätee olennaisesti moniin muihin Euroopan mahtivaltioihin, joilla oli koloniaalisia pyrki-
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myksiä ja jotka harjoittivat orjakauppaa.
Jane Austeniin suhteutettuna tämä tarkoittaa, että Mansfield Parkin vauraus on
otettu Antiguan saarella sokeriruokoa korjaavien orjien selkänahasta – eikä tätä tarvitse
lukea rivien välistä, Jane Austen maintsee asian useita kertoja. Sutpens’ Hundredin materiaaliset lähtökohdat – se pääoma, jolle tila voitiin rakentaa – tulee sekin Karibialta.
Thomas Sutpen ilmestyy jeffersonilaisten ihmeteltäväksi kuin tyhjästä, mukanaan parikymmentä neekeriorjaa ja ranskalainen arkkitehti. Hän ostaa tai huijaa plantaasinsa
maa-alan chickasaw-intiaaneilta (AAS, 26; AAE, 34) ja rakennuttaa sille suurimman
ökyrakennuksen, jota tultiin ihmettelemään seutukunnan takamailta; kymmenessä
vuodessa Sutpen kohoaa piirikunnan suurimmaksi maanomistajaksi ja puuvillan tuottajaksi (AAS, 55; AAE, 72). Kiinnostavaa mielestäni onkin se kiertelevä ja kaarteleva,
viipyilevä ja keskeytyvä, spekulaatioiden ja arvailujen leimaama kerrontastrategia, jolla
lukija saa tietää itse asiassa hyvin vähän Sutpenin varhaisemmista vaiheista.
Spatiaalisesti hahmotettuna romaanin kerrontaa voi kuvata sisäkkäisinä kehinä, joiden keskellä piileskelee Thomas Sutpen ja kysymykset, kuka hän on ja mitä voimme
tietää hänestä. Uloimpana on Quentin Compson eli sama Quentin, joka tekee itsemurhan romaanissa Ääni ja vimma. Mutkia oikoen ilmaistuna: tiedonmurusista ja huhuista
kokoon parsittu näkemys Thomas Sutpenista tulee lukijalle Quentin Compson versiona, joka pohjaa hänen isänsä Mr. Compsonin kerrontaan. Mr. Compson on puolestaan saanut tietonsa isältään eli Quentinin isoisältä, joka ”oikeasti” oli ollut tekemisissä
Thomas Sutpenin kanssa ja kuullut tämän puhuvan itsestään. Tähän kerronnalliseen
suodattumiseen tuovat vielä omat lisänsä Quentinin vanha täti Rosa Coldfield, joka
kertoo Quentinille oman versionsa Thomas Sutpenista, sekä Quentinin kanadalainen
opiskelutoveri Shreve McCannon, joka ulkopuolisena kommentoi Quentin kertomusta. Molemmat nuoret miehet opiskelevat Harvardissa Uudessa Englannissa, mihin kerronnan ja muistelemisen nyt-hetki temporaalisesti paikantuu.
Mitä Sutpenin taustasta paljastuu? Sosioekonomiselta taustaltaan hän ja hänen
perheensä edusti ns. valkoista roskaväkeä (”white trash”), joka aristokraattisen etelän
arvojärjestyksessä vertautui afrikkalaisiin orjiin tai piirun verran korkeammalle; hänen esi-isänsä oli tiettävästi laivattu Jamestowniin suoraan jostakin Lontoon vankilasta (AAS, 179). Alkuteksti nimeää Old Baileyn (AAE, 222). Kertomus on varsin toisenlainen kuin se, joka seuraa pyhiinvaeltajaisien (”The Pilgrim Fathers”) urhoollista
rantautumista Plymouthiin vuonna 1620. Istuessaan muutaman kuukauden koulussa
hän kuulee paikasta nimeltä Länsi-Intia, minne köyhät miehet matkustavat laivoilla ja
rikastuvat (AAS, 194; AAE, 242). Tämä on juuri se sama houkutin, joka sai englantilaiset seikkailijat liikkeelle kotisaareltaan luodakseen perustaa omalle vauraudelleen ja
sosiaaliselle nousulle.
Sutpenin tarinassa seuraa nyt aukko. Seuraavaksi lukija saa tietää, että jo kaksikym-
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menvuotias Sutpen on Haitin saarella; hänestä on tullut ranskalaisen sokeriplantaasin
tilanhoitaja; hän on oppinut ranskan kielen ja kyyristelee ikkunan vieressä laukoen
musketteja pimeyteen, jossa kapinaan nousseet orjat uhkaavat taloon linnoittautuneita
ja ovat sytyttäneet sokeriruokopellot tuleen (AAS, 197–199; AAE, 246–248). Kyse on
muutaman rivin muistikuvista, ja taas kerronta katkeaa jatkuakseen vasta kolmekymmentä vuotta myöhemmin Sutpenin kertoessa Quentinin isoisälle suunnitelmastaan ja
unelmastaan nousta Etelän suurimmaksi plantaasinomistajaksi: hänen aikeensa on perustaa oma dynastia ja saada poika jatkamaan sukua (AAS, 210–211; AAE, 263–264).
Suunnitelma kariutuu ensimmäisen kerran Sutpenin saadessa tietää, että hänen
Haitilla naimansa ranskalaisen plantaasinomistajan tyttäressä on ripaus neekeriverta.
Nainen on yksikahdeksasosa-perimältään musta eli ”octoroon”. Sutpen hylkää vaimonsa, jonka nimeä ei romaanissa mainita; romaanin lopussa olevassa henkilöluettelossa
hän saa nimen Eulalia Bon. Jätettyään tämän ja avioliitosta syntyneen poikansa Charles Bonin New Orleansiin hän aloittaa tyhjästä Jeffersonissa. Hän menee uudelleen
naimisiin perimältään ”puhtaan” naisen kanssa ja saa tämän kanssa tyttären Judithin
ja pojan Henryn. Sutpenin suunnitelma romuttuu toisen kerran, kun Henry Sutpen
ampuu velipuolensa Charles Bonin estääkseen tämän menemästä naimisiin sisarensa
kanssa. Kyse olisi ollut samanaikaisesti kahden vahvan tabun rikkomisesta: mustan ja
valkoisen rodun sekoittumisesta mutta samalla myös insestistä. Henry Sutpenista tulee
henkipatto, ja hän häviää kertomuksesta joksikin aikaa. Sutpen yrittää vielä kolmannen
kerran: hän viettelee maillaan asuvan köyhän maajussin tyttären, mutta hylkää tämän
oitis, kun joutuu toteamaan, että syntynyt lapsi on tyttö eikä poika. Tyttären isä tappaa
Sutpenin viikatteella.
Thomas Sutpenin suunnitelma on ikään kuin tuhoon tuomittu alusta lähtien: hänen haitilainen menneisyytensä tunkeutuu hänen nykyisyyteensä. Hän yrittää kätkeä
koloniaalisen menneisyytensä jättämällä ensimmäisen vaimonsa ja poikansa New Orleansiin, mutta menneisyys nousee torjuttunakin ja hyvin konkreettisesti esiin Charles
Bonin hahmossa, joka kiihkeästi haluaa, että hänen isänsä tunnustaisi hänet pojakseen.
Charles Bonin äiti, lähestulkoon nimetön ja taustaton ”kahdeksasaosaneekeri”, on
Faulknerin versio Charlotte Brontën Bertha Masonista, jonka Mr. Rochester tuo mukanaan Karibialta Englantiin ja sulkee kartanonsa ullakkohuoneeseen. Tämä on juuri
se ”hullu nainen ullakolla”, jonka Sandra Gilbert ja Susan Gubar tunnetussa tutkimuksessaan identifioivat Charlotte Brontën projisoiduksi omakuvaksi ja josta Gayatri
Chakravorty Spivak veti tärkeät johtopäätöksensä valkoisen eurooppalaisen naissubjektin syntymisen ehdoista (Gilbert & Gubar 1979/1984; Spivak 1989).
Charlotte Brontën ja Jean Rhysin ”valkoisen kreoli” vertautuu Faulknerin taustattomaan kahdeksasosakreoliin, ja Bertha Masonin oletettu ”hulluus” kätkeytyy lähestulkoon yhtä huolellisesti kuin Thomas Sutpenin ensimmäisen vaimon ”neekeriys”, sillä
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ulkoisesti hän olisi käynyt valkoisesta. Kun Jean Rhys antaa äänen Bertha Masonille
romaanissa Siintää saaristomeri, Faulknerilla hänen vastinparinsa jää vaille ääntä.
Koloniaalinen gotiikka, epistemologinen epävarmuus ja manikealainen
kuvasto
Koloniaalinen tausta kummittelee kaikissa kolmessa romaanissa Kotiopettajattaren romaani, Siintää saaristomeri ja Absalom, Absalom!. Hiukan tosin sanoen tämän voi identifioida koloniaalisen tai imperiaalisen gotiikan nimikkeellä (Punter & Byron, 2004,
44–49). Yksi keskeinen topos gotiikassa ja myös koloniaalisessa gotiikassa on luonnollisesti sukutalo tai kartano, joka pitää sisällään jotain salaisuutta ja joka monesti tuhoutuu tulipalossa.5 Faulknerilla Sutpen’s Hundred häviää liekkeihin, kun kirjan lopussa Quentin Compson ja Rosa Coldfield lähtevät hakemaan siellä piileskelevää Henry
Sutpenia, jolloin Clytie Sutpen eli Thomas Sutpenin neekeriorjan kanssa saama tytär
sytyttää talon palamaan. Koloniaalinen menneisyys ei pelkästään palaudu aaveina tai
kummituksina, jotka seuraavat päähenkilöitä, vaan se merkitsee sanamukaisesti koloniaalisella riistolla kootun omaisuuden tuhoutumista. Faulknerilla tuhon aavemaisuutta
lisää vielä talossa piileskelleen idioottipojan lohduton huuto − poika on Charles Bonin
pojanpoika, joka siis Thomas Sutpenista laskettuna edustaa jo neljättä sukupolvea, joka
itsepintaisesti kummittelee talossa ja sen palaneissa raunioissa.
Sama koloniaaliseen taustaan kiinnittyvä talo ja sen tuhoutuminen toistuu Jean
Rhysilla ja Charlotte Brontëlla. Siintää Saaristomeri -romaanissa vihastuneet entiset
orjat polttavat Antoinetten kotitalon, mikä on osasyynä hänen äitinsä Annetten, joka
tunnetaan myös nimellä Bertha, hermoromahdukseen. Antoinetten äidin kohtalo
luonnollisesti ennakoi ajatusta Antoinettesta / Bertha Masonista mielipuolena, joka
Kotiopettajattaren romaanissa sytyttää Rochsesterin Thornfield Hallin palamaan. Kuten
Wilson Harris on esittänyt, Rhysin romaanin tuli-motiivi kuvittaa elimellisesti Karibian kolonisointia ja sen orjuuden perintöä arawakien ja karibien ikivanhassa myytissä
maan ja taivaan luomisesta (Harris 1983, 49–54). Yliluonnolliset tapahtumat ja magia,
kuten voodoo ja obeah-rituaalit, antavat muutenkin leimansa Jean Rhysin romaanin
ilmapiirille, joka valmistelee Bertha Masonin ”hulluutta” Charlotte Brontëlla ja oikeuttaa Rochsterin pakkotoimet kreolivaimoaan kohtaan. Kun Jean Rhys hahmottelee Antoinettelle nimettömän ja varjomaisen aviomiehen, joka Charlotte Brontëlla on muotoutunut Rochesteriksi, lukija voi helposti nähdä Rochsterin koloniaalisen gotiikan
kehyksessä. Syntyy sankari, joka on kartuttanut omaisuuttaan Karibialla ja joka sulkee
kreolivaimonsa mielipuolisuuden varjolla Thornfield Hallin ullakolle.
Charlotte Brontën Rochesterin tausta on Karibian osalta yhtä aukkoinen kuin
Faulknerin Thomas Sutpenin, ja kummallakin joskin Rochesterilla vähemmän korostuvat gotiikan arkkihirviön piirteet. Erityisesti Rosa Coldfield demonisoi Sutpenia ja kut-
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suu tätä hirviöksi (AAS, 10–12, 17; AAE, 13–15, 23). Lisäksi sekä Absalom, Absalom!
että Kotiopettajattaren romaani käsittelevät gotiikalle ominaisia tabuja ja normatiivisen
seksuaalisuuden ylittäviä asetelmia: rotujen sekoittumista, insestiä, homoseksuaalisuutta, hulluutta (ks. Sage 1990, 12–17). Faulknerin romaanissa keskeinen tapahtumaketju
liittyy juuri Charles Bonin, Henry Sutpenin ja Judith Sutpenin kolmiodraamaan, jossa
yhdistyvät sukurutsa eli Charles Bon on aikeissa naida sisarpuolensa, homoseksuaalisuus eli Charles Bonin ja Henry Sutpenin välinen homoeroottinen jännite, jonka
välittäjänä toimii heidän sisarensa sekä rotusekoitus eli Charles Bon ei ole sataprosenttisesti ”valkoinen”, koska hänen äitinsä on ”octoroon”. Homoeroottinen jännite toistuu
Quentin Compsonin ja Shreve McCannonin välillä, kun he rekonstruoivat yli puolivuosisataa sitten tapahtunutta draamaa (Ks. Irving 1975/1977, 77–78; Peterson 2004,
227–265). Painotetusti voi vielä todeta, että juuri rotusekoitus on se kulttuurinen tabu
ja mentaalinen hirviömäisyys, joka leimaa kokonaisuudessaan Absalom, Absalomia!
ja joka viime kädessä kaataa Thomas Sutpenin suunnitelmat sukunsa jatkuvuudesta.
Charlotte Brontën Rochesterilla goottilaisen kartanonherran hirviömäisyys on hillitympää ja viktoriaanista, mutta senkin taustalla kummittelee epäilys entisen vaimon
arveluttavasta perimästä sekä viime hetkellä esille noussut syytös kaksinnaimisesta. Ja
kun Thomas Sutpen kohtaa loppunsa uskollisen ja köyhän maajussinsa viikatteesta,
Rochesterkin saa maksaa rikoksistaan: hän menettää joksikin aikaa näkönsä. Seikan voi
tulkita symbolisena kastraationa.6
Maantieteellisesti ja historiallisesti Länsi-Intia tai Karibia linkittyy luontevasti
Faulknerin missisippiläisen plantaasinomistajan vaurauden ponnahduslaudaksi. Haluan kuitenkin vielä laajentaa tämän koloniaalisen aspektin kosketuspintaa ja yleisyyttä
tarkastelemalla eräitä yksityiskohtia, jotka kulkevat rinnakkain Faulknerin Absalom,
Absalomissa! ja Joseph Conradin Pimeyden sydämessä. Rajoitan huomioni kerronnallisiin ratkaisuihin, keskushenkilöiden samankaltaisuuteen sekä eräisiin tropologisen rakenteen yhtäläisyyksiin.
Kuten tunnettua, Pimeyden sydämen kerrontastrategia on epäsuora, asian ydintä
kiertelevä ja kaarteleva, etäännytetty: nimetön kertoja kuuntelee ja välittää lukijalle sen,
mitä Charles Marlow kertoo tälle ja parille muulle veneessä, joka kelluu Thames-joen
suulla odottamassa vuoroveden vaihtumista. Marlowen kertomuksen keskiössä on Mr.
Kurtz, salaperäinen hahmo, joka Thomas Sutpenin tapaan on ”läsnä” tai paikalla vain
muutaman sivun verran. Kerronnallisesti ”pimeyden ytimeen” eli jokivartta ylöspäin
Afrikan viidakoiden keskiöön on kuljettava hitaasti, vaikka heti Conradin kertomuksen alussa Marlowe tuo ilmi, että sama ”pimeyden sydän” oli myös Thames-joen suulla, kun roomalaiset yrittivät tunkeutua heille vihamieliseen ja vaaroja täynnä olevaan
maahan. Hän toteaa: ”Varmaan heitä kuoli täällä kuin kärpäsiä” (PS, 11; HD, 56).
Marlowen kerronta paikantuu Lontoon edustalle, Afrikasta etäännytettynä, samoin
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kuin Quentin Compsonin kertomus tapahtuu harvardilaisessa opiskelija-asunnossa,
kaukana Mississippistä. Sekä Faulknerilla että Conradilla kerronta lähestyy verkkaisesti
ja viipyillen kerronnan keskustaa, jotakin arvoitusta tai salaisuutta tai tietoa, joka on
oikeastaan liian kauhistuttava suoraan artikuloitavaksi. ”Pimeyden sydämestä” on kerronnallisesti palattava nykyhetkeen, mutta kummassakin tekstissä sulkeuma jää osittaiseksi ja monimieliseksi: Marlowe katsoo parhaaksi väärentää totuutta, kun hän paljastaa Mr. Kurtzin viimeiset sanat tämän rakastelulle. Hän sanoo, että Kurtz oli viimeisenä
hengenvetonaan lausunut naisen nimen . Todellisuudessa mieleltään järkkynyt Kurtz
kuiskaa: ”Kauhu, kauhu!” (PS, 143, 159; HD, 149, 161). Quentin Compson puolestaan on psyykkisessä kaaoksessa lopettaessaan kertomuksensa, ja kuten tiedämme
Ääni ja vimma –romaanin kautta, hän päätyy melko pian tämän jälkeen itsemurhaan.
Vaikka Äänessä ja vimmassa Quentinin itsemurhan todennäköinen selittäjä on hänen
kuviteltu insestinen suhteensa sisareensa, Absalom, Absalomissa! Quentinia ja Henry
Sutpenia, johon Quentin voimakkaasti samastuu, järkyttää sukurutsaakin enemmän
verensekoitus eli ajatus valkoisen ja mustan rodun sekoittumisesta.
Sekä Conradin Pimeyden sydämen että Faulknerin Absalom, Absalomin! kerrontaa
leimaa epistemologinen epävarmuus. Piirre on ominainen klassisen goottilaisen romaanin tai monimielisen (”ambiguous”) gotiikan edustajille (ks. Savolainen 1992, 20–21).
Ajatellaan vain Mary Shelleyn Frankensteinia (1818), jonka kerronta rakentuu sisäkkäisistä narratiiveista ja joiden keskiössä on Viktor Frankensteinin luoman hirviön oma
kertomus. Toisen samankaltaisen esimerkin tarjoaa Bram Stokerin Dracula (1897),
joka koostuu eri henkilöiden muistiinpanoista, päiväkirjoista ja kirjeistä, joissa Kreivi
Dracula on lukemattomien arvailujen, spekulaatioiden ja tieteellisten päätelmien kohteena, mutta joissa Kreivillä itsellään ei ole omaa ääntä.
Sekä Thomas Sutpen että Mr. Kurtz ovat kumpikin äärimmäisyyksien ihmisiä, omien pakkomielteenomaisten suunnitelmiensa toteuttajia, häikäilemättömyydessään ja
demonisuudessaan toistensa kaltaisia. Edellä viittaisin Thomas Sutpenin taustaan, joka
paikansi hänet Etelän yhteiskunnan alapäähän, valkoiseen roskaväkeen. Kurtzistakin
vihjataan, että hän kuului köyhälistöön tai että hän ei ollut eräiden mielestä tarpeeksi varakas kihlautumaan englannittarensa kanssa (PS, 156; HD, 159). Kummallakin
miehellä toiminnan tähtäimenä oli sosiaalinen nousu, vauraus ja valta. Ne perustuivat
puuvillaan tai kumiin ja norsunluuhun. Molemmat päätyivät käyttämään pyrkimyksissään ”epäterveitä” (”unsound”) menetelmiä (PS, 128; HD, 137–138). Yli-ihmismäisessä uhmassaan kumpikin astuu ihmisyyden rajalle ja tuhoutuu. Mr. Kurtz taantuu
mielipuolisuuteen, jossa hän saattaa ratkaista häntä jonkinlaisena jumalana pitävien alkuasukkaiden hengen silmääkään räpäyttämättä: ”Hävittäkää kaikki pedot” (PS, 103),
”Exterminate all the brutes!” (HD, 118). Quentinin kuvitelmissa Thomas Sutpen luo
plantaasinsa jumalallisella mahtikäskyllä ”Tulkoon Sutpen’s Hundred, niin kuin muinoin
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Tulkoon valkeus” (AAS, 6). Hänen sanansa on laki plantaasin rajaamalla alueella, ja
hän käyttää häikäilemättömästi hyväkseen suunnitelmansa toteuttamiseksi niin mustia
kuin valkoisia.
Vielä muutama huomio Conradin ja Faulknerin tekstejä läpäisevästä metaforiikasta
tai tropologisesta tasosta, joka tukee koloniaalista luentaani Absalom, Absalomista! Conradin osalta Pimeyden sydämen manikelaiseen järjestelmään (ks. JanMohamed 1985;
Fanon 1961/2003) on kiinnitetty huomiota lukemattomia kertoja: pimeys on merkitsijä, joka viittaa yhtä lailla Afrikan mantereen sisäosien salaperäisyyteen ja vaaroihin,
villiyteen ja barbariaan Euroopan vastakohtana kuin Mr. Kurtzin mielen ”pimeyteen”,
siihen metafyysiseen kauhuun, joka lopulta tuhoaa hänet. Kuten jo edellä mainitsin, on
tärkeää huomata, että heti tekstin alussa Marlow siirtää pimeyden, kuoleman ja kauhun
teemat Thames-joen rantatörmille. Ja kun Marlow menee tapaamaan Kurtzin kihlattua
Lontoossa ja palauttaa pinkan tälle osoitettuja kirjeitä, kohtaus tapahtuu hämärässä
huoneessa ja keskustelun aikana pimeys tihenee (PS, 153–157; HD, 156–159). Faulknerin romaanista löytyy samankaltainen metaforinen rakenne: Romaani alkaa pimeässä
ja tunkkaisessa, ikkunaluukuin suljetussa huoneessa Jeffersonissa, jossa Rosa Coldfield
alkaa versionsa Thomas Sutpenista Quentin Compsonille. Samoin romaani päättyy pimeässä makuukamarissa, jossa Quentin ja hänen kanadalainen toverinsa ovat setvineet
Thomas Sutpenin arvoitusta. Shreve McCannon kysyy: ”Miksi vihaat etelää?”, johon
Quentin vastaa liian nopeasti: ”En vihaa sitä”. ”En vihaa sitä, hän ajatteli huohottaen
kylmässä ilmassa, uuden Englannin koleassa pimeydessä.” (AAS, 301; AAE, 378.)
Lähemmässä tarkastelussa eräät muutkin yksityiskohdat alkavat askarruttaa. Ne
houkuttavat miettimään, miksi juuri näin – miksi jokin merkitsijä valikoituu merkityksenkantajaksi muitten joukosta? Huomionarvoista on myös, että molemmat valitsemani esimerkit ovat muistiin piirtyneitä kuvia, ikään kuin pysähtyneitä välähdyksiä. Pimeyden sydämen alkupuolella Marlow kertoo tilanteesta, jossa hän tähyilee laivan
kannelta esille nousevaa Afrika rannikkoa. Vaikutelma on ristiriitainen. Rannikko
seisoo katsojan edessä yhtäältä ”hymyilevänä” (”smiling”), ”synkkänä” (”frowning”),
”kutsuvana” (”inviting”) ja ”uljaana” (”grand”), mutta samanaikaisesti siinä on jotakin
”rumaa” (”mean”), ”ikävää” (”insipid”) tai ”villiä” (”savage”). Näkymä on arvoitus. Se
kätkee ”salaisuuden” (”enigma”) (PS, 24–25; HD, 60). Rannikko on ”yksitoikkoisen
karu” (”an aspect of monotonous grimness”) (PS, 25; HD, 60). Rannasta kohoava
viidakko on suunnattoman suuri, jättiläismäinen; niin tummanvihreä, että se näyttää
lähes mustalta rantaan murtuvien aaltojen yläpuolella: ”The edge of a colossal jungle, so
dark-green as to be almost black, fringed with white surf; PS, 25; HD, 60, kursivointi
M. S.). Toisilleen vastakkaiset määrittäjät sekoittuvat toisiinsa; musta viidakko on valkoisten rantaan murtuvien aaltojen päärmäämä.
Melko pian näiden vaikutelmien jälkeen Marlowe kertoo ranskalaisesta sotalaivas-
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ta, joka ampuu tykeillään viidakkoa; ilmeisesti Ranska kävi sotaa Marlowelle epämääräiseksi jääneen vihollisen kanssa.
Maissa ei näkynyt missään edes katoksen tapaista ja kuitenkin laivasta ammuttiin pensaikkoon.[--] Käsittämätöntä – maan, taivaan ja meren tyhjä äärettömyys ja siinä tuo laiva tulittamassa maanosaa. Pum! pani jokin kuuden tuuman
tykki; pieni liekki leimahti ja katosi, vähäinen valkea savupilvi häipyi; mitättömän kokoinen ammus lensi heikosti ujeltaen – mutta mitään ei tapahtunut.
Mitään ei voinut tapahtua. (PS, 26–27, kursivointi M. S.)
There wasn’t even a shed there, and she was shelling the bush. [...] In the
empty immensity of earth, sky, and water, there she was, incomprehensible,
firing into a continent. Pop, would go one of the six-inch guns; a small flame
would dart and vanish, a little white smoke would disappear, a tiny projectile
would give a feeble screech – and nothing happened. Nothing could happen.
(HD, 61–62, kursivointi M. S.)
Viidakko (”jungle”) on yllä olevassa katkelmassa kenties hiukan vähättelevästi pusikko
tai tiheikkö (”bush”), joskin Afrikassa sana ”bush” koodautuu myös ”viidakoksi” tai
”aarniometsäksi”7. Ranskalainen sotalaiva on ankkurissa paikallaan ikään kuin tyhjiössä (”in the empty immensity of earth, sky, and water”) tulittamassa maanosaa (”firing
into a continent”) eikä ammuskelulla ole mitään vaikutusta. Miten ylipäänsä voidaan
ampua kokonaista maanosaa? On merkittävää, että ammukset eivät lennä johonkin
maaliin (”shooting at”) vaan ikään kuin syvälle ”pimeyden sydämeen” asti (”firing
into”). Voi kuvitella, että samaan tapaan roomalaiset aikoinaan tähyilivät ja kenties
ampuivat nuoliaan Thames-joen rantarytekköihin, jos jatkamme Marlowen käynnistämää analogiaa.
Hämmästyttävän samanlainen metaforinen rakenne toimii Absalom, Absalomissa!.
Tällaiset ovat ne muutamat rivit, joissa kerrotaan Thomas Sutpenista puolustamassa
Haitin saarella isäntänsä taloa ja tämän perhettä sokeriruokopeltojen palaessa heidän
ympärillään. Kuva raamittuu samanlaiseen tyhjyyden ja mittaamattomuuden tilaan
kuin ranskalainen sotalaiva Afrikan rannikolla. Faulknerilla Haiti on
[--] pieni syrjäinen saari vuorottelevan päivän ja yön kuvun alla kuin tyhjiössä, johon ei mikään apu voinut tulla [--]. [Sisällä talossa Thomas Sutpen ja
plantaasin omistaja] laukoivat, ei vihollista vaan Haitin yötä kohti, näpäyttelivät vähäisiä turhia välähdyksiä hautovaan ja veren kyllästämään ja sykkivään
pimeyteen. (AAS, 202–203, lisäys M. S.)
[--] the little lost island beneath its down-cupped bowl of alternating day and
night like a vacuum into which no help could come [--]. [Thomas Sutpen and
the master of the plantation] fired at no enemy but Haitian night itself, lancing their little vain and puny flashes into the brooding and blood-weary and
trobbing darkness. (AAE, 253, lisäys ja kursivointi M. S.)
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Tässä on huomionarvoista, että puolustajat eivät ammu musketeillaan ketään erityisesti
(”fired at no enemy”) vaan haitilaista yötä; viime kädessä he ammuskelevat varsin tehottomasti pimeyteen (”into the [--] darkness”). Sekä Faulknerilla että Conradilla, jälkimmäisellä metaforisella tasolla, Haiti ja laajemmin Länsi-Intia sekä Afrikan manner ovat
epämääräistä, kasvotonta, hallitsematonta kaaosta ja pimeyttä.
Absalom, Absalom!, Santo Domingon kapina ja historia
Jos Faulkerin Absalom, Absalomia! haluaa lukea kolonialismin näkökulmasta, on syytä
lähteä liikkeelle Karibialta. Manikelainen koneisto toistaa ja muokkaa maailman hahmottamista, mutta se myös sekoittaa polarisoituneita ääripäitä pimeys-valo, yö-päivä,
musta-valkoinen, kaaos-järjestys, barbaarinen-sivistynyt, suljettu-avoin. Haitin saari on maantieteellisestikin sijainniltaan tärkeä; Faulknerin sanoin se on ”puolivälissä
sitä mitä nimitämme viidakoksi ja sitä mitä sanomme sivistykseksi” (AAS, 200), ”the
halfway point between what we call the jungle and what we call civilization” (AAE
250). Maaperässään se kantaa ”kahdensadan vuoden sortojärjestelmän” jälkiä (AAS,
201), ”two hundred years of oppression and exploitation” (AAE, 251). Vaikka saarella
puhuttu ranska luonnollisesti edustaa sivistystä, Yoknapatawhan piirikunnan ja jeffersonilaisten näkökulmasta sekin signifioi vierautta ja käsittämättömyyttä – etenkin kun
Sutpenin mukanaan tuomat orjat puhuivat keskenään samoin kuin isäntänsä kanssa
”eräänlaista ranskaa”, jota aluksi luultiin jonkinlaiseksi ”hämäräksi ja pelottavaksi alkuasukkaiden kieleksi” (AAS, 28; AAE, 36). On merkittävää, että Sutpenin orjat eläimellistetään täysin; he työskentelivät ”aivan kuin neekerit olisivat ollet juhtia” (AAS, 28),
”as if the negroes actually were wild men” (AAE, 37), ”ilkosen alastomina, verhonaan
vain ihoa peittävä kerros kuivunutta mutaa” (AAS, 27), ”stark naked save for a coating of dried mud” (AAE, 35). Toiseudessaan he eroavat niistä mustista orjista, joihin
jeffersonilaiset olivat tottuneet ja jotka olivat hyväksyttävä osa Etelän yhteiskuntaa ja
maailmanjärjestystä. Sutpenin mustat olennot vertautuvat niihin nimettömiin ja kasvottomiin afrikkalaisiin, jotka Marlowe löytää Mr. Kurtzin asemalta ”pimeyden sydämestä”. ”Pimeyden sydän” sijoittuu Afrikkaan, mutta se kulkeutuu Sutpenin ja tämän
neekeriorjien mukana myös Mississippiin.
Miten on selitettävissä, että Faulkner muuntaa ilmeisen tietoisesti historiallista totuutta sijoittamalla Thomas Sutpenin Haitille ja kuitenkin samalla unohtaa, että Haiti
julistautui itsenäiseksi Jean Jacques Dessalines’in johdolla 1804 ja että ne orjat, jotka
Sutpen toi mukanaan Jeffersoniin, olivat historiallisessa katsannossa vapaita? Miten on
mahdollista, että Faulkner kirjoittaa historiaa oman päänsä mukaan ikään kuin Touissant L’Ouverturen johtamaa Santo Domingon vallankumousta (1791–1804) ei olisi
koskaan tapahtunut? (Ks. James 1938/2001.) Richard Goddenin mukaan Faulknerin
historian väärennys on palvellut tiettyä tarkoitusta: Faulkner tarvitsee Thomas Sutpenin
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kaltaisen ylivertaisen plantaasiluokan edustajan, jotta valkoisen rodun ylivaltaa (”white
supremacy”) mustaan nähden voidaan ylläpitää ja vahvistaa. Faulkner ikään kuin kiertää sen mahdollisuuden, että etelän plantaasinomistajien olisi pitänyt vakavasti nähdä
orjansa ”mustina jakobiineina”, koska tämä olisi tehnyt heistä aktiivisia toimijoita ja
näin ollen potentiaalisia kapinoitsijoita (ks. Godden, 1994).
Historiallisella Santo Domingon vallankumouksella oli kauaskantoisia vaikutuksia
Yhdysvaltain etelävaltioissa siinä mielessä, että 1790-luvulta eteenpäin orjakapinoiden
uhka oli jatkuvasti olemassa. Yhdysvaltain suurin orjakapina syttyi Lousianassa 1811;
muita laajuudeltaan pienempiä kapinoita tai kapinayrityksiä olivat Gabriel Prosserin käynnistämä Virginiassa 1800, Denmark Veseyn suunnittelema Etelä-Carolinassa 1822 sekä Nat Turnerin johtama Virginiassa 1831 (Genovese 1979/1981, 1–51).8
On merkillepantavaa, että kun Mr. Compson kertoo Sutpenista pojalleen Quentinille
1835, tämä tapahtuu neljä vuotta historiallisen Nat Turnerin kapinan jälkeen. Myös
kapinoivat orjat olivat tietoisia Karibian tilanteesta: sekä Gabriel Prosser että Denmark
Vesey näkivät Santo Domingon/Haitin tapahtumat kutsuna ja rohkaisuna toimintaan
– Haitista toivottiin saatavan apua tai uskottiin, että vastaperustettu tasavalta tarjosi
mahdollisen turvapaikan kapinan epäonnistuessa (Genevese 1979/1981, 48–49, 95–
96). Kukaan Absalom, Absalomin! kertojista ei myöskään tunnu olevan tietoinen karanneiden orjien muodostamista yhteisöistä (”maroon communities”), joita oli muiden
muassa Floridassa ja Etelä-Carolinassa (Genovese 1979/1981, 42; 58; 68). Yhteisöt
tarjosivat turvapaikan karanneille orjille samalla kun ne toimivat tukikohtina, joista
käsin voitiin ahdistella valkoisia siirtokuntia.
Siinä missä Richard Godden näkee ”unohdetun” historian tarkoitushakuisena reaktiona etelän kokemaan orjien kapinoinnin uhkaan, John T. Matthews nostaa vakuuttavasti esiin Etelään kohdistuvan kolonisaation kaikessa laajuudessaan. Thomas
Sutpen huijaa pilkkahinnalla chickasaw-intiaaneilta plantaasinsa maa-alan ja hankkii
neekeriorjansa laittomalla Länsi-Intian orjakaupalla, sillä Yhdysvallat ja Englanti kielsivät orjakaupan 1807. Hän käyttää häikäilemättömästi kaikkia, niin mustia kuin valkoisia, oman päämääränsä saavuttamiseksi. Länsi-Intia nousee avainasemaan Sutpenin
suunnitelman toteuttamisessa. Se on keskeinen sekä työn organisoimisessa eli sokeriruokoviljelmien muuttamisessa puuvillaplantaasiksi että elämäntavassa, kun Sutpen
nousee plantaasinomistajaksi (ks. Matthews 2004, 255–257). Matthews argumentoi,
että Absalom, Absalomin! eri kertojat kiertävät historiallisia tosiseikkoja, jotka he voisivat myöntää suoraan: esimerkiksi kun Quentin kuvailee Karibialla tapahtunutta orjakapinaa, hän ei, niin kuin ei Sutpenkaan, kertaakaan käytä nimitystä ”orja” – sen
sijaan mustia sokeriruokopelloilla työskenteleviä kutsutaan ”nekruiksi” (”niggers”). Ja
kun romaanissa Haitiin viitataan nimityksellä ”menetetty saari”, ”the little lost island”
(AAE, 253), tämä oli juuri se nimitys, jolla Haiti tunnettiin Etelän orjanomistajien
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keskuudessa 1800-luvulla. (Ibid. 252, 254.) Karibialta kantautuvat tiedot herättivät
pelkoa ja pitivät valkoisia jatkuvassa epävarmuuden tilassa, mutta Yoknapawtaphan
piirikunnassa merentakaisista huhuista ei tahdota tietää mitään.
Jälkikoloniaalisen luennan rajoista
Olen lukenut spekulatiivisesti, rinnakkain ja ristiin Faulkneria ja Conradia nostaakseni esiin Absalom, Absalomin yhden koloniaalisen juonteen ja nyt on aika palata kysymykseeni koloniaalisen luennan rajoista. Minua mietityttää se, miten parin viime
vuosikymmenen aikana ”koloniaalisesta” ja ”jälkikoloniaalisesta” on tullut käsitteitä ja
iskusanoja, joita voi käyttää lähestulkoon mistä tahansa dominoinnista, alistamisesta,
hyväksikäytöstä ja hiljentämisestä (ks. esim. Parry 1987; Ahmad 1992/2000). Jos käsitteen semanttinen kenttä laajenee, se pahimmillaan myös väljenee ja hämärtyy, ja voi
lopulta johtaa yllättäviin ja arveluttaviin päätelmiin.
Tutkimuksessaan William Faulkner’s Postcolonial South (2000) Charles Baker argumentoi, että Faulknerin tuotanto on jälkikoloniaalista ja että yleisemminkin etelävaltioiden kirjallisuuden renessanssi 1920-luvulta 50-luvulle on nähtävä reaktiona
pohjoisvaltioiden harjoittamaa kolonialismia vastaan. Sisällissota (1861–1865) päättyi
etelävaltioiden häviöön ja sitä seuranneena jälleenrakennuksen kautena 1865–1877
Pohjoinen itse asiassa dominoi, hyväksikäytti ja alisti lyötyä Etelää – näin ollen Bakerin
mukaan Faulknerin sisällissodan jälkeisestä Etelästä tulee kolonisoitu maa-alue.
Baker luonnollisesti tiedostaa sen kolonialismin, joka on ratkaisevasti vaikuttanut
Yhdysvaltojen muotoutumiseen kansakuntana – maan valloittaminen ja riistäminen
mantereen alkuperäisasukkailta sekä orjuusinstituutio – mutta nämä näyttäytyvät
Bakerille Pohjois-Etelä -astelmassa sortona sorron sisällä: Sutpen keinottelee maansa
intiaaneilta vain menettääkseen sen pohjoisvaltioiden rahamiehille ja keinottelijoille
jälleenrakentamisen ja sitä seuraavina vuosikymmeninä (Baker 2000, 71). Mielestäni on oireellista, että vaikka Baker viittaakin lyhyesti Michael Millgatin kautta Mr.
Rochesterin ja Thomas Sutpenin väliseen yhtäläisyyteen eli siihen, että kummankin
ensimmäinen vaimo tulee Länsi-Intiasta (Baker 2000, 69–70), hän ei osoita Sutpenin
Haitin kauden ratkaisevaa merkitystä sen pääoman hankkimisessa, joka teki mahdolliseksi Sutpen’s Hundred –plantaasin perustamisen Jeffersonin ulkopuolelle. Bakerin
tutkimuksessa Faulkner vertautuu tuon tuostakin sellaisiin antikolonialistisiin tai jälkikoloniaalisiin kirjailijoihin, kuten Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong’o ja William
Butler Yeats. Baker kyllä myöntää Faulknerin etuoikeutetun aseman valkoisena miehenä, mutta silti hän katsoo mahdolliseksi käyttää hänestä termiä ”subaltern” suhteessa
pohjoisvaltioihin. Itse asiassa Baker joutuu tuon tuostakin esittämään varauksia ja väistöliikkeitä tämän argumenttinsa tueksi (ks. esim. Baker 2000, 41, 48, 63, 68), minkä
olen taipuvainen tulkitsemaan oireena siitä, että argumentti on alun alkuaan hatara.
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Mielestäni Bakerin argumentaation heikoin kohta on siinä, että Baker operoi Antonio Gramscin termillä ”subaltern” tai alistetut ryhmät hyvin väljästi ja epäspesifisti.
Bakerin (2003, 3) määrittelyn mukaan ”subaltern” teknisesti tarkoittaa sotilasarvoltaan alempaa jalkaväensotilasta (”an inferior foot soldier”), mutta hän saman tien lisää,
että termi on alkanut tarkoittaa kaikkia alistettuja ryhmiä (”all oppressed groups”).
Bakerin määrittely on pahasta vesittynyt. On huomionarvoista, että Baker ei missään
yhteydessä suoraan viittaa Gramsciin, eikä Gramscia löydy myöskään hänen lähdeluettelostaan. Gramscille ”subaltern” tai alistetut ryhmät olivat niitä, joilla ei ollut pääsyä
hegemoniseen kulttuuriin – käsittääkseni Gramsci ajatteli erityisesti köyhiä talonpoikia
ja työläisiä, ja erityisesti niitä, jotka jäivät ”virallisen” kulttuurin ja poliittisen toiminnan ulkopuolelle. Italian kontekstissa näitä ryhmiä olivat mm. Etelä-Italian maattomat
talonpojat ja maalaisväestö ylimalkaan vastakohtana Pohjois-Italian urbaanille työväestölle: kyse on nimenomaan niistä prosesseista, joiden kautta alistetut voivat muodostua
poliittisiksi ja kulttuurisiksi toimijoiksi (ks. Gramsci 1971, 52–60, 69–76). Termi on
joka tapauksessa ollut 2000-luvun alussa voimakkaan kiinnostuksen kohteena historian- ja politiikantutkijoiden keskuudessa, ja Italiasta ja Euroopasta irrotettuna sitä on
käytetty mm. Meksikon Zapatista-liikkeen samoin kuin Intian köyhien maalaisten ja
heimolaisten toimijuuden analysoimisessa.9 Intiassa ja Englannissa toimineen Subaltern Studies –ryhmän työssä ja siitä innoitusta saaneella Gayatri Chakravorty Spivakilla
termillä on varsin toisenlainen sisältö kuin Bakerilla (Spivak 1987/1988, 191–221;
1995, ix–xxix). Baker venyttää termiä siinä määrin, että koko ajatus alistetuista trivialisoituu. Mitä tarkoittaisi kysymys ”Can the Subaltern Speak?” Faulknerin kohdalla (ks.
Spivak 1988, 271–313)?
Ainakaan pohjoisvaltiolaiset kustantajat eivät estäneet vielä tuntematonta kirjailijaa saamasta ääntään kuuluviin: Faulknerin ensimmäisen runokokoelman The Marble
Faun (1924) julkaisi bostonilainen kustantaja ja ensimmäisen romaanin Soldiers’ Pay
(1926) painoi newyorkilainen kustantamo. Pikemminkin Faulknerin kotikaupunki
vierasti omaa kirjailijaansa, mutta kun Faulknerista kiinnostuivat Ranskassa 1930-luvulla muiden muassa André Malraux ja Jean-Paul Sartre, kukaan ei voinut enää epäillä Faulknerin painoarvoa Yhdysvalloissa ja tie kansainväliseen kuuluisuuteen oli auki.
On totta, että valtaosassa tuotantoaan Faulkner käsittelee tai sivuaa vanhan Etelän ja
sen ihanteiden katoamista ja sisällissodan aiheuttamaa traumaa. Näin on teoksissa The
Sound and the Fury, Absalom, Absalom! ja Go Down, Moses (1942), mutta kyse on myös
modernin maailman tunkeutumisesta Etelään, kuten teoksissa Pylon (1935), The Hamlet (1940), The Town (1957) ja The Mansion (1959).
Kyse ei ole kenties niinkään siitä, että modernin tuloa sellaisenaan vierastettiin,
vaan siitä, että moderni maailma assosioitui voimakkaasti Pohjoisen ylhäältäpäin annettuun ohjailuun ja pakkotoimiin, kuten teollistumiseen, kaupungistumiseen ja talo-
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udelliseen hyväksikäyttöön, sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Tämän ohjailun
ja pakkotoimien jälkivaikutuksia voi nähdä vielä siinä tavassa, jolla Nashvillen Agraarikot määrittelivät Etelän ”traditionaalista” ominaislaatua suhteessa Pohjoisen moderniin ja ”edistykselliseen” elämäntapaan artikkelikokoelmassa I’ll Take My Stand (1930),
mutta Faulkner ei osallistunut ryhmän toimintaan ja muutoinkin läpi koko uransa säilytti yksityisyytensä suhteessa Etelää koskeviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vaikka
historiallisesti ajatellen suhteellisen vähälukuinen herrasmies-aristokratia menettikin
eniten sisällissodassa ja jälleenrakennuksen kautena (Baker 2000, 22), tämä ei nähdäkseni oikeuta analysoimaan heidän tilannettaan alistettuina gramscilaisessa mielessä. Jos valkoiset aristokraattisen taustan omaavat ja ylempään keskiluokkaan kuuluvat
valkoiset miehet ovat samalla lähtöviivalla kuin Etelän valkoiset köyhät (”white trash”)
tai afrikkalaisamerikkalaiset, tällöin analyyttistä ajattelua jäsentävä teoria ei toimi.10 Baker universalisoi alistamisen, kärsimyksen ja hiljentämiseen niin, ettei se enää merkitse
mitään.
Bakerin argumentoinnissa on monia muitakin kohtia, joita on syytä arvioida kriittisesti. Yksi on tietysti se, missä määrin on ylipäänsä oikeutettua puhua Yhdysvaltain
pohjoisvaltioiden suhteesta etelävaltioihin kolonialismin ja imperialismin käsittein.
Selvästikään kolonisaatio ja imperiaaliset pyrkimykset eivät yksinomaan kohdistu eri
”rotua” edustaviin, joskin ”rodullistamista” voidaan käyttää yhtenä kolonisaation oikeuttajana, kuten esimerkiksi Englanti rodullisti irlantilaiset (Baker 2000, 16–19).
Vaikka H. L. Menchen vielä vuonna 1920 tunnetusti valitti Etelän kulttuurista takapajuisuutta ja vihjaili myös etelävaltiolaisten rotusekoituksesta (Baker 2000, 25–26), Etelän kirjallinen renessanssi oli jo muotoutumassa. Tämän kirjallisen kukoistuksen (esim.
King 1980) voi hyvin tulkita reaktiona Pohjoisen kulttuuriseen dominointiin ja tarpeena määritellä oma ”etelävaltiolaisuus”, mutta onko mielekästä rinnastaa Nashvillen
Agraarikot ja Faulkner Chinua Achebeen ja Ngugi wa Thiong’oon jälkikoloniaalisina
kirjailijoina? Baker rinnastaa Faulknerin myös William Butler Yeatsiin, ja tätä asetelmaa
voi pitää osuvana, joskaan se ei automaattisesti tee Faulknerista ”jälkikoloniaalista” kirjailijaa (Yeatsista, ks. Said 1993, 265–288).
Koko Yhdysvaltain historia on yleisessä mielessä kolonisaation historiaa: laajan
mantereen haltuunottoa ja sen alkuperäisasukkaiden alistamista ja tuhoamista, ja tältä
osin pohjois- ja etelävaltiot olivat molemmat valloittajia ja kolonisoijia ensimmäisten
menestyneiden siirtokuntien perustamisesta lähtien 1600-luvun alusta. Sisällissodan
(1861–1865) yhtenä pontimena puolestaan oli juuri yksi ”sisäisen” kolonisaation ilmentymä, kysymys orjuudesta, joka jakoi kansakunnan kahtia. Vaikka hyväksyttäisiinkin ajatus, että voitokas Pohjoinen eräässä mielessä ”kolonisoi” etelävaltiot eli osin
miehitti, hallinnoi, rajoitti oikeuksia ja hyväksikäytti taloudellisesti, virallisesti uudelleenrakentamisen kausi päättyi 1877, jolloin saman logiikan mukaan alkoi Etelän ”jäl-
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kikoloniaalinen” vaihe. Etelän taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen elpyminen oli hidasta ja se kamppaili edelleenkin monien sisäisten ongelmiensa kanssa
(mm. Jim Crow -lait), mutta kun tullaan 1920- ja 1930-luvuille, ainakin kulttuurinen
toimijuus oli löytänyt kanavansa ja kirjallinen elinvoima oli palautunut.11 Ajatus kolonisaatiosta menettää merkitystään mitä lähemmäksi tullaan nykyaikaa ja on lähestulkoon mieletön Uuden Etelän vahvistuessa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin Mason-Dixon –linja pohjois- ja etelävaltioita erottavana rajana
on enemmän mielikuvitusta kiehtova metafora kuin konkreettinen rajalinja (ks. Gray
1986, 220–231). Voidaan kuitenkin väittää, että eräät ”sisäisen” kolonisaation ongelmat eivät ole mihinkään kadonneet. Siitä huolimatta, että 1990-luvun alkupuolelta
etelävaltiot ovat nousseet Yhdysvaltain taloudellisen kasvun veturiksi, taloudellinen eriarvoisuus ja vaurauden epätasainen jakautuminen ovat edelleenkin näkyvissä sekä alueellisesti että luokka-aseman ja ”rodun” näkökulmasta: kaupungit ovat hyötyneet kun
maaseutu on taantunut, ja köyhät valkoiset ja köyhät afrikkalaisamerikkalaiset eivät ole
hyötyneet etelän materiaalisesta hyvinvoinnista (ks. Gray 2000, 342–343; 346–349).
Mutta onko enää syytä puhua näistä sosiaalisista ongelmista kolonisaation tai jälkikolonialismin termein?
Edellä esittämäni lisäksi Bakerin argumentoinnissa on muitakin ongelmakohtia.
Hän selittää hyvin yksioikoisesti afrikkalaisamerikkalaisiin, valkoisiin köyhiin ja naisiin
kohdistuvan alistamisen reaktiona Pohjoisen harjoittamiin pakkotoimiin ja kontrollointiin: kyse on siitä että alistetut puolestaan alistavat omia marginaalissa olevia ryhmiään (Baker 2000, 36, 42). Tämän ajatusketjun implisiittinen oletus näyttää olevan,
ettei näitä samaisia alistamisen muotoja ollut olemassa ainakaan samassa määrin ennen pohjoisvaltioiden sekaantumista etelävaltioiden asioihin. Samassa päättelyketjussa
on myös se ongelma, että ”rotuun”, luokkaan ja sukupuoleen kohdistuvat alistamisen muodot näyttäytyvät monoliittisesti samanlaisilta; Baker ei viittaa esimerkiksi siihen,
miten orjuuden aikana Etelän valkoisen naisen (”southern belle”) ”puhtaus” tuotettiin
mustien naisten seksuaalisella hyväksikäytöllä tai miten valkoiset ja mustat miehet olivat
tässä asetelmassa aivan erilaisissa asemissa. Arveluttavana pidän myös sitä, miten Baker
liittää Faulknerin teoksissaan esille tuoman kärsimyksen ja kestämisen (”endurance”) teemat jälkikolonialisoivaan asenteeseensa: alistettujen kärsivällinen odotus johtaa eräänlaiseen kristillis-metafyysiseen pelastukseen, joka avaa näköalan myös tulevaisuuteen
(Baker 2000, 98–99). Tällainen asenne ei ole kaukana uhriksi asettumisesta eikä siihen
kuulu aktiivinen toiminta konkreettisten alistamisen ja hiljentämisen muotojen purkamiseksi. Baker lopettaa kirjansa jokseenkin odotetusti Faulknerin ajatukseen kestämisestä kaikesta kivusta, väkivallasta ja virheistä huolimatta, mikä on täysin vastakkainen
strategia sellaisille anti- ja jälkikoloniallisille teoreetikoille ja aktivisteille kuin Frantz
Fanon ja Albert Memmi. Kumpikin näki dekolonisaatioprosessin väistämättä väkival-

20

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIN

•

2007

•

3

A r t i kk e l i t

taisena (Fanon 1961/2003, 33–85; Memmi 1974, 119–141).
Tutkija voi hakea samanlaisuuksia ja analogioita eri ilmiöiden ja tapahtumien
analysoimiseksi: kyse on samanlaisuuksien ja analogoiden tuottamisesta heuristisena
kokeena, jolloin nähdään auttavatko ne ilmiöiden ja tapahtumien lopullisessa ymmärtämisessä. Kuitenkin lopullisessa tulkinnassa on aina palattava tapahtumien erityisyyteen, siihen spesifiseen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kontekstiin, johon
tapahtumat asettuvat. Kyse on viime kädessä siitä, mitä uutta ilmiöstä saadaan esille
tarkastelemalla sitä suhteessa muihin samankaltaisiin mutta samalla eri kontekstissa
toimiviin tekijöihin.12 Tätä taustaa vasten Baker ei mielestäni tuo mitään ratkaisevasti
uuttaa Faulkner-tutkimukseen; pikemminkin voi väittää, että hän hämärtää käsitystä siitä mitä jälkikoloniaalisella tutkimuksella on tarjottavana. Kyse ei voi olla vain
kärsimyksen, alistamisen ja dominoinnin määrästä vaan myös sen ominaislaadusta ja
erityispiirteistä: Faulknerin ”alistettuna oleminen” gramscilaisittain mitätöi Etelän todelliset ”alistetut” Yoknapatawphan piirikunnassa: intiaanit, afrikkalaisamerikkalaiset
ja valkoiset köyhät.13 Voisi jopa spekuloida, missä määrin Bakerin teoreettinen liike
pyrkii tahtomattaankin vahvistamaan ja palauttamaan valkoista miehistä hegemoniaa
trivialisoimalla etelävaltioiden syvään juurtunutta historiallista traumaa: orjuutta ja sen
seurausten jälkipuintia.
Operoidessaan ”subaltern”-termillä Absalom, Absalomia! tulkitessaan Baker olisi esimerkiksi voinut tarkastella niiden hahmojen funktioita, joilla on monella tasolla alistettu ja hiljennetty asema romaanissa: ajattelen nimetöntä sekaveristä ”kahdeksasosaneekeriä”, joka vierailee Sutpens Hundredissa poikansa haudalla, tai Clytie Sutpenia,
joka on Thomas Sutpenin ja nimettömän neekerinaisen tytär – Sutpen oli viisaasti
sisällyttänyt neekeriorjiensa joukkoon kaksi naista, koska Etelän orjanomistajan tapaan
hän saattoi näin kasvattaa pääomaansa. Ulkopuolisena kanadalaisena Shreve McCannon pukee sanoiksi sen, mitä Quentin Compson ei pysty ilmaisemaan. Absalom, Absalomin! lopussa hän otaksuu, että ajan mittaan rotusekoituksen tuloksena syntyneet Jim
Bondit valloittavat läntisen pallonpuoliskon (AAS, 300; AAE, 378). McCannon näkee
tulevaisuuteen, jossa valkoisen ja mustan polarisaatio on hävinnyt ja jossa hybridiys on
normi (vrt. Smith 2004, 146). Etelää ja sen kautta koko Yhdysvaltoja koskeva ongelma
on juuri tässä: kysymys amerikkalaisuuden määrittelystä sekoittumisen ja hybridisaation kautta14.
Kuten afrikkalaisamerikkalainen intellektuelli W. E. B. DuBois totesi jo 1903,
1900-luvun ongelma on kysymys roturajoista (DuBois 1969). Ja tähän pitää lisätä: eikä
rotukysymystä olisi ilman kolonialismia.
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Viiteet
Artikkeli on laajennettu ja uudelleenkirjoitettu versio KTS:n seminaarissa Helsingissä
20.1.2006 pitämästäni esitelmästä. Kiitokset referee-lukijoilleni.
2
Kyse ei ole vain vertailusta vaan teosten välisestä suhteesta avautuu reitti Faulknerin
tuotannolle ominaisesta kirjailijan/kertojan ja teoksen / kertomuksen väliseen huojuntaan
(oscillation), joka tuottaa tietynlaisen kahdentuman (doubling), jossa kirjailija toistamalla
ja toisentamalla itseään käy kostonhimoista kamppailua aikaa vastaan (ks. Irwin, 1975,
Johdanto).
3
Webster’s Collegiate Dictionary. Springfield, Massachusetts: G. & C. Merriam, 1981.
4
Manikealaisella kuvastolla tarkoitan erityisesti vastakohtaparien muodostamaa metaforista
tai tropologista rakennetta, joka on luonteenomainen kolonisoijan ja kolonisoidun välisissä
kohtaamisissa ja maailman hahmottamisen tavoissa (ks. JanMohamed 1985). Rakenteen
metaforisuus tai tropologisuus viittaa siihen lähtökohtaan, että rakenteen esiintyminen on osin
käyttäjänsä hallitsemattomissa.
5
Näitä joitakin salaisuutta piilottelevia ja/tai kirouksen merkitsemiä taloja ovat esimerkiksi E.
A. Poen ”Usherin talo” (”The Fall of the House of Usher”), Nathaniel Hawthornen Pynchonin
talo (The House of Seven Gables, 1851), Daphne de Maurierin Manderley (Rebecca, 1938),
Stephen Kingin Overlook-hotelli (The Shining, 1977). André Brinkin apartheidin jälkeiseen
Etelä-Afrikkaan sijoittuvassa romaanissa The Rights of Desire (2001) päähenkilön talossa
kummittelee orjanainen.
6
On totta, että Rochesterin näkö palautuu ja hän saa lapsen Jane Eyren kanssa, joten
viime kädessä koloniaalinen kirous mitätöityy ja Charlotte Brontën romaani saa onnellisen
sulkeuman. Luennassani kuitenkin korostan symbolisen kastraation mahdollisuutta. Toisin
kuin paholaismaisella Thomas Sutpenilla, kristinusko ja Jumalan armo takaavat perheonnen
Rochesterille ja Jane Eyrelle.
7
Kanadassa ”bush” tarkoittaa suunnilleen samaa kuin ”erämaa” (”wilderness”), johon
kanadalaisessa kirjallisuudessa joko eksytään tai jossa tullaan hulluksi.
8
Louisianan orjakapinaan osallistui 300–500 orjaa, ja se onkin ainoa Yhdysvalloissa
tapahtunut kapina, jota voi laajuudeltaan verrata Karibian alueella syntyneihin kapinoihin.
Muut kapinat Yhdysvalloissa olivat suhteellisen pieniä, esimerkiksi Nat Turnerin kapinaan
osallistui noin 70 orjaa. Gabriel Prosser ja Denmark Vesey ilmeisesti olettivat saavansa
joukkoihinsa lisäväkeä paljon enemmän kuin mitä todellisuudessa tapahtui (ks. Genovese
1972/1974, 588). Kirjallisuudentutkijat tuntevat parhaiten Nat Turnerin kapinan William
Styronin romaanin The Confessons of Nat Turner (1967), Nat Turnerin kapina (1969) kautta.
9
Ks. Koichi Ohara: ”The Subaltern Can Still Speak: A Report on the Puebla Conference”,
International Gramsci Society Online Article, January 2004. http:www.italnet.nd.edu/gramsci/
resources/online_articles/articles/ohara-2004.shtml, luettu 14.2.2007.
10
Afrikkalaisamerikkalaisten ja valkoisten köyhien tilasta Etelässä ks. esim. Richard Wright:
Black Boy (1945) ja James Agee: Let Us Now Praise Famous Men (1941).
11
Käsitellessään teollistuneen ja vauraan Pohjois-Italian ja agraarisen ja köyhän Etelä-Italian
suhdetta Gramsci kirjoittaa, että suhde on mahdollista hahmottaa ”puolittain kolonisoivana”
(Gramsci 1971, 90–102). Ks. myös kolonisoivien puhetapojen käytöstä valtion eri osien
välisten valtasuhteiden kuvauksessa Pohjoinen-Etelä -akselilla Suomessa ja Norjassa, Ripatti &
1
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Kähkölä (1970) ja Brox (1984).
12
Analogioiden käytöstä heuristisena välineenä historiallisten tapahtumien ymmärtämisessä
kiitän inspiroivista keskusteluista professori Markku Hyrkkästä (Historian laitos, Tampereen
yliopisto, 22.–23.3.2007).
13
Baker huomauttaa kiinnostavasti, että Faulkner ei kumma kyllä kirjoita jälleenrakennuksen
ajasta ja sitä seuranneista vuosikymmenistä: hänen Yoknapatawphan saagassaan on katkos
vuosina 1866–1902. Baker otaksuu, että Faulkner on tietoisesti tai tiedostamattaan torjunut
tämän kipeän ajanjakson. (Baker 2000, 28, 134.) Tämä täysin kohdallinen huomautus
mielestäni sotii Bakerin esittämää argumenttia vastaan Faulknerin ”jälkikoloniaalisuudesta”,
sillä jos Faulkner olisi keskittynyt juuri sisällissotaa seuranneeseen kauteen 1900-luvun alkuun,
voisi olla perustellumpaa tarkastella häntä jälkikoloniaalisesta näkökulmasta.
14
Karibian ja Väli-Amerikan suuntaan katsottaessa on luonnollisesti huomioitava
afrikkalaisamerikkalaisten lisäksi myös latinalaisamerikkalainen vaikutus, ks. esim. Gloria
Anzaldúan teos Borderlands / La Frontera, The New Mestiza (1987).
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Kristina Malmio

”Babes in the wood?” Intertekstuaalisuus ja subteksti
Solveig von Schoultzin novellissa ”Även dina kameler”

Solveig von Schoultzin novelli ”Även dina kameler” samannimisestä novellikokoelmasta (1965) on äärimmäisen tiivis ja arvoituksellinen, ladattu täyteen merkityksellisiä
aukkopaikkoja, taukoja ja vaikenemisia.1 Novelli synnyttää lukijassa voimakkaan vaikutelman siitä, että tekstin pinnan alla odottaa tulkintaa toinen taso ja toinen merkitys.
Tutkijat ja kriitikot ovat kiinnittäneet huomiota tähän piirteeseen, esimerkiksi Sigrid
Bø Grønstølin mukaan von Schoultzin tekstit kertovat siitä, mistä ei voi puhua:
Tuotanto on kokonaisuudessaan keskittynyt ihmisen sisäiseen elämään ja ihmisten välisiin suhteisiin. [--] Tapahtumat ovat vailla ulkonaista dramatiikkaa,
tempo voi olla hidas. Kiinnostus kohdistuu sisäisen konfliktin, tiedostamattomien prosessien, jotka usein tulevat esiin repliikkien takana olevana jännitteenä, näkyväksi tekemiseen. Näin tekstit ilmaisevat lausumatonta, sitä mikä
kätkeytyy arjen ja tavanomaisuuksien taakse. (Grønstøl 1996, 514.)2
Aikalaiskriitikko E.E-ng. eli Ebba Elfving puhuu von Schoultzin teksteissä esiintyvästä
primitiivisen maagisesta elementistä, joka juontaa juurensa lapsuuteen ja joka ”ankarin ja salaisin merkein ohjaa ihmisen käyttäytymistä”. Se näkyy kriitikon mukaan sekä
von Schoultzin aikaisemmissa kokoelmissa että Även dina kameler -kokoelmassa ja sen
niminovellissa. E.E-ng liittää tämän elementin tekstissä havaitsemaansa ”understatementien verkostoon”, joka luo von Schoultzin novelleihin niiden ”täyteläisyyden ja
näkökulman, joka viittaa sisäänpäin, pinnan alle” (1965).3
Analysoin artikkelissani novellissa ”Även dina kameler” esiintyvää kolmea, keskeistä
intertekstiä. Niiden avulla näytän, kuinka von Schoultzin novellin arvoituksellisuus,
”pinnan alainen teksti” rakentuu tekstissä ja miten se interteksteissä tiivistyy ja tematisoituu. Käytän Michael Riffaterren käsitettä ”subteksti” novellin pinnanalaisen merkityksen tulkitsemisessa. Pohdin, minkälainen subteksti rakentuu siinä esiintyvien intertekstien välityksellä ja mikä tekstin keskeinen arvoitus lopultakin on. Lähtökohtanani
on Riffaterren teoksessaan Fictional Truth (1990) esittämä näkemys tekstin arvoituksellisuudesta: ”[--] kun sanomme, että teksti tuntuu kätkevän tai peittävän jotakin sen
sijaan, että teksti kertoisi ja osoittaisi, me itse asiassa tarkoitamme, että se sisältää merkkejä, jotka vihjaavat, että tekstissä esiintyvillä sanoilla on toiset kasvot, että ne voi hel-
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posti tulkita toisin [--]” (1990, 85).4 Tekstin tiedostamaton, kirjoittaa Riffaterre, on
intertekstuaalinen ja tekstin intertekstit on kätketty samalla tavoin kuin tiedostamaton;
teksti sisältää aina avaimen oman tiedostamattomansa avaamiseen. (Riffaterre 1990,
94.)
Hermeneuttinen koodi aktivoituu
Von Schoultzin 1965 ilmestyneen kokoelman niminovellin ”Även dina kameler” otsikosta voi päätellä, että sen asema kokoelmassa on tärkeä. Fraasi ”Även dina kameler” (”ja kamelisikin”) esiintyy kirjassa kolmessa eri yhteydessä: se on kokoelman nimi,
yhden yksittäisen novellin nimi sekä lisäksi fraasi, joka esitetään niminovellissa osana
päähenkilön ajatuksia. Novellikokoelman nimi on jo sinänsä arvoituksellinen: kamelit,
mitkä kamelit? Lisäksi nimi, vaillinainen osa lausetta, viestittää olevansa tekstuaalinen
fragmentti, joka viittaa toisaalle. Se aktivoi alusta alkaen lukijan kiinnittämään huomiota, Roland Barthesin termiä käyttääkseni, tekstin ”hermeneuttiseen koodiin” eli
niihin erilaisiin tapoihin, joilla teksti muotoilee, viivyttää ja lopulta paljastaa arvoituksen (Barthes 1975, 26).
Även dina kameler kuvaa ihmisiä psykologisesti tai moraalisesti vaikeissa tilanteissa.
Henkilöt tuntuvat olevan yksin, vaikka ovat muiden ihmisten ympäröimiä. Ruotsalaisen kriitikon Britt Tunanderin (1966) mukaan novellit käsittelevät yksinäisyyttä, joka
pohjautuu petokseen. Kertomukset tapahtuvat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Suomessa, arkisissa ympyröissä. Sekä niminovelli että useimmat novellikokoelman teksteistä käsittelevät problematiikkaa, jota on pidetty von Schoultzin tuotannolle tyypillisenä.
Keskiössä on perhe, lapset, arkiset tilanteet, yksilölliset kokemukset ja tuntemukset.
Tutkijoiden mukaan von Schoultz kiinnittää huomiota ”intiimisfääriin” (Ekman 2000,
149) ja harrastaa ”naispsyyken lähiluentaa” (Grønstøl 1996, 514, ks. myös Warburton
1984, 321; Ahola 1989, 392). Lisäksi von Schoultzin runoista, novelleista ja kuunnelmista on toistuvasti käytetty adjektiiveja ”psykologinen” ja ”realistinen”.
Niminovelli kertoo Tommista ja Katista, jotka ovat hiljattain menneet naimisiin.
He ovat Italiassa, koska Tommi, joka on ammatiltaan valokuvaaja, on saanut vuoden
stipendin. Kati odottaa ensimmäistä lastaan ja kaipaa siskoaan, isäänsä ja elämäänsä
Suomessa. Hän on saanut siskoltaan kirjeen, ja Tommi haluaa kuulla, mitä kirje käsittelee. Käynnissä on miehen ja naisen välinen valtataistelu, jossa mies omien sanojensa mukaan haluaa naisen kokonaan, haluaa tämän jättävän menneisyytensä taakseen.
Tuossa taistelussa nainen on kahden vaiheilla. Toisaalta hän rakastaa miestä, toisaalta
hän kärsii siitä, ettei tämä ymmärrä niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä. Hän on
luvannut kertoa miehelle kaiken, mutta novellin lopussa hän pitää salaisuutensa ja näin
”pettää” Tommin.5 Novelli on fokalisoitu naisen näkökulmasta. Se kuvaa Katin havaintoja, ajatuksia, muistoja ja tunteita, osittain suoraan, osittain epäsuorasti. Dialogi,
joka muodostaa keskeisen osan kerrontaa, on lyhyttä ja realistista. Sen kanssa limittyvät
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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kertojan kuvaukset Katin tunteista ja muistoista, jotka ovat paikoin ”yliluonnollisia”
uhmaten ajan ja paikan rajoja.
Subteksti ja interteksti sekä niiden suhde toisiinsa
Michael Riffaterre käsittelee kirjassaan Fictional Truth ristiriitaa, joka sisältyy käsitykseen fiktiivisestä totuudesta.6 Miten on mahdollista, että fiktio, joka määritelmällisesti
on keinotekoinen konstruktio, voi luoda lukijassa vaikutelman todesta, toisin sanoen
totuudellisuudesta, totuuden mukaisuudesta tai toden vastaavuudesta? Fictional Truth
käsittelee toden retoriikkaa kerronnassa eli niitä erilaisia tekstuaalisia mekanismeja ja
kielellisiä rakenteita, joilla fiktio tuottaa totuudenmukaisuuden vaikutelman (Riffaterre
1990, xii). Riffaterren mukaan fiktion totuus tai sen todenvastaavuus ei perustu siihen,
miten asiat faktisesti ovat, eikä fiktiivisen kertomuksen tulkitseminen edellytä, että sitä
verrataan todellisuuteen. Tosi on Riffaterren näkemyksen mukaan lingvistinen ilmiö;
se pohjautuu todennäköisyyteen tai todenvastaavuuteen, joka perustuu kieliopin sääntöihin (1990, xiii–xiv).7 Tärkeimpinä fiktion todenvastaavuuden luomisen strategioina
Riffaterre pitää toistoa ja eroa (1990, xiv, xvi). Osa niistä fiktiivisistä keinoista, joiden
avulla totuus tai todenvastaavuuden vaikutelma luodaan, kytkeytyy suoraan totuudenmukaisuuteen, osa pohjautuu ”symbolismiin”8 eli merkkijärjestelmiin, jotka sisältyvät
tekstiin ja samalla kuitenkin selvästi poikkeavat siitä (Riffaterre 1990, 53). Riffaterre
erottaa kaksi symbolista järjestelmää, jotka tuovat fiktion todennäköisyyteen perustuvaan totuudellisuuteen laadullisesti toisenlaisen, poeettisen totuudellisuuden. Nämä
symboliset järjestelmät, ”laajasti ilmenevä metafora” ja ”subteksti”, kiinnittävät lukijan
huomion toistuviin muotoihin ja sisältöihin (ks. myös Lyytikäinen 1995, 37–38, 40,
42). Riffaterre pitää nimenomaan subtekstiä fiktiolle tyypillisenä ja sitä määrittävänä
piirteenä, laajasti ilmeneviä metaforia esiintyy muuallakin. (1990, 54, 60.) Riffaterre
määrittelee subtekstin seuraavasti:
Subteksti: teksti tekstissä. Sen tekstin näkökulmasta, jossa subteksti ilmenee,
subteksti on merkitsevä yksikkö. Lukijoiden näkökulmasta subteksti auttaa
havaitsemaan ja tulkitsemaan pitkien kertomusten merkityksiä: subteksti on
lukemisen yksikkö, joka sisältää hermeneuttisen mallin. [--] Se ei ole sivujuoni eikä sitä pidä sekoittaa teemaan, koska sitä ei ole olemassa sen tekstin
ulkopuolella, jossa se esiintyy. Subteksti kulkee tavallisesti pääkertomuksen
rinnalla erillisissä, toisiaan seuraavissa muunnelmissa, jotka voivat limittyä
toisten subtekstien kanssa. Kertomus, jonka subteksti kertoo ja objektit, joita
se kuvaa, viittaavat symbolisesti ja metakielellisesti romaaniin kokonaisuutena
tai johonkin sen aspektiin, joka on merkittävä. (1990, 131.)9
Kun subteksti on juonen kannalta keskeinen, se alkaa muistuttaa mise-en-abymea eli
heijastaa kertomusta kokonaisuutena (1990, 22, ks. myös Rendall 1993, 377–378).
Anna Makkonen, joka viittaa Riffaterren artikkeliin ”La trace de l’intertexte”, toteaa:

28

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIN

•

2007

•

3

A r t i kk e l i t

Tarve löytää subteksti syntyy lukuprosessin siinä vaiheessa, jolloin lukija
joutuu tulkinnallisen ongelman eteen: huomio kiinnittyy intratekstuaalisiin
anomalioihin – outoihin sanontoihin, normipoikkeamiin, joihin konteksti ei
tuo selitystä. Nämä ovat poissaolevan subtekstin jälkiä, joiden merkitys ei selviä tekstiä tutkimalla eikä sanakirjaan turvautumalla. Lukija joutuu etsimään
subtekstiä, joka tarjoaisi vastauksen tulkinnalliseen ongelmaan. Etsintä ei ole
lukijasta, vaan tekstistä ohjautuvaa: teksti ohjaa lukijaa tämän pyrkimyksissä.
(Makkonen 1991, 23–24.)
Subtekstin luomalla symbolisella järjestelmällä on kaksi tunnusomaista piirrettä. Ensinnäkin symbolinen järjestelmä on kunkin tekstin erityinen piirre, ja siksi sitä on vaikea
ymmärtää, ellei sitä liitetä sen aikaisempiin ilmentymiin tekstissä. Se rakentuu tekstissä pitkin matkaa ja lisäksi sen jokainen uusi ilmentymä tekstissä on vielä erityisempi, hämmentävämpi tai epäsuorempi kuin sen edeltäjä. (Riffaterre 1990, 55.) Tämän
vuoksi jokainen subtekstin uusi versio vaikuttaa irralliselta tai epäjohdonmukaiselta,
jos lukija ei ole havainnut sen aikaisempia esiintymisiä. (Riffaterre 1990, 61.) Toiseksi subteksti toimii kuin kertomukseen rakentunut muisti. Subtekstin ymmärtäminen
edellyttää, että lukija joko muistaa sen aikaisemmat muodot tai lukee uudelleen. Subteksti rakentuu aina merkityksettömältä tuntuvan aiheen ja subtekstin tehtävän, laajan
hermeneuttisen mallin luomisen, välisessä jännitteessä. (Riffaterre 1990, 55.)10 Riffaterre analysoi E. M. Forsterin romaania A Passage to India ja osoittaa, kuinka pienen
pieni, miehen irtokauluksen kiinnittämiseen tarvittava nappi tai pikaliitin saa fiktiossa
useita eri merkityksiä. Triviaalilta vaikuttava esine on romaanissa symboli, joka kokoaa
kaiken sen, mikä kirjassa erottaa sen kuvaamaa kahta maailmaa ja sitä käytetään useiden henkilöiden luonteiden testaamiseen. Sen avulla muodostuu romaanin subteksti.
(Riffaterre 1990, 55–58.)
Subtekstin keskiössä on siis marginaalinen tekstissä esiintyvä esine, hahmo tai tapahtuma, objekti tai aspekti, jota pidetään merkityksettömänä joko kontekstin tai niiden arvojen perusteella, joita asioille annetaan arkipäivän elämässä. Tämä merkityksettömän ja merkityksellisen dialektiikka on subtekstille ominainen ja erottaa käsitteen
sellaisista käsitteistä kuin teema ja motiivi. (Riffaterre 1990, 59.) Toinen subtekstille
keskeinen seikka on Riffaterren mukaan se, että kyseessä on pikemminkin muoto kuin
sisältö. Toistuva muoto tekee siitä tunnistettavan. (Riffaterre 1990, 60.)
Mikä sitten on subtekstien ja intertekstien välinen suhde? Riffaterren mukaan tietyt
tekstin toistuvat piirteet ja erilaiset kieliopilliset poikkeamat ohjaavat lukijan subtekstin
jäljille. Kieliopilliset poikkeamat viestittävät, että subtekstin merkitys ei synny suhteessa ympäröivän kertomuksen tapahtumaketjuun vaan viittauksista intertekstiin, joka on
sama jokaisessa subtekstin toistaan seuraavassa versiossa. Teksti viestittää intertekstien
sijainnista silmiinpistävien kieliopillisten poikkeamien avulla. (Riffaterre 1990, xviii;
vrt. Still ja Worton 1990, 1–2; Orr 2003.) Intertekstit ovat tekstejä tai tekstisarjoja,
jotka teksti, jota lukija lukee, on valinnut referentikseen. Riffaterre näkee yhtäläisyyksiä
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intertekstien ja psykologisen tiedostamattoman välillä. Interteksti on kätketty samalla
tavoin kuin tiedostamaton eli siten, ettei sitä voi olla löytämättä. (1990, 86.) Kerronta
sisältää vihjeitä ja viitteitä, jotka johtavat lukijan takaisin intertekstiin (Riffaterre 1990,
91). ”Tekstin tiedostamatonta edustavat subtekstin symbolismi ja se interteksti, jonka subteksti aktivoi. Lukijat pääsevät käsiksi tekstin tiedostamattomaan seuraamalla
tekstin itsensä antamia vihjeitä, ei tunkeutumalla psyyken syvimpiin syövereihin”, Riffaterre kirjoittaa (1990, xvii–xviii).11 Intertekstit ”käynnistävät” subtekstit (Riffaterre
1990, 111).
Ensimmäinen interteksti: ”Ack, Fallada, där du hänger!”12
Von Schoultzin novellista löytyy monenlaisia intertekstejä. Se sisältää viittauksia muun
muassa Raamattuun ja uskonnolliseen kirjallisuuteen, satuihin, sekä yleisemmin kulttuuriin ja historiaan, kuten kertomuksiin J. L. Runebergista kalastamassa, Ranskan
suureen vallankumoukseen, Charlotte Cordayhin ja Maratiin. Osa interteksteistä yhdistyy yleiseen tietoon kulttuurista, historiasta, kirjallisuudesta ja psykologiasta eli siihen, mitä Barthes kutsuu ”kulttuurikoodiksi” (1975, 27).
Niihin interteksteihin, joihin artikkelissani kiinnitän huomiota, sisältyy Riffaterren
vaatima kieliopillinen anomalia, outous tai poikkeavuus tekstikontekstista. Intertekstuaaliset ”jäljet”, kirjoittaa Kjell Espmark Riffaterren aikaisempaan artikkeliin viitaten,
viestittävät vieraan koodin läsnäolosta tekstissä (1985, 21).13 ”Även dina kameler” alkaa
kokoelman sivulta 21, ja lukija kohtaa vieraan koodin tekstissä ensimmäisen kerran
sivulla 25. Kyseessä on novellin kohtaus, jossa Tommi haluaa tietää, mitä Katin siskon
kirjeessä lukee, ja Kati lukee vastahakoisesti ja vastustelujen jälkeen ääneen kirjeen ensimmäisen lauseen. Aina seuraavaan repliikkiin saakka novellin kieli ja tyyli ovat olleet
melko arkisia ja realistisia.
Han [Tommi] skruvade ner radion och flickan [Kati] fiskade motvilligt brevet
ur fickan. Hon vecklade ut papperet som hade en del suddiga fläckar. Hon
tvekade.
– Nå, hur börjar Mjölon [myös Ulli, Katin sisko]? sa han uppmuntrande.
– Om du absolut vill, sa flickan och svalde en tugga. – Hon börjar så här: Ack,
Fallada där du hänger!
Den unge mannens käke, som just malde, stannade i förvridet läge.
– Va? Ska det vara roligt på något sätt?
– Nej. – Men förstår du, sa flickan. Det syntes på henne att hon nu tog sats,
beslutsamt, som en nyss inriden häst inför ett hinder. – Det är bara en rad ur
en ramsa, ur Bröderna Grimms sagor. När vi var små läste mamma alltid en
nattsaga för oss innan hon gick ut, och några hörde vi säkert hundra gånger.
Det är bara istället för kära du. Förstår du?
– Ja, men hänger? Tycker Mjölon att du hänger?
– Äsch, sa flickan. Det betyder ingenting. Men Ack, det menar hon kanske.
Och Där.
Den unge mannens käke återtog sitt rätta läge. – På något sätt är ni nog fåniga,
sa han lugnt. – Och sen?
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– Jag kommer inte ihåg hela ramsan, sa flickan beredvilligt. Det är om ett hästhuvud på väggen. Och till sist är det så här:
Om din moder detta visste
skulle hennes hjärta brista.
– Och det är det som Mjölon menar?
– Nej, inte alls. Varför säger du så där? Jag tänkte bara att du ville höra hela
ramsan när du sa: och sen?
– Det är ju tur att din moders hjärta inte är i tillfälle att brista. Det brast nämligen för rätt länge sedan har jag förstått, sa den unge mannen torrt.
Det dröjde ett litet ögonkast innan flickan sade: Du kände henne aldrig. Och
varför vill du förstå galet? Jag förklarar ju bara var Fallada kommer ifrån.
– Nåja. – Och jag förklarar varför ni hållit varann i hand så länge, Ulli och du.
Ensamma småflickor, babes in the wood, sa han. (Även dina kameler, 25–26.)
Tommi käänsi radiota hiljaisemmalle ja tyttö onki vastahakoisesti kirjeen
taskustaan. Hän kehi auki paperin jossa oli koko joukko tuhruisia läiskiä. Hän
epäröi.
– No, miten Jauhiainen [Ulli, Katin sisko] aloittaa? sanoi Tommi kannustavasti.
– Jos kerran välttämättä tahdot, sanoi tyttö ja nielaisi suupalan. Hän aloittaa
näin: Voi teilattu Fallada rukka!
Nuoren miehen leuat, jotka parhaillaan jauhoivat ruokaa, jäivät väärälleen.
– Mitä? Onko tuo muka jotenkin huvittavaa?
– Ei. – Mutta ymmärrätkö, sanoi tyttö. Hänestä huomasi että hän otti nyt
vauhtia, päättäväisesti, niin kuin vastaharjoitettu hevonen esteen edessä. – Se
on vain sellainen värssy, Grimmin saduista. Pieninä äiti luki meille aina iltasadun ennen kuin lähti ulos, ja me kuulimme jotkut varmaan sataan kertaan.
Tämä on vain Rakkaan sisaren asemesta. Ymmärrätkö?
– Niin mutta teilattu? Oletko sinä Jauhiaisen mielestä teilattu?
– Äh, tyttö sanoi. Ei se ei merkitse mitään. Mutta Voi, sitä hän ehkä tarkoittaa.
Ja rukkaa.
Nuoren miehen leuat siirtyivät sijoilleen. – Te olette jotenkin hassuja, hän
sanoi tyynesti. – Entä sitten?
– En minä muista koko värssyä, sanoi tyttö auliisti. Siinä puhutaan seinään
naulatusta hevosenpäästä. Ja se loppuu näin:
Jos äitisi aavistaisi
sydän raukalta ratkeaisi.
– Ja sitäkö Jauhiainen tarkoittaa?
– Ei ollenkaan. Miksi sinä noin sanot? Luulin vain että tahdoit kuulla koko
lorun kun sanoit: entä sitten?
– Onpa onni ettei äitisi sydän voi enää särkyä. Se nimittäin särkyi aika kauan
aikaa sitten, niin olen ymmärtänyt, nuori mies sanoi kuivasti.
Kesti silmänräpäyksen ennen kuin tyttö sanoi: Sinä et tuntenut häntä. Ja miksi
tahdot ymmärtää päin seiniä? Minähän vain selitän mistä Fallada tulee.
– No niin. – Ja minäpä selitän miksi olette pitäneet toisianne kädestä niin
kauan, Ulli ja sinä. Yksinäisiä pikkutyttöjä, babies in the wood, sanoi mies. (Ja
juotan kamelisikin, 116–118)14
Lause ”Ack, Fallada, där du hänger” (Voi, Fallada, missä riiput) poikkeaa tyyliltään ja
sävyltään huomattavasti ympäristöstään ja on hyvinkin arvoituksellinen: Mikä Fallada?
Miksi Fallada riippuu? Ja miksi sisaren kirje alkaa näin merkillisellä tavalla? Tommin
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reaktio heijastaa lukijan reaktioita, hänkään ei ymmärrä. ”Mitä? Onko tuo muka jotenkin huvittavaa?” Tommi kysyy. Subtekstin tunnusmerkkejä ovat merkityksettömyys,
irrallisuus ja toistuva muoto (Riffaterre 1990, 55). Riffaterrea soveltaen kyseessä on
kummallinen, irralliselta tuntuva lause ja outo tapa aloittaa kirje. Lauseen muoto poikkeaa ympäristöstään sekä tyylillisesti että siksi, että se on fragmentti. Sadun kieli, vieraan koodin läsnäolo tekstissä on ilmeinen, mutta onko interteksti sellainen Riffaterren
tarkoittama tekstuaalinen anomalia, jota asiayhteys ei selitä (Riffaterre 1990, xviii)?
Ainakin lause on irrallinen katkelma ja novellin aikaisemman ”kieliopin” vastainen.
Kati kuitenkin antaa lauseelle kaksi selitystä. Ensinnäkin kyseessä on rivi sadusta, jota
sisarten äiti luki heille kun he olivat pieniä, ja toiseksi lause korvaa kirjeessä tavanomaisempaa aloitusta. Huomiota kiinnittää Katin repliikeissä toistuva sana ”vain”, hänen
selityksensä, jonka mukaan tämä on vain ote sadusta, jota äiti luki, kun he olivat pieniä, tai että tämä on vain tapa aloittaa kirje. Kati valehtelee. Sadulla on hänelle suuri
merkitys. Se viittaa sisarten yhteiseen lapsuuteen, se kuuluu hänen ja sisaren yhteisiin
muistoihin ja heidän kieleensä. He ovat luoneet omat tapansa käyttää kieltä, ja Tommi
on niiden ulkopuolella. Katin tehtävä on ”kääntää” sisarten yhteinen kieli Tommille,
mutta hän referoi Falladan merkityksen siten, että se pikemminkin herättää lisäkysymyksiä kuin selvittää Tommille ja lukijalle, mistä sadussa on kyse. Lukija saa tietää, että
katkelma liittyy sisarten äitiin, että se on Grimmin saduista ja että värssy kertoo hevosenpäästä, joka roikkuu seinällä. Seuraavalla sivulla seuraa vielä yksi viittaus Grimmin
satuun, kun Kati sanoo Tommille: ”Minähän vain selitän mistä Fallada tulee.” (Ja juotan kamelisikin, 118.) Tämän jälkeen intertekstiin ei enää viitata, vaikka novelli jatkuu
12 sivun ajan.
Intertekstistä tekee mielenkiintoisen se, että asiayhteys selittää oudon koodin, mutta vain osittain tai näennäisesti. Tommille, joka voidaan tulkita eräänlaiseksi lukijan sijaiseksi15, ojennetaan tulkinnan avain: Grimmin sadut. Hänelle tarjotaan sitaatin ”kirjaimellista” merkitystä, mutta hän ei ymmärrä, mitä ”Voi, Fallada” ”todella” merkitsee,
eli mitä se tarkoittaa Ullille ja Katille. Interteksti liittyy yhdellä tasolla Grimmin satuun,
mutta toisella tasolla se kytkeytyy kielen monimerkityksisyyteen, josta kasvaa vähitellen
novellin keskeinen teema. Tommille kieli on olemassa kirjaimellisella ja konventionaalisella tasolla, sisarille se on ladattu täyteen yhteisiä merkityksiä, muistoja ja kokemuksia. Fraasin kirjaimellinen merkitys esiintyy rinnakkain sen merkityksen kanssa, jonka
fraasi saa kahden pikkutytön muodostamassa diskursiivisessa yhteisössä. ”Voi, Fallada”
–fraasi on niin kutsuttu ”syllepsis” eli siinä esiintyy kahden merkityksen samanaikainen
läsnäolo siten, ettei lukijan tarvitse valita kummankaan vaihtoehdon välillä. Syllepsis
mahdollistaa tulkinnallisen parallelismin: saman symbolisen henkilöhahmon, tilanteen
tai tapahtuman kahden eri luennan – mimeettisen ja hermeneuttisen – rinnastamisen.
Oleellista syllepsis-muodossa on, että se vaatii lukijaa tunnistamaan molempien tulkintavaihtoehtojen välttämättömyyden. (Riffaterre 1990, 77.)
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Intertekstin tehtävä on novellin tässä vaiheessa kuvata Katin ja hänen sisarensa välistä läheistä suhdetta; heillä on oma kieli. Lisäksi se havainnollistaa Tommin ja Katin
välisiä eroja ja heidän vastakkaisia tapojaan suhtautua kieleen. Dialogi kietoutuu tässä,
niin kuin jatkossakin sanan ”ymmärrätkö” ympärille. Teksti viittaa toistuvasti hermeneuttiseen koodiin, mutta ikään kuin metatasolla: arvoitus, jonka teksti muotoilee,
kytkeytyy ymmärtämiseen. Samalla tavoin kuin Kati esittää Tommille toistuvasti kysymyksen ”ymmärrätkö” tai ”miksi ymmärrät väärin” lukija on näiden kysymysten äärellä
yrittäessään tulkita tekstissä ilmeneviä outoja intertekstejä.
”Hanhipiika” – naisen identiteetin muutos
Katin siteeraama värssy ”Voi, Fallada, missä riiput” on Grimmin veljesten sadusta
”Hanhipiika”. Se on kertomus kuninkaantyttärestä ja hänen hevosestaan, jonka nimi
on Falada. ”Hanhipiika”-sadussa kaunis kuninkaantytär on kihloissa vieraassa maassa asuvan prinssin kanssa. Hän lähtee matkalle prinssin luo mennäkseen naimisiin.
Ennen tyttärensä lähtöä kuningatar, joka rakastaa lastaan kovin, vuodattaa tyttären
verta pieneen kangastilkkuun, vannottaa tätä olemaan hukkaamatta kangasta ja antaa
kamarineidon mukaan matkalle. Lisäksi prinsessalla on puhuva hevonen nimeltä Falada. Matkalla prinsessa pysähtyy kahdesti juomaan. Hänen kamarineitonsa kieltäytyy
auttamasta häntä, jonka takia prinsessa huudahtaa: ”Voi hyvä Jumala!” ja veripisarat
kangastilkussa vastaavat: ”Jos äitisi tämän tietäisi, hänen sydämensä särkyisi” (Grimmin
sadut 1, 191). Toisella kerralla prinsessa hukkaa kangastilkun ja kamarineito tietää, että
prinsessa on nyt hänen vallassaan. Kamarineito varastaa prinsessan vaatteet, arvoesineet
ja hevosen sillä seurauksella, että vieraan maan prinssi erehtyy luulemaan kamarineitoa morsiamekseen. Oikea prinsessa saa töitä hanhipaimenena ja prinsessan puhuva
hevonen teurastetaan, koska kamarineito pelkää, että hevonen paljastaa hänet. Prinsessan pyynnöstä teurastaja kuitenkin naulaa hevosen pään sen portin yläpuolelle, josta
prinsessa kulkee aamuin illoin hanhien kanssa. Joka kerta kun prinsessa kulkee portin
ali, hän huokaa: ”Voi Falada parkaa, siinä riippua saat” (Grimmin sadut 1, 191) ja pää
vastaa: ”Kuninkaan morsian et ole enää; jos äitisi tämän tietäisi, hänen sydämensä särkyisi” (Bröderna Grimms sagor, 300, käännös K. M.).16 Pikku hiljaa maan kuningas
kuulee prinsessan ja hevosenpään välisestä dialogista ja prinsessan oikea identiteetti
paljastuu. Prinsessa saa takaisin omat vaatteensa ja prinssinsä, ja kamarineito kohtaa
julman lopun.
Sadussa hevosen nimi on Falada, novellissa Kati puhuu ”Falladasta”. Poikkeama herättää kysymyksen siitä, onko virhe merkityksellinen vai vain tavanomainen tapa kuvata
sitä, miten ihmisen muisti (kirjailijan, tai Katin ja siskon) muuntaa asioita haluamaansa muotoon? Vai onko kyseessä viittaus aikanaan tunnettuun saksalaiseen kirjailijaan
Hans Falladaan?17 Kun Tommi kysyy, tarkoittaako sisar kirjeessään, että Kati ”riippuu”,
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Kati vastaa: ”Se ei tarkoita mitään. Mutta Voi, sitä hän ehkä tarkoittaa. Ja Siellä.” (Käännös K. M., vrt. Havun käännös.) Syntyy lisää poikkeamia, tällä kertaa kieliopillisia. Sanat ”Ack” (Voi) ja ”Där” (Siellä) saavat erityisen painoarvon, kun ne kirjoitetaan isoilla
kirjaimilla keskellä lausetta. Jälleen konteksti selittää lauseen merkityksen vain osittain
ja vihjaa, että annetun selityksen lisäksi on olemassa jokin muu selitys. ”Voi” tarkoittaa
huokausta tai hankalaa tilannetta, ja viittaa ehkä siihen, miten sisar kaipaa Katia, ”Siellä” puolestaan viittaa välimatkaan, joka jatkossa muuttuu merkitykselliseksi toistumalla
eri muodoissa ja eri yhteyksissä. Interteksti toisaalta toistuu, toisaalta muuntuu. Ulli,
Katin sisko asettaa itsensä prinsessan asemaan. Hän on nimittäin se, joka esittää prinsessan repliikin hevosenpäälle. Tommin kysymykseen, tarkoittaako Ulli, että Kati ”riippuu”, Kati vastaa kieltävästi. Vastaus ei kuitenkaan ole täysin uskottava. Sadussa hevosenpää riippuu ”synkän portin yläpuolella” (Grimmin sadut 1, 192), välitilassa, rajalla.
Ne kohdat novellissa, jotka kuvaavat Katin sisäisiä tunteita, antavat ymmärtää, että Kati
kärsii ja joutuu tukahduttamaan suuren osan omasta itsestään miehensä seurassa. Hän
ikään kuin ”riippuu” välitilassa entisen ja nykyisen välillä. Samassa kappaleessa kertoja
sitä paitsi vertaa Katia hevoseen. Hän kuvaa, miten Kati ottaa vauhtia ”kuin vastaharjoitettu hevonen esteen edessä” alkaessaan lukea miehelleen siskonsa kirjettä. Muutkin
kohdat viittaavat siihen, ettei Kati kerro miehelleen koko totuutta.
Fiktion tosi tematisoituu myös kysymyksen ”totta vai valetta” ympärille. Kati sanoo
Tommille, ettei kunnolla muista värssyä eli haluaa viestiä, ettei se ole tärkeä, mutta siteeraa sen sitten lähes kokonaan, mistä lukija vetää sen johtopäätöksen, että värssy on
tärkeä. Ainoa lause, jonka Kati jättää siteeraamatta ”Hanhipiiassa” esiintyvästä värssystä, on identiteettiin liittyvä lause ”Kuninkaanmorsian et ole enää”. Sen sijaan lause ”Jos
äitisi tämän tietäisi, hänen sydämensä särkyisi” on mukana. Katin Tommille esittämä
totuus on siis eri kuin se, jonka lukija muodostaa tekstistä saamiensa vihjeiden perusteella.
”Hanhipiika” rakentuu vastakohta-asetelmalle väärä versus oikea identiteetti. Se
kertoo menetetystä asemasta ja vaihtuneista identiteeteistä, oman identiteetin takaisinsaamisesta ja uuden saavuttamisesta. Identiteetti ja syntyperään liittyvä salaisuus ovat
keskeiset elementit prinsessan ja hevosenpään välisessä dialogissa ja kiteytyvät repliikissä: ”Jos äitisi tämän tietäisi, hänen sydämensä särkyisi.” (Grimmin sadut 1, 194, 195,
196.) Miten tämä suhteutuu novelliin ”Även dina kameler”? Sekä Kati että prinsessa
ovat vieraalla maalla ja molempien identiteetti on kyseenalaistunut ja muuttumassa.
Kertoja että Kati viestittävät monin tavoin, että Katin uusi rooli vaimona on hänelle
vieras. Hän on maantieteellisesti ja psykologisesti vieraassa tilassa, välimatka siihen,
mikä on tuttua ja tärkeää, on suuri. Intertekstien kielellinen vieraus rinnastuu kertomusten identiteettiin ja paikkaan liittyvään vierauteen. Prinsessan ja Katin tilanteet
ovat rinnakkaisia. Prinsessan tapauksessa kyse on identiteetin menettämisestä ja palaut-
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tamisesta, jotta hän voi mennä naimisiin eli vaihtaa uuteen identiteettiin. Katin tapauksessa kyseessä on identiteetin muutoksesta, siirtymästä lapsesta aikuiseksi, tyttärestä
ja siskosta vaimoksi ja äidiksi. Hän on mennyt naimisiin, mutta uusi identiteetti tuntuu
väärältä. Sen ymmärtämiseen ei kuitenkaan tarvita intertekstin tarkempaa tuntemista.
Se ilmenee tekstistä monilla muillakin tavoin, esimerkiksi siinä, miten Kati vähän väliä
menettää kontaktin nykyisyyteen ja liukuu takaisin lapsuuden maailmaan. Raja-aidat
menneisyyden ja nykyisyyden välillä katoavat novellissa toistuvasti tavalla, joka on hyvin ”epäluonnollinen” ja samalla vahvistaa kertomuksen todentuntua. Toisaalta novelli
kuvaa Katin välimatkaa nykyisyyteen, toisaalta ajan ja paikan välimatkan merkitsijät
katoavat tekstistä. Tämä liike rakentuu toistuvasti vastakohdan lähellä-kaukana välille.
Sadun keskeiset teemat ovat syntyperään liittyvä salaisuus, naiseksi kasvaminen ja
identiteetin muutokset. ”Voi, Fallada”-intertekstin voi sanoa toistavan, vahvistavan ja
selkeyttävän novellin tekstin pinnan tasolla kulkevaa aihetta: naisen identiteettiä ja ristiriitaa ”oikean” ja ”väärän” identiteetin välillä. Interteksti kertoo sisarten läheisyydestä
ja paljastaa Tommin ja Katin vierauden, mutta myös toistaa ja varioi novellin identiteettitematiikkaa. Lisäksi interteksti herättää kysymyksen, kuuluuko Katin identiteettiin tai syntyperään salaisuus, kuten prinsessan syntyperään siteeratussa sadussa.
Toinen interteksti: ”babes in the wood”
Heti Falladan perään novellissa seuraa anomalia, joka aktualisoi uudelleen hermeneuttisen koodin, kysymyksen ”ymmärrätkö”. Vastauksena Katin selitykseen, mitä ”Voi,
Fallada missä riiput” merkitsee, Tommi huomauttaa ”kuivasti”, että ”Onpa onni ettei
äitisi sydän voi enää särkyä. Se nimittäin särkyi aika kauan aikaa sitten [--].” (Käännös
K.M.) Tämä on jälleen outo kohta. Tommi antaa ymmärtää, että äidin sydän on särkynyt joskus menneisyydessä ja että se on syy siihen, miksi sisarukset ovat niin läheisiä.
”Hanhipiika”-sadussa äidin sydämen särkyminen on konditionaalissa; jos äiti tietäisi
mitä hänen tyttärelleen tapahtuu, hänen sydämensä särkyisi. Tommin lauseessa äidin
sydämen särkyminen on todella tapahtunut asia. Katin muistoissa äiti on läsnä, hän lukee satuja lapsilleen joka ilta ennen kuin menee ulos, hän istuu ja lukee käsikirjoitusta
ja polttaa, hän lohduttaa pikkusiskoa. Toisissa muistoissa hän on poissa: Kati muistaa,
miten hän ja sisko yrittävät huolehtia isästä ja taloudesta. Tommin repliikki on tulkittavissa kahdella tavalla: joko äidin sydän on kirjaimellisesti pettänyt, hän on saanut sydänkohtauksen, tai sitten hänen sydämensä on särkynyt, häntä on petetty rakkaudessa.
Jälleen syllepsis eli kahden mahdollisen tulkinnan samanaikainen läsnäolo tekstissä.
Lukijan kysymyksiin siitä, mitä äidille on tapahtunut, teksti ei kuitenkaan anna selitystä. Onko äiti kuollut? Kuka on särkenyt hänen sydämensä? Onko äiti jättänyt perheensä? Liittyykö perheeseen ja äitiin joku arvoitus tai salaisuus?
Tommi viittaa Katin äidin sydämeen, kertoja puolestaan taukoon: ”Kesti silmän-
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räpäyksen ennen kuin tyttö sanoi”. Tauko vihjaa, että Kati ei halua puhua asiasta, ja /
tai, että Tommi on mahdollisesti sanonut jotain epäsopivaa, loukkaavaa. Myös tauko
tuntuu sanovan, että äitiin yhdistyy salaisuus, mistä ei saa puhua. Ja jälleen tekstissä
esiintyy ymmärtämiseen liittyvä kysymys. Kati haluaa tietää, miksi Tommi haluaa ymmärtää väärin, ja Tommi vastaa oudolla, vieraalla koodilla: ”Ja minäpä selitän miksi te
olette pitäneet toisianne kädestä kiinni niin kauan, Ulli ja sinä. Yksinäisiä pikkutyttöjä,
babes in the wood” (vrt. Havun käännös). Tommin repliikissä esiintyvä ”babes in the
wood” on kielellisesti vieras, outo ja poikkeava. Se on fragmentti, epäkieliopillinen anomalia, vieraan koodin ja lisäksi vieraan kielen läsnäolo tekstissä. ”Babes in the wood”
edustaa lukijalle jälleen yhtä, subtekstin etsimisen käynnistävää anomaliaa.
Myös ”babes in the wood” on interteksti, jonka konteksti selittää vain osittain.
Toisaalta fraasi vaikuttaa Tommin sanomana merkityksettömältä, irralliselta heitolta,
jonka tehtävä on vahvistaa miehen luomaa kuvaa yksinäisistä, toisiinsa turvautuvista
pikkutytöistä. Toisaalta ”babes in the wood” jää arvoitukselliseksi. Miksi metsässä ja
miksi englanniksi?18 Miehen viittauksen lisäksi novellista löytyy vain yksi ainoa paikka,
jossa ”lapsiin metsässä” viitataan epäsuorasti uudelleen. Kati muistelee, kuinka hän ja
Ulli kulkivat yöllä metsässä. He ovat menossa pikkulaan, kädet toistensa ympärillä ja
hyvin hitaasti. Hän muistaa koirantähden, Siriuksen taivaalla, mustat kuuset ja tyttöjen repliikit, jotka käsittelivät pelkäämistä ja muistamista. Sisaret kysyvät toisiltaan:
”Mahdammeko muistaa että kävelimme täällä?” (Ja juotan kamelisikin, 124.) Outoudessaan ”babes in the wood” -fraasi nivoutuu muutamaan muuhun arvoitukselliseen
repliikkiin, joita yhdistää se, että ne eivät selity kontekstista käsin. Ullille Ranskan vallankumous on ”ainakin yksi kauhea asia, joka on mahdollista pitää turvallisen välimatkan päässä” (käännös K. M.). Epäsuorasti hän siis viittaa kauheuksiin, jotka ovat liian
lähellä. Toistuvat elementit, joiden ympärille subteksti rakentuu, voidaan abstrahoida
seuraavasti: äiti ja äidin särkynyt sydän – yksinäiset lapset metsässä – kauheudet, jotka
ovat kaukana / lähellä – oikein ymmärtäminen / väärin ymmärtäminen – kielen merkitys ja monimerkityksisyys.
Interteksti ”babes in the wood” on alluusio traditionaaliseen kertomukseen pienestä tytöstä ja pojasta, joiden vanhemmat kuolevat. Sisarukset jätetään perintöineen
ilkeän sedän huostaan. Setä ottaa rahat ja antaa lapset kahdelle miehelle, joiden on tarkoitus viedä nämä metsään ja tappaa. He eivät kuitenkaan kykene surmaamaan lapsia,
vaan jättävät nämä metsään, missä lapset kuolevat ja punarintasatakieli peittää ruumiit
lehdillä. Kertomus ilmestyi kirjoitettuna, balladin muodossa ensimmäistä kertaa 1595
ja on sen jälkeen jatkanut elämäänsä muun muassa osana Mother Goose -nimistä lastenruno-kokoelmaa. Tämäkin interteksti, kuten Grimmin sadut, viittaa siis lapsuuden
teksteihin.19 ”Babes in the wood” kuvaa lapsia, jotka ovat orpoja ja hylättyjä. Se kertoo
uhkasta, yksinäisyydestä, vanhempien kuolemasta, pelosta, lasten yhteisyydestä elämäs-
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sä ja kuolemassa. Yhtäläisyyksiä Katin ja Ullin tilanteeseen löytyy: lapset käsi kädessä
öisessä metsässä, peloissaan, turvautumassa toisiinsa. Kuolema on sekin läsnä, balladissa lapset kuolevat, novellissa äidin kuolemaan ehkä viitataan puhumalla epäsuorasti
hänen särkyneestä sydämestään.
Kolmas interteksti: ”även dina kameler” (”ja kamelisikin”)
Yritettyään lukuisia kertoja saada Tommin ymmärtämään sisarten kieltä ja maailmaa,
Kati päättää antaa Tommille vielä mahdollisuuden:
Plötsligt kom hon ihåg, från småskolan, hur gamla Elieser, då han stod vid
brunnen och såg Rebecka komma och tvekade om det var hon han skulle
föra hem till sin herre, bad Gud om ett tecken. När han bad henne om vatten
skulle hon svara, ifall hon var den rätta: Drick, och även dina kameler vill jag
vattna. Jag ger dig ett ord Tommi, svara på ett ord.
– Förstår du, sa hon och försökte småle upp mot hans ansikte, lite ynkligt, och
det syntes ju inte, men det hördes ändå på rösten. – Förstår du, ibland blir det
bara pråsk fast man försöker vara så bra man kan. Bara pråsk förstår du. (Även
dina kameler, 35.)
Äkkiä hän muisti, alaluokilta, miten vanha Elieser, seisoessaan kaivolla ja
nähdessään Rebekan tulevan, empi oliko tämä se joka hänen piti viedä kotiin
herralleen ja rukoili Jumalalta merkkiä. Kun hän pyysi tytöltä vettä piti tämän,
jos oli se oikea, vastata: Juo, ja minä juotan sinun kamelisikin. Minä annan
sinulle yhden sanan Tommi, vastaa yhteen sanaan.
– Ymmärrätkö, hän sanoi ja yritti hymyillä ylös miehen kasvoja kohti, hiukan
surkeasti, ja eihän se näkynyt, mutta kuului sentään äänestä. – Ymmärrätkö,
jos joskus ei mistään tule mitään muuta kuin rokasnohvia vaikka kuinka yrittäisi. Pelkkää rokasnohvia vain, ymmärrätkö. (Ja juotan kamelisikin, 127.)
Teksti vastaa lopultakin lukijan kysymykseen, mihin kameleihin kirjan ja novellin
nimessä viitataan.20 Interteksti kytkeytyy Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 24
jakeisiin 1–62. Abraham haluaa pojalleen Iisakille vaimon. Hän lähettää palvelijansa vieraille maille hakemaan vaimoa ja antaa mukaan kymmenen kamelia ja erilaisia
kalleuksia. Rebekka, joka vastaa oikein palvelijan kysymyksiin kaivolla, on kaunis,
viaton, vieraanvarainen, antelias ja neitsyt. Intertekstissä toistuu useita Grimmin satuun liittyviä piirteitä: matka vieraaseen maahan – morsian, naimisiinmeno – oikean
morsiamen tunnistaminen (kuningas tunnistaa prinsessan, Elieser tunnistaa Rebekan)
– oikea / uusi identiteetti.21 Kun prinsessan ja Rebekan kertomuksia vertaa novelliin,
huomaa kuitenkin, että novellin ja intertekstien suhde on käänteinen. Sukupuoliroolit
ovat kääntyneet: Raamatussa miespuolinen palvelija etsii tyttöä, joka vastaa oikein, kun
taas novellissa nainen esittää miehelle kysymyksen, johon hänen pitää vastata oikein.
Sekä Vanhassa testamentissa että novellissa esitetään kysymys, joka on koe ja jonka
tarkoituksena on tunnistaa se ”oikea”. Uusi identiteetti saavutetaan, jos tunnistaminen
tapahtuu.
Kati testaa Tommia sanan ”pråsk” avulla. ”Pråsk” on Ullin ja Katin kieltä ja tarkoit• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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taa jotain hullua tai epäonnistunutta, sellaista, mistä ei voi selvitä (Även dina kameler,
30). Sanan alkuperä löytyy jälleen lapsuudesta, lastenhoitajasta, joka keitti lihakeittoa
eikä osannut lausua ”b”-kirjainta. ”Pråsk” viittaa siis sanaan ”bråsk”, joka tarkoittaa
rustoa (vrt. Havun ”rokasnohvi”). Äidin ”sijainen” ei puhu tyttöjen äidin kieltä. Lisäksi
sana liittyy tyttöjen epäonnistuneisiin yrityksiin laittaa ruokaa. Kati on aikaisemmin
koettanut selittää Tommille sanan merkitystä. Lisäksi hän on yrittänyt saada miehen
ymmärtämään, että sana merkitsee paljon enemmän kuin mikä sen kirjaimellinen merkitys on (Även dina kameler, 30). Koetilanteessa hän ottaa sanan uudelleen käyttöön
yrittäessään kuvata omia tunteitaan. Jälleen toistuvat ”ymmärrätkö”-kysymykset. Mies
on kiusaantunut ja pyytää Katia lopettamaan lapsellisuudet. ”– Ei lainkaan vettä kameleille, sanoi tyttö hiljaa. – Mitä sinä sanoit? [Tommi] Tyttö oli vaiti.” (Ja juotan kamelisikin, 127–128.) Tommi ei ole ”se oikea”, hän vastaa väärin. ”Hanhipiika”-sadussa ja
Vanhassa testamentissa oikea morsian löytyy. Von Schoultzin novellissa käy päinvastoin:
mies ei ymmärrä, että häntä testataan, ja epäonnistuu. Novelli kertoo tässäkin kohtaa
käänteisen tarinan. Katin uusi identiteetti jää vajavaiseksi, osittaiseksi, puolikkaaksi,
ja hän kuvaa sitä liskon erillisyydeksi hännästään. Kun Tommi vaatii Katia jättämään
taakseen vanhan perheensä, kertoja kuvaa, miten Katista tuntuu kuin hän menisi keskeltä kahtia (Även dina kameler, 34). Hän protestoi, mutta ainoastaan ajatuksissaan (ks.
myös Ahola 1989, 391). Hän menettää lopullisesti ”oikean” identiteettinsä tai ainakin
osan siitä, kun taas Grimmin sadussa ja Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa prinsessa ja
Rebekka saavuttavat uuden identiteetin. Heistä tulee molemmista vaimoja. Tilannetta
kuvataan seuraavasti: Kati ”laski sanan ’pråsk’ alas siihen kätköön, jossa se sai takaisin
kodikkuutensa ja oli vain kahden saavutettavissa” (käännös K. M.). Sanasta tulee osa
hänen salaisuuttaan, ja sanat, joilla tapahtumaa kuvataan, ovat ”petturuus”, ”helpotus”,
”salainen ja nopea” (Även dina kameler, 30).
Prinsessa ja Rebekka saavat uudet identiteetit, koska tunnistaminen tapahtuu. Katin uusi identiteetti sen sijaan jää vajaaksi ja hänen alkuperäisestä identiteetistään tulee
novellissa salaisuus. Lisäksi Katin identiteetin jakautumiseen kytkeytyy kielellinen menetys: Tommin ymmärtämättömyyden seurauksena kieli lakkaa novellissa kantamasta merkityksiä. Sanaan ”pråsk” nimittäin nivoutuu suoraan tekstissä laajempi kielen
merkityksen pohtiminen. Yritettyään turhaan selittää Tommille sanan merkitystä Kati
näkee ensimmäisen kerran elämässään, miten kielen kantama merkitys onkin häviävän
pieni, ohut ja helposti katoava. Kati miettii, että aikaisemmin yksi sana on riittänyt
ja toinen on täsmälleen tiennyt, mitä sillä tarkoitetaan. Nyt, kun Tommi on antanut
väärän vastauksen, Kati toteaa sanoista, että ”En annan mänska säger de [sanat] ingenting, knappast en själv, man känner inte igen dem: tomma fröhus” (Även dina kameler,
31). (”Toiselle ne eivät sano mitään, tuskin itsellekään, niitä ei enää tunnista: tyhjiä
siemenkotia.” Käännös K.M.) Välimatka, jota novelli kuvaa ja joka on osa Katin iden-
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titeettiä, aukeaa nyt myös kieleen.
Subteksti, joka kytkeytyy kaikkiin kolmeen intertekstiin ja niihin kiinnittyviin
muihin monimerkityksisiin ja arvoituksellisiin sanoihin ja heittoihin, ja joka toistuvasti
viittaa Katin ja Ullin äitiin, on kuitenkin edelleen auki. Rebekan tarinaan yhdistyvällä
intertekstillä on vielä yksi tehtävä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 24. luvun lopussa
kuvataan, kuinka Rebekka matkustaa Iisakin luo. Viimeinen jae kuuluu näin: ”Iisak
vei Rebekan äitinsä Saaran telttaan ja otti hänet vaimokseen. Iisak rakasti häntä ja sai
lohdun äitinsä kuoleman tuottamaan suruun.” (1. Moos. 24:67.) Jos Tommi olisi vastannut oikein, hän olisi ollut valittu, se oikea, joka olisi pystynyt lohduttamaan Katia
ja saamaan tämän unohtamaan äitinsä kuoleman herättämän surun. Subteksti, joka rakentuu intertekstien välityksellä, toistaa ja varioi kertomusta äideistä: sadussa äiti lähettää prinsessan matkaan – balladissa lasten äiti on kuollut – Vanhassa testamentissa Iisakin äiti on kuollut. Subteksti, joka yhdistyy äiteihin, jotka joutuvat jättämään lapsensa,
toistuu myös Rebekan kohdalla. Kun Iisakin palvelija on löytänyt oikean morsiamen,
Rebekan äiti ja veli pyytävät tätä jäämään kotiin vielä kymmeneksi päiväksi, mutta
Rebekka haluaa heti lähteä matkaan (1. Moos. 24: 55–58). Ensimmäisen Mooseksen
kirjan 24. luvun viimeisessä jakeessa toistuu jälleen sama sukupuoliin liittyvä käänteisyys, joka on näkynyt aikaisemmin, mutta sen lisäksi tilanteessa on mukana negaatio.
Rebekka lohduttaa Iisakia tämän äidin kuolemasta – Tommi ei lohduta Katia.
Äiti + kuolema= oma kieli
”Voi, Fallada, missä riiput”, ”babes in the wood” ja ”ja kamelisikin” interteksteillä on
useita yhteisiä piirteitä. Ne ovat kaikki fragmentteja, vieraita koodeja tekstissä ja lisäksi
arvoituksellisia. Ne rakentavat novelliin pinnanalaisen subtekstin, joka liittyy äitiin ja
kieleen. Novellin monet monimerkityksisyydet kuvaavat siitä, miten kielellä voi välittää salaisuuksia tai muita kuin ilmeisiä merkityksiä. Tällä tavoin anomaliat välillisesti
myös yhdistyvät siihen, mikä on novellin ”poeettinen” viesti (ks. Riffaterre 1990, xvii,
54). Novellissa on kielen ymmärtämiseen sisältyvä metataso, joka löytyy sekä tekstin
ilmitasolta että subtekstistä. Sanojen monimerkityksisyys ja kaikki ne arvoitukset, joita
sanojen monipohjaisuudesta seuraa, työstää sanojen merkityksiä ja ymmärtämistä sekä
ymmärtämisen eri tasoja, tulkintaa, kommunikaatiota. Novellin arvoituksellisuus liittyy siis ymmärtämisen problematiikkaan.
Teksti vaikenee ja vihjailee äidin kuolemasta. Se on tekstin ja kielen poissaoleva syy.
Subteksti kertoo myös siitä, miten ja miksi kieli on saanut sen funktion, mikä sillä on
sisaruksille. Katin ja Ullin välinen oma kieli on kuolleen äidin korvike. Toisaalta novellissa kieli myös menettää merkityksensä. Tommin kykenemättömyys ymmärtää Katin kieltä tyhjentää kielen sen merkityksistä ja monimerkityksisyydestä Katin silmissä.
Kielen pinnan tason ylittävä ymmärrys vertautuu novellissa rakkauteen, yhteisyyteen,
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äitiin ja lapsuuteen. Sen vastakohtia ovat aikuisuus ja miehen ja naisen välinen suhde,
tilanne, jossa vallitsee eräänlainen ”kielettömyys” tai jossa salainen kieli välttämättä
syntyy. Tekstin luoma tiheyden vaikutelma syntyy siitä, että sekä tekstin pinta että sen
”alitajunta”, joka ilmenee intertekstien avulla rakentuvassa subtekstissä, käsittelevät samaa asiaa, toisaalta kielen merkityksen syntymistä menetyksen kautta, toisaalta kielen
merkityksellisyyden menettämistä. Äiti kuolee, kielestä tulee merkittävä, Tommi vastaa
väärin, kieli menettää merkityksensä. Tapahtumat ovat rinnakkaiset ja samalla vastakkaiset. Sana ”pråsk” ja ”tyhjät siemenkodat” ovat kertomuksen keskeisiä metaforia. Ne
viittaavat toisaalta kielen kykyyn luoda uutta ja korvata menetystä, toisaalta heijastavat
sitä, miten kieli voi muuttua hedelmättömäksi. Molemmat metaforat liittyvät myös
kirjailijan työhön.
Viitteet
1

Olisi kiinnostavaa pohtia, missä määrin tekstin tyyli, sen arvoituksellisuus, tiheys, ladatut
tauot ja suuri dialogin määrä liittyvät siihen, että Solveig von Schoultz kirjoitti 1950-luvulta
eteenpäin ahkerasti kuunnelmia (ks. Zilliacus 2000, 341).
2
”Fokus är i hela författarskapet på den inre människan och på relationer mellan människor.
[--] Handlingen är utan yttre dramatik, tempot kan vara långsamt. Intresset ligger på
synliggörandet av ett inre konfliktstoff, av omedvetna processer som ofta kan komma fram
som en spänning bakom replikerna. På det sättet ger texterna ord åt det outsagda, det som
ligger gömt bakom vardag och vanetänkande.” Ks. myös Mikkola 1970, 25.
3
”[--] en fyllighet och ett inåtperspektiv under själva ytan.”
4
”[--] when we say that the text seems to conceal or to screen instead of telling and showing,
we actually mean that there are in the text formal indices suggesting that the words of that text
have another face, that they can easily be interpreted otherwise [--]”
5
Ilmestyessään novellikokoelma herätti keskustelun sukupuolirooleista ja von Schoultzia
arvosteltiin hänen naiskuvastaan. Esimerkiksi kriitikko Margaretha Starckin mielestä von
Schoultz kuvaa naisia vain naisina, ei kokonaisina ihmisinä, aktiivisina, itsenäisinä toimijoina
tai intellektuelleina. Tätä Starck piti rajoituksena. (Starck 1965). Ks. myös Mazzarella 1985,
139-140.
6
Katso myös Pirjo Lyytikäisen artikkeli ”Muna vai kana” (1995, 17-48), jossa hän esittelee ja
kritikoi Riffaterren semioottista tulkinnan teoriaa ja Fictional Truth-kirjaa.
7
Ajatus todenvastaavuudesta lingvistisenä ilmiönä ei ole Riffaterren keksintöä, vaan esiintyy
alkujaan ainakin Roland Barthesilla. Riffaterre ei Fictional Truth -kirjassa kuitenkaan viittaa
Barthesiin.
8
Tällä ”symbolismilla” ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä tutkijat tavallisesti ymmärtävät
romaanin symboliikalla, Riffaterre huomauttaa. Symboliset järjestelmät ovat spesifimpiä. Ne
ovat merkkien verkostoja, jotka ovat järjestyneet eräänlaisen ad hoc-kieliopin mukaisesti. Tämä
kielioppi ei ylitä fiktion yleistä kielioppia, mutta voi kylläkin lykätä sitä tai muuntaa joitakin
sen sääntöjä. (Riffaterre 1990, 54.)
9
”Subtext: a text within a text. From the viewpoint of the text within which it appears,
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a subtext is a unit of significance. From the viewpoint of the readers whom it helps to
perceive and decode the significance of long narratives, a subtext is a unit of reading that is a
hermeneutic model [--]. It is not a subplot and must not be confused with a theme, for it has
no existence outside the text in which it appears. A subtext is usually strung along the main
narrative line in separate successive variants that may overleap with other subtexts. The story
it tells and the objects it describes refer symbolically and metalinguistically to the novel as a
whole or to some aspect of its significance.”
10
”A subtext is always structured on a polar opposition between a relatively unimportant topic
and a wide-ranging hermeneutic function.”
11
”This unconscious of the text is represented by the symbolism of the subtext and by the
intertext this symbolism mobilizes. Readers accede to it not by plumbing the innermost
recesses of the psyche, but by following the clues of the text itself.”
12
Käännös K. M. Toini Havu kääntää lauseen sanoin ”Voi teilattu Fallada raukka!”, Raija
Jänicken ja Oili Suomisen toimittamissa ja suomentamissa Grimmin saduissa 1 (1999) värssy
muuntuu muotoon ”Voi Falada parkaa, siinä riippua saat.”
13
Steven Rendall huomauttaa arvostelussaan Fictional Truth -teoksesta, että se perustuu
suurilta osin argumentteihin, joita Riffaterre on esittänyt viimeiset kaksikymmentä vuotta ja
kutsuu kirjaa nimellä ”vintage Riffaterre”, vuosikerta Riffaterre. Uutta kirjassa on Rendallin
mukaan se, että Riffaterre ulottaa runojen analyysiä varten kehittämänsä teoria käsittelemään
myös kerrontaa. (1993, 378.)
14
Käännös pohjautuu Toini Havun käännökseen, jota Vesa Haapala on jossain määrin
muokannut. En jatkossa käytä Havun käännöstä Ja juotan kamelisikin (1967) kaikissa
kohdissa, koska se ei tuo esiin tiettyjä yksityiskohtia, jotka ovat tärkeitä luentani kannalta.
15
Tässä kohtaa ja jatkossakin voi kysyä, onko Tommi naispuolisen lukijan käänteinen ja
parodinen vastine novellissa? Feministinen luenta, joka Tommin ja Katin välisestä valtaasetelmasta luontevasti aukeaa, problematisoituu tekstissä kiinnostavasti. Teksti fokusoi
voimakkaasti Katin tunteisiin ja ajatuksiin ja siihen vastarintaan, jota Tommin käyttäytyminen
hänessä herättää. Lisäksi mies on kuvattu tavalla, joka tekee hänestä kertomuksen Toisen:
hän on fyysinen, patriarkaalinen ja holhoava, yksioikoinen, kykenemätön ymmärtämään
hienovaraisempaa tai monimerkityksistä kieltä. Teksti herättää useaan otteeseen kysymyksiä sen
diskursiivisesta yhteisöstä; toisaalta se kutsuu lukijaa samaistumaan Katin tunteisiin ja tämän
suruun, toisaalta novellin lukija tietää ja ymmärtää yhtä vähän sisarusten välisestä kielestä kuin
novellissa esiintyvä mies. Merete Mazzarella on todennut, ettei von Schoultzin tekstien tapa
käsitellä äidillisyyttä ole vailla jännitteitä ja ironiaa (1985, 141). Samalla tavoin voisi pohtia,
missä määrin ”Även dina kameler” –novellin tarjoama lukijapositio on ironinen. Tekemäni
analyysin pohjalta voisi myös tutkia, miten ja kuinka suuressa määrin novellin tekstuaaliset
salaisuudet kytkeytyvät sen kuvaamaan miehen ja naisen väliseen valtataisteluun ja miten
valtataistelu puolestaan liittyy 1960-luvun kontekstiin ja naisliikkeen nousuun.
16
Jänicke ja Suominen kääntävät: ”Voi tytär kuninkaan” (Grimmin sadut 1, 195).
17
Hans Fallada oli kirjailijanimi, jonka Rudolf Ditzen (1893–1947) otti käyttöön osittain
”Onnekas Hannu”-nimisestä Grimmin sadusta, osittain ”Hanhipiiasta”.
18
”Babes in the wood” -intertekstissä on poikkeavaa se, että kun muut kielelliset outoudet
”kuuluvat” Katille ja Ullille, tämä anomalia esiintyy Tommin puheessa (tästä huomiosta
kiitos kuuluu refereelle). Katin ja Ullin käyttämät intertekstit rinnastavat heidät prinsessaan
ja Jumalan osoittamaan morsiameen, Tommin interteksti sen sijaan antaa heistä kuvan
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säälittävinä pikkutyttöinä.
19
Balladissa kerrotaan: ”These pretty babes, with hand in hand, / Went wandering up and
down, / But never more could see the man / Approaching from the town. / Their pretty lips
with blackberries / Were all besmear’d and dyed, / And when they saw the darksome night, /
They sat them down and cried.” (“The tragic history of the babes in the wood”, 1909.)
20
Novellin nimi sai kriitikot assosioimaan myös toiseen kohtaan Raamatussa. Ven Nyberg
vertasi Svenska Dagbladetissa kirjailijaa kameliin, joka pystyy mahdottomaan: ”Mitä tulee
niiden kaikkein salaperäisimpien lähteiden saavuttamiseen, joista ihmisen reaktiot kumpuavat,
kirjailija on kameli, joka voi käydä neulansilmän läpi.” (Käännös, K. M.) ”I fråga om att
nå de mest hemlighetsfulla källorna för en människas reaktioner är hon [kirjailija] kamelen
som kan komma genom nålsögat.” (Nyberg 1966, ks. myös Tunander 1966.) Nyberg viittaa
siis paikkaan, jossa Jeesus sanoo opetuslapsille: ”Ja vielä minä sanon teille, että helpompi on
kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan” (Luuk. 18:18–
27).
21
Kiitos professori Merete Mazzarellalle, joka alunperin tutustutti minut von Schoultzin
novelliin ”Även dina kameler”. Mazzarella myös kiinnitti huomioni siihen, että sekä Rebekka
että Kati matkustavat ulkomaille miehen takia.
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Olli Löytty

Kenelle maa kuuluu?
Kansakuva Arvid Järnefeltin pamfletissa Maa kuuluu
kaikille!

Arvid Järnefeltin Maa kuuluu kaikille! Matkoiltani Laukon lakkomailla vuodelta 1907
on vahva kannanotto sen puolesta, että jokaisella työtä tekevällä ihmisellä on luonnollinen oikeus maahan ja sen antimiin. Järnefeltin sanoin ”maa on ihmisten yhteinen emo,
jonka utareihin jokaisella ihmisellä on syntyperäinen oikeus” (Järnefelt 1907, 4; tästedes MKK). Pamfletti ilmestyi aikalaisia kuohuttaneen torpparilakon ja sitä seuranneen
joukkohäädön jälkeen. Puutteellisia työolojaan ja -ehtojaan vastaan lakkoilevat Laukon
ja Tottijärven kartanoiden torpparit oli virkavallan tuella häädetty kodeistaan. Monet
torpista tuhottiin, jotta asukkaat eivät pääsisi muuttamaan niihin takaisin. Asunnottomiksi jäi noin 80 perhettä, 500 ihmistä.
Järnefelt matkusti tutustumaan tilanteeseen vuoden päästä tapahtumien jälkeen ja
kirjoitti näkemästään pamfletin, josta tuli melkoinen myyntimenestys. Sitä myytiin peräti 25 000 kappaletta, ja se muun muassa innosti vanhasuomalaisiin lukeutuvan ”Kangasalan karhun” eli Agathon Meurmanin kirjoittamaan aiheesta samannimisen vastakirjoituksen – tosin ilman huutomerkkiä. Johonkin Järnefelt tekstillään selvästi osui.
Torpparilakko ja sitä koskeva julkinen keskustelu voitaneen tulkita yhdeksi ajankohdan
avaintapahtumista, sillä se toi näkyviin koko joukon yhteiskunnallisia ongelmia varsin
dramaattisessa valossa. Tällöin myös käsitykset kansasta ajautuivat kriisiin (esim. Moilanen 2003, 523). 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kansa oli poliittisesti latautunut
käsite, ja monet yhteiskunnalliset liikkeet, kuten raittius-, nuorisoseura- ja työväenliike, käyttivät sitä poliittisten pyrkimystensä perusteluissa (Liikanen 2003, 299–300).
Luen Arvid Järnefeltin kiistakirjoitusta lähtökohtanani yksinkertainen kysymys:
keitä ovat nuo kaikki, joihin kirjan otsikossa viitataan? Sen sijaan, että tarkastelisin
kirjaa ensisijaisesti oireena tai todisteena vuosisadan alun ajattelusta, pyrin lähestymään
tuota ajattelua kirjan kautta. En siis kysy niinkään sitä, millaisessa maailmassa Maa
kuuluu kaikille! ilmestyi, vaan lähestyn aihetta pohtimalla, millaista maailmaa kirja itsessään rakentaa (Ks. Löytty 2006b). Taustaksi analyysilleni käsittelen kuitenkin aluksi
Järnefeltin ja hänen ajamansa tolstoilaisuuden ambivalenttia asemaa aikansa aatteellisessa ilmastossa.
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1900-luvun alun monikulttuurisuus
Kun 1900-luvun alkua katsoo nykyperspektiivistä, se peittyy helposti sisällissodan vastakkainasettelun taakse. Sisällissodan aiheuttama järkytys on muokannut esimerkiksi
vuoden 1905 suurlakon jälkikuvaa uuteen uskoon (Alapuro 1997, 38). Eheää kerronnallista kaarta tavoitteleva historiantulkinta ohjaa helposti ajattelemaan, että kaikki
vuosisadan alun aatteellinen kehitys olisi ollut valmistautumista sisällissodan rintamalinjojen mukaiseen kahtiajakoon, ja jos jotakin poikkeavaa tuolloin esiintyikin, se ei läpäissyt historian testiä vaan hävisi jättämättä jälkeäkään (vrt. Kalela 2000, 112–115).
Esimerkiksi Järnefeltin edustama tolstoilaisuus olisi tämän näkemyksen mukaan
vain historian sivupolku, joka ei johtanut mihinkään. Juha Siltala (1999, 333) esittääkin varsin yksiselitteisesti, että tolstoilaisuus oli Suomessa ”historian häviäjä, joka
jauhautui kansalaissodan alle”. Heikki Ylikangas (1990, 329–330) puolestaan määrittää tolstoilaisuuden ”suuruuden hetket” Suomessa 1890-luvun lopun ja vuoden 1907
välille, ja aatteen tappion sinetöi sosialistien vaalivoitto vuonna 1907.
Kehkeytymässä olleesta kaksinapaisesta vastakkainasettelusta huolimatta voidaan
esittää, että juuri 1900-luvun alun Suomi oli aatteellisesti moniarvoinen maa. Järnefelt oli näkyvänä ja kuuluvana kulttuurihahmona yksi osoitus tästä ”monikulttuurisuudesta” (Niemi 2005, 13). Kirjoituksissaan hän toi suomalaiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun ”ylirajaisia” oppeja, ja etenkin tolstoilaisuus yhdistetään Suomessa juuri
Järnefeltiin (Nokkala 1958). Pyyteetöntä lähimmäisenrakkautta sekä yksinkertaista,
maanläheistä elämäntapaa korostanut tolstoilaisuus oli yksi vuosisadan vaihteen lukuisista aatteista, jotka eivät välttämättä löytäneet näkyvää jalansijaa Suomessa, mutta
joilla oli vähintäänkin välillistä vaikutusta paitsi monien aikalaisten myös myöhempien sukupolvien ajatteluun (ks. esim. Salonius-Hatakka 2000). Tolstoilaisuuden lisäksi
Suomessa innostuttiin monista muistakin aatteellisista ja poliittisista virtauksista aina
teosofiasta sosialismiin, uskonnollisista ja moraalireformistisista liikkeistä utopismiin ja
anarkismiin (ks. esim. Kujala 1989; Markkola 2002). Aatteellinen toimeliaisuus näkyi
muun muassa kaikkialla Suomessa virinneenä yhdistys- ja julkaisutoimintana.
Tolstoilaisuus ajoi yhteiskunnallista tasa-arvoa, mutta se ei ollut missään vaiheessa
varsinainen kansanliike. Se ei ollut kansanliike edes siinä mielessä, että se olisi vedonnut
juuri ’kansaan’, siis ei-sivistyneistöön tai rahvaaseen. Kansallahan oli 1800-luvulla viitattu toisaalta kansakunnan väestöön, suomalaisiin, toisaalta taas talonpoikaissäätyyn
sivistyneistön vastakohtana (Moilanen 2003, 517; Liikanen 2003). Ylikangas luonnehtii Suomessa ilmennyttä tolstoilaisuutta herätysliikkeeksi, jonka omaksuivat ”kerkeimmin muutokseen pyrkivät keskiluokkaiset voimat”. Erästä Pohjanmaalla sattunutta
tapausta selostaessaan hän tulee siihen johtopäätökseen, että ”tolstoilaisuus Suomessa osui aatehistoriallisesti herätysliikkeiden ja sosialismin, uskonnollisen ja yhteiskunnallisen ajattelun välimaastoon” ja että pääpaino oli kuitenkin uskonnossa. Se ei siis
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puhutellut niinkään työväestöä kuin sivistyneistöä ja keskiluokkaa. Tolstoilaisuuden
keskeiset arvot olivat Ylikankaan mukaan maata viljelevän itsenäisen pienviljelijän arvoja. Pohjanmaalla tolstoilaisuuden suosiota voidaan perustella vielä säätyläiskritiikillä
eli niin sanotulla herravihalla (Ylikangas 1990, 329–330).
Ylikankaan lyhyen analyysin johtopäätöksenä on, että tolstoilaisuus ei kasvanut
vain johtomiestensä persoonista, vaan tolstoilaisuus ja järnefeltiläisyys olivat ”yhtä
lujasti ankkuroituja ajan edellytyksiin ja ehtoihin kuin sanokaamme vaikkapa nuorisoseura-aate, radikaalifennomania, sosialismi ja myöntyväisyyssuunta”. Tolstoilaisuus
sopi kuitenkin ”justifiointiperustaksi” pienemmälle osalla väestöä kuin esimerkiksi
fennomania. Kannatuksen laajuuden näet määräsi viime kädessä se, vastasiko tarjolla
oleva aate ajan ihmisten tarpeisiin. (Ylikangas 1990, 330.) Tolstoilaisuus ei siis tukenut riittävästi aikakauden ihmisten pyrkimyksiä, jotta se olisi laajentunut varsinaiseksi
kansanliikkeeksi. Toisaalta tolstoilaisuuteen kuului olennaisena perusajatuksena usko
ihmisten perimmäiseen ja ylittämättömään tasavertaisuuteen, mikä mahdollisti hyvinkin radikaalit tulkinnat kansan yhteiskunnallisista oikeuksista.
Kansaa jäljittelemässä
Aatteelliset järjestöt, yhdistykset ja tolstoilaisuuden kaltaiset järjestäytymättömät liikkeet tuottivat yhteenkuuluvuudentunnetta aktiivien kesken mutta sisälsivät myös monia yhteiskuntaa kokonaisuutena koskevia ihanteita. Kansakuntaa rakennettaessa ja
kuviteltaessa tarvittiin myös sopivaa yhteisöä, kansaa.
Vaikka Järnefelt oli kotoisin fennomaanikodista ja seurusteli fennomaanitaiteilijoiden kanssa, hänen paikkansa kansakunnan rakennustalkoissa ei ole aivan ongelmaton.
Järnefeltiä on vaikea sijoittaa vain yhteen niistä kategorioista (säädyistä, luokista), joiden
avulla vuosisadan vaihteen suomalaista yhteiskuntaa on tavattu hahmottaa. Hänestä ei
oikein ole herraksi rahvasta vastaan tai sen yläpuolelle, ja jopa hänen suomalaisuutensa
voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Ensinnäkin, Järnefeltit olivat kotoisin Venäjältä, äiti
Elisabet oli aatelissukua Baltian Liivinmaalta ja taustaltaan suomalainen isä Alexander
puolestaan Pietarin ruotsinkielisiä aatelisia. Toiseksi, Järnefelt yritti omassa filosofiassaan ja elämäntavallaan kuroa umpeen yhteiskuntaluokkien välistä kuilua. Hän muun
muassa yritti opetella käsityöammatteja ja alkoi itsekin viljellä maata. Kärjistäen ilmaistuna hän oli herra, joka halusi lukeutua kernaammin ”kansaan” kuin yläluokkaan.
Kirjallisuudessa tähän sivistyneistön ja rahvaan väliseen ristiriitaan etsittiin ratkaisua yhdistämällä ihanteelliseen talonpoikaan koulusivistystä ja sovittamalla näin yhteen
kaupunkien säätyläiset ja maaseudun rahvas. Näin syntyneen talonpoikaisylioppilaan
tunnetuin versio löytyy Järnefeltin esikoisteoksesta Isänmaa vuodelta 1893 (ks. Arminen & Helén 1994; Lappalainen 2000, 176–177).
Koska talonpoikaisylioppilas on kahden valtahierarkian eri askelmilla sijaitsevan
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hahmon sekoitus, sitä voidaan tarkastella niin kutsutusta jälkikoloniaalisesta teoriasta tutun hybridin käsitteen avulla. Ihanteellisuudestaan huolimatta talonpojan ja ylioppilaan yhdistävä hybridi aiheuttaa epävarmuutta valtasuhteisiin jo siitä syystä, että
talonpoika ei voi syntyperänsä ja taustansa takia koskaan ”jäljitellä” säätyläisiä aivan
oikein: talonpoikaisen kansan kannalta talonpoikaisylioppilas on valtauttava mahdollisuus, mutta sivistyneistön näkökulmasta hahmo sisältää myös yhteiskunnan järjestystä
uhkaavan riskin.
Kolonialistisen diskurssin ambivalenssista kirjoittanut Homi K. Bhabha (1994) korostaa, että valtasuhde määrittää sekä vallassa olevat että ne, joihin tuota valtaa harjoitetaan. Bhabhan teoretisoima ”väärin jäljittely” (mimicry) on aina epävakaata ja ristiriitaista jo siitä syystä, että kolonialistia jäljittelevä kolonisoitu on uhka valtahierarkialle
(mt., 85–92). Järnefeltin tapauksessa tuo jäljittely tapahtuu kuitenkin ikään kuin nurinpäin, kun valta-asemassa oleva pyrkii jäljittelemään vallanalaisia. Hän ei siis itse ollut talonpoikaisylioppilas vaan pikemminkin ”ylioppilastalonpoika”, ei nousukas vaan
”laskukas”.
Vaikka Järnefelt kirjoittaa kansan, vallanalaisten, puolesta, hän tekee sen valta-asemansa turvin, sivistyneistön edustajana. Pyrkimyksistään ja idealistisuudestaan huolimatta hän kuuluu sivistyneistöön, jolla on Suomessa ollut puhevalta niin kansaa kuin
sen tarpeita ja oikeuksia määriteltäessä. Fennomaanisen sivistyneistön edustaja Järnefelt
oli sikäli, että hänenkin suhteensa ”kansaan” oli ambivalentti (Moilanen 2003, 521).
Sosiologi Risto Alapuron esittämää ajatusta mukaillen voikin kysyä, mikä on se paikka,
johon Järnefelt asettaa itsensä kansasta puhuessaan. Lukeeko hän itsensä siihen kuuluvaksi vai tuleeko hän tahtomattaankin sijoittaneeksi itsensä sen ulkopuolelle? (Ks.
Alapuro 1998, 182–183.)
Sivistyneistön jäsenenä Järnefelt kirjoitti itselleen omalla kielellään, mutta samastuessaan kansan toiminnan sisältöihin hän joutui kielellisen ongelman eteen, sillä kansan
asiaa ajaessaan hän joutui operoimaan kansan kielellä. Pertti Karkama (1997, 230–
231) toteaakin, että Järnefeltin kirjoitus oli väistämättä kaksiäänistä, dialogista. Kielellinen ja retorinen ristiriita heijastuu myös Maa kuuluu kaikille! -kirjassa rakentuvaan
lukijapaikkaan. Oliko teos sittenkin osoitettu ensisijaisesti sivistyneistölle, jolla oli valta
vaikuttaa yhteiskunnalliseen järjestykseen? Muodostaahan sivistysporvaristo paitsi sen
ryhmän, joka katsoi itsellään olevan oikeuden puhua ”yhteisistä asioista”, myös yleistä
mielipidettä edustavan yleisön (ks. Stenius 1999).
Sivistyneistön kansakuvan on katsottu kokeneen murroksen vuoden 1905 suurlakon jälkeen (ks. Rojola 1999, 122–132). Kansa ei totellutkaan kirjailijoiden kuvitelmia, vaan alkoi ”osoittaa vaarallista kiinnostusta omaa olemistaan kohtaan” (mt., 123).
Pamflettinsa perusteella Järnefeltiä onkin vaikea sijoittaa Juhani Ahon ja Eino Leinon
kaltaisten kirjailijoiden joukkoon, jotka kirjoissaan purkivat pettymystään kitkerillä
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kuvauksilla niin kansasta kuin sivistyneistöstäkin. Vaikka Järnefeltin kuva kansasta oli
varsin ihanteellinen ja siinä mielessä epärealistinen, hän jaksoi yhä uskoa kuvittelemansa kansan turmeltumattomuuteen ja hyvään tahtoon.
Maa kuuluu kaikille! -kirjaa voidaan lukea utopiana, ja sellaisena se on samalla vallitsevien olojen kritiikkiä (ks. Lahtinen 2002). Kirjassa kuvataan hallitsijoiden harjoittamaa väkivaltaa alamaisia kohtaan. Kysymys vallankäytöstä avaa tekstiin näkökulman,
josta voisi olla mielekästä koetella jälkikoloniaalisen teorian käsitteistöä ja kysymyksenasetteluja. Miltä torpparikysymys kuulostaisi, jos sitä kutsutaan kolonialistiseksi alistamiseksi? Voidaanhan maanomistajien vallankäyttöä verrata ”alkuperäisasukkaiden”
oikeuksien polkemiseen.
Järnefeltin tekstin tekee tässä suhteessa mielenkiintoiseksi se, että siinä ei puhuta ’kansan’ oikeuksista kansakuntaan (esim. poliittiseen päätöksentekoon) vaan paljon
yleisemmällä ja varsin ihanteellisella tasolla jokaisen työtä tekevän ihmisen oikeuksista
maahan – siis maahan materiaalisena hyvänä. Tässä mielessä Järnefeltin sanoma ei ole
valtiollispoliittinen samalla tavoin kuin esimerkiksi Meurmanin vastapamfletin, jossa kansa määrittyy varsin yksiselitteisesti kansakunnan väestöksi. Molempien pyrkimykset on kuitenkin syytä ymmärtää nimenomaan poliittisiksi, sillä sekä Järnefelt että
Meurman olivat kiinnostuneita siitä, miten yhteiset asiat pitäisi hoitaa.
Keskusta ja periferia
Lajityypiltään Maa kuuluu kaikille! on pamfletti, kiistakirjoitus. Se ottaa kantaa ja pyrkii vaikuttamaan lukijoiden mielipiteisiin ja mahdollisesti myös asiaa koskeviin päätöksiin. Pamfletit ovat ideologisen taistelun välineitä (Hemánus 1974, 172, 176). Pamflettidiskurssissa on toisin sanottuna vahva suostutteleva tendenssi, ja sille on tyypillistä,
että ”asiasisältö koettiin muotoa tärkeämmäksi”, kuten viestinnän tutkija Pertti Hemánus asiaa luonnehtii. Vaikka Järnefeltin pamfletti osallistui ajankohtaiseen julkiseen
keskusteluun, sen tyyliä voidaan pitää varsinaisia propagandistisia pamfletteja ”kirjallisempana” (mt., 178; vrt. Huhtala 1981, 14–15). Juhani Niemi (2005, 173) vertaa
Järnefelt-tutkimuksessaan Maa kuuluu kaikille! -pamfletin tyyliä aikakauden lehdistön
kuvauksiin torpparien oloista ja toteaa, että ”Järnefelt lienee kaunokirjailijana dramatisoinut aikalaisilleen vielä tehokkaammin yhden ammattikunnan epäinhimillisiä olosuhteita ja saanut lukijat haukkomaan henkeään” (ks. myös Kanninen 1940, 88).
Kirjan alussa lukija viedään korkealle vuorelle katsomaan, miltä maailma näyttää
lintuperspektiivistä. Alas laaksoon tähyiltäessä yksityiskohdat katoavat: ”Tiedämme ainoastaan, että tämä ääretön maa ja kaikki sen loppumattomat luonnon rikkaudet ovat
pienten, ihmisiksi sanottujen järkiolentojen käytettävinä” (MKK, 4). Ylhäältä katsottuna selviää myös, ettei köyhyys voi syntyä ainakaan luonnon rikkauksien tai maan viljavuuden puutteesta. Vuoren huipulta nähtynä ei löydy selitystä, ”mistä syntyy erotus
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köyhien ja rikkaiden välillä – muulla tavalla kuin että toiset tekevät työtä toiset eivät”
(mts.).
Kun lukija sitten astuu kertojan taluttamana alas vuorelta, maisema tarkentuu esitykseksi sosiaalisista suhteista. Lukijalle näytetään, että maa on vain harvojen omistuksessa ja että kaiken työn tekevät ne, jotka itse eivät omista maata. Omistajat eivät
edes osaisi maata viljellä, ”ei ojittaa maita, tuskinpa hevosta valjastaa, vasikkaa päästää,
puuta kaataa”. Sen sijaan he ovat ”saaneet osakseen hienoimman sivistyksen, puhuvat vieraita kieliä, matkustelevat ulkomailla, polttavat paperossia hopeisista koteloista”
(MKK, 5). Viimeistään nuo hopeiset kotelot paljastavat kertojan ironisen äänensävyn;
perin hyödytöntä joukkoa kaikki tyynni. Omistavan luokan elitistisestä elämäntavasta
huolimatta viljelymaat ovat kuitenkin ”mitä loistavimmassa kasvussa, uhkuen runsautta ja hedelmällisyyttä” (MKK, 6). Kertoja esittääkin retorisen kysymyksen:
Kuka siis nuo uhkeat, suunnattomat pellot voimassa pitää, kuka ne lannottaa,
kuka ojittaa, kuka kylvää, kuka perunamaat kyntää, kuka kesannot äestää,
kuka heinän niittää ja latoihin ajaa, kuka elon korjaa ja riihittää, kuka sen
myllyyn vie, kuka rakennukset korjaa ja uusia pystyttää, kuka pitää tiet ja sillat
voimassa, kuka se työllä ja toimella ottaa maasta sen rikkauden, jota se niin
runsain määrin tarjoo? (MKK, 6)
Suoran vastauksen sijaan kertoja kehottaa lukijaa katsomaan metsäkulmille, josta pienistä peltotilkkujen reunustamista hökkeleistä on jo ennen auringon nousua tai jopa
edellisenä päivänä lähtenyt liikkeelle ”keskusta kohden satoja jalkamiehiä ja naisia”.
Nämä ovat niitä, jotka tekevät kaikki kartanon työt vastineeksi oikeudestaan viljellä
omaa pientä palstaansa. (MKK, 6.) ”Lapsikin ymmärtää”, opettaa Järnefelt, ”ettei rikkautta ja köyhyyttä määrää työn tekeminen, vaan yksistään se, että muutamilla ihmisillä on kaikki luonnon rikkaudet hallussaan, joten heillä on käytettävänään sekä maatyöhön että tehdastyöhön nälkäpalkasta saatavaa työvoimaa” (MKK, 7).
Kirjan kertoja maalaa siis lukijan eteen kuvan maailmasta, jossa keskellä on rikas
omistava luokka ja reunamilla, periferioissa, riistetyt maatyöläiset, jotka joutuvat käymään keskustassa työssä henkiriepunsa pitimiksi. Jälkikoloniaalisessa teoriassa keskustan ja periferian kaksinapaisesta suhteesta muotoutuva erilaisuuden maantiede tuottaa maailmaan järjestyksen, jossa kaikki keskuksen ulkopuolinen on jo määritelmän
mukaisesti kulttuurin, vallan ja sivilisaation marginaalissa. Periferioiden saattaminen
keskusten vaikutusvallan alle katsottiin kolonialistisessa ideologiassa eurooppalaisten
valtakeskusten tehtäväksi, ja sen avulla perusteltiin siirtomaiden taloudellinen ja poliittinen hyötykäyttö (Ashcroft ym. 1998, 36–37). Tätä kolonialistista järjestystä Järnefelt
kirjassaan kritisoi ja tekee ehdotuksia siitä, miten asiat pitäisi oikeudenmukaisesti hoitaa. Maa ei Järnefeltin mukaan saa kuulua vain niille, jotka sen syystä tai toisesta omistavat ja jotka hyötyvät muiden tekemästä työstä.
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Tekstiin rakentuva lukija
Järnefelt puhuttelee lukijaa jo ensirivillä: ”Nousemme, hyvä lukija, ihmeelliselle vuorelle [--]” (MKK, 3). Kuka tuo lukija sitten on, mikä on hänen asemansa maanomistajien
ja torpparien vastakkainasettelussa?
Tapa, jolla kirjassa torpparien elämää esitetään lukijalle uutena asiana, osoittaa selvästi, että teksti ei ole suunnattu ainakaan torppareille itselleen. Sen tarkoitus on vakuuttaa ne, joilla on valta päättää torpparien kohtalosta. Teksti pyrkii vaikuttamaan
yleiseen mielipiteeseen, mutta kerronnan valinnat – se miten torpparien arjesta kerrotaan lukijalle – paljastavat, että lukijakunnaksi kuvitellaan nimenomaan kaupunkilainen sivistyneistö, jolla ei ole tarpeeksi tietoa maaseudun oloista. Näytettyään lukijalle lintuperspektiivistä torpparien kurjat olosuhteet kertoja viittaa ”meihin”, jotka nyt
”voimme astua alas laaksoon ja katsella inhimillisiä oloja vähän toisilla silmillä kuin
totutuilla tavallisilla” (MKK, 7). Nämä ”tavalliset” silmät eivät siis ole tottuneet näkemään maaseudulla vallitsevaa epäoikeudenmukaisuutta.
Lukijakunnan rajaaminen joiksikin muiksi kuin maaseudun väestöksi käy selväksi,
kun on puhe hevosten merkityksestä omistajilleen. Lukijaa puhutellaan jälleen suoraan: ”Oletteko koskaan omistanut tai hoitanut hevosta, rakas lukija?” Vastaus on lyhyt
ja ytimekäs: ”Ette ole” (MKK, 32). Teksti on siis suunnattu kaupunkilaisille ja yleensäkin niille, jotka eivät tunne maaseutua ja siellä harjoitetun vallankäytön realiteetteja.
Seikkaperäinen esitys torpparien elinolosuhteista – ja hevosten merkityksestä maatöissä
– olisi tietysti tarpeeton, jos teksti olisi osoitettu torppareille itselleen. Yleinen mielipide, johon tekstillä yritetään vaikuttaa, on siis joidenkin muiden kuin torpparien asia.
Kaupunkilaisten – siis tekstin oletuslukijoiden – kuvataan olevan vieraantuneita
luonnosta. Heillä on kuitenkin mahdollisuus säilyttää jonkinlainen suhde luontoon
kesäisin maalle muuttaessaan. Kaupungeissa asuessaan tuota suhdetta voi Järnefeltin
mukaan vaalia hankkimalla asuntoonsa ”ruukkukasveja, maisemamaalauksia, häkkilintuja”, jotka pitäisivät yllä ”edes muistoa heidän alkuperäisestä yhteydestänsä luonnon
kanssa” (MKK, 42). Kirjoittaessaan kaupunkilaisista monikon kolmannessa persoonassa Järnefelt ei näyttäisi sijoittavan itseään samaan joukkoon. Kertoja pysyykin tekstissä
ulkopuolisena tarkkailijana, puhuupa hän sitten maaseudun tai kaupungin väestöstä.
Uusi Saarijärven Paavo
Järnefeltin kuvaus särjetyistä torpista ja niiden metsissä piileskelevistä asukkaista on
hyvin vaikuttavaa, eikä ole vaikea kuvitella sen saaneen lukijat haukkomaan henkeään,
kuten edellä siteerattu Niemi toteaa. Pienin, sydämeenkäyvin yksityiskohdin kertoja
vakuuttaa lukijaansa todistamastaan inhimillisestä hädästä. Erään torpan pihalle saapuessaan Järnefeltillä on mukanaan torpassa asuneita lapsia, jotka nostelevat maasta
poliisien sinne hujan hajan heittämiä pieniä ”kotikapineita”. Pihalla on myös lasten
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”kotikeinu piilipuun ja seinänurkan välillä”. Lapset löytävät pihalta ”pikku Maijan töppösetkin, joiden punaiset nauhat olivat sateissa aivan haalistuneet” (MKK, 11).
Kertoessaan eräästä ”tarmokkaasta toimenmiehestä”, joka oli ryhtynyt kivimiehestä
torppariksi, Järnefelt paljastaa hahmon olevan sopiva ”kirjallisiin tarkotuksiinsa”. Miestä Järnefelt kuvaa suoraluontoiseksi ja jyrkkäsanaiseksi ja tämän luonnetta ”katajaiseksi”, eli esiin piirtyy eräänlainen kansanmiehen perikuva. Kun tämä katajaisen kansan
edustaja sitten kertoo häädöstä ja kotinsa tuhoamisesta kuvaten, kuinka uunin muuri
oli tuhottu ja kuinka soraa oli lentänyt taikinaan ja maitoastiaan, Järnefelt toteaa hänen
olleen eniten ”loukkaantunut tästä hänen vaimoansa kohdanneesta häväistyksestä”. Tämän kuultuaan kertoja parahtaa: ”Mitä näen minä! Jäykkä suomalainen leuka värähtelee!” (MKK, 12–13.) Kuvatessaan tämän kansanmiehen prototyypin kohtaloa poliisien mielivallan alla, Järnefelt tulee henkilöineeksi yleisen ilmiön (tavalla, joka on tuttu
myös nykypäivän tiedonvälityksestä). Taiten valittu esimerkki kuvaa tilannetta vaikuttavammin kuin mitkään tilastot tai tapahtumien ulkokohtainen kronikoiminen.
Juhani Niemen mukaan Järnefeltin pamfletissa rakentuva mallitorppari on tulkittavissa uudeksi Saarijärven Paavoksi, joka ei enää luota Herraan kuten Runebergin Paavo
mutta muistuttaa sitkeydessään ja kamppailuhengessään edeltäjäänsä. Niemen mukaan
Järnefelt tekee tällä sankarillaan ”irtiottoa Juhani Ahon ’katajaisen kansan’ passiivisista
perityypeistä ja viittoo kansankuvaajana eteenpäin kohti Väinö Linnan torpparitrilogian Koskeloita ja Kivivuoria” (Niemi 2005, 175–176). Jo Paavon nimi paljastaa, että
niin Järnefeltin tekstissä kuin tutkijankin jäsennyksessä kansaa edustaa ensisijaisesti
miessukupuoli, ja on näin eräänlainen oletusarvo, jota ei tarvitse erikseen perustella.
Kansallista esitetään nimenomaan ”mallimiesten”, Paavojen ja Akselien, ei niinkään
Elinoiden ja muiden naishahmojen avulla (ks. Lempiäinen 2002).
Niemen esittämää torpparin kehityskaarta seuraten Järnefeltin torpparin voi tulkita
murrosajan tuotteeksi, joka moniin kirjallisuudessa esiintyviin edeltäjiinsä verrattuna
on itsenäistymässä ja yksilöllistymässä sekä asettumassa sääty-yhteiskunnassa vallitsevaa
järjestystä vastaan. Vaikka tässä perustorpparissa hahmottuva ideaali kansasta poikkeaa
aiemmista kansankuvauksista, on siinä myös jotain samaa, mikä kielen tasolla näkyy
muun muassa kataja-metaforan käytössä. Järnefeltin tekstissä näkyy kuitenkin tietoisuus ”katajaisuuden” aiemmasta käytöstä kansan ominaisuuksia kuvattaessa, sillä siinä
pohditaan, mahtaako kataja olla edes kyllin kova puulaji, jotta torpparin luonnetta voisi siihen verrata (MKK, 13). Ehkä tämä uusi, modernin työtaistelun keinot omaksunut
torppari on jopa sitkeämpi kuin kataja?
Kansa herää unestaan
Järnefelt kertoo lakon olevan ”uusi taistelukeino, jolla sorronalainen ryhmä ihmisiä
yhtaikaa keskeyttää velvollisuutensa” siihen saakka, kunnes ”riidanalaiset kysymykset
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tulevat tavalla tai toisella ratkaistuiksi”. Tämän taistelukeinon torpparit olivat omaksuneet kaupunkien tehdasväestöltä, joka oli saavuttanut lakkojen avulla ”suuriakin taloudellisia parannuksia”. (MKK, 28) ”Armon vuonna 1905, marraskuussa”, kirjoittaa
Järnefelt julistavaan sävyyn, ”teki koko Suomen kansa lakon, se on, lakkasi tottelemasta
ylintä maallista käskijäänsä, jolle oli ikuisen uskollisuuden valan vannonut [--]” (mts.
– kurs. O.L.). Suurlakon yhteydessä kansa näyttäisi viittaavan kaikkiin suomalaisiin,
mutta millaisia merkityksiä kansalle annetaan torpparilakon yhteydessä?
Pamfletin ensilehdillä torppareista puhutaan neutraaliin sävyyn yleensä ihmisinä,
torppareina tai työväestönä – kuin vastahakoista lukijaa suostutellen – mutta tekstin
edetessä sävy muuttuu. Vastakkain asettuvat ”rautakouraiset” ”valtaluokat” ja ”tuntoihinsa heräävät kansan luokat” (MKK, 27). Kansan käsite ilmestyy tekstiin kuin varkain
– lakon toisena osapuolena. Sorretut torpparit nimetään kansaksi siinä vaiheessa, kun
Järnefelt alkaa ylevien periaatteellisuuksien sijaan puhua poliittisista ratkaisuista.
Selitettyään lukijalle juurta jaksain lakkoilevien torpparien esittämien vaatimusten
oikeutuksen Järnefelt vetoaa siihen, että ajat ovat muuttuneet ja että ”vanhoina aikoina” vallinnut yhteiskuntajärjestys on murtunut. Kansan oikeudentuntoa on loukattu:
”Kansan vanha vapauden tunto on herännyt” (MKK, 37). Kansa saa tässä aivan selvästi
merkityksen ’työväestö’ vastakohtana ’omistavalle luokalle’. Vallanpitäjiä vasten asetettuna kansa tarkoittaa nimenomaan vallanalaisia.
Koska Järnefelt on ottanut itselleen välittäjän roolin, hän haluaa ikään kuin palauttaa maalaiskansan arvon kaupunkilaislukijan silmissä. Hän viittaa kartanonomistajiin,
jotka ovat sälyttäneet kaiken ruumiillisen työn maattoman työväestön harteille ja jotka
”tuskin tunnustavat olevansa samaa ihmisrotua” torppareiden kanssa. Liikarasittuneet
torpparit kituvat niin henkisesti kuin ruumiillisestikin siinä määrin, että heistä on tullut ”vartaloltaan vääriä” ja ”epämuodostusten alaisia” (MKK, 37–38).
Tämä liikarasitus se on luonut sen kömpelön, vääräsäärisen, tylsä-ilmeisen,
kaikkea käytöstapaa ja itseluottamusta vailla olevan olennon, jota kaupunkilaiset katupojat osottavat sormellaan ja sanovat ”maamoukaksi”. Sellaisia ei
ollut kyläkunnissa asuvan kansan vanhan vapauden aikana, jonka mahtavista
runotuotteista vielä nykyisetkin sukupolvet ylpeilevät. (MKK, 113.)
Kansan alennustila ei siis ole myötäsyntyistä vaan johtuu olosuhteista. Näitä olosuhteita kuvatessaan Järnefelt viittaa – jälleen kirjan tarkoitettua lukijakuntaa rajaten – kaupunkilaiseen stereotypiaan maamoukasta. Hän muistuttaa kuitenkin lukijaa kansan
”runotuotteista”, joista suomalaisuus on ammentanut kulttuurista identiteettiään ja
joista siis kaupunkilaisetkin voivat olla ylpeitä, ja osoittaa näin tuon maamoukan olevan ”vapauden aikana” eläneiden runonlaulajien perillinen. Tekstiin rakentuu kolonialistisen kuvaston mieleen tuova kaksijakoinen kuva kansasta: Järnefelt viittaa kartanonomistajien käsitykseen kansasta tuskin edes kaltaisenaan ihmisrotuna, siis eräänlaisena
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primitiivisenä alkuasukkaiden joukkona, mutta tuo sitten vastakuvaksi muinaista sivilisaatiota edustavan ”jalon villin” (ks. Tarkka 1989). Torpparilakko on Järnefeltin mukaan osoitus siitä, että taloudellisen riiston myötä tylsämielisiksi taantuneet maalaiset
ovat heräämässä horroksestaan ja luomassa nahkansa, joiden alta paljastuu muinaisten
runonlaulajien kaltaisia vapaan kansan edustajia. Tässä karelianistisessa alkusuomalaisen ihannekuvassa on enemmän kuin ripaus rousseaulaista luonnonihmistä, jonka
hahmo vilahti jo edellä Järnefeltin tulkinnoissa kaupunkilaisten katkenneesta luontoyhteydestä.
Vaikka Järnefelt puuttuukin pamfletillaan yhteiskunnalliseen epäkohtaan, hän ei
esitä niinkään yhteiskunnallista reformia kuin vaatimuksen yleisten ihmisoikeuksien
noudattamisesta. Oikeus maahan merkitsee oikeutta elättää itsensä työtä tekemällä.
Maan yksityisomistus on Järnefeltin mukaan rikos näitä ihmisoikeuksia vastaan, ja koska laki siunaa yksityisomistuksen, se on ristiriidassa näiden perimmäisten ja luovuttamattomien ihmisoikeuksien kanssa. Lakkoilemalla, siis kieltäytymällä tekemästä vierastyötä, ”kansa” puolustaa nimenomaan ihmisoikeuksiaan eikä niinkään luokka- tai
muita yhteiskunnallisen järjestyksen määrittämiä oikeuksia.
Meurmanin vastapamfletti
Järnefeltin tekstiin sana ”kansa” ilmestyy siis eräänlaisessa kriisitilanteessa, kun maaseudun torppariväestöstä pyritään tekemään lukijan silmissä legitiimi yhteiskunnallinen
toimija. Köyhälistöstä tulee kansaa, kun se alkaa lakkoilla. Tässä suhteessa on valaisevaa
katsoa, miten Järnefeltin tekstissä olennoituva kansa poikkeaa Agathon Meurmanin
vastauskirjoituksen kansasta. Meurman oli sikäli luonteva kiistakumppani, että Järnefeltin tekstin voidaan ajatella olevan suunnattu nimenomaan vanhasuomalaiselle sivistyneistölle, jolla oli tuolloin valtaa päättää lainsäädännöstä.
Meurmanille kansa on ensisijaisesti jonkin maan väestö. Nimenomaan kansat, eivät
jotkut yksittäiset henkilöt, ovat ensimmäisinä ”täydellä todella anastaneet haltuunsa
kappaleita yhteisestä maapallosta yksityiseksi omaisuudekseen” (Meurman 1908, 7).
Perustelunaan Meurman käyttää Yhdysvaltojen historiaa, sillä sieltä oli kotoisin Järnefeltin pamfletissa esitetyn verouudistuksen innoittaja Henry George. Meurman nostaa
esiin sen tosiasian, että Pohjois-Amerikka oli ollut kolonialistisen valloittamisen kohde:
”Väittäköön H. George wain, että yksityisomaisuus maailmassa on syntynyt wäkiwallan ja juonittelujen kautta, se pitää Amerikkassa paikkansa waan siihen tapaan nähden,
millä walkoiset saiwat ruskeanahkaisten maat haltuunsa.” Valloittajat leikkasivat ”yksityisomaisuudekseen parhaan ja raswaisimman wiipaleen maapallon Chesterjuustosta”.
Englantilaiset valloittajat eivät anastaneet maata vain alkuperäisasukkailta vaan myös
varhaisilta uudisasukkailta, hollantilaisilta, ranskalaisilta, ruotsalaisilta ja jopa suomalaisilta (mt., 8–9). Kun maan omistaminen merkitsee Järnefeltille kaikkien yksilöiden
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viljelyoikeutta, on maa Meurmanin mukaan ennen kaikkea kokonaisten kansojen
omaisuutta ja siitä syystä lohkottu kansakuntien kokoisiksi viipaleiksi. Tätä todistaessaan hän tulee osoittaneeksi kansallisvaltioajattelun konstruktioluonteen, kuten asia
nykytutkimuksessa ilmaistaisiin: ”Katselkaa Amerikan Yhdyswaltojen pohjoista rajaa:
suora wiiwa waltamerestä waltamereen, kukapa olisi sen woinut arwata!” Eteläinen raja
on sitä vastoin muuttunut useaan kertaan aseiden voimalla (mt., 9).
Meurmanin kritiikki Järnefeltin ajattelua kohtaan kohdistuu muun muassa juuri
siihen, miten tämä ymmärtää kansan. Meurman kysyy, keihin kaikkiin Järnefelt viittaa
kansasta puhuessaan. Laskeeko Järnefelt mukaan ”kaikki tehtaiden työmiehet, rakennusammattilaiset, y.m. ammattilaiset, kauppiaat, konttoristit j.n.e.” (Meurman 1908,
10). Kysymys on kohdallinen myös tämän artikkelin kannalta, sillä se paljastaa Järnefeltin yhteiskunta-ajattelun kansaa romantisoivan luonteen. Romanttinen kansakuva
oli samalla myös nostalginen, perua edelliseltä vuosisadalta, viitattiinhan 1800-luvun
kirjallisuudessa kansalla usein ensisijaisesti maalaiskansaan (Lappalainen 2000, 203).
Neuvottelua kansan merkityksistä
Jos Järnefeltin torpparit ymmärretään nimenomaan kansankuvaukseksi, niin millaiseksi hän kansan kuvaa? Yhtäältä tuo pamfletissa esiin piirtyvä torpparin hahmo on moniin edeltäviin kuvauksiin verrattuna itsenäisempi. Toisaalta torpparin ominaisuuksiin
ei näyttäisi ainakaan kuuluvan kyky puhua puolestaan. Lakkoileminenkin vaatii selittämistä, sen tarkoitusperien kääntämistä lukevalle kaupunkilaisyleisölle. Puhemiehenä
toimii kirjailija ja kulttuurivaikuttaja Järnefelt. Keneltä Järnefelt on saanut valtakirjan
torppareiden puolesta puhuakseen, kysyy Meurmankin (1908, 43).
Järnefelt puhuu lähinnä ihmisistä, torppareista ja työväestä ja käyttää sanaa ”kansa”
painokkaasti vasta lakkoa kuvatessaan. Näistä aineksista kutoutuva käsitys kansasta oli
yksi variaatio aikakauden lukuisista tavoista viitata kansaan jonkinlaisena kokonaisuutena. Se poikkesi selvästi esimerkiksi Meurmanin puheenvuoron painotuksista. Kiistakumppanit eivät voineet ymmärtää toisiaan jo siitäkään syystä, että he tarkoittivat
”kansalla” niin erilaisia asioita. Tai sitten tuo erimielisyys oli tietoista pyrkimystä harjoittaa yhteiskunnallista määrittelyvaltaa.
Vaikka Järnefeltin tekstin utooppinen ulottuvuus ei kohdistu niinkään kansallisvaltion kuvitteluun kuin johonkin sitä perustavampaan ihmisyhteisön muotoon, siinä
näkyy ilmestymisajan keskustelu suomalaisuudesta ja suomalaisten keskinäisistä eroista
(ks. Moilanen 2003, 520–523). Yhden tapauksen perusteella ei voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä siitä, miten kansaa määriteltiin 1900-luvun alussa. Mutta yhtäkin tekstiä tarkasti lukemalla paljastuu se, että käsitteen merkityksistä neuvoteltiin aktiivisesti ja sitä
saatettiin käyttää keskenään varsin erilaisten asioiden ajamiseen. Erona aikaisempiin
sivistyneistön kirjoittamiin kansankuvauksiin oli Ilkka Liikasen (2003, 3000) sanoin
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se, että ”[k]ansan tahdon sisältöä ei enää voitu määritellä puhtaasti ylhäältäpäin, vaan
vähintäänkin suurlakosta lähtien päähaasteena oli alhaaltapäin tulevan paikallisen kokemuksen ja tahdonmuodostuksen huomioon ottaminen”.
Siitä huolimatta, että Järnefelt kuvasi kansaa sivistyneistön aseman suomasta lintuperspektiivistä, kuvauksessa oli myös jotain uutta. Monista aikalaisistaan, kuten Juhani
Ahosta, poiketen Järnefeltin katsottiinkin pamfletillaan horjuttavan vallitsevaa järjestelmää (Niemi 2005, 174). Kun järjestelmä perustui keskustan ja periferian valtahierarkiaan, Järnefeltin puhe ”kaikkien” työtätekevien oikeudesta maahan oli toki vallankumouksellista tai jopa anarkistista. Järnefeltin mukaan ihminen lunasti oikeutensa
maahan vain ja ainoastaan työtä tekemällä. Nostaessaan näin maaseudun työväen samalle tasolle sitä säätyhierarkiassa ylempänä olevien kanssa Järnefelt tuli myös tuottaneeksi utopian demokratiasta, jossa ihmisyys on itsessään kaiken mitta, ei esimerkiksi
varallisuus, koulutus tai syntyperä.
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teoria” (Said 1983) ja uudenlainen käsitteistö voivat parhaimmillaan purkaa luutumia,
joita vallitseva historiantulkinta saattaa pitää selviöinä. Näin ajateltuna jälkikoloniaalisesta
teoriasta peräisin olevat käsitteet voivat eräänlaisina heuristisina apuvälineinä auttaa näkemään
esimerkiksi torpparikysymyksen uudessa valossa.
9
Iso osa kirjasta on omistettu Henry Georgen ajatteluun perustuvan verouudistuksen
2
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esittelemiselle. Georgen opeista ks. Kanninen 1940, 31–37; Huhtala 1981, 116–120.
10
Kun Järnefelt puolestaan todistelee Georgen oppien toimivuutta kertomalla eräistä
myönteisistä tuloksista, joita oli saatu Uudessa Seelannissa, hän ei puutu millään tavoin siihen,
että kyse on siirtomaista, joissa alkuperäisellä väestöllä ei ole minkäänlaisia oikeuksia maahansa
(MKK, 62–64).
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Merja Polvinen

Innovaatio Euroopassa – nyhjää tyhjästä?
Keskustelu Monika Fludernikin kanssa

Freiburgin yliopiston englannin kielen ja kirjallisuuden professori Monika Fludernik
on monella tapaa ainutlaatuisessa asemassa puhumaan kirjallisuudenopetuksen ja -tutkimuksen tulevaisuudesta eurooppalaisissa yliopistoissa. Hänen oma uransa tutkijana
kattaa niin kirjallisuuden- kuin kielentutkimuksen, kuten käy ilmi esimerkiksi teoksista The Fictions of Language and the Languages of Fiction. The Linguistic Representation
of Speech and Consciousness (1993) ja Towards a ‘Natural’ Narratology (1996). Professori
Fludernik on ollut akateemisessa virassa useiden eri maiden yliopistoissa sekä luottamustehtävissä kansainvälisissä järjestöissä. Mutta erityisesti viimeisten kahdeksan vuoden ajan hän on ollut aitiopaikalla arvioidessaan yhtäältä tutkimusprojekteja Saksan
Akatemian (Deutsche Forschungsgemeinschaft) rahoituspäätöksiä varten ja toisaalta
Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa Tutkijakollegiumin johtoryhmän
(Academic Advisory Board) ja Humanistisen tiedekunnan laitoksiin tutustuneen kansainvälisen arviointiryhmän jäsenenä.
Vuonna 2005 Fludernik julkaisi New Literary History -aikakausijulkaisussa artikkelin otsikolla “Threatening the University - The Liberal Arts and the Economization
of Culture”. Artikkeli on perinteisen yliopistoideaalin puolustus, unohtamatta kuitenkaan uuden maailman mukanaan tuomia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Oppimiseen
ja tutkimiseen perustuvan yliopistoinstituution tämänhetkinen ahdinko on Fludernikin mukaan seurausta siitä, että yksi valistuksen ajan keskeisistä ajatuskomplekseista
– edistysmielisyys, utilitarismi ja pragmaattinen filosofia – on haudannut alleen toisen
saman aikakauden keskeisen ideaalin – humboldtilaisen sivistysyliopiston. ”Tulosajattelu on ajanut yliopistot tilaan, jossa sijoitukselle odotetaan tuottoa ja panostuksesta
tuloksia hyvinkin nopeasti. Tästä syystä soveltavista tieteistä on tullut koko yliopistomaailman mittari.”
Vaikka hyväksyttäisiinkin ajatus siitä, että yliopistojärjestelmän on tarkoitus tuottaa
jotakin, vallitsee Euroopassa tällä hetkellä käsittämätön epäsuhta sijoitusten ja odotettujen tulosten välillä. ”Suurin ongelma Euroopan maiden hallitusten ja yliopistojen välillä tällä hetkellä on se, että poliitikot olettavat, että Nobel-palkintoja voidaan tuottaa
järjestelmästä, jonka rahoitus on vain murto-osa amerikkalaisten huippuyliopistojen
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käytössä olevista resursseista”, Fludernik toteaa. Nykypuheet innovaatioista ja huippuyliopistoista tulevat jäämään vain puheeksi niin kauan, kun eurooppalaisten yliopistojen odotetaan venyvän joka suuntaan. ”Opiskelijamäärät ovat räjähtäneet myös Saksassa. Omalla laitoksellani on yhteensä 2 000 opiskelijaa ja opintojen loppuvaiheessa
olevia ohjaa kaksi brittiläisen kirjallisuuden ja kaksi amerikkalaisen kirjallisuuden professoria, sekä kaksi lingvistiikan professoria. Itselläni on ohjauksessa noin neljäkymmentä maisterintutkielmaa ja näiden lisäksi kuulustelen suullisesti joka lukukauden
aikana kolmekymmentäviisi valmistuvaa opiskelijaa”. Opiskelijamäärien takana on
Fludernikin mielestä vääristynyt ajatus demokraattisesta yhteiskuntamallista. ”Pyrkiessään kouluttamaan vähintään viisikymmentä prosenttia joka sukupolvesta maisteriksi
asti, yhteiskunta luottaa elitismin vastaiseen mutta aivan takaperoiseen ajatukseen siitä,
että kaikilla yhteiskunnan jäsenillä tulisi olla sama koulutustaso”, Fludernik toteaa artikkelissaan. Suomea hän kehuu juuri siitä, että koulutus on ilmaista, mutta sitä ei jaeta
kaikille, vaan yliopistoon päästäkseen opiskelijan tulee osoittaa tietty perustaso ja kyky
omaksua uutta tietoa.
Tapaan, jolla rahoitusta jaetaan korkealle tähtäävien tutkimusinstituutioiden ja
opetukseen keskittyvien yliopistojen kesken Fludernik suhtautuu kuitenkin epäillen.
”Saksassa käyttöönotettu järjestelmä, jossa kilpaillaan viisivuotisesta huippuyliopistostatuksesta, on erittäin lyhytnäköinen. Ajatuksena on, että rahoituksen saanut yliopisto
voi palkata laitoksilleen lisää huippuosaajia ja siten erinomaiset tulokset jatkuisivat erityisrahoituksen päätyttyäkin, mutta moinen ei ota huomioon virkojen puutetta. Oma
laitokseni ei voi tarjota uutta professuuria ennen kuin joku meistä lähtee eläkkeelle.
Joten erityisrahalla palkatut huippuosaajat katoavat viiden vuoden kuluttua, jos heitä
niin lyhytaikainen rahoitus edes alun perinkään kiinnostaisi.”
Rahoituksen määrän ja jatkuvuuden lisäksi ongelmana on Fludernikin mielestä se
oletus, että monitieteisyys on arvo sinänsä. ”Saksan Akatemian huippustatushaussa rahaa voivat hakea vain monitieteiset projektit, eikä perustutkimukselle jonkin tietyn
tutkimusparadigman sisällä myönnetä lainkaan tukea. Tämä on luonnollisesti ongelma
erityisesti humanistisille tieteille, joissa suurin osa huippututkimuksesta tehdään siten,
että yksi tutkija saa erinomaisen, ainutlaatuisen ajatuksen, työstää sitä useita vuosia ja
julkaisee lopulta monografian, joka saa koko maailman haukkomaan henkeään. Tutkimusrahoituksen nykymuodot on suunniteltu luonnontieteitä ajatellen, eivätkä omia
polkujaan kulkevat humanisti-innovaattorit välttämättä löydä projektirahoitukseen
tarvittavia verkostoja. Sitä paitsi yhteistyö eri tutkimuskenttien välillä tarvitsee yleensä
vakiintuneen metodologisen pohjan, jolle kaikki voivat yhdessä rakentaa, kun taas humanistisissa tieteissä metodologian kyseenalaistaminen ja kehittäminen on välttämätön
osa itse tutkimuksen tekoa.” Ei monitieteisyys ole Fludernikin mielestä tietenkään itsessään pahasta – hänen oma tutkimuksensa on ylittänyt kirjallisuuden- ja kielentutki-
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muksen rajoja jo vuosien ajan – mutta humanistisissa tieteissä monitieteiset projektit
tuottavat yleensä lähinnä mielenkiintoisia lisähuomioita ja uudelleenarviointeja. Niitä
on ehkä helpompi markkinoida tiedemaailman ulkopuolella, mutta todelliset läpimurrot tehdään muualla.
Maisterintutkintojen määrän kasvu on näkynyt tietenkin myös väitöskirjantekijöiden määrän moninkertaistumisena. Fludernik toivoo kuitenkin, että Euroopassa pystytään pitämään kiinni korkeista standardeista. ”Saksalainen kirjallisuusväitöskirja ei
enää ole 800-sivuinen ja hyvä niin! Mutta on tietenkin huoli siitä, että vaatimukset
kevenevät liikaa. Tämä huoli liittyy eritoten hallituksen ja tutkimusrahoittajien vaatimuksiin siitä, että väitöskirjan on valmistuttava kolmessa vuodessa. Humanistisilla ja
eritoten tulkintaan perustuvilla aloilla ei kuitenkaan päästä yli eikä ympäri siitä, että
tutkimuskirjallisuuteen tutustumiseen ja hyvän aiheen löytämiseen menee vuosi ja vasta siinä vaiheessa voi jatko-opiskelija elättää toiveita hyvän rahoitushakemuksen kirjoittamisesta. Ongelmaa on yritetty ratkaista siten, että jo maisterintutkielmaa kirjoittaessa
tähdätään sellaiseen aiheeseen, jota voi laajennettuna käyttää väitöskirjan aiheena: yhden kirjailijan rinnalle otetaan useita, historiallinen perspektiivi luodaan laajentamalla
aineistoa 1900-luvulta 1800-luvulle tai muuta sellaista. Oletusarvona on tietenkin se,
että tutkielman metodologinen ote on jo maisterivaiheessa erinomainen ja vain kaikkein parhaiden maistereiden annetaan jatkaa väitöskirjaan asti. Toinen ratkaisumalli
olisi se, että ohjaajat ottaisivat paljon enemmän vastuuta aiheen ja tutkimuskirjallisuuden valinnassa, kuten englantilaisissa yliopistoissa on tehty.”
Saksassa käytössä oleva habilitation eli väitöksen jälkeinen, toinen tutkimusnäyte saa
Fludernikiltä myös tukea, vaikkakin sen olemassaolon syyt ovat osin idealistiset. ”Vaatimus siitä, että professorin virkaan astuvalla tutkijalla on näyttöä tutkimustyöstä ainakin
kahdella eri alueella, esimerkiksi eri periodeista tai eri kirjallisuudenlajeista, on erittäin
tärkeää silloin, kun laitokset ovat suhteellisen pieniä eivätkä professorit voi opinnäytteitä ohjatessaan keskittyä vain omaan, kapeaan tutkimussektoriinsa. On tietenkin myönnettävä, ettei kukaan voi tietää kaikkea, ja että eurooppalaiset tutkijat joutuvat aina
myöntämään, etteivät he voi tuntea jotakin tiettyä tutkimusalaa ehkä yhtä syvällisesti
kuin brittiläiset ja amerikkalaiset kollegansa, jotka ovat kandidaatintutkintonsa jälkeen
tutkineet vain sitä yhtä ja samaa asiaa.” Toisen kirjan vaatimusta on yritetty häivyttää
joissain päin Saksaa, mutta huonoin tuloksin. ”Laitoksille on luotu apulaisprofessorin
virkoja, joiden on tarkoitus korvata habilitation, mutta ne on aina määritelty hyvin
tarkkaan tietyn tutkimusalueen viroiksi – vaikkapa postkolonialistiseen kirjallisuuteen
tai keskiaikaan erikoistuneelle tutkijalle – koska laitoksella kaivataan osaamista juuri
tietyllä alueella. Tällöin vastaväitellyt viransaaja ei päädy laajentamaan tutkimuskenttäänsä lainkaan. Tämä kostautuu viiden tai kuuden vuoden kuluttua, kun hän hakee
professorin virkaa ja saa huomata, että niihin laitokset haluavat laaja-alaista osaamista,
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eivätkä yhden alan eksperttiä.”
Suomalaisen yliopistoverkoston Fludernik toteaa muistuttavan monin tavoin saksalaista vastinettaan. ”Toivottavasti ette täällä joudu käymään läpi niitä samoja taisteluita, joita meillä käydään: esimerkiksi opettajankoulutus on yritetty siirtää kokonaan
pois yliopistoista ja vaikka se epäonnistui, on yliopistojen opetusohjelmaan sisällytetty valtava määrä pedagogisia opintoja sisällön kustannuksella.” Yliopistojen välille on
myös koetettu väen vängällä luoda tasoeroja yli tieteenalojen. ”Rahaa annetaan niille
yliopistoille, joilla sitä ja menestystä on, huolimatta siitä, onko niiden edustama tutkimusparadigma jo käytössä kulunut. Tällainen järjestelmä ei rohkaise uutta, todella
innovatiivista tutkimusta, eikä niitä tutkijoita, joiden ajatukset käyvät eri tahtiin hallitsevan paradigman kanssa.”

Monika Fludernik vieraili Erasmus-vaihdon puitteissa Helsingin yliopiston
englannin kielen laitoksella huhtikuussa 2007.
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Kukku Melkas

Sotien välissä: Tuulen viemää ja Tuntematon sotilas
eli mitä yhteistä on Scarlett O’Haralla ja Antero Rokalla?
Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden
lehtori Kukku Melkas kirjoittaa, miten Margaret Mitchellin ja Väinö Linnan sotaromaanien
maailma avautuu 1970-luvulla lapsuutensa
viettäneelle lukijalle.
Kuulun siihen sukupolveen, joka lapsena odotteli pala kurkussa kolmannen maailmansodan syttymistä. Tähyilin usein koulumatkoillani huolestuneena taivaalle pohdiskellen putoavan neutronipommin tuntomerkkejä. Kun tähän vielä ynnätään lapsuudenkesät sotaleskeksi jääneen, karjalaisen evakkomummon kanssa, voidaan arvella syitä
siihen, miksi sotakirjallisuus riivaa ja kiehtoo. Miten sodasta oikein selvitään? Siis jos
siitä selvitään.
Tuulen viemää (1936) on tuhatsivuinen historiallinen romaani Amerikan Yhdysvaltojen sisällissodasta (1861−1865) ja sodanjälkeisestä sekasortoisesta jälleenrakennusajasta. Ja naisista sen keskellä. Kirjailija ja toimittaja Mitchell ahdistui esikoisensa
saamasta suosiosta ja julkisuudesta niin paljon, että lakkasi kirjoittamasta. Teoksestaan
saamista dollareista suurimman osan hän käytti, salassa julkisuudelta, afroamerikkalaisten opiskelijoiden tukemiseen ja Georgiassa toimivien mustien oikeuksia puolustavien
järjestöjen työhön. Teos itsessään on upea romaani käänteentekevästä ajasta ja kriittinen tutkielma yhden yhteiskuntajärjestelmän romahtamisesta. Ilmestymisaikanaan sitä
verrattiin jopa Tolstoin Sotaan ja rauhaan (1865−1869), mikä laskettaneen naiskirjailijalle ilmeiseksi ansioksi.
Lempisotaromaanejani yhdistää kaksi merkittävää asiaa: yhteiskuntakriittisyys ja
sodanvastaisuus. Tuulen viemää kertoo kaunistelematta pitkään vaietusta sotahistoriasta, jota eurooppalaisessa kirjallisuudessa alettiin käsitellä vasta toisen maailmansodan
jälkeen. Kyse on siviiliväestön − naisten, lasten ja vanhojen miesten − yrityksistä selvitä
(seksuaalisen) väkivallan, nälän ja hädän keskellä. Romaanin sankaritar, Scarlett O’Hara,
kasvaa tuhannen sivun aikana nuoresta itsekkäästä tytöstä itsenäiseksi bisnesnaiseksi ja
törmäilee lähes joka välissä yhteisönsä naista koskeviin rajoituksiin ja sääntöihin.
Simputtavien ja alentavien sääntöjen kanssa konfliktiin joutuu alituiseen myös yksi
Tuntemattoman sotilaan (1954) sankareista, vilkas ja päällepäsmäävä Antti Rokka. Ro-
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kan hahmo tekee hykerryttävästi naurettavaksi armeijan sisäisen hierarkkisen kurikulttuurin, jota Timo K. Mukka myöhemmin kuvailee onnistuneesti ihanassa ja kriittisessä
romaanissaan Täältä jostakin (1965). Sekä O’Hara että Rokka on kirjoitettu joukkonsa
selviytyjiksi. Hahmot muistuttavatkin toisiaan itsepäisyydessään, omanarvontunnossaan ja nöyristelemättömyydessään. Molemmat tuottavat lukijalle riemullista nautintoa kyseenalaistamalla senhetkisen yhteisönsä vakiintuneita ja usein täysin tolkuttomia
käytäntöjä. Perimmäinen syy siihen, miksi Rokan hahmo jaksaa ihastuttaa lukukerrasta
toiseen, on kohdallani kuitenkin kotoisen henkilökohtainen. Rokan maailmassa olemisen tapa − ”Mut nii se on jot suru ei tähä takkii sovi” − ja eteläkannakselainen murre
muistuttavat erehdyttävästi rakkaan mummovainaani vastaavia. Tuntematon päästää
lukijan sisälle miesten väliseen ystävyyteen ja nauruun ja selviytymiskeinoihin absurdeissa olosuhteissa. Onko sitä paitsi missään romaania, joka sekä alkaisi että loppuisi
niin kertakaikkisen puhuttelevasti? Ironinen, mutta lämpöistä hellyyttä kerrottaviaan
kohtaan tunteva kertojan ääni suorastaan tikahduttaa: se naurattaa ja itkettää samanaikaisesti.
Tuulen viemää ja Tuntematon sotilas ovat paitsi järkyttävän hyviä romaaneja, myös
järkyttäviä muistutuksia. Vetäytymistaisteluiden epätoivossa Kannaksella 1944 kapteeniksi ylennetyn komppanianpäällikkö Kariluodon kuoleman yhteydessä kiteytyy koko
sodan järjettömyys:
Jorma Kariluoto oli maksanut veronsa ihmisten yhteiselle tyhmyydelle.
Niin olivat tehneet myöskin Virolainen, Rekomaa, Heikinaro, Pokki,
Vähä-Martti, Hellström, Lepänoja, Airila, Saastamoinen, Häkkilä, Elo, Uimonen, Vartio, Suonpää, Mikkola, Yli-Hannu, Kuusenoja, Kalliomäki, Vainionpää, Ylönen ja Teerimäki. Heidät siunattiin kaikki kentälle jääneinä. [−−] Venäläiset työjoukot hautasivat heidät yhdessä pataljoonan muiden kaatuneiden
kanssa suon laitaan lähelle Sarastien komentopaikkaa. (TS 392−393.)
Tuntemattoman katkelman sukunimiluettelo vaikuttaa persoonattomalta ja tylyltä.
Samanlaisia loputtomia luetteloita löytyy joka kirkonkylän hautausmaalta. Linnan romaani on kuitenkin onnistunut tuomaan nämä tavallisen suruttomat pojat, jotka hätäisesti haudataan tuntemattoman ja unohdetun suon laitaan, hyvin lähelle. Siksi niiden
menetys tuntuu hirvittävältä.
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Tuomas Juntunen

Arki, myytit ja moderni. Näkökulmia kieleen, kirjallisuuteen
ja kulttuuriin 24.–25.5.2007, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaine ja Kirjallisuudentutkimuksen
valtakunnallinen tutkijakoulu järjestivät seminaarin, jossa tarkasteltiin arjen esittämistä
ja myyttien roolia kielessä sekä modernissa kirjallisuudessa ja kuvataiteissa. Seminaaria
tukivat myös Helsingin yliopiston Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos ja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Avaussanoissaan tutkijakoulun koordinaattori, FT Vesa Haapala totesi, että arjesta
on tullut yhä kiinnostavampi kysymys modernissa yhteiskunnassa, jossa arki on teollistumisen ja ajan standardoinnin myötä järjestäytynyt ja yhdenmukaistunut. Kuten
ranskalaiset filosofit Henri Lefevbre ja Michel de Certeau ovat kuvanneet, arki toimii
yhteiskunnan eri osa-alueita yhdistävänä kudoksena, jossa tehdyt ratkaisut luotaavat
ja rakentavat yhteiskunnallis-poliittista järjestystä. Toisaalta arki on elämän mykkä
perusta, joka rakentuu ihmisen intuitiivisen ja irrationaalisen toiminnan varaan. Tätä
perustaa ilmaisevat myytit, joiden hyödyntäminen on yksi modernin kirjallisuuden
tunnusomaisimpia piirteitä. Myytit kertovat ihmisestä sen, mikä jää tieteelliseltä maailmankatsomukselta tavoittamatta.
Torstain pääpuhujia olivat Helsingin yliopiston dosentti ja professori emerita Auli
Hakulinen sekä Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori Lea Rojola. Hakulinen käsitteli arkikeskustelujen oletettua banaaliutta ja kiisti käsityksen arkikielen
sattumanvaraisuudesta. Keskustelunanalyyttisen metodin avulla Hakulinen osoitti
monien puhekielen piirteiden olevan säännönmukaisissa tehtävissä toimivia vuorovaikutuksen keinoja.
Lea Rojola tarkasteli kahvinjuonnin motiivia Maria Jotunin tuotannossa. Hänen
mukaansa arkinen neuvokkuus, jota Jotunin naiset osoittavat kiertäessään miesten kahvinkeitolle asettamia esteitä, näyttää miten naiset ovat eri tavoin pystyneet vastustamaan heihin kohdistuvia alistamisen mekanismeja. Jotunin arkitematiikan analyysia
jatkoi iltapäivän ensimmäinen puhuja, FT Riikka Rossi Helsingin yliopistosta. Rossi tarkasteli Arkielämää-romaanissa ilmeneviä arjen ulottuvuuksia, sen yhteisöllisyyttä
luovaa myönteistä vaikutusta ja toisaalta erityisesti naisten mahdollisuuksia rajoittavaa
yhdenmukaisuuden painetta, jonka ulkopuolelle muutamat henkilöhahmot tietoisesti
jättäytyvät.
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Tämän jälkeen FL Milla Peltonen Turun yliopistosta käsitteli Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä −romaanin kerrontaa arkitiedon ja barthesilaisittain tulkittujen,
ideologian välikappaleiksi ymmärrettyjen myyttien näkökulmasta. Tauon jälkeen FM
Eva Johansson Åbo Akademista tulkitsi Ingegerd Lundénin novellia ”Ett småstadsöde”
esimerkkinä 1930-luvun suomenruotsalaisen kirjallisuuden realismista, joka on tutkimuskohteena jäänyt ruotsinkielisen modernismin varjoon. Johanssonin mukaan realismi ja modernismi ovat kuitenkin hedelmöittäneet toisiaan nimenomaan proosan
alueella. Modernia elämää on kuvattu yhtä lailla realismin kuin modernismin keinoin.
Päivän päätteeksi FL Katja Seutu Helsingin yliopistosta pohdiskeli runon mahdollisuutta olla arkinen. Puheenomaisuus, realististen henkilökuvien luominen ja arkisten
elinympäristöjen kuvaaminen ovat piirteitä, jotka tuovat arkisuutta nykylyriikkaan.
Runon arkisuutta käsitteli myös perjantaina puhunut Vesa Haapala, joka tarkasteli
1960-luvun yhteiskunnallisuuden vaikutusta muuan muassa Kari Aronpuron lyriikkaan.
Perjantain pääpuhujia olivat taidehistorian professori Riitta Konttinen Helsingin
yliopiston taiteiden tutkimuksen laitokselta ja ranskan kielen professori Mervi Helkkula Helsingin yliopiston romaanisten kielten laitokselta. Riitta Konttisen aiheena olivat
suomalaiset kuvataiteilijapariskunnat ”modernismin murroksessa” maailmansotien välisenä aikana. Konttinen pohdiskeli erityisesti perinteisen miehisen taiteilijaneron myytin soveltumista modernien taiteilijaparien arkielämään ja naistaiteilijan uudistuvaa
roolia. Mervi Helkkula tarkasteli arkisuuteen usein liitetyn toistuvuuden ilmenemistä
Marcel Proustin, Samuel Beckettin ja Antti Hyryn kerronnassa. Erityisen kiinnostava
oli Helkkulan huomio, että toistuvuutta korostava aikamuoto häviää Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanisarjan suomennoksesta ranskan ja suomen erilaisen imperfektin
vuoksi.
Lounastauon jälkeen kuultiin Vesa Haapalan esitelmän ohella kaksi tulkintaa Raamatun myytteihin perustuvista arjen esityksistä kirjallisuudessa. FM Silja Vuorikuru
Helsingin yliopistosta käsitteli Aino Kallaksen Sudenmorsiamen muodonmuutostematiikkaa versiona kristillisistä syntiinlankeemuksen ja uskonnollisen kääntymyksen motiiveista. Seminaarin päätteeksi FM Tuomas Juntunen Helsingin yliopistosta tarkasteli
arjen synnystä kertovan ja sen olemusta selittävän syntiinlankeemusmyytin kuvaston ja
teemojen merkitystä Juha Seppälän Sydänmaa-romaanissa.
Arjen ja realistisuuden tutkiminen vaikuttaa saavan yhä enemmän jalansijaa niin
proosan kuin lyriikankin nykytutkimuksessa. Toivoa sopii, että Arki, myytit ja moderni
-seminaari olisi alkusysäys uusille seminaareille, joissa nyt esillä olleita tutkimuksen
suuntia pohdittaisiin monitieteisesti lisää.
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Tekstikriitikot
verkostoituivat
Torstaina 24. toukokuuta joukko tekstikritiikin alan tutkijoita kokoontui Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan perustamaan valtakunnallista tekstikritiikin
ja tieteellisten editioiden Variantti-tutkijaverkostoa. Paikalla oli kolmisenkymmentä tutkijaa ja muistiorganisaatioiden edustajaa kuudesta eri kaupungista.
Edustetut tutkimusalat vaihtelivat klassillisesta filologiasta teologiaan ja historiasta
kirjallisuudentutkimukseen.
Perustamistilaisuuden olivat kutsuneet koolle Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran EDITH – Suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikkö sekä systemaattisen teologian tutkijatohtori Olli
Hallamaa ja akatemiatutkija, yleisen historian ja kirkkohistorian dosentti Tuomas
Heikkilä Helsingin yliopistosta.
Suomessa laaditaan aktiivisesti tieteellisiä editioita koti- ja ulkomaisesta kirjallisuudesta, mutta alan yhteistyö on ollut
tähän asti pitkälti tutkimusalakeskeistä. Perustettu Variantti-verkosto pyrkii
muun muassa edistämään tekstikritiikin
alan tuntemusta, tiedotusta ja metodologista keskustelua sekä editiohankkeiden
välistä yhteistyötä.
Verkosto on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tieteellisistä editioista kiinnostuneille. Editiohankkeissa työskentelevien
tutkijoiden ohella Variantti pyrkii yhdistämään myös muita tekstikritiikin alaa sivuavia tutkijoita ja muita toimijoita. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä Variantin

toimintatavoitteita lähellä ovat muun
muassa käsikirjoitusten tutkimus, geneettinen teoria ja kirjahistoria sekä sähköisiä
korpuksia hyödyntävä tutkimus.
Verkoston toiminnasta tiedotetaan
sähköpostilistalla, jolle kuka tahansa voi
liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko@helsinki.fi. Variantin verkkosivut
perustetaan osoitteeseen www.edith.fi/
variantti, jossa on jo saatavilla joitakin perustietoja verkostosta ja josta pääsee alaan
liittyvälle linkkisivustolle.

Sakari Katajamäki
Lisätietoja saa EDITHin erikoistutkija
Sakari Katajamäeltä (sakari.katajamaki@
finlit.fi; p. 0201 131285).
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Poliittisen käsitteestä ja kirjallisuudentutkimuksen
monimuotoisuudesta

Kristina Malmio esitti Avaimessa 2/2007 kysymyksiä ja tarkennuksia postuloimalleen
”Hekanahon” hahmolle, josta en tunnista sen paremmin itseäni kirjoittajana kuin esittämiäni käsityksiäkään. Käsitykseni mukaan vapaata ajattelua vainoavan feminatsin
muotokuvan taustalla on aiemmassa kirjoituksessani esiintyneen poliittisuus-käsitteen
väärinymmärrys, joka yhdistää sekä Malmion ad hominem -argumentointia että kirjallisuuden(tutkimuksen) ja politiikan suhteita kyselevää pääkirjoitusta. Kommentoin
seuraavassa lyhyesti Malmion tulkintoja mutta ennen kaikkea keskustelen vallan ja poliittisuuden käsitteistä ja niiden merkityksestä humanistille. Sanoudun myös irti Avaimessa 2/2007 esitetyistä tavoista puhua ”poliittisesta” tutkimuksesta, joka poikkeaisi
jyrkästi ”ei-poliittisesta”, ikään kuin aidommin tutkimuksellisesta lähestymistavasta.
Nähdäkseni laajemmin ymmärretty poliittisuuden käsite auttaa analysoimaan toimintaamme kattavammin kuin ajatus politiikasta vaaliviikkoihin rajautuvina valintoina tai
keskusteluna kirjallisuudentutkimuksen yhteiskunnallisuudesta.
Kun politiikka tulkitaan keskenään kilpaileviksi poliittisiksi agendoiksi, se sijoittuu
eri tasolle kuin puhe poliittisuudesta laajemmassa merkityksessä – käsitteenä, joka viittaa esimerkiksi foucault’laiseen vallan analytiikkaan ja ajatukseen siitä, kuinka subjekteina toimimme aina suhteessa tuottavaan ja rajoittavaan valtaan. Väite, että tutkijan
jokaisella valinnalla tai vaikenemisella on myös poliittinen ulottuvuutensa, ei siis esitä
yhtä politiikan/yhteiskunnallisen toiminnan piiriin kuuluvaa ohjelmaa, johon tutkijoiden tulisi sitoutua tullakseen hyväksytyiksi. Omasta näkökulmastani kysymys, pitääkö
kirjallisuudentutkimuksen olla poliittista, on hullunkurinen: koska mikään toimintamme ei tapahdu vallan verkostojen tuolla puolen, kaikki toimintamme on vääjäämättä yhdeltä ulottuvuudeltaan poliittista. Tätä vallan kaikkialle kirjoittautumista on
tapana analysoida esimerkiksi juuri poliittisuuden käsitteen avulla. Kirjallisuuden- ja
kulttuurintutkijoille työkaluja ovat tarjonneet esimerkiksi Michel Foucault’n kirjoitukset diskursiivisesta vallasta sekä monet Louis Althusserin ideologiakritiikin edelleenkehittelyt.
Alan Sinfield, arvostettu brittiläinen Shakespeare- ja queer-tutkija, kirjoittaa teoksessaan Cultural Politics – Queer Reading (2007), kuinka jo esimerkiksi käsitys, ettei
Shakespearen tuotanto ja tutkimus olisi myös poliittista, on nimenomaan poliittinen
ajatus. Niinpä ajatus poliittisuudesta osoittautuu kerran toisensa jälkeen vaikeasti tunnistettavaksi, kun käsitteellä viitataan piilevien valtasuhteiden esiin kirjoittamiseen
ja jokaisen tutkijan toimijuuden tulkitsemiseen valtasuhteissa rakentuvaksi. (Sinfield
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2007, viii, 80–81.) Tästä ymmärtääkseni on kyse siinäkin, kun Kristina Malmio samastaa ongelmallisen kapeasti poliittisuuden vaaleissa äänestämiseen ja tulkitsee ainoastaan
amerikkalaiskampuksilla esiintyvän tarpeita turvata akateemisen toimintaympäristön
moniarvoisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus (Hekanaho 2007, 76; Malmio
2007, 86–87). Oman käsitykseni ja kokemukseni mukaan tämä keskustelu koskettaa
yhtä lailla suomalaista yliopistoa, jolloin tuntemani ja seuraamani angloamerikkalaisena alkaneen kiistan esitteleminen ja taustoittaminen lienee hyödyllistä myös kotimaisessa kontekstissa. Emme täällä toimi sen kummemmin lintukodossa kuin esimerkiksi
itselleni tärkeät yhdysvaltalaiset kollegat, jotka tekevät tutkimus- ja opetustyötään huomattavan moni-ilmeisen English-oppiaineen sisällä. Sen suhteen en ole kotikontekstissanikaan puolueeton, tuleeko yliopistojen taata opiskelijoilleen ja työntekijöilleen
oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja keskinäisiä erojamme kunnioittava toimintaympäristö ja tuleeko esimerkiksi opettajuutemme tukea tätä.
Kirjoittaessani tutkimuksesta, sen avoimuudesta, moniarvoisuudesta, läpinäkyvyydestä sekä tutkijan kyvystä ja valmiudesta reflektoida omaa tutkija- ja kirjoittajapositiotaan kirjoitin – mistäpä muusta kuin juuri poliittisuudesta. Foucault’ta seuraillen
esitän, että tutkija/lukija tuo väistämättä mukanaan jokaiseen lukemisaktiin ne vallan
verkostot, jotka häntä lukevana, kysyvänä ja tutkivana subjektina tuottavat. Siksi jokainen kohtaamisemme tekstien kanssa on yhdeltä ulottuvuudeltaan poliittinen. Laajassa
merkityksessään poliittista lukijuutta voisi kuvata esimerkiksi käsitteellä valtasensitiivinen tutkimusote (Hekanaho 2007, 78). Feministisen, postkoloniaalisen ja queertutkimuksen tavoin monissa tutkimussuuntauksissa tutkijan oman position reflektio
kirjoitetaan yleensä näkyviin. Se ei silti merkitse, että vain nämä tutkimussuuntaukset
olisivat tarkoittamassani mielessä poliittisia tai että niiden tekijät tulkitsisivat tutkimuksen karkeasti politiikan tekemisen välineeksi. Sen sijaan kyky ja valmius analysoida omaa tutkijapositiota kuuluvat aina hyvän tutkijan valmiuksiin: lukijoina tuomme
aina mukanamme oman lukijuutemme tuottavat vallan ja kielen yhteen kietoutumat.
Tässä mielessä muuttujat kuten sukupuoli, luokka, seksuaalisuus jne. joka tapauksessa
kirjoittautuvat kaikkiin kohtaamisiimme esimerkiksi tekstien kanssa.
Merkityksellistä on näiden muuttujien analysoiminen ja reflektoiminen osana
omaa toimijuutta; tässä mielessä kaikki lukeminen on vääjäämättä poliittista, ei siinä
merkityksessä, että kirjallisuudentutkimus olisi tehokkain tapa tuottaa konkreettisia
muutoksia yhteiskuntaan! Sen sijaan en ole missään esittänyt, että kaikki toimintamme olisi redusoitavissa politiikan tekemiseen. Politiikasta, erityisesti sen reaktionaarisessa muodossa, kirjoitin esitellessäni Daphne Patain ja Will H. Corralin toimittaman,
avoimesti yliopistopoliittisen Theory’s Empire -antologian (2005) taustaa ja kontekstia.
Omaan poliittisuuden ymmärrykseeni liittyy tietty kirjoittamisen integriteetin vaatimus: tottahan tekstejä voi lukea vastakarvaan ja kuin piru raamattua, mutta olennaista
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on kommunikoida tämä valinta ja sen konteksti lukijalle. Jos lukee nimenomaan yliopistopoliittiseksi, useita tutkimussuuntauksia vastustavaksi ”toisinajattelun kokoelmaksi” toimitettua teosta, on minusta paikallaan tuoda tämä tosiseikka esiin silloinkin,
kun ryhtyy tarkastelemaan teosta jostakin muusta näkökulmasta. Tämä on nähdäkseni
yksi osa tutkijan jatkuvan oman toiminnan reflektoimisen vaatimusta. Kristina Malmion tavoin en lukenut ”Hekanahon” tekstiin tosikkomaista kiihkoilua, vaan luin sen
nimenomaan piruilevana asettumisena ”kampusten epäpoliittisen vapauden” puolustajien diskurssiin. Kyse lienee pikemminkin ivasta kuin vallankumousromantiikasta.

Pia Livia Hekanaho

Lähteet
Haapala Vesa ja Riikka Rossi 2007: Hajamietteitä vaaliviikkojen jälkeen. Avain 2, 2–4.
Hekanaho, Pia Livia 2007: Teorian vastaisku: pitääkö humanistin äänestää republikaaneja? Avain 1, 76–79.
Malmio, Kristina 2007: Voiko suomalainen kirjallisuudentutkija äänestää USA:n vaaleissa? Avain 2, 86–88.
Sinfield, Alan 2007: Cultural Politics – Queer Reading. 2. ed. London: Routledge.
Theory’s Empire. An Anthology of Dissent 2005. Toim. Daphne Patai ja Will H. Corral.
New York: Columbia University Press.
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Vallasta ja konteksteista

Kommentoin tässä muutamaa Pia Livia Hekanahon ”Poliittisen käsitteestä ja kirjallisuudentutkimuksen monimuotoisuudesta” −kirjoituksessa esiintyvää väitettä.
Hekanahon väite 1: Malmio argumentoi ”ad hominem”.
Ainoat ad hominem eli henkilöön kohdistuva argumentit, joita käytän, tulevat nyt:
Hekanahon väite, jonka mukaan minä argumentoin ad hominem, on argumentointia
ad hominem.
Lisäksi Hekanahon kirjoitus ”Teorian vastaisku: pitääkö humanistin äänestää republikaaneja?” Avaimen numerossa 1/2007 täyttää ad hominem-argumentoinnin tuntomerkit. Hänelle Theory’s Empire -kirjassa olennaista on se, että teos on tietynlaisten
henkilöiden, ”tunnettujen yliopistokonservatiivien”, toimittama (Hekanaho 2007,
76). Minun mielestäni kulloinkin arvioitavana oleva teos on arvioitava sen sisällön perusteella.
Hekanahon väite 2: Poliittisuus ja siihen liittyvät argumentit ja tulkinnat.
Väite 2a. Malmio ja Avaimen toimittajat Haapala ja Rossi ymmärtävät Hekanahon
kirjoituksessa esiintyvän poliittisuus-käsitteen väärin, liian kapeasti.
Väite 2b: Laajempi poliittisuus-käsite on hyödyllinen tutkimuksessa.
Siihen, miten Hekanaho tässä numerossa olevassa vastineessaan argumentoi tutkimuksen laajemman poliittisuuden puolesta, ei minulla ole huomauttamista. Foucault
ja Althusser taitavat tässä vaiheessa olla jo kaikille tuttuja, eikä Hekanaho tuo keskusteluun tältä osin mitään uutta. Hän perustelee kantansa usein esitetyillä väitteillä ja
ajatuksilla. Voin hyvin hyväksyä nämä argumentit, mutta samalla ne herättävät minussa seuraavanlaisia kysymyksiä: Onko valta oikeasti joka paikassa, aina ja kaikkialla ja
määrittää kaikkea toimintaamme? Onko valta ainoa tai ensisijainen ihmisen toimintaa
ohjaava motiivi? Onko olemassa muita toiminnan motiiveja? Millä perusteella valtaa
pidetään ihmisen toiminnan perimmäisenä motiivina? Riippuvatko toiminnan motiivit kontekstista? Minkä perusteella voimme tietää, että nimenomaan tämä konteksti
− valta − on ”pysyvä” tai ensisijainen, ”taattu”? Minkälaisessa kontekstissa tällainen
näkemys syntyy, kasvaa, saa valtaa? Minkälainen ihmiskäsitys löytyy tämän ajatuksen
taustalta? Millä perusteella valta on valittu tutkimuksen ”pysyväksi” kontekstiksi?
Ehkä minä ja Avaimen toimittajat Haapala ja Rossi ymmärsimme Hekanahon käyttämän poliittisuus-käsitteen ”väärin” siksi, että Hekanahon Theory’s Empire -teokseen,
sen toimittajiin ja kirjan kontekstiin kohdistama kritiikki (Hekanaho 2007, 76–79)
osittain oli poliittista sanan kapeassa merkityksessä?
Väite 2 c: ”Malmio [--] tulkitsee ainoastaan amerikkalaiskampuksilla esiintyvän tar-
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peita turvata akateemisen toimintaympäristön moniarvoisuus, oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvoisuus”.
Esitän, että konteksti on erilainen. Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja keskinäisiä eroja kunnioittava toimintaympäristö – kyllä, ilman muuta, niin USA:ssa kuin
Suomessa. Mutta: Suomen historia, politiikka, maantieteellinen sijainti, väestöpohja
ja niin edelleen on toisenlainen kuin USA:n. Näin kattavien erilaisuuksien voi olettaa
synnyttävän kovin toisennäköisiä lukijoita ja vallan verkostoja: esimerkiksi erilaisia suhtautumisia kirjallisuustieteellisiin antologioihin.

Kristina Malmio

Lähteet
Hekanaho, Pia Livia: Teorian vastaisku: pitääkö humanistin äänestää republikaaneja?
Kirjallisuudentutkimuksen aikakausilehti Avain 1/2007, 76-79.
Theory’s Empire. An Anthology of Dissent. Toim. Daphne Patai ja Will H. Corral. Columbia University Press 2005.

Keskustelu kirjallisuudentutkimuksen poliittisuudesta päättyy tällä erää tähän.
Kiitämme keskustelijoita virkistävistä puheenvuoroista!
Avaimen toimitus
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Tahto transsendenssiin?
Hanna Ruutu: Patterns of Transcendence.
Classical Myth in Marina Tsvetajeva’s Poetry of the 1920s. Helsinki: University of
Helsinki 2006. 158 s.
Hanna Ruudun väitöskirja Patterns of
Transcendence Marina Tsvetajevan (1892–
1941) mytopoeettisista strategioista on
uusi puheenvuoro Tsvetajeva-tutkimukseen. Tutkimuksen johdannossa korostetaan, että vaikka Tsvetajevan myyttien käyttöä on tutkittu eri yhteyksissä ja
hyvin erilaisista näkökulmista, mikään
tutkimus ei ole käsitellyt samaa kokonaisuutta kuin Ruudun väitöstyö. Kirjoittaja
on ottanut analysoitavakseen Tsvetajevan
1920-luvulla kirjoittamia runosikermiä,
runoelmia, runoja sekä kaksi lyyristä tragediaa, joissa kaikissa klassinen perinne
ja myytit ovat etusijalla, usein ”klassisten
henkilöhahmojen” (”classical personae”),
kuten Sibyllan, Ariadnen, Faidran ja Eurydiken, välityksellä; huomion kohteena
ovat kuitenkin myös ”mytologiset juonet
ja teemat”.
Johdannossa esitetyt tutkimuskysymykset kuulostavat laajoilta ja kunnianhimoisilta, epäilemättä myös innostavilta, haastavilta ja Tsvetajevan kohdalla
relevanteilta. Tarkoituksena on osoittaa,
miten Marina Tsvetajeva ottaa haltuun
klassisen materiaalinsa ja kirjoittaa uudelleen antiikin myyttejä. Erityishuomio
kohdistuu luovuuden problematiikkaan
ja siihen, miten klassisten myyttien käyttö suhteutuu Tsvetajevan ”tekijämyyttiin”

(”authorial myth”). Omaperäisimpiin,
vaikeimmin luokiteltaviin ja siten kiehtovimpiin venäläisiin 1900-luvun runoilijoihin kuuluvan Tsvetajevan poetiikan
on usein nähty liikkuvan venäläisen modernismin eri suuntausten, koulukuntien
ja niiden sovittamattomiksi luonnehdittujen esteettisten periaatteiden välillä,
joiden puitteissa suhtauduttiin myyttiin
hyvin eri tavoin. Samalla Tsvetajevan
mieltymys mytopoeiaan liittyy runoilijan
kuuluisaan taipumukseen luoda itsestään
myyttiä. Mytologisten naishahmojen keskeisyyden korostaminen Tsvetajevan teksteissä sekä transsendenssin käsite Ruudun
kirjan otsikossa herättävät myös odotuksia lukijoissa, jotka ovat kiinnostuneita
Tsvetajevasta naisrunoilijana ja joita kiinnostaa runoilijan kiitetty ja kiistelty tapa
rakentaa ja purkaa sukupuolieroa.
Otsikkoon nostettuja käsitteitä myytti
ja transsendenssi, samoin kuin muita avaintermejä, kuten edellä mainittua tekijämyyttiä, on opinnäytteissä tapana pohtia,
määritellä ja problematisoida mahdollisimman perinpohjaisesti, mutta sellainen
elementti puuttuu Ruudun väitöskirjasta melkein kokonaan. Käsitteet otetaan
kuin annettuina, itsestäänselvyyksinä,
niillä toki operoidaan koko ajan, mutta
niiden määrittelemisen erilaisia mahdollisuuksia ja traditioita ei sen kummemmin pohdita. Tämän seurauksena jäävät
epämääräisiksi myös tekijän käyttämät
teoriat ja metodit. Työstä puuttuu yleisempi tekijyyden sekä luovuuden problematiikan teoreettinen pohdinta. Tsvetajevan ”haltuun otettu”, ”peritty [myyttinen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

73

Arvostelut

ja klassinen] aineisto” (esim. s. 7, 26,
140) ymmärretään ilmeisesti luomisen
ja merkityksenannon välineinä sekä jonkinlaisina pohjateksteinä, mutta näiden
pohjatekstien tarkempi status jää Ruudun tutkimuksessa epäselväksi. Johdanto-luvun alaluvussa ”Tsvetajevan lähteet”
(”Tsvetajeva’s sources”) korostetaan ja perinpohjaisesti dokumentoidaankin, että
Tsvetajevan ”lähteinä” klassisen perinteen
ja myyttien yhteydessä toimivat mitä moninaisimmat kirjoitukset antiikin ajoista
hänen omaan aikaansa. Tutkimuskysymysten asettelussa puhutaan kuitenkin
”alkuperäisten myyttien” muokkaamisesta (s. 26, ”shape[s] the original myths”) tai
”perinteisten tekstien käsittelemisestä” (s.
25, ”treatment of traditional texts [such
as the Classical myths]”). Tsvetajevan tapaa käyttää myyttejä nimetään monella
eri tavalla: edellä mainitun ”haltuunottamisen” (”appropriation”), ”muokkaamisen” (”shaping”) ja ”käsittelemisen” (”treating”) lisäksi tutkimuksessa esiintyvät
vuorotellen ilmaisut ”uudelleenkirjoittaminen” (”rewriting”), ”uudelleenkertominen” (”retelling”) ja ”tulkitseminen”
(”interpreting”), jotka korostavat Tsvetajevan luovaa otetta hyvin yleisellä tasolla. Näiden ilmaisujen käytön erilaisia
mahdollisuuksia ja perinteitä kirjallisuudentutkimuksessa ei pohdita. Vastaavasti eksplikoimattomaksi jää tutkijan oma
positio suhteessa myyttien tutkimisen perinteeseen kirjallisuudentutkimuksessa.
Käyttämäänsä metodia Ruutu luonnehtii
vain yleisesti ”tekstuaaliseksi lähilukemiseksi” (”textual close reading”) eikä viittaa
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sen yhteydessä spesifimpään teoreettiseen
tai metodologiseen kehykseen. Johdantoon sijoittuvassa alaluvussa ”Tutkimus”
(”Scholarship”) käydään läpi vain väitöskirjan aiheeseen liittyviä kansainvälisiä Tsvetajeva-tutkimuksia. Kuvaavaa on
myös se, että väitöskirjan lähdeluettelosta
melkein kolme neljäsosaa on Tsvetajevatutkimusta, jonka kanssa Ruutu toki käy
ansiokkaan intensiivistä dialogia.
Sekä johdannossa että seuraavien lukujen yksittäisissä analyyseissa transsendenssi näyttää tarkoittavan pääasiallisesti
aineellisen maailman rajojen ylittämistä,
pääsyä hengelliseen, tuonpuoleiseen valtakuntaan. Sen yhteydessä Ruutu puhuu transsendenssi-juonesta, jonka hän
ymmärtää ”runoilijan synnyn” (”poet’s
coming-into-being”) metaforana. Ruutu valottaa sitä venäläisen symbolismin
uusplatonismin kontekstissa keskittyen
monipuolisesti seksuaalisuuden ja luovuuden välisen suhteen tärkeyteen venäläisille modernisteille ja sen merkitykseen
Tsvetajevalle. Keskeisenä Ruutu näkee
platoniseen Erokseen liittyvän kuvaston
sekä tämän kuvaston yhteyden materiaalisen ja immateriaalisen, ruumiillisen ja
hengellisen, kuolevaisen ja kuolemattoman dikotomiaan. Jo Tsvetajevan 1920luvun alussa kirjoitetuissa ”folklore-runoelmissa” (”folklore poèmas”) näkyy,
miten erilaisia asetelmia tästä dikotomiasta rakentuu, miten dualismi puretaan
ja rakennetaan uudelleen, miten erilaisia kuvioita näistä kahdesta poolista voi
syntyä, miten niiden synteesiä etsitään
ja samalla kyseenalaistetaan luovuuden

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIN

•

2007

•

3

Arvostelut

merkeissä. Itse dikotomista ajattelumallia
ei kuitenkaan perinpohjaisemmin problematisoida. Ehkä siihen olisi auttanut
syvempi sukupuoliulottuvuuden analyysi. Vaikka jo johdattelevasta osiosta käy
ilmi, että Tsvetajevan luova, seksuaalinen
ja hengellinen subjekti on usein nimenomaan nainen, Ruudun lähestymistapa
antaa heti alussa ymmärtää, että teoreettisempiin pohdintoihin siitä, mitä tässä
kysymyksenasettelussa merkitsee sukupuoli, ei mennä. Siihen, miten sukupuoli voi liittyä transsendenssi-käsitteeseen
luovuuden problematiikan ja tekijämyytin yhteydessä, viitataan melko lyhyesti,
samalla tavoin kuin Tsvetajevan androgyynisiksi luokiteltaviin fantasioihin.
Johdanto-luvun loppupuolella mainitaan myös tutkimuksen kontekstit ja
intertekstit, joiden valintaa ei kovin tarkasti valoteta. Tsvetajevan analysoituja
teoksia luetaan ”hänen muun tuotantonsa ja luovuuden periaatteittensa valossa”
(s. 26); aineistoon kuuluvat muun muassa myös Tsvetajevan julkaistujen tekstien aikaisemmat luonnokset ja hänen
muistiinpanonsa. ”Tarvittaessa” esitellään
myös relevanteiksi katsottuja kulttuurisia
ja kirjallisia perinteitä, kuten ”klassinen,
romanttinen tai symbolistinen” (ibid.), ja
viitataan myös muiden (varsinkin venäläisten) modernistien tuotantoon. Mukaan tulevat myös viittaukset Tsvetajevan
elämään, ennen kaikkea hänen kuuluisaan ja intohimoiseen kirjesuhteeseen
Boris Pasternakin kanssa. Tämän yhteyden kautta on runoilijan 1920-luvun
tuotantoa aikaisemminkin luettu. Edellä

mainittu mytopoeettisen aineksen kietoutuminen Tsvetajevan taipumuksiin
luoda itsestään myyttiä sekä runoilijan
tuntemien modernististen virtausten tapa
sulattaa yhteen taide ja elämä (Tsvetajevan tapauksessa kovin dramaattinen elämä), todellisuus ja koko olemassaolon
luomisprosessi, toki oikeuttavat biografisten tekstien mukaan ottamisen. Mutta tässäkin olisi ollut kiinnostavaa lukea
pohdintoja tekijän tutkimusstrategian
teoreettisista ulottuvuuksista ja implikaatioista. Samassa yhteydessä olisi ollut
hyödyllistä pohtia puhuvan subjektin
problematiikkaa.
Itse kaunokirjallisten tekstien tulkinnat, joihin paneudutaan työn kolmessa
käsittelyluvussa, todistavat, että Ruutu
osaa lukea tarkkaan ja dokumentoida
tulkintojaan myös paikoin hyvin oivaltavilla muodon analyyseilla. Luentojen
intensiivisyys ja mukaansatempaavuus
huipentuvat loppua kohti. Teoreettisen ja
metodologisen kehyksen puutteen vuoksi jäävät jotkut luennat kuitenkin melko
deskriptiivisiksi. Ruumiillisen ja hengellisen tasapainoa sekä niiden välistä jännitettä ja niiden hierarkiaa pohditaan sen
sijaan monipuolisesti. Ruutu kirjoittaa
tällöin dialektisesta ulottuvuudesta (tosin taas käsitettä pohtimatta), mutta hän
nostaa havainnollisesti esiin Tsvetajevan
ambivalenteiksi, häilyviksi ja ”kaleidoskooppimaisiksi” tulkittavien ratkaisujen
merkityksiä. Yksittäisissä luennoissa ei
kuitenkaan juuri kyseenalaisteta dikotomioita syvemmin sukupuolinäkökulmasta, vaikka monesti tuodaan esille element-
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tejä ja teemoja, jotka antaisivat sellaiseen
aihetta. Näin on varsinkin luovuus-problematiikan yhteydessä: peili-motiivi, ääni
immateriaalis-materiaalisena
ilmiönä,
ruumiin ja sielun välinen suhde, äitiys,
äiti–tytär-suhde sekä imettäjä–äiti–tytärkolmio, naisten väliset suhteet, amatsonimyytti, apollonisuuden ja dionyysisyyden välinen suhde. Jos klassiset hahmot
ja myytit kerran suhteutetaan Tsvetajevan
muuhun tuotantoon ja elämäkerrallisiin
kirjoituksiin, olisi ollut valaisevaa viitata
enemmän (ainakin nooteissa) Tsvetajevan
teksteihin, jotka käsittelevät äitiyttä, äiti–
tytär suhdetta ja naisten välistä rakkautta
suhteessa luovuuteen.
Moneen työn ongelmalliseksi luonnehtimaani aspektiin olisi auttanut tutkimusaiheen sekä tutkimusongelman
täsmentäminen. Selkeämpi teoreettis-metodologinen kehys olisi mahdollistanut
myös kontekstien systemaattisemman valinnan sekä syvällisemmät ja rohkeammat
tulkinnat. Syventäminen olisi kuitenkin
vaatinut enemmän sivuja kuin väitöskirjassa nyt on (158 sivua lähdeluetteloineen
ja hakemistoineen). Tutkimus on kirjoitettu englanniksi, joten tuntuu, että se
on tarkoitettu hyvin laajalle Tsvetajevasta
kiinnostuneelle yleisölle. Ruudun kirjan
potentiaalista lukijakuntaa ovat kuitenkin ilmeisesti vain slavistit tai venäjää
osaavat lukijat, koska otteita Tsvetajevan
teksteistä ei ole englanninnettu. Myös
leipätekstissä ja alaviitteissä esiintyviä yksittäisiä venäjänkielisiä ilmaisuja englanninnetaan valikoidusti. Runo-otteiden
kääntäminen olisi ollut haastava työ, kun
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ajatellaan usein korostettua Tsvetajevan
tekstien kääntämisen vaikeutta ellei jopa
mahdottomuutta. Luulen kuitenkin, että
lukija olisi tyytynyt suorasanaiseen käännökseenkin. Venäjänkielisten tekstien
kääntäminen olisi avannut tutkimuksen
suurelle yleisölle, jota varmasti riittää
– kiinnostus Marina Tsvetajevan intohimoista runoääntä kohtaan kasvaa koko
ajan myös slavististen piirien ulkopuolella. Ja laajemman yleisön kirja kaikesta
huolimatta ansaitsisi. Teos on kirjoitettu
hyvin ja avaa uuden, kokoavamman näkökulman Tsvetajevan tapaan kirjoittaa myyttejä uudelleen. Viimeisimpänä
muttei vähäisimpänä huomiona: Hanna
Ruudulla on harvinainen kyky vetää lukija mukaan analysoitavan runoilijan luomaan maailmaan.

Viola Parente-Čapková

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIN

•

2007

•

3

Arvostelut

Omaelämäkerran
monenkirjavat juuret
Päivi Kosonen: Isokrateesta Augustinukseen. Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Atena 2007. 205 s.
Päivi Kososen teos Isokrateesta Augustinukseen on lähtenyt kirjoittajaa kiusanneesta kysymyksestä. Miten niin muka
vasta modernilla ajalla kirjoitettiin omaelämäkertaa? Kirjallisuudentutkimuksessa vakiintuneena ajatuksena on ollut,
että omaelämäkerta on vasta Rousseaun
aikaisen yksilöajattelun tulos. Kosonen
on toista mieltä.
Kosonen esittelee lukuisia esimerkkejä varhaisesta omaelämäkerrallisesta kirjallisuudesta. Hän täsmentää, että kyse ei
ole varsinaisesta omaelämäkerrasta, jota ei
antiikissa vielä tunnettu, vaan omaelämäkerrallisuudesta sen eri muodoissa. Kreikan antiikin kirjallisuutta esitellessään
hän kieltää yhä uudelleen sen kuvaavan
yksilöllistä minää, vaikka siltä voisi näyttää. Antiikin ihminen oli ennen kaikkea
julkinen, toteaa Kosonen aikaisemmista
esityksistä tuttuun tyyliin. Tässä kohdin
tunsin pettymystä: missä on luvattu kapina! Ennakoimansa käänteen Kosonen lopulta asettaa roomalais-hellenistiläisestä
periodista lähteneeseen omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Siitä eteenpäin kirjoitettu minä ei ollut enää vain retorinen
omakuva, joka täytti julkiset, tietynlaiselle kansalaiselle ja ammatinharjoittajalle
tarjotut raamit. Marcus Aureliuksen Itselleni -teos (n. 177) eroaa pelkän julkisen

minän puolustamisesta.
Kosonen käsittelee myös esikristillisiä omaelämäkertureita. Kirjansa loppuluvussa hän tiivistää hienosti kristillisen
yhteisöllisyyden tarjonneen pakopaikan
kirjoittajille, jotka olivat ensimmäisinä
vuosisatoina joutuneet kuin heitteille,
kun antiikin yksilön häivyttävä julkinen
kulttuuri rappeutui. Itse Augustinuskin
tulee tässä kohdin käsitellyksi.
Kristityistä kirjoittajista moni lienee
jotakin kuullut. Vierautensa tähden erityisen kiinnostava luku on kirjan lopettava pitkä esittely 300-luvulla eläneestä
pakana-ajattelija Lubiuksesta. Hän oli
kristittyjen painostama sofisti ja reetori,
joka kuvaa yksityiskohtaisesti muun muassa omia hulluuden tuntojaan. Lubius
nostetaan kirjan lopussa esiin varsinaisena muutoksen airuena. Kosonen spekuloi
hänessä näkyvän jopa tietoisuuden historiankäsityksen muutoksesta ja yksilön
horjuvasta paikasta uudella ajalla.
Kososen kirja on sivistävä johdatus
varhaiseen omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen, josta ei ole suomeksi ollut
saatavilla kattavaa johdatusta. Itse olisin
lukenut mielelläni perusteellisempia analyyseja teoksista, semminkin kun Kosonen erityisesti lupaa kirjallisuustieteellistä
ja teosten diskurssiin pureutuvaa lähestymistapaa pelkän esittelyn sijaan. Nyt
monet huomiot jäävät kiireisiksi ja analyysit kuin kesken. Ilman viitteitä kirjassa
on vain 160 sivua, joten tilaa olisi ollut
käsittelyiden laajentamiseen. Toki laajan
aineiston perusteellinen analysointi on aikaa vievä tehtävä.
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Tiivissäkin muodossa Kososen kirja pystyy valaisemaan antiikin omaelämäkerrallisuuden monilajista luonnetta.
Nykyisessä teoriakirjallisuudessa lukija
kohtaa usein väitteitä, joissa omaelämäkerrallisuuden lähtökohdaksi julistetaan
yhden teoreetikon näkökulman mukaan
jokin tietty antiikin retoriikasta tuttu laji.
Kun lukee useamman esityksen omaelämäkerrallisuuden nykymuodoista, näyttää siltä kuin omaelämäkerran lajiperustasta olisi kovasti erimielisyyttä. Kososen
kirjan valossa näyttää selvältä, että antiikissa sen, joka suunnitteli modernia
omaelämäkerrallista esitystä muistuttavaa teosta, oli lainattava antiikin retorisia malleja, koska valmista mallia ei ollut
tarjolla. Osa malleista oli erityisen suosittuja, esimerkiksi apologia, mutta mikään
ei ollut yksiselitteisesti modernin omaelämäkerran alkulaji. Ylipäänsä Kosonen
vastustaa lajikehityksen ajatusta.
Teoksessa pohditaan mielenkiintoisesti muun muassa Apuleiuksen Kultaisen
aasin kautta faktan ja fiktion rajoja antiikin omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa. Kosonen vertaa useampaan kertaan antiikin teoksia myöhäismodernin
kulttuurin autofiktioihin. Muuten sujuvaa esitystä häiritsi autofiktio-käsitteen
määrittely kirjassa monessa kohtaa aina
kuin uutena käsitteenä. Puolustukseksi
voitaisiin sanoa johdannon mukaisesti,
että teosta toivotaan voitavan lukea mistä
tahansa kohdasta lukijan kiinnostuksen
mukaan. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin
ollut sanasto, johon olisi voinut panna
myös joidenkin sivujen tähdellä merkityt
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sanaselitykset. Silloin olisi luultavasti saatu kiteytettyä myös Kososen käyttämä käsite ”krono-looginen järjestys” – sanahirviö, joka esiintyi erityisen monta kertaa
analyysien ohessa aina hiukan edellisestä
poikkeavasti selitettynä.
Päivi Kosonen on hyvin oppinut
kirjoittaja, joka taustoittaa analyysiansa
suomalaisille lukijoille vähemmän tutulla ranskalaisella kirjallisuudentutkimuksella. Anglosaksisesta poikkeava näkökulma on tervetullutta vaihtelua. Välillä
Kosonen tuntuu kuitenkin keskustelevan
jostakin viitatusta teoksesta kuin olettaen
lukijan tuntevan läpikotaisin omaelämäkertatutkimuksen. Hänelle itselleen aihe
lienee niin tuttu, ettei hän huomaa lukijan
putoavan kärryiltä. Yleisellä tasolla Kososen tyyli on kaunista ja sujuvaa. Mainitsemani ongelmat eivät häirinne lukijaa,
joka lukee Kososen teosta vauhdikkaasti
tutustuakseen antiikin omaelämäkerrallisuuteen. Johdatusteoksena kirja varmasti
tähtääkin juuri tällaiseen lukutapaan.

Päivi Koivisto
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Perinteisesti uusiksi
Yrjö Varpio: Väinö Linnan elämä. Helsinki: WSOY 2006. 704 s.
Kun tutkija tarttuu kansalliskirjailijan
persoonaan ja tuotantoon, on hän monen
haasteen edessä. Kansalliset suurmiehet ja
-naiset ovat kohteita, joiden käsittelyssä tutkija joutuu harjoittamaan erityistä
pieteettiä. Odotukset kansalliskirjailijan
tai klassikon tulkinnalle ovat usein kaksisuuntaiset ja ristiriitaiset: tutkijan tulisi
tuottaa kohteestaan uutta tietoa ja uusia,
yllättäviäkin tulkintoja ja olla samalla rikkomatta jo muodostettua kuvaa sankarista. Tämä on se paine, jonka pyhitettyjen
klassikoiden kansansuosio tutkijalle tuo.
Näihin haasteisiin Tampereen yliopiston Suomen kirjallisuuden emeritusprofessori Yrjö Varpio on heittäytynyt viime
syksynä ilmestyneessä tutkimuksessaan
Väinö Linnan elämä (2006). Jo teoksen
nimi kertoo Varpion lähtökohtien erilaisuudesta kansalliskirjailijan käsittelyssä.
Perinteisesti kirjailijabiografian otsikon
tulisi kuulua ”N.N:n elämä ja teokset”.
Väinö Linnan elämä on puolestaan selkeästi ja konstailemattomasti elämäkerta,
tarkkaan detaljoitu kertomus kuuluisan
suomalaisen kirjailijan vaiheista. Linnan
teokset eivät Varpion kertomuksessa pääosaa esitä, eikä tutkija ole niitä paljoakaan
teksteinä analysoinut tai tulkinnut. Poikkeuksena on Täällä Pohjantähden alla,
josta Varpio esittää oman tulkintansa.
Pääosin Varpio on luottanut faktan voimaan. Linnan teokset näyttäytyvät elä-

mäkerrassa osana kirjailijan persoonaa,
hänen toimintansa ja työnsä tuloksena.
Mutta kuten Varpio on osittanut, Linnan tuotanto elää myös omaa elämänsä.
Tätä teosten omaa elämää Varpio käsittelee melko tarkkaan kuvaamalla ja
erittelemällä teosten vastaanottoja niin
julkisuudessa kuin yksityisemmissä piireissä – esimerkiksi Urjalan asukkaiden
tai Tampereen kirjailijoiden keskuudessa.
Varpio, sanottakoon se nyt, ei muinaisen
biografismin positivistisessa hengessä selitä teoksia elämällä, mutta ehkä jossain
määrin elämää teoksilla. Tunnettuahan
on, kuinka maanisen intohimoisesti, terveyttään uhmaten Linna kirjailijan työhönsä suhtautui.
Tarkkaan ottaen Väinö Linnan elämä
on useiden rinnakkain etenevien kertomusten kudelma. Pääjuonen muodostaa
Linnan elämänkaari, mutta samalla Varpio johdattelee lukijan läpi suomalaisen
yhteiskunnan kehityskertomuksen, ei
alleviivaten vaan ikään kuin ohimennen.
Näin syntyy myös käsitys suomalaisen
kirjallisuus- ja kulttuurielämän koukeroista noin puolen vuosisadan ajalta. Tältä osin Väinö Linnan elämä on instituution historiaa. Pienempinä kertomuksina
Varpio hahmottelee muiden tamperelaisten kirjailijoiden elämänvaiheita siltä osin
kuin ne sivuavat Linnan elonpolkua. Toisia kirjailijoita ovat muiden muassa Lauri
Viita, Jaakko Syrjä, Veikko Pihlajamäki,
Harri Kaasalainen ja Ilpo Kaukovalta.
Erityisen keskeiseen asemaan nousee Linnan läheinen ystävä ja kollega Aladár Valmari, jonka lukupäiväkirjoista ja almana-
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koista elämäkerturille on ollut merkittävä
apu. Niiden perusteella Varpio välittää, ei
välttämättä aivan uutta, mutta entistä tarkemman kuvan Tampereen kirjallisesta
elämästä, Mäkelän piirin ja pirkkalaiskirjailijoiden henkilösuhteista sekä siitä henkisestä ilmapiiristä, jossa Linna pääasiassa
teoksensa kirjoitti.
Linnan henkilöhistoria aina Pohjantähden ilmestymiseen on ollut suhteellisen tunnettua Storbomin jo vuonna 1963
ilmestyneen elämäkerran johdosta, ja olihan Linna elinaikansa kirjallinen kuuluisuus, jonka elämää lehdistö ja muu media
suhteellisen seikkaperäisesti ja kunnioituksella seurasi. Linnan julkisuuskuvan
muodostuminen onkin yksi Varpion
teoksen keskeisistä kertomuksista. Varpio osoittaa, ettei kansalliskirjailijaksi
tulla yksin eliitin ja suuren yleisön hyväksymien teosten ansiosta. Kanonisoidun
aseman saavuttaminen edellyttää erilaisia
tukitekstejä, -ryhmiä ja institutionaalisia
toimia, jotka luovat kuvaa kirjailijasta ja
hänen tuotannostaan.
Väinö Linnan elämä, niin kuin elämäkerrat nykyisin usein, perustaa paljolti
haastatteluaineistolle. Varpio on itse tehnyt niistä lukuisan määrän, mutta painava lähde hänelle ovat olleet Pertti Virtarannan tiedossa olleet, mutta suhteellisen
vähän Linna-tutkimuksessa käytetyt, kirjailijan haastattelut 1970-luvulta. Haastatteluaineisto on aina ongelmallinen ja
ambivalentti tekijä tutkimuksessa. Haastatteluissa historia välittyy muistin suodattamana, jolloin siihen niveltyy erilaisia
assosiaatioita kertojan muistikerroksista.
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Haastattelutekstit eivät siis yksinomaan
siirrä faktaa vaan yhtä lailla kertomuksellistavat ja merkityksellistävät menneisyyttä. Tällöin jonkun tapahtuneen yksityiskohdan ”oikein muistaminen” on melko
merkityksetön kysymys. Tärkeämpää on
se, millaisen kuvan tutkija menneestä ja
tapahtuneesta ja muistamisesta muuhun
aineistoonsa suhteuttaen muodostaa. Totta kai tämä muodostunut kuva herättää
vastaväitteitä ja erimielisyyttä, synnyttää
keskustelua, mutta sen tulee ollakin yksi
tutkimuksen tavoite ja päämäärä.
Tärkeä osa Varpion teosta on omaa
kertomustaan välittävä runsas kuvitus.
Myös kuvakavalkadissa toteutuvat teoksen yleiset periaatteet: tradition koodi ja
uuden pyrkimys. Teos sisältää perinteiset
poseerauskuvat kirjailijan esivanhemmista, vanhemmista, sisaruksista ja kylänmiehistä. Siinä ovat pakolliset, epookkia välittävät etnografiset asetelmat työn
ääreltä ja joukkokuvat vaikkapa Urjalan
VPK:n talon rakentamisesta. Tässä marssissa Linna kuvautuu elämänvaiheidensa
mukaan hörökorvaisesta pulipääpojasta
sotisopaan sonnustautuneeksi maanpuolustajaksi, haalaripukuisesta Finlaysonin
asentajasta palavasilmäiseksi pilli-klubia
imeväksi näkijäksi ja edelleen presidentti
Kekkosen kanssa diskuteeraavaksi kansakunnan viisaaksi. Lopun kuvassa hän on
hauras ja harmaa, tyhjyyteen tuijottava
vanhus. Tämä on tuttu tarina, joka toistaa kirjallista kertomusta ja lomittuu siihen, mutta samalla kuvamateriaali kertoo
toista, katoavaisuuden kertomusta, kun
aikalaiskuvien rinnalle on tuotu kuvia
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nykyisyydestä. Niissä kansalliskirjailijan
lapsuuden kodin rauniot Urjalan Velkalan kylässä kasvavat saraheinää ja vatukkoa, Honkolan palokunnantalon portaat
puskevat voikukan lehteä ja Puuvillatehtaankatua, Linnan työmatkan pätkää,
luonnehtii kaapelityömaa, katutyöt ja
rullaluistelevat tytöt. Käkisaaren (Linnan
maatila) ja hämeenkyröläisen peltomaiseman agraari-idylliä puolestaan rikkovat
epäilyttävät muoviset puutarhakalusteet,
tv-antenni ja muoviin pakatut heinäpaalit. Nämä kuvat välittävät muutosta ja hienovaraista ironiaa. Ehkä ristiriitaisimpia
tuntoja herättää kirjan alkusivujen kuva
Urjalan kirjastosta, jonne Linnan myöhäisvuosien työhuone on säilötty viimeistä piirtoa myöten kuin pyhäinjäännös.
Kansalliskirjailijan työhuone on osa sitä
Linnalandiaa, johon kuuluvat Tuntematon sotilas -pelikortit, kahdenkymmenen
markan seteli, ”Valte Mäkisen työhuone”
Amurin työläismuseokorttelissa, Pohjantähti-lautapelit ja aina suomalaisten puhekieleen ulottuvat Linna-sitaatit.
Tuoko Varpion elämäkerta Linnakuvaan sitten jotain uutta? Kyllä, sillä
tutkijan käytettävissä on ollut laajat dokumentti- ja arkistoaineistot, kuvamateriaalit, haastatteluaineistot ja kirjailijan
henkilökohtainen tuttavuus. Väinö Linnan elämän merkitys ei kuitenkaan ole
yksin uudessa tiedossa – paljon teoksessa
on sitä tuttua ja turvallista stormbomilaisuutta – vaan ennen muuta uudessa tavassa esittää ja kertoa kansalliskirjailijan
koko kuva. Varpion esiin kaivamat uudet
lähteet muuttavat jossain määrin kerto-

musta Väinö Linnasta, ainakin täsmentävät sitä.
Lähteiltään, näkökulmiltaan ja kertomuksellisilta teemoiltaan Väinö Linnan
elämä on rikas ja monikerroksinen tutkimus. Tämä voisi aiheuttaa mittavaan
teokseen sekavuutta ja hämmentävää
ristiriitaisuutta. Varpion teksti on kuitenkin selkeää, konstailematonta ja helppoa lukea. Varpio on kirjoittanut teoksen
alkuun muutaman sivun lukuohjeet ja
perustelun elämäkertatutkimuksen oikeutuksista. Taustalla haamuilee viime
vuosikymmenten aikana esitetty ankarakin kritiikki elämäkertojen ja biografismin yhteyksistä positivismin tietoteoreettiseen traditioon. Tässä suhteessa
alkusivut ovat ikään kuin puolustusta
mittavalle työlle. Puolustelu on kuitenkin
turhaa. Ovatpa kirjallisuudentutkimuksen ”oikeaoppisuuden” puolustajat mitä
mieltä hyvänsä, on elämäkertojen arvo
kirjallisuuden julkisuuden ja suuren yleisön kannalta kiistaton. Kirjallisuus kun
ei ole ilmiö, joka eläisi tai ainakaan voisi
hyvin, jos sille joku ei sen omia sankareita
rakenna.

Risto Turunen
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Säntillisesti ja queeristi
rakkauksista, jotka eivät voi
lausua nimeään
Pia Livia Hekanaho: Yhden äänen muotokuvia. Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. 247 s.
”Kerro minulle, kuka on ystäväsi, niin
minä kerron sinulle, millainen sinä olet”,
tapasi opettajamme alaluokilla sanoa. Lausuman todenperäisyydestä ei ole takeita,
mutta Pia Livia Hekanahon väitöstutkimusta Yhden äänen muotokuvia se voisi
kuvastaakin. Hekanaho on valinnut Marguerite Yourcenarin (1903–1987) tutkimuksensa lähimmäksi ystäväksi, kumppaniksi, iltojensa ratoksi ja vuodetoveriksi
(sillä sitähän tutkimuksen teko on: päivien
ja öiden viettämistä ainakin-melkein-monogaamisessa suhteessa valitun tutkimuskohteen rinnalla). Mitä tutkimuskohde
kertoo tutkijastaan silloin, kun kyseessä
on Yourcenar? Lähtekäämme liikkeelle
Youercenarista itsestään sekä hänen tutkimusaineistona käytetystä tuotannostaan.
Myös Hekanaho aloittaa tutkimuksensa edellä esittämälläni tehtävänannolla. Hän esittelee lukijalle Marguerite
Yourcenarin, joka valittiin vuonna 1981
ensimmäisenä naisena Ranskan Akatemiaan. Näin tapahtui muiden jäsenten,
häntä ennen ”kuolemattomiksi” valittujen miesten vastustuksesta huolimatta.
Todennäköisesti räikeimmin jäsenyyttä
vastustanut Claude Lévi-Strauss vetosi,
ettei ”heimon sääntöjä” sovi muuttaa.
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Vähintäänkin mielenkiintoisessa valossa
Yourcenarin valinnan ja Lévi-Straussin
lausuman suhde näyttäytyy, kun ryhdytään tarkastelemaan, miten Yourcenarin
kirjallista tuotantoa on käsitelty esimerkiksi feministisessä tutkimuksessa. Sitä
kun on nimenomaan feministitutkijoiden, Lévi-Straussin ”heimoon” kuulumattomien, kipakalla suulla luonnehdittu
maskuliinisen kielen ja kerronnan jäljittelyksi, joka unohtaa naiset ja naisten historian. Hekanahon projektina on osoittaa
nämä luonnehdinnat perusteettomiksi ja
esitellä ristiriitaiseksi ja antifeministiseksi, paikoin jopa naisvihamieliseksi luokitellun kirjailijan tuotantoa toisenlaisesta
näkökulmasta.
Hekanahon tavoitteena on romuttaa
Yourcenarin tuotantoa koskeneita käsityksiä. Hän queerittaa tai pervouttaa niitä
metodisesti eli ohjaa lukijoita lukemaan
ja tulkitsemaan Yourcenarin tekstejä toisin. Sen sijaan, että Yourcenar kirjoittaisi aiemman, vallassa olleen käsityksen
mukaisesti mieskeskeisesti, kulttuurista
maskuliinisuutta ihannoiden ja naisia aliarvostaen, hänen teoksensa osoittautuvat
kriittisiksi, sukupuolisensitiivisiksi ja seksuaalipoliittisiksi maskuliinisuuksia kyseenalaistaviksi tutkielmiksi. Hekanahon
mukaan Yourcenarin erityisenä kiinnostuksena on homoseksuaalisen halun kirjallinen esittäminen, mikä on häveliäästi
ohitettu lähestulkoon kaikessa tutkimuksessa.
Hekanahon tutkimuksen pontena on
laajamittainen queer-teoreettinen kirjallisuudentutkimuksen kenttä. Hän tekee
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positioituneita queer-luentoja, ei niinkään
tulkintaa Yourcenarin teoksista, mikä todennäköisesti vaikuttaisi hänestä merkitykset liian lukkoon lyövältä toiminnalta. Queer-tutkimuksen eetoksena kun
on erinäisten merkitysten häilyvyyden
ja ei-perustaisuuden osoittaminen valmiiden luokitteluyritysten sijaan. Queer
tulee teoreettisesti näkyväksi Hekanahon
työssä myös siinä, miten hän esittää Judith Halberstamin Female Masculinity
-teokseen (1998) viitaten Yourcenarin
toteuttavan kirjallisuudessaan tekstuaalisen naismaskuliinisuuden strategiaa. Jopa
queer-metodisena välineenä voisi puolestaan pitää Hekanahon Eve Kosofsky
Sedgwickin teoksen Epistemology of the
Closet (1990) kaapin epistemologia -käsitteestä muotoilemaa uuskäsitettä kaapin
kielioppi, jonka ilmentymiä hän Yourcernarin teoksissa analysoi.
Kaappi (the closet) määritellään tutkimuskäsitteenä diskursiiviseksi tilaksi tai
merkitysten tihentymäksi, joka kuvastaa
kulttuurissa poikkeaviksi määritellyille
seksuaalisuuksille tarjoutuvien olemassaolon tai toteutuksen mahdollisuuksien
sekä niiden mahdottomuuden vastavuoroisuutta. Kaappia luonnehtivat Hekanahon sanoin ”julkinen salaisuus, strategiset
vaikenemiset ja hiljaisuudet sekä erilaiset
kiertoilmaukset” (s. 14). Käytännössä kaappi ilmenee esimerkiksi puheessa,
jossa hienovaraisesti vihjaillen annetaan
ymmärtää, ettei jonkun henkilön seksuaalinen orientaatio edusta odotusarvoista
heteroseksuaalisuutta vaan jotain muuta:
sitä, mitä on ”vaihtoehtona mahdoton

ajatella” (s. 23) tai mitä ei edelleenkään
voida aina lausua ääneen. Samanaikaisesti vihjaileva tai kiertelevä puhe rakentaa
seksuaalisuuksien kirjon merkityksiä. Liikutaan siis tiedontuottamisen ja vallan
alueilla, samoin kuin sellaisen politiikan,
joka jättäytyy usein näkymättömäksi.
Kyse on näkymättömäksi tekeytyvästä
tiedontuotannosta, jota näkyvästi poliittiseksi tunnustautuva ja itsensä positioiva
tutkimus pyrkii tuomaan esille. Eikä tiedontuotannon poliittisuus toki jää pelkästään seksuaalisuuksia koskevaksi.
Hekanaho kutoo homohalun esitysten tarkastelunsa verkostomaiseksi
kokonaisuudeksi, jonka keskiössä ovat
Yourcenarin tuotanto sekä homoseksuaalisuudesta kirjoittamisen perinne.
Tutkimus sitoo Yourcenarin teokset dialogisuhteeseen jo antiikista alkaneen ja
nykypäivään asti jatkuneen, alati muuntuneen homokuvausperinteen kanssa.
Perinne puolestaan keskustelee sellaisten
aiheiden kanssa kuin kieli, valta, sukupuoli, seksuaalisuus, identiteetti, subjektiviteetti, tekijyys, tieto, tietäminen ja
tiedontuotanto. Aiheet laajentavat verkkoa tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien saattelemana myös mytologioiden,
psykoanalyysin, (hetero)melankolian ja
miehisen masokismin tutkimuksiin. Hekanaho liikkuu siis varsin laajalla tutkimuskentällä, ja työn teoreettinen tausta
laajentaa sitä lisää.
Hekanahon työn teoreettisen kentän
laajuutta kuvastaa queer-tutkimuksen
monitieteinen tausta: hallitakseen sen viitekehyksen tutkijan on tunnettava myös
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monitieteisten kulttuurintutkimuksen,
feminististen teorioiden, kriittisen maskuliinisuuksien tutkimuksen sekä homoja lesbotutkimusten perinteet. Lisäksi
jälkikoloniaalisen tutkimuksen teoria ja
metodologia ovat osoittautuneet tarpeellisiksi erinäisten identiteettejä määrittävien konstruktioiden kuten sukupuolen,
seksuaalisuuden, ”rodun” ja etnisyyden
intersektionaalisuuden havainnollistamisessa. Vaikka on viisasta rajata tutkimustyön lähdeaineisto tarkasti, etenkin jos
liikutaan jo niinkin lavealla alueella kuin
Hekanahon työssä, teoreettinen laajennus juuri jälkikoloniaalisen tutkimuksen
suuntaan olisi saattanut syventää tulkintoja. Esimerkiksi toteava havainto Yukio
Mishiman omaksumista, leimallisesti
länsimaisista homoestetiikoista (s. 208)
olisi jälkikoloniaalisen teorian valossa kirkastanut pohdintaa ilmiön tuottamista
sukupuolen, seksuaalisuuden ja kohdennetusti maskuliinisuuksien esitysten merkityksistä idän ja lännen sekä uuden ja
vanhan risteyksissä. Minua jäi esimerkiksi
vaivaamaan, miksi Mishiman japanilaisia
ja länsimaisia kuvastoja ja estetiikkoja sekoittavat maskuliinisuuden ja homoseksuaalisuuden representaatiot ovat saavuttaneet kulttiaseman paitsi homo- myös
kulttuurista maskuliinisuutta ja heteroseksuaalisuutta korostavissa länsimaisissa
miesyhteisöissä, joita voisi kuvata paitsi
ääriheteromaskuliinisuuttaan usein myös
esimerkiksi kansallista puhtauttaan korostaviksi ”heimoiksi”. Miten sellaiset
toiseuden problematiikkaan kytkeytyneet
käsitteet kuin ”rotu”, etnisyys ja kansalli-
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suus avaisivat kysymystä?
Vielä voisi kysyä, mitä otsikossani nimeämä Hekanahon luennan säntillisyys
tarkoittaa. Se on, sanan varsinaisessa merkityksessään, täsmällisesti tehtyä yksittäisen kirjailijan tuotannon haravoimista
sekä valittujen teosten systemaattista lähiluentaa valitun teoriakehyksen sisällä. Hekanahon huolellisia, alaviitteissä kulkevia
käännöksiä Yourcenarin ranskankielisistä alkuteoksista sekä englaninkielisestä
tutkimuskirjallisuudesta ei niitäkään voi
kuvailla muuksi kuin säntillisiksi. Työn
tekijää ei saa kiinni rakenteen hajanaisuudesta, tavoitteiden epämääräisyydestä,
käsitteiden eklektisestä käytöstä, viittaamatta jättämisestä, termien kontekstittomuudesta tai mistään muusta vastaavasta työn laatua heikentävästä tekijästä.
Lisäksi Yhden äänen muotokuvia on esimerkillinen väitöskirja siinä mielessä, että
se ylittää opinnäytetöille asetetun riman
rivakasti paitsi muodon myös sisällön
osalta. Tutkimuksen teon perusasiat ovat
työn tekijällä paremmin kuin hallussa.
Samalla kun kiitän työn sisällön rinnalla sen pintaa, olen aistivinani siinä
hienoista puurtamisen makua. Hekanahon väitöstekstiä ei luonnehdi aivan sama
verbaalinen ilotulitus eikä argumentatiivinen oveluus, mihin on ehditty hänen
aikaisemmissa teksteissään tottua. Tämä
osoittaa mielestäni sen, että väitöskirjoista on entistä enemmän tullut välityönäytteitä, joiden tehtävänä on osoittaa ja jopa
varmistella tekijöidensä muodollinen
[sic] osaaminen sekä tutkimuksen konventioiden ja sääntöjen tuntemus.
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Palaan vielä alun kysymykseen siitä,
millainen tutkija Yourcenar-tutkimuksen takaa lopulta paljastuu. Aivan kuten
Yourcenar osoittaa tuotannollaan olevansa poliittinen kirjoittaja, myös Hekanaho osoittaa tutkimuksellaan olevansa sitä. Kyse ei ole aiemmin Avaimessa
(2/2007) suhteellisen kapeahkosti esitellystä päivänpolitiikasta tai edes sukupuoli- tai seksuaalipolitiikasta, vaan lähinnä
Michel Foucault’n teoriaan viitaten tuottavasta vallasta ja ylipäätään toiminnastamme diskursiivisen vallan verkostoissa,
joihin kaikki ovat kiinnittyneinä. Tutkimuksen nimittäminen epäpoliittiseksi on
Foucault’n teorian kehyksessä mitä mainioin esimerkki siitä, että kaikki tutkimus
on poliittista.
Terry Eagleton on osuvasti todennut
kirjallisuudentutkijan tekevän aina politiikkaa – tiedostipa tämä sitä tai ei. Eagletonin toteamus ottaa kantaa myös Avaimessa käytyyn keskusteluun. Poliittisuus
ei kiinnity vain päivänpolitiikkaan tai
vaaleihin eikä edes sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Kysymyshän on representaatioiden ja diskurssien politiikasta – siitä,
etteivät representaatiot, diskurssit saati
tiedontuotanto ylipäätään voi olla objektiivisia tai neutraaleja. Jo pelkkä teorioiden ja metodien valinta on poliittinen
(valta)toimi, puhumattakaan siitä, mitä ja
miten tutkija teoriansa avulla tutkii ja saa
tutkimuksensa tuloksiksi. Kulttuurintutkijan silmin tutkimuksensa poliittisuudesta irrottava tekee mitä eksplisiittisintä
politiikkaa ja saa (ainakin) kulttuurintutkijakollegansa valppaaksi: mitä viatto-

malta näyttävään irrottautumiseleeseen
sisältyy? Onko poliittinen syötti nielaistu pureskelematta – tai eagletonilaisittain
tiedostamatta?

Sanna Karkulehto
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Thomas Sutpen and
Sugarcane Plantations in
The West-Indies: William
Faulkner’s Yoknapatawpha
and Colonialism
The article sets out to explore the scope
and effects of colonialism in William
Faulkner’s Absalom, Absalom! (1936),
paying special attention to the enigmatic
figure of Thomas Sutpen and his secretive
stay in Haiti. Triggered by a recent change
of emphasis in American Studies which
draws attention to the Caribbean and
Latin America, I analyse parallels and
analogies between Absalom, Absalom!
and Joseph Conrad’s Heart of Darkness
(1903); drawing also from the nexus
of Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea and
Charlotte’s Brontë’s Jane Eyre as potential
subtexts of Faulkner’s novel.
I demonstrate how Thomas Sutpen’s
colonial background crucially informs his
career as a Southern plantation owner;
furthermore, I claim that by distorting
historical facts—the Santo Domingo
Rebellion led by Toussaint L’Ouverture—
Faulkner was able to emphasize the
integrity of the Southern plantation
ethos and the role of submissive slaves.
Different aspects of Absalom, Absalom!
(the Colonial Gothic, Epistemological
Uncertainty and Manichean Tropology)
all contribute to my reading of the novel
in a colonial context.
Finally, I raise the question of the
widespread and prominent use of the
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terms “colonial” and “postcolonial” in
contexts that do not always warrant it.
In reference to Charles Baker’s William
Faulkner’s Postcolonial South (2000),
I argue that to read Faulkner and his
work in the frame of postcolonialism is
extremely problematic and overlooks
the role and the function of the “real”
subalterns (Native Indians, Blacks and
Poor Whites) in the Gramscian sense.

Matti Savolainen

”Babes in the wood?” –
Intertextuality and subtext
in the short story ”Även
dina kameler” by Solveig
von Schoultz
In my article I examine three central
intertexts in the short story “Även dina
kameler” (Even your camels) written
by the Finland-Swedish author Solveig
von Schoultz in 1965. The short story
includes several, “odd” intertextual
fragments, which all seem to point at
a secret of some kind, hidden from the
reader. In my analysis I use the definition
of the term “subtext”, put forward by the
literary critic Michael Riffaterre in his
book Fictional Truth, in order to show
how the mysteriousness of the text is
constructed, how the intertexts build up
the “subtext” of the short story and what
the secret is that the story both hides and
signals of. This way one gets a picture of
how the seemingly plain and realistic text
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is actually built up in an effective and
elaborate way and characterised by high
textual density.
The analyzed intertexts all relate to
certain topics: a mother, who is distant
or dead, a woman’s identity and changes
in it, and how words get or loose their
meaning. All in all, the short story shows
both on its explicit and hidden level how
the death of the protagonist’s mother –
the hidden secret of the text – has lead to
the creation of a language of one’s own.
The significance of language is, then,
connected to loss. The strange words and
allusions the woman protagonist uses also
put forward the metalinguistic and poetic
message of the story; the importance of
language, and how language can both
carry meanings, and become empty of
meaning. In this way the story is even
connected to the author’s own enterprise.

Kristina Malmio

To whom the land belongs?
The concept of people in
Arvid Järnefelt’s pamphlet
Maa kuuluu kaikille!
In his pamphlet Maa kuuluu kaikille!
[The land belongs to everybody],
published in 1907, the Finnish author
Arvid Järnefelt stresses the ‘human rights’
of workers to utilize land. Published
after a crofters’ strike and the large-scale
eviction followed by it, the book took
part in the debate on the societal power
relations. Following the teachings of Leo

Tolstoy, Järnefelt believed in the equality
for all, regardless of wealth, education or
class. In this article, Järnefelt’s pamphlet
is analyzed as a variation of the early
20th century discussion on nation and
people in Finland. The significance of
the concept of ‘people’ was not fixed but
under ongoing construction.
The article shows the ambivalent
position of Järnefelt as the spokesman
of the people. Järnefelt’s pamphlet is
directed to the intelligentsia living in
cities rather than the workers of the
countryside. Järnefelt himself was a
certain kind of hybrid, a member of the
upper class ‘mimicking’ the workers. The
power relations that Järnefelt sketches
in his book resemble the hierarchy of
centre and periphery as theorized in postcolonial criticism. When compared to
previous discourses, the ideal yeoman
that Järnefelt portrays in his pamphlet
represents quite clearly a new kind of
subject, who will refuse to work if his
demands for justice are not dealt with.
Although Järnefelt had an outsider’s view
to the harsh reality of the farm workers,
but his Tolstoyan message was definitely
empowering.

Olli Löytty
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Kirjoitusehdotuksia Avaimeen
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti
Avain ottaa vastaan jatkuvasti ehdotuksia
artikkelien lisäksi myös puheenvuoroiksi,
keskusteluksi, arvosteluiksi ja muiksi kirjoituksiksi. Kirjoitusten julkaisemisesta
päättävät kulloisenkin lehden päätoimittajat.
Ehdotuksia voi lähettää sähköpostitse
lehden kulloisillekin päätoimittajille.
Ohjeita kirjoittajille
Kirjoitukset osoitetaan joko suoraan lehden toimittajille tai toimitussihteerille.
Mukaan tulee liittää kirjoittajan koko
nimi, lehdessä käytettävä(t) titteli(t) sekä
joko yliopisto tai paikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite,
johon haluaa lehden lähetettävän.
Asiantuntijat arvioivat artikkelit referee-menettelyn mukaisesti. Kirjoitukset
laaditaan ilman tekstinkäsittelyohjelmien
asettelutoimintoja (esim. tavutus ja tasaus).
Teksti lähetetään PC-yhteensopivana,
mieluiten rtf-muotoon tallennettuna tiedostona.Tekstejä ei palauteta kirjoittajille, kuvat palautetaan.
Artikkelit
Artikkeleiden ohjepituus on n. 20 000–
40 000 merkkiä välilyönteineen. Kritiikkien suositusmitta on enintään 5 000
merkkiä välilyönteineen.
Teosten nimet kursivoidaan. Artikkelien otsikot laitetaan lainausmerkkeihin
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(lähdeluetteloon ilman lainausmerkkejä).
Sitaatit suomennetaan. Käsitteet, joita
halutaan painottaa, kursivoidaan. Tummennusta ja alleviivausta ei käytetä.
Artikkelin kirjoittajat laativat lyhyet
(n. 1 500 merkkiä välilyönteineen) englanninkieliset abstraktit artikkeleistaan.
Viitteiden käytöstä
Lähdeviitteen tiedot laitetaan sisäviitteisiin. Sisäviitteessä käytetään vuosilukua,
joka on kirjoittajan käyttämän teoksen
ilmestymisvuosi. Alkuperäinen ilmestymisvuosi mainitaan lähdeluettelossa.
Loppuviitteitä käytetään, jos halutaan
tehdä lisäyksiä, kommentteja yms., joita
ei ole tarpeen kirjoittaa varsinaiseen tekstiin.
Teoksista voidaan käyttää myös lyhenteitä viitteissä, jos se on tekstin kannalta järkevää, mutta viitteiden tulee olla
helposti ymmärrettäviä ja johdonmukaisia.
Lähdeluettelosta
Lähdeluettelossa mainitaan tiedot seuraavassa järjestyksessä: tekijä, ilmestymisvuosi / ja alkuperäinen ilmestymisvuosi,
teoksen nimi, toimittaja, kääntäjä, julkaisusarja, kustantajan kotipaikka/kotipaikat ja kustantamo. Lisäksi kokoomateosten ja tieteellisten lehtien artikkelien
kohdalla mainitaan sivunumerot.
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