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joHn rawls

kansojen oikeus
john rawls (1921–2002) oli 1900-luvun 
merkittävimpiä yhteiskuntafilosofeja. Hä-
nen yhteiskuntateoriansa lähtökohtana on 
moderneille yhteiskunnille ominainen eet-
tisten, poliittisten ja uskonnollisten näke-
mysten moninaisuus. teos on tarpeellista 
luettavaa jokaiselle, jota kiinnostaa keskus-
telu ihmisoikeuksista, suvaitsevaisuudesta, 
oikeudenmukaisesta sodasta ja kansainväli-
sestä tulonjaosta. 31 uroa.

aleksandr radiŠtŠev

matka pietarista
moskovaan

vuonna 1790 julkaistu matkakertomus ar-
vosteli venäjän yhteiskunnallista ja poliittis-
ta järjestelmää ja aiheutti tekijälleen karko-
tuksen siperiaan. teos oli lähtölaukauksena 
älymystön pyrkimykselle demokratisoida 
yhteiskuntaa ja parantaa talonpoikien oloja. 
se on edelleen ajankohtainen, esimerkiksi 
viranomaisten toiminnan kritiikki puhutte-
lee myös nykyajan lukijaa. 34 uroa.

vesa Heikkinen

kielen voima
kieltä pidetään usein selviönä ja kielen 
yhteiskunnallista merkitystä vähätellään. 
kuitenkin kielenkäyttö on jatkuvaa valitse-
mista, valtapeliä ja voimankäyttöä. kirjas-
sa pohditaan mielenkiintoisesti ja hauskasti 
merkityksen ja hyvän kielen olemusta, kielen
ja totuuden suhdetta sekä kriittistä lukutai-
toa. esimerkkejä tarjoutuu niin arkiteksteis-
tä ja lehdistöstä kuin talouden, politiikan ja 
markkinoinninkin kielestä. 27 uroa.



teem a 
 Flamenco
Flamenco ei ole pelkkää musiikkia ja tanssia, vaan 
elämäntapa. Essee flamencon suhteesta itkuvirsiin 
ja elämysteollisuuteen sekä artikkelit Helsingin 
flamencofestivaalista ja laulaja Camarón de la Islasta. 

ÄÄrimmÄistÄ elokuvaa     13–15
Kulttuurivihkojen haastattelussa 
tanskalaisen dokumenttielokuvan  
legenda Jørgen Leth ja vastikään 
esikoisensa ohjannut Asger Leth.

tampereen elokuvajuhlat    16–19
Kulttuurivihkojen laaja raportti 
Tampereen lyhytelokuvajuhlilta. 
Fokuksessa elävä legenda Jonas Mekas, 
Lodzin elokuvakoulun  
perintö puolalaiselle elokuvalle  
sekä saamelainen elokuvakulttuuri.

elokuvien diktatuuri 20–21
Kaksi viime aikojen menestyselokuvaa, 
meksikolainen Pan’s Labyrinth  
ja saksalainen Muiden elämä,  
kuvaavat elämää diktatuurissa.

le ikk ivÄÄ lastenelokuvaa   24–25
Kulttuuriosuuskunta ValoAurinko on 
ottanut asiakseen iloisen lastenkulttuurin.

uuden draaman t ila 26–28
Tuoreeltaan nähtyjen näytelmien  
suurin ongelma on tasojen niukkuudessa. 
Yhdeksän esityksen joukosta löytyi  
kaksi helmeä.

kirjaston kohtalonhetket   29–31
Kirjastot ovat suositumpia kuin koskaan, 
mutta selviääkö kirjastolaitos tilanteessa, 
jossa kansansivistys on jäämässä 
tehokkuusajattelun jalkoihin?

sisällys

K au noK irja l l isu us
runoja  56–57
Elisa Helenius.

aik akone  58
Maui Comiten sarjakuva.

Sivut 34–45.

a rt Ik k el It
k aino ja vÄhemmÄn k aino 32–33
Nuoret taiteilijat Aino Louhi ja Kaija 
Papu eivät turhia kainostelleet, vaan 
perustivat kustannusyhtiön sarjakuviensa 
julkaisemiseksi. Paineita aiheuttavat kaverit, 
jotka haluavat sarjakuvasankareiksi.

Flamenco tÄnÄÄn  34–37
Helsingin flamencofestivaali tarjosi 
monipuolisen annoksen elävää flamencoa. 
Haastattelussa kontrabasisti Pablo  
Martin-Caminero sekä tanssijat  
Pilar Ogalla ja Andrés Peña.

Flamencon vallankumouksell inen 38–39
Camarón de la Isla oli flamencon  
kapinallinen uudistaja, joka palautti 
flamencoon sen alkuperäisen elinvoiman. 
Laulajan oma elinvoima hiipui nuorena, 
mutta legenda elää yhä.

Flamenco, syvÄ laulu ja hyvÄ itku 40–45
Flamenco kohtaa karjalaisen itkuvirren  
Pertti Julkusen esseessä. Andalusiasta 
Lehmoon assosioivaan ajatustanssiin  
liittyvät mukaan mm. Federico García  
Lorca ja Friedrich Nietzsche.

ullavan kultapoik a  46–49
Kiovassa ja Leningradissa opiskellut  
Jorma Yli-Länttä kantaa sekä korpi-
kommunistin että helluntailais- 
heränneen lippua.

opiskel ijal i ikkeen monet marxit 50–55
Tutkija Markku Hongiston essee  
suomalaisen opiskelijaliikkeen Marx-
käsityksistä 1960–80-luvuilla.

Pa l stat

Pääkirjoitus  5

200 sanaa  6–12

näkökulma  22

mielipide  58

Jokisalo  59

lehtiverkko 60

kirja-arviot  61–65

soikkeli  66

Tanskalaiset doku-
mentaristit Jørgen 
ja Asger Leth, isä ja 
poika, vierailivat 
Helsingin Docpoint-
festivaalilla helmi-
kuussa. Haastattelu 
sivuilla 13–15. 
Kuva Heidi Uutela.

Antti ja Metsämarja 
Aittokoski työsken-
televät lasten paris-
sa omassa elokuva-
osuuskunnassaan 
ValoAuringossa. He 
haluavat, että las-
tenkulttuuri olisi 
nykyistä lapsiläh-
töisempää. Aitto-
koskien haastattelu 
sivuilla 24–25. 
Kuva Iisa af Ursin.

Kansi Noomi Ljungdell.

Pilar Ogalla ja Andrés 
Peña esittävät juurevaa 
flamencotanssia. Kuva 
Mervi Ahlroth.



m au I Com I t e
Syntynyt 1978 Sao Paulossa 
Brasiliassa. Opiskelee tietokone
animaatiota ja digitaaligrafiik
kaa Glasgow’ssa. Inspiroituu 
japanilaisesta mangasarja
kuvasta ja animaatiosta, yhteis
kunnallisesta polemiikista sekä 
indie ja jazzmusiikista.

m a r k k u hongIs to
Tutkija Turun yliopiston sosio
logian laitoksella. Erikoistunut 
designin ja muotoilukulttuurin 
analyysiin, jossa keskeisiä tee
moja ovat yrityskuvan luominen 
sekä design management.

tou ko k au ppI nen
Tamperelainen ja helsinkiläinen 
vapaa kirjoittaja, kritisoija ja 
opiskelija. On kiinnostunut tai
teesta ja keskusteluista, jotka ei
vät perustu kohteliaisuuteen.

n I na kosk I va a r a
Turkulainen kulttuuriaiheisiin 
erikoistunut toimittaja.

pau l a k u lta nen
Barcelonassa asuva kirjoittaja, 

kääntäjä ja muusikko, jonka 
bändi The Satellites of Love on 
paraikaa studiossa äänittämässä 
debyyttialbumiaan. Hän on 
yhdessä Tuulia Kolehmaisen 
kanssa julkaissut Barcelona
matkaoppaan (Mondo, 2006).

m a r I  lu k k a r I
Politiikasta, kulttuurista sekä 
Suomen ja muun ItäEuroopan 
historiasta kiinnostunut vapaa 
kirjoittaja ja filosofian ylioppilas 
Tampereelta. Rakastaa venäläis
tä kirjallisuutta ja kevättä.

a n na p I h l aJa n I e m I
Helsinkiläinen filosofian mais
teri, vapaa kirjoittaja ja Kulttuu
rivihkojen uusi toimitussihteeri. 
Haltioituu vanhoista tyttökir
joista sekä ketään aliarvioimat
tomasta lasten ja nuortenkult
tuurista.

m a I Ja  seppä
Tamperelainen informaatio
tutkimuksen ja journalistiikan 
opiskelija, jota kiinnostaa erityi
sesti kulttuuri.

makkonen

Tämän numeron kirjoittajia

Ju l k a I s I Ja
Domirola Oy

pä ätoI m I t taJa
Elias Krohn | politiikka, filosofia, mielipide, 200 sanaa

toI m I t uspä ä l l Ik kö,  k eh I t y s
Ari Lahdenmäki

toI m I t uss I h t e er I t
Jussi Korhonen | kaunokirjalliset tekstit, kirjallisuusaiheet, teatteri
Hanna Kuusela (virkavapaalla)
Anna Pihlajaniemi | kirjaarviot, lasten ja nuortenkulttuuri
Turkka Ylinen | elokuva, sarjakuvat

u l koa su
Erik Bertell

va l ok u va aJa
Noomi Ljungdell

toI m I t taJat
Aleksi Ahtola |  historia; Jouni Avelin, Reeta Heino,  
Eero J. Hirvenoja | elokuva; Pia Hyttinen  
| Tampere; Mari Lukkari, Susa Nokelainen,  
Heini Oikkonen, Tomi Toivio; Iisa af Ursin | Turku 

k us ta n taJa
Johan Alén | verkkosivuston vastaava toimittaja

toI m I t u k sen y h t e ys t I edot
u r l :  http://www.kulttuurivihkot.fi | puhelin: (09) 4114 5369 
(vastaaja) | Osoite: Lönnrotinkatu 25 a , 00180 Helsinki  
| sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kulttuurivihkot.fi

osoI t t e en m u u tok set Ja  t I l au k set
Kulttuurivihkot ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.  
Lähetä tilaus tai tieto osoitteenmuutoksesta toimituksen  
osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostitse: tilaus@kulttuurivihkot.fi  
tai käyttäen wwwasiakaspalveluamme osoitteessa:  
http://www. kulttuurivihkot.fi. Kuuden numeron kestotilaus  
34 euroa, määräaikainen tilaus 40 euroa.

I l moI t ush I n nat
Koko sivu: 800 e (neliväri 850 e), puoli sivua: 500 e  
(nelivärinen 550 e) sekä arvonlisävero: 22 %.  
Katso: http://www.kulttuurivihkot.fi/mediakortti.html 

k Ir JoI t us t en l ä h et tä mI nen
Toimitus ottaa sitoumuksetta vastaan lehdessä julkaistavaksi tarkoi
tettua materiaalia. Tekstit vain rt F  eli Rich Text Format tai a s 
C I I eli tekstitiedostoina sähköpostitse toimitussihteereille tai lehden 
osoitteeseen (tuloste ja mahdollinen levyke). Lehti ei vastaa tilaamat
ta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Aihei
den tarjoaminen onnistuu parhaiten ottamalla yhteyttä toimitus
sihteeriin. Ks. työnjako yltä. Kulttuurivihkoihin kertyvä aineisto 
luovutetaan vanhennuttuaan Kansan Arkistoon tallennettavaksi.

k Ir Ja pa I no
Kainuun Sanomat, Kajaani

I s sn:  0356 3367

35 .  v uos Ik erta

www.samimakkonen.com
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pä ä k IrJoItusElias Krohn

 V altiosihteeri R a I mo Sa I l a k sen johtama työ
ryhmä on esittänyt Teknillisen korkeakoulun, Hel
singin Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen kor
keakoulun hallinnollista yhdistämistä uudeksi, in

novaatioihin panostavaksi »huippuyliopistoksi». Esityksessä 
on uutta itse yhdistämisen lisäksi uuden yliopiston yksityis
oikeudellinen asema ja elinkeinoelämän vahva rooli sen hal
linnossa. Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan 
edustus puuttuisi ylimmästä hallinnosta kokonaan.

Uusliberalististen oppien mukaisesti valtio eli me mak
samme viulut, mutta päätösvalta annetaan suurimmaksi 
osaksi yksityisten yhtiöiden edustajille.

Teknillisessä korkeakoulussa ja Kauppakorkeakoulus
sa hanketta kannatetaan, niin myös Taideteollisen kor
keakoulun johdossa. TaiKin rehtori YrJö Sota m a a oli 
mukana suunnitteluryhmässäkin. TaiKin ylioppilaskun
ta tok yo sen sijaan vastustaa esitystä, kuten myös kou
lun elokuva ja lavastustaiteen osasto. tok yon mielestä 
Sailaksen työryhmän raportissa korostuu liikaa elinkeino
elämän näkökulma. »Kulttuurialat nähdään vain lisämaus
teena kaupan ja tekniikan yhteenliittymässä», on tok yon 
puheenjohtaja M a r k us KolJonen osuvasti todennut.

Kyse ei ole vain yhden taidekoulun kohtalosta, vaan kan
sallisen mittaluokan asiasta: korkean tason taidekoulutuk
sen tulevaisuudesta Suomessa. Samalla näytetään suuntaa 
korkeakoulupolitiikalle laajemminkin: kenties yksityisiä 
yliopistoja on pian tulossa enemmänkin?

Taideoppilaitoksen yhteistyössä elinkeinoelämän kans
sa tai taiteen kaupallisessa hyödyntämisessä ei ole itsessään 

mitään pahaa. Sailaksen työryhmän esityksessä taidekoulu
tusta ollaan kuitenkin alistamassa kokonaan taloudellisil
le pyrkimyksille. Raportissa kaavaillaan uudelle yliopistolle 
strategiaa, jonka nojalla se kykenisi ennen kaikkea »tuke
maan pitkäjänteisesti Suomen menestymistä kansainväli
sessä taloudessa».

On koulutusaloja, joilla elinkeinoelämän tarpeisiin sopi
vien innovaatioiden luominen ei voi olla keskeinen päämää
rä. Näihin aloihin tuskin »huippuyliopistossa» riittävästi 
panostettaisiin, ja ne saattaisivat lopulta kadota kokonaan. 
Teolliselle muotoilulle on markkinoilla tilausta, mutta esi
merkiksi taidekasvatus, valokuva ja elokuva jäänevät lapsi
puolen asemaan. Sailaksen raportissa ei edes mainita nimel
tä muita TaiKin oppiaineita kuin teollinen muotoilu.

Vaihtoehtoja yhdistysmishankkeelle varmasti on. Jos suu
ruuden ekonomiaa välttämättä halutaan taidekoulutuk
seenkin, tulisi innovaatioyliopiston sijaan nostaa uudelleen 
keskusteluun taideyliopistojen yhdistäminen.

Viime kädessä kyse on siitä, mikä rooli taiteelle, kult
tuurille ja sivistykselle yhteiskunnassa annetaan. Huippu
yliopiston puuhaajat perustelevat hankettaan Suomen 
taloudellisen menestyksen parantamisella, jonka hyvänä 
tarkoituksena lienee suomalaisten hyvinvoinnin lisääminen.

Hyvinvointi käsitetään tällöin hyvin kapeasti vain ai
neellisena rikkautena. Sitä Suomessa on riittämiin jo en
nestään (vaikka se onkin jakautunut epätasaisesti). Taide 
on kuitenkin ennen kaikkea henkisen rikkauden lähde ja 
ilmentymä. Jos tätä ei käsitetä, on henkinen köyhyysraja jo 
alitettu. •

Ei taidetta vaan 
bisnestä varten

Kuva Emma Laiho.

scifi-teKstejä h aussa
kulttuurivihkot hakee uutta scifi-kaunokirjallisuutta lehdessä jul-
kaistavaksi. tekstit voivat olla joko novelleja, muuta lyhytproosaa 
tai runoutta. myös sarjakuvia otetaan vastaan. saapuneista teks-
teistä parhaat julkaistaan kulttuurivihkojen numerossa 4–5/2007, 
jonka teemana on science fiction. aineistoista ei anneta palautetta, 
eikä postitse lähetettyä aineistoa palauteta, ellei mukana ole riittä-
vin postimerkein varustettua palautuskuorta.

tekstit tulee toimittaa 10.8. mennessä sähköpostitse osoittee-
seen kaunokirjallisuus@kulttuurivihkot.fi tai tavallisessa postissa 
osoitteeseen kulttuurivihkot, kaunokirjallisuus / scifi, lönnrotinkatu 
25 a, 00180 Helsinki. sarjakuvien toimitusosoite on turkka.ylinen@
kulttuurivihkot.fi tai kulttuurivihkot, sarjakuva / scifi, lönnrotinkatu 
25 a, 00180 Helsinki.

Julkaistuista teksteistä ja sarjakuvista maksetaan pieni tekijän-
oikeuskorvaus. oikeudet säilyvät julkaisemisen jälkeen tekijällä. 
Julkaisemisen ehtona on, ettei tekstejä ole julkaistu eikä julkaista 

muualla ennen kulttuurivihkojen numeron 4–5/2007 ilmesty-
mistä. lehti ilmestyy viikolla 39.

K u lt t u u r i v i h Ko t 2  / 2007 | �



➤ Artisokka-festivaali, joka tunnettiin aiemmin 
nimellä Nainen vai Artisokka, on saanut nimen
sä Feder ICo Fel l In In La Stradasta: kuului
sassa kohtauksessa Il Matto väittää Gesolminan 
näyttävän enemmän artisokalta kuin naiselta. 
Festivaalin ohjelmisto pohti tänäkin vuonna nai
seutta monelta eri kantilta: elokuvat esittelivät 
naisen elämää eri kulttuureissa samalla kun tar
josivat tuoreita visioita kansainvälisen elokuvan 
kentältä. Artisokka on kasvanut eläväksi osaksi 
Helsingin monipuolista elokuvafestivaalitarjon
taa ja löytänyt myös yleisönsä.

Intiaa ja tyttörakkautta
 

Festivaalin ohjelma oli koostettu ajatuksella. Elo
kuvista löytyi yhteneväisyyksiä niin tekijöiden 
kuin teemojenkin osalta, ja niitä saattoi katsella 
myös suhteessa toisiinsa. Lopputulos olikin kiin
nostava ja toimiva paketti uutta indieelokuvaa 
höystettynä parilla suuren luokan tuotannolla. 

Yksi suuri yhdistävä tekijä oli perhe, jota kä
siteltiin useammassa elokuvassa, usein vanhem
muuden tai kuoleman kautta. Vahvoja näyttö
jä olivat L au r I e  C ol ly er I n Sherrybaby ja 
ulkomaisen elokuvan Oscarista kilpaillut Su
s a n ne BI er I n After the Wedding. Edellises
sä M ag gI e Gy l l en h a a l I n antaumuksella 
esittämä äiti palaa huumetuomion jälkeen van
kilasta etsimään yhteyttä nuoreen tyttäreensä. 
Jälkimmäinen taas ylsi huikeaan porvarilliseen 
perhedraamaan.

Tanskalaisuuden lisäksi elokuvissa pureudut
tiin intialaisuuteen, MIr a Na Ir In The Name-
saken lisäksi R at Ibh a Pa r m a r In ohjauksessa 
Nina’s Heavenly Delights. Jälkimmäinen vastasi 
tänä vuonna myös naiselokuvafestivaalilla pakol
lisesta lesboteemasta. Elokuva jäi valitettavasti 
koheltavaksi ja pinnalliseksi keitokseksi, johon 

PerHeet Ja 
syrJäytetyt 
Pääosassa

teksti Kirsi Jääskeläinen & Laura Andersson

oli sotkettu niin intialaista ruokaa, perhesiteitä 
kuin tyttörakkauttakin. 

Pelkoa ja inhoa Glasgow’ssa 

Nina’s Heavenly Delights sijoittui Glasgow’hun, 
mutta kaupunki jäi siinä kulissin osaan. Ai
van toisenlaisen, likaisen ja epätoivoisen kuvan 
Glasgow’sta tarjosi A ndr e a A r nol dI n kos
ton teemaan pureutunut väkevä esikoinen Red 
Road. Elokuva on osa The Advance Party projek
tia, jonka tarkoituksena on luoda kolme elokuvaa 
samojen hahmojen pohjalta. Hahmot ovat tanska
laisten A nder s Thom a s Jensen In ja L one 
SCh er F Ig I n ideoimia. Alkuperäisen idean taas 
kerrotaan olevan lähtöisin Jensenin ja Scherfigin 
keskustelusta tanskalaisen elokuvan itseoikeutetun 
takapirun L a r s von Tr I er I n kanssa.

Red roadissa kaupunki ja sen ahdistava ilma
piiri valvontakameroineen on keskeisessä roolis
sa. Kaupunkikuva toi ankeudessaan välillä mie
leen jopa Trainspottingin, jonka ulkokuvista osa 
kuvattiinkin Glasgow’ssa. Glasgow paitsi näkyi 
myös kuului: dialogin seuraaminen ilman teks
titystä oli skottiaksenttiin tottumattomalle het
kittäin hyvin työlästä.

Sivulliset esillä

Osa elokuvista yllätti kohottamalla lopulta jon
kun odottamattoman hahmon pääosaan. En
nakkoasetelmiin nähden salakavalasti kehittyi 
Broadwaymusikaalin filmatisointi Dreamgirls, 
jossa Jen n I Fer Hu dson I n esittämä mahta
vaääninen diiva Effie nousee traagiseksi sanka
rittareksi. After the Weddingissä tekijöillä oli us
kallusta nostaa kokonainen tanskalainen perhe 
päärooliin ohi Bondkonna Mads Mikkelsenin 
esittämän varsinaisen päähenkilön.

Roolisuorituksista jäi mieleen Maggie Gyllen
haalin yhtä aikaa karu ja haavoittuvainen tulkin
ta tyhjän päälle heitetystä huumeäiti Sherrys
tä. Myös K at e DICk I e  säväytti Red Roadin 
pääosassa Jackiena ja toi pitkään lähes ilmeet
tömänä pysyttelevään hahmoon aitoa surun ja 
pidätetyn raivon tunnetta. Myös koston koh
detta näytellyt Ton y Cu r r a n onnistui nos
tamaan hahmon vastenmielisen pinnan ohi in
himilliselle tasolle. 

Kaikki maailman florencet

Hienovaraisten suoritusten rinnalla Dreamgirlsin 
dynamo Jennifer Hudsonilla oli tilaa valloittaa 
hillittömällä intensiteetillään ja näyttää, että mus
tan näyttelijän ei tarvitse yrittää istua valkoisiin 
kauneusihanteisiin räjäyttääkseen potin. Täysin 
uskottavan suorituksen tekevä vanha American 
Idol finalisti Hudson palkittiin juuri roolistaan 
Oscarilla, tosin vain sivuosapystillä, vaikka Effie 
on elokuvan kantava voima. 

Hudson jätti suvereenisti varjoonsa DI a n a 
Ross I n oloista Deena Jonesia esittävän ja elo
kuvan mainoksia koristavan Be yonCé K now
l e s I n  vaatimattoman suorituksen. Hahmon 
esikuvan hunajaista karismaa tuli ikävä. Käsi
kirjoituskin jätti Deenan hahmosta jopa vasten
mielisen kuvan. Effieen taas oli antoisasti poimit
tu vaikutteita mustan musiikin vahvoista naisista. 
Suorin esikuva, the Supremesista sivuun sysätty 
Fl or enCe Ba l l a r d kuoli oikeassa elämässä 
jo 32vuotiaana onnistumatta koskaan palaamaan 
parrasvaloihin. Effien hahmon kautta Florencelle 
ja hänen kaltaisilleen syrjäytetyille mustille laula
jille tarjottiin uutta arvostusta ja näkyvyyttä. Vaik
ka elokuvan lopetuksen tytöt taas yhdistävä koh
taus olikin siirappinen, lauloi Hudson siinä aidosti 
kaikkien maailman florencejen puolesta. •

Helsingin Bio Rexissä helmikuussa 
järjestetty Artisokka – Helsinki 
Woman Film Festival tarjoili 
niin nais kuin miesohjaajienkin 
näkemyksiä naisen elämästä.

200 sanaa

Kate Dickie loistaa 
Red Roadin Jackiena. 
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➤ Suomalaisen musiikkielämän suhteen ei tarvit
se olla huolissaan, mikäli uutta musiikkia esitte
levän Musica Nova festivaalin tarjontaan on us
kominen. Taitavia, vakuuttavia ja monipuolisia 
muusikoita riittää tulevaisuudessakin.

Helsingissä 10.–17.3. järjestetty festivaali rä
vähti liikkeelle nuoren säveltäjäkaartin voimin. 
M a I Ja  Hy n n Isen Variations otti kaiken irti 
puhallinsoitinten ominaispiirteistä muiden säes
täessä taustalla. Ensimmäisen puoliajan sointi
maailmallisesti kypsin teos oli kuitenkin Ja n 
MIk a el Va I n Ion Saxophone Quintet, jonka 
Ol l IPek k a TuomIs a l o (saksofoni), L In
da Hedlu nd (viulu), M aya Eg ashIr a (viu
lu), Joh a n na Tu Ik k a (alttoviulu) ja Se el I 
ToI v Io (sello) esittivät vakuuttavin ottein.

He IdI VI I sm a raastoi kanteleen ilmaisupo
tentiaalin äärirajoille M a r I a K a l l Ionpä ä n 
Runteoksessa. Potin räjäytti TI m Pagen Phi-
lomela, jossa A n na KoI v u l a tulkitsi kielen
sä menettänyttä raiskattua naista vakuuttavasti 
kuiskauksesta voimallisiin yläsäveliin. 

Kaoottista kuin Google 

Focus-sarjassa esiteltiin nuoremman ja vanhem
man polven säveltäjien tuotantoa. P e r t t u 
H a a pa n e n paljastui taitavaksi sointimaail
mojen rakentajaksi, jonka teoksissa siirryttiin 
hetkessä pisaramaisista impressionistisista tun
nelmista laajoihin romanttisiin kaariin. 

The Ladies Room oli Haapasta vakuuttavimmil
laan. Hel ena Ju n t usen ääni ulottui scatista 
hiphopmaiseen sämpläykseen. Myös Googleru
noutta hyödyntävä teos kuvasi kaoottisessa ylen
palttisuudessaan nuoren naisen juurettomuutta 
ja ahdistusta osuvasti.

Pa avo He I n I sen Suomalainen laulusarja 
puolestaan oli suomalaisen runon ja laulun juh
laa. Heinisen musiikki kuvitti runossa kuvailtu
ja ilon, surun, rakkauden ja ahdistuksen tuntei
ta, jotka flunssainen sopraano MI a Hu h ta , 
mezzosopraano R I Ik k a R a n ta nen,  tenori 
Jus s I  My l lys  ja baritoni H a n n u NI e m e
l ä pukivat säveliksi. 

Musica Nova festivaali hykerrytti monipuolisuudellaan  
ja kyseenalaisti perinteisen käsityksen kuorosta. 

Erityisesti Rantanen loisti tulkinnoissaan. 
Tunnelma tiivistyi Helv I  Ju vosen ja Sol 
v e Ig  von S C hou lt z I n  elämän varjoisia 
puolia kuvaavien runojen äärellä. 

Ääni luo maisemaa 

Focus-sarjan ehdoton kohokohta oli nuoren 
M at t h e w Wh I t ta l l I n  konsertti, jossa 
suomalaistunut kanadalaissäveltäjä laajensi soi
tinten ja ihmisäänten sointirekisteriä niiden ää
rirajoille.

Points of Attractionissa piano, viulu ja käyrätor
vi puhuivat jokainen omalla äänellään saaden ai
kaan ryöpsähtelevän, kakofonisen vuoropuhelun. 

 
mIltä kuulostaa kIelensä menettäneen,  

raIskatun naIsen kuIskInta? 

»Points of Attraction liittyy nimellisesti 
ristiriitaisiin suhteisiin, jotka ovat 
ilmeisimmillään soitinten oudossa 
yhdistämisessä», Matthew Whittall avaa 
sävellystään. Kuva Saara Vuorjoki.

sointirekisterin ääriraJoilla

Sketches before a storm rauhoitti huilun ja kante
leen impressionistiseen vuorotteluun. 

Ilta huipentui luonnon harmonioita ihmisää
nin jäljentäviin kuoroteoksiin As One Listens to 
the Rain ja Shiki (Four Seasons). 

Kuoroluonnehdinta johtaa tässä yhteydessä 
harhaan, koska parhaimmillaan joka ikisellä ää
nellä oli oma stemmansa. Kokonaisuus toi mieleen 
virolaisen A rvo Pä rt I n elektronimusiikkia ja 
ihmisäänten harmonioita yhdistävät teokset. 

Ihmisäänet suhisivat kuin tuuli, liplattivat 
kuin vesi, pisaroivat kuin sade ja pauhasivat kuin 
myrsky. Teokset edellyttivät laulajilta ääretöntä 
virtuositeettia. Whittallista on kasvamassa maail
manluokan säveltäjä. •

te k sti  Rita Dahl
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Kevin Regan sumopainijana: 
oiva ilmentymä Lal lal lalin 
kakaramaisesta hengestä.

 
au t ua s t I etä m ät töm y ys u lkom a a Il m a n va at Imuk sIsta  

helpot ta a pä ä s yä l a l l a l l a l per heeseen. 

200 sanaa

➤ Roope Eronen kuvailee pyörittämänsä Lal lal 
lal levyyhtiön estetiikkaa elämän juhlintaan 
yhdistyväksi pahaiseksi kakaramaisuudeksi. Pi
ristävää asennetta saa seurata toukokuun alussa 
Helsingissä, kun yhtiön kansainvälinen bändi
katras esittäytyy kolmen päivän mittaisilla fes
tivaaleilla.

Avarusyhtyeen jäsenet Roope Eronen, Te
ro NIsk a nen,  A rt t u Pa rt I nen ja K e
v I n R e g a n perustivat Lal lal lalin julkaise
maan yhtyeensä ensimmäisiä äänityksiä uuden 
vuosituhannen alkaessa.

Avaruksen varhaisvaiheen energinen ja vink
sahtaneen mystinen rämpytys osui onnekkaas
ti yhteen maailmalla hetken leimunneen »free 
folk»buumin kanssa, ja Lal lal lal keräsi (tosin 
tamperelaista Fonalia pienempää) mainetta suo
malaisen metsäfolkin lipunkantajana.

Vuosien myötä Avaruksen musiikissa on alka
nut kuulua yhä moninaisempia tyylillisiä element
tejä, eikä Lal lal lalinkaan katalogia voi enää sijoit
taa mihinkään tarkkarajaiseen lajityyppiin.

»Tahdomme julkaista innovatiivista, rehel
listä ja innostunutta musiikkia tyylilajiin ja ar
tistien taustaan katsomatta», Eronen toteaa yk
sikantaan. 

Nuorison salaiset musiikkiharrastukset

Nuoruus, tekemisen palo ja autuas tietämättö
myys ulkomaailman vaatimuksista tarjoavat hy
vän mahdollisuuden päästä osaksi Lal lal lal per
hettä. Julkaisijalle antoisimpia ovat olleet kaapista 
kaivetut teiniiän pöytälaatikkonauhoitukset.

»Niissä on mielettömän innostavaa tuoreut
ta ja rehellisyyttä, sillä nauhoja ei ole välttämät
tä aluksi tarkoitettu muille kuultavaksi», Ero
nen hehkuttaa.

Nämä »sosiologiset kartoitukset suomalai
sen nuorison salaisista musiikkiharrastuksista» 
on julkaistu kokoelmakasettina Kuolleena hau-
dattuja.

Itsenäisiksi julkaisuiksi päätyneistä nauhoi
tuksista hyvä esimerkki on 7" vinyyliep ala
asteikäisen The Demars duon riemastuttavaa 
punknaivismia. 

 
Joko kansa innostuisi

Tällä hetkellä suurin osa 300–500 kappaleen 
painoksista myydään ulkomaille. Eronen haa
veilee, että festivaalin myötä myös kotimainen 
yleisö alkaisi löytää paremmin Lal lal lal jul
kaisujen äärelle.

»Toivottavasti levyjä ostavat jatkossa enemmän 
myös nuoret tyypit, joiden tekemisiin meillä voisi 

PöytälaatikkonauHoitusten lumo

teksti Juuso Paaso | kuva Tero Niskanen

Levyyhtiö Lal lal lal juhlii olemassaoloaan festivaaleilla, jonka esiintyjät 
suhtautuvat musiikkiinsa pystypäisellä kakaramaisuudella.

olla innostava vaikutus. Pitää siirtyä koulujen pi
hoille levyjä myymään», Eronen kaavailee.

Toisinaan hän on jättänyt painosten viime 
kappaleita julkisille paikoille, heitellyt niitä ih
misten parvekkeille tai jaellut vastaantulijoille 
baariillan päätteeksi.

Festivaalilla lavalle nousevat yhtyeet ovat pää
puolin Lal lal lalin ulospäin suuntautuneemmas
ta päästä. Suurin osa ohjelmasta koostuu ava
ruslaisten muista yhtyeistä ja sooloprojekteista, 
mutta lavalla nähdään väkeä myös Avarusystä
väpiirin ulkopuolelta. 

Jyväskylästä saapuu esiintymään asteen ver
ran varttuneempaan ikään ehtineiden herrojen 
šamanistinen folkryhmä Kheta Hotem, Kalifor
niasta Avantofestivaalin aikaan pimeässä selin 
yleisöön hämyillyt The Skaters ja Göteborgista 
meluisaa popminimalismia edustava The Ray 
Pacino Ensemble. •

■ Lal lal lal -festivaali Helsingissä 3.–5. toukokuuta 
Semifinalissa, Myymälä2:ssa ja ravintola Kantiksessa. 
Liput 6 e/päivä, perjantai ilmainen.
■ http://www.haamu.com/lallallal/festival
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➤ Anni Polvan 1950luvun tyttökirjasankari Tii
na on ihana. Hän rankaisee itseään virkkaamalla 
ylimääräisiä kerroksia pannulappuun, mikäli huo
maa käyttäytyneensä huonosti, ja hiihtää melkein 
yhtä hyvin kuin pojat. Siinä riittää esikuvaa.

Kustannusosakeyhtiö Kariston järjestämässä 
Tiina 2006 kirjoituskilpailussa etsittiin moder
nia tyttökirjaa, Tiinan 2000lukulaista vastinet
ta. Käsikirjoituksia lähetettiin lähes kaksisataa.

Nuoren neidin maailma näyttäytyi monessa 
tekstissä varsin erilaisena kuin Tiinan elämä vii
denkymmenen vuoden takaisessa ydinperheessä, 
turvassa vellilautasen äärellä. Uusiksi teemoik
si nousivat muun muassa hajoamistilassa olevat 
perheet alkoholisoituneine tai työttömine van
hempineen.

Myös voittajateos, VIlJaTu u l I a Huota
r I sen Siljan laulu. Tarina tyttöbändistä, sisältää 
tummia sävyjä. Modernisti toteutettu kasvuker
tomus isänsä kuolemaan liittyviä tunteita käsit
televästä tytöstä ammentaa kuitenkin valtaosan 
voimastaan raikkaasta huumorista.

Kipeän ja kepeän yllätyksellinen yhdistämi
nen ei ollut tyylikikka.

»En usko, että kirjailija voi valita asenteitaan 
tietoisesti.  Silloinhan teos olisi tuote, päätettä
vissä ja valmistettavissa reseptin mukaiseksi. Se
litys Siljan laulun perusvireeseen löytynee pää
henkilön elämänvoimasta: halusta olla, nähdä ja 
kokea», Huotarinen sanoo.

Lopulta tarinalla on tapana kuljettaa itse
ään.

»Jossain vaiheessa kirjoittamista tulee piste, 
jonka jälkeen ei voi puuttua henkilöiden tapaan 
käyttäytyä. Heidät täytyy vain tuntea perusteelli
sesti. Äiti kysyi, miksi kirjassani on mukana ru
mia sanoja. Jos tarinan ihmiset haluavat käyttää 
niitä, en minä kirjailijana voi puuttua asiaan.»

Rajatonta olemista

Tyttökirjan käsite on liukuva, mutta epämääräi
sellä tavalla itsestäänselvyys: tarinan sankaritta
rena häärää tai haikailee tyttö, tai juoni on sel
keästi tytöille suunnattu.

Tyttökirjakilpailun voittajanakin Huotarinen 
vierastaa ajatusta luokittelusta. Hän uskoo, et
tä vasta lukijan asenne piirtää rajaaitoja kirjal
lisuuden lajien välille.

»Kautta aikojen tytöt ovat lukeneet Tom Sawy
erin ja Plumfieldin poikien seikkailuja, eikä niis
sä ole ollut mitään ’liian poikamaista’. Tyttöys 
ei ole syy karsia tai silotella aihevalintoja, niin 

teksti Anna Pihlajaniemi | kuva Noomi Ljungdell

ViljaTuulia Huotarinen näki unen, 
jossa hänet valittiin Eppu Normaalin 
kosketinsoittajaksi. Unesta syntyi palkittu 
nuortenromaani Siljan laulu.

rosoista, 
mutta 
angstitonta 
tyttöyttä

tärkeää kuin onkin uskaltaa puhua tyttöydestä 
ilmiönä sen oikealla nimellä.»

Siljan laulun tytöt eivät hissuttele ja niiskuta, 
vaan toimivat aktiivisesti: perustavat bändin, viih
tyvät lavalla ja haluavat pelastaa maailman.

»Tahdoin tutkia kosketuspintoja: tyttöyteen 
nivoutuvia perinteisesti poikamaiseksi miellet
tyjä asioita ja päinvastoin. Siljan laulun näen lä
hinnä nuortenromaanina, jos se pitää jotenkin 
luokitella», Huotarinen sanoo.

Selitys pilaa esityksen

Yhtä kulunut suhteiden kuvaamisen tapa kuin 
sukupuolten vastakkainasettelu on hierarkkinen 
asetelma lasten ja vanhempien välillä. Huotari
nen vyöryttää Siljan laulussa esiin paljon erilaisia 
aikuisia, jotka saavat nuorten rinnalla monenlai
sia inhimillisiä ja tasaarvoisia rooleja.

»Puhki selittävä kirjallisuus on kaameaa. Sii
hen liittyvät usein stereotyyppiset henkilöhah
mot ja jatkuva action, sellainen rehaaminen», 
hän hymähtää. 

Huotarisen mukaan elämän pintailmiöihin 

keskittyvät tai tunnetta romanssikirjallisuuden 
tapaan tihkuvat kirjat aliarvioivat kaiken ikäi
siä lukijoita.

Hyvä nuortenkirjakin on tavalla tai toisella yh
teiskunnallinen, ei paatoksellisesti, vaan ilmiöitä 
ja niiden seurauksia kuvaten. Toki tunteita saa 
ja pitääkin olla mukana. Kyse on teknisistä kei
noista: näytetäänkö vai selitetäänkö.

»Nuortenkirjojen suhteen on varmaan sama 
tilanne kuin aikuistenkin kirjojen: julkaistaan 
paljon nimekkeitä, paljon viihdettä – ja jonkin 
verran sanataiteellisesti merkitsevää», Huotari
nen sanoo. •

v I lJat u u l I a h uota r I sen  
t uota n to

• Siljan laulu. Tarina tyttöbändistä.  
Nuortenkirja, Karisto 2007.
• Naisen paikka. Runokokoelma, w s oy 2007. 
Runouden vuosikirja 2005. Toim. yhdessä  
Ville Hytösen kanssa. w s oy 2006.
• Sakset kädessä ei saa juosta.  
Runokokoelma, w s oy 2004.

Vilja-Tuulia 
Huotarinen uskoo, 
että suruja päin on 
puskettava rohkeasti 
– kun on sen aika.

 
»ä It I  Ihmet tel I,  m Ik s I  k IrJa ssa n I  on n I In pa lJon ru mI a s a noJa .» 
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➤ Aki Kaurismäen tuotantoyhtiö Sputnik Oy jatkaa klas-
sikkoelokuvien maahantuontia. Pari vuotta sitten Sput-
nik toi Suomeen A k ir a Kuro s awa n elokuvan Seitse-
män samuraita (1954). Nyt on vuorossa kaksi J e a n Vi g o n 
elokuvaa: maailman kauneimmaksi elokuvaksi kutsutun 
ĹAtalanten (1934) restauroitu kopio sai Suomen ensi-iltan-
sa 2.3., ja Nolla käytöksessä (1933) tulee levitykseen syksyllä.

»Täysin tietoisena siitä, ettei kirvestä enää saada kaivos-
ta Sputnik Oy aikoo jatkaa A ito M ä k i sen ja M å rt en 
K ihl m a nin viitoittamalla tiellä ja tuoda maahan klassik-
koelokuvia täyttämään sitä hirvittävää tyhjiötä, joka sivis-
tyksessämme tältä osin vallitsee. Toiminnan ei ole tarkoi-
tus olla taloudellisesti kannattavaa», Aki Kaurismäki sanoo 
Sputnikin tiedotteessa.

Kaurismäen mukaan elokuvan kieliopin opiskelun 
»mahdollistaa ainoastaan elokuvien näkeminen valkokan-
kaalla, optisesti esitettynä valon ja varjon leikkinä». Hän 
esittää, että opetusministeriö asettaisi määrärahan klassik-
kokokoelman hankkimiseen palvelemaan kouluja, kunnan-
kinoja, elokuvakerhoja ja muita elokuvakulttuurista kiin-
nostuneita epäkaupallisia tahoja.

Sputnikin maahantuomia elokuvia levittää Pirkanmaan 
elokuvakeskus, joka vuokraa niitä teattereille ja elokuva-
kerhoille sekä esittää niitä omassa Niagara-elokuvateatte-
rissaan. •

➤ Kulttuurivihkot järjesti eduskunta-
vaalien yhteydessä Suomen ensimmäisen 
netti-tv-lähetyksenä toteutetun vaalistu-
dion. Viisi tuntia kestäneessä suorassa lä-
hetyksessä luonnollisesti raportoitiin ja 
analysoitiin vaalituloksia, mutta pääosassa 
olivat studioon kutsutut lukuisat vieraat.

Ehdokkaista lähetyksessä vierailivat 
muun muassa Th om a s Wa l lgr en 
(sd.), I r ene  G rö nro o s (skp.) ja A l i -
n a M ä nt tä r i  (vas.). Vihreistä teemois-
ta keskusteltiin entisen kansanedustajan 
Vil l e  Kom sin  (vihr.) sekä nuoren tutki-
jan ja ympäristöaktivistin L e o St r a ni -
uk sen kanssa. Taide-elämän näkökulmaa 
studioon toivat eläkkeellä oleva kulttuuri-
toimittaja M at t i  R in ne  ja vaaleissa eh-
dokkaanakin ollut kirjailija-taiteilija K ib a 
Lumb erg (ston vas.).

Puhelimitse haastateltiin vaalitulok-
sen selvittyä Vasemmistoliiton tuoreita 
kansanedustajia Pa avo A r hinm ä k e ä 
(Helsinki)ja Cl a e s  A nd er s s o ni a  (Uu-
simaa) sekä SKP:n puheenjohtajaa Yr j ö 
H a k a s ta .

SKP jäi näissäkin vaaleissa ilman kansan-
edustajan paikkaa, ja kaikki vasemmisto-
puolueet hävisivät, kun virta vei oikealle 
kohti kokoomusta ja Perussuomalaisia.

Vaalistudion katsojamäärät olivat odo-
tusten mukaisia. Lähetysvirtaa katsottiin 
samanaikaisesti enimmillään 83 tietoko-
neen äärellä. Latauksia lähetyksen aloi-
tussivulle tehtiin siinä määrin, että koko-
naiskatsojamääräksi illan aikana arvioitiin 
300–400.

Suoran lähetyksen lomassa esitettiin 
etukäteen tehtyjä videoleikkeitä, joissa 
haastateltavina olivat muun muassa Paa-
vo Arhinmäki, kansanedustajaksi Hel-
singistä valittu O ut i  A l a nko - K a hi -
luoto (vihr.) sekä ehdokkaat Ta pi o 
L a a k s o (vihr.) ja J us s i  S a r a mo (vas.).

Kulttuurivihkojen nettilähetykset jat-
kuvat muodossa jos toisessakin. Kannat-
taa pysyä »kanavalla»! •

■ Katso vaalistudion videoleikkeet:  
http://www.kulttuurivihkot.fi/vaalit/

sPut niK tuo K l assiK Koja va a listudio K er äsi  y leisöä

➤ Mies katsoo kameraan hökkelin 
edustalla eikä hymyile. Onko hän jon-
kun isä?

Sanomalehdillä vuoratun kodin sei-
nällä vinksottava lasten kirjaintaulu 
näyttää olevan väärässä maailmassa. 
Miksi juuri nämä asiat ovat päätyneet 
kuviksi sen sijaan, että vain olisivat ole-
massa jossakin?

Aids on tappajatauti -valokuvanäyt-
telyn teokset kertovat elämästä ym-
päristössä, johon aids on nivoutunut 
jäädäkseen. Kuvaajina ovat toimineet 
Ugandassa, Tansaniassa ja Zimbabwes-
sa asuvat lapset.

Näyttely on osa World Visionin tu-
kitoimintaa, jonka tavoitteena on vah-
vistaa lasten omanarvontuntoa. Lapsil-
le annettiin käyttöön kamerat, ja heitä 
opetettiin käyttämään niitä.

Tarkoituksena oli kuvata sitä, mikä 
on lähellä. Aidsin arkipäiväisyys järkyt-
tää vasta perspektiivin päästä: hautaus-

»Aids on tappajatauti, se tappaa äidin ja isän,  
se tappaa veljeni ja siskoni, ystäväni ja kaikki muut.  
Aids on tappajatauti… yo! yo!» kenialainen  
Lucy Muteo otsikoi ottamansa valokuvan. 
teksti Anna Pihlajaniemi

että muistaisimme

maita rakentavat leikki-ikäiset ja sai-
raat sisarukset.

Mutta pilkottaako pohjalla myös 
aavistus toivoa?

»Kuvien kautta lapsille jäi tärkeitä 
ja pysyviä muistoja rakkaista ihmisistä. 
Niistä heijastuu myös luottamus tule-
vaan ja rohkeus jakaa vaikeat asiat koh-
talotovereiden kanssa», Suomen Word 
Visionin erityisasiantuntija U l l a Ter-
vo sanoo.

Tai hiukan koruttomammin ja konk-
reettisemmin, kuten zimbabwelainen 
orpotyttö Vimb a i  Da mb a z a raa-
pusti kuvansa taakse: »Serkkuni L o -
v ene s s  auttaa meitä paljon. Loveness 
myy (hankausjauhetta) Vimiä auttaak-
seen minua ja sisaruksiani.»

Lapset kirjoittivat kuviin omia aja-
tuksiaan. Aidsin vaikutuksia ei tuotu 
esille lukuina, vaan yksittäisten koke-
musten ja tarinoiden kautta. Vaikutta-
vinta on niistä piirtyvä sinnikkyys, ak-

tiivisuus ja kyky luoda erilaisia 
selviytymiskeinoja.

Kuvia ottaneet lapset toi-
mivat nyt kotimaassaan eri-
laisissa orpoja auttavissa 
hankkeissa muun muassa ver-
taistukena ikäisilleen. •

a Ids on ta ppaJa
tau t I  va l ok u va
näy t t ely:

14.–26.5. Itä-Helsingin 
kulttuurikeskus, Helsinki
28.5.–16.6. Tikkurilan kirjasto
3.–15.9. Järvenpään 
kaupunginkirjasto
24.9–13.10. Kouvolan 
kaupunginkirjasto
29.10–10.11 Rovaniemen 
kaupunginkirjasto
28.11–20.12. Kulttuurikeskus 
Caisa, Helsinki.

Lucy Muteo, Kenia: »Kuvassa 
aidsia sairastava isosiskoni, 
joka kuoli hyvin pian valokuvan 
ottamisen jälkeen.»

200 sanaa
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Kosovolaisia pikkupoikia 
Prishtinan kadulla.  
Kuva Kukka Ranta. »Miks sä oot tänne tullu, kun me vaan 

halutaan pois täältä?» kuuluu lähes 
jokaisen serbialaisen nuoren suusta, 
kun he näkevät ulkomaalaisen. Ih

miset ovat hyvin vastaanottavia ja kiinnostunei
ta, vaikkakin kovin ihmetteleviä. Vanhat mum
motkin tulevat kaduilla sanomaan kädestä pitä
en »tervetuloa» ja kutsuvat kylään. Jokaisen bus
simatkani aikana joko serbi, Kosovon albaani tai 
bosniakkinainen tarjoaa ruokaa ja ylenpalttista 
ystävällisyyttään kielimuurista huolimatta. Mi
ten tällaisen lämmön keskellä on voinut vallita 
niin syvää vihaa – vain ihan vähän aikaa sitten?

Nuoret belgradilaiset aloittavat keskustelun 
nykytilanteesta joko hyvin kiihkeästi tai täysin 
vastahakoisesti. Joka tapauksessa he kuitenkin 
turhautuvat pian ja sanovat, etteivät välitä enää 
politiikasta, koska se masentaa liikaa. Puhues
samme sitten menneestä, nykyhetkestä tai tu
levaisuudesta serbinuoret aloittavat aina otto
maaneille vuonna 1383 hävitystä Kosovo Poljen 
taistelusta. Sitä ennen serbikuninkaat olivat suu
ria ja he hallitsivat Kosovon alueella. Taistelun 
jälkeen serbiasutus väheni, jolloin alueelle alkoi 
asettua albanialaisia. Serbien paluumuutosta huo
limatta Kosovon albaaneista kasvoi vuosisatojen 
kuluessa enemmistö. Serbialaisen nationalismin 
mukaan Kosovo kuuluu heille, koska heidän or
todoksiset luostarinsa ja koko kulttuuriperintön
sä lepää siellä.

Serbit tuntuvat olevan hukassa oman identiteet
tinsä kanssa, koska tulevaisuus näyttää merkitse
vän valtion supistumista. Eräs pohjoisserbialainen 
nuori nainen vertaa tilannetta Suomeen: »Ajat
tele jos suomenruotsalaiset alkaisivat nyt vaatia 
omaa rannikkovaltiota LänsiSuomeen.»

Meidän länsieurooppalaisten mielikuva en
tisestä Jugoslaviasta on hyvin väkivalta ja so
tapainotteinen. Yhtälailla Kosovo on Balkanin 
oma sisäinen harhakuva. Kertoessani aikeistani 
matkustaa Kosovon pääkaupunkiin Prishtinaan 

k IrJe  ent Isestä Jugosl av I a staKukka Ranta

 »Mitä ihmettä 
sä täällä teet?»
Entisen Jugoslavian nuoret 
haluavat nationalistit pois 
vallasta ja rajat auki.

kaikki tapaamani jugoslaavit tuhahtavat, ovat 
hetken hiljaa ja kutsuvat minua hulluksi. Kro
atialaiset varoittelevat avoimesta konfliktista tai 
tulevasta sodasta, koska serbit nyt vain ovat sel
laisia. Serbialaiset taas kutsuvat Kosovon albaa
neja terroristeiksi, aluetta todella vaaralliseksi ja 
täysin kehittymättömäksi.

En kuitenkaan halua uskoa median ja propagan
dan sumentamia neuvonantajiani, vaan suun
taan kohti etelää. Lähestyessäni Kosovon rajaa 
serbiliput liehuvat yhä tiheämmin. Sama toistuu 
Kosovon puolella, kun Kosovon kotkat ja pu
namusta lippu valtaa maiseman. Vielä matkalla 
eräs ulkomaalaisnainen yrittää pelotella Prish
tinan vaarallisilla kujilla. Vedän syvään henkeä 
ja nousen rohkeasti ulos bussista täysin rauhal
liseen punatiilikaupunkiin.

Kosovolaiset eivät olekaan uskomusten mu
kaisia murhanhimoisia terroristeja, vaan vihaan 
ja väkivaltaan totaalisesti kyllästyneitä tavallisia 
ihmisiä. Kadulla tapaamani entinen Kosovon va
pautusarmeijan sotilas Sk aJr a m ja hänen iso
veljensä Sk ender ovat tyytyväisiä elämäänsä 
ja positiivisen varmoja itsenäisyydestä. He eivät 
puhu yhtä paljon ulospääsystä kuin Belgradis
sa tapaamani serbinuoret. Prishtinan yliopistos
sa lääkäriksi opiskelevan Shpët I m I n mukaan 
alueen kehittymisen ongelmana on serbialaisten 
lietsoma pelko Kosovon albaaneja kohtaan, sillä 
pelko muuntuu nopeasti vihaksi. Tämä on myös 
se syy, millä Serbian Radikaalipuolue jatkaa val
lassa oloaan. Shpëtimin mukaan kosovolaiset 

unohtaisivat jo mielellään menneisyyden, sillä 
tulevaisuus lupailee heille itsenäisyyttä.

Kaikkien tapaamieni jugoslavialaisten nuorten 
suurin toive on, että heillä olisi samat mahdolli
suudet elämään kuin muillakin länsieurooppa
laisilla. Eniten koetaan huolta siitä, miten saa
da nationalistit pois vallasta ja rajat aukeamaan 
mahdollisimman pian. Serbejä vaivaa edelleen 
vahva itsesuojeluvaisto suhteessa totuuteen. Eh
kä on kuitenkin kaikista vaikeinta antaa anteeksi 
itselleen ja kantaa synkkää syyllisyyden taakkaa? 
Eniten ilahduin kosovolaisnuorissa kehittyvästä 
optimistisuudesta, kun he pystyivät puhumaan 
sekä omasta että serbien näkökulmasta. He ym
märsivät, etteivät suinkaan kaikki armeijan soti
laat halunneet osallistua joukkomurhiin, vaan osa 
pakotettiin henkensä uhalla. Moni menetti mo
raalinsa hulluuden ja pakon keskellä. Miten ser
bejä voisi auttaa antamaan anteeksi itselleen?

Nähtäväksi jää, onnistuuko Serbian demokraat
tisten puolueiden liitto yhdistämään voimansa, 
jolloin tammikuun parlamenttivaaleissa suurim
man äänimäärän saaneen Radikaalipuolueen vai
kutusvalta jäisi vähemmäksi. Euroopan unionil
la on nyt hyvät mahdollisuudet yrittää vaikuttaa 
Balkanin alueen demokratiakehitykseen, sillä mo
nelle serbinuorelle mahdollinen Euroopan unio
nin jäsenyys tuo valoa pimeän tunnelin päähän. 
Tulevaisuuden avoimet rajat, hitaasti kasvava ta
lous, vakaampi elämä sekä suuremmat mahdolli
suudet toteuttaa itseään alkavat painaa Kosovoa 
enemmän vaa’assa. Nuoret haluaisivat elää nyt, 
eikä vasta kymmenen vuoden päästä. •

■ Kirjoittaja on Helsingin yliopiston historian ja ke-
hitysmaatutkimuksen opiskelija. Hän on perehtynyt 
kandidaatintutkielmassaan entisen Jugoslavian al-
ueeseen ja matkusteli kesällä 2006 Serbiassa, Koso-
vossa ja Bosnia-Hertsegovinassa.

»ajattele jos suomenruotsalaiset alkaisivat nyt vaatia omaa 

rannikkovaltiota länsi-suomeen.»
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Steven Shainberg – Fur.

Niels Arden Oplev – Martinin unelma.

 
mIlos Forman palasI goyan aaveIssa 

mIelIkuvItuksettomastI eurooppalaIsen 
aIhemaaIlman parIIn. 

elokuvanurkka Eero Hirvenoja

➤ Elämäkertaelokuvat ovat suosit
tu lajityyppi, joilla oli aikanaan tiet
ty statusarvo, ja niitä valmistettiin 
vain kansallisista ja kansainvälisis
tä merkkihenkilöistä. Nyttemmin 
aiheeksi kelpaa periaatteessa jo ku
ka tahansa viidentoista minuutin 
julkkis. Samalla kyseessä on vai
kea taitolaji, sillä todella mestaril
lisia elämäkertakuvauksia on teh
ty vain muutamia, esimerkiksi 
E I s e ns t e I n I n  Iivana Julma I-
II, Ta r kov sk I n Andrei Rublev 
ja SCor se sen Kuin raivo härkä. 
Viime mainitun on Cinema Mon
do tuonut aivan äskettäin teatterei
hin uusintakierrokselle. 

Varsinkin jos elokuvantekijät yrit
tävät mahduttaa tarinaan päähenki
lön koko elämänkaaren, mennään 
yleensä metsään ja lujaa. Tällöin ker
ronta on väkisinkin katkonaista ja 
elokuva täyttyy detaljeista. Loppu
tulos on monesti kiinnostavampi, 
jos käsittely rajataan johonkin tiet
tyyn ajanjaksoon. 

Taiteilijaelämäkerrat ovat oma, 
runsaasti ryöstöviljelty alalajinsa, 
joissa useimmiten etsitään motii
veja taiteilijan luomisvimmalle tai 
arvuutellaan kuuluisten taideteos
ten syntyhistoriaa. Elokuvassa Fur 
on vältetty useimpien elämäkerta
kuvausten sudenkuopat, koska sii
nä ei ole pyrittykään seuraamaan or
jallisesti tositapahtumia. Tarinassa 
valaistaan fiktiivisten tapahtumien 
kautta yhdysvaltalaisen valokuvatai
telijan DI a ne A r bus In (NICo
l e K Idm a n) viehtymystä ihmis
ten fyysisiin poikkeavuuksiin sekä 
voyerismiin. Arbusin töihin vihkiy
tymättömille elokuva jää kuitenkin 
marginaalitapaukseksi. 

O l I v I e r  Da h a n I n  ohjaa
massa Pariisin varpusessa normaalisti 
valokuvamallilta näyttävä M a r Ion 

Taiteilijaelämää & 
sosiaalidarwinismia
Ensiiltaelokuvissa boheemeja  
ihmiskohtaloita sekä pohjoismaisen 
sosiaalipolitiikan vähemmän  
kunniakasta historiaa.

C o t I l l a r d on muuntautunut 
onnistuneesti pieneksi ja sairaal
loiseksi ÉdI t h P I a F Ik s I ,  jonka 
unohtumaton lauluääni on käsite. 
Elokuvassa kerrataan hänen elä
mäntarinansa pääpiirteet köyhästä 
lapsuudesta maailman suurimmil
le konserttilavoille. Boheemielä
mää viettäneen ja vain 47vuotiaana 
kuolleen laulajattaren uraa sävytti
vät miesseikkailut ja lääkkeiden vää
rinkäyttö. Toki Piaf on nimikkoelo
kuvan ansainnut, mutta kyseessä on 
valitettavan kaavamainen teos, jon
ka tarina kerrotaan elämäkertaku
vauksille tyypillisesti eri aikataso
jen välillä hyppelehtien. 

Kuvattuaan viimeisissä elokuvis
saan yhdysvaltalaisen popkulttuu
rin ilmiöitä, MIl os For m a n on 
palannut pitkästä aikaa eurooppa
laisen aihemaailman pariin uusim
massa ohjaustyössään Goyan aaveet. 
Siinä kerrotaan taidemaalari Fr a n
C I sCo de Goya n urasta Espan
jan kuninkaan hovimaalarina, ja 
hänen myöhemmistä seikkailuis
taan Na poleonIn valloitussodan 
pyörteissä. Taidehistoriallisena ku
vauksena elokuva on ylimalkainen, 
eikä se yllä viihdearvoltaan esimer
kiksi Amadeuksen tasolle. Ameri
kanenglantilaisen aksentin omak
sunut St el l a n Sk a r sg å r d ei 
vakuuta Goyan roolissa, ja muu
tenkin kansainvälinen tähtikaarti 
tuntuu olevan eksyksissä Forma
nin mielikuvituksettomasti ohjaa
massa epookissa.

Uransa 1930luvulla aloittanut
ta Hollywoodin sivuosanäyttelijää 
George R e e v e s I a  olisi kenties 
liioiteltua kutsua taiteilijaksi tai edes 
elokuvatähdeksi, mutta hänen selvit
tämättömän kuolemansa ympärille 
on rakennettu kiinnostava rikos
draama Hollywoodland, jossa myös 

sivutaan elokuvakaupungin salattua 
menneisyyttä. 1950luvulla Reeves 
tuli tunnetuksi television Teräsmie
henä, jonka rooli leimasi näyttelijän 
siinä määrin, ettei tälle enää tarjot
tu vakavia valkokangasosia. Ironista 
on, että Reevesia esittää Ben A F
F l eCk ,  jonka oma ura on ollut jo 
pitkään matalasuhdanteessa. 

Rodunjalostusta  
ja sadistista koulukuria

K l au s  H ä r ön  Ruotsissa oh
jaama Uusi ihminen valottaa lähes 
kuoliaaksi vaiettua aihetta, epätoi
vottuina pidettyjen kansalaisten 
pakkosterilisointia edistyksellises
sä Pohjolassa, missä tämän rotupo
litiikan uhreiksi joutui 1930luvul
ta aina 1970luvulle asti kymmeniä 
tuhansia ihmisiä, pääasiassa nai
sia. Ohjaajan kahden edellisen pit
kän elokuvan tavoin Uusi ihminen 
on kaikin puolin huolellista työtä, 

mutta samalla myös laskelmoitua, 
Hollywoodin kaavan mukaan teh
tyä emotionaalista draamaa. Aihe on 
kuitenkin tärkeä, ja elokuva edustaa 
sellaista kriittistä historiankuvausta, 
jota Suomessa ei ole rohjettu tehdä 
juuri lainkaan. 

Muualla Pohjoismaissa valmiste
tut lapsi ja nuorisokuvaukset eroa
vat useimmista vastaavista kotimai
sista tuotoksista nimenomaan siinä, 
että niistä löytyy yksilötarinan li
säksi yhteiskunnallinen taso. Esi
merkiksi tanskalainen koulukuvaus 
Martinin unelma on nuoren pojan 
kasvukertomus, mutta lisäksi siinä 
käydään taistelua M a rt I n Lu t
her K IngIn innoittamana yhteis
kunnallisen oikeudenmukaisuuden 
puolesta. 1960luvun lopulle sijoit
tuvassa tositarinassa koululaispoika 
nousee vastustamaan tyrannimais
ta rehtoria, jonka opetusmetodei
hin kuuluu keskeisesti ruumiilli
nen kuritus. •
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 Pienellä keskiamerikkalaisella saarivaltiolla 
Haitilla on ollut keskeinen sija tanskalaisen 
elokuvaohjaajan Jørg e n L e t h I n elä
mässä jo kahdenkymmenen vuoden ajan. 

1960luvun alussa uransa aloittanut, formalistisen 
dokumenttielokuvan merkittävimpiin nimiin las
kettava Leth on asunut Haitissa vuodesta 1991 läh
tien, ja kuvannut maan oloja useissa elokuvissaan. 
Haiti on aiheena myös Jørgenin pojan A sg e r I n 
esikoisohjauksessa Ghosts of Cité Soleil (2006). 

Tämänvuotisen DocPointfestivaalin päävieraita olivat tanskalainen pitkän linjan dokumentaristi 
Jørgen Leth ja hänen poikansa Asger, vastikään esikoiselokuvansa valmiiksi saanut ohjaajalupaus. 

teksti Eero Hirvenoja 

Rajoja Rikkovaa elokuvaa

Cité Soleilissa moni 
slumminuori kuolee 
ase kädessä.
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Epätoivoa slummissa

Asger Leth olisi tuskin voinut kuvata ensim
mäistä pitkää elokuvaansa hektisemmissä olois
sa kuin Haitin pääkaupungin PortauPrincen 
pahamaineisessa slummikaupunginosassa Cité 
Soleilissa, joka on y k :n raporteissa arvioitu jo
pa maailman vaarallisimmaksi paikaksi. Asge
rin johtama pieni kolmihenkinen kuvausryhmä 
selvisi koettelemuksista lopulta ehjin nahoin, 
vaikka muutama läheltä piti tilanne sattuikin 
jengiläisten ja poliisijoukkojen välisten tulitais
teluiden aikana. Kuvaustilanteen vaarat olivat 
etukäteen tiedossa, mutta silti joutuminen kes
kelle laukaustenvaihtoa oli pelottava kokemus. 
»Matkustaessa Haitin kaltaiselle poliittisesti epä
vakaiselle alueelle saa olla jatkuvasti varuillaan, 
ettei saa harhaluodista tai joudu kidnapatuksi. 
Pelolle ei kuitenkaan voinut antaa valtaa, sillä 
muuten elokuvanteosta ei olisi tullut mitään», 
hän huomauttaa. 

Ghosts of Cité Soleil tuo tarinansa puolesta mie
leen palkitut fiktiiviset slummikuvaukset, bra
silialaisen Jumalan kaupungin (2002) ja eteläaf
rikkalaisen Tsotsin (2005). Tällä kertaa kuvatut 
tapahtumat vain ovat totisinta totta. Kun usein 
jossain määrin silotelluissa fiktiokuvauksissa ha
lutaan antaa jotain toivoa paremmasta huomi
sesta, ympäröi Lethin elokuvaa lohduttomuuden 
ilmapiiri. Cité Soleilissa eliniän odote ei ole tur
han korkea. Jos ei joudu ammutuksi, kuolinsyy 
on todennäköisimmin huumeet tai taudit. »Kun 
slumminuoret oppivat käyttämään tuliaseita jo 
lapsesta lähtien, eikä mahdollisuutta koulunkäyn
tiin käytännössä ole, ovat tulevaisuudennäkymät 
varsin synkät», Leth kiteyttää.

Poliittista kuohuntaa

Lethin elokuvan keskushenkilöitä ovat veljekset 
»2PaC»  ja »B I ly», joiden komennossa toimii 
puolisotilaallinen ryhmä chimères, eli aaveet. 
Kyseessä on Haitin ensimmäisen vaaleilla vali
tun presidentin Je a nBe rt r a n d A r I s t I
den aikanaan aseistama salainen armeija, jonka 
tarkoitus oli turvata tämän valtaasema. Lopul
ta osa näistä Aristiden kannattajista kääntyi kui
tenkin häntä vastaan tyhjiin lupauksiin petytty
ään. Bily pysyy presidentin tukena, mutta 2Pac 
alkaa taistella yhteiskunnallista epäoikeudenmu
kaisuutta vastaan rapmusiikin sävelin yhdysval
talaisen esikuvansa tavoin. Tukea yritykselleen 
hän saa tunnetulta haitilaissyntyiseltä hiphop 
tähdeltä WyCl e F  Je a n I lta .  Vaikka valta 
saarivaltiossa on vaihtunut Aristiden lähdettyä 
maanpakoon vuonna 2004, Cité Soleilia hallit
sevat edelleen aseistautuneet jenginuoret. Tilan
ne on jatkuvasti kaoottinen, ja moni elokuvassa 
esiintynyt henkilö on sittemmin kuollut. 

Asger Leth ei ole erityisen toiveikas Haitin tu
levaisuuden suhteen. »Edes poliitikot, joilla on 
alkujaan hyviä aikeita, eivät onnistu taistelemaan 
korruptoitunutta systeemiä vastaan, vaan päät

tävät lopulta mennä virran mukana», hän tote
aa. Poliittinen kuohunta on Haitin tapauksessa 
ollut enemmänkin sääntö kuin poikkeus, sillä 
maassa on sen koko kaksivuosisataisen itsenäi
syyden ajan kärsitty erittäin levottomista olois
ta. Nykyään tämä Ranskan entinen siirtomaa on 
Karibianmeren alueen köyhin valtio.

Vaikka Ghosts of Cité Soleilissa on paljon yh
teiskunnallisia tasoja, ei ohjaajan tarkoituksena 
ollut tehdä poliittista elokuvaa. Pikemminkin sii
nä vain todetaan tilanne ottamatta kantaa puo
leen tai toiseen, ja tässä mielessä Lethiä voidaan 
pitää cinéma véritén, »totuuselokuvan» traditi
oiden jatkajana. 

Haitissa useasti vieraillut Asger päätti puoli 
vuotta kestäneiden rankkojen kuvausten jälkeen 
olla enää koskaan astumatta maan rajojen sisä
puolelle, mutta sittemmin mieli on muuttunut. 
Nyt istuessaan turvallisesti Vanhan Ylioppilas
talon Kuppilassa Leth pystyy jo muistelmaan 
kokemuksiaan Cité Soleilin hornankattilassa 
leppoisessa hengessä. Haitiin hän on kaavail
lut matkustavansa taas joskus ensi vuoden puo
lella.

Isän varjosta

Asger Leth tiesi jo pienestä pitäen tulevansa jos
kus elokuvantekijäksi. Uravalinta oli helppo, sil
lä hän kasvoi elokuvien keskellä seuratessaan 
isäJørgenin työskentelyä läheltä. Asgerin lap
suudenkodin kellarissa oli elokuvateatteri sekä 
editointihuone, ja lisäksi hän oli paljon muka
na isän kuvausmatkoilla ulkomailla. 

Asger on toiminut apulaisohjaajana isänsä oh

jaustöissä New Scenes from America (2002) ja Viisi 
kampitusta (2003), mutta tarvitsi omien sanojensa 
mukaan runsaasti totutteluaikaa ennen kuin oli 
valmis ohjaamaan ensimmäisen pitkän elokuvan
sa yli kolmenkymmenen iässä. Viime vuosikym
menen puolessavälissä Leth ohjasi kaksi kokeellis
ta lyhytfiktiota, joiden kertoo saaneen vaikutteita 
Rom a n Pol a nsk In 1950luvun lopulla Puo
lassa tekemistä oppilastöistä. »Olen sittemmin tu
honnut noiden elokuvien kopiot, mutta aikanaan 
niitä oli hauska tehdä», hän paljastaa. 

Leth sanoo, ettei halunnut missään nimessä 
kilpailla isänsä kanssa, vaikka hänen esikoispit
känsä sijoittuukin Haitiin. »Koska töitäni jo
ka tapauksessa verrataan isäni elokuviin, päätin 
ottaa haasteen vastaan, ja kuvata elokuvani ni
menomaan hänelle rakkaassa maassa. Halusin 
kuitenkin siitä tulevan tyylilajiltaan täysin eri
laisen kuin mitä isäni on koskaan tehnyt». Cité 
Soleilissa hektisiä tapahtumia kuvataan käsiva
rakameralla ja leikkaus on nopeaa kuin musiik
kivideoissa. Tyylillisesti se poikkeaakin selväs
ti pitkiä, staattisia otoksia suosivan isäLethin 
tuotannosta. 

Seuraavaksi Asgerin olisi tarkoitus ohjata pit
kä fiktioelokuva, mutta toistaiseksi suunnitelmat 
eivät ole edenneet alustavia käsikirjoitusversioita 
pidemmälle. Dokumenttielokuvan tekeminen ei 
ole pois laskuista, jos eteen vain tulee tarpeek
si kiinnostava aihe. »Tilanteiden tulisi olla ai
toja, mutta myös tarinan ja henkilöhahmojen 
pitää herättää tunteita katsojissa, aivan kuten 
hyvissä fiktioelokuvissa», Leth selventää. Hän
tä eivät kiinnosta dokumentit, joissa näkyy vain 
puhuvia päitä. 

Asger Leth jatkaa cinéma véritén traditioita

Asger Leth: Ghosts of Cité Soleil.
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Januskasvoinen Haiti 

»En ole katunut valintaani jäädä asumaan Hai
tiin, eikä minulla ole aikomustakaan palata py
syvästi Tanskaan», vakuuttaa Jørgen Leth. Hän 
kertoo viettävänsä nykyään suurimman osan ajas
taan kotonaan PortauPrincessa ja vierailevansa 
Euroopassa vain harvoin. Lethin sopeutuminen 
uuteen maahan ja kulttuuriin sujui melko vaivat
tomasti, vaikka hän saikin pian tutustua myös 
haitilaisen yhteiskunnan nurjiin puoliin. Upei
den maisemien ja ihanteellisen ilmaston kääntö
puolena köyhyys ja kuolema ovat ainaisia vieraita 
tässä vastakohtaisuuksien maassa. Nämä ongel
mat on luonnollisesti lakaistu lähes näkymättö
miin suosituista turistikohteista.

Jørgen Leth ihastui Haitiin ensi kerran ku
vatessaan siellä elokuvaa 1980luvun alussa. Hän 
vieraili maassa vielä useaan otteeseen, kunnes 
vuonna 1991 päätti jäädä asumaan sinne vakinai
sesti. Leth kertoo käyneensä 1980luvun lopul
la läpi pitkän masennuskauden ja kaivanneensa 
elämänmuutosta. Haitin olot tarjosivat miehen 
seikkailulliselle mielenlaadulle uusia virikkeitä, 
ja lisäksi häneen vetosi sikäläisten naisten aistil
lisuus. Koska kyseessä ei ole ajanvietejulkaisun 
haastattelu, puhetta ei ollut Lethin yksityiselä
mästä, mutta ainakin elokuvan Haiti. Untitled 
(1996) perusteella hänen viehtymyksensä haiti
laiseen naiskauneuteen käy selväksi. 

Poikansa elokuvahankkeeseen isäLeth kertoo 
suhtautuneensa mielenkiinnolla alusta asti. Sa
malla hän oli kuitenkin hieman huolissaan, kos
ka tunsi hyvin Cité Soleilin vaarallisen maineen. 
»Asger on voimakastahtoinen ihminen, ja tiesin 
että olisi ollut turha kieltää häntä tekemästä elo

kuvaa. Oli vain toivottava, ettei mitään vakavaa 
sattuisi», Jørgen Leth muistelee. 

Täydellistä ihmistä etsimässä

Aloittaessaan uraansa yli neljä vuosikymmen
tä sitten Leth tahtoi kyseenalaistaa perinteisen 
tyylin tehdä elokuvaa ja luoda sen sijaan uuden
laisen elokuvakielen. Hän halusi tehdä pesäeroa 
1960lukulaiseen tanskalaiseen elokuvaan, jota 
piti kaavoihinsa kangistuneena. Miehen varhai
set, lähinnä mainoselokuvien kerronnasta vaikut
teita saaneet ohjaustyöt tarjosivat vaihtoehtoja 
sekä poliittisesti kantaaottavalle suuntaukselle 
että populaarielokuvalle. 

Lethin tuotannon virstanpylväs on Täydel-
linen ihminen (1967), 13minuuttinen kokeelli
nen elokuva inhimillisen käyttäytymisen muo
doista jokapäiväisissä askareissa. Sen kuvastosta 
on riisuttu pois kaikki ylimääräinen, ja jäljellä 
on vain immuunissa valkoisessa ympäristössä 
robottimaisen virheettömästi toimivat mies ja 
nainen. »Täydellisessä ihmisessä valkoinen tila oli 
minulle laboratorio, ihmiset siellä koeeläimiä, 
ja elokuvakamera heitä tutkiva mikroskooppi», 
Leth selvittää.

Kun monet tuonaikaiset elokuvantekijät ta
voittelivat ihmiskuvauksessaan realismia kes
kittymällä inhimillisiin puutteisiin, oli Lethin 
lähestymistapa täysin vastakkainen. Kuvaamal
la ulkoisesti täydellisiä ihmisiä hän halusi tuoda 
esiin sen, mitä itse piti ominaisena meille kaikil
le: pyrkimystä olla parempi, täydellisempi ihmi
nen. Tässä mielessä tämä vähäeleinen elokuva oli 
omana aikanaan hyvinkin provosoiva, jopa val
lankumouksellinen teos. 

Lars von Trierin kovat ehdot 

Leth kertoo olleensa positiivisesti yllättynyt, kun 
tanskalaisen elokuvan kauhukakara L a r s von 
Tr Ier viitisen vuotta sitten ehdotti yhteistä elo
kuvahanketta. Vasta myöhemmin selvisi, että tar
koitus olisi tehdä päivitetty versio Täydellisestä ih-
misestä. »Lähtiessämme tekemään elokuvaa olin 
toisaalta innoissani, toisaalta hieman varautunut, 
sillä hänet tunnetaan ikävänä työtoverina», Leth 
muistelee. Von Trier osoittautui maineensa veroi
seksi, ja kuvauksista kehkeytyi Lethille fyysinen 
ja etenkin henkinen koettelemus. Tuloksena oli 
lopulta Viisi kampitusta, jossa hänen tehtävänään 
oli ohjata ympäri maailmaa kuvattavia uudelleen
versioita omasta elokuvastaan von Trierin asetta
mien tiukkojen ohjeiden mukaisesti.

Elokuvasta muodostuu henkien taistelu kah
den toisiaan kunnioittavan eri sukupolven elo
kuvantekijän välillä. von Trier on piiskuri, joka 
patistaa Lethiä menemään elokuvanteossa lähel
le inhimillisiä äärirajoja, ja joskus niiden ylikin. 
Sitä mukaa kun von Trier vaikeuttaa päähänpis
toillaan Lethin urakkaa, tämä vuorostaan yrit
tää keksiä porsaanreikiä voidakseen kiertää nuo
remman kollegan määräyksiä. 

Leth kertoo arvostavansa von Trierissä tämän 
rohkeutta, tinkimättömyyttä ja huumorintajua, 
mutta ennen kaikkea rehellisyyttä. »Hän ei yri
tä mielistellä ketään, vaan kertoo mielipiteensä 
suoraan. Tästä syystä Larsin elokuvat ovat niin 
vahvoja, ja siksi myös Viisi kampitusta oli onnis
tunut». Hän kiittelee kollegaansa lisäksi sitä, et
tä tämä päätti lopulta ohjata Täydellisen miehen 
viidennen variaation. »Näin tehdessään hän us
kalsi osoittaa haavoittuvuutensa, koska joutui 
tinkimään ehdottomasta määräysvallasta, jo
hon on elokuvantekijänä tottunut», Leth arve
lee. Kaiken kaikkiaan Leth pitää yhteistyötä von 
Trierin kanssa opettavaisena kokemuksena ja us
koo koettelemusten kasvattaneen häntä ihmise
nä ja elokuvantekijänä. Kuvausten aikana kaksi
kon ystävyys joutui paikoin koetukselle, mutta 
lopulta prosessi vain vahvisti sitä. 

Leth ei ole ennenkään arastellut tehdä uudel
leenfilmatisointeja omista ohjauksistaan, joten 
tässä mielessä Viisi kampitusta ei ollut hänelle 
uusi kokemus. Hänen uudemmista elokuvistaan 
esimerkiksi New Scenes from America (2002) on 
»remake» vuonna 1982 valmistuneesta kollaasi
elokuvasta 66 Scenes from America, joka oli Let
hin mielestä korkea aika päivittää uudelle vuo
situhannelle. Hän itse pitää maalauksellisista 
tuokiokuvista koostuvaa elokuvaa jopa onnistu
neempana kuin alkuperäistä. Leth soisi itseään 
verrattavan jollain tasolla taidemaalareihin, jot
ka palaavat aina uudelleen samojen aiheiden pa
riin ilman, että tämä olisi vain mekaanista tois
tamista. »Yritän löytää elokuvissani jatkuvasti 
uusia merkityksiä tutuista tai muuten vain ar
kipäiväisistä asioista. On osattava katsoa pintaa 
syvemmälle.» •

Elokuvantekijöitä kahdessa 
sukupolvessa. Jørgen ja Asger 
Leth luennoimassa DocPointin 
Masterclassissa. Kuva Heidi Uutela.
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Musikanteissa (1960) näkyy 
Kazimierz Karabaszin 
inhimillinen lähestymistapa 
dokumenttielokuvaan.

Filkkarit 2007

Puolalaisten salaisuus

teksti Mari Lukkari

Puolasta tulee elokuvan mestareita. 
Tampereen lyhytelokuvajuhlilla 
maaliskuussa tämä lause tuli 
todistetuksi neljässä puolalaista 
elokuvaa käsittelevässä koko
naisuudessa, joissa luotiin 
poikkileikkaus puolalaisen elokuvan 
vaiheisiin Lodzin elokuvakoulun 
kasvattien kautta Kieslowskista  
ja Polanskista tähän päivään.

 K ulttuurivihkot tapasi K a z I m I e r z 
K a r a b a sz I n oppilaan ja K r z y sz 
t oF  K I e s l ow s k I n  kollegan Ja r
mo Jä ä sk el ä I sen sekä uuden suku

polven lodzilaisen, Tampereellakin elokuviensa 
puolesta tutuksi tulleen A n na K a z eJa k I n. 
Jääskeläinen kävi koulunsa totalitaarisen järjes
telmän aikaan 1960luvulla, Kazejak käy sitä 
nyt, demokraattisessa ja vapaassa Puolassa.

Kaksikon johdolla perehdytään elokuvajuhli
en esityksistä syvemmälle puolalaisen elokuvan 
vaiheisiin. Kuulemme, miten maan elokuvateol
lisuus on muuttunut vuosikymmenten saatossa ja 
mitä puolalaiselle elokuvalle kuuluu nyt. Seuraa
vassa selviää muun muassa se, miksi arvostettu 
puolalainen dokumentaristi Krzysztof Kieslows
ki vaihtoi todellisuuden fiktioon.

Puolalaiset dokumentit  
yhteiskunnan kriitikoina

»Karabasz oli tulossa Tampereelle, mutta jou
tui viime hetkellä perumaan matkansa lääkärin 
pakottamana», tiedotti KarabaszKieslowski
sarjojen juontajan paikkaa pitämään tullut Jar
mo Jääskeläinen, jonka johdolla elokuvajuhlilla 
päästiin tutustumaan puolalaiskaksikon legen
daarisiin lyhytelokuviin.

1950luvulla Kazimierz Karabasz ohjasi joukon 
elokuvia, joiden voi sanoa uudistaneen puolalai
sen dokumenttielokuvan. Aiheina olivat erilaiset 

ammattiryhmät ja pienet ihmiset sekä heidän ar
kensa konstailemattomasti kuvattuna. Tästä käy 
hyvänä esimerkkinä ehkä Karabaszin tunnetuin 
elokuva Musikantit (1960), joka oli mukana Tam
pereen ohjelmistossa.

»Musikanteissa näyttäytyy ominaisin Kara
basz, elämän tarkkailija, jolla on korkeat moraa
liset vaatimukset dokumenttien suhteen. Hän ei 
ole koskaan sietänyt populismia, sillä inhimil
linen lähestyminen oli hänen korkein arvonsa. 
Samoin oli myös Kieslowskin, aluksi», Jääske
läinen kuvailee.

Tampereen sarjojen ohjelmistossa keskityttiin 
ohjaajien varhaisiin elokuviin, joissa Karabaszin 
ja Kieslowskin tyylissä on vielä paljon yhdenmu
kaisuutta. Elokuvien aiheet ja muotokieli heijas
tavat kritiikkinsä kautta sen aikaista Puolan po
liittista ilmapiiriä. 

Kieslowskin periaatteellinen varhaisvaihe

Karabasz aloitti opintonsa Lodzissa vuonna 1950 
koulun ensimmäisten opiskelijoiden joukossa. 
Myöhemmin hän loi elokuvista maineikkaan uran 
ja jatkoi valmistumisensa jälkeen opettajana sa
maisessa laitoksessa, jonka oppilaaksi Kieslowski 
pääsi vuonna 1965 kolmannella yrittämällä. Vuot
ta myöhemmin Lodzin ovet aukesivat myös Jääs
keläiselle, joka joutui sisälle päästäkseen harjoit
telemaan ensin puolan kielen.

Yhteistyön ja yhteisten näkemysten aikana 

kuvatut elokuvat Virasto (1966), Tehdas (1970) 
ja Sairaala (1976) esittelivät Kieslowskin kriitti
senä dokumentaristina.

Näissä varhaisissa oppilastöissä totalitaarinen 
järjestelmä saa osakseen voimakastakin kritiik
kiä. Esimerkiksi Virastossa byrokraattisuuden 
jäykkyyttä kuvataan konkreettisesti lasiikku
nan läpi. Huippuunsa piikki systeemiä kohtaan 
teroitetaan elokuvassa Yövartijan näkökulmas-
ta (1977).

»Kieslowski tuli mukanani Suomeen ensim
mäisen kerran 1979, viimeisen kerran vuonna 
1995», Jääskeläinen kertoo.

Suomessa Kieslowski teki haastattelujen ohel
la myös opetustyötä ja piti luentoja. »Hänen saa
misekseen täytyi minun lupautua tulkiksi, sillä 
ennen vuoden 1995 viimeistä haastattelua hän 
kieltäytyi puhumasta mitään muuta kieltä kuin 
puolaa», Jääskeläinen muistelee.

»Nyttemmin englannin asema on lyönyt lä
pi myös Puolassa, mikä on muuttanut asetel
maa aika lailla. Enää ei puolaa pakkoopeteta, 
sillä elokuvaalalla on nyt yhteinen kieli», Jääs
keläinen miettii.

Todellisuuden kuvaamisen  
vaarat ja vaikeudet

Tampereella nähty Kieslowskin dokumentaari
nen tuotanto jäi kuitenkin 1970luvun myötä. 
Kieslowskin ote dokumentteihin alkoi muuttua 
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jatkuvasti enemmän manipuloivaksi. Otetaan 
esimerkiksi ohjaajan työ 1970luvulta. Kieslows
ki teki dokumentin 16vuotiaasta tytöstä, jo
ka tulee raskaaksi ja saa tämän johdosta pot
kut koulusta. 

»Hän kuvasi erotuskohtauksen valmistaen mo
lemmat osapuolet ennen kohtauksen kuvaamis
ta esittämään argumenttinsa, kärjistäen ja her
kistäen todellisuutta. Hän siis ohjelmoi aidon 
tilanteen ja dramatisoi todellisuuden», Jääske
läinen kuvailee.

Todellinen lipsuminen fiktion puolelle alkoi 
hiljalleen jo ennen tätä, kun Kieslowski alkoi 
tehdä fiktiota televisiolle. Lopullinen seinä tu
li vastaan 1979.

»Kieslowski teki telakan lakosta dokumenttia, 
jonka kuvausmateriaalin Puolan turvallisuus
palvelu takavarikoi. Episodin myötä Kieslowski 
ymmärsi, että hän saattoi kuvaamisellaan aihe
uttaa potentiaalisia ongelmia kuvattaville», Jääs
keläinen kertoo.

Tämä tarkoitti dokumentinteon loppua. Todel
lisuudessa oli joitain liian intiimejä asioita, joita 
Kieslowski ei enää pystynyt kuvaamaan.

Totalitaarisen Puolan valvottu vapaus

Lodzin elokuvakoulu oli kommunismin ajan 
Puolassa jäykän ja valvotun järjestelmän ainoa 
vapaa saareke. Sinne näkyivät kielletytkin kuvat. 

Rajatonta vapaus ei silti ollut: paratiisista mei
nattiin moni karkottaa liian todellisten asioiden 
kuvaamisen takia.

Myös Jääskeläinen sai monta kertaa todeta, et
tei totalitaarisen järjestelmän kanssa ollut leikki
mistä. Kuvamateriaalia katosi, esityksiä kiellettiin 
ja uhattiin jopa poistamisella maasta.

Tällainen kohtelu seurasi Jääskeläisen doku
mentista Ylioppilaan kuolema, jossa hän kuvasi 
turvallisuuspalvelun menettelystä aiheutunutta 
nuoren mielenosoittajan kuolemaa. Elokuva sai 
Puolan ulkopuolella laajaa julkisuutta ja lukui
sia palkintoja, muun muassa Suomen valtion tie
donjulkistamispalkinnon, ja sitä näytettiin jopa 
LänsiSaksassa, jonka television kautta doku
mentti näkyi myös ddr :ssä.

Puolassa Jääskeläistä ei palkittu. Sen sijaan 
ohjaaja uhattiin poistaa maasta.

Systeemin sortuminen  
toi kaupallisuuden ajan

Vuonna 1989 järjestelmä sortui. Totalitarismin ai
ka oli ohi ja elokuvaala vapautui muun maan mu
kana. Mitä tapahtui puolalaiselle elokuvalle?

»Systeemin kaatumisen myötä taiteilijan ar
vostettu asema romahti. Samoin puolalaisen elo
kuvan älyllisyys», Jääskeläinen kertoo.

Totalitaarisessa Puolassa oli tehty paljon po
liittisia filmejä, joissa sanoma oli kätketty erityi
siin ohjaajan ja yleisön välisiin koodeihin. Vuo

den 1989 jälkeen politiikka ei enää kiinnostanut 
yleisöä. Kun kaikesta saattoi puhua ääneen, ei 
tarvittu enää opasta maailmaan.

»1989 jälkeen ihmiset olivat eksyksissä, ohjaa
jat yrittivät hädissään etsiä uutta suuntaa ja tehdä 
amerikkalaistyylisiä filmejä», uuden sukupolven 
elokuvantekijä Anna Kazejak jatkaa. 

Nyt Puolan elokuvaala vahvistuu jatkuvas
ti. Kaupallisuuden aika päättyi 1990luvun lop
puun tultaessa ja Jääskeläinen näkee herkkyyden 
ja älyllisyyden palanneen. 

Poliittiset aiheet sen sijaan jäivät totalitaari
seen aikaan. Maan johdon mielipiteillä on edel
leen merkitystä, politiikka on artistille Kazejakin 
mukaan arka aihe. Kaupallisuuden myötä rahan 
valta jäi puolalaiseen elokuvateollisuuteen. 

»Hallitus haluaa edelleen kontrolloida eloku
vateollisuutta vaikuttamalla eri elinten kautta. 
He yrittävät painostaa taiteilijoita. Heillä on esi
merkiksi porukkaa televisiossa, joka on elokuvi
en suuri levittäjä. Jos työ ei sovi hallitukselle, sitä 
ei levitetä», Anna Kazejak kertoo. •

Tampereella vieraillut 
Anna Kazejak
on uuden sukupolven 
lodzilainen. Kuva  
Satu Hokkanen.

 
dokumentarIstIkIeslowskI 
ohJelmoI aIdon tIlanteen Ja 
dramatIsoI todellIsuuden. 

Kieslowskin piikki systeemiä 
kohtaan on terävimmillään 
elokuvassa Yövartijan 
näkökulmasta vuodelta 1977.

 
maaIlmalla Jarmo JääskeläIsen 
elokuvaa ylIoppIlaan kuolema 

(1978) JuhlIttIIn,  
puolassa JääskeläInen  

uhattIIn poIstaa maasta. 
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➤ »Suositut saamelaismuusikot ovat saaneet 
paljon parempia tuloksia aikaan oikeuksiemme puo-
lestapuhujina, kuin monta vuosikymmentä jatkunut 
komiteatyö», totesi saamelaiskäräjien puheenjohtaja 
Pek k a A ik i o  tiedotustilaisuudessa Tampereen ly-
hytelokuvajuhlilla. Nyt myös saamelainen elokuva on 
nostamassa alkuperäiskansan arvostusta aivan uu-
della tavalla.

Suomen tunnetuiman saamelaisen ohjaajan 
Paul-A nd er s  S im m a n töiden ohella Tampereella 
näytettiin uusia lyhytelokuvia kahden näytöksen ver-
ran. Tullikamarilla Saamelaisessa yössä esiintyi muun 
muassa Wim me S a a r i .

Paul Anders Simman tuotannosta näytettiin muun 
muassa lyhyt fiktio Let́ s dance! (1991) ja dokument-
ti Antakaa meille luurankomme! (1999). Simma oli itse 
paikalla elokuviensa näytöksessä ja korosti uuden tek-
nologian merkitystä saamelaisen elokuvan teossa ja 
levittämisessä. Elokuvia voi tehdä yhä laadukkaammin 
ja edullisemmin. »Kaikki kielelliset vähemmistöt, niin 
saame kuin suomikin, voivat saada elokuvilleen kan-
sainvälistä tunnettuutta. Olemme samassa asemassa, 
ja meidän kannattaa tehdä yhteistyötä», hän painotti.

Saamelaisten uusien lyhytelokuvien taso oli yl-
lättävän korkea, suhteutettuna saamelaiseloku-
van lyhyeen historiaan ja siihen, kuinka vähän ai-
kaa saamelaisalueilla on ollut mahdollista opiskella 
elokuvantekoa. Kirjailija J o r m a L ehto l a n mu-
kaan saamelaiset toimivat läpi vuosikymmenten 
vain avustajina heistä kertovissa elokuvissa, eivät-
kä saaneet edes nimiään lopputeksteihin. Ensimmäi-

nen saamelaisen tekemä täyspitkä elokuva, norjan-
saamelaisen N il s  G aupin  Tiennäyttäjä, valmistui 
1987 ja voitti Oscarin parhaana ulkomaisena eloku-
vana. Gaupin ohella Simma on ollut ainoita nimiä 
saamelaiselokuvien kentällä.

Lehtolan mukaan viimeisinä 4–5 vuotena on 
noussut uusi joukko elokuvantekijöitä, pitkälti saa-
melaisalueella käynnistyneen elokuvakoulutuk-
sen ansiosta. Inarissa järjestettävä alkuperäiskanso-
jen elokuvafestivaali Skábmakovat tarjoaa elokuville 
myös esitysfoorumin.

Uusi tekijäkaarti tekee elokuvia omista lähtökoh-
distaan käsin. »Dokumenteissa yksi vallitseva teema 
on omien juurien etsintä. Saamelaisnuoret ovat syn-
tyneet suurissa kaupungeissa vailla suvun kieltä ja et-
sivät itseään kameran kautta», kertoo Lehtola. Esi-
merkiksi Virva G ut to r min elokuva Ihan pihalla 
on hupaisa ja lämmin tarina tytöstä, joka palaa saa-
melaisen isänsä luokse kotiin harhailtuaan maailmal-
la. Isän epäilevistä mutinoista huolimatta tyttö yrit-
tää löytää saamelaisen sisältään.

Viehättävintä koko uusien saamelaiselokuvien jou-
kossa olivat ehdottomasti dokumentit, ja erityisesti 
niissä kuvatut vanhukset. Su v i  We s t in  mainiossa 

dokumentissa Vaikein niistä on rakkaus saa pääosan 
vanha pariskunta, joka on ollut 50 vuotta yhdessä. 
»Kun tuon näen, ei minulla ensimmäiseksi tule mie-
leen, että tuotahan minä rakastan», laukoo pappa 
viitaten vieressä istuvaan vaimoonsa. 

Myös ruotsalaisen Per  N i i a n dokumentti Vel-
jekset Kiirunassa, kuvaus kahdesta veljeksestä, jotka 
elävät kaukana asutuksesta ja huolehtivat toisistaan, 
on koskettava ja avartava. Ai että tällaisiakin ihmisiä 
meillä pohjoismaissa vielä on, tietämättömiä indivi-
dualismista ja oman edun ajamisesta? 

K at j a  G aur ilo f f in  lyhyt fiktio Hyviä aikeita 
on osoitus siitä, ettei saamelaiselokuvissa saamelaisi-
dentiteetin tarvitse olla se keskeinen seikka: tärkein-
tä on hyvä tarina ja yleismaailmalliset asiat, kuten ih-
missuhteet ja yksinäisyys.

Inariin ollaan parhaillaan perustamassa saame-
laisten kulttuurikeskusta, mitä asiaa saamelaiset oli-
vatkin osaltaan ajamassa Tampereella. He tarvitsevat 
kaiken mahdollisen tuen, sillä hankkeelle ei ole saatu 
tarpeeksi rahoitusta valtiolta.

Ensi syksynä näytetään televisiossa ensimmäistä 
kertaa saamelaisia lastenohjelmia. Johan on aikakin. 
Toivottavasti kulttuurikeskus nousee Inariin mahdol-
lisimman pian. •

Saamelaisten tekemät elokuvat olivat esillä Tampereella.

saamelaiselokuvan 
kultakausi

teksti Iisa af Ursin

Kuva Ken Are Bongon ja Elle Sofe 
Henriksenin lyhytelokuvasta Tuuli 
kuiskaa tundran takana on joku.
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saamelaIsnuoret ovat syntyneet suurIssa kaupungeIssa  
vaIlla suvun kIeltä Ja etsIvät Itseään kameran kautta. 

18 | k u lt t u u r I v I h ko t 2  / 2007



Bed-in John Lennon &Yoko Ono (1969). Scenes From the Life of Andy Warhol (1991).

 
mekas kuvaa pelkästään 
Itseään Ja ystävIään varten. 

Kokeellisen elokuvan 
guru Jonas Mekas 
haluaa kuvata elämän 
sattumanvaraisuutta. 
Kuva Iisa af Ursin.

 ➤ Jonas Mekasilla, 84-vuotiaalla »avantgarde-elo-
kuvan kummisedällä», on pakkomielle kuvata. Siitä 
lähtien, kun hän lainasi ensimmäisen Bolex-kameran-
sa, hän on kuvannut ihmisiä ja tilanteita ympärillään. 
Mekas korostaakin usein, ettei hän ole elokuvaohjaa-
ja, vaan ennemmin kuvaaja: hän ei suunnittele otok-
siaan, vaan antaa sattumalle tilaa.

Mekas on nähnyt monta vuosikymmentä ko-
keellisen elokuvan historiaa niin elokuvantekijänä, 
kriitikkona kuin keräilijänäkin. Liettuassa syntynyt 
Mekas joutui toisen maailmansodan aikana pako-
laisleirille. Hän muutti New Yorkiin 1940-luvun lo-
pulla ja tutustui avantgarde-elokuvaan A mo s Vo -
gel in  Cinema 16 -elokuvakerhon näytöksissä. Hän 
perusti 1954 lehden Film Culture, avantgarde-eloku-
van äänitorven, josta järjesti työpaikan muun mu-
assa maahan saapuneelle Yo ko O n o l l e .  Meka-
sin ystäväpiiriksi muodostui taiteilijaelämän kerma 
J o hn L en n o ni s ta ja A l l en G in sb ergi s tä 
A ndy Wa r h o l i in .  Ystäviensä elämän kuvaami-
seen keskittyneet filmit ovatkin ehkä tunnetuimpia 
Mekasin elokuvista.

Tampereen filkkareilla nähtiin läpileikkaus Meka-
sin tuotannosta. New Yorkin taiteilijaelämää kuvaa-
va Birth of a Nation (1997) näytettiin osana Megapo-
lis-sarjaa, jossa esitettiin maailman suurkaupungeista 
kertovia elokuvia. Mekasin lyhytelokuvista nähtiin 
muun muassa Velvet Underground ś First Public Ap-
perarance (1966), Bed-in John Lennon &Yoko Ono 
(1969) ja Scenes From the Life of Andy Warhol (1991).

Festivaalikeskuksen hälinän keskellä istuva Jonas 
Mekas ei osaa sanoa, miten kokeellinen elokuva on 
kehittynyt vuosikymmenten saatossa. »Uudet tek-
nologiat mahdollistavat tekijöiden lukumäärän kas-

tallennettuJa 
onnen Hetkiä

teksti Iisa af Ursin

Haastattelussa Tampereen lyhytelokuva
juhlien päävieras Jonas Mekas.

vun. 1960-luvulla kokeellisen elokuvan tekijöitä oli 
maailmassa sata – nykyään heitä on miljoona. On 
hankala saada perspektiiviä siitä, mitkä tekijät ja elo-
kuvat nousevat tärkeiksi. Se vaatii aikaa. Suomessa ei 
olla hajulla siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi Kiinassa 
tai Keniassa kokeellisen elokuvan saralla.»

»Kukaan ei tiedä, mikä valtavasta kuvamääräs-
tä jää jälkipolville. Esimerkiksi YouTuben kuvapätkis-
tä jotkut ovat erikoislaatuisempia, sellaisia, jotka ih-
miset haluavat nähdä uudestaan ja uudestaan. Muut 
katoavat. Se on elokuvan ja taiteen Darwinin laki.»

Mekas näkee Internetin mahdollistavan nopean ja 
rajoittamattoman elokuvien levityksen. Tällä hetkel-
lä hänellä on meneillään projekti 365 films, jossa hän 
tekee elokuvan vuoden jokaiselle päivälle. »Se on 
kiinnostava ja haasteellinen seikkailu. Minulla ei ole 
aavistustakaan, miten se kehittyy. Samoin kuin ku-

vaamisessa, minua kiinnostaa sattuma. Oikeassa elä-
mässä ei ole käsikirjoitusta.»

Synnyinmaassaan Liettuassa Mekas tunnetaan en-
nemmin runoilijana kuin elokuvantekijänä. »Runous 
ja elokuva käsittelevät hyvin erilaisia materiaaleja, 
toinen sanoja, toinen kuvaa. Se mikä niiden tekemis-
tä yhdistää, olen minä itse. Ne ovat osia itsestäni, sitä 
mitä tunnen tai ajattelen. Joitain asioita on parempi 
ilmaista sanoin, joitain kuvin.»

Elokuvantekijä on kertomansa mukaan joutu-
nut elämässään luopumaan paljosta. Hän haluaa tal-
lentaa onnen hetkiä, jotta ne eivät katoaisi. Mekasin 
elokuvat sisältävätkin hyvin henkilökohtaisia muisto-
ja, matkoja, perhe-elämää, ystävien tapaamisia. Kat-
sojalle ne ovat haastavaa katseltavaa: juonettomien 
ja huolimattoman oloisten elokuvien estetiikka poik-
keaa rankasti totutusta, eikä niiden päämäärä ole 
katsojan viihdyttäminen.

Mekas onkin painottanut, että hän kuvaa pelkäs-
tään itseään ja ystäviään varten. Hän ei hanki eloku-
villeen rahoitusta, eikä tyrkytä niitä kenellekään. Kat-
sokoon ken haluaa.

Elokuvaesityksen jälkeen Tullikamarilla Jonas Me-
kasilta kysytään, nauttiko hän kuvatessaan onnen 
hetkiä. »Nautinko?», kysyy Mekas ihmetellen. »Ei sii-
nä ole kyse nauttimisesta. Se oli kaunista ja totta.» •
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 K aksi viime vuonna ensiiltansa saanutta, 
moneen kertaan palkittua elokuvaa ker
tovat samasta aiheesta eri keinoin. Sak
salainen Muiden elämä yhdistää poliit

tisen trillerin ja psykologisen draaman. Se kuvaa 
ddr :n valtiollisen poliisin Stasin vakoilutoimia 
viimeisinä vuosina ennen muurin murtumista.

Meksikolaisen Gu Il l er mo Del Toron 
käsikirjoittama ja ohjaama Pan’s Labyrinth kuu
lui vuoden 2006 voimakkaimmin hypetettyjen 
elokuvien joukkoon. »Aikuisten saduksi» sanottu 
filmi kuvaa osaksi fantasian keinoin Fr a nCon 
diktatuurin alkua sodanjälkeisessä Espanjassa.

Elokuvat harjoittavat paljon peräänkuulutettua 
tilintekoa viime vuosisadan vääryyksistä. Mistään 
itseruoskinnasta tai omien komerojen siivoami
sesta ei kummassakaan ole kyse: elokuvanteki
jät tarkastelevat aiheitaan turvallisen ajallisen ja 
maantieteellisen välimatkan päästä.

Muiden elämä palkittiin muun muassa vii
me vuoden parhaana eurooppalaisena elokuva
na. Pan’s Labyrinth sai National Society of Film 
Criticsin tunnustuksen vuoden 2006 parhaa
na elokuvana. 

Muiden elämä kuvaa Stasin ammattivakoo
jan Gerd Wieslerin (»Saksan K e v I n SpaCe y» 
Ul r ICh Mu eh e) kasvua sokeasti ideologiaa 
palvelevasta miehestä myötäeläväksi sankarik
si. Vuonna 1973 syntynyt ohjaajakäsikirjoitta
ja Fl or I a n  H e nC k e l  von D on n e r s 
m a rCk on tehnyt nuoresta iästään huolimatta 
kypsän elokuvan. 

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat ItäBerliiniin 
alkaen vuodesta 1984. Wiesler saa tehtäväkseen 
vakoilla näytelmäkirjailija Georg Dreymanin 
(Se b a s t I a n KoCh) ja tämän näyttelijävai
mon ChristaMaria Sielandin (M a rt I na Ge
deCk) kotia.

Wieslerin harmaa elämä saa uutta sisältöä hä
nen seuratessaan taitelijapariskunnan kotinäytel
mää. Wieslerin ja Dreymanin aatteet alkavat kas
vaa samaan suuntaan. Wieslerin järjestelmäuskon 
liudentuessa Dreymanista tulee yhä vakaumuk
sellisempi vastarintaliikkeen mies.

Pan’s Labyrinth kertoo tarinansa lapsen nä
kökulmasta. Päähenkilö Ofélia (Iva n a Ba
qu ero) on isänsä menettänyt pikkutyttö. Hä

nen äitinsä uusi mies Vidal (SergI  L ópez) on 
Francon armeijan kapteeni. Oman isänsä var
josta esille pyrkivä mies ei tunne muita toimin
tatapoja kuin silmittömän väkivallan.

Ofélia pakenee ahdistavaa kotielämää sadun 
maailmaan kuin Liisa Ihmemaahan. Oppaana 
hänellä on fauni Pan (Doug Jone s).

Kaksi elokuvaa kuvaavat diktatuurin harjoitta
maa valtaa eri tavoilla. Pan’s Labyrinthin väkivalta
kuvaukset kouraisevat vatsaa. Ohjaaja Del Toro ei 
ole luottanut siihen, että katsoja uskoisi kerralla 
Vidalin olevan väkivaltainen sadisti. Toiston lo
giikan mukaan monta ruumista on tehokkaam
pi kuin yksi ruumis, monta kidutuskohtausta vie 
sanoman varmemmin perille kuin yksi.

Muiden elämässä väkivalta on läsnä vihjeinä. 
Stasi kerää kuulustelemistaan henkilöistä haju
näytteet koiria varten. Väkivallan uhka riittää, 
mielikuvitus täydentää loput.

Pan’s Labyrinthissa on outoa se, miten yk
si yhteen tarina toistaa kuvaamaansa aihetta. 
Kauhua ja fantasiaa hyödyntävät elokuvat lä
hestyvät yleensä kohdettaan allegorian keinoin. 
Hirviömäiset vampyyrit, moottorisahamurhaa
jat ja zombiet edustavat jotain yhteiskunnallista 
epäkohtaa tai rikollista.

Del Toron elokuvassa francolaisten harjoittama 
sadismi kuvaa sadismia. Jopa fantasiamaailma ku
vaa kirjaimellisesti satuja. Pan’s Labyrinthin suurin 

teksti Nina Koskivaara | kuvitus Emil Bertell

Tältä näyttää
diktatuuri
Saksalainen ja meksikolainen elokuva tekevät tiliä Euroopan lähihistoriasta.

ongelma on, ettei sen komean kuoren alla ole mi
tään. Kauhun estetiikka palvelee vain itseään.

Yhdysvaltain elokuvaakatemia teki mieles
täni oikean ratkaisun palkitessaan Pan’s Laby-
rinthin parhaan kuvauksen, maskeerauksen ja 
lavastuksen Oscareilla. Muiden elämä valittiin 
vuoden parhaaksi ulkomaiseksi – tai oikeam
min eienglanninkieliseksi – elokuvaksi. Sisältö 
voitti lopulta häikäisevän pinnan.

Taidetta ja inhimillisyyttä diktatuurissa

Muiden elämä ja Pan’s Labyrinth ovat kumpikin 
myös elokuvia taiteesta. Pan’s Labyrinthin taide
käsityksen mukaan tarinat ovat oopiumia kansal
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muiden elämä 

väittää,  

että ihminen  

voi muuttua. 

Muiden elämä on Pan’s Labyrinthiin verrattu
na häpeämättömän humanistinen elokuva. Taide 
on tarinan päähenkilöjen elinehto. Taiteilijuus 
määrittää Dreymania ja ChristaMariaa ihmisi
nä. Kylmä hallintokoneisto käyttää tätä inhimil
listä piirrettä hyväkseen. Stasilla on oma suun
nitelmansa niskoittelevien taitelijoiden tahdon 
nujertamiseksi. Heidät eristetään kaikesta inhi
millisestä kontaktista. Elämä ilman tarinoita on 
taiteilijan helvetti.

Wiesleristäkin tulee elokuvan myötä eräänlai
nen taiteilija. Hänen väärennetyt vakoiluraport
tinsa Dreymanin asunnolta ovat sepitettä, Wiesle
rin käsikirjoitus siitä mitä olisi voinut tapahtua.

Musiikilla on Muiden elämässä tärkeä osa. Von 
Donnersmarckin ensimmäinen elokuvaa koskeva 
idea syntyi anekdootista, jonka mukaan L en I n 
ihaili suunnattomasti Beet hov en In Appasio-
nataa. Lenin pelkäsi sävelteoksen pehmentävän 
itseään aikana, jolloin hänen mukaansa tarvit
tiin lujaa johtajaa.

Dreyman soittaa pianolla Sonaattia hyvälle ih-
miselle ja osuu sillä tietämättään pehmeään koh
taan Wieslerissä. Taide on inhimillisyyden toi
nen nimi. Joka ei puolusta taiteen olemassaoloa 
ja taiteilijoiden vapautta, voi yhtä hyvin unoh
taa inhimillisyyden.

Muiden elämä väittää, että ihminen voi muut
tua. Pan’s Labyrinth on mustavalkoinen hyvän 

le. Elokuva imaisee katsojan fantasian maailmaan, 
lohduttavaan pakopaikkaan tosielämän kauhu
jen keskellä, vain sylkeäkseen hänet sieltä lopulta 
pois. Taiteen suoma lohdutus on harhaa. 

Sadun maailmassa oppaana toiminut eloku
van nimihenkilö Pan paljastuu hänkin opportu
nistiksi. Voisiko faunissa nähdä peräti elokuva
ohjaajan omakuvan?

Pan’s Labyrinthissä uskonto rinnastetaan satui
hin. Ofélia on Kristushahmo pikkutytön vaat
teissa. Kuninkaan tytär on joutunut pois isänsä, ei 
taivaallisesta, vaan maanalaisesta valtakunnasta. 
Hän saa lupauksen ikuisesta elämästä isän rinnalla, 
kunhan suorittaa ensin vaaditut tehtävät. Lopussa 
lupaus osoittautuu tyhjäksi, pelastusta ei ole.

ja pahan välinen taistelu. Yritys selittää Vidalin 
julmuus jättää kylmäksi, kun sitä vertaa Mui-
den elämän vähäeleiseen ja tehokkaaseen tapaan 
esittää vakoilukäskyn antaneen ministerin hah
mon traagisuus.

Panin äkillinen takinkääntö puolestaan ei ole 
mitään verrattuna ChristaMarian petokseen ja 
sitä edeltäneeseen mielen kamppailuun.

Fantasian tai kauhun käyttö kerronnan kei
noina ei periaatteessa sulkisi pois henkilöhah
mojen psykologista syvyyttä. Pan’s Labyrinth 
on fantasiaelokuva, jolla on poliittinen sanoma. 
Henkilöiden yksioikoisuus ja väkivallalla mäs
säily syövät tätä sanomaa.

Elokuvantekijöiden kohteikseen valitsemat 
ajankohdat historiassa selittävät osaksi niiden 
erilaista perussanomaa ja ihmiskuvaa. Muiden 
elämässä eletään aikaa vajaa viisi vuotta ennen 
muurin murtumisen. Pan’s Labyrinthin tarinan 
tapahtumavuonna 1944 Espanjalla on edessään 
kolme diktatuurin vuosikymmentä.

Pan’s Labyrinthin synkkä pessimismi on sikäli 
ymmärrettävä, ettei historia, toisin kuin luullaan 
ja toivotaan, näytä opettavan juuri mitään.

Optimistin lasi on kuitenkin puoliksi täynnä. 
Pessimismillä on vastassaan historian vastakkai
nen todistusvoima. Muutos on mahdollista, pit
källä aikavälillä jopa todennäköistä. Muurit mur
tuvat ja diktatuurit kaatuvat. •
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 Miten tiheään kuuleekaan sanotta
van: »Eihän hän ole paha ihmi
nen.» Lausahduksella kuitenkin 
useimmiten puolustetaan jonkun 

paheksuttavaa tekoa tai menettelyä. Toinen ylei
sesti käytetty fraasi on: »Ei pahoja ihmisiä ole 
olemassakaan.»

Tällaisen logiikan mukaan on olemassa vain 
pahoja tekoja, joita tavallisesti tekevät »eipahat» 
ihmiset. Ymmärrettävää: harva on niin läpensä 
paha, että kylväisi pahuutta jopa läheisimpien
sä keskuudessa. Jos asia olisi toisin, kuka halu
aisi pysytellä hänen lähellään?

Asia tuntuu äärettömän yksinkertaiselta, mitä 
se ei silti ole. Seuraavassa muutamia ajatuksia, joi
ta herättivät kaksi vuonna 2006 ilmestynyttä teos
ta. Toinen on maahanmuuttajakirjailijan A rv I 
Pert u n romaani Papaninin retkikunta (kustan
tanut Minerva), toinen taas saksalainen elokuva 
Muiden elämä (Das Leben der Anderen).

Molemmat kuvaavat elämää totalitaristisessa 
valtiossa, joskin tapahtumien välillä on pyöreästi 
50 vuotta. Eroa on myös yhteiskunnissa. Pertun 
romaani sjoittuu vuoden 1937 ItäKarjalaan sta
linistisine vainoineen. Ne pani alulle maan johto, 
ja jatkossa niitä ruokkivat paitsi turvallisuuspal
velun mielivalta myös rivikansalaisten ilmiannot. 
Muiden elämä puolestaan kertoo ddr :ssä 300 000 
ilmiantajan tuella toimineen Stasiturvallisuus
palvelun arjesta ja otteista. Ajankohta on vähää 
ennen Berliinin muurin kaatumista.

Aihe on siis sama, mutta toimijat eroavat toi
sistaan. Pertun romaanin päähenkilöksi nouse
va toimittajakirjailija on »mukava» mies ja nais
tenkaaataja, joka haistaa erehtymättömästi ajan 
hengen. Ilmiantamalla ensin rakastettunsa ja tä
män myötä tulevan lapsensa sekä myöhemmin 
työtoverinsa »sankarimme» uskoo välttävänsä 
vangitsemisen.

Kavaltajankin vuoro silti koittaa ajallaan, mut
ta tavoille tottuneena hän pelastaa nahkansa 
allekirjoittamalla tekaistun »tunnustuksen» ja 
päätyy vankileirille – toisin kuin Leningradin 
Krestyn vankilassa tapaamansa nuorimies, jo
ta kidutukset ja varma kuolemakaan eivät saa 
allekirjoittamaan ystäviensä kohtalon sinetöi
vää ilmiantoa. Tässä kohtaa herääkin kysymys, 
miten pitkälle ihminen voi ja saa mennä pelas
taakseen nahkansa.

Mutta näin toimii »eipaha» ihminen: me
nehtykööt ne, jotka potkivat tyhmyyksissään 
tutkainta vastaan. Tätä rataa »eipahasta» ihmi
sestä tulee paha. Olennaista on myös, ettei hän 
myönnä myöhemminkään pahuuttaan eikä ka
du menettelyään: omasta mielestään hän on via
ton uhri, kun taas ne muut, miljoonat teloitetut, 
kuka heistä tietää…

Euroopan vuoden 2006 parhaaksi valitussa ja 
nyt myös parhaana vieraskielisenä elokuvana Os
carilla palkitussa filmissä Muiden elämä yksi sen 
päähenkilöistä, hänkin kirjailija, vastustaa mah
dollisuuksiensa mukaan vallitsevaa järjestelmää. 
Todelliseksi sankariksi kohoaa kuitenkin Stasin 
kapteeni: salakuunneltuaan ja seurattuaan vir
kansa puolesta kansalaisten elämää ja näiden lä
hes epätoivoista vastarintakamppailua hän pää
tyy auttamaan heitä hiljaisella näkymättömällä 
tavallaan. Vaikka hän ei paljastu pitävästi vallit
sevan järjestelmän kavaltajaksi, hänkin saa »palk
kansa»: ylenemisen sijaan hän joutuu ItäSaksan 
romahdukseen asti höyryttämään ja availemaan 
Stasin kellarissa kansalaisten postia.

Moraalisena palkkana sankarille on varmalta 
vangitsemiselta pelastamansa kirjailijan Saksojen 
yhdistymisen jälkeen kirjoittama romaani »So
naatti hyvälle ihmiselle», jonka päähenkilöksi 

hän huomaa nousseensa.
Yhdistyneessä Saksassa Stasi on enää histo

riaa. Silti entisten stasilaistenkin on jatkettava 
elämäänsä. Postinjakajan palkka on mitätön, 
mutta sankarillamme on puhdas omatunto. Onko 
se paljon vai vähän – siinäpä kysymys.

Vertaamalla näitä kahta teosta ero hyvän ja ei
pahan välillä käy äärettömän selväksi. »Eipaha» 
ihminen ei puutu elämänmenoon eikä vastusta 
vääryyttä. Hyvä sen sijaan panee mahdollisuuk
siensa rajoissa vääryydelle hanttiin, milloin hen
kensä, milloin menestyksensä hinnalla.

Tässä kohtaa on mahdotonta olla palautta
matta mieliin Neuvostoliiton puhdistuksissa 
menehtyneen puolalaisen toimittajakirjailija 
Bru no Ja s I ensk I n iskeviä sanoja: »Älkää 
pelätkö ystäviä – pahimmillaan he voivat ka
valtaa teidät. Älkää pelätkö vihollisia – pa
himmillaan he saattavat tappaa teidät. Varo
kaa välinpitämättömiä, sillä heidän hiljaisella 
myöntymyksellään maailmassa vallitsevat pe
tos ja kuolema.»

Toteamus ei ole uusi, mutta jäsentämätöntä 
suvaitsevaisuutta (eli välinpitämättömyyttä) 
ylistävässä yhteiskunnassamme tarvitsemme yhä 
uudelleen muistutusta moraalisesta velvoitteesta 
vastustaa pahaa. •

näkökulma

Hyvän ja eipahan ero

 

»ei-paha» ihminen ei puutu elämänmenoon eikä vastusta vääryyttä.

Raija-Liisa Mäkelä on 
Suomeen Petroskoista 
muuttanut toimittaja 
ja kääntäjä. Kuva 
Noomi Ljungdell.

Raija-Liisa Mäkelä
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vapputervehdyksiä

Kulttuurillisin Vappu-taisteluterveisin!  
kynä on miekkaa mahtavampi ase!

Hämeenlinnan Sivistys- ja Kulttuurityö ry.

Kun ykkönen pannaan yhden nollan eteen, syntyy kymmenen,  
kun se pannaan kahden nollan eteen, syntyy sata, kun kolmen, 
niin tuhat.Vasta yksi – yksilö – antaa nollille merkitystä, synnyttää 
niistä jotakin. Kuta useamman nollan edessä ykkönen, sitä 
kantavammaksi, ratkaisevammaksi sen latentti merkitys käy.

 (Tuntematon)
Vappuiloa Viikistä toivottaen

Timo Puro

 Suomalaisen elokuva ja kulttuurimaailman eräs 
värikkäimmistä hahmoista Na dJa P y y k kö (Tai
na Melleri) menehtyi kotonaan Helsingin puu
Vallilassa 8.3.2007. Hän oli syntynyt Raumalla 

10.12.1946. Nadja Pyykölle oli ominaista monipuolisuus ja 
monilahjakkuus. Hän toimi täysin suvereenisti ohjaajana, 
näyttelijänä ja maskeeraajana. Elokuvia, joihin hän on työ
panoksellaan keskeisesti vaikuttanut, ovat esimerkiksi Ki-
venpyörittäjän kylä, Lupaus, Kuutamosonaatti, Räpsy ja Dol-
ly ja Badding. Pyykkö tunnettiin etenkin taitavana näytteli
jöiden valitsijana. Hän löysi aikanaan muun muassa K at I 
Ou t I sen ja L I I s a  Mus tosen.  Vuonna 1996 Pyykkö 
sai ErikoisJussipalkinnon tunnustuksena työstään. Vii
meisinä vuosina hänet tunnettiin runoilija A rto M el l e
r I n puolisona.

monilaHJakkuus 
läHti ennen Häätöä

Na dJa P y y k kö 
s. 10.12. 1946
k. 8.3. 2007

nekrologi

Kuva Iri leino. 
Pyykkö oli Iri Leinon 
pitkäaikainen ystävä.

Nadja Pyykkö oli uskomattoman monen eri kulttuuri
projektin tärkeä taustavaikuttaja, vaikka hänen kaltaisen
sa värikäs persoona ei koskaan jäänyt takaalalle. Hänen 
tavaramerkkinsä oli hyvä huumorintaju, ja hän harvemmin 
esiintyi masentuneena, vaikka tilanne olisi ollut kuinka 
vakava. Nadja Pyykön persoonaan liittyi myös tervettä ha
lua näyttää, etteivät ihmisten mielipiteet häntä hetkautta
neet: hän saattoi täysin luontevasti tulla kantakapakkaansa 
kylpytakissa joulukuusen koristeita päässään.
Arto Mellerin kuoleman jälkeen Nadja Pyykön elämää lei
masi syvä kaipaus. Elämä kohteli häntä myös ansaitsemat
toman julmasti. Samaan aikaan kun vuokranantaja Hel
singin kaupunki suunnitteli nimeävänsä Arto Mellerille 
aukion, antoi se Nadja Pyykölle häädön, joka jäi toteutu
matta vain ennenaikaisen kuoleman takia.

Vaikeuksienkaan keskellä Nadja Pyykkö ei jäänyt toimetto
maksi. Hän oli muun muassa tekemässä elokuvaa takavuo
sien kohukaunottaren L I a na K a a r I na n elämästä. Li
säksi Nadja suunnitteli kahta muistelmateosta »Mä ja 
Melleri» sekä »Nadja» (työnimenä myös »Elämäni muiden 
koirana») joiden toimittajaksi hän kaavaili allekirjoittanut
ta. Valitettavasti emme saaneet työtä kunnolla alkuun, vaik
ka pidimme useita palavereja asian tiimoilta. Moni jää kai
paamaan persoonallista ja rohkeaa naista, joka antoi hengen 
monelle elokuvalle ja Vallilan kaupunginosan kapakoille. •

Aleksi Ahtola

Nadja Pyykkö in memoriam
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leikkimään sieltä 
Ollin oppivuosista!

Metsämarja ja 
Antti Aittokoski 
uskovat leikkivään 
lastenkulttuuriin.
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teksti Elina Loisa | kuva Iisa af Ursin

Kulttuuriosuuskunta ValoAurinko tuottaa uudenlaista lastenkulttuuria periaatteinaan 
positiivisuus, lapsikeskeisyys ja lasten oma tekeminen. ValoAurinko on kohdannut 
ennakkoluuloja, mutta viime vuonna perustajat saivat arvostetun kulttuuritekopalkinnon.

 Turkulaiset A n t t I  ja M e t s ä m a r J a 
A I t tokosk I  perustivat kulttuuriosuus
kunta ValoAuringon kaksi vuotta sitten. 
ValoAurinko tuottaa elokuvia ja järjestää 

medialeirejä ja elokuvafestivaaleja lapsille. Osuus
kunnan tavoite on positiivinen ja lapsilähtöinen 
lastenkulttuuri, jossa lapset ovat mukana aktii
visina tekijöinä. Aittokosket ovat tehneet lasten 
kanssa muun muassa elokuvan Kollikallion Skidit 
ja lyhytelokuvien sarjan Leffatuutti Zurbaani.

Aittokosket ovat aina tehneet työtä lasten paris
sa esimerkiksi lastenteatterin ohjaajina, ja lisäksi 
Antti on työskennellyt päivähoitajana. Kumpi
kin on valmistunut Turun taideakatemiasta, jos
sa Antti opiskeli elokuvailmaisua ja Metsämarja 
sekä tuotantoa että elokuvailmaisua. Opintojen 
loppuvaiheessa varmistui, että juuri lasteneloku
va on heille oikea ala. Aittokoskilla on kokemus
ta isojen elokuvayhtiöiden tuotannoista, mut
ta oman pienyrityksen perustamisen jälkeen ne 
eivät enää houkuttele: »Niissä ollaan sellaisessa 
epämääräisessä vallankäytön hetteikössä. Nyt 
joudumme toki tulemaan toimeen niukemmal
la rahalla, mutta oma vapaus ja oma tapa näh
dä, tuottaa ja toteuttaa on todella riemullista ja 
palkitsevaa», Metsämarja toteaa.

Usein varsinkin isoissa elokuvatuotannoissa 
mennään tekniikan ehdoilla, jolloin menetetään 
paljon. Kevyempi ja joustavampi tuotantotapa 
antaa enemmän tilaa näyttelijöiden ilmaisulle, 
maisemille, lavastukselle ja puvustukselle. Aitto
kosket harmittelevat sitä, kuinka useissa tuo
tannoissa lapset jäävät takaalalle aikuisten kes
kittyessä solmimaan uran kannalta merkittäviä 
suhteita. Käyttäytyminen kuvauksissa, kiroilu ja 
yhdessä tupakointi, sulkee lapsia pois.

»Tietysti kuvauksissa on raskasta. Mutta lasten 
kanssa ilmapiiri on ihan mieletön. Lapset osaavat 
heittäytyä ja olla läsnä. Olisi ankeaa kuvata pel
kässä aikuisporukassa jossain metsässä tai baaris
sa, kun joku koko ajan pullistelee siinä joku Film
fotografernalippis päässään», Antti pohtii.

Lastenelokuva on leikkiä

Lastenelokuvafestivaaleilla Kyproksella Aitto
kosket tutustuivat intialaisen lastenkodin eloku
vaprojektiin. Lastenkodin lapsilla on takanaan 
traumaattisia kokemuksia muun muassa orjuu
desta. Lasten tekemät elokuvat olivat synkkiä ja 
ahdistavia tarinoita aikuisten maailmasta. Se vai
vasi Aittokoskia, joiden mielestä lapsia auttaisi 
enemmän toisenlainen lähestymistapa.

»Lähtisimme etsimään uusia näköaloja ja va
paata fantasiaa. ValoAuringon työryhmässä oli 
lapsi, joka on tullut pakolaisena Afrikasta sodan 

 
»kuvauksIssa on raskasta, 

mutta lasten kanssa IlmapIIrI 
on Ihan mIeletön.» 

keskeltä ja nähnyt, kuinka isä ja isoveli murhat
tiin. Ei hän silti halua tehdä elokuvia siitä, kuin
ka ihmisiä kuolee ja läheisiä silvotaan ja tape
taan. Eiväthän ihmiset vuosituhansien ajan ole 
siksi kertoneet toisilleen tarinoita, että haluaisi
vat masentaa ja ahdistaa, vaan saadakseen raken
nusaineita elämää», Metsämarja sanoo.

Antti ja Metsämarja ovat haastattelua seuraa
vana päivänä lähdössä Tukholmaan lastenelo
kuvaseminaariin, jossa muun muassa K l aus 
H ä rö on luennoimassa aiheesta »Barnfilm är 
inte lek».

»Suunnittelin teettäväni itselleni Tpaidan, 
jossa lukisi »Barnfilm ÄR lek». Lasten oma kult
tuurihan on juuri leikkiä, joten miksi lapsille 
suunnatun elokuvan pitäisi olla jotenkin toti
sempaa», Antti toteaa.

»Suomessa on perinteisesti tehty Ollin oppi
vuodet tyyppisiä tarinoita, joissa päähenkilö 
kasvaa ja oppii kärsimyksen ja kyynelten kaut
ta. Synkät tarinat koskettavat enemmän aikuisia. 
Lapsuuden pitkittäminen ja elämän onnellisuu
den kasvattaminen on tärkeää. Monella lapsel
lakin on vaikeaa, mutta ei niissä vaikeuksissa 
tarvitse rypeä», Metsämarja sanoo. »Paras koh
teliaisuus, mitä olen Kollikallion Skideistä saanut, 
oli kun Maikkarin sisäänostaja sanoi, että tämä
hän on aivan kuin ruotsalaista elokuvaa.»

Suomessa »ihan kiva»,  
muualla »mahtava juttu!»

Taloudelliset seikat asettavat haasteita pienelle 
taideosuuskunnalle. Samaan aikaan kun isojen 
tuotantoyhtiöiden pitkät elokuvat saavat tukea 
satojatuhansia euroja, voi sama taho tukea pieniä 
tuotantoja reilun tuhannen euron summalla.

Suomessa suhtautuminen lastenelokuvaan on 
yleisesti ottaen ennakkoluuloista. Aittokoskilta 
on kyselty, milloin he siirtyvät tekemään »oi
keita elokuvia» aikuisille. Lastenelokuvaa ei ai
na nähdä samalla tavalla taiteena kuin aikuisil
le suunnattua elokuvaa. Niiden arvostelut ovat 
usein pelkkiä juoniselostuksia, eikä niitä analy
soida samoin taiteentutkimuksen kriteerein kuin 
aikuisten elokuvia. Lisäksi lasten ja nuorten elo
kuvat usein niputetaan yhteen, vaikka kohderyh
mät ovat aivan erilaisia.

»Kesti pitkään, että ValoAuringon jutut pää
sivät ensimmäisen kerran Turun Sanomien kult

tuurisivuille, sen sijaan että olisivat olleet ajassa
sivulla», Antti toteaa.

Suomen yksi ongelma on, että perheleffatradi
tiota ei ole. Rahoittajat ovat lastenelokuvien suh
teen varovaisia, eikä niihin sen vuoksi satsata.

Aittokosket olivat Suomesta ainoat vierailijat 
Kyproksen lastenelokuvafestivaaleilla, kun esimer
kiksi Ruotsista paikalla oli elokuvasäätiön edusta
ja. Aittokosket eivät myöskään saaneet matkaapu
rahaa Avecista tai Taiteen keskustoimikunnalta, 
vaikka heidät oli kutsuttu festivaaleille. »Kyllä täl
laiset jotain kertovat Suomen arvostuksesta lasten
elokuvaa kohtaan», Metsämarja sanoo.

Festivaali oli kuitenkin hieno kokemus. Aitto
kosket esittelivät ValoAuringon toimintaa, tavoit
teita ja arvoja. Ger d Her m a n ns European 
Children’s Film Associationista kiitteli Aittokos
kien työtä ainutlaatuiseksi maailmassa. Myös 
Ruotsin elokuvasäätiön edustaja oli viehättynyt 
positiivisen anarkistiseen työjälkeen. Arvostus 
ja tunnustus lämmittivät mieltä.

Viime vuonna Aittokosket saivat ensimmäisinä 
elokuvaalan tekijöinä Turun kaupungilta Aboa
palkinnon, jonka kaupunki myöntää vuosittain 
ansioituneelle kulttuurialan tekijälle.

Tavoitteena lisää jalansijaa 
lastenkulttuurille

Aittokoskien yksi tavoite on saada lasteneloku
ville enemmän näkyvyyttä. Lapset voisivat Salk
karien ihmissuhdekäänteiden sijaan puhua las
ten omista televisiosarjoista.

»Lasten elämä ja lasten näkökulma ovat niin 
tärkeitä, että niillä on oikeus tulla kuulluksi ja 
noteeratuksi», Antti sanoo.

Aittokosket toivovat nuorten elokuvantekijöi
den innostuvan lastenelokuvasta. He uskovat, että 
portinvartijoiden määrä tulee vähenemään, kun 
alalle ei tulla enää vain tiettyjen koulujen kaut
ta. Koko ikänsä videokameroiden parissa puu
haillut sukupolvi alkaa tuoda alalle omia, tuo
reita visioitaan.

ValoAuringon tulevaisuudensuunnitelmissa 
on televisiosarja ja ensimmäinen pitkä elokuva. 
Kehitteillä on myös kuvakirjahankkeita, joiden 
pohjalta tehtäisiin animaatioita. Aittokoskien 
tavoite on, että ajan myötä ValoAurinko kasvai
si isoksi yhtiöksi, jolla olisi myös kansainvälistä 
myyntiä. Tällöin toiminta olisi aina varmemmal
la pohjalla. Se mahdollistaisi myös lasten omien 
ideoiden toteuttamisen.

»Jos joku lapsi tulee esittämään omaa ideaan
sa, jota haluaisi lähteä tekemään, niin varmasti 
lähdemme toteuttamaan, jos vaan on resursse
ja», Antti toteaa. •

k u lt t u u r I v I h ko t 2  / 2007 | 25



 K aukaa katsottuna kaikki on varsin hy
vin. 1990luvulla alkanut uuden näy
telmäkirjallisuuden nousu jatkuu edel
leen. Vähintään seitsemänkymmentä 

uutta suomalaista näytelmää saa joka vuosi en
siiltansa ammattiteattereissa. Kiinnostavaa on, 
että suuri osa kantaesityksistä on noin kolme
kymppisen uuden teatterisukupolven kirjoitta
mia ja ohjaamia.

Näytelmät sijoittuvat useimmiten 2000luvun 
Suomeen. Nykydraama käsittelee myös kansal
lista historiaa, mutta kauas maan rajojen ulko
puolelle ja laajempiin tendensseihin ei mielellään 

Artikkelissa analysoidaan ja muodostetaan väitteitä uuden draaman tilasta alkuvuoden 
kantaesitysten pohjalta. Tuoreeltaan nähtyjen näytelmien suurin ongelma on tasojen 
niukkuudessa. Yhdeksän esityksen joukosta löytyi silti kaksi helmeä.

uusi draama 
kaipaa lisää avoimuutta

teksti Touko Kauppinen

kajota. Käsiteltävänä on konkreettisia aiheita, 
jotka pyritään linkittämään suoraan suomalais
ten elämään. Juuri nyt uusissa näytelmissä ur
heillaan paljon.

Sa mI K e sk IVä h ä l ä n Suuressa sinivalkoi-
sessa juoksijassa 60 ja 70lukulainen urheiluelämä 
yltyy farssimaiseen menoon. Otso K auton Ki-
pukynnyksessä ja etenkin A r IPek k a L a hden 
Loppukilpailussa voiton tavoittelu alkaa näyttäytyä 
selvemmin koko nykyisen kapitalistisen yhteis
kunnan elämänmenoon viittaavana metaforana. 
Tapetilla on tietenkin myös doping.

Urheilijat joutuvat häpeillen turvautumaan 

kiellettyihin aineisiin yrityksenä saavuttaa menes
tystä, jota ilman on vaikea kokea itsensä kunnon 
ihmiseksi. Kaikki keinot on valjastettava käyt
töön. Ylipäätään uusien näytelmien suuntaukse
na on näyttää, mitä tapahtuu, kun suomalaiseen 
elämänmenoon puskee yhä enemmän globaaliin 
kvartaalitalouteen liittyviä ilmiöitä.

Oman identiteettinsä epäinhimillisessä pyö
rityksessä kadottelevien ihmisten hämmennystä 
ryyditetään mielellään liioittelevalla dialogilla. 
Tällainen huvittavia piirteitä saava groteski taso 
johdattaa seuraamaan monen näytelmän henkilö
hahmoja ja tapahtumia välimatkan päästä. Etään

Olga: »Moskova, Moskova. Se 
kuulostaa hyvältä, soi korvissa 
kivasti. Oon kuullu että sielä 
koirallaki on mahollisuus päästä 
avaruuteen». Ari-Pekka Lahden 
Loppukilpailu kertoo työläisistä 
ja koirasta, joiden on vaikea kokea 
onnellisuutta nyky-Suomessa.
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nyttäminen on varmasti tarkoituksellista, mutta 
sitä käytetään usein tylsän kaavamaisesti.

Teatterillisuus syö merkityksiä

Käsikirjoituksen painotusten reilu liioittelu on 
omiaan syömään näytelmän muita tasoja, kuten 
käy esimerkiksi kokkolalaisista kertovalle Loppu-
kilpailulle. Sa mul I R eunasen ohjaus ei oikein 
pysty paljastamaan edetessään uusia merkitysker
roksia tai yhä erilaisia sävyjä, vaan päinvastoin 
hukkaa jatkuvasti mahdollisia maailmoja.

Brechtiläisiä keinoja junnaavasti käyttävä esi
tys ei löydä eeppisen teatterin monimerkityksisiä 
mahdollisuuksia. Monesti unohtuva seikka on, 
että Bertolt Br eCh t I n (1898–1956) tarkoi
tuksena ei ollut aikaansaada katsojassa tiettyä joh
topäätöstä, vaan tehdä teatteria, joka päinvastoin 
avartaisi ajattelua kohti uusia ulottuvuuksia. 

Loppukilpailussa ajattelun paloa sammutel
laan yksityiskohdat alleen peittelevillä teoilla ja 
lujaan äänen käyttöön perustuvalla sanailulla. 
Vasta muusta groteskista toiminnasta irtautuva 
loppukohtaus saa aikaan aktiivista ihmettelyä, 
mutta se alkaa olla jo aika myöhäistä.

Hyvin samanlainen kohtalo on Kipukynnyksel-
lä. Sinänsä mielenkiintoisia uimareiden alitajun
nan ja valheen syövereihin kurkottavia teemoja 
sisältävä teksti puristetaan näyttämöllä tavan
omaisen groteskiin fyysisyyteen. Samalla viedään 
pohja henkilöiden mielentilojen määrittelemät
tömyydeltä, joka on Kauton tekstissä persoonal

lisinta ja kiehtovinta.
Monissa uusissa näytelmissä on yksilön alleen 

polkevan väistämättömyyden aihelmia, jotka ta
saisen groteskin ilmaisun myötä muuttuvat lä
hinnä osaksi kansankomediamaista viihdettä. 
Päähuomion saavat ihmissuhteet, joita kuljete
taan eteenpäin vailla voimakkaita murtumakoh
tia. Monimuotoisten oivalluksien, havaitsemisen 
ja ristiriitojen ymmärtämisen riemun sijaan ko
rostuu illuusio, joka haiskahtaa yllätyksettömäl
tä teatterillisuudelta.

Tapahtumia, jotka eivät itketä

Monimerkityksisyyden katoaminen ei johdu ai
noastaan ohjaajien suoraviivaisista ratkaisuista. 
Suomalainen draama on edelleen hyvin teksti
lähtöistä. Ongelmana on, että yhdeksästä uudes
ta käsikirjoituksesta suurin osa ei anna ohjaajal
le kovin laajaa liikkumatilaa. Monesti groteskius 
onkin aivan kuin esityksen sydämessä olevan 
tyhjyyden peittelyä.

Uusista teksteistä ainoastaan Ju h a SI lta
sen Huora vakuuttaa tuoreeltaan monitasoisena 
näytelmäkirjallisuutena, joka kestää aikaa. Syvien 
ja persoonallisten maailmojen sijaan käsikirjoit
tajat keskittyvät useimmiten helposti hahmottu
viin tapahtumiin ja niiden käänteisiin. Teatte
rin mahdollisuuksien tutkimisen sijaan uusien 
näytelmien rakenne perustuu monesti elokuvis
ta tuttuun aristoteliseen kaavaan. Etenkin SoF I 
Ok s a sen Viroon sijoittuva vakava esikoisnäy

telmä Puhdistus on käsikirjoituksena hyvin elo
kuvamainen. Realistinen ja suora juoninäytelmä 
perustuu kokonaisiin tekoihin ja tekoja selitte
levään dialogiin, jonka takia se ei sovi parhaalla 
mahdollisella tavalla näyttämölle. Ohjaaja MIk a 
My l lya ho saa esityksen kuitenkin pysymään 
kasassa etäännyttämällä näppärästi Stalinin ajan 
rankoista kidutuksista kertovaa tarinaa videopro
jisoinnein ja selvästi erottuvin monologein.

R a I l a  L e ppä ko sk e n suomalaisen per
heen ja sen lähisuvun kesämökkitoilailuista ker
tova Sakset, kivi, paperi on siinä mielessä hyvin 
tyypillinen nykydraama, että puhetta on todel
la paljon, mutta juuri mitään ei tulla sanoneeksi. 
Tuttua on sekin, että näytelmässä tuntuu olevan 
paljon kohtauksia, joita voisi karsia menettämättä 
mitään ainutkertaista jujua tai hetkausta, kuten 
Pen t t I  H a a npä ä l l ä oli tapana sanoa.

Näytelmän tarina osoittaa, kuinka jokainen 
voi itse päättää, onko vittumainen vai ystäväl
linen muita kohtaan. Kuten Leppäkosken näy
telmässä, nykydraamassa on hurjimmillaan vain 
yksi keskeinen teema tai stanislavskilaisittain sa
nottuna vain yksi ylitavoite. Silti Sakset, kivi, pa-
peri on kieltämättä paikoitellen pistävän hauska 
energisten näyttelijöiden ansiosta.

Parasta uudessa draamassa on juuri se, että 
kaikesta suoraviivaisuudesta huolimatta energi
aa välittyy. Paljastavaa kuitenkin on, ettei moni 
näytelmä itketä. Hauskuudessa on puutteen tun
ne, sillä useiden näytelmien ilmeinen pyrkimys 
on mennä kohti tragikoomisuutta, jossa näytte
lijät saavat jatkuvan kontaktin paitsi nauravaan 
myös itkevään yleisöön.

Elämän merkillisyyttä näyttämöllä

Yksi perustava syy todella syvän tunteen katoa
miseen on groteskiin tyyliin kuuluvat yksiulot
teiset henkilöhahmot. Silmiinpistävää on, että 
henkilöt eivät ole oikeasti voimakkaissa sisäisissä 
muutosprosesseissa, vaan vallitseva tragikoomista 
hipova intensiteetti on auttamattoman keinote
koisen tuntuista, kuin päälle liimattua.

Tämä on seurausta siitä, että esitysten näyt
telijät eivät etene kohti oman kokemuksen ris
kialttiita rajatiloja. Heidän ei toisaalta tarvitse 
ottaa näyttämöllä kunnon välimatkaa rooleihin
sa. Sen sijaan he keskittyvät ammattitaitoisesti, 
mutta yleensä liiemmin heittäytymättä turval
liseen metodinäyttelemiseen, jonka annetaan 
usein muuttua liioitteluksi.

Katsojalle ironisen välimatkan ottaminen ja 
siinä pysyttely on tehty helpoksi, sillä peliin ei 
näin ollen heitetä oikeasti rankkoja tosikuvia. 
Ikävää on, että vähäisten murtumakohtien ja 
shokkien takia monet uusista näytelmistä eivät 
aktivoi kaikessa järisyttävyydessään NIkol a I 

»Suurin onni, mitä on – että 
tietää, mitä joku tekee. Että 
se tekee just niin. Vähän voi 
mennä sattuman piikkiin.» 
Juha Siltasen Huora on 
omistettu lokakuussa 
kuolleelle Reko Lundanille.

 
parasta uudessa draamassa on, 
että kaIkesta suoravIIvaIsuudesta 
huolImatta energIaa välIttyy. 
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Puhuttelevaa draamaa Siperiassa ja Takomossa

Hans: »Ingel on tärkein! Ja Linda! 
Minä olin vieressä! Enkä voinut 
tehdä mitään!» Stalinin ajan 
Virosta kertovassa Sofi Oksasen 
Puhdistuksessa paikallisten 
ihmisten on keskityttävä 
selviytymään hengissä.

Gog ol I n Reviisorin ajankohtaista kysymystä: 
Kenelle nauratte?

Varsinkin laitosteattereiden näytelmissä on 
vain harvoin todella paneuduttu henkilöhahmoi
hin tai roolin ja näyttelijän suhteeseen. Pelkkiä 
yhden luonteenpiirteen tyyppejäkään henkilöistä 
ei kuitenkaan haluta tehdä. Kovin litteitä hah
mot joka tapauksessa ovat, eikä heistä paljastu 
näytelmän juonen edetessä juuri mitään uutta. 
Liioitellut henkilöhahmot ovat nopeasti nähty, 
mikä tylsyttää monta henkilöiden ympärillä pyö
rivää näytelmää.

Kun näytteleminen on kommentoimatonta ja 
tosissaan tehtyä, uusi draama on usein kiinnos
tavimmillaan, koska näyttämöllä riittää enem
män koettavaa ja ajateltavaa. Esimerkiksi Jor
m a K a Ir I mon Ur po L a h t Ise s ta kertova 
Lehtikeisari on kaikessa toteavuudessaankin fik
su esitys, sillä hillitty näytteleminen piirtää esille 
kiireisessä elämässä loppuun palavan miehen, jo
ka voi olla meistä melkein kuka tahansa.

Nykydraaman suosimalla runsaalla puheella ja 
aristoteelisella juonirakenteella on loppujen lopuk
si eniten tarkoitusta, kun eläville henkilöhahmoille 
annetaan kunnolla tilaa. Aidossa elämän sykkeessä 
on monimerkityksistä voimaa, kuten Aurinkote
atterin näytelmässä On rakkautes ääretön.

El I na HI eta l a n esittämä hyväksikäyte
tyn lapsen monologi on pysähdyttävän paljas, 
vaikka El I na Lu u k kosen otteissa M a r I a 
Peu r a n romaanin dramatisointi ja ohjaus jää
kin ajoittain alleviivaamaan ja selittelemään ilon 
sekä toivon sävyjä mustassa maailmassa.

Mahdollisuus sanattomiin oivalluksiin

Nykydraama rikkoo harvoin teatterikentän si
säisiä makukriteereitä. Juha Siltasen Huoran ja 
M a rJo NI e m en Elämänkerjuun kantaesityk

set ovat optimistisia teatteritapauksia etenkin, 
koska näyttelemistä ei ajauteta pakotettuihin 
muotteihin, vaan matka kohti omia rajoja ja ra
jattomuuksia on mahdollista. Kantaesitykset suo
rastaan kihisevät monimuotoista elämää, jota ei 
voi jähmettää yhteen tulkintaan.

Teatteri Siperian Elämänkerjuussa avautuu 
maailmoja, jotka ovat välillä hyvin todellisen 
tuntuisia, välillä taas liikutaan reilusti illuusioi
den puolella. Tiivis ryhmä taiteilee harvinaisen 
energisesti tällaisen subliimin kokemuksen ra
joilla. Esityksen tunne on kyllin voimakas taiko
maan hetkessä mukaan yhteiselle matkalle niin 
köyhän ja abstraktin lavastuksen kuin koko sa
lillisen eläviä ihmisiä.

Niemen käsikirjoitus kertoo juurensa unohta
vista nykyihmisistä, joita tamperelainen ensemb
le uskaltaa viedä ennakkoluulottomasti ryöppy
ämällä eri suuntiin. Puhe ei läheskään aina ole 
niin tärkeää kuin mielentiloja ja ajatuksia ku
vaava liike. Etäännyttäminen tai pysähtely ei 
katkaise esityksen energiavirtoja, vaan dialekti
set yksityiskohdat pakkautuvat välillä terävyyt
tä menettäenkin Siperian myllyyn.

Kyse on heittäytyvästä kuvittelusta ja haus
kanpitämisestä, mutta silti, mielenkiintoisen ke
veästi, pysytään kiinni myös yhteisissä olemisen 
mysteereissä. Lopun sanoma osuu ajan hermoon: 
joskus meidän on kaikesta hybriksestä huolimat
ta oikeasti kohdattava oma itsemme.

Jos Niemen Elämänkerjuu liikkuu etenkin yh
teisessä keveydessä, Siltasen Huora vaatii paljon 
tosissaan olemista ja oleelliseen keskittymistä 
paitsi esiintyjiltä myös katsojilta. Kapitalismissa 
elävistä ihmisistä kertovassa näytelmässä on syvää 
lyyristä intuitiivisuutta, jonka vivahteet karkaile
vat ilmaan, jos niille ei ole valmis herkistymään. 
Tarkkanäköisessä näytelmässä kuka tahansa voi 
olla lähempää katsottuna erilaisia palveluksia il

Suuri sinivalkoinen juoksija
Kantaesitys: 23.1.2007, Tampereen työväenteatteri
Käsikirjoitus: Sami KeskiVähälä
Ohjaus: Mikko Kanninen 

Lehtikeisari
Kantaesitys 25.1.2007, Tampereen työväenteatteri
Käsikirjoitus: Jorma Kairimo
Ohjaus: Pentti Kotkaniemi 

Puhdistus
Kantaesitys: 7.2.2007, Kansallisteatteri
Käsikirjoitus: Sofi Oksanen
Ohjaus: Mika Myllyaho 

Sakset, kivi, paperi
Kantaesitys: 8.2.2007, Ryhmäteatteri
Käsikirjoitus ja ohjaus: Raila Leppäkoski 

Elämänkerjuu
Kantaesitys: 24.2.2007, Teatteri Siperia
Käsikirjoitus: Marjo Niemi
Ohjaus: Atro Kahiluoto 

Loppukilpailu
Kantaesitys: 28.2.2007, komteatteri
Käsikirjoitus: AriPekka Lahti
Ohjaus: Samuli Reunanen 

On rakkautes ääretön
Kantaesitys: 8.3.2007, Aurinkoteatteri
Käsikirjoitus: Maria Peura
Ohjaus: Elina Luukkonen 

Huora
Kantaesitys: 15.3.2007, Teatteri Takomo
Käsikirjoitus: Juha Siltala
Ohjaus: Miko Jaakkola 

Kipukynnys
Kantaesitys: 17.3.2007, Kansallisteatteri
Käsikirjoitus ja ohjaus: Otso Kautto

man omaa intohimoa tekevä huora.
Kuten Siperian esityksessä, Takomon näytte

lijät mahdollistavat voimakkaita sanattomia oi
valluksia. MIko Ja a k kol a n ohjauksessa ne 
syntyvät kokonaisvaltaisesta näyttämöllä olemi
sesta. Monimuotoista puhetta ei ryyditetä lii
oittelevalla näyttelemisellä, vaan ihmiset ennen 
kaikkea ovat, jolloin mukaan voi tarttua mel
kein mitä tahansa.

Siperian ja Takomon esityksissä on tärkeää tun
ne siitä, kuinka hetket ovat alttiita myös eläville 
sattumille. Teatteri tapahtuu tässä ja nyt. Vai
kutus on voimakas, koska elävä kontakti sysää 
muodostamaan henkilökohtaisen suhteen näytel
mään. Kokonaisvaltainen elämänfilosofinen ko
kemus on mahdollista, sillä katsojalle annetaan 
tilaisuus uppoutua maailmoihin erilaisista kul
mista. Draama ei silloin mielistele, vaan puhut
telee ihmistä ja saa jakamaan kokemuksia. •
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 »Kirjasto on kiva paikka, koska siellä voi 
kuunnella satuja aina, aina ja aina.»

Tällä lauseella irtosi 1980luvulla kir
jaston mielipidekilpailusta palkinnoksi 

kirja Pienestä tulitikkutytöstä. Kirjasto kuului 
3vuotiaan lapsen mielessä kiistatta niihin ikui
siin instituutioihin, jotka turvaavat satumaailman 
olemassaolon vaikka mitä tapahtuisi. 

Nyt kirjastoille uhkaa kuitenkin käydä kuin 
sadun tulitikkutytölle, jonka ruumiin ympärille 
ihmiset pakkasyön jälkeen kerääntyivät ihmette
lemään: »Jos te kaikki olisitte olleet armeliaam
pia, ei tätäkään olisi tapahtunut.»

Yhteiskunnassa, jossa tehokkuusajattelu sane
lee politiikan, ei kansansivistyksellä ole paljon 
painoarvoa. Koituvatko tilaajatuottajamallit, 
henkilöstön supistukset ja budjettileikkaukset 
kirjastolaitoksen kohtaloksi? 

 kiRjaston 
kohtalonhetket

teksti Mari Lukkari | kuvat Noomi Ljungdell

Määrärahoja leikataan ja sivukirjastoja lakkautetaan, vaikka 
kirjastolaitos on lainaustilastojen mukaan suositumpi kuin 
koskaan. Tampereen Pispalassa kirjasto pelastui kansalaisten 
oman aktiivisuuden ansiosta. Mutta miten pelastaa 
valtakunnallinen kirjastoverkko?

Nysse meni. Kirjastoautot ovat 
kovaa vauhtia katoamassa, 
ellei vastalääkkeitä löydy.
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Kirjastolaitos viime vuosisadalta  
tähän päivään

Jotta voi arvioida tulevaa, on tunnettava mennei
syys. Suomen kirjastolla on pitkä historia, jossa 
Yhdysvalloilla on yllättäen ollut merkittävä rooli: 
sata vuotta sitten sieltä rantautui Suomeen ajatus 
yleisestä kirjastolaitoksesta. Maamme ylempien 
kansanluokkien hurskaasta hyväntekeväisyys
tahdosta perustettu kansankirjasto korvattiin 
1920luvulla modernimmalla, yhteiskunnan yl
läpitämällä yleisellä kirjastolla, joka oli tarkoi
tettu kaikille kansanryhmille.

Tämän jälkeen Suomen kirjastolaitoksen tie
tä ovat viitoittaneet neljä kirjastolakia, joista en
simmäinen, vuonna 1928 annettu, levitti kirjas
topalvelut lopullisesti koko maahan. Kirjastoista 
tuli kunnallisia, valtion tukemia ja ilmaisia pal
veluntarjoajia. 

Yleisten kirjastojen kultakausi alkoi 1960lu
vulla, kun uutta lakia seurasivat avokätiset valtion
avut ja uusi salliva aineistopolitiikka. 20 vuotta 
myöhemmin suurin muutos tapahtui maaseudul
la, jonne saatiin päätoimisia kirjastonhoitajia ja 
kirjastoautoja, aukioloajat pitenivät, lainaus kas
voi ja äänite ja lehtikokoelmat ilmestyivät kirjo
jen rinnalle. Viimeisin, vuonna 1998 annettu laki 
teki kirjastopalveluista lakisääteisiä.

2000luvulla on tultu siihen pisteeseen, että 
saadaan jännittää, onko kirjastolaitoksella lain
kaan tulevaisuutta. 1990luvun myötä uusien 
kirjastotalojen avaamisen sijaan alettiin sulkea 
vanhoja, määrärahat putosivat ja henkilöstövä
hennykset alkoivat. Supistukset ja leikkaukset 
ovat olleet kirjastolaitoksen arkea viimeisten vuo
sikymmenten ajan – kirjastolaitos saa edelleen 
odottaa laman jälkeistä nousukautta.

Hiljattain julkistettu Kirjatalkootprojekti pyr
kii hidastamaan kirjastolaitosta uhkaavaa syök
sykierrettä. Kulttuurirahasto on varannut kir
jastoille 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2008–2010. 
Käytännössä tämä tarkoittaa noin 700 000 uut
ta kirjaa. Rahoitus ei kuitenkaan ole ehdoton
ta: tukien saamiseksi myös kuntien tulee nostaa 
kirjastorahoitustaan, mikä voi olla vähävaraisil
le kunnille vaikeaa. Toisaalta ihmetyttää, ettei 
tuki koske käännöskirjallisuutta, jonka myyn
ti on jäänyt pahasti kotimaisen kirjallisuuden 
jalkoihin.

Riittävätkö ratkaisumallit?

Kirjastoja vaivannutta resurssipulaa on lääkitty 
myös laajenevalla kirjastojen välisellä yhteistyöl
lä. Monissa maakunnissa on toteutettu alueel
lisia verkkokantoja kuten Pirkanmaan p Ik I  ja 
EteläKarjalan Priima. Kokoelmien saaminen 
verkkoon on yksi keino lisätä käytön tehokkuut
ta, kun verkossa näkyvät nekin aineistot, joita ei 
hyllyiltä löydä.

Käyttöön otettu ’palvelut mahdollisimman 
tehokkaasti ja mahdollisimman halvalla’ malli 

on tarkoittanut kirjastotyöntekijöille harmaita 
hiuksia. Kirjastotyöntekijöiden palkka on ma
talampi kuin muiden vastaavan koulutustason 
ammattikuntien edustajien, eikä parannuksia 
ole luvassa. Päinvastoin kaikki mahdollinen on 
karsittu myös henkilöstöpuolelta.

Etenkin maaseutukirjastojen lakkautuksia 
paikkaamaan 1970 ja 1980 luvuilla peruste
tut kirjastoautot ovat edelleen tilkkeenä kirjas
toverkon aukkoihin. Lain mukaan kirjaston on 
sijaittava korkeintaan kahden kilometrin päässä 
kunnan jokaisesta asukkaasta ja jollei näin ole, 
on vähintään kilometrin päästä kotoa löydyt
tävä kirjastoauton pysäkki. Nyt on kuitenkin 
myös bussien määrä laskussa ja niiden tulevai
suus vaakalaudalla. Kirjastoautoillekin erikois
tuminen, esimerkiksi kulttuuri– tai tietokirjoi
hin, on tuonut lisäaikaa.

»Tampereella ajaa tavallisten kirjastoautojen 
ohella NettiNysse, joka vie internetpalveluja 
ympäri kaupunkia», Tampereen uusi kirjastotoi

menjohtaja Tu u l a H a av I s to kertoo.
Kilpailuasetelma pakottaa kirjastot puun ja 

kuoren väliin. Kirjastolaitoksen perusajatus on 
tarjota kansalaisille ilmaista sivistystä. Kirjas
tot ovatkin tällä hetkellä yhteiskuntamme ai
noita maksuttomia yhteisiä tiloja, jonne jokai
nen on tervetullut ilman velvoitteita. Ei tarvitse 
ostaa mitään, ei tarvitse lainata mitään, vaan 
voi istua rauhassa alas, surffata netissä tai lukea 
päivän lehden. 

Tasaisin väliajoin kysymys palvelujen maksul
lisuudesta pulpahtaa kuitenkin esiin. Tähän asti 
on pysytty tiukkoina, viimeksi 1998 kirjastolaki 
määräsi palvelut maksuttomiksi.

Sivistys jäämässä  
kaupallisuuden jalkoihin

»Mä lainasin kirjastosta kaiken, ihan kaiken. Sum-
mamutikassa kaikki vaan. Jostain sitten tykkäsin, 
ja jotkut oli ihan kauheita. Paljon on kyllä kirjas-
toa kiittäminen, mitä ei enää nykyään voi sanoa. 
Enää ei kirjastoihin osteta mitään marginaalia.» 
pm mp:n pau l a v e s a l a ,  Helsingin Sanomi-
en n y t-liite, 3.11.2006.

Suomen kirjastoseura julkaisi hätähuutonsa 
kirjastojen puolesta tammikuun puolivälissä. 
Kirjastojen pelastamiseksi vaadittiin akuutteja 
toimia. Suunnan on käännyttävä: leikkausten 
ja lakkauttamisten sijaan tarvitaan rahaa, huo
miota ja tukea. Sivistys ei ole tuote.

Lain mukaan kirjastojen toiminnan rahoit
tavat kunnat ja valtio yhdessä, suhteessa 43:57. 
Tällä hetkellä valtion antama avustus on korva
merkitsemätöntä ja kuntien kasvavan palvelun
tuotantopaineen puristuksessa kirjastojen osuus 
niiden budjetista jää usein yhteen prosenttiin. 
Kävijämäärät kasvavat, mutta rahoitus kutistuu 
jatkuvasti. Yksi Suomen kirjastoseuran esityksis
tä on tuon osuuden nostaminen vähintään kah
teen prosenttiin.

»Tällä hetkellä kirjastot ovat kuntien käytetyin 
palvelu. Mikään muu julkisin varoin tuotettu 
palvelu ei yllä vastaaviin käyttölukuihin. Samal
la kirjastoverkko, kirjastoaineiston hankinta ja 
henkilöstön määrä on viimeisen kymmenen vuo
den aikana kuitenkin supistunut huomattavasti», 
Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja SIn Ik
k a S I p I l ä listaa seuran kannanotossa.

Leikkausten seurauksena kirjastoissa tehdyt 
henkilötyövuodet ovat laskeneet kymmenennek
sellä, aineistojen hankintamäärät viidenneksellä ja 
kirjojen hankinta nimikkeinä neljänneksellä.

Pahimmin hankintamäärärahojen leikkauk
set ovat kohdistuneet vaihtoehtoiseen ja taiteel
lisesti korkeatasoiseen aineistoon.

Kirjastojen kultakausi alkoi 1960-luvulla

 
kun raha alkaa puhua, sIvIstys 
Jää kaupallIsten ehtoJen alle. 

lainamäärien 
Kehitys 

1950   1,5 lainaa/asukas

1960    3,4

1970    7,1

1980    15,1

1990    17,3

1999    19,3

2006    22,4
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Hankintaresurssien riittämättömyyteen tarjot
tu ratkaisu, tilaajatuottajamalli, aiheuttaa usein 
kirjastopiireissä kylmiä väreitä. Malli tarkoittaa 
kirjastopalveluiden tuotteistamista.

»Meillä on meneillään ensimmäinen tilaaja
tuottajavuosi. Tällä hetkellä menetelmää harjoi
tellaan, mutta ensi vuodeksi on laadittava oikeat 
tuotteet. Se työ on tehtävä kevään 2007 aikana», 
Tuula Haavisto kertoo Tampereen tilanteesta.

Kirjastoille malli ei lupaa hyvää. Mitä pidem
mälle mennään tilaajatuottaja mallin sanele
malla tiellä, sitä kaupallisemmaksi kirjastojen 
aineisto uhkaa käydä. Sitä tarjotaan, mitä ky
sytään. Kun markkinavoimat ohjaavat kulutta
jia ja kuluttajien valinnat kirjaston hankintoja, 
siitä kärsivät tietokirjat ja vaihtoehtoiset julkai
sut. Kun raha alkaa puhua, sivistys jää kaupal
listen ehtojen alle. Tämä näkyy jo nyt kaupal
lisen aineiston osuuden nousussa. Valtio tukee 

vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja kulttuuri
lehtien hankintaa, mutta nimellisin ja riittämät
tömin summin.

Kaupungeilla ei ole varaa romantiikkaan

Tällä hetkellä kirjastojen 1960luvun huippulu
kemista (4000 kirjastotaloa) on luisuttu reilusti 
alle tuhanteen. Ovia suljetaan, eikä uusia avata. 
Uusien kirjastotalojen rakennustuki on poistet
tu valtion budjetista. Suunta on kohti keskustaa 
ja suurempia yksiköitä, leikkausveitsi pudottaa 
pieniä sivukirjastoja.

»Suuret kirjastot ja maakuntakirjastot eivät ole 
uhattuja. Niiden asema on turvattu ja tunnustet
tu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja ne 
voivat kohtuullisen hyvin», kirjastotoimenjohtaja 
Tuula Haavisto aloittaa. »Nähtäväksi jää, ehtiikö 
ymmärrys kirjastojen tarpeellisuudesta tietoyh

teiskunnassa lyödä läpi ennen kuin pienempien 
paikkakuntien kirjastot näivetetään».

Tampereella toimii tällä hetkellä 16 sivukirjas
toa, mutta lakkauttamiset ovat jatkuva uhka. 

Lamavuosina pistettiin piste Pispalan kirjas
tolle. Yleisön reaktio oli voimakas: Tampereelle 
nousi kansanliike. Perustettiin Pispalan kirjas
toyhdistys, jonka voimin kirjasto edelleen jat
kaa toimintaansa. 

»Yhdistyksen tavoitteena ei ole ollut tarjo
ta pysyvää vaihtoehtoa kunnalliselle kirjastol
le, vaan protestoida vääränä pidettyä lakkaut
tamispäätöstä vastaan», Pispalan kirjastotalon 
toiminnanjohtaja A sko Pa r k kon e n selvit
tää. Yksityisen yhdistyksen protesti on jatku
nut jo yli 10 vuotta.

Vuosituhannen vaihteessa Pispalan kirjasto 
siirtyi suurempiin tiloihin muutaman muun yh
distyksen kanssa. Kirjastotalosta tuli kansalais
toiminnan keskus, jossa toimii myös mm. tieto
tekniikkayhdistys sekä taidegalleria.

Tukea Pispalan kirjastoyhdistys on saanut alus
ta asti kaupungin kulttuuritoimelta vuokrien ja 
toimintatukien muodossa, ja yhteistyöstä mm. 
tietokantojen ja internetin tiimoilta on keskus
teltu. Kirjaston palauttaminen kunnalliseen kir
jastoverkkoon ei kuitenkaan ole ollut asialistalla. 
Toivo elää silti. Yhdistyksen mukaan kirjaston 
kuuluu säilyä kunnallisena palveluna.

»Protestimme lähikirjastojen lakkauttamista 
vastaan jatkuu. Pyrimme siihen, että Pispalan 
kirjaston ylläpito siirtyisi takaisin kaupungille», 
Parkkonen kertoo.

Kaupunki lakkautti kirjaston 15 vuotta sitten 
säästösyihin vedoten. Enää ei ole lama. Löy
tyisikö suositulle kirjastolle vielä mahdollisuus, 
Tampereen kaupungin uusi kirjastotoimenjoh
taja Tuula Haavisto?

»Ymmärrän romantiikan ja yhteisöllisyyden, 
joka näihin pieniin kirjastoihin ihmisten mielis
sä liittyy, mutta Pispalan kirjastoa tuskin palau
tetaan kirjastoverkkoon. Kaupungilla ei yksin
kertaisesti ole varaa romantiikkaan.»

Kirjastojen käyttömäärät ovat jatkuvassa kas
vussa. •

l ä h t e et 

• nor de ns t r e ng,  k a a r l o & w I Io, 
o smo a .  (toim.): Suomen Mediamaisema. 
w s oy 2003.
•  Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura: kirjastoalan seminaari ja 
luentomateriaaleja ja ajankohtaiskatsauksia.

 
protestI lähIkIrJastoJen 
lakkauttamIsta vastaan Jatkuu. 

Asko Parkkonen johtaa 
Pispalan kirjastotaloa, 
jonka pelastamiseksi 
perustettiin kansanliike. 
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Aino Louhi ja Kaija Papu 
tekivät rohkean loikan 
kustannusmaailmaan.

Kuva Aino Louhen 
Kivakurjasta (2006)

kaino  
& vähemmän kaino

teksti Maija Seppä | kuvat Kaija Papu & Aino Louhi

 »Minä olen rakastunut. Siis sarjaku
vaan», ilmoitti A I no L ou h I vuo
sia sitten Tampereen Taiteen ja vies
tinnän oppilaitoksen luonnoskirja

seminaarissa. »Muut kurssilaiset ajattelivat, että 
mitä tuo puhuu. Mä taas ajattelin, et vähän siis
tiä, pitäiskö tehdä jotain yhdessä», kertoo K a I
Ja  Pa pu,  toinen KainoKustanteen perustajis
ta. »Mietin silloin, että Kaija oli vähän lapselli
nen. Myöhemmin sain kuulla, että hän on mi
nua vanhempi», Louhi vastaa.

Kaino sai alkunsa vuoden 2004 alussa molem
pien opiskellessa. Nimen alla on siitä lähtien syn
tynyt kymmenen albumia, joista suurin osa on 
toteutettu perustajien yhteistyössä. »Sarjakuva
albumeja tai sen tapaisia. Kuvia ja tekstejä niissä 
on, mutta sarjakuvan määritelmä riippuu mää
rittelijästä», selventää Papu.

Kaino-Kustanne

Kainokustanne ei oikeasti ole mikään kustan
nusyhtiö, vaan rekisteröimätön yhdistys, joka 
ei tuota voittoa. 

»Kustannusyhtiö oli alun perin vitsi, josta tu
li tavallaan totta. Kaino on brändi, jonka alla 
olemme julkaisseet sarjakuvia. Me ollaan pien
kustantamo», sanoo Louhi.

»Tulevaisuudessa pyritään virallistamaan mei

Aino Louhi ja Kaija Papu ovat nuoria tamperelaisia kuvataiteilijoita, jotka ovat 
yhdessä perustaneet KainoKustanteen.
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dän toimintaa. Nyt tulot ovat sen verran pienet, et
tä työhuoneen vuokran pystymme Kainon tuloilla 
maksamaan joka toinen kuukausi», Papu jatkaa.

Kainonimitys keksittiin, kun naiset alkoivat 
kirjoittaa yhteisiä Kuvatus-sarjakuvia ja halusivat 
julkaisulleen I sbntunnuksen. Siinä tilanteessa 
piti keksiä nimi hakemukseen tunnuksen saami
seksi. Nykyisin naiset taiteilevat ja tekevät sar
jakuvaa yhteisessä huoneessa Pyynikin Trikoon 
vanhassa tehdasrakennuksessa.

Kuvatukset

Kuvatukset on piirretty niin, että Papu on piirtä
nyt oikean sivun ja Louhi vasemman. Kuukauden 
ajan piirretään joka päivä yksi aukeama.

»Useat sarjakuvissamme kuvatut tilanteet liit
tyvät oikean elämän tapahtumiin. Päähenkilöt 
ovat kavereita tai tuttuja, joista myös yleensä kir
joitetaan oikeilla nimillä», Louhi kertoo.

»Siitä syntyy välillä paineita, että kaverit odot
tavat pääsevänsä sarjakuvahenkilöiksi. Sitten jos 
Kaija sattuukin piirtämään samasta tilanteesta 
jonkun kaverin kuvan, jota minä taas en ole piir
tänyt, voi syntyä jänniä tilanteita», hän jatkaa.

»Yksi tuttava sanoi, että ei halua tulla piirre
tyksi sarjakuvaan. Sitten kun en piirtänyt, niin 
tyyppi oli ihan hermona», Papu naureskelee.

Molemmilla piirtäjillä on omat suosikkihah

monsa, jotka esiintyvät melkein kaikissa sarja
kuvissa.

»Kaverini Miklos heittää niin hyvää läppää, 
että ei sitä voi olla hyödyntämättä sarjakuvis
sa», Papu sanoo.

Työpari inspiroi

On mielenkiintoista seurata, miten taiteilijat täy
dentävät toisiaan: Papu vaikuttaa rohkeammalta 
ja Louhi vähän kainommalta, mutta naiset näyt
tävät lukevan toistensa ajatuksia. Yhteistyö sujuu 
hyvin, ja molemmat kokevat työparinsa inspiroi
van omaa tekemistä. Naisten piirtämistekniikat 
ovat kuitenkin hyvin erilaiset. 

»Minulle tuli paineita, kun huomasin, että Kai
ja oli piirtänyt niin huolellisesti. Vaikka piirrän 
eri tavalla kuin Kaija, niin hänen kauttaan olen 
oppinut paljon uutta», Louhi kertoo. »Aino taas 
inspiroi minua. Yhteistyö on tasapainottava voi
ma», Papu myöntelee.

Viimeisimmässä Kuvatuksessa piirtämisjälki 
on huolellisempaa kuin aiemmissa, ja nykyisin 
molemmat kertovat käyttävänsä piirtämiseen 
enemmän aikaa kuin ennen.

»Meidän sujuva yhteistyö näkyy kuulemma myös 
ulospäin. Tätini sanoi, että sarjakuvat ovat hienoa 
kuvausta meidän ystävyydestä», Papu kertoo.

Esimerkkinä yhteistyöstä on myös tyttöjen 

projekti, jota suunniteltiin kaksi ja puoli vuot
ta sitten Papun ollessa Yhdysvalloissa ja Louhen 
Kanadassa. Molemmat piirsivät tahoillaan, ja 
»PohjoisAmerikan valloittamisesta» suunniteltiin 
sarjakuvakirjaa. Projekti jäi toteutumatta, mutta 
aikoinaan piirrettyjä juttuja on julkaistu juuri il
mestyneessä Show me some sisu lehdessä. 

Teemoista

»Sarjakuvien teemoja on vaikea määritellä. Tie
toisesti teemaa ei heti piirtäessään valitse, vaan 
sen pystyy miettimään myöhemmin, kun kuva 
on jo piirretty. Piirtäessä pitää olla rohkeasti oma 
itsensä, mennä eikä meinata», Papu miettii.

»Ehkä teema on elämä yleensä ja sen ristirii
taisuus. Mutta minä en ole niin rohkeasti oma 
itseni kuin Kaija», Louhi lisää.

Papun mukaan kuvataiteen tekemisessä tee
maa miettii enemmän kuin sarjakuvassa. Tai
teessa teos on päähenkilö, sarjakuvassa tekijä it
se – ainakin Papun kohdalla.

Taiteilijan arki

Louhi ja Papu ovat tyytyväisiä kaksihenkiseen työ
yhteisöönsä, mutta helppoa taiteilijan arki ei ole.

»Asetan ihan kamalasti epärealistisia tavoitteita 
itselleni, kuten näyttelyn pitäminen kaksi kertaa 
vuodessa. Pitäisi tajuta se, että taiteilijat pärjäävät 
usein vasta nelikymppisinä», Louhi sanoo.

»Rahaa sarjakuvien painokustannuksiin on 
pitänyt yrittää tienata painamalla tpaitoja ja 
tekemällä muuta tavaraa. Järjestimme koulul
la karnevaaleja, joissa myytiin kaikenlaista ka
maa», Papu jatkaa.

Tytöt naureskelevat tpaitojen painamiselle. 
Niiden painamiseen menee kamalasti aikaa – 
eikä aina huvita.

Ahdistavassa arjessa on puolensa. Kun ei ole 
sitovia työaikoja, voi tehdä kaikenlaisia tempa
uksia. Viime kesänä tarkoituksena oli liftata pah
visen ponin kanssa ympäri Suomea, ja reissusta 
piti tehdä kuvakirja. Tämä idea jäi kuitenkin to
teuttamatta, koska pahvinen poni oli liian suu
ri ja viihtyi paremmin laidunmailla Louhen ko
tona. •

Ju l k a I su t :

Aino Louhi ja Kaija Papu: 
Show me some sisu (2007)
Kuvatus (2004–2006)
Mun pulla vs. sun pulla (2004)

Aino Louhi:
Kivakurja (2006)
Kesäkuun järvet (2005)

Kaija Papu:
 I’m not wearing (2005)
Mulle kelpaa kolikot (2004)

»Pitäisi 

tajuta se, 

että taiteilijat 

pärjäävät 

usein vasta 

nelikymppisinä.»

Kuvatus on Louhen 
ja Papun yhteinen 
sarjakuva, johon 
naiset piirtävät 
vuorotellen sivun. 
Kuvassa Louhen 
tyylinäyte.
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 K ymmenettä kertaa järjestetty Helsingin 
flamencofestivaali vietti juhlavuottaan 
tarjoilemalla edustavan kattauksen elo
kuvia ja opetusta sekä esityksiä suoma

laisespanjalaisena yhteistyönä toteutetusta, ko
keellisesta Kromosomi 47 Flamenco! esityksestä 
juurevaan tanssiin ja riehakkaaseen instrumen
taalimusiikkiin.

Festivaalin kohokohtia oli viiden, lukuisista eri 
kokoonpanoista tutun espanjalaisen huippumuu
sikon yhteisprojekti Quinteto Flamenco, jonka 
ensiesiintyminen nähtiin Savoyteatterissa.

Flamenco sykkii pakkasellakin

Kontrabasisti Pa bl o  M a r t I n  C a m I n e 
ro ei ollut Helsingin helmikuisista pakkasis
ta moksiskaan.

»Viime viikolla oli kuulemma paljon kylmem
pää. Muutama pakkasaste ei minua häiritse. Fla
menco taittuu hyvin kylmässäkin säässä, soitam
mehan onneksi sisätiloissa! Lavalla olemme aina 
kuin kotonamme», hyväntuulinen Pablo kertoo.

Pablon tie flamencon pariin löytyi yllättävän 
mutkan kautta.

»Innostuin flamencosta opiskellessani klassista 

teksti Jussi Korhonen | kuvat Mervi Ahlroth

»Flamencossa tärkeintä on tunne», kontrabasisti Pablo MartinCaminero 
sekä tanssijat Pilar Ogalla ja Andrés Peña kertovat. 

Kuin rakastelun jälkeen

musiikkia Wienin konservatoriossa. Olen kotoi
sin Baskimaalta, missä flamenco ei ole erityisen 
suosittua, mutta olin jo pitkään ihaillut suuria 
flamencokitaristeja, kuten PaCo de LuC í a a 
ja Ger a r do Nú ñe z I a .»

»Urani flamencon soittajana alkoi, kun saksa
lainen kitaristiystäväni pyysi minut mukaan fla
mencoyhtyeeseensä. Palattuani Espanjaan seitse
män vuotta sitten sain tilaisuuden työskennellä 
Gerardo Núñezin kanssa. Hän perehdytti minut 
lopullisesti flamencon hienouksiin.» 

Tilaa ilottelulle ja improvisaatiolle

Flamencossa ei Pablon mukaan ole kyse pelkäs
tään musiikista. 

»Flamenco on elämäntapa, oma kulttuurinsa, 
jonka juuret ulottuvat syvälle. Flamencon ympä
rillä pyörivät ihmiset ovat oma lukunsa, ja koko 
kulttuuria ympäröi erityinen ilmapiiri.»

»En ole käynyt flamencokouluja, vaan olen 
saanut oppini rakkaudesta musiikkiin. Minul
le tärkeintä ovat tunnetilat, joita musiikki välit
tää, flamencon taika. Flamencoa soittaessa pää
see itsensä ulkopuolelle, musiikki vie mukanaan 
toiseen maailmaan.» 

»Musiikillisesti flamencon rakenne on erittäin 
mielenkiintoinen, se jättää paljon tilaa improvi
saatiolle ja muusikoiden väliselle kommunikaa
tiolle. Normaalisti konserttiesitykset ovat suun
niteltuja ja aika stabiileja, mutta improvisaatio 
kuuluu aina asiaan. Musiikin kieli kertoo, mihin 
suuntaan sitä voi lähteä viemään. Fiestoissa eli 
juhlissa flamencoa esitetään hyvin spontaanisti, 
niissä ihmiset ikään kuin keskustelevat musiikin 
kautta», Pablo kuvailee.

»Omassa esityksessämme improvisoimme pal
jon ja yhdistämme flamencon rakennetta jazziin. 
Jazzissa on yleensä yksi pitempi sävellys, jonka 
päälle improvisoidaan. Flamenco taas rakentuu 
useista lyhyemmistä sävellyksistä, joita yhdiste
lemällä syntyy suurempi kokonaisuus.»

Murrosvaiheesta uutta kohti

Mistä Quinteto Flamenco projekti sai alkun
sa, kyseessähän on eräänlainen flamencon su
perbändi?

 »Tämä on minulle unelmieni täyttymys. Tun
nemme toisemme vuosien takaa, koska olem
me soittaneet samoissa yhtyeissä. Itse soitin per
kussionisti Á ngel »CepI l l o» Sá nCh e z I n 
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kanssa Gerardo Núñezin triossa», Pablo sanoo. 
»Halusimme perustaa vapaamuotoisen ko

koonpanon, jossa voisimme soittaa omia sävel
lyksiämme. Pääajatus on kuitenkin pitää hauskaa 
ystävien kesken. Flamencon soittaminen on aina 
hauskaa, mutta tämän ryhmän kanssa erityisesti, 
koska ymmärrämme toisiamme niin hyvin.»

»Flamencoihmiset osaavat harvoin lukea mu
siikkia, vaikka ovatkin teknisesti taitavia ja opis
kelleet paljon», Pablo kertoo. 

»Flamenco opitaan sydämellä, ei nuotteja lu
kemalla. Tekniikka on tärkeää, mutta flamen
co on aina ennen kaikkea yleisön ja esiintyjän 
välistä viestintää. On olennaista, että muutkin 
kuin muusikko nauttivat soitosta. Toisaalta fla
mencomuusikot haluavat aina esitellä osaamis
taan, mutta se on flamencon kehityksen kannal
ta vain hyvä asia.»

Pablon mukaan flamenco on juuri nyt mie
lenkiintoisessa vaiheessa, sillä nuoret muusikot 
muokkaavat vanhoista aineksista itsensä näköis
tä ja vievät musiikkia eteenpäin. Perusta on kui
tenkin edelleen perinteen ja vanhojen mestarien 
tuntemuksessa.

»Mitä tahansa saattaa tapahtua, eikä vain mu
siikin, vaan myös tanssin saralla. Esimerkiksi 

I sr a el G a lvá n tekee uudenlaisia, yllättäviä 
koreografioita, mutta kyse on silti selkeästi fla
mencosta. Kitaristeista esimerkiksi juuri Gerar
do Núñez tekee kokeiluja jazzmuusikoiden ku
ten MICh a el Br eCk er I n kanssa. Elämme 
flamencon kannalta kaikin puolin hyvin antoi
saa aikaa.»

Tulista tanssia Andalusiasta

Kun Quinteto Flamencon konsertissa päästiin 
nauttimaan huipputasoisesta instrumentaali
musiikista, oli A Fuego Lento – Hiljainen tu-
li teoksen pääpaino intohimoisessa, juurevas
sa tanssissa.

Festivaalin päätösesityksestä vastasivat kaksi 
flamencon juurilla Andalusiassa syntynyttä tans
sijaa, cádizlainen P I l a r Og a l l a ja Jerez de la 
Fronterasta kotoisin oleva A ndr é s Peña .

Kumpikin on niittänyt mainetta flamencon 
huippunimien ryhmissä: Andrés on tanssinut 
Eva L a Yer b a bu ena n ja C a r m en C or
t é s I n,  Pilar Cr I s t I na Hoyos I n ja R a Fa
el de C a r m en I n kanssa.

Andrés ei muista, mistä flamencokipinä on 
peräisin. »Perheessämme ei tanssittu tai harras

tettu muutenkaan flamencoa, mutta olen tans
sinut pienestä pitäen. En oikeastaan tiedä, mik
si aloitin.» 

Pilarin flamencoinnostus on helpompi selit
tää. »Perheessämme melkein kaikki olivat fla
mencon harrastajia, varsinkin äitini puolella oli 
paljon laulajia. Olin pienestä asti flamencon ym
päröimä ja innostuin tanssista hyvin nuorena. 
Aloitin opinnot kymmenvuotiaana.»

Vaikka molemmat ovat opiskelleet flamencoa 
kouluissa, he kertovat oppineensa eniten työsken
nellessään tablaoissa, flamencoravintoloissa.

Flamencon suurimmat tähdet ovat olleet kum
mallekin tanssijalle tärkeimpiä esikuvia: laulaja 
C a m a rón de l a  I s l a ,  »mustalaisten ku
ningattarena» tunnettu barcelonalainen bailaora 
Ca r men A m aya sekä maailmanlaajuisesti tun
netuin flamencomuusikko Paco De Lucía.

Pilar tanssi nuorempana ryhmässä, jossa Ca
marónin veli oli laulajana. Festivaaleilla hän 
pääsi kerran esiintymään myös kuuluisamman 
Camarónin kanssa. »Camarón oli hyvin nöyrä 
ihminen. Hän oli erittäin hiljainen, jopa ujo», 
Pilar kuvailee värikkään elämän viettänyttä can-
taoria.

Quinteto Flamencon 
konsertti oli elävän 
musiikin juhlaa. Virtuoosit 
tulkitsivat flamenconsa 
huumorilla ja sydämellä.

 
»FlamenCon tuska kumpuaa elävästä elämästä.» 
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»On osattava eläytyä lauluun 
ja välittää kokemus yleisölle.»

➤ Helsingin kymmenes flamencofestivaali sai ar-
voisensa päätöksen P il a r  O g a l l a n ja A n-
d r é s  Peñ a n teoksesta A Fuego Lento – Hil-
jainen tuli.

Lavalla on flamencon peruskolmiyhteys: kitara, 
laulu ja tanssi. Turhaa krumeluuria ei tänään ole 
tarjolla: ollaan perusasioiden äärellä, mustalais-
musiikin juurilla. 

Kaikki alkaa kitarasta ja laulusta. Laulajat I m-
m ac ul a da R iv ero ,  Lu i s  M o ne o j a  M i -
guel  Ro send o – seuraavat kitaristi Jav ier 
Pat in oa yksi toisensa jälkeen lavalle. Tanssi elää 
musiikin mukana, vastavuoroisesti. Jos laulaja tai 
kitaristi ei saa itsestään mitään irti, ei myöskään 
tanssiin tule tunnetta. Nyt sitä on lavalla riittä-
miin.

Pilar Ogalla ja Andrés Peña aloittavat tangosin, 
alunperin andalusialaisen tanssin, joka ei viittaa 
suomalaisille tuttuun tangoon, vaan on oma fla-
mencon lajinsa. Nainen ja mies ottavat ensituntu-
man toisiinsa. Hiljainen tuli kytee.

Ilmiliekkiin tuli roihahtaa soolo-osioissa, jot-
ka aloittaa Ogalla. Mustalaispuvun laahukset saa-
vat kyytiä, kun tanssijatar tulkitsee alegrías de 
Cádizin, kotikaupungistaan lähtöisin olevan tans-
sin. Olė, kuuluu yleisöstä, eikä suinkaan viimeis-

Traditio arvossaan

»Flamencossa tärkeintä on tunne», Pilar tote
aa. »On osattava eläytyä lauluun ja välittää ko
kemus yleisölle.» 

Andrés on samaa mieltä.
»Oleellisinta on tunteen välittäminen autent

tisena. Mikään ei saa olla teennäistä tai päälle 
liimatun oloista. Tärkeintä on aitous. Tradition 
merkitystä ei voi yliarvioida. Kaikki perustuu pe
rinteeseen ja sen välittämiseen, mutta vanhaa ei 
pidä toistaa sellaisenaan. Täytyy olla myös omaa 
sanottavaa, uutta ei voi koskaan syntyä ainoas
taan perinteestä ammentamalla.»

Mikä tekee flamencosta niin suosittua ym
päri maailman? 

»Kuten sanottu, flamenco on tunteen taidet
ta, ja tunnetilat ovat nähdäkseni ihmisille enem
män tai vähemmän samoja paikasta riippumat
ta. Perustunteet eivät ole kulttuurisidonnaisia», 
Pilar sanoo.

A Fuego Lento teoksen teema on flamenco 
itse, kertovat koreografian yhteistyössä suunni
telleet tanssijat. »Kartamme turhaa yleisön ko
siskelua. Emme etsi helppoja aplodeja, vaan yri
tämme pysyä flamencolle ja sen eri tyylilajeille 

tä kertaa. Ruumiinkieli kertoo vuoroin kaipuus-
ta ja surusta, vuoroin riemusta, joka syntyy, kun 
tunne löytää muodon. Tanssijattaren ilme rypis-
tyy väliin kärsiväksi, muuttuakseen seuraavas-
sa koputusryöpyssä jälleen uhmakkaaksi ja leikki-
säksi. Laulajat ajavat tanssijaa hurmioon, hiuksia 
koristanut kukka lentää lattialle terävän aksen-
tin jälkeen. Ogallan kiihkeä tanssi on sykähdyttä-
vää katseltavaa.

Andrés Peñan jalat käyvät hengästyttävän no-
peasti, hypnoottinen rytmi takoo lattiaa kuin 
konekivääri. Yksinkertaiseen, perinteiseen liivi-
pukuun sonnustautuneen jerezläisen tukka lii-
mautuu otsalle ja hikivanat ryöppyävät. Tanssi 
kiihtyy raivoisiksi liikesarjoiksi, mutta herkkyyttä 
se ei menetä. Tämä on liikuttavaa.

Tanssijat löytävät toisensa jälleen romances-
sa, jonka jälkeen tanssi huipentuu perinteen mu-
kaisesti final de fiestaan. Sentimentaalisuudesta 
ollaan kaukana: kyse on eroottisesta latauksesta, 
sähköstä ihmisten välillä. Lattia paukahtaa vielä 
kerran, ja fiesta on päättynyt.

Ylimääräisessä, improvisoidussa numerossa 
pääsevät tanssitaitojaan vilauttamaan myös kita-
risti ja laulajat. Nämä ihmiset elävät flamencoa jo-
ka solullaan, se on selvä.

ta nssin her K K y y t tä ja  K i ihKoa
teksti Jussi Korhonen

Pilar Ogalla ja 
Andrés Peña esittivät 
Helsingissä intohimoista, 
perinnetietoista tanssia.
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➤ Quinteto Flamencon taiturit pitivät 
hauskaa Helsingissä.

Konsertin alussa kvintetti istuu pöydän 
ääressä, kuin muistumana siitä, mistä ny-
kyflamenco juontaa juurensa: juergoista, 
kapakoiden illanistujaisista. Pöytää koput-
tamalla soittajat hiljalleen hakevat rytmin, 
compásin. Muusikot hakeutuvat yksitellen 
instrumenttiensa luokse ja aloittavat kita-
risti J o sé  »B o l ita» Q ue v ed o n kir-
joittaman bulerían.

Quinteto Flamenco on viiden koke-
neen muusikon yhteisprojekti. Bolitan li-
säksi siinä soittavat Pa b lo M a rt in- C a-
minero (kontrabasso), A l e x i s  L ef e v r e 
(viulu), Á n gel  » Cepil lo» S á n che z 
(cajón) ja Paquito G o nz á l e z  (perkus-
siot), kaikki tuttuja flamencon huippujen 
yhtyeistä. Suomalaisyleisöllä on kunnia olla 
todistamassa kvintetin ensiesiintymistä. 

Viisikon jäsenet ovat soittimiensa virtu-
ooseja – esimerkiksi Bolitan kitarointi on 
herkullista seurattavaa – mutta siitä huo-
limatta ryhmä tulkitsee flamenconsa häm-
mästyttävän ilmavasti ja rennosti. Aka-
teeminen ryppyotsaisuus ja itseisarvoinen 
briljeeraus loistavat poissaolollaan. 

Perkussionistien kilvoittelu on upeaa 

katsottavaa, ja riehakkaat rumba-rytmit 
vievät tunnelman välillä latinalaiseen Ame-
rikkaan. Cepillo hauskuttaa yleisöä näyttä-
mällä, miten Pablon kontrabassoa voi säes-
tää käyttäen sen kaikukoppaa rumpuna. 
Lefevren viulu puolestaan toimii ikään kuin 
laulun sijaisena, tuoden riipaisevaa lisäväriä 
kvintetin sointiin. 

Konsertti osoittaa, miten moneksi fla-
menco taipuu osaavien soittajien käsissä. 
Tämä on rehevää ja voimakasta musiikkia, 
josta kuuluvat läpi monenlaiset lisämaus-
teet jazzista elokuvamusiikkiin. Flamencon 
muita peruselementtejä, laulua tai tanssia, 
ei edes huomaa kaipaavansa. 

Kaikesta aistii, että nämä musikantit 
viihtyvät yhdessä konserttisalin ulkopuo-
lellakin: äijät naljailevat keskenään, sylei-
levät ja hihkuvat kannustushuutoja toi-
silleen läpi konsertin. Lämminhenkisyys 
tarttuu yleisöön, olé-huudot halkovat il-
maa yhtenään. 

Encoressa saadaan annos laulua ja tans-
siakin. Ángel aloittaa kuten asiaan kuuluu: 
ay-ay-ayy, ja pian Paquito ja Bolita ovat la-
van edessä tapailemassa tanssiaskelia. Ylei-
sö on riemuissaan, ja syystä. Aito ilo on 
tarttuvaa. •

uskollisina», Andrés kuvailee.
 »Improvisaatiolle on teoksessamme tilaa, kuten 

flamencossa aina, vaikka perusrakenne onkin tark
kaan mietitty.» 

Muutoksia vierastamatta

Flamencon yhteydessä mainitaan usein tuska, la pe-
na. Laulu on rosoista, jopa raakaa, ja se ilmaisee hy
vin kipeitä, epätoivoisiakin tuntoja. 

»Flamencon tuska kumpuaa elämästä itsestään, joka
päiväisestä todellisuudesta, kaduilta. Toisaalta flamen
coon sisältyy koko tunteiden kirjo ilosta suruun. On 
myös paljon iloista flamencoa», tanssijat selvittävät.

Yleisimmän teorian mukaan Intiasta aikoinaan läh
teneet romanit tulivat Afrikan ja Pyreneitten kautta 
Andalusiaan, jossa useat eri kulttuurit arabeista juu
talaisiin jättivät vuosisatojen kuluessa jälkensä ro
manien 1800luvulla nykyflamencoksi muovaamaan 
musiikkiin.

Löytävätkö itä ja länsi flamencossa yhteisen säve
len? »Kyllä näin voidaan sanoa, vaikka flamencon al
kuperästä ei kukaan ole varma, jäljet peittyvät histo
rian hämäriin,» Andrés toteaa.

»On hienoa, että flamencossa tapahtuu juuri nyt niin 
paljon erilaisia asioita. Valinnanvaraa löytyy.»

»Kehitystä karsastavia puristeja on paljon niin lau
lajissa, tanssijoissa ja soittajissa kuin niissäkin, jotka 
eivät esitä flamencoa. Itse en vierasta uutta. Flamen
co kehittyy ja hyvä niin.»   

Riisuttua särmikkyyttä

Mistä tunnistaa aidon flamencon? Andrésille vastaus 
on helppo. »Oikea flamenco on riisuttua ja siinä on 
särmää, se ei pyri viihdyttämään. Turisteille suunna
tussa tusinaflamencossa yritetään mielistellä ulkoisel
la näyttävyydellä ilman sisältöä.»

Duende, eräs flamencon peruskäsitteistä, on koke
mus, jota flamencofilosofit ovat Feder ICo G a rCí a 
L orC a s ta lähtien puineet loputtomiin ja jota on 
tunnetusti hyvin vaikea selittää.

On pakko kysyä asiantuntijoilta, mistä tässä arvoi
tuksellisessa ilmiössä on kyse.

»Duendelle pitäisi varmaan ostaa oma lentolippu, 
että se tulisi aina mukaan», Andrés vitsailee. »Aina se 
ei valitettavasti suostu ilmestymään. Duende on mys
tinen hetki, jota ei voi pakottaa.»

Pilarillekaan duende ei ole arkipäiväinen ilmiö. 
»Kun duende on läsnä, se muuttaa kaiken, mutta 

sen synty on mysteeri, kukaan ei tiedä mistä se tulee. 
Kaikki flamencot etsivät duenden hetkiä, mutta nii
tä on mahdoton saavuttaa väkisin. Kun tanssissa on 
duendea, kaikki tuntuu helpolta ja luonnolliselta, asi
at tapahtuvat kuin itsestään.»

Andrés lisää, että kyseessä on samanlainen tunne 
kuin rakastelun jälkeen, sisäinen rauha.

»Se nyt vähän riippuu!» Pilar heittää, ja Savoyteat
terin kahvilassa raikuu andalusialainen nauru. 

■ Kiitos: Emilia Aho, Helsingin Flamencoyhdistys ry
■ http://www.flamenco.fi 

huumor ill a ja  ta idoll a
teksti Jussi Korhonen

Martin-Caminero, 
Cepillo ja kontrabasso-
rumpu -yhdistelmä.
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 L aulaja C a m a rón de l a  I s l a n mer
kityksestä flamencolle voi saada aavistuk
sen ajattelemalla sellaisten nimien kuin 
Joh n L e n non, J I m I  H e n dr I x  tai 

Ku rt C ob a I n vaikutusta nykypäivän popu
laarimusiikkiin. 

Vielä 15 vuotta kuolemansa jälkeenkin Ca
marónia imitoidaan obsessiivisesti niin musta
laisten kuin valkolaistenkin parissa, jopa siinä 
määrin, että on syntynyt uusi laulutyyli nimel
tä camaronero, camaronilainen. 

Camarónissa oli yhtä aikaa ikinuorta energi
syyttä ja toisaalta vanhan sielun viisautta – yhdis
telmä joka ei jätä kylmäksi vaikka ei ymmärtäisi 
flamencosta pihaustakaan. Hänen duendensa yk
sinkertaisesti välittyy suoraan sydämeen. 

Flamencon ihmelapsi

José MonJe Cruz syntyi San Fernandon saa
rella, Cádizissa, Andalusiassa 5. joulukuuta 1950. 
Hän kasvoi tyypillisessä musisoivassa mustalais
perheessä. »Minun suvussani lauloivat ja tanssivat 
kaikki, olivat he sitten taiteilijoita tai ei», kertoi 
Camarón ensi haastatteluissaan tehdäkseen heti 
selväksi, että enemmän kuin taiteenlaji flamen
co oli aina ollut hänelle elämäntapa.

 Josén setä nimesi veljenpoikansa Camaróniksi 
(’katkarapu’) tämän romanille poikkeuksellisen 
vaalean tukan ja ihonvärin takia. Myöhemmin 
liikanimeen lisättiin de la Isla (’saarelta’) syn
nyinpaikan mukaan.

 Camarónin isä oli innokas flamencon harras
taja, jonka äkillinen kuolema pakotti perheen elä
mään kurjuudessa. Niinpä Camarón alkoi isänsä 
intohimoa seuraten esiintyä tavernoissa jo seitsen
vuotiaasta tienatakseen rahaa perheelleen. 

Jo varhain kävi ilmi, ettei Camarón ollut mi
kä tahansa laulaja, vaan hänet tituleerattiin ’fla
mencon ihmelapseksi’. Flamencolaulukilpailuja 
voitettuaan hänen maineensa alkoi levitä ympä
ri Espanjaa, mikä taas poiki tuottoisampia kon
sertteja silloisten flamencotähtien kanssa pitkin 
Eurooppaa ja Amerikkaa.

Köyhät romanit ovat jo kauan joutuneet ’pros
tituoimaan’ taidettaan, esittämään flamencoa rik
kaille maksua vastaan pitääkseen itsensä hengis
sä. Kaikki ei kuitenkaan ole myytävänä. Tämä 
kuvastuu siinä, miten Camarónin kerrotaan nä

teksti Paula Kultanen | kuvitus Emil Bertell

Camarón  
de la isla

flamencon 
vallankumouksellinen

Camarón oli kuvia kumartelematon 
kapinallinen, ’mustalaisten kuningas’,  
jonka varhainen poismeno sinetöi legendan. 
Camarón modernisoi flamencon ja palautti sen 
aseman sorretun kansan tuntojen välittäjänä.

»Jos elää 

totuudesta,  

ei voi koskaan 

menettää 

puhtautta.»
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päyttäneen MICk Jag ger I a . Rolling Stones 
vokalisti sattui kerran Espanjassa ollessaan yö
pymään hotellissa, johon myös Camarón oli ma
joittunut. Jagger pyysi kuuluisaa flamencotähteä 
sviittiinsä laulamaan. 

»Olen aikaa sitten lakannut esiintymästä her
roille», kuului Camarónin vastaus. 

Camarón ja Paco de Lucía

Vuonna 1968 Camarón alkoi laulaa vakituisesti 
madridilaisessa Torres Bermejas tablaossa, mis
sä hän tutustui kitaristi PaCo de LuC í a a n. 
Kohtaaminen merkitsi kummankin uran kään
nekohtaa. De Lucía ja de la Isla olivat molem
mat Cádizista, horoskoopiltaan jousimiehiä ja 
vallankumouksellisia sieluja, jotka tulisivat uu
distamaan musiikkityylin pysyvästi. Miesten 
yhteistyöstä syntyi kaikkiaan yhdeksän levyä 
vuosina 1969–77.

18vuotiaana Camarón teki ensimmäisen le
vynsä tuolloin 21vuotiaan de Lucían kanssa. Pa
rivaljakon tuotos herätti heti suuria tunteita ja 
sitä syytettiin epäpuhtaudesta. Camarónin laulu
tyyli ja eri vaikutusten estoton yhdistely samalla 
levyllä oli flamenco puroa, ’puhdasta flamencoa’ 
vaaliville puristeille sietämätön yhtälö. 

Cádizlaisten levyllä kuultiin sekaisin tangosia, 
buleriaa, fandangoa ja perinteisempää tarantosia. 
»Me kaksi elimme syrjässä muista flamencomuu
sikoista, noudatimme omia lakejamme. Pyrim
me musiikillamme miellyttämään pelkästään it
seämme», kommentoi Paco de Lucía. 

Camarón itse vastasi epäilijöille: »Jos elää to
tuudesta, ei voi koskaan menettää puhtautta. 
Huomaan etteivät ihmiset ymmärrä laulutapaani. 
He eivät vielä ymmärrä tapaani tuntea. Siksi en 
välitä heistä. Seuraan omia polkujani.»

Polemiikista huolimatta – tai osaksi siitä joh
tuen – levy saavutti kaupallista menestystä ja te
ki Camarónin tunnetuksi joka puolella Espanjaa 
flamencon uutena äänenä. 

»Camarónia ei tarvitse kuulla kuin kerran 
ymmärtääkseen, että hän on nero», sanoi Pa
co de Lucía.

Flamencon sähköistyminen

Fr a nCon aikana flamencosta vaalittiin puh
toista ja turistiystävällistä kuvaa, jonka oli määrä 
houkutella matkailijoita ja nostaa espanjalaisten 
kansallistunnetta. Tanssijattaret röyhelömekois
saan vetivät asiakkaita turistipaikkoihin samalla 
kun aito mustalaisflamenco jäi marginaaliin.

1970luvun alun nuoret andalusialaiset rockyh
tyeet alkoivat Camarónin vaikutuksesta yhdis
tellä musiikkiinsa flamencoa. Camarón oli pa
lauttanut musiikille aseman kansan todellisten 
tuntojen välittäjänä: nuori hippisukupolvi taju
si, että aidossa flamencossa oli kyse jostain aivan 
muusta kuin matkailumainoksesta. 

Uutta aikaa leimanneet rankemmat soundit 
vaikuttivat myös Camaróniin, joka niin ikään 
halusi käyttää levyillään sähkökitaraa, bassoa, 
rumpuja ja muita rockinstrumentteja. Hänes

tä tuli ensimmäinen flamencolaulaja, joka toi 
sähköiset soittimet perinteisen flamencoyleisön 
kuuluville.

Vuonna 1979 Camarón julkaisi taiteellisena 
merkkipaaluna pidetyn La leyenda del tiempon, 
jolla kuullaan vaikutteita rockista, jazzista ja in
tialaisesta musiikista. Levyn merkitystä flamen
colle verrattiin Beatlesien Sgt. Pepperin vaikutuk
seen rockmusiikille.

Uudella levyllä oli myös uusi kitaristi: Paco de 
Lucía oli vaihtunut kuuluisaan Tom at I toon 
(José Fer ná nde z Tor r e s), jonka kanssa 
Camarón työskenteli kuolemaansa asti. Lisäksi 
levyn tekoon osallistui flamencorockpiireistä tun
nettuja muusikoita sekä katalonialainen rokkari 
K Iko Veneno, joka kirjoitti Camarónin ken
ties kuuluisimman kappaleen Volando voy. Pää
osan levyn sanoituksista muodostavat Francon 
sotilaiden murhaaman Fe de r IC o G a rC í a 
L orC a n runot, kuten levyn nimikappale La 
leyenda del tiempo:

El sueño va sobre el tiempo/ flotando como un 
velero/ nadie puede abrir semillas/ en el corazón del 
sueño (»Unelma lipuu ajan yllä, kelluu purjeve
neen lailla, unelman sydämeen ei pääse kukaan, 
sen siemeniä aukaisemaan»).

Lisäksi Camarón tulkitsi arabirunoilija Om a r 
K ay en metafyysisen runon, joka kuvastaa sy
västi humaania elämänfilosofiaa ja muistuttaa 
flamencon itämaisista juurista:

El mundo es un grano de polvo en el espacio/ la 
ciencia de los hombres es palabra/ los pueblos, los 
animales/ y las flores de los siete climas/ son somb-
ras de la mar (»Maailma on pölyhiukkanen ava
ruudessa, ihmisten tiede pelkkä sana. Kansat, 
eläimet ja seitsemän vyöhykkeen kukkaset, var
joja meressä»).

Camarónin laulu oli koskettavampaa kuin 
koskaan: hänen rytminsä ja äänenvärinsä muo
dostivat verevän yhdistelmän herkkyyttä ja alku
voimaa, vaikka hänen oma verensä alkoi jo olla 
elinvoimaa syövän heroiinin uuvuttama.

Tomatito kuvaili myöhemmin Camarónia seu
raavasti: »Hän on kansamme kuningas. Hänen 
karismansa, tapansa laulaa, hänen kaunis äänen
sä, hänen nöyrä asenteensa… Hän loi kokonaan 
uuden pukeutumistyylin, kampauksen, parta
muodin, tavan puhua, olla hiljaa, istua. Hän loi 
hahmon, jota on vaikea unohtaa.»

Aikamme legendasta  
raivon ja hunajan hevoseksi 

Valtaisa suosio ja rankat kiertueet lieveilmiöi
neen alkoivat käydä Camarónin voimille. Toi
saalta hän tunsi syyllisyyttä maallisesta mam
monasta ja puolijumalan asemasta, johon hänet 
vasten tahtoaan oli asetettu. 

La leyenda del tiempo vei flamencon lopullises
ti uudelle aikakaudelle ja tavernoista rockyleisön 
levyhyllyihin, mutta myi Camarónin elinaikana 
vain 5800 kappaletta. Näihin aikoihin hän alkoi 
käyttää heroiinia. Huume vei rahat, ulkonäön ja 
onnen, jota vaatimaton taiteilija ei pohjimmil
taan kokenut ansaitsevansa.

Ensimmäisen kultalevynsä Camarón sai vasta 
1989 levyllään Soy gitano (’Olen mustalainen’), 
josta tulikin Espanjan kaikkien aikojen myy
dyin flamencolevy.

Vuonna 1992 julkaistun levyn nimi Potro de 
rabia y miel (’Raivon ja hunajan hevonen’) oli 
viittaus heroiiniin ja kertoi laulajan väsymyk
sestä itsetuhoiseen elämäänsä.

Viimeisellä, monen mielestä Camarónin par
haalla levyllä, vakiokumppani Tomatiton lisäk
si kitarassa kuultiin Paco de Lucíaa, ensimmäis
tä kertaa viiteentoista vuoteen. Eräs ympyrä oli 
sulkeutunut. 

Camarón de la Isla kuoli keuhkosyöpään hei
näkuussa 1992, vain 41vuotiaana. Hautajaispäi
vänä koko San Fernandon kansa astui saaren ka
duille muistelemaan sankariaan.

Vaikka moni piti Camarónia puhtaan flamen
con petturina, vanhoillisten flamencopiirienkin 
oli lopulta hyväksyttävä hänen persoonallinen 
tyylinsä. Sitä ei käynyt kiistäminen, että moder
nit vaikutteet ja maaginen ääni olivat tuoneet tu
hansia uusia kuulijoita flamencolle.

José Lu I s  Ort I z Nu e vo tiivistää nuore
na kuolleen flamencokollegansa merkityksen sor
rettujen äänenä: »Hän on vallankumouksellinen 
flamencolaulaja, jota ei voi kuvailla klisein. Ca
marón oli kurjuutemme suurlähettiläs, jonka ää
nestä kuulsivat lämpö ja sydämellisyys. Hän muis
tutti meitä suuresta kyvystämme elää hetkessä ja 
tuntea syvästi – tuntea itsemme vapaiksi!» •

dIskogr a F I a

• 1969 Al Verte las Flores Lloran  
(Nähdessään sinut itkevät kukkaset)
• 1970 Cada Vez que Nos Miramos  
(Kun katsomme toisiimme)
• 1971 Son Tus Ojos Dos Estrellas  
(Ovat silmäsi kuin tähdet)
• 1972 Canastera (Pyykkäri)
• 1973 Caminito de Totana (Totanan tie)
• 1974 Soy Caminante (Olen kulkuri)
• 1975 Arte y Majestad (Taide ja majesteetti)
• 1976 Rosa María 
• 1977 Castillo de Arena (Hiekkalinna)
• 1979 La Leyenda del Tiempo (Ajan legenda)
• 1981 Como el Agua (Niin kuin vesi)
• 1983 Calle Real (Kuninkaankatu)
• 1984 Viviré (Elän!)
• 1986 Te lo Dice Camarón  
(Sen kertoo sinulle Camarón)
• 1987 Flamenco Vivo (Elävää flamencoa, live)
• 1989 Soy Gitano (Olen mustalainen)
• 1990 Autorretrato (kokoelmalevy)
• 1992 Potro de Rabia y Miel  
(Raivon ja hunajan hevonen) 
• 1992 Una Leyenda Flamenca (kokoelmalevy)
• 1993 Camarón Nuestro (Camarón meidän)
• 1996 Antología
• 1999 París 1987  
(nauhoitettu jättimenestyksen saaneina 
kolmena konserttiiltana Pariisin  
Cirque d’Hivernissä) 
2000 Antología Inédita 
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 F r I e dr IC h  NI e t z s C h e n teksti jättää toisinaan 
välinpitämättömäksi. Toisinaan se kuitenkin sytyttää 
valot henkilökohtaiseen sielunteatteriin ja alkaa tans
sia siellä. Ju h a Va rton tutkielmat ovat minulle sa

manlaisia satunnaisosujia. Jotkut tuntuvat pessimistiseltä nu
rinalta ja menevät ohi. Varton yhdessä H a k I m At ta r I n 
kanssa kirjoittama, flamencoa filosofisesti pohtiva teos Syvä 
laulu kuuluu niihin, jotka osuvat.

Attar ja Varto kirjoittavat samankaltaisessa maailmassa kuin 
Nietzsche. Maailma on suurenmoinen; maailma on pilattu.

Elämän suurenmoisuus paljastuu, kun elämättömyys tu
lee mieleen. Näin nähty elämä on sellainen ylistyksen kohde, 
josta ei oikeastaan pysty puhumaan. On uljasta yrittää silti. 
Flamenco ja syvä laulu ovat yrityksistä komeimpia.

Maailman pilatusta puolesta puhuminen on helpompaa. 
Varto on tottunut yrmeilemään elämän välillistymistä.

Attar ja Varto kirjoittavat Nietzschen hengessä. He eivät 
ennakoi akateemiseen tyyliin vastaväitteitä. He eivät puolus
tele itseään etukäteen tai imartele lukijoitaan, vaan kokeile
vat sanalla. Jos Syvän laulun tekijät olisivat pelänneet syytet
tä aitouden epätoivoisesta etsimisestä tai ihmisen suuruutta 
ja kehnoutta koskevasta manikealaisuudesta, niin kirjasta 
olisi tullut kurja akateeminen tekele. Nyt se on aitouden su
meilematon ylistys, jossa pyörähdetään välillä muutama as
kel myös M a n I n tahtiin.

Laulajan, cantaor Attarin ja flamencologi Varton kirjas
sa ’flamenco’ ja ’syvä laulu’ ovat sopivan pehmeitä käsitteitä. 
Syvä laulu on osa flamencona tunnettua perinnettä. Samal
la flamenco on syvän laulun rappeutumismuoto. Kirjan te
kijöitä tai heidän työnjakoaan ei esitellä. Näkökulma tans
siin avautuu Andalucían romanien elämäntavan ja historian 
kautta. Syvän laulun ja tanssin filosofia ja historia luodaan 
romaninäkökulmasta.

Ulkona mutta sisällä 

Romanit tulivat Andalucíaan kaukaa idästä. He toivat tul
lessaan »moninaisen ja monisyntyisen kulttuurisen maton», 
johon oli tarttunut taiteen suuria rikkauksia. 1700luvul

FlamenCo
syvä laulu ja hyvä itku

teksti Pertti Julkunen | kuvitus Minna Mäkipää

Mitä yhteistä on karjalaisessa itkuvirressä ja andalusialaisessa syvässä 
laulussa? Pertti Julkuselle asian ymmärtäminen nousee flamencon 
filosofian ja henkilökohtaisten muistumien vuoropuhelusta.

la romanit olivat jo osa Andalusian väestöä, mutta eivät sen 
normaali osa. He olivat »erillään mutta samaa, ulkona mut
ta sisällä.» Ulkopuolisuus tuotti erikoisella tavalla virittyneen 
mielen alttiuden. Mielialan nimi on duende.

Duende on viritys, jonka varassa syvä laulu lauletaan ja hyvä 
flamenco tanssitaan ja soitetaan. Se on kaikenlaista komeaa: 
»innoittumista, ihmettä, mukaansatempaavuutta, katarttista 
kauhua ja riemua samassa kaavussa, yleistä kohellusta huma
lan lämmittämissä päissä.» Mutta duende ei ole mitä hyvänsä 
kohellusta, vaan jotakin konkreettia ja historiallista, jotakin, 
jota on vain Andalusian romaneilla.

Andalusian romanien tanssilla on kolme lähdettä ja pe
rusosaa: köyhyys, luonto ja ulkopuolisuus. Attar ja Varto 
tarjoavat niiden varassa nietzscheläisiä, siis romanttisia mut
ta tosia näkyjä. Tanssilattia nousee vuorelle melkein sanan
mukaisesti. 

Attarin ja Varton kolme näkökohtaa herättivät minussa 
kolme henkilökohtaista muistoa, yhden mieltä perustavan ja 
kaksi kevyttä. Duendeymmärrykseni perusliemi tulee lap
sena kuulemastani itkuvirrestä. Mausteet sain myöhempinä 
aikoina tapahtuneesta tutustumisesta sosiologiseen osallistu
van havainnoinnin menetelmään ja eräästä elämysteollisuutta 
koskevasta lehtiartikkelista. Ymmärsin cantaorin ja flamen
cologin sanoman muistumieni valossa.

Muurahaiskaljaa Lehmossa

Minulle on satuttavan hauskaa, että flamencon modernit esi
taistelijat Fe de r ICo G a rC í a  L orC a ja M a n u e l de 
Fa l l a olivat varmoja, että syvä laulu on tullut idästä. »Mo
lemmat korostivat duenden kykyä sitoa meidät Orienttiin, 
niille sijoille, joilla emme ole koskaan olleet, mutta joilta sy
dän on lähtöisin.» Lukemisen tässä vaiheessa muistan Leh
mon Mummon.

Lehmon Mummo ja Lehmon Ukki asuivat Lehmossa, Joen
suun lähellä. Lehmon Mummo oli itkuvirren taitaja. Lehmon 
Ukki oli sairas. He eivät olleet kutsumanimistään huolimat
ta isovanhempiani, vaan kaukaisempia sukulaisia. Karjalan 
evakkoja joka tapauksessa.
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Lehmon Mummo osasi laittaa kaikkia Karjalan herkkuja, 
mutta Lehmon Ukki ei voinut syödä niitä, sillä hän oli suun
nitellut sairautensa takia itselleen ankaran ruokavalion. Sii
hen kuului neljä elementtiä: kotitekoinen olut, muurahaiset, 
ruisleivän kuoret ja suola. Oluessa oli muurahaisia, pöydällä 
oli suolakekoja. Lehmon Ukki kastoi ruisleivän kuoripaloja 
sahtiin, hiersi niitä suolassa, söi ja ryyppäsi muurahaisolut
ta päälle. Mitään muuta hän ei voinut vaivansa takia ravin
nokseen nauttia.

Yritän muistaa Attarin ja Varton virittämänä Lehmon Mum
mon itkun suoraan. Tarkoitan, että yritän muistaa itse tapah
tuman, en sitä, miten olen sitä aikaisemmin muistellut tai mi
ten olen siitä kertonut. En tiedä, miten onnistun. Toivon, että 
syntyy jonkinlainen tuntuma duenden sukulaiseen.

Ulkona mökin vieressä on jyrkkärinteinen mäki. On myös 
muurahaispesiä. Männyt tuoksuvat. Käki kukkuu. Minä 
kiipeilen mäellä ja menen sitten sisään. Ukko maistelee hil
lityn arvokkaasti olutta ja hiertää suolakasaa. Muistossa on 
kaikki sultsinat ja tsupukat ja keitinpiiraat. Olen ehkä viisi
vuotias. Andalusian romanina alkaisin olla hyvässä kaivos
miehen iässä.

Idän itkua höyryveturilla 

Lehmon Mummon itkuesityksessä on moderni kehys: mum
mon virsi elää höyryvetureiden perusmodernia 1950lukua. 
Tunnelma virittyy entisen Karjalan ja nykyisen Ruotzin välil
le. Sanoista mieleeni on jäänyt, että Lehmon Mummo ei kuu
le »gägöin kukundahisii.» Maantieteestä tiesin, että Lehmo ei 
ole Karjalaa vaan Ruotzia. Olisi ollut tavatonta tyhmyyttä ja 
tahdittomuutta ajatella, että käet kukkuvat parhaillaan poh
joiskarjalaisessa Lehmossa. Ei tullut mieleenikään.

Lehmon Mummo lauloi journalistista itkuvirttä, mutta 
ajankohtaistaminen oli ikiaikaisella pohjalla. Duende, josta 
syvä flamenco syntyy, käy ymmärrettäväksi erosta – esimer
kiksi sen välillä, missä ollaan ja missä ei olla. Lehmon Mum
mon kaiho ei ollut pelkkää evakkoutta. Sen myötäkyydittä
jänä oli jotakin paljon vanhempaa. Hän yhdisti ikivanhan 
kaipuun evakkona olemiseensa, vaaran mäntyihin, mieheen
sä ja ehkä miehensä muurahaissahteihinkin.

On pakko käyttää zenkirjallisuudessa kulunutta klisee
tä ja sanoa, että Lehmon Mummo ei itkenyt, joku muu itki 
hänessä. Mutta ei häntä! Tai ehkä hän ja joku toinen itkivät 
yhdessä hänessä. Itkijöillä oli ero. Ero ilman eripuraa, kuten 
Nietzsche sanoisi. Itku oli yhtä aikaa Mummon hallinnassa 
ja kokonaan hänen hallintansa ulkopuolella. Mutta mikään 
ei silti kesyttänyt eikä jakanut mummon voimaa, itkijöiden 
välissä ei ollut mitään. Pakahtumaisillaan olemisessa oli jo
takin kujeellista. Hurjistunut valloilleen pääseminen tapah
tui humoristisesti.

Itkun loppu oli duendesukulaisuuden kannalta kaikkein 
herätteellisintä. Pitkä nyyhkytys puistatti Lehmon Mum
moa pitkähkön ajan kuluttua esityksen päättymisen jälkeen. 
Ja tässä on jotakin hyvin kaunista ja tärkeää: Lehmon Mum

mo hymähti nyyhkäykselleen lämpimän huvittuneesti. Hän 
ikään kuin kiitti ja onnitteli sisäistä itkutoveriaan onnistu
neesta yhteistyöstä.

Syvästi mummo huokaa

Andalusialainen tanssi ja karjalainen itku ovat välineettömiä 
kokonaistaideteoksia. Lehmon Mummolla ei ollut pensseliä, 
ei piirtoheitintä, ei kannelta kalanluista. Hänellä oli vain oma 
itsensä, oman ruumiinsa intellektuaalinen, spirituaalinen ja 
lyyrinen elämä. Hänen teoksenaan ei ole nauhalle taltioitu 
itku tai vielä vähemmän paperille tieteellisesti litteroidut it
kun ’sanat’. Itkijän teos ei koostu itkusta sen enempää kuin 
syvän tanssijan teos koostuu liikkeistä. Itkijän teos koostuu 
keskittymisestä. Täydellisyyden tavoittava, mutta samalla 
kummallisen monimuotoisesti ailahteleva keskittyminen on 
yhtä kuin koko teos.

Muistan uudestaan Attarin ja Varton lainaamat Lorcan sa
nat. Duende sitoo meidät sinne missä emme ole koskaan ol
leet. Minä en ole ollut milloinkaan Laatokan Karjalassa. Tai 
mitä nyt pari kertaa käynyt linjaauton kyydissä turistikier
roksella. Olen epäröinyt pitkään niille matkoille lähtemistä. 
Olen ajatellut, että en luultavasti kestä niitä. Karjala alkaa 
elää minussa aina heti, jos jollakin tavalla liikutun. Jos näen 
hyvän tanssin, näen sen Karjalassa, vaikka sattuisin olemaan 
Ateenassa. Jos luen hyvän kirjan, luen sen aina jotenkin Kar
jalassa, olipa kirja kirjoitettu vaikka New Yorkissa.

Attar ja Varto ovat allekirjoittaneet syvän kirjansa esipu
heen Monforte de Lemosissa. He kertovat kauniisti, miten ul
kopuolisuus, köyhyys ja luonto toimivat Andalusian romanien 
laulun ja tanssin elementteinä. Lehmon Mummo huomaut
taa minulle tässä vaiheessa, että yleistystä ei pidä nyt tehdä 
suoraan, vaan täsmennysten kautta. Mummo näkee hyväk
si hallita haltioitumistaan Lehmossa juuri ulkopuolisuuden 
tunnoilla herkistelläkseen. Mutta hän ei ole tehnyt aina niin. 
Mummohan on ollut Karjalassa! Eivät kai karjalaiset Karja
lassa ulkopuolisia olleet, vaikka itkivätkin siellä syvästi?

Uskon lopulta Attarin ja Varton ulkopuolisuusteesiin vielä 
pienen Karjalaepäilyn jälkeenkin. Ajattelen, että kaipa karja
laiset olivat Karjalassakin jotenkin ulkopuolisia, kun kerran 
tekivät olemisen pohjaa koskettavaa, viihteen tyhjään tulva
veteen hukkumatonta taidetta. Kilvoittelija on aina koditon. 
’Ulkopuolisuus’ pitää tässä tilanteessa ajatella uudelleen. On 
pääteltävä, että ihmisillä, melkein kaikilla, on sisällään tiet
ty Andalucían romanien ja Ruotsin karjalaisten ulkopuoli
suutta vastaava ero. Tämä ero on aina jo jonkinlainen syvän 
itkun ja tanssin mahdollistava viritys. 

Kaihoa ken ties

Espanjassa tungettiin seitsenvuotiaita romanilapsia töihin 
kaivoksien ahtaisiin onkaloihin. Heitä oli paljon. Harva eli 
kaksitoistavuotiaaksi. Paremmissakaan oloissa romani saa
vutti harvoin yhdeksäntoista vuoden iän. Kaivospöly, noki, 
viina, sukupuolitaudit ja tappelut vammauttivat kaikki, ker
tovat Attar ja Varto.

Köyhyys vaikutti kirjoittajien mukaan syvään lauluun ja 
tanssiin kahdella tavalla. Ensinnäkin köyhyys oli syvän lau
lun aihetta ja syytä, siinä virittyvän toivon ja toivottomuuden 
välttämätön pohja. Mutta köyhyys johti samalla käytäntöihin, 
joissa syvä laulu muuttui flamencoksi, joutilaitten maanomis
tajien, turistien ja junttien, payojen viihteeksi. Köyhät roma

Lehmon Ukki kastoi ruisleivän 
kuoripaloja sahtiin, hiersi niitä suolassa, 
söi ja ryyppäsi muurahaisolutta päälle 
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missä emme 

ole koskaan 
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nit joutuivat prostituoimaan taiteensa.
Tässä vaiheessa Attarin ja Varton Nietzsche henkinen 

teksti sytyttää mielessäni keventävän kaskutaskulampun. 
Anekdootti kertoo, että M a rt t I  GrönFor s teki nuore
na tutkijana osallistuvaa havainnointia Suomen romaneista. 
Heillä on instituutio, jonka nimenä on ’mustalaisen kaiho’. 
Grönforsilla on tutkimuskohteen pihassa teltta, jossa hän te
kee tieteellisiä muistiinpanoja omassa rauhassaan. Grönfors 
osallistuu kaikkiin mustalaisyhteisön toimintoihin, myös 
kaihoon. Kaiho valtaa taas sopivana ajankohtana yhteisön 
mielet. Kaikki osallistuvat, myös osallistuva havainnoitsija 
Martti Grönfors. Olemisen haikeutta ja ihmisten pyhää yh
teyttä tunnustellaan. Mustalaiset havahtuvat vähitellen kai
hostaan ja käyvät keventyneinä ja hyväntuulisina asiallisiin 
askareisiinsa. Mutta Grönfors ei pysty tekemään niin. Hän 
ei saa kaihoa millään poikki. Mies itkeä tyrskyttelee tieteel
lisessä teltassaan ties miten pitkään. Anekdootin eri kerto
jat kertovat eri versioita niistä ikuisilta tuntuneista ponnis
teluista, joita Grönfors teki päästäkseen takaisin projektinsa 
pariin arkielämään.

Rauhallisuus valaisee

Grönfors anekdootti saattaa olla liioiteltu tai kokonaan kek
sitty, mutta se kertoo joka tapauksessa jotakin duendeongel
masta. Se muistuttaa, että kulttuuriset virtaukset eivät tee 
meistä tasalaatuista tavaraa. Se kertoo myös, että olemisen 
pohjakosketuksen ottaminen on itse asiassa tekniikkalaji. Se 
panee kysymään, miten tekniikan oppiminen on kulttuuri
sissa virtauksissa kiinni. Olisiko ahkera harjoittelu tehnyt 
Grönforsista mestarin, joka olisi kyennyt hallitsemattoman 
kaihon hallintaan? Mikä ylipäätään on tekniikan osuus hal
litsemattoman hallinnassa?

Lehmon Mummo muistelus väittää, että Lehmon Mum
mon tekniikkaa ei voi opetella; silti hallittu heittäytyminen 
hallitsemattomuuteen vaatii viileätä hiomista ja suunnittelua. 
En tiedä harjoitteliko Lehmon Mummo. Hassulta tuntuisi 
ajatella, että hän olisi toistanut jotakin itkun tekniikkaa niin 
kuin tanssin opiskelija askelta. Jos harjoittelua oli, se oli lah
jaan otetun asenteen ylläpitämistä. Lehmon Mummo käsit
teli lahjaansa huolellisesti. Kiitollisuudessa oli mukana vah
vaa huvittuneisuutta. Huolellisuus ei ollut varovaisuutta. Hän 
antoi itkun mennä välillä mahdottomuuksiin.

Köyhyyden kauhussa syntynyt alkuperäinen andalusialainen 
romanitanssi oli varmasti tekniikkalaji, jota säädeltiin kylmän 
harkitusti. Attar ja Varto herättävät kysymään, minkälainen 
tekniikan osuuden muutos tapahtui silloin, kun syvä laulu 
prostituoitui flamencoksi. He eivät nosta itse tätä kysymystä 
näkyviin. Lukija arvelee, että tekniikan kysyminen valaisi
si kirjan tärkeimpiä ulottuvuuksia, siis välillisyyttä ja välit
tömyyttä tai tyhjää viihdettä ja olemisen pohjaa koskettavaa 
taidetta. Attarin ja Varton avainsanat näihin ulottuvuuksiin 
ovat tekniikan asemesta liha ja luonto.

Aron jymäyttävät Jumalat

Attar ja Varto painottavat maan merkitystä. Syvän laulun tans
si ei pyri kohoamaan ylös vaan painaa pikemminkin maata 
kohti, löytää maan. Voimaa tähän otetaan käsillä, jotka nou
sevat korkealle ilmaan painaakseen tanssijan jalat vielä vah
vemmin takomaan maata. Syvän laulu ja tanssi on lihallista 
ja sen välittömyyden lähtökohtana on luonto.

Attar ja Varto kertovat, että eurooppalaisia vaivaavat vä
lillisyyden patologiat ovat peräisin arokansojen uskonnosta. 
Aron jumalat jymäyttivät ihmisiä. Ihmiset alkoivat uskoa, 
että heidän ja muiden olioiden välillä on aina jotakin: kuva
us, käsite, raha, teoria, viesti. Ajattelen, että syvässä tanssis
sa maan ja tanssijan jalkojen välissä ei ole mitään. Myöskään 
tanssijan ja toisen ihmisen välissä ei ole kuin ilmaa.

Lännen luulottelija lähentelee

Tässä vaiheessa on helppo tehdä väärä päätelmä, jonka mu
kaan vain tanssiin verrattavat instrumentittomat taiteet voi
vat olla välittömiä. Nyt tätä päätelmää ei onneksi tehdä. On 
muistettava, että elokuva on modernilla välineellä tehtyä ja 
kehon ulkopuolella olevassa materiaalissa tapahtuvaa tai
detta. Se voi silti olla täsmälleen elämän kokoista: mitään ei 
mahdu teoksen ja tuntijan väliin. Jos tuntuu, että mahtuu, 
niin kyse on huonosta, viestinnän ideologian vallassa tehdys
tä elokuvasta. Sama koskee sanomalehteä. Jos journalistinen 
teos on hyvälaatuinen, mitään ei ole lehden ja lukijan välis
sä. Väliin mahtuu vain huonon työn tekijän luulo siitä, että 
jotakin on välissä.

Huonoa luuloa voisi kutsua viestinnän ideologiaksi. Se 
tuottaa huonoa journalismia. Tampereella ilmestyvä oikeis
topopulistinen Aamulehti on hyvä esimerkki huonosti ohjel
mallistetusta sanomalehdestä. Alentuvasti ihmisläheinen kieli 
ja moukkamainen vitsikkyys ovat olevinaan välineitä, joiden 
välityksellä lukijaa luullaan lähestyttävän.

Sanomalehti panee helposti ajattelemaan, että viestinnän 
ideologia vaikuttaa vain kehon ulkopuoliseen materiaaliin teh
dyssä teoksessa. Ajatus kaventaisi Attarin ja Varton viitoitta
maa välillisyyden kritiikin tietä. He antavat ymmärtää, että 
myös sellainen välineetön taide kuin Andalusian syvä laulu 
voi huonontua välilliseksi.

Luonnon lapsi huolii

Kolmas lukuassosiaationi syntyi kohta aron jymäyttävien ju
malien esittelyn jälkeen. Muistin erään kauan sitten lukema
ni elämysretkeilyä koskeneen lehtikirjoituksen. Kirjoittaja oli 
ostanut elämysteollisuudelta yöretken korpilammen rannalle. 
Hintaan kuului myös hiljaisuutta. Mies kertoo, että kuunteli 
teltassaan koko yön ylikansallista listahuttua. Hiljaisuusosa oli 
pakko jättää tavarasta käyttämättä, sillä mies ei ollut koskaan 
ollut yksin hiljaisuudessa ilman hittimusan jytkytystä.

Jos mies puhuu totta, niin kuin hän kaikesta päätellen täs
sä kirjoituksessa puhuu, niin hän ei ole milloinkaan ajatellut 
mitään eikä tuntenut mitään. Ajattelematon elämä on välillis
tä elämää. Mies ei menisi korpilammen rannalle, jos lampea 
ei olisi ensin tehty tavaraksi ja jos lammen kulutusoikeutta ei 
olisi myyty hänelle. Vasta rahan luovutus luo sen välillisyyden, 
jossa lampi on jonkin arvoinen. Listajytke tulee miehen mie
len ja lammen väliin ja tuo turvallisuuden. Kaikki tapahtuu 
välillisesti, rahan tai jonkin muun mediumin välityksellä ja 

Köyhyys oli syvän laulun aihetta 
ja syytä, siinä virittyvän toivon ja 
toivottomuuden välttämätön pohja 
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niiden suojeluksessa. Roskaväki ei päästä missään irti yhtei
sestä merkkimaailmastaan, sanoisi Nietzsche kärkkäästi.

Tässä vaiheessa herään kysymään, miksi Attar, Varto ja me 
muut herkät ja hyvät ihmiset jotenkin kiukustumme tuon
kaltaisista asioista. Lukumielleyhtymäni lammen älypää pilaa 
oman elämänsä. Mitä märisemistä minulla siinä on?

Olen vähällä ajatella, että korpilammen elämysasiakkaalta 
puuttuu se sisäinen ero, joka tekee ihmisestä traagisen olion. 
Esimerkiksi Suomessa parhaillaan tehtävä työelämän uudis
taminen tai maailmalla käytävä terrorisminvastainen taiste
lu ovat totaalista pahaa hulluutta, jota ei myönnetä; tragedia 
ei perustu hulluuteen vaan eroon, siihen että hulluus tiede
tään, mutta hullusti toimitaan silti. 

Nietzscheä karrikoiden voisi sanoa, että traagisen eron puu
te on yhtä kuin orjamoraali. Sen vallitessa ihminen on ihmi
selle koira, syvälaulaja MIgu el Her ná nde z I n runojen 
hengen mukaisesti: nöyrä ja uskollinen, hakattava ja anteeksi 
antava, salaa kaunainen ja toisen kimppuun usutettava. Or
jailija reagoi, ei ratkaise.

Ero ratkaisee

Olen ajattelemaisillani orjamoraalitulkinnan mukana, että 
lammen asiakas on aina valmiina kiertämään peukaloruu
via Bush I n kidutuskeskuksessa, aina alttiina pilaamaan 
työpaikkoja kuponginleikkaajien pikkumaiselle ahneudel
le. Aina pahanteossa, ilman eron tragikomiikkaa. En onnek
si sittenkään ajattele.

Eron äärelle seisahtaminen hätkäyttää pyytämään koiral
ta anteeksi asiaan liittynyttä vertausta. Erityisesti »anteek
si antava» on huonoa haukkua Hernándezilta. H a n n a h 
A r endt ja Je e sus K r I s t us muistuttavat, että anteeksi 
antaminen on ylevintä vallankäyttöä. Siinä ratkaistaan asia 
eikä jäädä reaktiivisesti jumputtamaan.

Anteeksi antamisen hyvä sanoma panee ajattelemaan, että 
eroa ei ole annosteltu toisille ja eron puutetta toisille. Itse asi
assa se, että halveksin korpilammen ostajan välillisyyttä niin 
tottuneesti, kertoo, että eron puute vallitsee myös minussa. 
Tiedän, miltä orjailijasta tuntuu, tiedän sen mielestäni parem
min kuin orjailija itse. Niinpä se, mitä ajattelen hyypiöiden 
orjailusta, on oman orjailuni pelokasta projektiota. Samalla 
on myönnettävä. että erottomaksi luulemallani lammen hyy
piöllä on oltava ero sisällään, eihän hän muuten sitä alituisesti 
tukahduttaisi. Sisäinen ääni puhuu hänessäkin, ei hän muu
ten sitä purkkajytkeellä vaimentaisi. On nielaistava puheet 
orjallisesta mieliksi olemisesta. Mieleeni tulee, että emme voi 
tietää, mitä itse kierrämme ja ketä mielistelemme.

Kaiken komeaksi kukkuraksi myönnettäköön, että sy
vää laulua ei ole prostituoitu hyypiöille vaan meille korke
an eron ihmisille.

Tanssi vain yhä jaksaa

Attar ja Varto kertovat, että sekä ihmisten kurjuus että laulun 
syvyys voivat hyvin 2000luvun alussa. Maailman köyhyys 
on pahempaa ja elämän epävarmuus suurempaa kuin 1800
luvulla. Onneksi ei ole pakko uskoa, että kurja kärsimys on 
kauniin laulun välttämätön käyttövoima. Keskinkertaisuu
temme ei ehkä ole peräisin pelkästä hyvinvoinnista, vaan ver
tailuihin perustuvasta huonosta erosta. Lohdutamme itseämme 
sillä seikalla, että naapurissa menee huonommin kuin meillä, 
siitä lähtee mitättömyytemme. Lehmon mummo herahti sy

vään itkuun ylellisen sultsinavuoren luojana, traagisesti has
sun ukkonsa suvaitsijana ja itsellisesti omanarvontuntoisena 
naapureidensa arvostajana.

1990luku oli Attarin ja Varton mielestä ilmiömäinen fla
mencon historiassa. Eri puolilla Espanjaa ja myös ulkomail
la syntyi hartaita tanssijaryhmiä. Kiinnostus on synnyttänyt 
kirjoittajien mukaan muutakin kuin viihdettä ja akateemis
ta diskurssia. Niiden lisäksi on tapahtunut sellaistakin, joka 
kannattaa huomata. Pohjolan kilttien ihmisten harrastajapii
reissä syvennytään flamencon perinteeseen. Romanien van
han tanssin tuntemus leviää. Arvelen, että viihteen nostat
tama ’tyhjyyden vesi’ voi mulahdella hyvinkin komeasti, jos 
syvä laulu koskettelee olemassaolon pohjaa pohjoisen hyvin
voivilla toreilla. •
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ullavan kultapoika

»Sekä äitimuori että minä 
olimme mustia lampaita, 
syntisiä», Jorma Yli-Länttä 
kertoo lapsuudestaan. 
Kuvassa Yli-Länttä äitinsä 
kanssa keväällä 2007.
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teksti Pentti Stranius | kuvat Jorma Yli-Läntän arkisto

Jorma YliLänttä on kovan koulun käynyt 
pohjanmaalainen korpikommunisti, joka on selvinnyt 
elämän kolhuista aatteen voimalla. Kuiville Jomppaa ei 
kuitenkaan auttanut kommunismi, vaan helluntailaisuus. 

 On sanottu, että autiokylien ainoat ajattelijat ja agraa
riSuomen viimeiset omattunnot löytyvät kylärait
tien ja huoltoasemien tunkkaisista baareista. Näitä 
ääneenajattelijoita usein myös kylähulluiksi kutsu

taan. Maassamme kuitenkin kituu yhä enemmän lähes tapet
tuja taajamia, joista ei enää löydy sen enempää kaurismäkeläi
siä kuppiloita kuin kylähullujakaan. Siksi on virkistävää vie
railla KeskiPohjanmaalla, Kaustisen ja Kokkolan kupeessa si
jaitsevassa Ullavassa, joka on Suomen pienimpiä kuntia. Sen 
väkiluku on suunnilleen tuhat henkeä, eikä kasvua ole näky
vissä, vaikka seudun lestadiolaisuus ja helluntalaisuus teorias
sa pontta väestönkasvulle antaisivatkin. Kokkolan läheisyys 
ja työpaikat pitävät asukkaat aloillaan, onpa hienoista uudis
rakentamistakin esiintynyt. Yksi alueen ongelmista on aikoi
naan luonnonkaunis Ullavanjärvi, joka kutistuu ja kasvaa um
peen kiihtyvällä vauhdilla. Veden nostoluvasta ja järven patoa
misesta kiistellään. AliHaapalan baari – jossa vahvistamatto
mien huhujen mukaan juhli 1960luvun alussa Suomea kier
tänyt rautalankaryhmä The Renegades pontikan ja ykköspils
nerin voimalla – sulkeutui jo iät ajat sitten. Mutta yksi kylä
hullu vielä Ullavassakin jaksaa porskuttaa.

Kotiseudulleen maailmalta palannut Jomppa, Jor m a Yl I
L ä n t tä ,  on kotoisin Ullavan Läntän kylältä, jossa asuste
li aikoinaan monta kommunistiperhettä. Jomppa jaksaa yhä 
kantaa sekä korpikommunistin että helluntailaisheränneen 
lippua – ja sitä taakkaa, joka palavasta tunnustuksellisuudes
ta aina seuraa. Viime kunnallisvaaleissa, kuten edellisissäkin, 
Jompan puoluekanta oli selvä: sk p. Ääniä tuli 14, mikä on 
Ullavassa sk p :lle prosentuaalisesti hurja luku. Valtuustoon 
hän ei silti ihan yltänyt. Pettymys johti ryyppyputkeen, josta 
ehdokas on sittemmin jo selvinnyt. Toki maksa vaivaa yhä, ei
vätkä muutkaan elimet varsinaisesti riemuitse, mutta saarna
mies on selvästi terävöitymässä vuoden 2006 kestäneen raitis
telun jäljiltä, mihin häntä innoittivat helluntailaisuus ja uusi 
ystäväpiiri. Juttelimme syyskesällä niitä näitä – Jomppaa ja 
allekirjoittanutta yhdistävät pitkät opiskeluvuodet maassa jo
ta ei enää ole, kaupungissa jolla on jo toinen nimi.

Kiovaan ja takaisin

Kun kysyn Jorman lähtökuopista, elämän valttikorteista, ta
rina on arkinen ja karu.

»Olen yksinhuoltajaäidin ainoa poika, ja syntyessäni vuonna 
1949 aviottomalla lapsella oli aika lailla toinen asema ja koh
talo kuin nykyisin, erityisesti näillä seuduin. Sekä äitimuo
ri – joka on yhä elossa, täyttää kohta 90 – että minä olimme 
leimallisesti mustia lampaita, syntisiä. Siihen kun lisätään 
Läntän kylän ja eräiden lähisukulaisteni kommunismi, siis 
Pohjanmaalla, voi kuvitella, että ylenkatsojia erityisesti iso
kenkäisten ja oikeistolaisten maalaisliittolaisten parissa riit
ti. Asuttiin toisten nurkissa ja lopulta aivan pienen pienes
sä mökissä. Voi kai sanoa, että oltiin joskus melkein kunnan 
elättejä, todellista ryysyköyhälistöä.»

»Olin kuitenkin kova lukemaan ja pärjäsin koulussa. Sitä 
kautta pääsin ensin kunnalliseen oppikouluun Kaustiselle ja 

sitten lukioon, jonka kävin naapuripitäjässä, Toholampilla. Se 
tarkoitti muuttoa pois kotoa: viikot asuin ilmaiseksi sukulais
ten luona Lampilla, lauantaiillaksi tulin kotiin Läntälle. Sil
loinhan lauantaikin oli koulupäivä. Elämä Toholampilla oli 
yksinäistä – lukemista, urheilua ja opiskelua. Minun lisäkseni 
ullavalaisista lukiossa opiskeli 1960luvun lopulla vain muu
tamia – heistä tänne Ullavaan on jäänyt esimerkiksi nykyi
nen kunnanjohtaja Jou ko K l e mol a .  Niin, maksullisessa 
lukiossa olin niin sanottu vapaaoppilas eli vapautettu luku
kausimaksuista. Sellainen etuoikeus annettiin joskus köyhien 
perheiden hyväpäisille lapsille, mikä tavallaan korosti eriar
voisuutta koululuokassa. Se oli armopala. Itse asiassa perus
koulu oli suuri asia, se lopetti eriarvoiset, yksityiset maksul
liset opinahjot, keskikoulut ja lukiot.»

Jorma kirjoitti ylioppilaaksi 1969 yleisarvosanalla cum laude. 
Hän haki kommunistina kunnanvaltuustossakin toimineen 
enonsa opastamana opiskelupaikkaa – Neuvostoliitosta. Jor
ma oli itsekin jo jonkin asteen 60lukulainen, vaikka tuon 
ajan kulttuuriradikalismi ei paljon Ullavan ja Toholampin 
kaltaisia peräkyliä Suomessa koskettanut. Tuolloin Neuvos
toliittoon lähtijöitä ei ollut pilvin pimein. Tilanne muuttui 
vasta taistolaisuuden läpimurron yhteydessä, vuosina 1971–
72, ja O t to WIl l e Ku us I sen viitoittamalle opintielle 
lähdettiin sk p :n suosituksesta ja ylioppilastodistuksen pe
rusteella. sk p :n Pietarsaaren piiri hoiti käytännön asiat, ja 
vuoden 1970 syksyllä Jorma löysi itsensä Ukrainan neuvos
totasavallan pääkaupungista, Kiovasta.

»Olihan se hirveä elämänmuutos – ajattele nyt, miljoona
kaupunki Ullavan jälkeen. Tämä ei ollut ensimmäinen ul
komaanmatkani: olin käynyt aikaisemmin pohjoismaisella 
kiertueella koulun puolesta. Harrastin aktiivisesti erilaisia 
tietokilpailuja, joissa pärjäsin kaikenlaisen lukemisen ansios
ta hyvin. Neuvostoliitto oli aika luonnollinen valinta: paitsi 
ideologisessa mielessä, myös siksi, että sinne pääsi stipendiaa
tiksi eikä tarvinnut ottaa opintolainaa. Köyhälle tärkeä asia! 
Kiovan ajoista muistan komean kaupunkimiljöön, asunto
laelämän kansainvälisyyden, myös solidaarisuuden. Suoma
laiskavereista tulevat ensimmäisinä mieleen journalistiksi sit
temmin Leningradissa opiskellut K a r I  Sa l o ja nykyisin 
kansanedustajana kunnostautunut K Im mo K IlJu nen, jo
ka taisi tavata vaimonsakin Kiovassa. Kimmohan ei ole, ihme 
kyllä, juuri muistellut Kiovanvuottaan 1970 – 71 – hänhän 
jätti neuvostoopintonsa kesken ja väitteli sitten Englannis
sa», Jomppa muistelee.

»Se ensimmäinen vuosi meni niin sanotussa valmistavassa 
tiedekunnassa, jossa opiskeltiin pääosin venäjän kieltä ja Neu
vostoliiton peruskoulun aineita – me ulkomaalaiset kun em
me juuri venäjää osanneet. Saimme kuukausittain 80 ruplan 
stipendin, joka riitti hyvin ruokaan ja juomaankin. Asumi
nen ja kaikki opiskeluun sekä terveydenhoitoon liittyvä oli 
tietysti ilmaista. Kevätpuolella 1971 sairastuin vakavasti, tu
li pitkittynyt keuhkoputken tulehdus ja jouduin keskeyttä
mään tiukkatahtiset opinnot. Palasin Suomeen. Sairastelin 
pitkään ja vasta syksyllä 1972 päätin jatkaa Venäjällä – nyt 
Leningradissa.»
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Opinnot ja rakkauselämä luistivat 70-luvun Leningradissa

Opiskelijaelämää Leningradissa, 1975. Jomppa oikealla.

Jorman häät, 1974.

Leningradin lentokone

Leningradissa Jorma oli pian legendaarinen hahmo. Siellä 
myös minä häneen tutustuin. Aloittelin itse yliopistoopin
tojani l gu:n (Leningradin valtionyliopisto) historiallisessa 
tiedekunnassa syksyllä 1972, kun kalmukkiystäväni Vov k a 
tuli erään tylsän luennon päätteeksi kysymään kuppilassa, sa
tunko tuntemaan suomalaista, jota kutsutaan Lentokoneeksi. 
Sanoin tietäväni, en tuntevani, koska Jorma aloitteli venäjän 
kielen ja kirjallisuuden opintoja toisessa tiedekunnassa.

Jorma sai Lentokonelempinimen Gavan nimisessä satama
kuppilassa, jota opiskelijat, merimiehet, afrikkalaiset ja ala
maailman kombinaattorit tuolloin suosivat. Hän tunsi Ga
vanissa kaikki, kaikki tunsivat hänet, sillä Jorma asui lähellä, 
asuntola nelosessa Shevtsenkon kadulla. Sitä paitsi hän pu
hui parempaa venäjää kuin monet muut aloittelijat ja terveh
ti kapakkaan tullessaan kaikkia pöytiä kädet levällään – siitä 
lempinimi Lentokone. Sittemmin hän voitti Gavanin suosi
tut oluenjuontikilpailut parinkymmenen tuopin tuloksella, 
minkä jälkeen sai pitkään ensimmäisen oluensa baarissa il
maiseksi. Voittajapöydässä istui kirjavaa sakkia: Lentokone, 
venäläiset maantieteilijät LeonidLönja ja NyrkkiBoy sekä 
Jorman lempiystävä, »paras mies patterissa», matemaatikko 
VI l l e .  Rauha hänen sielulleen! Muistan kuinka Jorma ja 
Ville tulivat kerran sumuisena marraskuun aamuyönä vie
railulle asuntolaani Mytninskaja Naberezhnajalle. Jorma ei 
ollut tapansa mukaan ihan selvin päin, mutta ajatus leikka
si: »Pena, siellä on synkkä ilma, taivaalla ei ole yhtään selvää 
pilveä!» Sen parempaa määritelmää syksyisen loskaisesta pie
tarilaissäästä en ole kuullut. 

»Tottakai Leningradissa juopoteltiin, mutta 
tehtiin paljon muutakin. Vaikka opiskelijaelä
mä oli huoletonta, opinnot olivat kurssimuotoi
sia, tentit suullisia ja seminaariesitelmiä riitti. 
Se vaati työtä ja kuntoa, erityisesti alkuvaihees
sa, kun kielitaito oli vielä kehno. Me suomalai
set myös urheilimme, ja liikunta oli osa opintoja 
muutenkin. Kotkalainen Timppa oli innoittaja, 
kun juoksimme Vasilinsaaren ympäri. Lenkki oli 
5–6 kilometrin mittainen ja se hölkättiin joskus pariin kol
meen kertaan, pari kolme kertaa viikossa. Vasilinsaaren ta
kasuoralla – minne ruotsalaiset rakensivat Pribaltiskajaho

tellia 1970luvun puolivälissä – tuuli aina kovaa ja vastaan, 
joten se sai nimen ’luonteenkasvatussuora’. Sitten oli poliit
tista toimintaa Leningradin Akateemisessa Sosialistiseuras
sa. Olin jäsen, taistolainen tottakai, mutta kyllä muut olivat 
varmaan aktiivisempia. Eivät meitä juuri Neuvostoliiton epä
kohdat häirinneet, vaikka ne huomasimme ja usein naures
kelimme vaivihkaa. Oli niin paljon muuta mielenkiintoista 
ja erilaista uutta, halpaa ja hyvää kulttuuria, elokuvia, ystä
viä, solidaarisuutta, Gavanin kapakkailtoja.»

»Innostuin Venäjän karjalaisesta kirjallisuudesta ja etsis
kelin käsiini kaukaiset sukulaiseni. Äidin serkku ToI vo 

SI l l a npä ä oli muuttanut 1930luvulla Ka
nadasta Petroskoihin – säilynyt jopa Sta l I
n I n vainoista hengissä – ja hänen jälkeläisi
ään asui Pietarin lähikylissä. Se ei ollut ihan 
vaaratonta reissaamista ulkomaalaiselle, kos
ka periaatteessa Pietarista ei saanut ilman lu
paa poistua. Mutta monethan kävivät Mus
tallamerelläkin ilman lupaa, ei se valvonta 
Neuvostoliitossa ilmeisesti ollut samaa kuin 
ddr :ssa. Gradun eli diplomityöni aiheek

si tuli karjalaiskirjailija Ge n na dI  FI sh I n Kiimasjärven 
valtaus. Siinä romaanissahan seikkailevat aidot historialliset 
henkilöt ToI vo A n t Ik a I se s ta kuuluisiin R a hJa n vel
jeksiin. Sain maisterin paperit keväällä 1977.»

Opiskelu luisti – ja rakkauselämä. Jorma meni naimisiin 
vuonna 1974. Vaimo oli syvältä Venäjän etelästä, Zhigulevs
kistä, taloustieteilijä upseeriperheestä. Häihin saapui pari
kymmentä Ta nJa n sukulaista ja Jorman puolelta puoli Ul
lavaa, pari bussilastia. Häistä kirjoitti myös Keskipohjanmaa 
lehti. Iso osa Läntän kylän sankareista taisi olla ensimmäisel
lä ulkomaanmatkallaan, ainakin ensi kertaa jossakin muual
la kuin Ruotsissa. Hääjuhlat pidettiin keskellä Nevski Pros
pektia sijaitsevassa Moskovaravintolassa. Juhlia, juomaa ja 
ruokaa riitti useammalle päivälle.

Jorman esikoinen Ju l I a  syntyi keväällä 1975, hän asuu 
nykyisin Tanskassa. Jorma on jo nelinkertainen tyttärenpoi
kiensa isoisä. Jorman ja Tanjan liitto ei lopulta kestänyt kult
tuurieroja ja Suomessa ahdistanutta köyhyyttä ja työttömyyt
tä. Neuvostoliitossa opiskelleen ei ollut aivan helppo löytää 
töitä noina aikoina. Alkutaival Ullavan autiotalossa 1977–78 
oli melkoista shokkihoitoa Leningradin jälkeen. Tilapäistyöt 
kiertävänä venäjän kielen opettajana ympäri Pohjanmaata ja 
muutto Kokkolan kautta Helsinkiin vuonna 1981 johtivat lo

 

viidennen linjan 

yksiössä raikuivat 

työväenlaulut  

ja the doors. 
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pulta avioeroon 1984. Erovaiheeseen liittyi myös muutaman 
vuoden hurja juopottelujakso Kalliossa, Viidennen linjan 
yksiössä. Työt olivat satunnaisia, ystävät samoin. Välillä oli 
työteliästäkin aikaa, rahaa tuli ja meni. Parhaimmillaan ja 
pisimmän jakson, 3 kuukautta, Jorma oli tulkkina Liettuan 
Kaunasissa. Mutta pahimpina aikoina Kallion kundeja majai
li hyväntahtoisen isännän yksiössä joskus viisi, kuusi kaveria 
kerrallaan viikkokausia. Työväenlaulut raikuivat Viidennellä 
linjalla, levylautasella pyöri The Doors ja J I m Mor r I son. 
Välillä tapeltiin – joku melkein tapettiinkin. Asuntohan sii
nä ennen pitkää meni alta.

Jomppa nousi kuitenkin taas jaloilleen, suoritti jatkoopin
not Helsingissä ja Joensuussa ja valmistui opintoohjaajaksi. 
Uusi vaimokin löytyi: Jorma avioitui uudelleen vuonna 1986, 
ja pian oli perheessä kaksi tytärtä, nykyisin jo parikymppisiä 
kaunottaria. Alussa asiat sujuivat hyvin. Perhe muutti 1990
luvulla Kirkkonummelle, mutta Jorma ei löytänyt töitä ja juo
pottelukierre vei miehen jälleen. Aina välillä Jorma raitistui ja 
osallistui innolla puoluetyöhön, oli Kirkkonummella sk p :n 
listoilta ehdokkaanakin. Ei tärpännyt: Jomppaa, Tiedonan-
tajan uskollista tilaajaa, tukivat uurnilla lähinnä muutamat 
laitapuolenkulkijat.

Korpikommunisti ja helluntailainen

Toisen avioeronsa jälkeen 2000luvun alussa Jorma palasi ko
tikonnuilleen Ullavaan – ei kuitenkaan enää Läntän kylän 
romahtamaisillaan olevaan pikku mökkiin, vaan kirkonky
lälle rivitaloyksiöön. Naapurissa asustelee myös äitimuori. 
Elämänpiiri on suppea, virikkeetön ja jatkuvan rahapulan 
varjostama – Jorma on ollut eläkkeellä jo vuosia, mutta erilai
set elämän vastoinkäymiset ovat syynä siihen, että eläkkees
täkin ulosmitataan suurin osa. Alkuvuodet Ullavassa olivat 
ankean yksinäisiä ja viinanhuuruisia. Pari vuotta sitten alkoi 
kuitenkin taas tapahtua.

»Vuoden 2004 vaaleissa yritin tosissani Ullavan valtuus
toon. Iskulauseeni oli suoraan y k :n ihmisoikeuksien julistuk
sesta – kaikki ihmiset syntyvät tasaarvoisina – koska juuri 
eriarvoisuus on niin pirusti lisääntymässä. Työttömien, opis
kelijoiden, eläkeläisten ja pitkäaikaissairaiden päähän potki
minen on saanut kammottavat mittasuhteet. Korostin oma
tekoisessa vaalilehtisessä myös sitä, että olen elämää nähnyt, 
maailmaa kiertänyt, kantapään kautta köyhyyden kokenut. 
Konkreettisempia vaatimuksiani olivat – ja ovat edelleen – 
työpaikkojen pitäminen Suomessa, Kiinail
miön ja pätkätöiden vastustaminen sekä ihmis
arvoisen vanhustenhuollon ja terveydenhoidon 
turvaaminen tasavertaisesti kaikille, asuinpai
kasta riippumatta. Ellei jotain tapahdu, pian 
ei Suomesta enää löydy Ullavan kokoisia ky
liä, joissa joku haluaisi tai voisi asua ja elää 
ihmisarvoisesti.»

»Maailmankatsomuksellisesti olen edel
leen kommunisti ja ilman muuta vasemmistolainen laajassa 
mielessä. Se, että Neuvostoliittonimisen maan, jonka hyvin 
tunnen, sosialistinen järjestelmä muuttui irvikuvakseen ja ro
mahti, ei estä minua olemasta tosikommunisti. Kommunis
mi on aatteellinen kotini, ihmiskunnan tulevaisuus ja toivoa 
antava utopia. On siinä uskonnollisiakin vivahteita, vaikka 
maan päällä toimitaankin», Jomppa linjaa.

»En näe suurta ristiriitaa myöskään nykyisen uskonnol
lisuuteni, helluntalaisuuden ja aatteellisen moraalini välil

lä. Lukekaapa vaikka Neuvostoliiton kommunistisen puo
lueen säännöistä kohta ’Kommunismin rakentajan koodi’. 
Se on oikein hyvä sovellutus eri uskontojen ja suuntausten 
parhaista moraalisista opeista, myös katekismuksen kym
menestä käskystä. Eri asia on tietysti, miten käskyjä ja koo
deja toteutetaan.»

»Viina on vienyt minua moneen otteeseen elämäni varrella, 
vastoinkäymisten sattuessa. Menneelle en voi mitään, eikä sii
nä ongelmassa ole ollut apua kommunismista sen paremmin 

kuin a aryhmistä tai Kalliolan kuntoutuksesta. 
Vuodenvaihteessa 2005–06 ajattelin, että yritän 
vielä kerran raitistua. Olin mukana helmikuussa 
2006 Nokia Mission järjestämässä evankeliumi
illassa Kokkolassa, ja pyysin siellä esirukousta. 
Henkinen kantti ja koko elimistö alkoivat ni
mittäin olla siinä kunnossa että toivoa oli enää 
vähän ja pienikin alkoholimäärä liikaa. Halu
sin kiihkeästi ja keinolla millä hyvänsä raittiik

si. Ennen helmikuuta aloin jo käydä Ullavan helluntaiseura
kunnan tilaisuuksissa. On uusia ystäviä, uusia ihmissuhteita 
– pitkästä aikaa toivoa elämässä.»

»Myös Venäjäharrastus on elpynyt ja kieli taas luistaa. Olin 
kesällä Inarin Näätämössä vapaaehtoistyöntekijänä lastenlei
rillä. Siellä oli mukana iso joukko lapsia Venäjän Barentsin 
alueelta ja muualtakin. Oli upea tunne pystyä auttamaan ja 
olemaan hyödyksi. Eikö tämä heikkojen ja pienten auttami
nen ole aika lailla kommunistista toimintaa?» •

Jorma ja Tanja Ullavassa, kesä 1975.

 

vaaliuurnilla 

Jomppaa tukivat 

laitapuolenkulkijat.

k u lt t u u r I v I h ko t 2  / 2007 | 49



50 | k u lt t u u r I v I h ko t 2  / 2007



 K oska tarkoitukseni on punnita takavuosien opiske
lijaliikkeen tulkintoja K a r l M a r x I s ta ,  suun
taan katseeni välittömästi keskiaikaiseen ikonimaa
laukseen.

Tiedämme, että ikoni on puulle maalattu kulttikuva. Iko
ni esittää milloin Jeesusta, milloin Neitsyt Mariaa ja milloin 
vain jotakuta suurta marttyyria. Olemme perillä myös siitä, 
että ikonimaalausta ohjaa maalausohjesääntö eli ikonikaa
non. Tärkeimmät ohjeet ovat:
■ Henkilö esitetään arvokkaassa asennossa.
■ Kuva on pinnassa, ja kaksiulotteisuuden säilyttäminen 
on tärkeää.
■ Illuusiota kolmiulotteisuudesta ei saa syntyä.
■ Mielikuvaa tilan ulkopuolelle ei sovi muodostua.

Ja kaiken tämän varmistaa pappi, joka siunaa ikonin kir
kolliseen käyttöön.

Ja nyt suomalaiseen opiskelijaliikkeeseen. Väitteeni on, et
tä 1960–1980luvuilla Marxtulkintoja vaivasivat maalausoh
jesäännöt, jotka sitoivat Marxin opin kaksiulotteiseen maail
maan. Mielikuvaa kulttikuvan ulkopuolelle ei saanut syntyä. 
Ikoniin ei luotu avaruuden ja tilan tuntua, kuten kuvataitees
sa yleensä tehdään.

Kuten ikonikouluja, myös Marxtulkintoja oli useita ja 
niillä kaikilla omat normistonsa. Ohjesäännöt eivät rohkais
seet käyttämään ikonimaalari A ndr e I  Ru bl e v I n tavoin 
pehmeitä sävyjä ja luomaan hienostunutta tunnelmaa. Löy
tyi kovaksikeitettyjä Marxvirtauksia, tyylilajeja, fraktioita, 
jotka sulkeutuivat omaan itsensä ja varoivat kanssakäymistä 
toisten ikonikoulujen kanssa. Autenttista Marxia oli vaikea 
tavoittaa. Eräille Marx aukeni vain vallankumousmiehenä, 
toisille hän oli yksinomaan pääomaloogikko ja löytyipä niitä
kin, jotka nojasivat ainoastaan nuoren Marxin filosofisan
tropologiseen ihmiskuvaan. 

Ikonitaiteesta kubismiin

Ajankohta ei ollut otollinen kolmiulotteisen Marxkuvan syn
tymiselle. Todellisuus hahmottui jokotaiarvioina. Lyhyesti: 
Marxtulkintoja vaivasi sokea säännön noudattaminen.

teksti Markku Hongisto | kuvitus Reetta Nykänen

marx-tulkinnat 
takavuosien opiskelijaliikkeessä
Suomalaisessa opiskelijaliikkeessä Marxista tehtiin 1960–1980
luvuilla ikoni, josta ei osattu maalata kolmiulotteista kuvaa. Eräillä 
sen ajan lähtökohdilla on kuitenkin arvoa myös nykyään.

Vaikka kuvataiteen historiassa kaksiulotteista ikonitaidetta 
seurasi varhaisrenessanssin perspektiivioppi, mitään vastaa
vaa ei tapahtunut suomalaisissa Marxtulkinnoissa. Kehitys 
kulki suoraan analyyttiseen kubismiin, ja väliin jäivät monet 
taidehistorialliset polut. Tänään Marxia tulkitaan simultaani
perspektiivistä: kuvauskohteen osia esitetään samanaikaisesti 
monista eri näkökulmista. Nykymarxia maalataan kuutioi
na, lieriöinä tai palloina. Marx sivusta, Marx takaa, edestä, 
päältä ja kenties alhaaltakin.

Puhun postmodernismista, jonka nopealiikkeiset agentit 
väittävät, että todellisuus on sirpaloitunut ja monisärmäinen. 
Suuret kertomukset ovat päättyneet ja laajaalaiset maailman
selvitykset saaneet huutia. Niinpä myös Marx hajautuu pieniksi 
tarinoiksi, juonteiksi, joista kukaan ei tiedä, mihin ne pääty
vät. Autenttista Marxia on edelleen vaikea tavoittaa.

Ristiintaulukoitu Marx

Aikaa on arvioitava sen omin välinein. Siksi ehdotankin, et
tä lähestymme Marxia takavuosien muotitieteen avulla. Suo
messa yhteiskuntatutkimuksen karttalehdille oli noussut uusi 
uljas sosiologia, joka pyrki kertomaan jotain yleistä yhteiskun
takokonaisuudesta ja rakenteista.

Sosiologian tutkimusmenetelmät ovat moninaisia, mutta 
jostain syystä tuon ajan sosiologit olivat viehättyneet typolo
gioiden rakentamisesta. Tyypittelyn onnistumiseksi haluttiin 
luoda muuttujia, joiden arvoja ristiintaulukoimalla saatettiin 
havainnollistaa erilaisia säännönmukaisuuksia. Muuttujien 
dikotomiset arvot sullottiin nelikenttään ja tuloksena löy
dettiin neljä toisistaan poikkeavaa tyyppiä.

Marx saattaisi hyvinkin kääntyä haudassaan, jos kuuli
si, että vulgaarisosiologit ahtavat hänen oppiansa nelikent
tään. Huviksi tai hyödyksi, näin aion kuitenkin tehdä. Siis
pä ristiintaulukoimaan!

Puolueen ja Marxin kontaktipisteessä

Ensimmäinen muuttuja koskee suhdetta puolueeseen. Mar
xista puhuttaessa puolue on luonnollisesti kommunistinen 
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puolue. Tuolloin se oli Suomessa vielä joukkopuolue, jol
la oli verrattain suuri yhteiskunnallinen painoarvo. Suhde 
puolueeseen synnytti demarkaatiolinjan, joka määritti hen
kilökohtaisen sitoutumisen astetta. Yhtäällä toimivat opis
kelijaryhmät, jotka mielellään korostivat läheistä yhteyttään 
puolueeseen. Napanuorasta oltiin siekailemattoman ylpeitä. 
Mutta toisaalla vaikutti hajanainen joukko radikaaleja, jot
ka varoivat sitoutumista puolueeseen. Ystäviä monet löysivät 
Suomen Kansan Demokraattisesta Liitosta (sk dl), jotkut 
myös demarien vasemmistosiivestä.

Näin edessämme on ensimmäinen muuttuja, joka kertoo, 
että suhde kommunistiseen puolueeseen saattoi olla joko lä
heinen tai etäinen.

Toisen muuttujan löydämme tavasta lukea Marxia. Kar
keasti voimme puhua kahdesta Marxreseptiosta, joista en
simmäistä luonnehtii tympeä yksiselitteisyys ja toista eritte
levä uteliaisuus. Yksiselitteisinä voidaan pitää vaikkapa niitä 
tulkintoja, joita ohjasivat marxismileninismin mekaaniset 
maalaussäännöt. Tässä ikonikoulussa Marx raottui ensisijas
sa neuvostoliittolaisen kommentaarikirjallisuuden kautta ja 
vain harva oli aukaissut Marxin omia teoksia. Riitti kun oli 
tietoinen siitä, että marxismileninismi on ehyt oppi, joka si
sältää kolme perusosaa: materialistisen filosofian, kansanta
loustieteen ja tieteellisen kommunismin teorian.

Toisen joukon kotisijat vakiintuivat tutkimusyhteisön lie
peille. Tälle ryhmälle Marx tarjosi haasteen analysoida ka
pitalismia. Marxin oppi omaksuttiin heuristisena mahdolli
suutena. Seurueelle olivat tuttuja niin Marxin ja Engel s I n 
yhteiskirjoitukset kuin myös Pääoman kolme osaa. Marx 
haastoi tiedollisesti ja ohjasi peräämään asioiden syvintä ole
musta. Mielikuva kulttikuvan ulkopuolisesta maailmasta al
koi herätä.

Tässä siis toisen muuttujan arvot: Marxtulkinta voi olla 
joko epäproblemaattinen tai analyyttinen.

Mikä Marxissa kiinnosti?

Jotta ristiintaulukointi onnistuisi, tulee löytää näkökulmia, 
jotka luovat typologian puitteet. Ehdotan, että lähestymme 
Marxnelikenttää kolmesta suunnasta. Ensin kysymme, mi
kä nimenomainen ulottuvuus Marxissa innosti. Toiseksi poh
diskelemme, millaisia käytännön toimintamuotoja ja yhteis
kunnallisen muutoksen keinoja Marxtulkinnat synnyttivät. 
Ja lopuksi arvioimme, millaisin taustavaikuttimin ja intres
sein Marxia lähestyttiin.

Miettikäämme ensin, mikä Marxissa itse asiassa viehätti. 
Mikä erityinen sisältö Marxin opissa motivoi ja teki hänestä 
mutkattoman nojapuun. Tarjoan seuraavia kohdealueita:

Käsite politeia oli A r I s tot el e el l a ahkerassa käytös
sä. Se viittaa poliittiseen organisoitumiseen, jossa tavoitellaan 
enemmistön valtaa. Aristoteleen mukaan politeia on demo
kratiaa jalostuneempi hallitusmuoto, sillä siinä enemmistö 
hallitsee kaikkien hyväksi. Demokratiassa enemmistö hal
litsee vain enemmistön eduksi.

Politeiasta kiinnostuneet takavuosien opiskelijat löysivät 
Marxilta luokkavastakohtien määräämän valtion. Viesti oli 
yksinkertainen: proletariaatin on taisteltava poliittisesta val
lasta ja kumottava porvarillinen valtio. Tässä puuhastelus
sa työväenluokan puolue kyllä tietää, millaisia ovat kansan 
enemmistön edut. Myös radikaaliopiskelijoiden omassa iko
nikoulussa oltiin perillä siitä, mikä on muille hyödyksi. Oli 
etujoukon aika.

Arvoista kiinnostuneet opiskelijat löysivät nuoren Marxin 
utopian, mutta tietämättään. Mieliä elähdyttivät tasavertai
suuden, ihmisoikeuksien ja vapauden ihanteet. Näiden arvo
jen nimiin myös nuori Marx vannoi pahoitellessaan Mose
lin alueen talonpoikien kurjaa kohtelua ja ottaessaan kantaa 
niiden puolesta, jotka hengenpitimikseen keräsivät rytöpuu
ta metsistä. Arvoteemat manifestoituivat muun muassa kehi
tysmaakeskusteluissa. Puoluetta kuitenkin karsastettiin. Oli 
syytä pysyä sitoutumattomana demokraattina.

Analyyttinen tulkinta tarjosi haasteellisimpia perspektii
vejä. Ne, jotka löysivät Marxista tiedon lähteen, etenivät ka
pitalismin tarkempaan analyysiin. Marxin käsitys taloudel
lisesta yhteiskuntamuodostumasta tarjosi hyvän lähtökohdan 
arvioida myös nykykapitalismia. Napanuora puolueeseen ha
luttiin kuitenkin säilyttää, sillä suomalaisesta politiikasta ei 
näyttänyt löytyvän muutakaan relevanttia vaihtoehtoa. Sitou
mus oli luonteeltaan praktinen. Ensiaskeleet puolueen ulko
puolelle olivat jo lähellä.

Filosofisesti orientoituneet opiskelijat löysivät Marxin ajat-
telumetodin. Kiinnostusta herätti ennen muuta Marxin opin 
suhde H e g e l I n objektiiviseen idealismiin. Pohdiskelun 

Vain harva oli aukaissut Marxin omia teoksia
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radikaaliopiskelijoita yhdisti enemmän tai 

vähemmän julkituotu kapitalismikritiikki. 

erilaisuutta synnyttivät tavat miettiä,  

millä keinoin muutos on mahdollista.

kohteeksi tulivat dialektinen logiikka, loogisen ja historial
lisen sekä konkreettisen ja abstraktin suhteet. Olemuksel
taan kiinnostus oli verrattain akateemista, eivätkä päivän
poliittiset teemat innostaneet. Toisinaan puoluekantaista 
Marxtulkintaa ylenkatsottiin ja kerrottiin, ettei marxilai
suus ole maailmankatsomuksellinen rakennelma, vaan eri
tyinen tapa ajatella.

Epäsopua muutoksen keinoista

Eroista huolimatta radikaaliopiskelijoita yhdisti enemmän tai 
vähemmän julkituotu kapitalismikritiikki. Erilaisuutta syn
nyttivät tavat miettiä, millä keinoin muutos on mahdollista. 
Kullakin ikonikoululla oli omat vaihtoehtonsa. Keinovali
koima on esitettävissä uuden nelikentän avulla.

Epäproblemaattinen Marxtulkinta synnytti kaksi tyystin 
erilaista keinojen kudelmaa. Puolueelle uskolliset soturit van
noivat taistelun nimeen ja korostivat, että kapitalismin murs
kaamisen välineet ovat työväenluokan käsissä. Ajattelumal
li johti auttamatta paradoksiin. Yhtäältä pidettiin selvänä, 
että kapitalismin kaatuu luonnonlain välttämättömyydellä. 
Puhuihan Marx itsekin »luonnonhistoriallisesta prosessista». 
Mutta toisaalta sama ryhmä janosi taistelun perään ja edel
lytti »puuttumista» historian kulkuun. Heiluri heilahti mil
loin objektivismiin, milloin subjektivismiin.

Toinen fraktio käänsi katseensa yksilöön. Kapitalismin ru
jous on voitettavissa kasvattamalla ihmistä altruismin henges
sä. Jotta ihmiskunta voisi muuttua, on ihmisen muututtava 
ensin. Ahneus, egoismi ja säälimättömyys voidaan karkottaa, 
mikäli ihmistä kasvatetaan oikeudenmukaisuuden hengessä. 
Totta puhuen näitä teemoja rakastaneet olivat tuon ajan opis
kelijaliikkeessä marginaalissa, ja politiikkaan heillä ei ollut 
poikkipuolista sanaa lausuttavanaan. Kaukana oltiin myös 
Marxista, jonka mukaan myös kasvattajat ovat aina tulleet 
kasvatetuiksi, mistä syntyvä toiston ketju voidaan katkaista 
vain muuttamalla yhteiskuntaa ja sen rakenteita.

Lähemmäs todellisuutta ylsivät ne vasemmistoradikaalit, 
jotka asettivat tavoitteekseen konkreettisen tiedon. Tälle seu
rueelle ei riittänyt yleinen rupattelu historiallisen kehityksen 
lainalaisuuksista: oli pureuduttava konkretiaan ja löydettävä 
suomalaisen yhteiskunnan liikelait.

Puolueeseen sitoutunut intellektuelli rakasti kirjainyhdis
telmää va mok a p. Ajatus valtiomonopolistisesta kapitalis
mista johdatti miettimään, kuinka valtio ja monopolit kie
toutuvat yhteen ja kuinka valtiovalta yhä selvemmin säätelee 
talouselämää suuryritysten ehdoilla.

Konkretian tarve johdatti myös uusiin valintoihin: mar
xilainen tutkimustyö haluttiin viedä korkeammalle tasolle 
kuin se opiskelijaliikkeen piirissä oli konsanaan mahdollis
ta. Niinpä vuonna 1976 perustettiinkin Tutkijaliitto. Liiton 
taikapiirissä ahersi tutkijoita, joilla oli edelleen löyhiä sitei
tä kommunistiseen puolueeseen. Myöhemmin postmoderni 
ikonikultti on vienyt nämäkin mennessään.

Konkretiahaasteita nousi myös korkeasti koulutettujen am
mattikentiltä. Puhuttiin demokraattisesta ammattikäytännöstä. 
Tavoitteena oli vaikuttaa käytännön työelämässä demokraat
tisten uudistusten hengessä. Teemaan liittyi myös asiantunti
juuden käsite. Korostettiin, että ammattikäytännön perusta
na tulee olla tieteellinen tieto. Asiantuntijuus on laajaalaista 
osaamista, jonka keskiössä on ongelmien ratkaiseminen.
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sokean säännön seuraamisen sijasta olisi voitu 

panostaa ajattelun taitojen kohentamiseen.

Joukko, joka vaikutti etäällä puolueesta ja edusti analyyttista 
Marxtulkintaa, korosti marxilaisuuden ja kritiikin läheistä yh
teyttä. Marxilta lainattiin kritiikin aseet, ei aseiden kritiikkiä. 
Seurue oli kaikkea muuta kuin yhtenäinen. Tiukinta ikonikult
tia edusti niin sanottu immanentti kritiikki. Lähtökohtana oli 
Pääoman kypsä Marx. Tämän näkemyksen mukaan marxismi 
on par excellence analyysia kapitalismin ekonomiasta: se osoit
taa kritikoitavan kohteen, kapitalismin, ristiriidat pelkästään 
sen sisäisen liikkeen analyysin kautta. Mitään materialistista 
historiankäsitystä ja erityistä dialektista filosofiaa marxismiin 
ei kuulu. Kapitalismi ei kaipaa ulkoista maailmankatsomuk
sellista ideologiakritiikkiä, se on oma kritiikkinsä itse. 

Kokonaan toisista lähtökohdista ponnistivat ne ajattelijat, 
jotka löysivät Marxista klassisen saksalaisen filosofian peril
lisen. Itse asiassa tiimi kantoi harteillaan paitsi Hegeliä, myös 
I m m a n u el K a n t I a .  Kriittinen Kant antoi välineitä ar
vioida tiedon pätevyyttä. Kantia arvostettiin vähintäänkin 
epäsuorasti, olihan hän vastustanut dogmatismia ja asetta
nut tehtäväkseen niiden edellytysten tarkastelun, joiden val
litessa lausumia voidaan pitää oikeina. Oli tehtävä tarkkaa ti
liä oman ajattelun edellytyksistä ja koeteltava omaksuttujen 
periaatteiden pätevyyttä.

Raikkaalla tavalla dogmaattisen ajattelun kritiikki tuli esil
le yliopistojen tutkinnonuudistusta koskevassa keskustelussa. 
Tutkinnonuudistuksen tavoitteet olivat alkuvaiheessa perin 
dogmaattisia: periaatteiksi kirjattiin muun muassa opinto
jen tehokkuuden, joustavuuden ja ammatillisten vaatimus
ten huomioiminen. Monitieteisyyden ja ongelmakeskeisyy
den rinnalle nostettiin ammattisuuntautuneisuus.

Päämäärät herättivät vastustusta. Syntyi lyhytaikainen si
vistysyliopistoliike. Radikaalit opiskelijat vetosivat humbold
tilaiseen yliopistoideaan; yliopisto ei ole laitos, joka muokkaa 
opiskelijoita työelämän välittömiin käytäntöihin. Kriittinen 
ajattelu ja yleisten taitojen omaksuminen on merkittävämpää 
kuin valmiiden taitojen opettaminen. Tavoitteena tulee olla 
sivistys ja itsetuntemuksen lisääminen tieteen avulla, Bildung 
durch Wissenschaft.

Sivistysyliopistoliike jäi kuitenkin marginaaliin. Teoreet
tisesti punnittu tutkinnonuudistuksen kritiikki ei luontunut 
niiden pirtaan, jotka löysivät Marxilta vain poliittisen ohjel
man. Samalla jäi problematisoimatta Marxin suhde Kantin 
kriitilliseen filosofiaan.

Tavoitteena refleksiivinen ajattelu

Päätteeksi pohdimme vielä, millaisia olivat radikaalin opiske
lijaliikkeen toiminnan ja tiedon intressit. Mistä kehkeytyi se 
käyttövoima, joka johdatti joukkoja mielenosoituksiin, haastoi 
kiivaisiin keskusteluihin tai innosti tarkempaan Marxtutki
mukseen? Vastauksien etsinnässä voimme hyödyntää jälleen 
syvähenkistä nelikenttäämme ja arvailla, mikä motivoi, mi
kä ei. Intressin näkökulmasta ristiintaulukointimme synnyt
tää seuraavat tyypit:

Poliittinen intressi on yksiselitteinen: toimintaa kannusti
vat akuutti opiskelijapolitiikka, kansainväliset kysymykset tai 
vaikkapa maan hallituspolitiikka. Kamppailua käytiin ensi 
sijassa vallan asemista. Näkökulmat olivat perin ahtaasti siinä 
hetkessä ja Marxia tulkittiin tarkoitushakuisesti.

Seurueesta on kovin vähän jäljellä. Monet tiukan linjan toi
mijat vaihtoivat pikapikaa palttoota ja löysivät itsensä sittem
min herrahissien ylimmiltä tasanteilta. Sammunut ei intressi 
toki ole. Elämäntaivalta riittää niissä piskuisissa ikonikouluis
sa, joissa vakuutetaan uskollisuutta L en I n I l l e ,  vaalitaan 
oikeaoppista maalausohjesääntöä ja pidetään huolta siitä, et
tei tavallinen säälittävä rahvas, vulgus miserabile, pysty ym
märtämään, mistä oikeastaan puhutaan.

Myös eettinen intressi on selväpiirteinen: vääryyttä ja epä
oikeudenmukaisuutta vastustettiin jalon ja ylevän motivoima
na. Eettisen sosialismin idea ei kuitenkaan tuolloin pitkälle 
kantanut. Toista on tänään. Eettiset kysymykset puhuttelevat 
nykyvasemmistoa vahvasti, ja kysymykset luokkaeduista tai 
kapitalismin kumoamisesta ovatkin auttamatta passé. Tältä 
ainakin vaikuttaa, jos silmäilee Vasemmistoliiton luonnosta 

Marxilta lainattiin kritiikin aseet, ei aseiden kritiikkiä
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puolueen periaateohjelmaksi: paljon on puhetta arvoista ja 
ihanteista, kovin vähän teoista.

Välineellinen intressi kertoo, että tieto on valtaa. Tietoa suo
malaisesta kapitalismista tuli hankkia, jotta yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen olisi vakaammalla pohjalla. Alkutaipaleella tie
toa oli tarjolla puolueelle, myöhemmin ei kenellekään. Tiedon 
hankinnasta tuli lyhyessä ajassa päämäärä sinänsä.

Verrattomasti muita kiintoisampi on reflektiivinen tiedon 
ja toiminnan intressi. Väitän, että juuri refleksiivisyyden 
puute johti takavuosien opiskelijaradikaalit tuskaiseen um
pikujaansa.

Moniakaan ei 1960, 70 ja 80luvuilla kiinnostanut se, 
että Marxin oppi syntyi kiinteässä siteessä klassiseen saksa
laiseen filosofiaan ja että juuri tuolle perinteelle oli ominais
ta periaate, joka tähtäsi oman ajattelun ja toiminnan perus
teiden punnintaan. Ahdaskatseisuus oli klassisen perinteen 
luontainen vihollinen.

Takavuosien marxilaisia itserefleksio ei kuitenkaan kiin
nostanut. Olisihan se voinut myllertää maata ikonikultin al
la. Intohimoisen toiminnan pyörteissä oli verrattain helppoa 
oppia politiikan kaanon. Oli vain kuunneltava ylipappia ja 
omaksuttava oman ikonikoulun merkkijärjestelmä. Lähihis
torian opiskelijaliikkeen opintopiireissä pidettiin lujasti kiin
ni epäproblemaattisen oppimisen käytännöistä.

Vaihtoehtojakin olisi ollut. Sokean säännön seuraamisen 
sijasta olisi voitu panostaa ajattelun taitojen kohentamiseen. 
Reflektoivan ajattelun ja teoreettisen itseymmärryksen puo
lestapuhujia oli kuitenkin harvassa. Kokematta jäi, kuinka 
reflektoivan ajattelun avulla voidaan kysyä toiminnan mie
lekkyyden perään ja arvioida, ovatko käytössä olevat sään
nöt päteviä.

Tässä kritiikissä olisi autenttista Marxia kaivattu kipeästi 
apuun, mutta nojapuita olisi löytynyt klassisesta perintees
tä laajemminkin. Marx oli vain yksi niiden joukossa, jotka 
pitivät erityisenä tehtävänään arvioida kriittisesti niitä otak
sumia, jotka esiintyvät itsestäänselvyyksinä todellisuuskäsi
tyksessämme. •

■ Kirjoitus perustuu esitelmään, jonka Markku Hongisto 
piti Turun Akateemisen Sosialistiseuran 60-vuotissemi-
naarissa 24.11.2006.

oIk a I su

■ Kulttuurivihkojen edellisessä numerossa (1/2007) oli 
virheitä J uk k a H e i sk a sen artikkelin »Sattumat ja 
luonnon luovuus» viitteistössä. Viitteessä nro. 13 pitäisi 
lähdetiedon olla:

Althusser, Louis: Écrits philosophiques et politiques. 
Tome I. Éditions STOCK/IMEC, Paris, 1994, s. 542, 562. 

Annettu lähde, VT 1, 494/MEW 2, 133, kuuluu viittee-
seen 14. Myös tästä eteenpäin viitteissä oli väärät lähteet 
siten, että esimerkiksi viitteessä 15 annettu lähde kuuluu 
viitteeseen 16, viitteessä 16 annettu viitteeseen 17 ja niin 
edelleen. Lopussa tämä systematiikka ei kuitenkaan enää 
päde, sillä viitteessä 21 annettu lähde kuuluu viitteeseen 
23, ja viitteessä 22 annettu on oikein.

Kulttuurivihkot pahoittelee virheitä.

Karl Marx -seura
Keväällä 1997 perustetun Karl Marx -seura 
ry:n tarkoituksena on edistää Karl Marxis-
ta lähtevän ajatteluperinteen tutkimusta ja 
siitä käytävää keskustelua. Seura pyrkii tar-
joamaan vaihtoehtoisia näkökulmia eri tie-
teenalojen ongelmiin sekä ajankohtaiseen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Seura haluaa yhdistää kaikkia niitä, jotka 
ovat kiinnostuneita dialektisen ajattelut-
radition ongelmista sekä vaihtoehtoisis-
ta yhteiskunta- ja taloustieteellisistä teori-
oista. Seura ei ole puoluepoliittinen eikä 
se muutenkaan edellytä jäseniltään maail-
mankatsomuksellista sitoutumista.

Seuran sivusto on osoitteessa  
http://www.marx-seura.kaapeli.fi, mis-
tä löytyvät mm. säännöt ja yhteystiedot. 
Seuran kirjamyyntiin saa yhteyden sähkö-
postitse suloojala@hotmail.com ja puhe-
limitse 0400 642920. Saatavilla on tällä 
hetkellä edulliseen hintaan mm. “Marx ja 
Venäjä” -artikkelikokoelmaa, Marxin väi-
töskirjan suomennosta sekä Pertti Honka-
sen työttömyyttä ja arvoteoriaa koskevaa 
väitöskirjaa.



Hän on koira, 
koska on helpompaa elää koiran kuin ihmisen elämä. 
Hän osaa istua, ojentaa käpälää, noutaa tavaroita. 
Parhaiten hän esittää kuollutta. 
Kun hän puhua räksyttää, 
muut miettivät kauppalistojaan. 
Rakki touhottaa takapihan lehtikasassa, 
haistaa kompostista eilisen kanakastikkeen, 
ruokailuvälineiden kilahdukset, naurun, itsensä kerjäämässä jaloissa. 
Hän elää hiljaisen kuoleman. 
Kun hän nukkuu keittiössä kerällä, 
hän näkee itsensä ihmisenä, 
eikä kukaan tohdi herättää häntä unestaan. 

* * *

He raastoivat porkkanoita, keittivät makaronia, ruskistivat jauhelihaa, 
kattoivat pöydän, voitelivat leipiä. 
Eivät kuulleet kun kuvailin talvella pitämiäni itämaisia kutsuja, 
joissa naisilla sojottivat ruokapuikot nutturoissa. 

He pesivät hampaita, harjasivat hiuksia, lyhensivät housunlahkeita, 
taivuttivat ripsiä, maalasivat huulia. 
Eivät kuulleet kun kerroin sadun prinsessasta, 
joka tappoi kolmipäisen käärmeen. 

He astuivat autoon, nousivat raitiovaunuun, 
kiitivät polkupyörällä, viittoilivat taksin luokseen. 
Eivät kuulleet kun mainitsin kuolleesta siilistä autotiellä. 
Lapset kantoivat vainajaa pahvirasiassa pumpulin päällä, 
kaivoivat hiekkalapiolla kuopan, lukivat iltarukouksen, 
kirjoittivat väriliidulla kiveen siilin nimen.

He allekirjoittivat papereita, piirsivät kaavioita, 
joivat kahvia kokouksissa, napsauttelivat salkkujensa lukkoja. 
Eivät kuulleet kun sanoin meneväni puistoon keinumaan. 

runoja Elisa Helenius

Neljä runoa
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He ovat nuoria, joihin eniten sattuu se, 
ettei koske enempää. 
He jäävät mielellään ylitöihin, 
katsovat heijastustaan pimeästä ikkunasta 
ja ajattelevat toverin kotona jo nukkuvan. 

He käyvät kahdestaan kaupassa, 
hymyilevät toisilleen kiiltävien omenoiden yli. 
Aamulla he siivoavat yhdessä pois 
tyhjät siideripullot, kanttipalat, kertakäyttölautaset, 
puhaltavat hiussuortuvan toisen silmien edestä. 

Serkun rippijuhlissa he juovat kahvia ruusukupeista, 
näyttelevät valokuvia vaellusretkestään. 
Sanovat ensimmäistä kertaa »me» 
narisuttaessaan antiikkista nahkasohvaa. 
Seuraavaksi paras vaihtoehto on 
tänään ainoa vaihtoehto. 

* * *

Olemme menettäneet kaiken mihin uskoa, 
joten kohotetaan nainen Jumalaksi. 
Taistelemme Jumalan edestä, 
joka on nuori kuin lasiarkussa nukkunut, 
kaunis kuin taidemaalarin uni. 
Olemme voimakkaita ja kokonaisia, 
mutta jumalamme on typistetty kuin Milon Venus. 
Bussipysäkillä hän loikkaa uhmakkaasti meitä kohti
mainoksessa lasiseinän takana. 
Emme tiedä mitä tulisi tuttujen kasvojen tilalle, 
jos repisimme kuvan alas. 

■ Elisa Helenius (s. 1981 Helsin-
gissä) tekee gradua yleisestä 
kirjallisuustieteestä Helsingin 
yliopistossa. Hänen runojaan 
on aikaisemmin julkaistu mm. 
Nuoressa Voimassa.

K u lt t u u r i v i h Ko t 2  / 2007 | �7



➤ Ilmeisesti maan ainoana julkai-
suna Kulttuurivihkot huomioi (nume-
rossa 6/2006) kulttuuriyhdistys Kiilan 
ja Suomen elokuva-arkiston järjestä-
män Ny r k i  Ta pi ova a r a a n pu-
reutuneen viikonlopputapahtuman 
(20.–22.10.2006). Edistyksellistä. Huo-
mionosoitus vaatii kuitenkin pientä 
pohdintaa sekä oikaisuja, jotka haluan 
tehdä, koska osallistuin lehdessänne si-
teerattuun paneelikeskusteluun.

Mainitsin Tapiovaaran kuuluvan nii-
hin harvoihin suomalaisiin ohjaajiin, 
jotka saavat katsojan tuntemaan itsen-
sä etuoikeutetuksi siitä, että on suo-
malainen. Tämä ei todellakaan ollut 
sellaista kansallismieliseltä kuulosta-
vaa hehkutusta, jollaisena se lehteen-
ne painettiin.

Puhuin katsomistilanteesta, jos-
sa koin Juhan (1937) ensi kertaa valko-
kankaalta ja filmiltä. Elokuva esitettiin 
poikkeuksellisesti keskellä elokuva-ar-
kiston »ei-suomalaista» ohjelmaa. 
Useimmitenhan kotimaiset elokuvat 
on ajettu omaan keskiviikkoiseen kar-
sinaansa, illan alkuun, jolloin niihin ei 
ainakaan vahingossa eksy muun ohjel-
miston seuraajia.

Tällä kertaa ennen Juhaa, perjantai-
iltana, esitettiin Orionissa armenialai-
sen S erge i  Pa r a dz h a n ov in huu-
maava luonnonelementtien kuvaelma, 
rakkauden voimaa ja mysteeriä yle-
vöittävä Menneitten sukupolvien var-
jot (1965). Mestariteoksen äärellä tunsi, 
että läsnä on jotain, josta ei voi päästä 
täysin osalliseksi. Kenties jotain »kult-
tuurisidonnaista» tai muuta tärke-
ää, joka on taiteelle toimivaa maape-
rää. Kun Paradzhanovin filmin jälkeen 
esitettiin Tapiovaaran filmi, kokemus 
tuntui tässä suhteessa kahleista vapau-
tumiselta.

Tapiovaara työskenteli suomalai-
sissa maisemissa ja kielessä. Kyse ei ole 
maisemien kauneudesta sinänsä (aina-
kaan silmät siniristissä tapittaen), vaan 
ilmaisukieleltään alkuvoimaisen elo-
kuvan avautumisesta kulttuurillisena, 
ohjaajalleen henkilökohtaisena ja tai-
teellisena kokemuksena. Mitään epä-
määräistä metsämaisemahehkutus-
ta ei kaipaa kukaan. Sitä voi harrastaa 
minkä tahansa M a r k k u Pö lö sen 
elokuvan luupäänostalgian äärellä.

Varsinainen pointtini onkin, et-
tä elokuviin tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota esitystilanteina. Arkiston ta-
paus oli täysi sattuma. Ei Paradzhano-

taPiovaaran maisemasta Ja 
elokuvista esitystilanteina

via ja Tapiovaaraa kukaan tietoises-
ti parittanut, vaikka olisi ehkä pitänyt. 
Koska kysymys elokuvien esittämises-
tä on laaja, mainitsen yhden inspiroi-
van esimerkin ohjelmistosuunnittelus-
ta ulkomailla.

Gentissä, Belgiassa, esitettiin do-
kumenttielokuvafestivaaleilla venä-
läisen Vik to r Ko s s a kov sk in  työ 
Svjato (2006). Yhdellä puolituntisella 
otoksella se seuraa ohjaajan kaksivuo-
tiasta poikaa, joka ensimmäistä ker-
taa näkee oman kuvansa peilistä. (Ehkä 
kasvatuksellisesta näkökulmasta kä-
sittämätön juttu, mutta tosi.) Ohjel-
mistosuunnittelija C i s  B ier in ck x in 
neronleimaus oli esittää alkukuvana 
kuubalaisen O c tav i o Co rtá z a-
r in  kymmenminuuttinen Por prime-
ra vez (1967). Elokuva kuvaa Kuuban 
maaseuduilla kiertäviä elokuvaprojek-
torinkäyttäjiä, jotka esittävät Ch a p-
l in in  Nykyaikaa (1936). Monet lapset 
ja aikuiset näkivät tällaisten kiertävi-
en työläisten ansiosta ensi kertaa elo-
kuvaa. Dokumentissa näytetään lasten 
hämmästyneet, liikuttuneet ja riemas-
tuneet ilmeet Chaplinin työn äärellä. Ja 
siinä se. Kaksi eri aikakautta, eri maata, 
eri tilannetta. Kossakovskin digivideo 
ja Cortazarin filmi asetettiin häikäise-
viin yhteyksiin.

Suomalaista elokuvaa tulisi miettiä 
vastaavasti esitysluontoisina tilantei-
na yhä enemmän. Kotimaista elokuvaa 
tulisi esittää suhteessa muihin eloku-
viin kaikilta ajoilta, ei vain omissa kar-
sinoissaan. Pelkät sinänsä arvokkaat 
Kiila-muistelot eivät riitä Tapiovaaran 
kohdalla.

Nykyinen elokuvakulttuurimme 
ajaa unohdukseen kaiken vanhem-
man elokuvan, joka tosiasiassa on 
usein tuoreempaa kuin mikään nykyi-
nen. Nykypäivän kotimaisten elokuvi-
en rinnastaminen paitsi omaan eloku-
vahistoriaamme, myös kansainväliseen 
elokuvaan, olisi oleellista. Muuten käy 
niin kuin päivälehtikritiikissämme, jos-
sa suhteellisuudentaju on menetet-
ty jo täysin.

Historiattomuutta vastaan taistele-
villa keskusteluilla ja suhteellisuuden-
tajua kohentavilla elokuvien esitysti-
lanteilla tehtäisiin elokuvapolitiikkaa 
enemmän Tapiovaaran hengessä. •

Eero Tammi
vapaa kirjoittaja (ei opiskelija,  
oikaisuna), Helsinki

mielipide sarjakuva Maui Comite
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 »Olosuhteet luovat ihmisiä yhtä suuressa 
määrin kuin ihmiset olosuhteita», to
tesi K a r l M a r x aikoinaan. Ihmisen 
tajunta on yhteiskunnallinen tuote. 

Nykyihmisen tajuntaa määrittää pitkälti 
uusliberalismin myötä kehittynyt turbokapita
lismi. »Yhtä totaalista kilpailukenttäähän tämä 
on kaikki, ja vain voittajilla on merkitystä», 
luonnehti kulttuuriantropologian emerituspro
fessori M a rt t I  Sa r m el a nykykehitystä. 
Ajan ideologinen »totuus» saarnaa näkemys
tä kilpailusta yhteiskunnan kehityksen moot
torina. Nykyisen hokeman mukaan ainoastaan 
huippusuorittajilla on merkitystä. Arkkipiis
pa Ju k k a Pa a r m a on todennut, että »kil
pailuyhteiskunnan» valtaideologiaksi on tullut 
»sosiaalidarwinismi». 

Kilpailuyhteiskunnan ideologia on semen
toitu yhteiskunnalliseen keskusteluun julis
tamalla vaihtoehtoisen kehityksen mahdot
tomuutta. »There is no alternative», kuului 
uusliberalismin rautarouvan, M a rg a r et 
Th atCh er I n, kuuluisa sanonta. 

Yhteiskunnallinen todellisuus luo kilpailu
kykyä ja tehokkuutta korostavalle retoriikalle 
näennäistä vakuuttavuutta, mikä on johtanut 
oikeistolaisen maailmankuvan voimistumi
seen. »Mä en ole se ihminen, joka tulee päättä
mään, jos se koko asia pitää päättää millään ta
valla, että ketkä on heikkoja ja ketkä jää eloon. 
Mun mielestä se on luonnon asia päättää», vas
tasi eräs Helsingin Alppilan lukion oppilas jo 
1990luvun lopulla kysymykseen siitä, tarvi
taanko kilpailua karsimaan heikommat ainek
set yhteiskunnasta. 

Sosiaalidarwinistisen ajattelun sisäistämises
tä kertovat erilaiset tutkimustulokset. Niiden 
mukaan noin 40 prosenttia suomalaisnuorista 
suhtautuu myönteisesti väitteeseen »jokainen 
on oman onnensa seppä» ja noin 60 prosenttia 
puolestaan uskoo, että »nykyyhteiskunnassa 
on oltava röyhkeä pärjätäkseen». 

»Olemme menossa kohti yleistä ja rajoitta
matonta väkivaltaistumista ja brutalisoitumis
ta niin ihmisten välisissä suhteissa kuin kaikil
la yhteiskunnan elämänalueillakin», toteavat 
saksalaiset Götz E I sen berg ja R e I m er 
Grone m e y er . Kilpailuyhteiskunnan tren
diksi on tullut »raaistuminen», joka näkyy 
myös militarismin voimistumisena kansainvä
lisissä suhteissa. Yhteiskunnassa on jatkuvasti 
meneillään pudotuspeli, joka kasvattaa yksilöl
listä aggressiopotentiaalia ja tuhoaa samalla so
lidaarisen yhteistyön perustaa. Maailma miel

kilPailuyHteiskunta
& yhteiskunnallinen tietoisuus

letään Hobbe s I n sanoin »kaikkien sodaksi 
kaikkia vastaan».

Äärimmilleen viety suoritusperiaate tuot
taa egoismia, josta on kehittynyt »yhteiskun
nan kategorinen imperatiivi». On syntynyt 
»egoyhteiskunta» (Ul r ICh BeCk), jossa yh
teiskunnan »häviäjät» ovat itse syypäitä omaan 
elämäntilanteeseensa ja jossa »voittajilla» on oi
keus puolustaa aggressiivisesti omaisuuttaan 
»vieraita» vaatimuksia vastaan.

Kilpailuyhteiskunta tuottaa fasistista men
taliteettia, jota on paljon vaikeampi pysäyt
tää kuin väkivaltaista fasismia. Er no Pa a
s I l I n na varoitti tästä jo vuonna 1987: »Tämä 
fasismi on paljon kovempaa, koska se on niin 
neutraalia ja peitettyä. Se on luotu kilpailuyh
teiskunnan toimintamekanismiin, yhteiskun
taan, joka ei muuta kehitystietä tunne eikä 
enää etsikään.» Tämän ajattelun tuntomerk
kinä on se, että niin sanottujen voittajien »so
siaalinen omatunto on surkastunut ja paatu
nut». Fasistiseksi se muuttuu silloin, kun nämä 
voittajat ensiksi karttavat, sitten torjuvat sekä 
halveksivat ja lopulta vihaavat kilpailussa hä
vinneitä. 

Yhteiskunnan nuorille voittajille tulosvastuul
lisuus, suorituskyky ja menestys ovat ainoita 
»oikeita» mittareita. Taloudellinen ylivoimai
suus samastetaan kulttuuriseen ja henkilökoh
taiseen valtaasemaan. Heidän mottonaan on: 
»Me olemme parhaita, ja se on meidän omaa 
ansiotamme.» Mitalin toisena puolena on hal
veksunta kaikkia niitä kohtaan, jotka eivät täy
tä tulosvastuuvaatimuksia. 

Hyödystä on tullut muiden ihmisten keskei
nen arviointikriteeri. Moraali on muuttunut eu
roiksi ja senteiksi. Postmoderni ihminen on ku
ningas Midas, jonka kosketus muuttaa kullaksi 
kaiken sen, mihin hän koskettaa. Sosiaaliset 
suhteet muuttuvat taloudellisiksi, ja vanhojen 
moraalisten liimaaineiden muuttuessa kullaksi, 
kehitys on vakaata ainoastaan niin kauan kuin 
rahaa riittää. 

Sosiaalidarwinismin tunkeutumista yhteis
kunnalliseen tajuntaan on edistänyt äärimmil

leen viety kilpailu työpaikoista ja yhteiskun
nallisesta hyvinvoinnista. Er ICh From m on 
todennut kilpailijoiden välisistä suhteista sel
laisessa yhteiskunnassa, jossa markkinoinnin 
lait hallitsevat yhteiskunnallisia ja henkilökoh
taisia suhteita: »On selvää, että kilpailijoiden 
välinen suhde edellyttää tiettyä välinpitämät
tömyyttä toisia kohtaan. Muutoinhan kilpaili
jat lamautuisivat eivätkä pystyisi suoriutumaan 
taloudellisesta tehtävästään: heidän on taistel
tava toinen toisiaan vastaan, ja tarpeen vaati
essa heidän ei pidä kaihtaa toisen taloudellista 
tuhoamista.» 

Hyöty- ja kilpailuideologian ulottaminen yh
teiskunnan kaikille alueille tuottaa näkemyk
sen, jonka mukaan yhteiskunta on sosiaali
darwinistinen taistelukenttä. Suorituskyky ja 
tulosvastuu nousevat jumalan asemaan. Voi
makas identifioituminen sellaisiin asioihin 
kuin suoritus, kilpailu, ura ja raha saa käyttäy
tymään väkivaltaisesti ja autoritäärisesti kaik
kia niitä kohtaan, jotka koetaan suoritusky
vyttömiksi tai jotka eivät kykene itse omalla 
työllään ansaitsemaan elantoaan. 

Hyväosaiset määrittelevät uudelleen myös 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Moderni 
sosiaalisuus on maksimaalisen suorituksen ja 
sosiaalisen nousun kautta toteutuvaa yksilöllis
tä omavastuuta, jonka kääntöpuolena on nii
den syrjäytyminen, jotka eivät tähän kykene. 
Tämä uusliberalistisesti määritelty sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus merkitsee käytännössä 
vaatimusta sosiaalivaltion purkamisesta. 

Nyky-yhteiskunta tuottaa tehokkaasti biolo
gisperäisiä näkemyksiä ihmisten laadullisten 
ominaisuuksien erilaisuudesta, mikä oikeuttaa 
jakamaan ihmiset korkeampi ja alempiarvoi
siin. Loppuun asti vietynä se merkitsee yhteis
kunnallisen epätasaarvon ikuistamista ja sen 
oikeuttamista. Luontoa vastaan ei ole olemas
sa vetooikeutta. »Luonnontila» on myös jo
tain politiikan ulkopuolista, sillä luonto ei po
litikoi. Samalla talous ja yhteiskunnan kehitys 
siirretään politiikan ulkopuolelle. Siten politii
kasta katoaa politiikka, ja samanaikaisesti uus
liberalismin asema vahvistuu. Näin oikeisto 
voi esiintyä epäpoliittisena, ja vasemmisto taas 
näyttäytyy voimana, joka politisoi asiat yrit
täessään taistella luonnontilaiseksi määriteltyä 
kehitystä vastaan. •

■ Jouko Jokisalo on lehtori Joensuun  
yliopiston historian laitoksella.

Fasistista mentaliteettia on 

paljon vaikeampi pysäyttää kuin 

väkivaltaista fasismia.

kolumniJouko Jokisalo
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leht I v er k ko Jouni Avelin

elokuva uusFriikkiyden 
aikakaudella

➤ Suomalaista elokuvaa tehdään 
nykyään vain lapsille, nuorille ja ikäih-
misille. Elokuva on oheistuote, osa 
elektroniikka- ja pehmolelumyyntiä, 
mainossopimusten veruke, nakupellei-
lyä ja vakavimmillaankin sotamuistoja. 
Kohdeyleisön mielistely vetää kalpeak-
si pölynimurikauppiaankin: rokkipa-
pit hosuvat ja epileptikoillakin on oike-
us rakkauteen. Tytöt ovat aina nättejä 
ja pojat aina samoja. Viime vuoden ai-
noa poliittinen satiirikin oli suunnat-
tu lapsille.

Lisäksi tarjotaan lähinnä jenkkilef-
foja, joista puolet perustuu sarjakuviin. 
Pöhköjä suurtuotantoja, joissa kalisu-
tellaan haarniskoissa, juostaan naisten 
tai miesten perässä, yritetään menet-
tää neitsyys kahdessa tunnissa tai py-
syä selibaatissa 24 tuntia.

Missä on aikuisille tehty elokuva? 
Kun vielä suurimpien kaupunkien vä-
hät elokuvateatteritkin omistaa lä-
hes poikkeuksetta irtokarkkimyyntiin 
keskittyvä SanomaWSOY:n Finnki-
no, vakavamielinen elokuvaharrasta-
ja on ihmeissään. Vaihtoehdoiksi jää-
vät elokuva-arkistojen sarjat, festivaalit 
ja maastamuutto. Kotiinsa linnoittau-
tunut DVD-friikki on jo luopunut sii-
tä, mikä tekee elokuvasta elokuvan; 
esittämisympäristöstä ja sen ehdoista. 
Olohuoneen seinälle heijastettu video-
projektorin kuva on vain parannettu ja 
laajennettu versio televisioruudusta.

Kaunokirjallisuudessa kriisi on elä-
män muttei terveyden merkki. En-
tä elokuvakulttuurissa? Filmihullussa 
(1/2007) Pe t er  vo n Bagh päivit-
tää suomalaisen »elokuvakulttuurin 

tilan vuonna 0». Artikkeli on yhteen-
veto hänen aiemmista kirjoituksistaan 
samaisessa lehdessä, raskas tilinpäätös 
ja tunteikas syytekirje, jossa tikarit sin-
koilevat kohti sylttytehdasta.

Elokuvaharrastuksen pohja on 
klassikoiden tuntemus. Koska kau-
palliset teatterit eivät niitä esitä, ai-
noaksi lähteeksi jää Suomen eloku-
va-arkisto, jonka tehtävänä on tukea 
klassikkotuntemusta ja elokuvahis-
toriallista yleissivistystä. Arkisto on 
kuitenkin sulkenut lukkojen taakse 
15 000 – 20 000 elokuvaa, joiden ko-
pioita se ei enää vuokraa elokuvaker-
hoille eikä oikein festivaaleillekaan. 
Peruste: elokuvien näyttäminen tuho-
aa elokuvia. Kokoelmaa on suojeltava 
mahdollista restaurointia varten.

Myrkyttyneestä ilmapiiristä arkis-
ton entinen toiminnanjohtaja von 
Bagh panee vastuuseen niin entisen 
kuin nykyisenkin johdon, O l l i  A l-
h o s ta M at t i  Luk k a r il a a n .  Näi-
tä herroja yhdistää puoluevirka ja 
erottaa puoluetausta. Edellisen pää-
saavutus oli kellokorttijärjestelmän 
»introdusointi», jälkimmäisen puoles-
taan virkavirheen välttely. Alho osasi 
nostaa kytkintä (lähtö Ylen radiojoh-
tajaksi), Lukkarila taasen painaa jarrua 
(kokoelman jäädyttäminen).Lukkari-
lan aikakaudella arkistoon on palkattu 
väkeä pikemminkin luku- kuin näkö-
taidon perusteella. Lisää tohtoreita, fil-
mihullut pois. Kansainväliset suhteet-
kin ovat rappiolla. Oman osansa von 
Baghin ryöpytyksestä saa vaikeam-
min hahmoteltava »turkulaisuus», jo-
ka viittaa akateemiseen elokuvatutki-

mukseen, erityisesti professori H enry 
Baco ni in .  »Turkulaisten» helmasyn-
ti on liika akateemisuus, joka on todel-
lisen yleissivistyksen este. Elokuva lie-
nee heille mediaa, »tekstiä» tai muuta 
vieraantunutta hömppää.

Arkiston toiminta on johtanut elo-
kuvatuntemuksen rappioon. Omis-
sa esityssarjoissaankin arkisto näyttää 
yhä harvemmin vanhoja klassikoita. 
Elokuvakerhot katoavat, ja maassam-
me on jo elokuvaharrastajien ikäluok-
kia, jotka eivät ole koskaan nähneet 
perusklassikoita valkokankaalta. Sivis-
tyksen puuttuessa väkeä ei riitä arkis-
toonkaan, jos tarjolla on jotakin vä-
hemmän tuttua.

Von Baghin huoleen voi yhtyä. 
Mykkäelokuva on jo kovaa kyytiä friik-
kiytymässä ja marginalisoitumassa. 
Ennen pitkää elokuvaharrastuksesta 
tulee oma alakulttuurinsa, epävirallis-
ten kanavien, henkilökohtaisten tutta-
vuuksien ja kädestä käteen -toimitus-
ten verkosto, jolla on omat toteeminsa 
ja kotijumalansa. Ympyrä ei tosiaan-
kaan ole sulkeutumassa. Sata vuotta 
sitten kaikki elokuvat suunnattiin suu-
relle yleisölle. Nyt D .  W.  G r if f it h in 
elokuvista innostuvat vain kovanahkai-
simmat elokuvafanit.

Aki Kaurismäen Laitakaupungin va-
lot sai ensi-iltansa Isossa-Britanniassa 
huhtikuun alussa. »Erittäin omaperäi-
nen, merkillisen kiehtova ja itsevar-
ma» elokuva, sanailee G ine t t e  Vin-
c end e au Sight & Soundin (4/2007) 
arvostelussaan. Kaurismäki on hänen 
mukaansa Euroopan tärkeimpiä taide-

elokuvan auteur-ohjaajia. Laitakau-
pungin valojen Ruoholahtea hän pitää 
osuvasti joskin latteasti Lontoon Cana-
ry Wharfin tai Pariisin La Défencen kal-
taisena anonyymina »jokakaupunki-
na», josta kaikki paikallisuuden merkit 
ovat kadonneet. Tällainen tyypillinen 
postmoderni lasikaupunki pitää sisäl-
lään eri yhteiskuntaluokkia, jotka eivät 
kuitenkaan koskaan kohtaa. Lavastuk-
sesta ja tapahtumapaikoista hän lukee 
tietoisia vaikutteita amerikkalaistaitei-
lija E dwa r d H o pper ilta  – Ailan 
nakkiputkan neonvalot, baari ja niin 
edelleen – tavanomaisempien B r e s -
s o n-  ja M elv il l e-vaikutteiden lisäk-
si. Risuja tulee kliseisistä naiskuvista, 
ruusuja puolestaan vahvasta ja emo-
tionaalisesta musiikista.

Haksahdusten puolelle Vincendeau 
ajautuu kutsuessaan Laitakaupungin 
valojen päättämää trilogiaa »luuse-
ritrilogiaksi». Kaurismäen myötätun-
toisesti kuvaamien työkeskeisten ja 
rehellisten hahmojen kutsuminen luu-
sereiksi on joko silkkaa kyynisyyttä tai 
ajattelemattomuutta. Tavallaan Vin-
cendeau korjaa kömmähdyksensä to-
detessaan, että joitakin päähenkilö 
Koistisen »surkea ja masokistinen apa-
tia» saattaa kavahduttaa, mutta »niil-
le, jotka uskaltautuvat tämän elokuvan 
ilmeettömään ja omituiseen maail-
maan, Laitakaupungin valot on lähes-
tulkoon lumoava kokemus». 

PS. Kuka keksi elokuvien pisteyttä-
misen? Miksei kritiikeissä jaeta tähtiä 
vaikkapa kaunokirjallisuudelle tai tai-
denäyttelyille? • 

Poikkeus ilmaisee säännön
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➤ nuoren polven maahanmuuttaja pohtii 
kansankodin ennakkoluuloja tuoreessa 
romaanissaan. toiset kärsivät syyllisyydestä, 
toiset avuttomuudesta, ja lukijaa hihityttää.
m a rJa n e h b a k h t I a r I :  Mistään kotoisin 62

➤ oliko neuvostoliiton historia muutakin 
kuin stalinismia? moshe lewinin uusin teos 
pohtii kaatuneen suurvallan perustoja.
mos h e w l e w I n:  Neuvostoliiton vuosisata 62

Kuvat Noomi Ljungdell.

➤ Jännityksen mestarin tarinat on vihdoin 
koottu yhdeksi suomalaiseksi laitokseksi. mihin 
suuntaan Poe polveilee arvostelijan käsissä?
e d g a r a l l a n p oe :  Kootut kertomukset  64

➤ keskiajan pyhimysten elämäkerroista löytyy 
runsaasti tarinoita miehiksi pukeutuvista 
naisista. mitä 2000-luvun tutkija  
voi saada irti kertomuksista?
t I I a  a a r n I pu u:  Ei ole miestä eikä naista 65

➤ tieto-Finlandian voittaja paljastaa jotain 
uutta ja jotain vanhaa. murrikin sisarukset 
jäävät kuitenkin mysteereiksi.
e r k k I  t uom IoJa :  Häivähdys punaista 63

k IrJaa rv Iot
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■ b a k h t I a r I ,  m a r Ja n e h (2 0 0 7):  Mistään kotoisin. 
Suom. Leena Peltomaa. Otava, 368 s.

ä ly k ä s tä koh ta a m Is t en kom I Ik k a a

➤ Ruotsalaistunut maahanmuuttaja Bahar Iran-
doust päättää 22-vuotissyntymäpäiviensä jälkeen 
peittää päänsä. Hän naputtelee sukulaisilleen Iraniin 
sähköposteja, joissa listaa haluamiaan huivimalleja ja 
värivaihtoehtoja. Vanhemmat ovat kauhuissaan: Hui-
vi? Meidän tyttärellämme? Ei ikinä, me olemme libe-
raaleja ja sopeudumme yhteiskuntaan!

Baharin isä, entinen runoilija ja kustantaja, pais-
taa pitsoja ja ajaa taksia – sekä ihmettelee paikallis-
ten outoja tapoja: Limudiskot! Ikea! Hilloa lihapulli-
en kanssa! Ja joulukinkku, onko se symboli jollekin? 
Mieltä kylmää jatkuvasti sama huoli. Tekikö hän sit-
tenkään oikein tuodessaan perheensä Ruotsiin, toi-
veena parempi elämä.

Äiti yrittää parhaansa mukaan päästä selville uu-
den kotimaansa kielestä, mutta nyanssit tuotta-
vat tuskaa. Kaupan kassalla sanotaan kiitos, mutta 
milloin sanotaan »kiitos itsellesi», »kyllä kiitos» tai 
»kiitti mulle riitti»? 

M a r j a neh Ba k ht i a r in  (s. 1980) esikoiste-
os Mistään kotoisin vyöryttää esiin hykerryttävän 
henkilögallerian, jossa maahanmuuttajat ja Ruotsin 
valtaväestö törmäävät toisiinsa samojen ongelmien 
äärellä: pitäisikö sulautua vai säilyä? Millaisina näyt-
täytyvät ruotsalaiset iranilaisten silmin, entä iranilai-
set ruotsalaisten?

Ennakkoluulot eivät ole yksin ruotsalaisten omai-
suutta, vaan niitä löytyy riittämiin myös maahan-
muuttajilta. Kohtaamisista syntyy älykästä ja terävää 
komiikkaa, jossa ei ole häivähdystäkään kliseisistä 
asetelmista tai teennäisyydestä.

Kielellisesti ilottelevan, rönsyilevän ja myötätun-
toisen kerronnan pinnan alla on paljon kipua. Irani-
laistaustainen Bakhtiari osoittaa, kuinka rasittavaa 
on tulla jatkuvasti määritellyksi syntyperän mukaan. 
Kirjailija sanoo kyllästyneensä olemaan aina ensin 
maahanmuuttaja, sitten muslimi, sitten nainen ja 
vasta sitten oma itsensä.

Ennakkoluulojen rinnalla elää eksoottisuuden 

ihailu. Poikaystävänsä tiedostavalle äidille Bahar on 
tervetullut kulttuurinen lisäarvo – kunnes hän kiel-
täytyy pitämästä juuriaan minkäänlaisena ongelma-
na: »Mä en kuljeskele ympäriinsä ajattelemassa, et-
tä mä kuulun kahteen eri kulttuuriin, se kuulostaa 
ihan… se tuntuis ihan hölmöltä.» 

Asioiden turha monimutkaistaminen tympii niitä, 
joiden tavoitteena on elää aivan tavallista arkea. Ul-
kopuolelta tulevat »ymmärtäjät» puolestaan petty-
vät, kun kulttuuriset kaksoisidentiteetit eivät osoit-
taudukaan ongelmavyyhdeiksi.

Bakhtiar kirjoittaa näkyväksi myös sukupolvien 
välistä kuilua. Mistään kotoisin kuvaa osuvasti ah-
distusta, jonka maahanmuuttajat tunnistavat itses-
sään huomatessaan lastensa sopeutuvan uuteen ko-
timaahan. 

Kieli tuntuu katoavan, siinä missä perinteiset ta-
vatkin. Iranilaissyntyiset nuoret eivät koskaan tu-
le tietämään, miten sanotaan farsiksi »huora» tai 
»fuck you», vaikka he viljelevät ilmauksia ruotsin ja 
englannin kielellä päivittäin.

Samalla tavalla kielipuolen asemaan päätyvät van-
hemmat, jotka joutuvat nöyrästi pyytämään lapsil-
taan tulkkausapua asioidessaan virastoissa tai yrittä-
essään seurata uutisia. Tämä riippuvuussuhde antaa 
liian vähän tilaa toteuttaa länsimaista ilmiötä nimel-
tä murrosikä.

Avuttomuus riipaisee miestä, joka pohtii, kuin-
ka viiden tunnin lentomatka Iranista Ruotsiin riit-
ti muuttamaan hänet vastuunsa tuntevasta perheen 
päästä ihmiseksi, joka ei osaa edes pyytää kahvilassa 
lasillista vettä lapselleen.

Nuori polvi puolestaan tuntee jämähtäneensä tah-
tomattaan kiitollisuuden velkaan. Vaikka vanhemmat 
ovat tehneet päätöksen muutosta lapsilta kysymät-
tä, se on tehty lasten vuoksi. Syyllisyys vanhempien 
uhrauksista painaa raskaana, ja siihen etsitään helpo-
tusta yllättävin ratkaisuin. Riittäisikö muslimihuivin 
käyttö todistukseksi omien juurien arvostuksesta? 

Kipeät kohtalot on kuvattu niin hauskasti, että 
melkein koko ajan hihityttää. Samalla tulee hiukan 
syyllinen olo. Onko tälle kaikelle soveliasta nauraa, 
vaikkapa maahanmuuttajavanhempien huolesta pin-
keälle pohdinnalle:

»Ja sitten yhtenä päivänä, he tule esimerkiksi tuk-
ka keltaisena ja sano: Minä en ole se kuin sinä luulet. 
Mitä se tarkoitta? Sinä ymmärät? Meidän aikuisten 
täyty näytä lapsille, että historia ei voi unohta. He ei 
saa luulla, että me emme ole olleet tärkeät ihmiset ja 
paljon kulttuuri. Me saame olla ylpeitä. Miksi he luu-
le, että heidän täytyy värjätä tukka keltaiseksi?»

Bakhtiarin ruotsissa versoo maahanmuuttajien 
murteellinen puhe. L een a Peltom a a n suomen-
nos on erinomainen. •

Anna Pihlajaniemi

■ l e w I n,  mos h e w (2 0 06 ):  
Neuvostoliiton vuosisata. Like, 520 s.

neu vos tol I I ton v uos I s ata

➤ Neuvostoliitto ja reaalisosialismi vaikuttivat 
keskeisesti 1900-luvun kehitykseen. Englantilainen 
historioitsija E r i ch H o b sb aw n nimitti 1900-lu-
kua »lyhyeksi vuosisadaksi», joka ulottui »ensimmäi-
sen maailmansodan puhkeamisesta Neuvostoliiton 
luhistumiseen». Pennsylvanian yliopiston historian 
professori M o she  L e win , joka on maailman arvos-
tetuimpia Venäjän ja Neuvostoliiton tuntijoita, on 
kirjoittanut teoksen Neuvostoliiton vuosisata. Hä-
nelle »Neuvostoliitto on ja pysyy oleellisen tärkeänä 
osana dramaattista 1900-lukua». 

Lewin on tukeutunut uusiin arkistolähteisiin, joi-
ta hän on hankkinut systemaattisesti vuosien ajan. 
Avautuneiden arkistojen antaman aineiston myötä 
todellisuus alkoi näyttää aina vain »vivahteikkaam-
malta». Teos on Lewinin omien sanojen mukaan 
myös itsetutkiskelua, jossa hän tutkii oman tulkin-
tansa muuttumista. Lewin ei ole sellainen historioit-
sija, joka etsisi arkistojen kätköistä skandaalinkäryisiä 
dokumentteja, joiden pohjalta voisi väittää löytä-
neensä uutta ja ihmeellistä. 

Teos ei ole kronologinen ja systemaattinen esitys 
Neuvostoliiton historiasta, vaan Lewin nostaa esiin 
hyvin erilaisia asioita kuten vaikkapa neuvostojohta-
jien henkilöhistorioita.

Teoksen ensimmäisessä osassa paneudutaan Neu-
vostoliiton historian synkkään stalinismin kauteen. 
Lewin käsittelee 1930-luvun lopun suurta terroria ja 
antaa selvän yleiskuvan uhrien määrästä. Hän kui-
tenkin kritisoi rajusti tämän kauden ruumiiden las-
kemistyyliä ja kirjoittaa sarkastiseen sävyyn: »Niitä 
laskiessa kaikki kelpaa, kunhan ’kommunismin’ rikos-
rekisteri voidaan uittaa aina vain suuremmassa veri-
lammikossa. Kun tuon ismin kontolle luetaan vaik-
kapa 80 miljoonaa ruumista, voidaan hyvinkin kysyä: 
’Miksei saman tien kaksi kertaa enemmän?’» 

Lewin käy systemaattisesti lävitse terrorin vuosien 
uhrien lukumäärät. Vuosien 1930–1953 lähteiden mu-
kaan pidätettyjä oli 3 778 000, joista 786 000 teloi-
tettiin. Kaikkiaan Lewinin mukaan vuosien 1921–1953 
aikana »vastavallankumouksellisista rikoksista» pi-
dätettyjä oli yhteensä 4 078 816. Pidätetyistä 819 465 
tuomittiin kuolemaan ja 2 628 397 lähetettiin leireille, 
siirtoloihin tai vankiloihin. Stalinistinen teollistaminen 
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johti Lewinin mukaan noin »kymmeneen miljoonaan 
ylimääräiseen rauhanaikaiseen kuolemaan». Suuri osa 
heistä menehtyi vuoden 1933 nälänhädän aikana.

Teoksen keskeisin heikkous liittyy Neuvostolii-
ton historian tutkimuksen yleiseen metodologiseen 
heikkouteen eli tapaan selittää Neuvostoliiton 1930-
lukua Stalinin persoonan kautta. Niinpä Lewin kri-
tisoikin Neuvostoliittoa koskevaa tutkimusta sen 
liiallisesta keskittymisestä »johtajiin, toimijoihin ja 
ideologiaan, jotka kuvataan riippumattomina, histo-
riallisesta kontekstistaan irrotettuina tekijöinä». Hän 
esittää, että tarkasteltavaksi otettaisiin »laajempien 
yhteiskunnallisten ja poliittisten voimien muodos-
telmat sekä kullakin hetkellä mahdolliset vaihtoeh-
dot». Tästä huolimatta Lewin tukeutuu itsekin seli-
tyksissään usein Stalinin persoonaan. Hän kirjoittaa 
siitä, miten »maan kohtalo oli huomaamatta ajautu-
nut yhden psyyken armoille, vainoharhaisuuteen tai-
puvaisen persoonallisuuden, hahmon, jonka harteilla 
koko 1930-luvun paino nyt lepäsi».

Neuvostoliitosta on nykykeskustelussa tullut pit-
kälti »saatanan valtakunta», joka usein esitetään 
fasismia ja natsi-Saksaa tuomittavampana. Samal-
la vaaditaan eri maiden vasemmistoa tilille stalinis-
min rikoksista ja Neuvostoliiton tukemisesta kylmän 
sodan aikana. Näiden vaatimusten taustalla on pyr-
kimys samastaa stalinismin kausi ja neuvostohisto-
ria kokonaisuudessaan toisiinsa. Tähän näkemykseen 
Lewin ei yhdy. Hänelle Neuvostoliiton historia ei sa-
mastu stalinismin historiaan, jonka hän rajaa vuosien 
1930 ja1953 väliseen aikaan. 

»Stalinismista tulisi sen vaieta, joka väittää kuvai-
levansa myös jälkistalinismia ja Itä-Euroopan sosia-
lismia», kirjoittaa saksalainen, Humboldt-yliopiston 
Neuvostoliiton historian professori J ö rg Ba b e-
row sk i  punaista terroria käsittelevässä teokses-
saan. Tähän näkemykseen Lewin yhtyy. Hän korostaa 
Stalinin kuoleman ja Neuvostoliiton kommunistisen 
puolueen (NKP) 20. edustajakokouksen (1956) jälkei-
sen muutoksen suurta merkitystä. Vaikka Neuvos-
toliitosta ei tullut senkään jälkeen oikeusvaltiota, Le-
winin mukaan »enää ei ollut kysymys stalinismista». 
Hän toteaa, että 20. edustajakokouksen jälkeinen 
»aikakausi ei oikeuta kutsumaan Neuvostoliittoa ’pa-
han valtakunnaksi’, kuten lännessä yleensä tehtiin». 
»Neuvostohistorian ’ylistalinisointi’», jolla tarkoite-
taan stalinismin kauden venyttämistä molemmista 
päistä, on tullut muoti-ilmiöksi, ja Lewinin mukaan 
se »palvelee monen monituisia päämääriä – muttei 
historiantutkimuksen tavoitteita».

Neuvostoliiton historian tutkimuksen keskeisenä 
esteenä Lewin näkee propagandistisen »antikommu-
nismin», joka tarkoitushakuisesti nostaa Stalinin ja 
hänen hirmutekonsa etualalle. Lewinin mukaan se on 
»historian hyväksi- ja väärinkäyttöä», jota tarjotaan 
tieteellisenä tutkimuksena. 

Aikamme muoti-ideologiasta, totalitarismiteo-
riasta, Lewin toteaa: »Historiallisesti puutteellinen 
ja puhtaasti ideologinen totalitarismiteoria puoles-

taan auttoi salaamaan monia synkkiä lukuja länsi-
maiden historiasta – ensimmäisen maailmansodan 
käynnistävistä kauhistuttavista joukkoteurastuksis-
ta alkaen.»

Neuvostoliiton historia ei avaudu Lewinille aino-
astaan historian kauhukabinettina, jolta pitäisi nat-
si-Saksan tavoin kieltää täydellisesti historiallinen oi-
keutus. Hän viittaa siihen, että maa pelasti Euroopan 
natsivallalta, joka olisi ulottunut Brestistä Vladivos-
tokiin, ja kysyy: »Rohkenemmeko kuvitella, mitä nat-
sivalta olisi merkinnyt maailmalle?» Osittaista viitet-
tä Lewinin asettamaan kysymykseen antavat natsien 
Generalplan Ost -suunnitelma, joka olisi merkin-
nyt 50 miljoonan itäeurooppalaisen surmaamista tai 
pakkosiirtämistä Siperiaan. Lewinin mukaan Neuvos-
toliitto onnistui myös koulutuksessa, terveydenhuol-
lossa, kaupungistumisessa ja tieteessä. 

Kaikkiaan Lewinin teos on yksi parhaimpia suo-
men kielellä ilmestyneitä Neuvostoliiton historiaa 
käsitteleviä teoksia. •

Jouko Jokisalo

■ t uom IoJa ,  e r k k I  (2 0 06 ):  Häivähdys punaista. 
Helsinki: Tammi, 425 sivua.

t I I v I s tä t ek s t I ä  
J ä n n I t täv I s tä na I s I s ta

➤ Kun Suomen ulkoministeri kirjoittaa kirjan 
neuvostoystävänä tunnetusta äidinäidistään ja kom-
munistisesta isotädistään, teksti on tarkoin harkittua, 
ja se ottaa etäisyyttä. Viidelläsadalla sivulla ei puhuta 
kertaakaan mummosta tai tädistä, ei edes Hellasta tai 
Salmesta, vaan henkilöihin viitataan sukunimillä.

E r k k i  Tuomi o j a n teos Häivähdys punaista pe-
rustuu pääosin tiukasti dokumentoituihin lähtei-
siin. Dokumentteja on etsitty useista maista ja per-
heen kirjallisesta jäämistöstä. Päähenkilöiden vaiheet 
ovat varsin värikkäät, mutta asiapitoista runkoa ei ole 
koristettu monilla anekdooteilla. Sen sijaan tilaa on 
käytetty poliittisen historian selostamiseen. Monet 
viittaukset tunnettujen henkilöiden toimintaan syn-
nyttävät lukijan mielessä huuto- tai kysymysmerkkejä.

Lahjakkaat ja kielitaitoiset Mur r ik in  sisaruk-
set tulivat Virosta Suomeen opiskelemaan, Hella en-

sin ja Salme myöhemmin. Hella valmistui maisterik-
si, Salme sairasteli. Kumpikin omaksui sosialistiset 
aatteet ja avioitui. Hellan avioliitto Sulo Wuo l i -
j o en  kanssa päättyi eroon 1920-luvulla, samoin Sal-
men lyhyt liitto E in o Pek k a l a n kanssa. Molem-
missa tapauksissa puolisot olivat ajautuneet erilleen 
jo aiemmin.

Salmen poliittisesta kehityksestä Tuomiojalla on 
kovin vähän aineistoa. Joka tapauksessa läheinen suh-
de O t to Wil l e  Kuus i seen muodostui hänelle 
merkittäväksi. Tuomioja väittää Salmen ja Otto Wil-
len suhteen alkaneen vasta kansalaissodan jälkeen: 
toista kuitenkin kertoo monissa muistelmissa esiinty-
vä maininta, että Salmella oli kansalaissodan aikana 
»tehtävänä vastata Kuusisen turvallisuudesta». Sa-
nonta voi tuskin olla muuta kuin virallinen selitys Sal-
men jatkuvalle esiintymiselle miehen seurassa. 

Salme Pekkala matkusti vuonna 1920 Englantiin 
Kominternin rahoituksella, oli perustamassa kom-
munistista puoluetta ja toimi puolueen taustavaikut-
tajana kuolemaansa saakka. Hän työskenteli yhdessä 
R a j a ni  Pa l me D ut t in kanssa, josta tuli hänen 
toinen aviomiehensä. Palme Duttin nimi on monil-
le tuttu hänen 1970-luvulla suomennetusta Interna-
tionaali-kirjastaan. Salme ja hänen miehensä pitivät 
yhteyttä Hellan tyttäreen Va ppu Tuomi o j a a n , 
ja Erkki Tuomioja muistaa pariskunnan eläneen Lon-
toossa poliittisesti aktiivista mutta hiukan eristäyty-
nyttä ja askeettista elämää.

Hella Wuolijoen elämäntapa oli erilainen. Hän me-
nestyi sotakeinottelijana, vaurastui, oli sosiaalisesti 
aktiivinen ja vieraanvarainen, kirjoitti monia menes-
tysnäytelmiä mutta toisaalta ei osallistunut minkään 
puolueen toimintaan. Vaikka Hella kertoo muistel-
missaan harrastaneensa nuorena »raittiutta ja siveyt-
tä», silloisen muodin mukaisesti, kieltolaki ei estänyt 
häntä kestitsemästä vieraitaan viinikellarin antimilla, 
eikä rakkauselämä rajoittunut nuorena solmittuun 
avioliittoon. Tuomioja kertoo muutamasta tärkeäm-
mästä miessuhteesta mutta antaa ymmärtää, että 
miehiä oli useampia ja että Hella piti myöhemminkin 
heihin yhteyttä kirjeitse. 

Wuolijoen näytelmät kertovat usein sopimatto-
mista ja ideologiset rajat ylittävistä rakkaussuhteista, 
joihin onnellinen loppu istuu huonosti. Mistä voisi 
odottaa sosialistisen naismaisterin löytävän sopivan 
puolison? Hellalta vakinainen elämänkumppani jäi 
löytymättä. 

Poliittisesti Wuolijoki jäi maailmansotien välise-
nä aikana väliinputoajaksi. Tannerin sosialidemokraa-
tit olivat liian oikealla, vasemmistolaisemmat sosi-
alistipuolueet kiellettiin toinen toisensa jälkeen, ja 
niiden toiminta keskittyi entistä vahvemmin työvä-
estöön. Hellan ystävyyssuhteet ulottuivat poliitti-
sen kirjon laidasta laitaan mutta liikkuivat aina joh-
tavissa ja älymystöpiireissä. Tuomioja kertoo Hellan 
ainakin pyrkineen olemaan hyvä työnantaja sahan ja 
kartanon työläisille sosialististen aatteidensa vuoksi, 
mutta hän toteaa toisaalla Hellan empaattisten piir-
teiden olleen varsin rajalliset. Toiset muistelijat ovat 
kuvanneet kartanon emäntää henkilöksi, joka yhte-
nä hetkenä selosti innolla työläisten oikeuksia ja hiu-
kan myöhemmin saattoi sättiä alaisiaan kovin sanoin. 

Hellan vieraana asunut B erto lt B r e cht jul-
kaisi vuonna 1942 näytelmän Setsuanin hyvästä ihmi-
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sestä, joka esiintyi kahdessa roolissa: kilttinä hyvän-
tekijänä ja kovaluonteisena serkkuna, joka huolehti 
raha-asiat kuntoon. Tällainen kaksinainen luonne 
tuntuu olleen myös Wuolijoella.

Tuomiojan teoksen uutta aineistoa ovat tiedot 
palveluksista, joita Wuolijoki teki Neuvostoliitolle. 
Vappu Tuomioja on kertonut Hellan kirjoittaneen 
1930-luvun lopulla poliittisia katsauksia Neuvostolii-
ton lähetystölle. Näitä äitinsä paheksumia katsauksia 
Erkki Tuomioja ei ole onnistunut saamaan käsiinsä, 
vaikka hän onkin päässyt näkemään eri maiden muu-
ta tiedusteluaineistoa.

Wuolijoki määriteltiin epäilyttäväksi henkilöksi se-
kä Englannin että Neuvostoliiton aineistoissa, ja sama 
näkemys oli myös Suomen turvallisuuspoliisilla. Ai-
neisto ei kuitenkaan osoita selkeästi, harjoittiko Hella 
varsinaista vakoilua Neuvostoliiton hyväksi vai rajoit-
tuivatko hänen palvelunsa epävirallisten kontaktien 
välittämiseen ja periaatteessa julkisen tiedon seulo-
miseen ja kommentointiin. Sodanaikaisen maanpe-
tosoikeudenkäynnin asiakirjat esitellään laajasti, mut-
ta tapahtumien monet yksityiskohdat jäävät siltäkin 
osin avoimiksi.

Häivähdys punaista päättyy ihmetykseen siitä, mi-
kä sai Murrikin sisarukset palvelemaan kommunismia 
»sen stalinistisessa muodossa». Tässä on teoksen kes-
keinen heikkous. Päähenkilöiden luonteista ja motii-
veista kertovaa aineistoa on niin niukasti, että lukija 
joutuu vain arvailemaan, millaiset olivat Hellan tai Sal-
men keskeiset elämänarvot. Henkilökohtaisia kirjeitä 
ei ole montaa, ja muutamat muistiinmerkityt lausah-
dukset kuitataan toteamuksella: »Murrikin sisaruksil-
la oli taipumus dramaattiseen liioitteluun.» •

Kerttu Loukola

■ p oe ,  e d g a r a l l a n (2 0 06 ):  Kootut kertomukset.  
Suom. Jaana Kapari. Teos.

»m u I s t I I npa not a m er Ik a n 
k Ir Ja l l I sen h I s tor I a n h y vä k s I »

➤ Edgar Allan Poe (1809–1849) on pantu paljon var-
tijaksi. Hänen on sanottu keksineen sekä fantasia- , 
kauhu-, jännitys- että dekkarikirjallisuuden. Tarkas-

ti ottaen väite ei pidä paikkaansa – edellä mainituil-
le lajeille löytyy esikuvia 1700-luvulta ja kauempaakin. 
Da nt en Helvetti on kauhukirjallisuutta, muun ohel-
la. Lajit nojaavat sumuun.

Uutta ja perustavanlaatuista lienee se, että Poe 
oli täysverinen romantikko ja käsitteli aiheitaan ro-
mantiikan sapluunassa. Hän on meille tuttu; joistakin 
teksteistä huokuva tieteisusko on sekin osa roman-
tiikkaa. Tässäkin 1800-luku on nykyajan esihistoriaa.

Kuitenkin Poe on myös jollakin ratkaisemattomal-
la tavalla toinen, outo tyyppi. Suuri amerikkalainen 
dekkarikirjailija Ro s s  M acD o n a l d puhui Poen ali-
tuisen syyllisyyden kalvamasta mielestä. Ehkä hänessä 
oli vähän U un o K a il a s ta . Poen huumeiden käy-
töllä on niin ikään spekuloitu. Romantiikkaa sekin. 
Ehkä hän kuoli arkisesti viinaan. »On esimerkiksi vain 
harvoja erikoislaatuisen syvällisiä miehiä, jotka eivät 
tuntisi mieltymystä pulloon. Olisi hauska tietää, onko 
tämä mieltymys mainitunlaisen syvällisyyden yllyke 
vai pikemminkin sen pätevä todiste», kirjoitti Poe, ei-
kä se välttämättä ollut ironiaa.

Poe on tietenkin tuttu ja tunnustettu vanhastaan, 
hänen runojaan on käännetty ja kertomuksiaan jul-
kaistu monenlaisina laitoksina. Esimerkiksi Sapo-sar-
jassa on ilmestynyt kaksi kokoelmaa jännityskerto-
muksia (numerot 141 ja 177). Nyt ensimmäistä kertaa 
kaikki kuusikymmentäkuusi kertomusta löytyvät 
Ja a n a K a pa r in  suomentamina ja kokoamina sa-
mojen salatieteellisen mustien kansien välistä.

Tuloksena on tuhatsivuinen järkäle. Se ei kulje 
matkalla mukana, eivätkä käsivarret jaksa sitä ilta-
lukemisena kannatella. Koottuja kertomuksia lukee 
pitkään ja hartaasti. Vaikka Poen nimiin pantuja laje-
ja pidetään yleisesti viihdekirjallisuutena, mikään ke-
vyt pala tämä teos ei sisällöllisestikään ole. Käännös- 
ja toimitustyön mittavuutta voi arvailla.

Kapari on liittänyt kirjan loppuun selitysosan, jo-
ka tulee tarpeeseen. Kootut kertomukset on myös ai-
kansa filosofian ja salatieteiden antologia. Se kantaa 
mukanaan 1800-luvun alkupuolen kulttuurihistoriaa: 
paljon tuttua, mutta myös paljon unohtunutta. Kuka 
enää muistaa, mikä on fiorituuri tai kaprioli tai pal-
jonko on Pariisin jalka? 

Toisaalta Poe on kiinni siinä klassisessa länsimai-
sessa sivistysperinteessä, joka nyt on katkennut. 
Kreikka, latina ja filosofian klassikot ovat tuttuja, ja 
vain tämän tuttuuden ansiosta niitä voi käyttää viih-
teen elementteinä, vain sitä kautta niiden kustan-
nuksella voi irvailla, kuten Poe tekee kirjoittaessaan 
tahallaan menneisyyden suuruuksien nimiä väärin tai 
sekoittaessaan heidän ajatuksiaan.

Mukana on siis kaikki se, mistä Poe muistetaan: 
seinään elävältä muuratut ystävät, muumiot ja ilma-

pallomatkat kuuhun. Kertomuksista kuuluisimpia on 
Usherin talon häviö, jonka Jean Epstein filmasi vuon-
na 1928 ja joka jäi elämään myös elokuvan historian 
merkkiteoksena. Kyseinen kertomus saattaa antaa 
vastauksen siihen, miksi Poe on jatkuvasti pysynyt 
ajankohtaisena eli klassikkona. Synkeän talon vieras 
kuulee »murtamisen ja hajottamisen äänet» ja kokee 
kauhun, jolla ei ole syytä tai kohdetta tai selitystä.

Ch a nd l er  totesi eräässä esseessään, ettei dek-
karikirjallisuus tuota klassikkoja käyttäen Poeta yh-
tenä esimerkkinä. No, Chandler meni ja loi nuo klas-
sikot itse. On totta, että jälkipolvet ovat 150 vuoden 
aikana kirjoittaneet monta jännittävämpää, kauhis-
tuttavampaa ja nokkelampaa kertomusta. Poe saat-
toi kuitenkin olla ensimmäinen, joka iski kiinni nyky-
aikaiseen kauhuun.

Tarvittiin kolme vuosikymmentä maailmansotaa 
(1914–1945) ja yksilöllisyyden voittokulku, kunnes tuo 
selittämätön kauhu oli muuttanut ihmisen sisälle. 
Poe on nykyihmisen kuvaaja.

Kun Baud el a ir e  aikanaan ranskansi Poen, sala-
poliisin ja dandyn arkkityypit menivät iloisesti sekai-
sin ja syntyi yksi 1900-luvun viihteen ja taiteen pe-
rushahmoista – se öisten katujen yksinäinen kulkija, 
jota H aw k s in elokuvassa esittää B o g a rt ja M el-
v il l en elokuvissa A l a in D elo n ja J e a n- Paul 
B el mo nd o.

Näinkin taide polveilee.
Kaiken tutun ohella Kootut kertomukset tarjo-

aa myös yllätyksiä. Tällaisia ovat Poen piikit kirjal-
lisuudentutkimuksen ja sanomalehtijulkaisemisen 
suuntaan. Sellaiset jutut kuin Baragrafin äksäämi-
nen tai Herra Kuka Lien kirjallinen elämä ja tämän 
»Muistiinpanot Amerikan kirjallisuuden hyväksi» 
ovat kevyesti vitsiksi naamioituja valituksia kirjailijan 
taloudellisesta turvattomuudesta ja suojaamatto-
muudesta päätoimittajien ja kustantajien edessä.

Toisinaan ahdistuksen ja kauhun vastapainoksi tu-
lee tukeva huumori. Kertoessaan siitä, miten varhais-
kypsä Toby jo seitsemän kuukauden iässä kieltäytyi 
jyrkästi allekirjoittamasta raittiuslupausta, Poe ku-
martaa itselleen R a b el a i s ’l l e . 

Tohtori Tarrin ja professori Fetherin menetelmä 
kertoo mielisairaalasta, jossa hullut ja hoitajat ovat 
vaihtaneet rooleja. Kertomus on sen verran osuva, 
että pitäisi oikeastaan tarkistaa, muistiko Foucault 
liittää Poen Tarkkailla ja rangaista -teoksensa lähde-
luetteloon.

Ja jos kollegoita kiinnostaa, antaa Poe pätevän 
neuvon myös lehtikirjoittamiseen »ensimmäisen sa-
lapoliisin» C. Auguste Dupinin suulla: »Ylettömällä 
syvällisyydellä me hämmennämme ja heikennämme 
ajatuksen; ja liian pitkällisellä, keskittyneellä tai suo-
ralla tutkistelulla pystymme häivyttämään taivaan-
kannelta vaikka itsensä Venuksen.» •

Veli-Matti Huhta

kertoessaan siitä, miten 

varhaiskypsä toby jo seitsemän 

kuukauden iässä kieltäytyi 

jyrkästi allekirjoittamasta 

raittiuslupausta, Poe kumartaa 

itselleen rabelais’lle. 
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Anni Sumari (toim.)  
ÓDINNIN RATSU 

Parempaa luettavaa!

Kyllikki Villa
PAKOMATKALLA

Richard Holloway
KUINKA RAAMATTUA 
LUETAAN

Dubravka Ugresic 
KIPUTILAHALLITUS

Rakastetun Vanhan 
rouvan lokikirjan 
tekijän uutuus. Tällä 
matkallaan Villa 
pakenee kipeätä 
elämäntilannettaan, 
ensin Lissaboniin 
– sen jälkeen kaikki on 
mahdollista. Vaikka 
jääminen keskelle 
Atlanttia, St Helenan 
saarelle. 
(ovh 29€)

Eddan skandinaaviset 
jumaltarut vihdoin 
suomennettuna 
myyttikokoelmana. 
Groteskit ja jylhät 
tarinat vievät 
lukijan huikeaan 
fantasiamaailmaan. 
(ovh 29€)

Holloway kertoo 
oivaltavasti, 
kuinka Raamattu 
on vaikuttanut ja 
vaikuttaa edelleen 
ihmisten elämään, 
pitivätpä he 
kirjaa kulttuuri-
historiallisena 
myyttikokoelmana, 
tai Jumalan 
omaelämäkertana. 
(ovh 16€)

Ei paluuta takaisin, 
ei tietä eteenpäin. 
Ei maata, ei kotia, ei 
kieltä. Hajonneesta 
Jugoslaviasta paenneet 
nuoret etsivät 
elämäänsä uudelleen 
Amsterdamissa. 
(ovh 26€) 

■ a a r n I pu u,  t I I a  (2 0 0 7):  
Ei ole miestä eikä naista. se ta ry., 104 s.

p y h ät I h m Iset,  va I h t u vat va at t e et

➤ Kun Helsingin Sanomat listasi tammikuussa 
vaalikirjoja, näiden joukkoon oli kelpuutettu myös 
Ti i a  A a r nipuun Ei ole miestä eikä naista, joka on 
queer-teoreettinen tutkielma keskiajan ristiinpukeu-
tuvista pyhimyksistä. On toki mahdollista, että myös 
SanomaWSOY:ssä on omaksuttu iskulause »henkilö-
kohtainen on poliittista», mutta käytännössä lehden 
listauksessa taisi olla kyse vain päätöksestä luetel-
la kaikki ehdokkaiden vaalien alla julkaisemat teok-
set. Puoluepoliittista sisältöä tästä nimenomaisesta 
teoksesta ei löydy riviäkään. Poikkeava kirja on myös 
siinä, että se pohjaa suoraan Aarnipuun uskontotie-
teen pro gradu -työhön, joita harvemmin julkaistaan. 
Lukijalle tämä näkyy lähinnä teoksen suppeudessa, 
analyysin taso ei nimittäin anna moitteen sijaa, ku-
ten laudatur-arvosanan perusteella voi odottaakin. 
Kirjan on kuitenkin julkaissut Seksuaalinen tasaver-
taisuus ry., joten sen voi ajatella olevan suunnattu 
akateemista maailmaa laajemmalle yleisölle.

Keskiajan kristillisyyteen erottamattomasti kuu-
luvaan pyhimyselämäkertojen lajiin ilmestyi jo 400-
luvulla tarinoita naisista, jotka pukeutuivat miesten 
vaatteisiin ja elivät luostareissa munkkeina. Nämä 
kertomukset elivät läpi keskiajan ympäri Eurooppaa 
osana kristillistä kansanperinnettä. Ristiinpukeutu-
jista nykyään tunnetuin on varmasti soturipyhimys 
J e a n ne d’A rc ,  mutta Aarnipuun huomion koh-
teena on neljä lähempänä luostari- ja marttyyri-ihan-
netta ollutta ristiinpukeutujaa. Heidän legendoihinsa 
Aarnipuu kohdistaa queer-luentaa, pyrkimyksenään 
löytää ja hajottaa tarinoihin sisältyviä itsestään selviä 
oletuksia sukupuolten läsnäolosta tai -olemattomuu-
desta. Yhtä paljon – paikoin enemmänkin – kuin itse 
kertomuksia Aarnipuu analysoi niiden aiempaa tut-
kimusta, jota onkin vaikea olla näkemättä toisinaan 
perustavanlaatuisten ennakko-oletusten kyllästämä-
nä. Eräs tutkija esimerkiksi olettaa, että kauneuden 
herättämä halu on välttämättä heteroseksuaalista, 
siitä huolimatta että kyse on miehen himosta miehe-
nä pitämäänsä henkilöä kohtaan.

On jokseenkin selvää, että keskiaikainen sukupuoli-
ajattelu erosi nykyisestä; miten paljon, onkin jo toinen 
kysymys. Thomas Laqueurin mukaan keskiajalla suku-
puolta pidettiin jatkumona, jossa anatomiset erot ei-
vät olleet määräävä tekijä vaan seuraus metafyysisem-
mästä sukupuolisuudesta. Onkin kiehtovaa huomata, 
miten alkuperäisaineiston ja siitä tehtyjen tulkintojen 
rinnakkaisanalyysissä 1900-luvun kirjoittajat näyttäy-
tyvät paljon antiikin ja keskiajan lähteitä joustamat-
tomampina sukupuolilokeroinneissaan. Ensilukemalta 
voi ajatella, että tämä johtuisi heidän omaksumastaan 
tieteen kulttuurista, jossa on sitouduttu selvärajaiseen 

analysointiin ja ilmiöiden luokitteluun. Taipumus 
luokitteluun on kuitenkin ihmisen perusominai-
suuksia, ja yksi uskonnon alueen tunnusmerk-
kejä on juuri kiinnittyminen luokittelun kannal-
ta ongelmallisiin tapauksiin. Sukupuoliajattelussa 
näyttää siis tapahtuneen todellista muutosta. 

Aarnipuun analysoimista teksteistä mielen-
kiintoisimpana pidin 400-luvulta peräisin olevaa 
Marinan legendaa, joka kertoo salaa luostarivel-
jeksi ryhtyneestä naisesta. Luostarin lähellä asuva 
nainen väittää kuitenkin Marinan (Marinuksen) 
saattaneen hänet raskaaksi. Marinus ei miten-
kään kiistä tätä, joten hänet karkotetaan luosta-
rista. Erityisen kiinnostavaa tekstissä on persoo-
napronominien käyttö: Wil l i a m C a x to nin 
1400-luvulla tekemässä englanninkielisessä kään-
nöksessä pyhimys on lapsuudessaan »she», mutta 
kun hänet otetaan munkiksi luostariin, kirjoittaja 
alkaa käyttää hänestä pronominia »he». Tämän 
jälkeen hän on »she» vain isänsä ja oman kuole-
mansa yhteydessä. Näin on Aarnipuun mukaan 
myös legendan bysanttilaisissa versioissa, mikä to-
distaa varsin selvästi, että ajatus sukupuolen häi-
lyvyydestä ei ole vain tutkijan luoma konstruktio.

Kyseinen esimerkki osoittaa kuitenkin myös 
sen, että Marinan/Marinuksen potentiaali olla nai-
nen ei kadonnut täysin hänen munkiksi ryhty-
essäänkään, sillä kuolemassa hän palautui tähän 
naisen rooliin. Jos kyse oli ollut »Kristukseksi pu-
keutumisesta», kuten Aarnipuu esittää, miksi nä-
mä vaatteet katosivat kuolemassa, jonka tulkittiin 
pyhimysten kohdalla tarkoittavan sekä liittymistä 
Kristukseen taivaassa että ruumiillista läsnäoloa 
elävien kristittyjen keskuudessa? Aarnipuun esit-
telemä sukupuolten välissä olevan eunukin rooli ei 
sekään tunnu sopivan yhteen sen kanssa, että py-
himyksellä on tässä rooli myös lapsen isänä. Lisäk-
si kristillisten pyhimyskulttien tutkimuksessa on 
usein syyllistytty mitätöinteihin hyvin monella sa-
ralla, ei vain suhteessa sukupuoleen, jonka kyseen-
alaistamattomuutta Aarnipuu kritisoi. Pyhimyk-
set on usein pelkistetty erehdyksessä syntyneiksi 
symboleiksi ja heidän elämäkertansa järjettömäksi 
ja »pseudohurskaaksi» viihteeksi. Onneksi monis-
sa tutkimuksissa kuitenkin tunnustetaan myös py-
himysten rooli osana kristittyjen sosiaalisia verkos-
toja sekä heidän teologinen ulottuvuutensa.

Naistutkimus ei aina avaudu helposti edes mui-
den humanististen alojen tuntijoille. Omat tutki-
musmatkani sen pariin ovat olleet satunnaisia, ja 
olenkin pyrkinyt ottamaan ne joskus jopa itsetar-
koituksellisina yrityksinä kääntää ajatteluani het-
kittäin aivan toisenlaiseen asentoon. Käsittääkse-
ni juuri tähän ainakin osa naistutkijoista pyrkiikin, 
vaikka en olekaan varma, tavoitanko juuri sen toi-
seuden, minkä he yrittävät esittää. Itse koin hel-
pommaksi lukea Aarnipuun teosta aatehistorian 
näkökulmasta, analyysina siitä, kuinka muuttuvai-
sia perustavanlaatuisinakin pitämämme käsityk-
set ympäröivästä todellisuudesta ovat. Jos queer-
näkökulmaa tarvitaan tämän muuttuvaisuuden 
esiintuomiseen, on se silloin perustellut itsensä. •

Mikko Heimola

Pyhimyselämäkertoihin  

ilmestyi jo 400-luvulla tarinoita 

naisista, jotka pukeutuivat 

miesten vaatteisiin.



 Bratislava, Slovakian pääkaupunki, on 
sijaintiinsa nähden syrjäinen paik
ka. Jos satunnaiselta suomalaiselta ky
syisi Bratislavan sijaintia, sormi voi

si osoittaa miltei minne tahansa itäisen Euroo
pan kartalla.

Bratislavan nurkkakuntaisuus on outoa sii
hen nähden, että se sijaitsee strategisella pai
kalla. Katsoopa karttaa pohjoisesta etelään tai 
lännestä itään, Slovakia ja Bratislava ovat Kes
kiEuroopan keskipisteessä. 

Vuosisadan ajan Bratislavaan on kuitenkin 
suhtauduttu pelkkänä Wienin lähiönä. 

Enää se ei ole edes bisneksen portti Itä
Eurooppaan, koska maan korruptoitunei
suus on karkottanut länsimaisia investointeja. 
Vaikka poliittinen epävarmuus vaivaa jokaista 
eu:n uutta jäsenvaltiota, Slovakia tuntuu kuu
luvan samaan sarjaan kuin Romania ja Bulga
ria. Matkustaessa pohjoiseen, valtio valtiolta 
ylös ItäEurooppaa, tuntee saapuvansa itse asi
assa yhä lännemmäksi.

Syy Bratislavan nurkkakuntaisuuteen lienee 
siinä, että Slovakia ei ole selvinnyt historias
taan. Se tuntuu jopa katukuvassa. Historiasta 
on valittu näytteille keisarillisen ajan koristeet 
mutta pyyhkäisty piiloon koko poliittisen ter
rorin aikakausi.

Keskellä kaupunkia on esimerkiksi käytävälaat
ta, jonka reliefi toimii muistona 1600luvun 
noitavainoille Slovakiassa. Missään ei kuiten
kaan näy muistomerkkejä niille miljoonille ih
misille, jotka hävitettiin 1900luvun poliittisis
sa vainoissa. Valikoiva muistaminen kärjistyy 
historiallisessa museossa. Museo koostuu use
asta pienestä näyttelystä, joista yksikään ei pal
jasta Slovakian 1900lukua.

Jos Bratislavan katukuvaa vertaa vaikkapa 
Budapestin julkisivuun, erot historiantajussa 
käyvät ilmeisiksi.

Historia 
helppo oppia, vaikea kohdata

Budapest on täynnä muistolaattoja. Myös 
poliittista terroria muistellaan vakavasti. Kau
pungin parhaalle paikalle on rekonstruoi
tu »Kauhujen talo», jossa sijaitsivat fasisti ja 
kommunistikausien päämajat. Talon fasadia 
kiertää surunauhana kynttilöiden ja valoku
vien rivi. 

Vajaa 20 vuotta sitten Unkarin kansallis
museo näytti kuitenkin vielä samalta kuin 
Slovakian historiallinen museo. Verrattuna 
pohjoiseen naapuriinsa Unkari tuntuu siis sel
vittäneen suhteensa historiaan huikeaa vauh
tia.

Kokonaan toinen juttu on se, miten yksittäi
set unkarilaiset kohtaavat historian opit nyky
päivänä. Me turistit saamme siitä vain aavis
tuksen. Asuin kaksi kuukautta Budapestissa, 
ja parasta mitä opin lienee se, että unkarilai
set ovat itse aivan yhtä hämmentyneitä maan
sa poliittisesta tilanteesta kuin me turistit. 
Hekään eivät osaa selittää, kuinka »syvälle» 
yhteiskuntaan oikeistolaisen opposition suosio 
yltää ja miksi.

Poliittista keskustelua, jopa kosketusta sii
hen, pyritään Unkarissa pikemminkin vältte
lemään. Siinä mielessä historian poliittisuuden 
julkituonti ei ole paljoakaan auttanut unka
rilaisia. Jossakin muodossa ihmisten täytyisi 
kuitenkin jatkaa myös poliittista keskustelua. 
Tulevaisuudesta on opittava puhumaan muu
tenkin kuin irtiottona menneisyydestä.

Me turistit ihmettelimme, miksi sanoma
lehtien kierrätys ei toimi talossamme, kunnes 
meille kerrottiin, että unkarilaiset eivät juuri
kaan lue lehtiä, koska niihin ei uskota. Saman
lainen selitys löytyi sille, miksi unkarilaisilla 
tvkanavilla pyörii lähinnä elokuvia. Asiaohjel
miin tai ylipäänsä asiamediaan ei täällä uskota. 
Historiasta on opittu epäluulo kaikkea sellaista 
kohtaan, mikä saattaa sisältää propagandaa.

Se on erittäin tervettä paranoiaa verrattu
na slovakialaiseen amnesiaan. Epäluulon ilma
piirissä kukoistavat kuitenkin myös poliittiset 
ääriliikkeet. Ne eivät ole kaukana 1930luvun 
fasistisista järjestöistä. Esimerkiksi maailman
kuulu antisemiitti, äskettäin vankilatuomios
taan vapautettu Dav Id Irv I ng, oli kutsut
tu Unkariin kansallispäivän juhlapuhujaksi 15. 
maaliskuuta. Irving sai puhua vapaasti Hösök 
Terillä, Sankarien Aukiolla. 

Olimme sattumalta katsomassa tilaisuut
ta aukion laidalta, edes tajuamatta, millaisesta 
juhlasta oli kysymys. Äärioikeistolaisen puolu
een juhlatilaisuus näytti leppoisalta perhejuh
lalta, jossa kukaan ei ollut humalassa ja kaikki 
kuuntelivat kiltisti.

Muutama tunti myöhemmin samalle aukiolle 
kerääntyivät samojen poliittisten piirien huli
gaanit, seuranaan varmasti muitakin jännitys
tä kaipaavia. Tällä kertaa Budapest kuitenkin 
säästyi kaaokselta, joka oli oikeistolaisten voi
mien siunaama – he jopa esittivät toivomuk
sen parlamentissa, että poliisijoukkoja kaduilla 
vähennettäisiin ja kumiluotien käyttö kiellet
täisiin.

Oli varmasti ensimmäinen kerta, kun kuu
lin oikeistolaisen puolueen toivovan poliisien 
vähentämistä kaduilta. Kuitenkin nyt, kun 
palailemme hitaasti kohti Suomea ja luemme 
eduskuntavaalien järkyttäviä tuloksia, ajatuk
set kansakunnan paranoiasta ja amnesiasta pa
lautuvat taas mieleen. Mitähän kaikkea Suomi 
on halukkaasti unohtanut 1930luvustaan? •

■ Markku Soikkeli on kotimaisen kirjallisuuden 
lehtori Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut 
miestutkimukseen ja romansseihin sekä tieteis- 
ja fantasiakirjallisuuteen.

kolumni Markku Soikkeli

 

oli varmasti ensimmäinen kerta, kun kuulin oikeistolaisen puolueen  

toivovan poliisien vähentämistä kaduilta.
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