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"KIRJAILIJALTA PUUTTUVAT tärkeimmät edellytykset: selvä 
perspektiivi, suuret näköalat, eettinen ja henkinen asennoi-
tuminen, terävä johtopäätösten tekotaito, mitkä kaikki kuu-
luvat Jussi Talven todella suuren sotaromaanin ansioihin. 
– –  "Tuntematonta sotilasta" ei kenties olisi tarvinnut syyt-
tää näin paljosta epäjohdonmukaisuudesta ja epätarkkuu-
desta, jos hän olisi kirjoittanut sen vielä ainakin kertaalleen. 
– – Linna ei myöskään ole jaksanut kirjoittaa kirjaansa itse-
näisesti: sotaromaanin lajinäytteenä se on täysin traditio-
naalinen. – – "Tuntematon sotilas" on paksu, mutta ei suuri 
sotaromaani.”

Toini Havu, Helsingin Sanomat 19.12.1954

”REALISTISEN SOTAROMAANIN tärkein klassikko on Väinö 
Linnan jatkosotaa kuvaava teos Tuntematon sotilas (1954), 
joka on Suomen rakastetuimpia romaaneja. 1900-luvun lo-
pulla se nimettiin mielipidekyselyssä vuosisadan merkittä-
vimmäksi teokseksi. Sitä on myyty yli miljoona nidettä, ja ne-

kin, jotka eivät ole teosta lukeneet, tuntevat sen 
pääpiirteittäin – – elokuvaversion ansiosta."

Aleksis 9. Äidinkieli ja kirjallisuus. 2009

”TULIPAS TUOSSA lukastua tuo Tuntematon 
sotilas. P****A KIRJA! En suosittele, en to-
dellakaan kannata sen lukemista, mutta pak-

kohan tuo on lukea: kuuluu yleissivistyk-
seen. – – Kirjan ensimmäiset 100 sivua 

on täyttä bullshittiä. Ei tapahdu mi-
tään. Ainoastaan istutaan ja puhutaan 
’affenista’.  – – Kaiken kaikkiaan kir-
jasta huokuu ennen kaikkea katke-
ruus, rahan himo ja en kyllä tiedä 
minkä sorttisia huumeita tätä kirjaa 
kirjoittaessa ollaan vedelty, mutta 
huhhuh...."

Miriam, ’Cause I’m goin’ Crazy 
-blogi 18.11.2012

Tässä numerossa pohditaan 
kaanonia.

– Roosa

2/2013

  32 Tua Harno: Ne jotka jäävät

  33 Katja Kettu: Piippuhylly

  34 Monika Fagerholm: Lola ylösalaisin



OLET SIVULLA 4 OLET SIVULLA 5

Modernismista 
ja oman aseman 
muotoutumisesta

Minut on luettu modernis-
teihin. 50-luvun polveen. 
Pieneen ryhmään otavalai-
sia kirjailijoita, joiden kustannusvir-
kailija oli Tuomas Anhava. Modernis-
tin titteliä ei ihan heti annettu. Vuonna 
1954 Otava julkaisi novellikokoelmani 
ja Manillaköysi ilmestyi vuonna 1957. 
Vähän myöhemmin Pentti Holappa 
määritteli radiossa minun olevan Rans-
kan uuden aallon kanssa samassa re-
aaliajassa. Se merkitsi modernistiksi 

leimaamista. Sitä ei tehnyt suinkaan 
kukaan Otavassa vaan Holappa, joka 
oli toisen kustantamon kirjailija. Ho-
lappa oli tavallaan modernistien syr-
jäyttämä, mistä hän oli katkera. Täl-
löin Manillaköysi huomattiin ja notee-
rattiin myös kirjallisuuspalkintoja jaet-
taessa. Kai minä sen myötä myös muu-
tin kirjoitustapaani.

Minä aloin vahvistua vasta Manilla-
köyden jälkeen ja sen käännösten ilmes-
tyttyä ja pääsin sisään modernistien kan-
taryhmään. Nyt minä kai sitten kuulun 
siihen yhdessä Paavo Haavikon, Marja-
Liisa Vartion, Antti Hyryn ja Tuomas 
Anhavan kanssa. Arvo Turtiainen ky-
syi minulta aikoinaan, miksi minä sii-
hen jengiin menin, anhavalaisten jouk-
koon. Hänen mielestään en kuulunut 
sinne. Heidät kuulemma unohdettaisiin 
pian. Ei heitä kuitenkaan ole unohdettu 
70 vuoteen. 

Halusin kuitenkin kuulua jonnekin. 
WSOY:ssä olin jo melkein sisällä. Siellä 
oli pidetty Manillaköydestä 
ja novellit olivat saaneet 
hurjan lähdön. Ainoastaan 
sopimus puuttui. Tuttuja 
siellä oli Mikko Kilpi, joka 
oli kustannustoimittaja Hä-
meenlinnasta. Anhavaa minä en ollut ta-
vannut ennen hänen soittoaan. 

T. S. Eliot oli meidänkin esikuva. Hä-
nellä on ollut voimakas vaikutus eten-
kin Haavikkoon. Vaikutteita sain kave-
reilta ja melkein pakko oli lukea mo-
dernia ruotsalaista kirjallisuutta. Sieltä-
hän se modernismi tavallaan Otavaan-
kin tuli. Heikki Reenpää oli pari vuotta 
Bonnierilla Tukholmassa oppimassa kus-
tannustoimintaa. Samalla hän tutustui 
silloiseen kansainvälisen kirjallisuuden 
kärkeen. Otavassa hän sitten tuki "anha-
visteja". Hän oli Eino Leino -seuran ak-
tiivijäsen. Heitä oli kymmenkunta. He 
eivät pitäneet tavasta jolla ajan kaano-
neihin suhtauduttiin. Tuohon aikaan oli 
myös naisia, Vartio etunenässä.

Minä kirjoitin lyhyitä lauseita. Siitä 
syystä minua houkuteltiin kirjoittamaan 
kuunnelmia radioon. Kenttä oli sodan 
jälkeen tyhjä ja kaikki oli jähmettynyt 
paikoilleen. Ei silloin ehditty lukea kau-
nokirjallisuutta, kun ainoastaan luettiin 
uutisia lehdistä. Paavo Rintala kirjoitti 
radioon kuunnelman, jossa oli sivun mit-
taisia repliikkejä. Minä kirjoitin kahden 
tai kolmen virkkeen repliikkejä. 

Rintala oli meidän hyvä ystävä, 
mutta ryhmän sisällä häntä ei pidetty 
modernistina. Ei siihen vaikuttanut hä-
nen poliittinen suuntautumisensa. Eikä 
meidän ryhmämme ollut myöskään mi-
tenkään vasemmistolainen. Eivät va-
semmistolaiset meitä arvostaneet. Oli 
vain Leino-seura. Usein kysyttiin: "Luu-
letteko, että modernismi säilyy?" 

Tanskassa kirjoitin stipendillä Irral-
liset. Olin käsityksessä, että romaanin 
piti olla pitkä. Asiaan vaikuttivat jopa 
Hyryn näkemykset. Halusin saada no-
peutta. Lyhyillä lauseilla se oli mahdol-
lista. Sitä olen myöhemminkin yrittänyt 

saada lisää, nopeutta. 
Sujuvuus ja säkeen yli-
tykset runoissa olivat 
myös tavoitteenani.

Meidän poruk-
kamme, Hyry ja Haa-

vikko, hermostuivat kun kokivat, että 
Anhava pääsi liikaa määräämään mi-
nua. Anhava oli hyvä puhumaan ja hoiti 
esimerkillisesti kaikki asiat. Hän uhrasi 
aikaansa opettamiseen. Me kaikki ar-
vostamme Anhavaa. Hän oli fiksu mies. 
"Sinä olet alkanut kirjoittaa huonosti", 
minulle todettiin, kun annoin Anhavan 
tarkastaa kirjoituksiani. Moderni polvi 
ikään kuin hylkäsi minut.

Näytelmistä ja historiateoksista

Näytelmillä ja TV-elokuvakäsikirjoituk-
silla pääsin uudelle areenalle, jolla liik-
kui myös rahaa. Aloitin novelleilla, 
minkä jälkeen siirryin romaaneihin. Sen 
jälkeen tulivat näytelmät ja lopuksi ru-
not. Turtiainen, joka oli minun ja Hy-
ryn ystävä, sanoi että "kun kirjoitit proo-
saa ja muuta tarpeeksi sen 20 vuotta, 
niin sitten ne julkaisi myös sun runoja". 
Kai minä runoissani olen kauimpana 
modernistiporukasta. 

Aloin kirjoittaa näytelmiä. Niissä 
tekstin määrä oli pienempi. Ne olivat 
ikään kuin hieman ylipitkiä novelleja. Pi-
tää antaa henkilöiden keskustella. Näy-
telmissäkin oli omat haasteensa. 

PROOSAN SUMEA 
LOGIIKKA Modernisti, absurdikko, realisti, beha-

vioristi, sotakirjailija, pessimisti. Veijo 
Mereen on lyöty vuosien varrella mon-
ta leimaa. 84-vuotias kirjailija kertoi 
Käkriäiselle urastaan, teostensa taus-
toista ja suhteestaan kaanoniin.

Usein kysyttiin: 
luuletteko että 

modernismi säilyy?

TEKSTI Otto Meri, Roosa Pohjalainen
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Kun kohtaukset pitenivät, tajusin, että 
nämä sopivat vain teatteriin. Vielä kui-
tenkin kirjoitin romaaneja, ja Peiliin piir-
retty nainen ilmestyi, olisikohan se ol-
lut 1963.

Huomasin, että on tarpeen vaihtaa teks-
tilajia, kun uusi romaani alkoi muistuttaa 
vanhaa. Teksti ei suju-
nut vaan alkoi muis-
tuttaa pakkoa. Tällöin 
siirryin historiateoksiin. 
Linnan juhlissa minulta 
tultiin kysymään, miksi 
aloin kirjoittaa näytel-
miä ja historiateoksia. 
Vastasin, että minulta oli tilattu niitä.

Mannerheimin elämäkertaa varten 
perustettiin työryhmä. Siihen kuuluimme 
minä ja eversti Sampo Ahto. Minun piti 
kirjoittaa hänestä rauhanaikana ja Ahton 
sota-aikana. En minä siihen pystynyt eikä 
siitä mitään olisi tullut. En pystynyt ir-
rottamaan näitä kahta toisistaan. 

Teossarja Suomen historiasta tilattiin 
minulta. Otavassa Heikki Reenpää vink-
kasi minut sisään työhuoneeseensa ja 
ehdotti, että kirjoittaisin helppotajuisen 
Suomen kansan historian. Johtoryhmä 
oli koolla. Heikki ei kuitenkaan edes eh-
dottanut, että istuutuisin kahville. Hän 
sanoi, että teoksen tuli olla viisiosainen. 
Minä vastasin, että ei, siitä tulee kolmi-
osainen. Lopputulos oli, että siitä tuli 
neliosainen. 

Viimeksi olen kirjoitellut näytelmiä 
ja historiateoksia, jotka ovat vapaita ja 
mahdollisimman luettavaksi kirjoitet-
tuja. Yritän kirjoittaa paljon huumoria ja 
tekstejä, joissa kuljetaan maan pinnalla. 
Päähenkilöiksi olen valinnut henkilöitä, 
jotka eivät olleet suurmiehiä, mutta 
edustivat hyvin omaa aikakauttaan.

Sotatematiikasta

Sota-aihe johtuu elämäkerrallisesta vai-
kutuksesta. Synnyin kasarmialueella. 
Aluksi asuimme Valkjärven kasarmilla 
ja sen jälkeen Hämeenlinnassa. Näin 
ollen aihe oli minulle luonnollinen va-

linta. Valkjärven junarataa käytettiin 
paljon matkustettaessa Kannakselle ja 
sitä pitkin tuotiin myös kaatuneita Sii-
ranmäeltä. Muistan mukavan lotan 
asemalta. 

Se ympäristö vaikutti minuun pal-
jon ja sotamuistoja kertyi. Jalkaväkeä 

liikkui paljon sekä Ru-
ben Laguksen johta-
mia panssarijoukkoja. 
Nykyisinkin näitä jal-
kaväen miehiä mars-
sii kotini takapihan lä-
hellä matkalla Santaha-
minaan. Sodan jälkeen 

miehet palasivat takaisin töihin. Olin 
hevosmiehenä levittämässä turvetta 
pelloille ja kuulin töissä paljon so-
tajuttuja. Yksi tarina liittyi köyteen, 
jonka sotilas oli löytänyt rintamalta. 
Myöhemmin mies oli sidottu löytä-
mällään köydellä. 

Myös Sotamies Jokisen vihkilo-
maan sain paljon materiaalia näistä 
kuulemistani tarinoista. Isäni haa-
voittui sodan loppuvaiheilla. Hänen 
ollessaan sairaalassa samaan huonee-
seen tuotiin mies, joka oli haavoit-
tunut vatsaan. Myöhemmin miehen 
vaimo tuli sairaalaan käymään. Hei-
dän keskusteluistaan sain paljon hy-
viä juttuja tuleviin kirjoihin.

Myöhemmin olen saanut selville, 
että isäni kirjoitti sodanaikaisista ta-
pahtumista tekstejä. Anssi Sinne-
mäki oli käynyt sota-arkistossa et-
simässä oman isänsä tarinoita, 
mutta löysi samalla isäni, Väinö 
Meren, kirjoituksen Aunuksen ret-
kestä. En minä siitä mitään tiennyt. 
Isäni ei koskaan puhunut siitä. Kir-
joituksia oli yhteensä kolme. (Eeva-
vaimo toteaa keittiöstä, että Veijo tai-
taakin siis olla vasta toisen polven 
kirjailija.)

Ensimmäisinä sodanjälkeisinä 
vuosina sodan kokeneet miehet jutte-
livat paljon keskenään. Minä en suu-
tani avannut ja olin kuin en olisi mi-

tään ymmärtänytkään. Materiaalia 
kertyi paljon.

Kirjallisuus- ja kielitieteestä

Mitä tulee omaa tuotantoani käsitte-
leviin akateemisiin tutkimuksiin, luen 
niitä maskin lävitse. Asetan ikään 
kuin maalivahdin kypärän päähäni ja 
suodatan tekstiä sen lävitse. 

Käytän sekä "hän"- että "se"-pro-
nomineja. Näin pystyn kuvaamaan 
useita henkilöitä samaan aikaan. Suo-
men kielen emeritaprofessori Auli Ha-
kulinen on kiinnittänyt siihen huo-
miota. Hakulinen on tehnyt myös pu-
hekielen kielioppia, jota olen itsekin 
tutkinut. 

Ei ole yksiehtoista tapaa käyttää 
kieltä. Proosa ei ole puhdasta logiik-
kaa. Se on lähinnä sumeata logiikkaa. 
Minä haluan joustavuutta. Haluan no-
peutta kieleen. Etenkin Saksassa ja 

Tanskassa pyrin tähän. Halusin lähen-
tyä puhekieltä.

Ruotsia opiskelin viisi vuotta. Eng-
lannin lukemiseen tarvitsen edelleen 
sanakirjaa ajoittain. Shakespeare to-
sin auttoi siinäkin.

Väinö Linnasta

Vuonna 1954 taisi ilmestyä Tuntema-
ton sotilas. Samaan aikaan julkais-
tiin novellini. Väinö Linna on aika tai-
kuri. Hän luo muutamalla sanalla ih-
misiä. Hän tajusi tämän itsekin. Mi-
nulle on edelleen mysteeri, miten joku 
saa kapteeni Kaarnan luotua muuta-
malla virkkeellä. Murteita Linna käytti 
paljon ja murremiehet korjasivat teks-
tiä tarpeettomasti. Rytmi on tärkeintä.  
Täällä Pohjantähden alla -teoksessa on 
paljon Hämettä. Ihmishahmoja on run-
saasti, mutta kieli on kankeaa. Tunte-
maton on aito. 

Oli tarpeen vaihtaa 
tekstilajia, kun 

uusi romaani alkoi 
muistuttaa vanhaa.
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Ryhmänä meidät modernistit ase-
tettiin Linnaa vastaan. Linnalta puut-
tuu arvaamattomuus sodassa. Siinä 
on hänen vanhahtava piirteensä. Kun 
joku kaatuu, muut kerääntyvät hänen 
ympärilleen. Amerikkalaisia syytettiin 
siitä Normandian maihinnousussa. Kun 
joku mie-
histä kaatui, 
muut jäivät 
tutkimaan 
häntä ja sei-
somaan hä-
nen vierel-
leen.  Siinä 
tuli paljon tappiota. 

Minua Linna kehui sekä Eeva-Liisa 
Manneria. Maailmassa ei ole muuta 
kuin merta ja manneria. Linna on 
myös eksistentialisti. Heikki Reenpää 
sanoi minulle, että ole eksistentialisti 
kuten Sartre. Tyrmistyin.

Menimme kerran Tanskaan per-
heen kanssa. Yövyimme edullisessa 
matkustajakodissa, jota vastapäätä 
oli hautausmaa. Siellä oli haudattuna 
Kierkegaard. Hauta oli pelkkä kivi 
ja sen edessä oli hiekkaan pudonnut 
laatta vinosti törröllään. Käänsin sen 
ja siinä luki Søren Kierkegaard. Tä-

män muistan hyvin. Niin paljon tans-
kalaiset häntä arvostivat.

Omista kotimaisista suosikeista

Pentti Haanpää. Hän on hyvä kirjailija 
ja uskomattoman kehittynyt ihminen. 
Sitä lukee ilokseen. Uuno Kailas runou-

den puolella. Volter Kilven Alas-
talon salissa luin ääneen puoli-
solleni. Kun teoksen lukee ää-
neen niin sen ymmärtää. Aiem-
min luin sen "mykkänä". Kyllä 
minä äänestin Alastalon salissa 
tärkeimmäksi kotimaiseksi teok-
seksi. F. E. Sillanpää on myös 

ollut tärkeä. Siitä tosin puuttuu moder-
nismi. Sillanpää ja Kilpi ovat hitaita. 
Haanpää ei kuitenkaan ole hidasta. 

Kaanon vaihtuu nopeasti, sen olen 
nähnyt. Kaksi sukupolvea on jäänyt 
unohduksiin. Neuvostoliiton hajoami-
nen on vaikuttanut tähän. Uusi sota 
hautaa yleensä edellisen sodan kirjal-
lisuuden. Siihen menee kuitenkin ai-
kaa. Historia voi ne palauttaa, mutta tä-
hänkin menee aikaa, jopa satoja vuo-
sia. Englannin- ja venäjänkielinen kir-
jallisuus ei ole vertailukelpoista. Niille 
teoksille löytyy aina lukijoita. Suomessa 
meitä on vähän. ■

MARJA-LIISA VARTIOLLA on vankka sija 
suomalaisen kirjallisuuden kaanonissa, 
kahdestakin syystä. Toisaalta hän on mo-
dernismin klassikko sekä runouden että 
proosan alalla. Toisaalta Vartiota pidetään 
myös keskeisenä naiskuvan uudistajana. 
Nämä kaksi piirrettä leimaavatkin Vartion 
kirjailijakuvaa ja ovat johtoteemoja häntä 
koskevissa kirjoituksissa.  

Vain 41-vuotiaana kuollut Marja-Liisa 
Vartio on sen sijaan jäänyt henkilönä tun-
temattomammaksi. Vartiosta onkin sa-
nottu, että hän oli kaikkien tuntema nimi, 
mutta ei kenenkään tuntema kirjailija. 

RISTIRIITOJEN

REPIMÄ
Hajamietteitä ja epähuomioita Marja-Liisa 
Vartion persoonasta ja tuotannosta.
TEKSTI Matias Koriseva

Hän jäi ehdottomasti oman aikansa me-
diassa esimerkiksi Väinö Linnan, Veijo 
Meren ja Pentti Saarikosken varjoon. 

Vartiosta kiinnostuneet saivatkin 
odottaa pitkään ensimmäistä Vartiota 
käsittelevää kokonaisteosta. Tämä tyh-
jiö täytettiin vasta vuonna 2012 Helena 
Ruuskan kirjoittamalla teoksella Marja-
Liisa Vartio: kuin linnun kirkaisu. Ruus-
kan teos ei kuitenkaan onnistu kunnolla 
avaamaan Vartion persoonaa tai teok-
sia. Vartiota on käsitelty etäisesti ja silk-
kihansikkain, kuin vältellen niitä monia 
ongelmia, joita Vartio kantoi ja jotka 

Kyllä minä äänestin 
Alastalon salissa 

tärkeimmäksi 
kotimaiseksi teokseksi.

OLET SIVULLA 9
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osaltaan johtivat hänen ennenaikaiseen 
kuolemaansa.

Varsin kuvaavaa teokselle on se, että 
Ruuska mainitsee Vartion käsittämättö-
mästä lääkkeiden käytöstä ("kymmenen 
tablettia päivän eri vaiheille"), mutta ei jää 
pohtimaan sen syvemmin 
syitä sille, miksi menesty-
nyt, ihailtu ja kadehdittu 
Vartio joutui turvautu-
maan lääkkeisiin saa-
dakseen unta tai kye-
täkseen aamulla nou-
semaan ylös sängystä. 
Mikä teki Vartiosta niin 
hermostuneen, epävarman ja masennuk-
seen taipuvaisen?

KYSYMYKSISTÄ TEKEE entistä mielenkiin-
toisempia se, että ihmisten lausunnot Var-
tiosta ovat ristiriitaisia. Hänen lähipiirinsä 
näki hänessä ajoittain hermostuneen tu-
pakkaa, kahvia ja lääkkeitä ahmivan neu-
rootikon, mutta seurassa hän oli kadeh-
dittu, tyylikäs, nopeaälyinen ja lumoava 
esiintyjä ja keskustelija (ja muun muassa 
vakiovieras Kekkosilla). 

Aikalaisten mukaan hän saattoi kertoa 
jopa tunnin kestäviä roiseja, humoristi-
sia ja piilonokkelia tarinoita elämänsä var-
relta. Tuomas Anhava muisteli, kuinka 
Vartion puheessa ja tavassa käsitellä detal-
jeja oli jotain "näkijämäistä". Erityisen kes-
keistä Vartion kertomuksille oli replikointi, 
johon sisältyi myös imitoidun henkilön il-
meiden matkiminen, unien referointi sekä 
eräänlainen kohtalonuskoisuus. 

Tämä usko ihmisten kohtaloihin to-
teutui ainakin Vartion omassa elämässä, 
sillä muutama kuukausi ennen kuole-
maansa hän näki unen, jossa hänen lap-
sena kuollut ystävänsä tuli halaamaan 
häntä. Vielä silloin terveen Vartion tiede-
tään kertoneen herättyään läheisilleen: 
"Minä kuolen pian."  

Myös Vartion kuolemaa voidaan pitää 
hyvin traagisena. Kesänviettoaan aloitel-
lut, ”lintu-romaaniaan” stressaantuneena 
kirjoittanut ja väärää lääkitystä syönyt 

Vartio meni uimaan poikkeuksellisen kyl-
mään toukokuiseen järviveteen ja sairas-
tui kovaan keuhkokuumeeseen. Kuume 
yltyi yli viikon kestäneen sairaalassa olon 
aikana niin pahaksi, että alkoi lopulta 
vaurioittaa Vartion muuta elimistöä ja 

johti aivokuo-
lemaan. Avio-
miehen, Paavo 
Haavikon, osa 
ei ollut kadeh-
dittava: hänen 
piti päättää, 
haluaako hän 
olla paikalla 

kuulemassa, kun "johdot vedetään pois" ja 
hänen vaimonsa vetää viimeisen henkäyk-
sensä. Vartion kuoleman jälkeen Haavikko 
kirjoitti liikuttavan ja samalla myös erään 
kuuluisimmista runoistaan: 

Puut, kaikki heidän vihreytensä.
Halusin ojentaa sinulle nurmikon,
                                   kämmenellä,
            koska oli kevät.
En ehtinyt.
(Puut, kaikki heidän vihreytensä, 1966)

VARTION PERSOONAN ja elämän ohella 
vähintään yhtä mielenkiintoisen ja komp-
leksisen ongelman muodostavat Vartion 
teokset. Miten niitä olisi syytä tarkastella 
tai tulkita? Nopeasti ajateltuna ne ainakin 
ovat räikeässä ristiriidassa lihaa-ja-verta 
olevan kirjailijan kanssa. Siinä missä Var-
tio oli räiskyvä, ilmaisuvoimainen ja sa-
navalmis "kerronnan ja tarinoinnin ihme-
lapsi", hänen romaaninsa ovat hyvin ty-
pistettyjä, lakonisia ja kylmiä. Vartio to-
tesi omasta poetiikastaan hienolla tavalla: 
"Substantiivi on parempi kuin adjektiivi."

Kenties juuri tähän perustuu Vartion 
romaanien kerronnan ainutkertaisuus: 
kaikki näytetään kuvien ja repliikkeihin 
piiloutuvien sivulauseiden kätkössä. Sen 
sijaan että kertoja vain toteaisi karjakko 
Annin olevan ahdistunut, Anni herää kes-
kellä yötä ja on varma, että on kuullut lin-
nun jääneen loukkuun savupiippuun.

Vartion kuvakerrontaa tukee myös se, 
että hän oli hyvin kiinnostunut unista ja 
maalaustaiteesta. Hän pyysi 
ystäviään kertomaan uniaan 
ja luki ahkerasti Freudin ja 
Jungin uniteorioita. Veijo 
Meri puolestaan kiinnitti 
huomiota siihen, kuinka Var-
tio puhui romaaneistaan ku-
vataiteen ja geometrian ter-
mein. Erityisen tärkeä Vartiolle oli Göran 
Schildtin kirjoittama elämäkerta Paul Cé-
zannesta (Cézanne, 1946), modernistisen 
ja ekspressionistisen maalaustaiteen mesta-
rista, jonka kautta Vartio tutustui modernis-
min periaatteisiin.

Vartion kirjoitusprosessissa yhdistyi-
vät spontaanius ja tarkka oikolukuvaihe. 
Nopeaa ja syöksähtävää kirjoitusvaihetta 
seurasi ankara perkaaminen. Tuomas An-
havan ja aviomiehensä Paavo Haavikon 
opissa Vartiosta kehittyi taitava omien 
tekstiensä läpilukija. Kaikki romaaninsa 
hän kirjoitti kolmeen kertaan. Vartion ys-
tävät ovat jopa todenneet, että ne Marja-
Liisan alkuperäiset jutut olivat paljon pa-
rempia kuin Anhavan ja Haavikon kanssa 
parsitut ja pilatut. 

Vaikka Tuomas Anhavaa, modernis-
min kummisetää, voidaankin syyttää Var-
tion värikkään ja ilmeikkään kerronnan 
"tylsistyttämisestä", häntä on kiitettävä 
Vartion teosten kauniista ja osuvista ni-
mistä. Hänen käsialaansa ovat ainakin ni-
met "Se on sitten kevät", "Tyttö kuin tyttö, 
mies kuin mies" ja "Kaikki naiset näke-
vät unia".

MUTTA MISTÄ Vartion teokset kertovat? 
Kokenut kirjallisuudenopiskelija ei aina-
kaan ole täysin tyytyväinen Ruuskan teok-
sessa esitettyyn ja muutenkin ikävän ylei-
seen tulkintaan Vartiosta: Vartio on mo-
dernismin klassikko, jonka teokset käsitte-
levät emansipoivalla tavalla naisia patriar-
kaalisessa yhteiskunnassa.

Jo Vartion tuotannon pintavilkaisu 
paljastaa, että Ruuska on samaan aikaan 
oikeassa ja väärässä. Toisaalta kaikki Var-

tion romaanit kertovat juuri naisista, jotka 
pyrkivät täydempään ja onnellisempaan 

elämään, jossa 
heillä olisi pa-
remmat mah-
dollisuudet to-
teuttaa itse-
ään. Aina kui-
tenkin löytyy 
jokin normi 

tai rajoitus, joka estää romaanien naisia 
saavuttamasta tavoitteitaan: rakkaudeton 
avioliitto, raskaus, koulutuksen, rahan tai 
rohkeuden puute, huono aviomies tai hor-
juva mielenterveys. 

Samalla voidaan kuitenkin oikeute-
tusti kysyä, ovatko Vartion romaanien 
mieshenkilöt yhtään sen vapaampia tai 
onnellisempia. Ja jos kerran Vartio on 
"naisista kirjoittava naiskirjailija", miksi 
hänen romaaninsa ovat täynnä myös hie-
nosti kirjoitettuja ja "pyöreitä" mieshen-
kilöitä, kuten Se on sitten kevään (1957) 
Napoleon tai Tunteiden (1962) Hannu?

TÄMÄN VUOKSI on perspektiivivirhe pi-
tää Vartion romaaneja pelkkinä kerto-
muksina naisista patriarkaalisessa yhteis-
kunnassa. Mielestäni ne käsittelevät pal-
jon yleisinhimillisempiä ja sukupuolesta 
riippumattomampia teemoja, kuten ra-
kastamisen tai kommunikaation vaike-
utta, ihmisen sortumista kipeiden muis-
tojensa alle, aikuistumista ja yleistä kyke-
nemättömyyttä ja vierautta koko elämää 
kohtaan.

Siksi olisi suotavaa, että Marja-Liisa 
Vartiolla olisi tulevaisuudessakin sijansa 
suomalaisen kirjallisuuden kaanonissa 
muutenkin kuin "naispsyyken loistavana 
kuvaajana" tai naiskirjailijana. Sen sijaan 
hänet olisi syytä muistaa suomalaisen ro-
maanin keskeisenä uudistajana, taitavana 
kertojana ja ihmispsyyken kuvaajana, 
joka romaaneissaan maalaa ainutlaatui-
sella tavalla erilaisten ihmisten yleisinhi-
millisiä ajatuksia ja tuntemuksia heidän 
arkisen tai vähemmän arkisen elämänsä 
ohikiitävinä ilon ja surun hetkinä. ■

Miksi ihailtu ja 
kadehdittu Vartio joutui 

turvautumaan lääkkeisiin 
kyetäkseen aamulla 

nousemaan ylös sängystä?

Vartio totesi omasta 
poetiikastaan: 

”Substantiivi on parempi 
kuin adjektiivi.”
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SUOMEN KIELEN päivänä 9.4.2013 
Käkriäinen kutsui koolle viisi suoma-
laisen kirjallisuuden tuntijaa suoritta-
maan vaativan mutta välttämättömän 
tehtävän, johon yksikään toinen kult-
tuuritaho ei kiusallista kyllä ole tarttu-
nut. Vastuun pakoilun kierre katkais-
tiin, kun kustannustoimittaja ja esseisti 
Antti Arnkil, runoilija ja kotimaisen kir-
jallisuuden lehtori Vesa Haapala sekä 
kirjallisuudenopiskelijat Petri Vaitti-
nen, Katja Korva ja Taika Martikainen 
sallivat valjastaa laajan tietämyksensä 
ja lahjomattoman estetiikantajunsa ar-
vokkaan hankkeemme hyväksi. Oli vii-
mein aika selvittää suomalaisen klassik-
kolyriikan taso. Onko kanonisoitu ru-
nous arvostettua syystä? 

Äärimmilleen hiotut koejärjestelyt 
takasivat kaanontestin puolueettomuu-
den ja todistusvoiman. Raati arvioi as-

SUURI
KAANONTESTI

Käkriäinen selvitti, onko kanonisoitu runous hyvää.

– Tosi hyviä sanojen välisiä kytkentöjä, alkuperäisessä 
ruotsinkielisessä runossa rytmi olisi tosin varmaan pa-
rempi. Tässä on epigrammin kaltaisesti tiivistettynä 
tärkeä asia, joka esitetään vertauksena, ja kun sitä 
vertausta alkaa pohtia tarkemmin, se on itse asiassa 
aika kammottava. 

– Ilahduin heti siitä että "puinen jalka kopsi", sa-
moin viehättävän kodikkaita sanoja ovat tässä ”tuoppi” 
ja ”taatto”.

– Asetelmassa toistuu Vänrikki Stålista 
tuttu malli että "nyt hiljennymme sodan ää-
relle kuulemaan", mihin sisältyy kiusalli-
sia ja vastenmielisiäkin piirteitä. Viljapelto, 
sota, oma maa – tästä rinnastuksesta tu-
lee melkein mieleen Heidegger ja natsit, 
väärin luettu kansallisromantiikka. Siitä ei 
oikein voi Runebergiä syyttää. Mutta mua 
kyllä viehättää tässä se kammottavuus. Kaikki 
mikä tässä runossa on arveluttavaa on samalla myös 
inspiroivaa.

– Tässä aika kätevästi yhdistetään sellainen ei mi-
tenkään helppo vastakkainasettelu, että on toisaalta 
sotilas ja sota, ja sitten mukaan tuodaan talonpoika, 
joka ei hyödy siitä sodasta tietenkään yhtään mitään. 
Nokkelasti ratkotaan monimutkainen yhteiskunnalli-
nen ongelma niin, että "yksi kansa, yksi taistelu". Mutta 
en mä tälle mitenkään hirveästi lämpene.

– Jos tästä kuvastosta tehtäisiin tämän päivän Suo-
messa vaalijuliste, se ei olisi vihreiden vaalijuliste. Tulee 
melankolinen olo, että kuinka ihanaa tätä olisi voida 
lukea viattomin silmin.

Dikter, 1830; suom. Tarmo Manelius 1987

Ote runosta:

J. L. Runeberg:
Idyllejä ja epigrammeja. I sarja. 22. 

”Sotavanhus tuli maalaistaloon,
vuodet painoi, puinen jalka kopsi.”teikolla 1 – 10 seitsemän runoa, joiden 

kirjoittajia heille ei luonnollisestikaan 
paljastettu. Kuusi näistä runoista oli 
poimittu mielivaltaisesti täysin satun-
naisten suurrunoilijoiden tuotannosta. 
Testin uskottavuutta lisättiin entises-
tään livauttamalla arvioitavien runojen 
joukkoon myös näyte runoilijalta, jota 
ei ole tyypillisesti mielletty osaksi kirjal-
lista kaanonia.

Tämä "hämäys" ei tuottanut yllätys-
tulosta; kanonisoimaton runo arvioitiin 
kehnommaksi kuin suurin osa arvostet-
tujen runoilijoiden lyriikasta. Testin tu-
lokset ovat kuitenkin monessa muussa 
mielessä varsin hätkähdyttävät. Kävi 
muun muassa ilmi, että vanha runous 
on parempaa kuin uusi, miehet parem-
pia runoilijoita kuin naiset. Suuren kaa-
nontestin skandaalinkäryiset tulokset 
on dokumentoitu oheen. 

6,8
PISTETTÄ

TEKSTI ja KUVA Roosa Pohjalainen
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PISTETTÄ

– No nyt on aika kuumottavaa kamaa. Lämpötila huo-
neessa kohoaa kun vaan vilkaisee tota sivua!

– Mä annan kympin, tunnepohjalta. En silti kannusta 
ketään lähettämään tällaista Otavalle.

– Mulla kiinnittyi huomio siihen että tämä päällikkö 
voi näyttää melkoiselta pelleltä kun sillä on maalattu pos-
kiin ja rintaan valkoiset auringot ja siellä se sitten keekoi-
lee. Eli kirjaimellisen tason alla on selvästi luettavissa taso 
jolla ivaillaan tätä urhoa.

– Mulle tulee tästä mieleen Katri Vala mutta mä myös 
pelkään että tää on jostain Olavi Paavolaisen salaisista kan-
sioista. Tai Uuno Kailas olisi vielä astetta pahempi. Tää on 
niin kliseinen, kuin huono versio parhaista eksotiikkaa ha-
kevista runoista. Mitenköhän tää muuttuisi jos päällikön si-
jaan ylistettäisiinkin naista?

– Toi otsikko oli oikeastaan se mihin mä rakastuin. Tää 
osoittaa miten jotkut sanat muuttuvat käyttökelvottomiksi 
mutta just siksi niin tehokkaiksi. ”Päällikkö” on siirtynyt poi-
kien saunaillan perussanastoon. Tää voisi olla Teemu Man-
nista tai Tytti Heikkistä mutta tää olisi flarffina vielä puh-
taampaa ja törkeämpää. Ja tää on vaan niin päällikkö runo! 

– Tässä tulee jo alussa niin älyttömiä kielikuvia ja öve-
riä kamaa että se voisi helposti lässähtää. Mutta tää ei petä 
vaan pahenee koko ajan! Tuon täysin ylilatautuneen mas-
kuliinisuuden takia tää menee yli ihan kaikilla tavoilla.

– Jos tätä alkaa postkolonialistisesti tulkita niin tulee 
aika ällöttäviä ajatuksia.

 – Mun mielestä tää pitäisi heijastaa Taiteiden yönä Tuo-
miokirkon seinään.

– En kyllä osaa asettaa tätä mihinkään ironiseen kon-
tekstiin. Aluksi ajattelin, että tässäpä kivaa Tulenkantajien 
eksotiikkaa, mutta sitten sieltä saapui se päällikkö… Mun 
pitää olla nyt tiukka täti – en lähtisi heijastamaan tätä mi-
hinkään, joku voisi tulkita tän kirjaimellisesti!

Katri Vala:
Ihana päällikkö

”Ooo – nuori päällikkö kulkee kosioteillä!
Hän on valmistanut suloisen voiteen
kokosmaidosta ja lemuavista yrteistä”

Sininen ovi, 1926

Ote runosta:

5,6

Pitkän tähtäyksen LSD-suunnitelma, 1967

Ote runosta: 

– Tää voisi olla jonkun prosaistin runo. Tästä saisi tehok-
kaan proosakohtauksen, kiteyttävän upotuksen, 
mutta säkeinä tämä ei vaan toimi. Elettynä 
tapahtumana tämä olisi varmasti järkyt-
tävä mutta paperilta se ei välity.

– Ei noi ole mitään säkeitä. Tässä 
on samastettu väärin ytimekkyys ja ly-
hyys. Mua inhottaa muutenkin ajatus 
että hakkaava ja monotoninen rytmi 
olisi muka totuudessa olemista. Tästä 
kuvastosta tulee mieleen sellaiset grotes-
kit sota-anekdootit kuin vaikka Manillaköy-
den sisäkertomus jossa siat syövät pellolla ruumiita. Tää 
on ihan hyvä tarina, miksei se vaan kerro sitä, perkele! 

– Olisin antanut varmaan kolme pistettä lisää jos 
tää olisi kirjoitettu proosakappaleeksi. Mulla on anti-
patioita sitä kohtaan että ihmiset kirjoittaa proosaa ja 
leikkaa sen säkeiksi ja väittää kirjoittaneensa runon. Ja 
tää lopun "pieni laulu karusellista" on nolo ja latistava.

– Mua ei haitannut yliyrittäminen. Mun mielestä toi 
pyörivä liike ja luonnon kiertokulku on ihan koherentteja 
asioita vaikka muiden mielestä tässä ei olekaan mitään 
rakennetta. Ehkä tätä sotatematiikkaa voisi tulkita osana 
1970-lukulaista isäkapinaa josta me ollaan jo päästy yli. 
Ja mä tykkäsin siitä lopun karusellista!

– Mun mielestä tässä on vetoavaa suomalaista me-
lankoliaa, että turha yrittää tehdä mitään kummempia 
säkeitä, turha parkua kun maito on jo maassa. Tässä-
hän typografisestikin mennään suoraa kuilua helvet-
tiin; huonosti menee ja antaa mennä! Tässä on oman-
laistaan piinkovaa asennetta, jonka pohjalla pyörivä ka-
ruselli kruunaa.

4,2

”Miehet
söivät
jäällä
hevosten päiden
keskellä
ruokaansa pakeista”

PISTETTÄ

Väinö Kirstinä:
HEVOSET, 58.
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PISTETTÄ

Jaakko Juteini:
Kuolemasta 

Jaakko Juteinin Wilpittömiä Kirjoituksia, 1817

Ote runosta:

– Todella vaikea! Mun on mahdotonta 
paikantaa tätä mihinkään. Ilmeinen 
mielikuva on vanha virsikirja, mutta 
tää ilmaisu on niin hämmentävää että 
se vetää maton alta. Tietynlainen ar-
kaaisten tehojen uudelleenkäyttö on 
viime aikoina ollut niin yleistä että tää-
kin voisi olla vaikka Vesan Ötzistä tai Leevi 
Lehdolta. Noiden vieraannuttavien keino-
jen takia tää ei kuitenkaan kolahda sielun pohjaan asti. 

– Tää tuntuu ihan läpitunkemattomalta, joko se on 
tahallista vieraannuttamista tai sitten tää on oikeasti 
vaan niin vanha. Näistä viimeisistä säkeistöistä tulee 
aforistinen fiilis että mitä tällä oikein edes tarkoitetaan! 
Se on jo iso saavutus jos runo saa ajatukset näin sol-
muun. Musta tuntuu ettei näin kummallista maailman-
kuvaa voisi feikata.

– Kun ei osaa sijoittaa tekstiä mihinkään, menee heti 
hämilleen. Ehkä tämä pastissimaisuus kuitenkin iski 
mulla liikaa vastaan. Mutta tykkäsin noista ”elos ombi 
ilo / kuolossas on elo” -säkeistä.

– Ensinnäkin toi otsikko on aika jäätävä, "Kuole-
masta". Mutta sitten tässä onkin vahva elämänilo – onpa 
tän kirjoittanut tai lausunut kuka tahansa, sillä on ol-
lut pakko olla hauskaa. Pirteä hyvä ylästatus, että ”näin 
tämä on, minä tiedän ja kerron teille kun viitsin”.

– Tässä on kyllä hirveän ehjä eetos. Ei nykyihminen 
enää pääse näin ehjään eetokseen!

– Sanoisin että tää on vanha runo jossa on kristilli-
nen ajatusmaailma. Ei ole kaikkein terävin runoilija ky-
seessä, tai sitten suomen kieli ei ollut vielä kehittynyt 
niin pitkälle että runon keinot olisivat luontevia. Pas-
tissina tää taas olisi ihan turha. Mutkat vedetään tur-
han suoriksi, tässä voisi olla jotain oksymoronia ja ru-
nollista syvyyttä.

7,8

”Matkustain ei kuin matoinen,
harjoita hywää, ihminen,
ett’ elos ombi ilo,
ja kuolossas on elo.”

Aaro Hellaakoski:
Huhtikuu 

Jääpeili, 1928

Ote runosta:

– Tää on ehkä ensimmäinen näistä runoista josta mä 
pidin. Eheä ja etenee mukavasti, ja rytmi toimii tosi 
hyvin myös. Freesin oloisia kuvia, aiheesta saadaan yl-
lättävän paljon irti.

– Tässä leikitellään taitavasti mitalla, väljennetään 
ja supistetaan. Ajatus huhtikuusta paljastumisen kuu-
kautena on vähän kliseinen, T. S. Eliotilla se on kuu-
kausista julmin. Ihan hyvin simppelistä ajatuksesta ke-
hitelty teksti, mutta ei tekijänsä parhaita.

– Vaikka tää onkin tietoinen renkutus niin sellai-
seksi se myös jää. Hiukan söpöilyn makua. Mutta ku-
vana tämä "sielunsairas huhtikuu" on vivahteikkaampi 
kuin Eliotin ”julma” – tässä huhtikuu kärsii itsekin eikä 
vain aiheuta kärsimystä.

– En tykkää tuosta runossa mainitusta häpeästä. Mi-
tallisuuteen yhdistettynä siitä tulee aika ankea ja mora-
lisoiva fiilis. Mä näen tossa riisuutumis-kohdassa väistä-
mättä naishahmon. Miksi se katse johtaa hajoamiseen?

– No tossa viitataan semmoiseen lumipenkalla mu-
renevaan koiranpaskaan.

6,7

”Ei ankeampaa tuttavaa
kuin hajoava huhtikuu.
Kun siihen silmä kajoaa
se riisuutuu
se hajoaa.”

6,7
PISTETTÄ
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Tämä matka, 1956

Ote runosta:

– Tästä tuntuu puuttuvan jotain. Jotenkin löysän oloi-
nen. Ei tässä mitään varsinaista vikaa ole mutta ei 
kyllä tehoa minuun.

– Aika mitäänsanomaton; jos tää tu-
lisi kokoelmassa vastaan niin jatkai-
sin vaan lukemista. Joissain kohdissa 
tuntuu että runon rytmi vähän kom-
pastuu tai tökkii. En saa tästä kau-
heasti irti.

– Musiikilliset elementit ylikoros-
tuvat tässä enkä ihan ymmärrä mikä 
niiden tarkoitus on. Sävelkorvattomana 
ihmisenä ne on mulle vähän liikaa. On tässä 
kuitenkin hauskoja kielikuvia – esimerkiksi "halukkaita 
laivoja" voisi miettiä pidempäänkin.

–  Jos tää on Manneria niin tää on kakkosluokan 
Manneria. Tai kolmosluokan. Mannerilla on paljon hie-
nompia runoja joissa on näitä samoja elementtejä, per-
sonifikaatioita, synestesioita ja onomatopoeettisuutta. 
Manneriksi tää olisi tyylitöntä.

– Tää on mun mielestä todella vahvasti eroottisesti 
latautunut runo. Lopussa heilahtaa suorastaan siivotto-
maksi, ärsyttävän soft pornon puolelle. Oikeastaan ihan 
suoraa vaginakuvastoa. Pikkusievän pornoelokuvan fii-
lis: uskalletaan hieman vihjata mutta koskaan ei päästä 
itse asiaan. Mua inhottaa sellainen meininki aika pal-
jon. Tää voisi olla Tommy Tabermannia!

5

”Sade avaa sateenvarjon kuin keinuvan kukan, kuin siiven
hameen ja menon unohdettuun tahtiin 
 paperivenheen, meduusan purjeet,
halukkaat laivat.”

5
PISTETTÄ

4,8

Heli Laaksonen:
Nimevaihetus 

Maapuupäiv, 2000 

Ote runosta:

– Mua viehättää tässä humoristisuus ja se, että Tunte-
mattomasta sotilaasta lähtien maskuliiniseksi mielletty 
murteellisuus onkin tässä feminiininen elementti.

– Murre tuo tähän vieraannutusefektin, sillä tämä 
kyseinen murrealue ei ole mulle tuttu. Kun katsoo tuon 
murteen taakse niin runon keinoista ainakin huumori on 
tässä ihan toimivaa. Täytyy myöntää etten ole hirveän 
innostunut murrebuumista vaikka se periaatteessa ihan 
hyvä juttu onkin. Mutta ilman muuta tämä runo perus-
telee omalla tavallaan paikkansa tässä lajissa.

– Mulle nämä runot edustavat hyvin konkreettisesti 
tiettyä murrealuetta ja sen maailmankuvaa, lakonista 
elämänmyönteisyyttä. Se on puserrettu näihin runoihin 
suorastaan nerokkaasti. Murrerunous ei kuitenkaan ole 
koskaan ollut mulle kauhean läheistä.

– Mulle tulee tästä fiilis että ymmärrän kyllä mitä 
tässä tehdään mutta se ei vetoa muhun tippaakaan. Lä-
hinnä kyllästyttää.

– Tää kyllä herättää tunteita ja defenssejä. Näitä ru-
noja on mahdotonta lukea kokonaan erillään kyseisen 
runoilijan hahmosta, nämä eivät vaan toimi autonomi-
sina teksteinä.

”Sihe saman kysymykse see ain kaattu:
voik kurkkupurkki liimat omenhillo etiketti?”

4,7
PISTETTÄ

Eeva-Liisa Manner:
Sade avaa korvan nukkujalle 
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SUUREN
KAANONTESTIN
YHTEENVETO

HELLAAKOSKI

OPIN LUKEMAAN kun täti 
piti muorinkoulua pikku-
lapsille. Olin pikkuinen 
tyttö ja opin kirjaimet 
siinä sivussa kun täti 
kehräsi ja opetti po-
janklopeille käskyjä 
ja rukouksia van-
hasta raumalaisesta 
ABC-kirjasta. Se oli 
fraktuuraa niin kuin 
katkismuskin, eli luin 
fraktuuraa en-
nen kuin ta-
vallisia kirjai-
mia. Täti oli 
rukoilevaisia 
ja siksi meillä 
oli niin van-
hanaikaista, 
kadehdittiin niitä, joilla oli pienet laihat aa-
piset tavallisilla kirjaimilla ilman käskyjen 
pitkiä selityksiä.

Lapsena luin mitä käsiini sain. Koulu-
kirjastossa oli muutamia kirjoja, ja lainasin 
kaikki vuorotellen. Siellä oli Anni Swania 
ja Immi Helléniä ja Vänrikki Stoolin tari-
noita ja Grimmin satuja. Voi että minä pel-
käsin kun niissä oli kammottavia juttuja! 
Topeliuksen Lukemisia lapsille luin joskus 
perheelle ääneen kun he tekivät töitä. Sai 
sillä lailla itsekin paremmin luvan lukea. 
Äiti piilotti minulta kirjoja, lukemista pi-
dettiin ajan haaskuna.

Kolmetoistavuotiaana pääsin äidin 
vanhalla pyörällä kirjastoon ja luin esimer-
kiksi Quo vadiksen. Muistan että yritin lu-
kea klassikoita, mutta ihmettelen kyllä 
mistä niitä tiesin. Yritin lukea myös rak-
kaustarinoita naapuruston naisten leh-
distä, Nyyrikistä ja Perjantaista. Ei ne ol-
leet lapsille enkä minä niitä ymmärtänyt, 
mutta olin kovasti lukemisen puutteessa 
eikä kellään koko kylässä ollut kuin uskon-
nollisia kirjoja. Oli synti lukea synnillistä 
kirjallisuutta.

ROMANTTISESTA KIRJALLISUUDESTA en 
ole koskaan pitänyt, se on imelää, hölmöä 

ja turhanpäiväistä. 
Ehkä se johtuu 
kehnoista kirjoit-
tajista, koska toi-
saalta luin esimer-

kiksi Tuulen viemää 
suurella hartaudella, 

vaikka välillä ajattelin-
kin että jestas mitä 

höpötystä.
Naimisiin 

mentyä ei kos-
kaan olisi eh-
tinyt lukea, 
mutta kirja on 
aina ollut mi-

nun paras kaverini. Joka välissä minä luin: 
luin ja imetin ja luin ja kudoin. Ei tullut 
huono omatunto kun sai samalla jotain 
tehtyä.

Nyt vanhoilla päivillä luen armottoman 
paljon hyvää kaunokirjallisuutta. Hyvässä 
kirjassa aika paljon merkitsee, että voi sa-
maistua johonkin henkilöön ja sen kohta-
loon ja että pysytään asiassa. En minä to-
sikko ole, saa olla fantasiaa ja pilvilinnoja 
ja haaveita, niitähän elämässä on. Mieliku-
vituksen pitää saada maailma näyttämään 
vähän toiselta kuin mitä se on. 

Tässä ei ole kaikki mitä on, on niin pal-
jon kuviteltavaa ja ajateltavaa ja kirjoissa 
aukeaa koko maailman asiat. Paras jonka 
olen lukenut on Sadan vuoden yksinäisyys, 
siinä on niin paljon niiden henkilöiden elä-
mää, uskomuksia, mielikuvitusta ja kult-
tuuria. Veljestäni se tosin oli kamalaa se-
koilua, häneltä ei ole muuta kirjaa jäänyt 
kesken mutta se jäi.

Lempikirjailijoitani ovat Ian 
McEwan, Margaret Atwood ja Siri 
Hustvedt. McEwan ja Atwood kirjoitta-
vat hyvistä aiheista, ja voi että Lauantai oli 
hyvä! Siri Hustvedtin lukemisesta on niin 
kauan, etten muista mikä siinä on hyvää, 
mutta lue itse niin tiedät. ■

Muuan lukija
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MIRKKA REKOLA luetaan Suomessa 
kaiketi jo osaksi niin kutsuttua kirjal-
lista kaanonia. Hän on saanut lukuisia 
palkintoja, kunniatohtorin arvonimen, 
tunnustusta. Tämä kaikki ei kuitenkaan 
kerro vielä mitään. Rekola muistetaan 
usein rakkausrunoilijana – leima yksioi-
koistaa hänen työtään valtavasti – eri-
toten kaupalliseksi menestykseksi nous-
seen Minä rakastan sinua, minä sa-
non sen kaikille -teoksen (1972) vuoksi. 
Muuten hänen runoutensa on jäänyt 
kovin vähälle huomiolle. 

Toistuvasti hänen runojaan valitel-
laan "vaikeiksi". Minä en tiedä, mitä 
sillä tarkoitetaan. Rekola ei ole aina-
kaan niitä runoilijoita, joiden "ymmär-
tämiseksi" tarvittaisiin akateeminen lop-
pututkinto (tosin en myöskään tiedä, 
keihin tällä usein toistetulla fraasilla 
viitataan). Siitä olen varma, että Re-
kola on radikaali. Koetan nyt selven-
tää, miksi.

REKOLAN RUNOUS haastaa konven-
tionaaliset teos- ja kirjallisuuskäsityk-
set. 2000-luvulla tämä kuulostaa toki 
jo kliseeltä, mutta aikalaiskontekstissa 
se hätkähdyttää. Rekolan runoteoksista 
on mahdotonta tehdä niin sanottua kat-
tavaa kokonaistulkintaa. Hän ei kir-
joita niinkään itsenäisiä runokokoelmia 
vaan pikemminkin yhtä suurta kirjaa. 
Se ei ole lineaarinen jatkumo, jossa lu-

arkipäiväiset ajatus-
uramme ja lopulta 
koko maailmanjäsen-
nyksemme ajautuvat 
väistämättä kriisiin. 
Muutokset ovat hur-
jia: lineaarinen aika-
käsitys muuttuu tilalliseksi, mieli/ruumis-
erottelu häviää, subjektin rajat hämärty-
vät, rationalismi hylätään. Rekolan hah-
mottelemat uudet radikaalit mahdollisuu-
det avautuvat vasta, kun intentionaalisuu-
desta luovutaan, eikä niitä oikeastaan voi 
täysin tavoittaa ajattelemalla. On luovut-
tava pyrkimyksestä ymmärtää. Oikeas-
taan on luovuttava kaikenlaisista pyrki-
myksistä. Jäljelle jää mahdollisuus avau-
tua muutokselle, uudelle kokemukselle, 
jota Rekola nimittää tajunnantilaksi.

Rekola kirjoittaa: "Runoutta on turha 
puolustaa hyötynäkökohtia vastaan. On 
kuitenkin hyvä muistaa että runous koe-
taan ja kirjoitetaan tässä faktojen maail-
massa niitten läpi tai niistä huolimatta. 
Joka tapauksessa se on niissä koeteltu." 
Runoilija ei siis voi yksinkertaisesti hy-
lätä annettuja maailmanjäsennyksiä: ne 
jäävät kaikumaan ja vaikuttavat siten 
aina runouden akustiikkaan. Juuri tässä 
on runouden energia. Mennyt ja tuleva 
istuvat saman pöydän ääressä.

REKOLA ON omalla omintakeisella ta-
vallaan myös mystikko. Mutta mystiikka 

vut seuraisivat toisiaan, vaan tila, joka 
täyttyy ja laajenee. Tuo avaruus on alati 
prosessissa, aina liikkeessä. 

Runoa ei voi kohdella itsenäisenä 
tai ehjänä kokonaisuutena: on avaudut-
tava loputtomalle liikkeelle. Samalla ru-
noilijan ja hänen kirjallisen työnsä vä-
linen etäisyys kuroutuu umpeen. Runo 
on erottamaton osa elettyä. Runoilija 
itse, runot, esseet, haastattelut, esiin-
tymiset, kaikki ovat osa tuota suurta 
kirjaa.

Samalla on totta, että Rekolan ru-
nous vaatii tutkijaa irtautumaan tu-
tuista ja turvallisista, valmiista ja an-
netuista käsitteistä. Symbolit ja meta-
forat on unohdettava; niillä ei tee näi-
den runojen äärellä mitään. Rekolan 
runot torjuvat robottimaisen leikka-
uspöytäkirjallisuudentutkijan, joka ha-
luaa eritellä ja paloitella, asettaa pysy-
viä merkityksiä, kategorisoida, hahmot-
taa kausaalisuhteita, tutkia viittauksia. 
Runot hylkivät kaikenlaista luokittelua. 
Ne hylkivät mimeettistä tasoa, jonka 
turruttavalla siivellä voisimme vieroit-
tautua todellisuudesta. Kaikki on konk-
reettista, fundamentaalista. Kaikki tasot 
ovat aina yhtä aikaa läsnä. Tätä Rekola 
tarkoittaa, kun hän sanoo: "Kieli auke-
nee kokemisen eri tasoja."

RUNOJEN ERITYINEN herättelevyys, 
jopa järkyttävyys, juontuu siitä, kuinka 

ei hänellä ole epäsel-
vien ajatusten verho-
amista hämärään ul-
koasuun, vaan sitä, 
että hän torjuu filo-
sofian ajattelukeskei-
syyden. Rekola ei ha-

lua luoda purkamiensa dikotomioiden 
ja kategorioiden tilalle uusia. Hän ei ha-
lua jäsentää. Hän haluaa luoda avaran 
tilan. Tässä mielessä hän on kirjailijana, 
Gilles Deleuzen ajatusta lainatakseni, 
minän ja maailman lääkäri. Rekola nä-
kee ympärillään rationalismin saastut-
tamia minuuksia, kategorioihin ahdet-
tuja identiteettejä, ja haluaa runoudes-
saan tuoda sairaat raittiiseen ilmaan 
ja tarjota heille vaihtoehtoisia polkuja 
kuljettavaksi.

Rekola ei ole kärsimättömien runoi-
lija. Tervehtymisprosessit tapahtuvat hi-
taasti. Rekolan viitoittamille teille ajau-
tuu hiipien, usein salakavalasti. Yhtäk-
kiä huomaa elävänsä uudessa tilassa, 
uutta kysymystä. Rekola tuntee nämä 
haasteet ja toteaa tyynesti 80-vuotis-
haastattelussaan (HS 25.9.2011): "Mi-
nulla on ihan uudenlainen ajattelu. Sitä 
ei ole vielä löydetty."

1960- ja -70-luvuilla, Rekolan sa-
noin spektaakkelien ja osallistumisen 
aikakaudella, runoilija leimattiin epäpo-
liittiseksi. Väitän, että Rekola on nimen-
omaan poliittinen. ■

MINÄN JA MAAILMAN 
LÄÄKÄRI Mirkka Rekolan nimen 

tunnistavat kaikki. Mutta miksi 
hänen runouttaan tunnetaan 
niin kehnosti?

TEKSTI Laura Hautsalo

Voi olla että minulla on raju ja taivaitahipova näkökanta eikä
vain joissain asioissa. Mutta epäilyni on oikea. Tämä maailma
on kuin madame Blavatskyn pyhä kaappi, se pettää, se pettää
varmasti.

Symbolit ja metaforat 
on unohdettava; niillä 
ei tee näiden runojen 

äärellä mitään.

Anna päivän olla kaikki, 1968
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Muodostuu kaunokirjallisiksikin kutsuttavia lauseita. Niillä oma estetiikkansa. Mi-
nun, meidän, kenen.

Kirjoitan Facebookissa joskus vuonna 2008 ystäväni kanssa turhanpäiväisistä 
asioista kalevalamitassa. Se näkyy kaikille Facebook-kavereilleni – se, että olen 
kerran jos toisenkin käännellyt Ison Teoksen sivuja ja että kansanrunoudelle omi-
nainen poljento on oheistuotteena jäänyt kytemään senhetkiseen verbaaliseen 
varastooni. 

Mietin Suomea. Miten se mielessäni on maa. 
Ja yritän ymmärtää, mikä kielessä on kaunista, rumuuksien läpi. Mikä tyyli-

kästä, tyylittömyydessäänkin. Tai naiiviuden asteita, sen hyväksyttävyyttä. Ja niin 
kuin jokainen, tunnen, mikä koskettaa.

Yritän ajatella paljon päinvastoin ja olla kokeellinen kirjoittaessani, kunnes huo-
maan, että se on jo tehty ja teennäistä, että toimintani motiivi on epäselvällä ta-
valla kapinallinen ja kaikki kääntyy itseäni vastaan. Idealistina ja erikoisuutta tavoi-
tellen kokeilen, josko perinnetietoisuus katoaisi keveästi ja löytäisin oman kielen.

Kirottua kriittisyys tai tietämys, joka tulee tuntemisen tielle. Siunattua tietämys, 
joka avaa maailman toisensa jälkeen kahdesta rivistä tekstiä, siirtymä sivulta kauas 
toisille on kevyt lehahdus. Ja kirottua ja siunattua se, etten tiedä vielä puoliakaan 
ja kaanoneiden upotetut sirpaleet lymyilevät huomaamattani tekstivirrassa. 

Joudun myöntämään pitäväni teosta ainutlaatuisena, klassikkona, vielä senkin 
jälkeen kun joku kertoo minulle, että se on klassikko. Se ei siis ollutkaan oma löytöni, 
ainutlaatuista ymmärrystä. Petyn yleisyyteen ja haluan lapsekkaan omistavasti pitää 
suhteen vain minun ja teoksen välisenä. Suorastaan hävettää sanoa, että rakastan sy-
dämeni pohjasta Sinuhe egyptiläistä, niin ilmeinen klassikon leima sillä on. Niin mo-
nen rakastama ja ymmärtämä se on. Mutta ei ole toista kirjaa, jonka luettuani oli-
sin itkenyt kouristuksenomaisesti autossa noteeraamatta kehoni viestejä matkapa-
hoinvoinnista ja hyvästellen teoksen kuin syvästi rakastamani ihmisen tai paikan. 
Minun pitäisi kai rakastaa jotain jostain reunemmasta, jotain mitä ei mainita Wi-
kipedian klassikkoluettelossa ensimmäisten joukossa. Ja toisena päivänä ajattelen, 
kuinka meidät sidotaan yhteen näiden teosten kautta. Kaiken henkilökohtaisuuden 
jälkeen tämä on myös sinun teoksesi. Siellä jossain ymmärrän sinuakin, sinä minua. 

Elämää
kaanonin kanssa

Erään melk. valm. maisterin puheenvuoro luetusta 
(ja unohtamisen mahdollisuudesta).

Joku sanoo: "Tämä on klassikko", heiluttaa kädessään Seitsemää veljestä ja sa-
noo sen olevan kansamme kirjallisuuden juuri. Toinen kertoo, että Kalevalasta on 
suomalaiset ja koko tämä kansallinen kulttuuri rakennettu. On laadittu kirjalis-
toja, joissa on nimettynä muita arvostetummat teokset. Niitä suositellaan luetta-
vaksi. Mitä on ihminen ne luettuaan? On sanottu, että kaikki lukemamme kirjat 
muuttavat meitä. Ne ovat osa kielellistä ympäristöämme. Tämä kielellinen ympä-
ristö muuttuu ajan saatossa, kuten muukin ympäristö, sukupolvet. Mutta multakin 
on perustaltaan samaa nyt kuin sotien aikaan. Muuttumaton kai ihminenkin halui-
neen, tunteineen, tarpeineen. Mikä pitää mullan multana, kirjan klassikon kruunun 
arvoisena. Vastauksena voisi vaikkapa olla: Niiden funktiot säilyvät. Niillä on lo-
pulta muuttumattomat keinonsa ylläpitää elämää, jopa sen kauneinta kukintoa.

Astun siis ulos yliopiston ovista henkilönä, joka on tottunut lukuisiin näkemyk-
siin, jolla on hyvin valittuja näköalapaikkoja maailmaan, äänien moninaisuus itses-
sään, puhumattakaan aikain kerroksellisuuden ja ajattomuuden kokemuksista. Lu-
kemani kirjat, joita klassikoiksikin on kutsuttu, heräävät henkiin kauttani yllättä-
vissä tilanteissa. Huomaan kirjoittavani juhlapuhetta henkilölle X waltarilaisella 
rytmiikalla ja lopullisuudella. Oma ääneni on näitä monia ääniä, niinkö? Mutta ei-
hän se ole omaperäistä, se on loputonta kierrättämistä ja lainaamista.

Ja sitten minulla pitäisi kaiken järjen mukaan olla mukanani käsitys suoma-
laisuudesta, maamme henkistymästä, jota on kuvattu kansanrunouden, realismin, 
symbolismin, modernismin ja muiden tyylisuuntausten keinoin näihin päiviin asti. 
Tehdään uusia kaanoneita, aikajanoiltaan lyhyitä ja pitkiä, temaattisesti tai tyylilli-
sesti rajattuja tai rajaamattomia, yksittäisen kirjailijan teosten kaanoneita. On tarve 
nostaa teoksia muita ylemmäs, on ollut antiikista lähtien. Mieltymykset ja arvot 
aaltoilevat. Suomalaisen kirjallisuuden erityislaatuisten teosten äänet soivat kuo-
rossa kaanoneissaan; kokeelliset 2000-luvun teokset ja historiaa mukanaan kanta-
vat klassikot ovat toistensa lomassa, järjestettyinä kaanoneihin. Kaikukoot monet 
äänet näissä teoksissa! Sekoitemultaa sen olla pitää; sellaista, jossa tuoksuu ruuti, 
pelto ja rautatie, juhannustanssien yö, 70-luvun hekuma, teinituska, Robert’s Cof-
feen ylihinnoiteltu brunssi, keravalainen lähiö, dekadenssiin poltetut savukkeet, it-
seruskettavat voiteet ja Bratz-nuket ja johon on sekoittunut sivuja maailmankirjal-
lisuudesta. Näissä kaanoneissa tehdään kansastamme ja sen rajat universaaliuteen 
asti ylittävästä merkintöjä niille, jotka lukevat näitä teoksia ja sitä kautta kansalli-
suuttamme, kansainvälisyyttämme ja yksilöllisyyttämme – omaksumisen, vastusta-
misen tai oivaltamisen kautta.  

Kirjallisuus imee itseensä ajan niin kuin multakin – sateen ja valon, varjot sel-
laisina kuin ovat ja jonkin uuden siemenen, joka huomataan vielä jokin päivä, jos 
ei nyt. Sillä eiväthän kaanonit suinkaan aina sisällä teoksia, jotka saisivat ilmesty-
misaikanaan suosionsa ja arvostuksensa, vaan myös teoksia, jotka loikkaavat mar-
ginaalista tai unohdettujen nurkasta keskiöön silloin kun aika sitä huutaa. Se jokin 
teos tuo juuri tiettynä hetkenä kysymykset kielestä, todellisuuden luonteesta ja ar-
voista kiinnostavasti eteemme, se jokin vanha, hyljeksittykin. Ja me luemme van-
hoista ja uusista klassikoista näitä tiedotuksia, näitä merkillepanoja maailmasta. 
Näitä havaintoja palkitaan kautta aikojen, ne sinetöidään ainutlaatuisiksi. Ne ovat 
onnistuneet koskettamaan monia, kertomaan tarinansa intiimisti jokaiselle luki-
jalle, niille lukuisille, osuneet juuri siihen kohtaan, jossa havainto ja tunne kytevät, 
mutta eivät yllä kieleen asti. Ne ovat avartaneet ja täyttäneet jotakin, joka odotti 
täyttämistään. Ne auttavat meitä havaitsemaan ja ymmärtämään, näyttävät tietä 
havaintokentissä ja ovat hämmentäviä, häikäilemättömiäkin totuudellisuudes-

TEKSTI Marja Vehkanen
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saan. Ja ne vyöryttävät tahattomasti tai tahallaan eteemme viitteitä aiemmasta kir-
jallisuudesta, sillä ainoa muuttumaton asia kirjallisuudessa lienee sen jatkuvuus. Se 
on jatkoa jostakin.

Luulen, etten valmistuttuani ahmi kirjoja. Odottelen, koska luen sinuheni tois-
tamiseen. Odotan, että huomaan muuttuneeni lukijana, kun luen uudestaan. Ja uu-
destaan. Sillä klassikothan kestävät aikaa ja muuttunutta lukijaa, se on niiden eri-
tyisyyttä, klassikkoutta. 

Olen ehtinyt jo unohtaa monia teoksia. Luulen, että onnekseni. Muisti siirtää 
asioita reunemmas, kunnes jokin päivä havahdun tosielämän kokemukseen, joka 
aktivoi muiston siitä jostain merkittävästä teoksesta, jota luin mahdollisesti Unka-
rin junassa, kaksi maailmaa lomittain ja toisiinsa sekoittuen, kirjan ja Unkarin, vä-
hän Unicumia ja konduktööri, joka oli kuin eläväksi kirjoitettu hahmo. Jokin hetki 
siinä teoksessa on nyt tässä, tunteet palaavat ja palaavat muistot toisista tosielämän 
tilanteista. Ah, klassikot, te kaanoneiden kauniit lapset, te elätte minussa ja teette 
muistini haavista laajan, sekoitatte fiktionne faktaani! 

On ollut tarvetta kirjoittaa, paljon kerrottavaa muille. On tehty suuren suuri 
työ. ■
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Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamis-
ta. Kaksivuotiseen kirjoittajakouluun valitaan oppilaat ennakkotehtävien 
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Oletko menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos olet, missä? Postita ennakko-
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NYKYISIN SUOMALAISESSA runous-
keskustelussa törmää ani harvoin alko-
holismin romantisointiin. Vaikka kapa-
kat ovat yhä täynnä Melleri-fantasioissa 
piehtaroivia juoppohulluja, kustanta-
mot ovat onneksi oppineet karttamaan 
heitä, ja he päätyvät tavallisesti julkai-
semaan sekasotkunsa omakustanteina. 
Keskityn kirjoitussarjassani mieluum-
min tekijöihin, jotka ovat erilaisin hä-
mäystempuin saaneet hankituksi itsel-
leen institutionaalista arvostusta.

KUKAPA OLISI parempi esimerkki ajal-
lemme tyypillisestä opportunistilierosta 
kuin mediajulkisuudessa melko vähälle 
huomiolle jäänyt mutta runouspiirien 
sitäkin sokeammin ihailema T. S. Eliot? 
Arvonantoa, pitkiä apurahoja ja kirjal-
lisuuspalkintoja selittää Eliotin tapauk-
sessa tietysti se, että vanhan kulttuuri-
suvun pisarapäänä hän on hengaillut 
koko elämänsä vallan liepeillä ja pysty-
nyt kiertämään kirjallisuuden professo-
rit sun muut makutuomarit sormensa 
ympäri.

PÄIHDERIIPPUVUUTTA EI nykyään ru-
noskenessä juuri ihannoida, mitä pidän 
pelkästään myönteisenä kehityksenä. 
Tästä syystä nykyrunoilijat pyrkivät sa-
lailemaan alkoholismiaan. Eliot on on-
nistunut pitämään kaappijuoppou-
tensa piilossa ihmeellisen hyvin. Muka-
van miehen imago ei liene erityisem-
min kärsinyt edes viimeaikaisista näky-
vistä törttöilyistä. Toisaalta Eliotin on-
neksi hän on median silmissä niin kau-
pallisesti epäkiinnostava henkilö, et-
tei hänen hölmöilyillään maksa vaivaa 
retostella.

MONSIEUR THOMASIN seuramiehen tai-
doista pääsin viimeksi nauttimaan muu-
tama viikko sitten Otavan takkatuli-il-

lassa. Pieni toveripiiri oli kokoontunut 
muista juhlijoista erilleen kustannustoi-
mittajien jakamaan työhuoneeseen. Eliot 
ei tässä vaiheessa iltaa tuntunut olevan 
juttutuulella, osallistui keskusteluun kor-
keintaan ynseillä kyllä- ja ei-vastauksilla. 
Sivusilmällä huomasin hänen mulkoile-
van minua välillä epämääräisesti. Kes-
kustelu oli kääntynyt kirjallisuudesta ar-
kisiin perhe- ja lastenhoitoasioihin. Äk-
kiä pöydän toisella puolella hiljaa istu-
nut Eliot nousi, kurottui tempaamaan 
minulta silmälasit nenältä ja viskasi ne 
lattialle. En ollut sanonut mitään, mikä 
olisi voinut provosoida ketään läsnäoli-
jaa. Kustannustoimittajan jämäkkä vä-
liintulo sentään rauhoitti tilanteen no-
peasti. Eliot tuli katumapäälle, kävi ha-
kemassa lasit ja toi ne minulle anteeksi-
pyyntöjä mongerrellen.

ALKOHOLISMI NÄKYY Eliotin tuotan-
nossa kaunaisuutena ja vainoharhai-
suutena. Menestyneempiin kollegoihin 
kohdistuva pohjaton kateus saa hänen 
kielensä ikään kuin kouristelemaan, 
mistä selvin esimerkki lienee hänen 
kuuluisin teoksensa Autio maa. Runoi-
lijapiireissä Autiota maata hehkutetaan 
ohittamattomana nykyklassikkona. Kai-
ken, mitä Eliotin pöytäviinalla liekite-
tyistä lampaanaivoista tirisee, suoma-
laiset runon ystävät ottavat vastaan ju-
malten nektarina. Vain pahimmanlaa-
tuinen joukkosuggestio voi selittää tä-
män ilmiön.

TÄHDET:

Autio maa: *

Jaakko Yli-Juonikas

Teksti on julkaistu alun perin 3.1.2013 Yli-

Juonikkaan Arvoitus nimeltä elämä -blogissa.

http://onnentiirikka.blogspot.fi/

ONTTO MIES
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kaiselle, tupakkaa polttavalle ja sek-
suaalisesti aktiiviselle tyypille ei vält-
tämättä edes löytynyt Suomesta elä-
vää vastinetta. Silti siitä keskustel-
tiin jo aikalaisarvosteluissa runsaasti, 
ja se on vaikuttanut myös jälkipolvien 
ajankuvaan.

Waltari esitti modernin naisen myös 
ongelmallisena esimerkiksi Yksinäi-
sen miehen junan (1929) Lisbetin hah-
mossa. Järvelän mukaan Lisbet muis-
tuttaa dekadentin kirjallisuuden, kuten 
Charles Baudelairen, lesbohahmoja. 
He olivat kauniita kapinallisia, mutta 
myös turmeltuneisuutensa marttyyreitä. 

Suuren illusionin maisteri Hellak-
sen kohdalla viittaillaan biseksuaali-
suuteen usein, ja jo hahmon nimi sisäl-
tää viitteen homoseksuaalisuuteen ylei-
sesti yhdistettyyn hellenismiin. Hellak-
sessa on myös yläluokkaisuuden, vam-
pyrismin ja dandyn piirteitä. Hänen tur-
meltuneisuuttaan korostaa salattu sy-
filistartunta, joka toisaalta romanti-
soidaan teoksen lopussa. Hellas itse 
katsoo kuuluvansa katoavaan ja tu-
houtuvaan sukupolveen. Vaikka mo-
net Waltarin hahmoista olivat ilmes-
tymisaikansa Suomessa poikkeuksel-
lisia, hänen näkökulmansa heihin jäi 
konservatiiviseksi. 

Ongelmattomana naishenkilönä 
kuvataan Suuren illusionin minäker-
tojan Pikkuveljen tyttöystävä. Hä-
nen poikamaisuutensa, urheilullisuu-
tensa ja aktiivisuutensa nähtiin myön-
teisessä valossa. Ajan sloganiksi muo-
toutuikin toveriavioliitto. Sen ihan-
teissa miehellä ja naisella on yhtei-
siä kiinnostuksen kohteita ja he sopi-
vat seksuaalisesti yhteen. Vaikka "iloi-
nen 20-luku" on melkoinen kli-

SUOSITUISTA, PITKÄÄN eläneistä kir-
jailijoista muodostuviin mieliku-
viin vaikuttaa usein heidän oma ret-
rospektiivinen näkökulmansa. Hei-
dän tuotantoaan tarkastellaan lineaari-
sena kehityskulkuna, ei aikalaisvastaan-
oton silmin. Minulta esimerkiksi ve-
dettiin matto jalkojen alta, kun kuulin 
Mika Waltarin (1908–1979) luonnehti-
neen läpimurtoteostaan Suuri illusioni 
(1928) jälkikäteen "lapsekkaaksi, kehit-
tymättömäksi ja sentimentaaliseksi". 

Onneksi kirjallisuudentutkimus tar-
joaa vaihtoehtoisia lähestymistapoja: 
Juha Järvelän teos Waltari ja sukupuol-
ten maailmat (2013), joka perustuu Jär-
velän väitöstutkimukseen, tarkastelee 

Waltarin varhaistuotantoa vastaanoton, 
tekstien ja kirjailijakuvan näkökul-
masta. Vaikka teos painottuu enemmän 
sukupuolihistoriaan kuin kirjallisuuden-
tutkimukseen, se laittaa pohtimaan, mi-
ten käsityksemme kirjailijasta rakentu-
vat ja muuttuvat vuosien varrella. 

Waltarin varhaistuotannon deka-
dentit kuvat jäävät usein historiallisten 
romaanien ja dekkareiden varjoon. Var-
haisissa teoksissa kuitenkin näkyvät voi-
makkaasti eurooppalaiset trendit darwi-
nismista freudilaisuuteen. Niissä esiin-
tyvät niin vuosisadan vaihteen femme 
fatale kuin 1920-luvun flapper-tyyppi-
nen uusi nainenkin, jonka kirjailija esit-
teli agraari-Suomelle. Tälle polkkatuk-

Kirjallisuudentutkimus tarjoaa uusia lähestymistapoja 
vankan suosion saavuttaneeseen Mika Waltariin.

TEKSTI Katja Korva
KAANONIN
KAMELEONTTI

Ironisen roolin ottaminen 
mahdollisti viihteen 

kirjoittamisen.
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Arviot
see, Waltarin tuotannosta on havaitta-
vissa, että sukupuolten suhteiden ku-
vaus muuttui vuosikymmenen vaih-
teessa. 1930-luvulla esiin nousi porva-
rillinen perhe, jossa miesten ja naisten 
erot korostuivat.

WALTARIN KOHDALLA puhuttiin usein 
kirjailijan kehittymisestä ja miehistymi-
sestä. Merkittävää 
oli hänen suhteensa 
viihteeseen ja po-
pulaarikulttuuriin, 
jotka liitettiin femi-
niinisyyteen. Wal-
tari puolustautui 
usein kaupallisuus-
kritiikiltä vetoamalla kirjailijan oikeuteen 
elättää itsensä ja perheensä työllä, toi-
sin sanoen täyttämällä miehiin kohdis-
tuneet odotukset. 

Ajan ihanteissa kehitystä edusti 
myös pyrkimys objektiivisuuteen. Sii-
hen liittyi kolmannen persoonan käyttö: 
Waltarin vuosina 1925–1939 julkais-
tussa tuotannossa minäkertojaa ei juuri 
käytetä asepalveluskuvausten jälkeen. 
Salapoliisiromaanissa Kuka murhasi 
rouva Skrofin? (1939) poikamaista mi-
näkertojaa käytetään, jotta teoksen tois-
sijaisuus korostuisi. Ironisen roolin ot-
taminen mahdollisti viihteen kirjoit-
tamisen. Waltari käytti myös pseudo-
nyymejä ylläpitääseen oman nimensä 
eheää mainetta.

Ristiriitaisuuksille ja muuttuvuuk-
sille jää harvoin tilaa kanonisoidussa 
kirjailijakuvassa. Waltariin voi olla vai-
kea suhtautua neutraalisti, sillä ideolo-
gisesti hän oli varsin liikkuvainen. Ase-
palveluskuvauksessa Siellä missä miehiä 
tehdään (1931) miehistytään oppimalla 
tottelemaan, parantamalla ruumiillista 
kuntoa ja tulemalla osaksi miesten yh-
teisöä. Vaikka nuori Waltari kuvasi en-
simmäisen maailmansodan kielteisiä 
vaikutuksia miesten mielenterveyteen, 
hänen kirjoittamansa asepalveluksen ja 
suojeluskuntatoiminnan kuvaukset oli-

vat valkoisen Suomen linjan mukaisia. 
Talvi- ja jatkosodan aikana Waltari osal-
listui jopa sotapropagandan tekoon.

Toisaalta Waltarin tunnetuinta 
teosta, Sinuhe egyptiläistä (1945), on 
tulkittu kaikenlaisten ideologioiden vas-
taisena. Kirjailijan vapaamielisyydestä 
kertoo se, että hän puolusti Hannu Sa-
lamaa Juhannustansseihin (1964) liit-

tyvän tuomion yh-
teydessä. Järvelän 
mukaan keski-ikäi-
nen Waltari ym-
märsi 1960-luvun 
radikaalia nuori-
soa. Tämä ilmeni 
esimerkiksi si-

ten, että hän näki vaivaa saadakseen 
Weilin+Göösin kirjallisuuspalkinnon 
Markku Lahtelalle, joka oli polttanut 
sotilaspassinsa julkisesti. Poliittiseksi 
tuuliviiriksi luonnehdittu Waltari piti it-
seään puolueettomana.

Waltarista tehdyt uudet tutkimuk-
set osoittavat, että käsitykset vankankin 
suosion saavuttaneista kirjailijoista elä-
vät ajassa. Viihteellisenä pidetyn kirjai-
lijan suhde kaanoniin on ollut ambiva-
lentti. ■

Poliittiseksi tuuliviiriksi 
luonnehdittu Waltari 

osallistui jopa 
sotapropagandan tekoon.
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TUA HARNON esikoisteos Ne jotka jää-
vät kertoo lähtemisen ja jäämisen tus-
kasta kolmessa sukupolvessa. Drama-
turgiopiskelija Frida tuntee ulkopuoli-
suutta ja etsii tunteilleen tukea men-
neisyydestä. Fridan isä on Leonard 
Cohenin näköinen mies, joka soit-
taa Take This Waltzia ja The Partisa-
nia – ja lopulta katoaa itseensä. Isänisä 
Poju katosi konkreettisesti monta ker-
taa, jätti jälkeensä surua ja rikkinäisiä 
perheitä.

Fridan suloinen poikaystävä Emil 
veisteli lapsuudessaan puutöitä kuten 
Vaahteramäen kaimansakin. Nyt hän 
yrittää veistää Fridasta vaimon kal-
taista. Tyttö kuitenkin kaihtaa tavalli-
suutta, hän on levoton. Paikoillaan ei 
pysy mieli eivätkä jalat, kun hän tut-
kii sukunsa suurta tarinaa – ja itseään. 
Paeta täytyy myös vaihto-opiskeluvuo-
den maisemiin, Montpellieriin.

Isänisä, 1920-luvulla syntynyt Poju, 
karkasi suomalaisesta avioliitostaan ja 
lensi Amerikkaan. Siitä seurasi impul-
siivisten rakkauksien ja särkyneiden 
sydänten sarja. Milloin suhteen täytti 
intohimo, milloin käytännön help-
pous. Vaihtuvat naiset, lukuisat lap-
set ja liikkuva elämäntapa eivät saa-
neet Pojua uupumaan, miehen jokai-
sessa elämänvaiheessa oli kauneutensa 
ja glamourinsa.

Fridan isä Raimo oireilee erikoista 
suhdettaan Pojuun vielä aikuisiälläkin. 
Hän ei löydä tasapainoa ulkoisen ja si-
säisen minänsä välillä Cohenin tah-
dittamanakaan. Lopulta hän sairas-
tuu psykoosiin. Hän unohtelee asioita 
– koti-osoitteensa, lähimmäistensä kas-
vot tai itsensä – ja keksii itselleen uu-
den identiteetin Kaunis mieli -eloku-
vasta tunnetun John Nashin tavoin. 
Välillä hän voi paremmin, mutta Fri-
dalle isä ei ole entisensä. 

ITSEENSÄ MENEVÄ ja sinne jäävä dra-
maturgiopiskelija Frida on tyypillinen 
kirjoittajaidentiteettiään hakeva tai-
teilijanalku. Hahmo kompastuu klisei-
siinsä ja hengittää vain teoksen mui-
den henkilöiden kautta. Suvun tarina 
on Fridan tarina, silti jotain omaa voisi 
olla.

Teos kattaa kokonaisen vuosisadan, 
mutta historia ei pääse kunnolla havi-
semaan. Vahvempi ajankuva voisi pe-
lastaa hieman paperinmakuiset henki-
löhahmot. Teoksen vahvuudeksi nou-
sevat tunnelmanluonti ja kaunis, kek-
seliäs kieli. "Jos talo oli vaiti, hän antoi 
musiikin lohduttaa itseään ja haaveili 
jonain päivänä olevansa vapaa. Hän ei 
enää tarkkailisi muuta kuin maisemaa. 
Hän korkeintaan käväisisi jonkun toi-
sen tarinassa, kuten lentoemäntä, ja 
lentäisi sitten pois, kevyesti, eikä ku-
kaan jäisi tarvitsemaan häntä."

Ne jotka jäävät on voittanut Otavan 
Saarikoski-kirjoituskilpailun varmaan 
ansaitusti. Kun Frida lähtee vastoin si-
säistä ääntään Emilin kanssa Kolin 
vaellukselle, selkärepusta tulee hen-
kisen taakan vertauskuva. Olkapäihin 
painautuvat rinkan olkaimet jättävät 
arvet, samoin kuin lapsuuden traumat 
ja suvun miesten tarinat. Kyllähän täl-
lainen suuri kertomus ja raskas teema 
koskettavat.

Rosa Ala-aho

Sukupolvien 
surulliset valssit

Tua Harno:

Ne jotka jäävät.

Romaani, 269 s.

Otava, 2013.

KATJA KETUN neljäs teos, novelliko-
koelma Piippuhylly on rohdoshoitoa 
niille, jotka jäivät kaipaamaan palki-
tun Kätilön (2011) henkilöhahmojen 
väkevää elämänvoimaa. Vuonna 1945 
jäämeren rannan yksinäisyydessä 
Pietari "Palonaama" Kutilalla on ai-
kaa kaivata ja muistella. Meri on tuo-
nut hänen ulottuvilleen koko maail-
man sylkemällä Kuolleen Miehen vuo-
nolle ihmispoloilta hukkunutta tava-
raa, muun muassa piippuja. 

Pietarin piippuhylly notkuu tari-
noista, joita hän kirjoittaa tyttärel-
leen Vikasilmälle saadakseen kerro-
tuksi "edes jotakin hyvää maailmasta". 
Hyvyys tosin kirkastuu usein vasta sil-
loin, kun aikansa saastaa tikulla tö-
kittyään uskaltaa katsoa sitä uudesta 
kulmasta. Lapin maisemissa, hylkeen-
nussijoiden tyyssijassa, joutuu katso-
maan kauan.

Piiput toimivat sekä novellikokoel-
man rakenteellisena perustana että sen 
tarinoiden lähtökohtana. Lisäksi koko-
elmaa jäntevöittää kudelma, jossa hen-
kilöhahmot on liitetty taitavasti tois-
tensa tarinoiden osaksi. Piippuhyl-
lyn tarinat vievät Rion faveloihin, juu-
talaisvainojen kristalliyöhön, Volgan 
mutkaan Romanovien tragediaan ja 

Afrikan orjalaivoihin, toki virne suu-
pielessä karehtien. Historialliset to-
siseikat luovat illuusion myös täysin 
fiktiivisten tarinoiden todenperäisyy-
destä. Oli miten oli, totta ovat ainakin 
rakkaus, kärsimys ja kuolema.

KETUN TAVARAMERKIKSI muodos-
tunut lapinmurteinen kieli roiskut-
taa maagisesti ilmoille ihmisruumiin 
ja -mielen kuonaa. Eritteet läikky-
vät, hurme huumaa ja koiran sulkija-
lihas päätyy hiuspidikkeeksi. Etsitään 
rajoja, joilla yksi todellisuus muuttuu 
toiseksi: "Mikä rikkoo mielen niin että 
ihmisyyden siteet repeävät, pinta ha-
joaa ja esiin työntyy verta louskuttava 
kita." Rajojen etsiminen ja rikkominen 
ovat tuttua Kettua, tällä kertaa vielä 
vähän aiempaa pidemmälle vietynä. 
Tarinoiden omalakinen maailma jät-
tää lukijan mielen vereslihalle.

Maailman adrenaliininhyökyisestä 
pauhusta löytyy myös vastavoima pa-
halle. Kettu räjäyttää yhteiskunnalle 
tuttuja lokeroita, joista sukupuoli saa 
kirkkaimman tulituksen. Hermafro-
diitti Karmeela menettää miehisen 
elimensä pommille, naisistuu ja löy-
tää hellän sylin toiselta "sukupuolet-
tomalta" – kaksi toiseuteen tyrkättyä 
löytää toisensa. Raameihin pakotta-
misen sijaan niistä luovutaan pohtien, 
löytyykö maailmasta kohtaa, jossa 
voisi olla ”ensisijaisesti ihminen”.

Piippuhyllyn paikoitellen riipivien 
tarinoiden takaa paljastuu lopulta 
muutakin lohdullista kuin vaihtoeh-
toinen loppu Kätilölle: ”Jos on jos-
kus pidellyt kädessään aaltojen hio-
maa kiveä niin sen ymmärtää. Että 
rakkaudella ihmisen mielen voi silit-
tää eheäksi.” Imelältä jälkimaulta väl-
tytään, koska rakkaus on taitettu gro-
teskia taustaa vasten niin, että se on 
jo miltei puhki.

Noora Sällström

Katja Kettu:

Piippuhylly.

Novellikokoelma, 236 s.

WSOY, 2013.

Karheaa sielua 
silittämässä
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Voi vietävä! Toimitukselta on taas päässyt unohtumaan, kenen kirjailijan kynästä yllä 
komeileva sitaatti on peräisin. Ja muotokuvakin on niin mahdottoman epätarkka... 
Auta meitä tässä kiusallisessa kiipelissä ja lähetä valistunut veikkauksesi Käkriäisen 
Facebook-sivuille tai päätoimittajan sähköpostiin syyskuun loppuun mennessä. Paras 
arvaus palkitaan avokätisesti!

Edellisen numeron kujeellisen sitaatin ja sumuisen kuvan takaa paljastui vanha 
kunnon Veikko Huovinen. Ensimmäisenä oikein vastannut Markku Pohjalainen 
palkitaan Huovis-henkisellä herkkukorilla. Paljon onnea voittajalle!

"Syksyn kalpeat vedet
kantavat taivasta kevyesti, hiljaa

kuin elämä ja kuolema pienessä hetkessä
vaipuvassa aallossa toisiaan suudellen."

"LOLA YLÖSALAISIN. Hänellä on 
nukke jonka hän tunkee täyteen tari-
noita, 'minun testamenttini'. Hän ke-
rää tarinoita. Tai: keräsi. Yhteen ai-
kaan jolloin hän oli paljon rohkeampi 
eikä kaikki toivo ollut mennyttä hän 
ajatteli että keräisi totuuksia, todis-
tuksia, päiväkirjoja kaikilta ihmisiltä 
ja tunkisi nuken niitä täyteen."

Näin miettii pyörätuolissa istuva 
Anita Monika Fagerholmin uusim-
massa romaanissa, jolla on sama nimi 
kuin Anitan nukella: Lola ylösalaisin. 
Teos on kuin tämä nukke – paikka, 
joka on sullottu täyteen totuuksia ja 
tarinoita. 

Tapahtumat sijoittuvat Lattanie-
men pikkukaupunkiin, jossa harmaat 
vuokratalot seisovat rinnan hulppei-
den valkoisten huviloiden kanssa. 
Kaikki tuntevat toisensa. Eletään 
90-luvun alkua. On lama ja Estonia, 
joka uppoaa vain pari viikkoa kahden 
nuoren murhan jälkeen.

Fagerholm on itse kutsunut teos-
taan trilleriksi. Tyypillinen trilleri se 
ei kuitenkaan ole. Rikokset painottu-
vat tässä romaanissa Fagerholmin ai-
kaisempia teoksia enemmän. Ne myös 
ratkeavat selvemmin kirjan lopussa, 
vuosien kuluttua. Tärkeintä ei kuiten-
kaan ole, kuka lopulta on syyllinen ja 

miten hänet saadaan kiinni, vaan se, 
mitä kuolema, suru ja syyllisyys aiheut-
tavat ihmisissä.

Romaani on poikkeuksellisen mo-
niääninen. Kerronnan näkökulma li-
puu vaivihkaa henkilöstä seuraavaan, 
ja taas takaisin.  Mukana on pienten 
lasten Luurankolintu-joukko, yläluok-
kaiset serkukset ja heidän vahvaluon-
teiset tyttöystävänsä, pari nuorta po-
liisia, tavarataloetsivä ja neljä eri-
laista kirjailijaa. Kukaan ei nouse kes-
kiöön. Fagerholm kuvaa ennen kaik-
kea yhteisöä, joka muodostuu aikui-
suuden kynnyksellä olevista nuorista, 
joita kuolema varjostaa. 

HENKILÖMÄÄRÄ SEKÄ spiraalimai-
nen, katkelmallinen aikarakenne saa-
vat romaanin aluksi tuntumaan se-
kavalta, mutta sivu sivulta asiat löy-
tävät oikeat paikkansa. Tarina on 
kuin Anitan 20 000 palan palapeli, 
jota hän kokoaa turhautuneena, kun-
nes huomaa, että palat ovat olleet lat-
tialla väärinpäin, ylösalaisin – ja pe-
lin kokoaminen onkin lopulta aivan 
yksinkertaista.

Romaanin asetelma tuo mieleen 
Fagerholmin aiemmat romaanit, var-
sinkin Amerikkalaisen tytön (2004) ja 
Säihkenäyttämön (2009). Myös kieli 
on tuttua: yhtä kaikuvaa ja ajatuksen-
omaista. Ajat, henkilöt, esineet ja lau-
seet toistuvat, alkavat elää omaa elä-
määnsä tarinan sisällä. Yhtenä tee-
mana tässäkin teoksessa on leikeistä 
ja kertomuksista muodostunut subjek-
tiivisten totuuksien verkko.

Trillerimäisyydestä johtuen väki-
valta ja kuolema ovat kuitenkin tässä 
uusimmassa romaanissa aiempaa ko-
rostuneemmin etualalla.  Lola ylös-
alaisin onkin Monika Fagerholmin ai-
kaisempia teoksia keveämpi, mutta 
myös surullisempi.  

Tiia Kähärä

Monika Fagerholm: 

Lola ylösalaisin.

Alkuteos:

Lola uppochner (2012). 

Suomentanut Liisa Ryömä. 

Romaani, 497 s. 

Teos, 2012.

Kun suru
on totuuksista
aidoin

Tunnista kirjailija

Facebook /



Kotimaisten kielten keskus
•	 huoltaa, tutkii ja kehittää suomen ja ruotsin kieltä
•	 kouluttaa ja neuvoo kielenkäyttäjiä
•	 julkaisee sanakirjoja ja kielioppaita
•	 tarjoaa tutkimusaineistoja ja pitää yllä arkistoja

Helottaa vai heloittaa? EU:hun vai EU:iin?
Koska käytetään pitkää viivaa (–), koska lyhyttä (-)?

Onko mahdollistaminen hyvää yleiskieltä?

Kielitoimiston kirjoista selviävät sanojen salat ja oikeinkirjoitusohjeet.

Kielitoimiston sanakirja
– uusin tieto nykysuomen sanoista
•	 sanojen merkitykset ja tyylisävyt
•	 sanojen oikeinkirjoitus ja taivutus
•	 2000-luvun uudissanat
•	 100 000 hakusanaa
•	 uusittu painos 2012

Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusopas
– viralliset kielenhuollon 
   suositukset
•	 yhteen vai erikseen
•	 isolla vai pienellä
•	 pilkut ja muut välimerkit
•	 lyhenneluettelo
•	 uusittu painos 2012

Kotimaisten kielten keskus
www.kotus.fi

Noutohinta 
Kotuksen kirjastosta 

15 € (norm. 20 €)

Noutohinta Kotuksen 
kirjastosta 50 €
(3 osaa, norm. 60 €)

Kirjojen noutomyynti Kotuksen kirjastossa
Vuorikatu 24, Helsinki

ma–ke 12–15.45, to–pe  9–12
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