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”Täällä unohtaa kaiken kurjuuden, täällä unoh-
taa miltä tuntuu tarpoa likaisessa lumisohjossa 
huhtikuuhun saakka, täällä unohtaa kylmyyden 
joka nousee Suomenlahdelta vielä kesäkuussa, 
täällä unohtaa kaikki villatakit jotka on joutunut 
elämänsä aikana pukemaan ylle ja kaikki raskaat 
kalossit ja päällyskengät, kaikki yrmeät suoma-
laiset karvahatuissaan ja turkeissaan… ”

Lucie Lilliehjelmin kirje Pariisista on onnea ja 
ylistystä täynnä. Kjell Westön Missä kuljimme 
kerran -romaanin maailmannaiselle Pariisi oli 
kaikkea sitä, mitä Helsinki oli vailla. Illuusioi-
den kaupunki on hurmannut Lucien lisäksi sato-
ja muitakin henkilöhahmoja kirjojen sivuilla – ja 
ennen kaikkea kirjailijoita sivujen takana. Sen 
voi huomata jälleen monista tämänkin numeron 
jutuista. 

”Ja puisto, voi sinun pitäisi nähdä se Miky! Siel-
lä on bonneja, jotka kaitsevat suojattejaan aivan 
kuten Edelfeltin taulussa.”

Rakkauden kaupunki, kirjailijoiden kaupun-
ki, vapauden ja elämänjanon kaupunki. Nimiä 
on monia. Samoin kliseitä. Ehkä siksi Pariisi 
onkin pohjimmiltaan nostalgian ja mielikuvien 

kaupunki: menneiden aikojen hohde houkutte-
lee sukupolvia toistensa perään. Että saisi kul-
kea samoilla kaduilla kuin ihailemansa taiteili-
jat. Istua samoissa kahviloissa, viettää iltapäivää 
samassa puistossa. 

Muiden jalanjäljissä mekin kuljimme, kun 
pysähdyimme interraililla puoleksitoista vuo-
rokaudeksi Pariisiin. Kiipesimme Montmartren 
kapeita kujia ja joimme appelsiinimehut Amé-
lien kahvilassa. Etsimme hetkeksi sen Pariisin, 
jossa voi nauttia elämän pienistä iloista: rik-
koa crème brûléen pinnan teelusikan kärjellä tai 
työntää sormensa syvälle jyväsäkkiin. Etsim-
me yhteisesti jaettua kuvitteellista maailmaa, 
yhden elokuvan todellisuutta. Niin kuin varmas-
ti tuhannet muut meitä ennen.

Tai sitten voi turhautua, kun aitoa Pariisia ei löy-
dy. Sitä huomaa olevansa keskellä kaupunkia, 
jossa on vaikea nähdä, miltä todellisuus lukuis-
ten kuvitteellisten maailmojen takana näyttää.  

Ehkä juuri siksi Pariisi vetää kirjallisuusihmi-
siä puoleensa. Fiktion maailmathan ovat meidän 
arkeamme muutenkin.

kuvitelmia, kuvitelmia
Kuvassa päätoimittaja on Luxembourgin puistossa.

Teksti: Tiia Kähärä
Kuva: pariisilainen ohikulkija
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henkilöitä henkilöitä

si nousivat suomalaisen sivistyneistön keskuu-
dessa ennennäkemättömään asemaan.

Kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki 
Nummi muistuttaa, että vaikutukset jatkuivat 
myös 1900-luvulla: ”Modernististen virtausten 
vaikutuksissa on vaikea selvästi erottaa ranska-
laisosuutta, mutta sodan jälkeinen eksistentialis-
mi tietysti näkyy selvästi. Silloin kaikenlaiset 
‘sivulliset’ astuvat meidänkin proosaan.”

reissaajia ja naturalisteja

Monen kirjailijan riveiltä on haistettu ranskalai-
nen tuoksahdus. Esimerkiksi Teuvo Pakkala ja 
Joel Lehtonen vaelsivat Pariisiin imemään vai-
kutteita avoimemmasta ja rohkeammasta kult-
tuurista. Myöhemmin heidän jalanjäljillään ovat 
kulkeneet tulenkantajat, kuten Mika Walta-
ri sekä tietenkin itse Olavi Paavolainen, jon-
ka lukuisien matkojen yksi etappi oli rakkauden 
kaupunki monine houkutuksineen.

Vaikutteet siirtyivät paitsi matkustamalla myös 
käännösten välityksellä. ”Ei tarvinnut käydä 
Pariisissa ollakseen ranskalainen. Minna Canth 

ei koskaan käynyt ulkomailla ja oli silti Suomen 
johtava naturalisti. Kun lukee 1800-luvun lehtiä, 
huomaa että kirjallisuutta sekä keskustelua kir-
jallisuuden ja suomalaisuuden suhteesta on pal-
jon. Kääntäminen oli nopeaa ja ruotsinkieliset 
tekstit suomalaisen sivistyneistön ulottuvilla”, 
toteaa Rossi. 

suomalaista vai ranskalaista?

Yhden ranskalaisuus oli kuitenkin aikalais-
arvostelijoiden silmissä ylitse muiden. Juha-
ni Ahon romaanin Papin rouvan (1893) vahva 
intertekstuaalinen suhde Gustave Flaubertin 
Rouva Bovaryyn (1857) huomattiin oitis. Ros-
sin mukaan Elli on Emma Bovaryn suomalai-
nen vastahahmo: hän ei ole seikkailunhaluinen 
tai kevytmielinen, vaan elättelee aitoja toiveita 
rakkaudesta. 

Pelkkä haaveilu avioliiton ulkopuolisesta suh-
teesta kuitenkin riitti skandaaliin suomalaisessa 
lehdistössä. Rossin mukaan kyseltiin, onko Elli 
lopulta enemmän ranskalainen kuin suomalai-
nen nainen. Pohdittiin esimerkiksi, ettei aito suo-
metar tietenkään olisi edes ajatellut toista mies-
tä, vaan sen sijaan hankkinut jotain hyödyllistä 
puuhastelua, perustanut vaikka ompeluseuran.

Vaikka ranskalaisia vaikutteita oli esiintynyt 
suomalaisessa kirjallisuudessa aiemminkin, täy-
dellä voimalla ajan aatteita levitti Papin rouvan 
naistenmies, ylioppilas Olavi Kalm. Hän saapuu 
Pariisista keskelle suomalaisen maaseudun rau-
haa ja panee pakan sekaisin. Jälkiviisaana voi-
si kysyä, eikö hänen antamansa kuva suomalai-
sesta miehestä ole kehnompi kuin se, minkä Elli 
antaa naisesta. Olavi Kalm on lipevä keikari, jol-
la on hienot alusvaatteet ja joka ei taida edes osa-
ta kunnolla soutaa. Ei mikään korpisoturi.

Kuten Ellin hahmon synnyttämästä keskuste-
lusta käy ilmi, Ahon teosten vastaanotto ei ollut 
yksin ylistävää. Vaikka nykylukijasta ranskalai-
set tuulet voivat tuntua vanhalta jutulta, aina nii-
den olemassaoloa ei ole myönnetty kovin ker-
naasti.

”Suomalainen kirjallisuus oli vielä 1800-luvulla 
hyvin nuorta ja se haluttiin nähdä aitona ja alku-
peräisenä, ilman vieraita vaikutteita”, huomaut-
taa Rossi. Ahon teoksista väännettiin kättä jopa 
valtiopäivillä, sillä hän oli saanut apurahan, joka 
tiettyjen valtiopäivämiesten mielestä olisi pitä-
nyt käyttää paremmin kansallisten tavoitteiden 
edistämiseksi. Esimerkiksi eräs talonpoikais-
säädyn edustaja toi julki tuohtumuksensa Ahoa 
 kohtaan:

”Mutta kysymyksessä oleva kirjailija on juuri 
tällä hetkellä, jolloin hänen olisi syytä ottaa osaa 
kansansa kärsimyksiin ja rohkaista laimentunut-
ta isänmaallista mieltä, ikään kuin vieraantu-
neena kansastansa ohjannut oivan runoratsunsa 
Parisin lokaviemäreihin, joista hän noutaa lokaa, 
jota syöttää kansalaisillensa ikään kuin sillä loh-
duttaakseen ahdistuksen tilassa olevia kansalai-
siansa.”

sellaista pientä humua

Pariisin seireeninlaulu on jo kauan soinut suomalaisten 
kirjailijoiden ja tutkijoiden korvissa. Ketkä ovat vaeltaneet 
öisessä Pariisissa? Kuka on Suomen johtava naturalisti? 
Mikä on totuus Pariisista?

Olavi Kalm on lipevä 
keikari, jolla on 
hienot alusvaatteet 
ja joka ei taida 
edes osata kunnolla 
soutaa. Ei mikään 
korpisoturi.

”Niin kuin painolaki vetää ainejoukkoja maan 
keskipistettä kohti, niin veti Pariisi yhä kiihty-
vällä vauhdilla meitä itseään kohti; tuo pyörre 
imi, kuten Mal-virta purjehtijan emäpuuta, yhä 
suppeammin ja huimemmin pyörivin renkain 
eteenpäin vaahtoavaan kuiluun, joka on niellyt 
niin monta turhaa toivetta, sirottaakseen sitten 
niiden pirstaleita maailman valtamerelle.”

Zachris Topeliuksen tunnot vuodelta 1856 
antavat esimakua siitä, miten Pariisi vaikut-
ti suomalaisiin kirjailijoihin 1800-luvun loppu-
kymmenillä. Ranskalaiset tuulet voimistuivat ja 
keskeiset ismit, realismi ja naturalismi, siirtyivät 
Suomeen. 

Kotimaisen kirjallisuuden dosentti Riikka Rossi 
huomauttaa Café Portaalin hälyisässä pöydässä, 
että suomalainen kirjallisuus ei kuitenkaan ollut 
vain passiivinen vastaanottaja: ”Ranskalainen ei 
vain valunut suomalaiseen, vaan olennaista oli 
dialogi. Lajit muuttuivat siirtyessään”. 

”1800-luvulla Ranskasta tuli taiteen, kulttuurin 
ja tieteen areena uudella tavalla ja moni suoma-
lainen lähti sinne opiskelemaan”, jatkaa Rossi. 
Ranskalainen kirjallisuus ja samalla myös Parii-

kirjailijan kaupunki

Ranskalaisen kirjallisuuden vaikutus suomalai-
seen kirjallisuuteen on kiistaton, mutta millainen 
on suomalaisten kirjailijoiden Pariisi? Olisi hou-
kuttelevaa ajatella, että kaikki jakavat yhden ja 
saman kaupungin, johon lukija voisi eri teoksis-
sa palata. 

Teksti: Taika Martikainen
Kuvitus: Maria Penttinen
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henkilöitä

Nummen vastaus on kuitenkin tyly: ”Ei ole 
mitään yleistä Pariisi-kuvaa, vaan aikakausi, 
ranskalaisen ja suomalaisen kirjallisuuden ihan-
teet luovat varsin erilaisia kuvia”. Myös Rossi 
toteaa, että Pariisin kautta kirjailijat reflektoivat 
omaa suomalaisuuttaan ja etsivät omaa identi-
teettiään paikkojen kautta. Ehkä voisi siis sanoa, 
että on yhtä monta Pariisia kuin on siitä kirjoit-
tanutta kirjailijaa.

Pariisista puhuttaessa täytyy aina olla selvil-
lä, puhutaanko Pariisista vai ”Pariisista”. Rans-
kan pääkaupunki on saavuttanut eurooppalaises-
sa kulttuurissa lähes myyttisen hohteen. Hyvällä 
syyllä voi kysyä, eikö moni kirjailija ole sanan 
säilällään vain kasvattanut turhaa loistetta, nyky-
termein tyhjää hypeä. Kutsumatta mieleen nou-
see nuoren Mika Waltarin silkoinen naama. ”Nyt 
on sitten ollut sellaista pientä humua. Ymmärrät-
hän, minä lukeudun boheemeihin”, todetaankin 
Suuressa Illuusiossa. 

Rossi myöntää, että Waltariin liitetään syystä 
nuoruuden ihannointi, toiveet, haaveet ja tulen-
kantajaromantiikka. Toisaalta hänenkään Parii-
siaan ei voi pitää yksioikoisen romantisoituna, 
sillä kaunokirjallisuudessa miljöö on aina moti-
voitu omasta todellisuudestaan ja aikakaudes-
taan käsin.

”1800-luvulla keski-aikainen Pariisi kapeine kuji-
neen muuttui leveiden bulevardien kau pungiksi. 
Itse kaupunkimiljöö antoi siis mahdollisuuksia 
uudenlaisen todellisuuden kuvaamiselle”, hän 

Jutun taustalla ja sitaateissa on Nummen ja Rossin haastattelujen 
lisäksi käytetty seuraavia teoksia:
Pariisi. Kirjailijan kaupunki. Toim. Kristina Ranki 2003. SKS
Riikka Rossi 2009: Särkyvä arki. Naturalismin juuret 
suomalaisessa kirajallisuudessa. Helsinki University Press.

henkilöitä

Ranskan pääkaupunki 
on saavuttanut 
eurooppalaisessa 
kulttuurissa lähes 
myyttisen hohteen. 
Hyvällä syyllä voi kysyä, 
eikö moni kirjailija ole 
sanan säilällään vain 
kasvattanut turhaa 
loistetta, nykytermein 
tyhjää hypeä.

toteaa.  Pariisin liittyi myös pelkoja, vaarallis-
ta vapautta ja erotiikkaa, jota suomalaiset kirjai-
lijatkin, muun muassa Joel Lehtonen, tiettävästi 
maistoivat.  Rossi huomauttaa, että vaikka Parii-
sin-kävijöitä kotimaassa pidettiin vapaamieli-
sinä, ranskalaiseen verrattuna suomalainen kir-
jallisuus näyttäytyy nykynäkökulmasta katsoen 
viattomana.

totuus julki

Vielä yksi kysymys. Sekä Rossi että Nummi 
ovat toistuvasti työskennelleet Pariisissa. Heil-
lä on oltava jokin käsitys siitä, millainen on aito 
Pariisi ”Pariisin” takana. Rossi suhtautuu kau-
punkiin kaksijakoisesti: toisaalta aina Suomes-
sa kaipaa Pariisiin, mutta kun siellä on, arki on 
monesti turhauttavan hankalaa. 

Nummi puolestaan pihtaa tietojaan, mut-
ta väläyttelee laitoksen henkilökunnan nimiä: 
”Voisin kertoa tapauksen, kun Pirjo, Riikka, 
minä, vaimoni Elina ja Outi Pasanen vietim-
me iltaa, teimme ruokia ja nautimme viinejä Pir-
jon vuokraamassa asunnossa... mutta jääköön se 
suullisesti kerrottavaksi jossain toisessa yhtey-
dessä.” Odotamme innolla.
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essee essee

Loputtomasti voidaan väitellä siitä, onko 
 Charles Baudelaire viimeinen klassisti vai 
ensimmäinen modernisti. Joka tapauksessa 
hänen tekstinsä, niin runot, proosarunot, frag-
mentaariset päiväkirjamerkinnät kuin esseetkin, 
sijoittuvat kiinnostavalla tavalla romantiikan ja 
modernismin rajapintaan. Tiukkoihin mittoihin 
nojaava Pahan kukat (Les Fleurs du mal, 1861) 
on vielä lähellä romantiikkaa ja klassismia, kun 
taas muotoa uudistava proosarunokokoelma 
Pariisin ikävä (Spleen de Paris, 1869) on yksi 
kirjallisuuden ensimmäisistä selkeistä askelista 
kohti modernismia.

Pariisin ikävä kasvattaakin ikään kuin eteenpäin 
modernistisia aihioita, jotka Pahan kukissa ovat 
jo idullaan. Ensinnäkin modernistinen kuvasto 
vakiintuu ja korostuu: luontokuvien tai omien 
tunteiden tarkastelun sijasta kuvaillaan kaupun-
kia, katuja, ihmisiä ja aatteita. Samalla myös 
kuvattavien objektien luonne muuttuu. Ne alka-
vat kasvaa yli arkisen merkityksensä kaksois-
merkityksellisiksi koko ihmisyyttä koskeviksi 
symboleiksi.  Runon puhuja elää eräänlaisessa – 
Tuomas Anhavan termein – ”minämaailmassa”, 
jossa ulkoinen ja sisäinen todellisuus alkavat 
limittyä ja saada piirteitä toisiltaan. Baudelaire 
paljastaa proosarunoissaan yhtä lailla kaupungin 
sydämen kuin kaupunki paljastaa hänen sydä-
mensä. 

Toiseksi runojen mitan ja riimityksen kadotes-
sa myös niiden muoto muuttuu ratkaisevasti. 
Baudelairen itsensä mukaan ”totuudella ei ole 
mitään tekemistä laulujen kanssa”, vaan ”rytmin 
hienoudet ovat ylitsepääsemätön este ajatuksen 
tarkalle kehittelylle ja ilmaisulle, jonka päämää-
ränä on totuus.” Näin ollen myös symbolinen ja 
assosioiva käsittelytapa, jota Baudelaire klassi-
sessa Pahan kukissa käyttää, viedään proosaru-
nomuotoisessa Pariisin ikävässä muodon tasol-
le.  Assosioivat sanat kasvavat assosioiviksi 
lauseiksi. Metaforiset runokuvat elävöitetään 
vertauskuvallisiksi kohtauksiksi. Baudelaire on 
runoilija, prosaistinakin. 

Esseessään ”Modernin elämän maalari” Baude-
laire pukee sanoiksi oman estetiikkansa. Samal-
la kirjoitus on osa kirjallisuuden ensimmäisestä 
modernistisesta ohjelmajulistuksesta. Baudelai-
re puhuu taiteesta ”pyrkimyksenä erottaa ikui-
nen ohimenevästä”, kaiken näkemisenä lapsen 
tavoin uutena ja kulkemisena ”maailmankansa-
laisena”, joka kävelee vapaasti ”ihmisten suuren 
autiomaan halki” päämääränään ”päihittää ohi-
kiitävien tilanteiden nautinnot”. Baudelairelle 
todellisuus olikin eräänlainen ”laidun, joka mie-
likuvituksen täytyy sulattaa ja muuttaa toiseen 
muotoon”. Toisin sanoen Baudelairen mukaan 
hyvässä runossa taide ylittää mimeettisen lähtö-
kohtansa, luonnon.

selta mieheltä” runoilijan alter egolta kysytään: 
”ketä hän eniten rakastaa?” Isää, äitiä, sisaruk-
sia, ystäviä, isänmaata vai kultaa? Mutta ”kum-
mallinen muukalainen” vastaa, ettei hänellä ole 
mitään niistä, eikä hän mitään niistä kaipaakaan. 
”Rakastan pilviä… pilviä jotka kulkevat ohi… 
tuolla kaukana… kaukana… ihmeelliset pilvet!”

Taivaan äärettömyys ja pilvien vapaa kulku 
symboloivat toisaalta taiteilijan ja samalla myös 
modernin ihmisen vapautta arvoista ja rajoituk-
sista, oikeutta määrittää oma elämänsä omin 
ehdoin, mutta samalla myös eksistentialistis-
ta tyhjyyttä vailla mitään ulkopuolelta tulevaa 
tukea tai elämälle suuntaa antavaa voimaa. Myös 
omassa elämässään Baudelaire joutui kokemaan 
tämän vapaan, mutta kiinnekohdattoman kos-
misen hortoilun seuraukset: vaellella yksinäise-
nä velkojia paossa taskut tyhjinä, pilven tavoin 
vapaana, mutta keskellä tyhjyyttä, ääretöntä tai-
vasta.

Baudelairelle 
todellisuus olikin 
eräänlainen ”laidun, 
joka mielikuvituksen 
täytyy sulattaa ja 
muuttaa toiseen 
muotoon”.
Baudelaire joutui kuitenkin maksamaan kovan 
hinnan ”ars gratia artis” -ajattelustaan ja kul-
jeskelustaan ”symbolien metsässä”. Aikalaiset 
ymmärsivät Baudelairea aivan yhtä vähän kuin 
hän ymmärsi omia aikalaisiaan. 

Pariisin ikävän avausrunossa ”Muukalainen” 
Baudelaire purkaa modernin runoilijan yksinäi-
syyttä ja kodittomuutta. Samalla hän tulee ensi 
kertaa myös kuvanneeksi modernistiselle kir-
jallisuudelle tyypillistä ulkopuolista ja elämän-
sä merkitystä etsivää ihmistä, joka toistuu kaik-
kien 1900-luvun alun prosaistien tuotannossa. 
Dialogista rakentuvassa runossa ”arvoitukselli-

Lähteinä on käytetty Baudelairen artikkelia ”Modernin 
elämän maalari” teoksesta Modernin elämän maalari ja muita 
kirjoituksia (Suom. Antti Nylen) sekä Väinö Kirstinän jälkilausetta 
Pariisin ikävän suomennoksessa vuodelta 1963.

Teksti: Matias Koriseva
Kuvat: Maria Penttinen

moderni 
boheemi 
baudelaire
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kaupungissa kaupungissa

Palkitun kirjailijan Leena Parkkisen rakkaus 
Pariisia kohtaan alkoi teini-iässä, kun hän mat-
kusti ensimmäistä kertaa yksin ulkomaille. Hän 
muistaa ikuisesti sen vapauden tunteen, kun hän 
alaikäisenä maisteli halpaa punaviiniä Mont-
martrella. Sen jälkeen hän on palannut Pariisiin 
aina uudelleen. 

Leena Parkkisen Pariisi on kerroksellinen kau-
punki, jossa eletään montaa elämää. Se on kau-
punki, jossa voi käyttää mekkoa päivittäin 
olematta koskaan ylipukeutunut ja keskustella 
vakavasti oikeasta tavasta valmistaa kampasim-
pukat. Sen oppii tuntemaan pinnallisesti melko 
nopeasti, mutta sen tunteminen todella on mut-
kikkaampaa. Koska tutkittavaa on paljon, on 
pysyttävä liikkeessä. 

Liikkeessä pysyminen on Parkkisen kirjoitta-
misen elinehto. Romaania Galtbystä länteen 
(2013) hän kirjoitti niin Pariisissa, New Yorkis-
sa, Prahassa kuin Valpasjärvelläkin. ”Liikkeellä 
olo auttaa kirjoittamiseen ja tutuista ympyröistä 
irtautuminen on tärkeää, jos haluaa ajatella eri 
tavalla. Myös omalta kielialueelta lähteminen 
tekee hyvää omalle kielelle.”

Esikoisromaaniaan Sinun jälkeesi, Max (2009) 
Parkkinen alkoi kirjoittaa elämänsä käänne-
kohdassa. Hän oli juuri eroamassa, lopettanut 
työnsä mainostoimistossa ja muuttanut Sorbon-
nessa sijaitsevaan opiskelija-asuntolaan. Hän 
kertoo kävelleensä kuukauden ajan tutustuen 
kaupunkiin, sitten käyneensä klubikierroksilla 
norjalaisten hammaslääkäriopiskelijoiden kans-
sa ja lopulta päättäneensä, että on aika kirjoittaa 
romaani. Esikoisen ilmestyttyä hän on kirjoitta-
nut Pariisissa myös kahta muuta teostaan. 

Romanttisella ja inspiroivalla Pariisilla on myös 
kääntöpuolensa. Parkkinen kertoo kokevan-
sa sen selkeästi luokkayhteiskuntana, jossa on 
paljon rasismia ja kaksinaismoralismia. Pitkään 
oles kellessaan hän alkaa kaivata arkipäiväisiä 
asioita, kuten kunnollista suihkua ja tiskikaap-
pia.

”Ranskassa mikään ei toimi niin tehokkaasti 
ja nopeasti kuin pohjoisessa on totuttu. Vuok-
rakin pitää maksaa shekillä. Mutta yhden kun-
non ranskalaiskaupan kalatiskin puolesta olisin 
valmis kuolemaan – ja melkein kuolinkin saa-
tuani ruokamyrkytyksen jouluhummerista.”

Ranskalainen kirjallisuus on vaikuttanut myös 
Parkkisen päätökseen ryhtyä kirjailijaksi. 
 Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä 
on eräs teoksista, jotka antoivat kirjoittamisen 
palolle ensisysäyksen. Monte Criston kreivi taas 
oli hänelle lapsuudessa tärkeä kirja. Parkkisen 
esikoisromaani sisältää viittauksia  Alexandre 
Dumas’n Kamelianaisen tarinaan. Parkkinen 
kuvaileekin olevansa nykyään frankofiili – tosin 
kielitaidoton: ”Ranskallani selviää ehkä kau-
pasta.”

pariisi, 
nuoruuden 
rakastettu

Pariisi on kaupunki, 
jossa voi käyttää 
mekkoa päivittäin 
olematta koskaan 
ylipukeutunut.

Kirjailija Leena Parkkinen unelmoi Pariisista, vaikka 
romanttisella kaupungilla on myös kääntöpuolensa.
Teksti: Milla Suikkanen
Kuva: Heini Lehväslaiho

Eniten Parkkinen kertoo rakastavansa Pariisissa 
Jardin des Plantesia, jossa hänellä oli aikanaan 
tapana maata viltillä kämppiksen kanssa eväitä 
syöden. Niin ikään tärkeitä paikkoja hänelle 
ovat Mouffetardin tori ja kiinalaiskaupungin-
osat  aasialaistukkuineen sekä Bellevillen afrik-
kalaiset kaupat. 

”Turku on minulle kotikaupunki ja Pariisi rak-
kauskaupunki. Helsingissä minä asun. Ne ovat 
vähän kuin äiti, nuoruuden heila ja avioliitto”, 
hän kertoo. ”Perhettään ei voi valita, nuoruu den 
rakkauksissa ei ole mitään järkeä, mutta avio-
liitossa on. Siitä huolimatta nuoruuden rakkau-
destaan aina välillä unelmoi.”

Leena Parkkisen (s.1979) esikoisromaani 
Sinun jälkeesi, Max voitti Helsingin Sano-
mien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2009 
sekä Akateemisen kirjakaupan palkinnon 
myydyimmästä esikoisteoksesta. 

Vuonna 2011 Parkkinen julkaisi lastenkir-
jan Miss Milky Ray. Toisesta romaanistaan 
 Galtbystä länteen hän sai Kalevi Jäntin pal-
kinnon vuonna 2013.

Parkkinen viettää Pariisissa aikaa vuosittain, 
parista päivästä kuukauden mittaisiin ajan-
jaksoihin työstäen teoksiaan. Hän on opis-
kellut Turun taideakatemiassa elokuvakäsi-
kirjoittamista ja Kriittisessä korkeakoulussa 
kirjoittamista. Hänen isänsä on kirjailija 
Jukka Parkkinen.
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Kirjallinen julkisuus on viheliäistä, tiesi Gusta-
ve Flaubert. 

Kaiken maailman vihanneskauppiaat, tullivir-
kailijat ja kengänkiillottajat kuvittelevat, että 
heidän kuuluu saada tietää kirjailijoiden yksityi-
selämästä.

Ja halpamainen lehdistö ruokkii näiden moukki-
en tirkistelynhalua.

Flaubert jätti kuolleessaan jälkeensä kuusi jul-
kaistua kirjaa, 4 000 kirjettä ja 20 000 liuskaa 
käsikirjoituksia. Hänen elämänsä oli yksi suuri 
paperikasa, ja sen sekaan hän olisi kernaasti hau-
tautunutkin.

Mutta maailma ei ole niin armollinen. Jälkipol-
vet ovat tonkineet tuosta paperikasasta yhä uusia 
rakkausjuttuja, häväistystarinoita ja kirjallisia 
skandaaleja.

Flaubert oli hyvä juoruilemaan ystävistään ja 
varsinkin itsestään, tosin tahtomattaan. Hänen 
juorunsa kiinnostavat jälkipolvia, koska hän sat-
tui kirjoittamaan Rouva Bovaryn ja Bouvard ja 
Pécuchet’n.

***

Minä rakastan kirjallisia juoruja ja anekdootteja, 
mutta en minkälaisia tahansa.

Saatan hörähtää, kun kuulen miespuolisen julk-
kiskirjailijan kysyneen baaritiskiltä tuntemat-
tomalta: ”Minä olen Jari Tervo, kuka vittu sinä 
olet?” Tuollaiset jutut eivät kuitenkaan elähdytä, 
samanlaisia kuulee formulakuskeista tai iskel-
mälaulajista.

Parhaat kirjalliset juorut ovat 1800-luvun Rans-
kasta. Niistä kiinnostuneita suosittelen tarttu-
maan Jules Renardin päiväkirjoihin. Renard oli 

kirjallisia juoruja

kolumni kolumni

loistava tarinaniskijä ja tarkkaili pariisilaisia kir-
jallisuuspiirejä sopivan kriittisenä.

Tavattuaan Paul Verlainen ravintolassa Renard 
luonnehti häntä puoliksi koiraksi ja puoliksi 
hyeenaksi. ”Olen köyhä tänään, mutta huomenna 
minulla on rahaa”, Verlaine sanoo, kun Renard 
maksaa hänen absinttinsa. Verlaine uhoaa: ”En 
välitä vaikka eläisin liassa, kunhan naiseni saa 
syödä hummeria.”

Stéphane Mallarméa Renard kuvailee kiltiksi 
miekkoseksi, jonka takissa ei ole koskaan tahro-
ja. Keskustellessaan Mallarmén kanssa Renard 
haluaisi sanoa jotain ystävällistä, mutta ei pys-
ty: ”Hänen runojaan on mahdoton kääntää, edes 
ranskaksi.”

Suosikkijutussani Renard kertoo Charles Baude-
lairesta. Pahan kukkien runoilija huutaa oluttu-
vassa: ”Täällä haisee tuho!” Seuralaiset sanovat 

Flaubert oli hyvä juoruilemaan ystävistään 
ja varsinkin itsestään, tosin tahtomattaan.

tuntevansa vain hapankaalin ja lämpöisen nai-
sen tuoksua. ”Minähän sanoin, että täällä haisee 
tuho!” Baudelaire toistaa raivoisana.

***

Lukiessani Baudelairen intiimejä päiväkirjoja 
näen hänet sieluni silmin mesoamassa oluttuvas-
sa kuumeinen tuike silmissään.

Samalla olen kiitollinen siitä, että hän on aiko-
ja sitten siirtynyt siihen kuoleman valtakuntaan, 
jonka tunnemme kirjallisuushistoriana.

Jos Baudelaire olisi elävä hahmo nykypäi-
vän Pariisissa, hän olisi vaarassa muuttua juo-
ruiksi koko mies. Kirjallinen julkisuus kohisisi 
hänen edesottamuksistaan enemmän kuin hänen 
runoistaan.

Teksti: Tommi Melender
Kuvitus: Maria Penttinen
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puheenvuoro

kirjakauppiaita

BUKINISTIT. Joerantakatuja yli kolme kilomet-
riä vievät kirjakauppiaat edustavat Pariisin perin-
teikästä kirjakauppakulttuuria par  excellence. 
Kirjakauppaa on käyty Seinen rannoilla aina 
1500-luvulta asti, ja vihreine laatikoineen buki-
nistit asettuivat rantakaduille 1800-luvun puoli-
välin jälkeen. UNESCO:n maailmanperintöluet-
teloon kirjattujen bukinistien laatikot pursuilevat 
nykyisin antikvaaristen kirjojen lisäksi häiritse-
vät määrät erilaista turistikrääsää, mutta löytöjä 
voi silti edelleen tehdä.

Seinen oikealla rannalla välillä Quai François 
Mitterrand – Quai de l’Hôtel de Ville, joen 
vasemmalla rannalla välillä Quai Voltaire – Quai 
de la Tournelle.

MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN ET 
 D’OCCASION GEORGE BRASSENS. Joka 
viikonloppu lukuisat kauppiaat kerääntyvät täl-
le katetulle torille myymään antikvaarisia kirjoja 
laidasta laitaan: tarjonnassa on niin kahden euron 
käytettyjä pokkareita kuin monen sadan euron 
keräilyharvinaisuuksiakin. Tunnelma on leppoi-
sa, ja kierroksen jälkeen on miellyttävää leväh-
tää viereisessä George Brassensin  puistossa. 

104, rue Brancion. Metro: Porte de Vanves.

GALIGNANI. Tätä italialaislähtöisen suvun 

Bukinistit edustavat 
Pariisin perinteikästä 
kirjakauppakulttuuria 
par excellence.

tunnelma siellä on lähes pyhättömäinen. Vali-
koima on laaja ja vaativaa asiakaskuntaa silmäl-
läpitäen valittu. Asiakaspalvelu on pariisilaises-
sa mittakaavassa varsin miellyttävää, ja kuin 
ihmeen kaupalla Rue de Rivolin turistivirrasta 
näyttää seuloutuvan kauppaan vain pieni osa – 
liike onkin erityisesti pariisilaisten suosiossa.

224, rue de Rivoli. Metro: Tuileries.

LIBRAIRIE DELAMAIN. Tämä tunnelmal-
taan arvokas kirjakauppa on sijainnut Comé-
die-Française’ta vastapäätä Place Colettella 
vuodesta 1906. Valikoimissa on niin uusia kuin 
antikvaarisia kirjoja. Viereiseen Jardin du Palais 
Royaliin on mukavaa puhjahtaa tutkimaan kir-

puheenvuoro

Mika Waltari kirjoittaa: ”Omassa säihkyvässä itsekeskeisyydessään 
Pariisi on kaikkien kansojen, Euroopan historian eri aikakausien, kaikkien 
elämänkatsomusten ja intohimojen polttopiste, myllertävä, miljoonainen, 
tuhansin hioutunein fasetein salamoiva noidankivi, jota kukaan ei voi 
kokonaan omistaa.” Viime vuosisadan alkupuolen myyttisestä tunnelmasta 
ei toki ole enää jäljellä kuin kaikuja, joita kaupataan turisteille krääsän 
muodossa Montmartren pikkukujilla. Euroopan kirjallisuuspääkaupungiksi 
sen sijaan Pariisia voi hyvällä syyllä edelleen kutsua, ja kulttuuritarjonta 
on monimuotoista ja virkeää. Nostalgikkosielulle ja kirjallisuushistoriasta 
kiinnostuneelle kaupunki tarjoaa ainutlaatuisia makupaloja. 

Teksti: Laura Hautsalo
Valokuvat: Laura Hautsalo

kirja-aarteita 
seinen rannoilla

George Brassensin kirjatori.

vuonna 1801 perustamaa kirjakauppaa mainos-
tetaan Manner-Euroopan ensimmäisenä englan-
ninkielisenä kirjakauppana. Nykyisessä osoit-
teessaan kauppa on sijainnut yli 150 vuotta ja 
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jaostoksia ja hengähtämään hetkeksi keskellä 
Pariisin hektistä ensimmäistä kaupunginosaa.

155, rue Saint Honoré. Metro: Palais Royal – 
Musée du Louvre.

THE ABBEY BOOKSHOP. Jos olet jo ehti-
nyt käymään kuuluisassa Shakespeare &  Co. 
- kirjakaupassa ja kyllästynyt loputtomaan turis-
titungokseen, suuntaa läheiseen The Abbey 
Bookshopiin. Tämä pienellä sivukadulla piilossa 
sijaitseva aarreaitta on vain harvojen tiedossa – 
ja keidas boheemista kirjakaaoksesta nauttival-
le sielulle. Kirjakauppias, kanadalainen Brian, 
tarjoaa mielellään kupin kahvia ja jää jutustele-
maan leppoisasti. Kävelymatkan päässä sijait-
seva Jardin du Luxembourg on yksi Pariisin 
viehättävimmistä puistoista ja oivallisimmista 
lukupaikoista.

29, rue de la Parcheminerie. Metro: Saint-Mi-
chel tai Cluny – La Sorbonne.

MUSÉE DES LETTRES ET MANUSCRITS. 
Kirje- ja käsikirjoitusmuseon kokoelmista löytyy 
dokumentteja aina 800-luvulta 1900-luvulle. Jos 
haluat tutkia omin silmin 24-vuotiaan Charles 
Baudelairen kirjoittamaa itsemurhauhkauskir-
jettä, Rimbaudin Kausi helvetissä -kokoelman 
ensipainosta tai Proustin Kukkaanpuhkeavien 
tyttöjen varjossa -teoksen oikovedosta, hyppää 
metrolinjan 12 kyytiin. Kävelymatkan päässä 
ovat Saint-Germain-des-Près’n 1900-luvun puo-
livälin kulttuurihistoriaa henkivät kulmat, kuten 
Sartren ja Beauvoirin suosimat kahvilat Café de 
Flore ja Les Deux Magots.

222, boulevard Saint-Germain. Metro: Rue du 
Bac. Pääsymaksu 7€ / 5 €.

puheenvuoro puheenvuoro

muuta nähtävää

Pariisin hautausmailta (erityisesti Cimitière du 
Père-Lachaise, Cimitière du Montparnasse ja 
Cimitière de Montmartre) löytyy usean kirjaili-
jan, kuten Marcel Proustin, Oscar Wilden tai 
Alfred de Musset’n viimeinen lepopaikka. 

Pariisin vanhin julkinen kirjasto, vuonna 1643 
avattu Bibliothèque Mazarine, sijaitsee Ranskan 
Instituutin kyljessä Quai de Contilla. Kirjaston 
kokoelmat vievät yhteensä 14 hyllykilometriä, ja 
joukossa on lukuisia harvinaisia käsikirjoituksia. 

Place des Vosges, kolmannen ja neljännen kau-
punginosan rajalla sijaitseva Pariisin vanhin 
aukio on otollinen paikka rauhalliselle lukuhet-
kelle. Aukion kaakkoiskulmalla sijaitseva Victor 
Hugon kotitalo toimii nykyisin museona.

Antikvaarinen kirjakauppa kuudennessa kaupunginosassa.

The Abbey Bookshop 
on keidas boheemista 
kirjakaaoksesta 
nauttivalle sielulle.

museoita

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE. Jos 
George Sandin elämä kiinnostaa, on syytä 
suunnata kulku yhdeksänteen kaupunginosaan. 
Taiteilija Ary Schefferin kotitaloon perustet-
tu museo kokoaa niin Schefferin teoksia kuin 
Sandiin liittyviä muistoja: kokoelmista löytyy 
esimerkiksi Chopinin käden kipsivalos, lukui-
sia muotokuvia Sandista ja hänen lähipiiristään, 
kirjeitä sekä tietenkin hiuskiehkuroita. Museon 
vehreässä puutarhassa istuskellessa aika tuntuu 
pysähtyvän. 

16, rue Chaptal. Metro: Pigalle tai Blanche. Pää-
symaksu vaihtuvaan näyttelyyn 7€ / 3,5€. Pääsy 
pysyviin kokoelmiin ilmainen.

Pariisin 
hautausmailta löytyy 
usean kirjailijan, 
kuten Marcel 
Proustin, Oscar 
Wilden tai Alfred de 
Musset’n viimeinen 
lepopaikka.

Idyllinen Parc Monceau on ihanteellinen paikka rauhalliselle lukuhetkelle.

Kirjoittaja viettää vaihto-opiskeluvuotta Parii-
sissa.
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proosaa
Kirjoittaja: Erkka Mykkänen 
Kuvitus: Arla Kanerva

proosaa

Suojatie

Mies ylitti suojatietä, kun hänet valtasi ajatus: Minä 
tulen varmaankin joskus jäämään auton alle, kuolemaan 
tällaisella suojatiellä. Siitä lähtien tämä kävi miehen mielessä 
päivittäin. Ajatus ei vaivannut miestä eikä vaikuttanut hänen 
arkeensa, mutta päivien, viikkojen ja kuukausien kuluessa 
tunne kuitenkin pysyi. Sitten, eräänä syksyisenä sunnuntai-
iltapäivänä, mies poikkesi perinteiseltä lenkkireitiltään 
metsään. Sienikausi oli juuri päättynyt, siimes rauhaisa. Mies 
huomasi saniaisten joukossa siilin. Hän istuutui eläimen 
viereen silittääkseen sen vahapintaista, tärisevää piikkipintaa. 
Mies mietti, kuinka vaikeaa oli samastua tuon pienen olennon 
pelkoon. Kun hän irrotti kätensä siilistä, se nousi takajaloilleen 
ja puraisi miestä kädestä. Mies parkaisi ja alkoi hätääntyneenä 
kompuroida takaisin kohti maantietä. Kämmen suihkusi verta 
pitkin männikköä kuin jokin kamala ase. Miehen olo heikkeni 
nopeasti. Hän jaksoi juuri ja juuri sen tien viereen, josta oli 
poikennut metsään. Sitten mies tuupertui maahan. Oli jo 
aivan pimeää, kun miehen ruumiin ohi kiisi hurjaa vauhtia 
auto, jonka avoimista ikkunoista humalainen ilonpito kaikui 
kaikkiin suuntiin. Sitten seurasi hiljaisuus.
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Harri

Mies halusi tehdä murhan, mutta ei väkisin. Niinpä hän 
eräänä iltana kierteli kirkonkylänsä keskustaa etsien sopivia 
lopetettavia. Tuntien vieriessä yksikään vastaantulleista ei 
kuitenkaan sanottavasti innostunut miehen tarjouksesta. 
Hän oli jo aikeissa passata koko homman, kunnes silmään 
sattui R-kioskin edessä maleksiva äijäporukka, joka tuhlasi 
liikkeen tienoilla loppumatonta luppoaikaansa. 
 – Haluaisiko joku teistä tulla murhatuksi, mies kysyi 
sakilta ketään erityisesti puhuttelematta. 
 – Mitäs siitä maksetaan, vastasi eräs äijistä, jonka 
otsaan oli tatuoitu sana ”Harri”. Harri oli selvästi joukon 
pääpuheenpitäjä.
 Muut nauroivat. 
 – Hyvin pitkän kuolemanjälkeisen elämän, mies 
vastasi.
 Porukka hiljeni.
 Väri jätti Harrin kasvot.
 – Painuhan siitä, äijä tuhahti ja vielä kursivoi 
viestinsä kädenheilautuksella.

Seuraavana aamuna, kun mies söi keittiössä greippiä, 
postiluukku kolahti. Sieltä livahti lappu:

 Murhaa minut. Tavataan illalla vanhan postitalon 
 takana. Terveisin Harri  

Mies rutisti lapun taskuunsa ja palasi keittiöön 
viimeistelemään greippinsä.

Tuli ilta. Postitalon takana oli niin pimeää, että mies 
äkkäsi vasta hyvän tovin kohteessa notkuttuaan Harrin jo 
seisoskelevan aivan lähettyvillä, vain muutaman autonmitan 
päässä.
 – Ai. Sinä olitkin jo siinä, mies sanoi.
 Tumma hahmo hätkähti.
 – Aha, Harri sanoi. - Ja sinä siinä.
 Hetkeen mies ja Harri eivät näyttäneet tietävän, 
kuinka menetellä. Sitten mies ymmärsi, että hänhän oli tässä 
se aloitteellinen osapuoli.
 – No, hoidetaankos homma sitten, mies sanoi ja alkoi 
lähestyä Harria. Tumman hahmon nyökkäys erottui juuri ja 
juuri. 

Hedelmä

Mustaihoinen mies varasti hedelmän. Se oli perimältään 
muokattu siemenetön ja mauton hedelmä; sellainen joista 
puotien tiskit nykyään huojuvat. Mies jemmasi hedelmän 
sängyn alle muiden joukkoon. Sitten hän työntyi naiseensa, 
josta syntyi lapsi, joka sai kokeista kymppejä. Tämän myötä 
perheen maine yhteisössä alkoi kohentua. Rohkaistuneena 
mies palautti hedelmän ja kaikki muutkin varastamansa 
hedelmät, jotka eivät olleet ehättäneet mädäntyä. Kauppias 
liikuttui miehen vilpittömästä suunnanmuutoksesta ja lupasi 
pitää hänen puoliaan oikeudessa. Vaan ei auttanut: mies sai 
tuomion. Teloituspäivän aamu oli sateinen, kuten kaikki aamut 
siinä kaupungissa olivat. Mies makasi ja tuijotti sellin kattoa 
mielessään naisensa hiusten tuoksu ja lapsensa silmien katse, 
kun tuomari koputti oveen ja astui sisään. Tuomari kyynelehti 
ja sanoi katse lattiassa, ääni limasta väristen: Esitän sinulle 
arvoituksen. Siihen ei ole ratkaisua. Jos kuitenkin ratkaiset 
arvoituksen, vältät tuomion. Suostutko tähän? Mies ei osannut 
kuin nyökätä. Sitten tuomari esitti arvoituksen. Mutta ei siihen 
ollut ratkaisua.
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 – Mitenkäs niin kuin sitten... Tai millä, Harri sanoi.
 – Veitsellä, mies vastasi. – Käy vaan siihen seinää 
vasten, selin minuun.
 Harri totteli.
 Mies asettui hänen taakseen. Vasemmalla kädellään 
mies nojasi Harrin olan yli kylmään tiiliseinään, oikealla veti 
taskusta keittiöveitsen. Se tuoksui greipille.
 – Odota, Harri sanoi.
 – No?
 – Lupasit hyvin pitkän kuolemanjälkeisen elämän.
 – Niin.
 – Hyvä. Ikuista meikäläinen ei ansaitsisikaan.
 Mies haistoi Harrin rasvaisen, hikisen hiuspohjan.
 – Oletko valmis, mies sanoi.
 Harri nyökkäsi.
 Mies nosti vasemmalla kädellään Harrin takin 
ja paidan paljastaen luomisen selän. Mies tuumi, että 
vasemman munuaisen kohdalta olisi sopiva mennä sisään. 
Hieman häntä harmitti, että oli unohtanut pestä veitsen 
greippiä käsiteltyään. Mutta mies sysäsi ajatuksen syrjään, 
asetti veitsenterän vasten Harrin ihoa, keskelle isoa luomea, 
ja alkoi työntää rauhallisesti mutta jämäkästi sisään.
 – Ei... Ei sittenkään, Harri sanoi, kun veitsi oli 
puolimatkassa.
 – Mitä.
 Harri alkoi huohottaa ja täristä.
 – Ei, älä välitä. Anna mennä vaan.
 Mies työnsi ja käänsi.

Yöllä mies katseli sohvansa pohjalta televisiota. Hän 
vaihteli kanavia mielivaltaisesti yrittämättäkään rekisteröidä 
näkemäänsä. Viime aikoina miehen arki oli ollut niin täynnä 
erilaisia askareita, että päivän päätteeksi tuntui sopivalta vain 
maata viltin alla ja antaa yhdentekevän viriketulvan huuhtoa 
uneen. Tänäkin yönä mies nukahti jonkin turhanpäiväisen 
amerikkalaissarjan meuhkatessa taustalla. 
 Aamulla mies heräsi virkeänä, valmiina kohtaamaan 
uuden päivän haasteet.

proosaa
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Paula McLainin romaani Nuoruutemme Pariisi 
(2014, alkuperäisteos The Paris Wife 2011) ker-
too Ernest Hemingwayn ensimmäisestä avio-
liitosta. Teos on kerännyt Yhdysvalloissa run-
saasti ylistystä, ja se on valittu yhdeksi vuoden 
2011 parhaista romaaneista. Vaikka teos on fik-
tiivinen, on McLain tehnyt paljon tarkkaa tausta-
työtä ja pyrkinyt olemaan uskollinen tositapah-
tumille. 

Nuoruutemme Pariisi on kirjoitettu Hemin-
gwayn vaimon Hadley Richardsonin näkö-
kulmasta. Eletään 1920-lukua. Vielä maailmal-
le tuntematon Hemingway muuttaa vaimonsa 
kanssa Pariisiin luodakseen itselleen uran kir-
jailijana. Kirjailijaksi ei kuitenkaan noin vain 
ryhdytä. Syvästi miestään rakastava, mutta vain 
tavallisesta perhe-elämästä haaveileva Richard-
son joutuu vuosien aikana luopumaan omista 

toiveistaan miehensä uran vuoksi. Teos on oiva 
kuvaus itsepäisen taiteilijan puolison elämästä. 

Oma osansa romaanissa on myös 1920-luvun 
Pariisin taiteilijamaailmalla. Viininhuuruisia 
iltoja ja omituisia ihmissuhdekiemuroita paljas-
tetaan Hemingwayn lähipiirin, kuten Gertrude 
Steinin ja Ezra Poundin elämästä. Huomio-
ta saavat myös Hemingwaylle vieraaksi jääneet 
suuruudet. Omituinen James Joyce, joka naut-
tii ostereita katuravintolassa, on olennainen osa 
teoksen pariisilaista aikalaiskuvausta. 

Teoksen kantavin teema, rakkaus, kietoutuu 
myös ajan taiteilijakuvaukseen. Boheemit parii-
silaistaiteilijat eivät uskoneet avioliittoon ja 
onnelliseen perhe-elämään, jos mihinkään pysy-
vään. Rakkauden rajat tuntuivat olevan liikku-
vammat.

Teoksen suhde rakkauteen onkin erikoinen ja 
antaa paljon ajateltavaa – ehkäpä jokaisen pit-
kään parisuhteeseen sitoutuvan tulisi lukea tämä 
teos. Nuoruutemme Pariisissa rakkaus on voi-
makasta ja palkitsevaa, mutta sillä on myös 
synkkä puoli. Teoksen maailmassa rakkaus ei 
lopu, kun uusi alkaa, tai katoa vuosienkaan myö-
tä. Kysymykseksi nousee: voiko rakastaa liikaa?

Nuoruutemme Pariisi on mielenkiintoinen, mut-
ta ei erityisen mukaansatempaava. Kerronta pol-
kee jonkin verran paikallaan, kaikki Heming-
wayn perheen vaiheet ja matkat kuvaillaan 
turhan yksityiskohtaisesti. Toisaalta historiasta 
kiinnostunut lukija saattaa kokea tämän myös 
antoisana. 

Lukijalla tulee olla kärsivällisyyttä, sillä teok-
sen varsinainen anti, kaikki sen koskettavuus on 
oikeastaan vasta viimeisillä sivuilla. Odotus kui-
tenkin palkitaan. Kaiken kaikkiaan Nuoruutem-
me Pariisi kuvaa hienosti 1900-luvun alun kir-
jailijoiden elämää, nuorta avioliittoa, avioeroa ja 
läpi elämän kestävää rakkautta. 

Henni Huostila
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Paula McLain: 
Nuoruutemme Pariisi
Alkuteos:The Paris Wife (2011)
Suom. Irmeli Ruuska
Gummerus, 2014
s.390
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”Mutta eikö jokainen elänyt omassa maailmas-
saan, jotkut lähempänä eläimiä ja jotkut tähtiä, 
eräät koneiden tai kasvien todellisuutta. Ja toi-
sen ihmisen tavoitti vain hetken. Ja silloin avasi 
oven toiseen tilaan, astui Armstrongin askeleen 
uudella maaperällä.” 

Näin pohtii lastenpsykiatri Vilma Anne-Maria 
Latikan esikoisteoksen Tuulensuoja ja muita 
novelleja (2013) avausnovellissa ”Ensimmäinen 
askel” – ja tulee samalla kiteyttäneeksi kokoel-
man teeman. Henkilöiden sisäisten maailmojen 
koskettaessa toisiaan syntyy uusia näkökulmia 
elämään. Oppia voi keneltä tahansa: psykiatri 
potilaaltaan, plastiikkakirurgi asiakkaaltaan ja 
yksityisetsivä jahtaamaltaan petturimieheltä. 

Latikan tarkkaavainen ja kuulas teksti luo tutun-
oloisen, arkisen miljöön, jossa voi kuitenkin 

tapahtua mitä tahansa. Arki liukuu huomaamatta 
outoon suuntaan, kun uusi näkökulma avautuu. 
Henkilöt saavat vastauksia kysymyksiin, joita 
eivät välttämättä ole edes osanneet kysyä.

Tuulensuoja ja muita novelleja asettaa tarkkai-
lijan rooliin tottuneet henkilöt valokeilaan. He 
samastuvat paremmin koneisiin, kasveihin tai 
perhosiin kuin muihin ihmisiin. Esimerkiksi 
novellissa ”Käyntikortti” koetaan, että koneiden 
ennustettavissa olevia liikkeitä on paljon hel-
pompi ymmärtää kuin ihmisen oikkuja. Jokai-
sella on oma todellisuutensa, ja viisauden sanoja 
voi kuulla niin tähdiltä kuin puiltakin. 

Vahva on myös ajatus siitä, että ihminen ei ole 
luonnon yläpuolella. Erityisesti tämä korostuu 
novellissa ”Leijonanosa”, jossa molemmat kes-
kushenkilöt rinnastetaan eläimeen: ”Liina kyy-
kistyy kivelle vedenrajaan ja kiljahtelee aaltojen 
sävähtäessä jalkapohjiin. Istuu siinä kuin meri-
harakka, pitkä oranssi nokka ja valtavat räpylät.” 
Myöhemmin päähenkilö Alias näkee valokuvan 
itsestään Liinan taidenäyttelyn seinällä. Hän pet-
tyy, kun kuva ei olekaan tunnistettava. Se voisi 
olla kuka tahansa mies: ”Homo sapiensin poh-
joinen uros”. 

Novellissa ”Isän kädessä” mies suree sitä, ettei 
ole poikansa oikea isä, kunnes kuulee kylmä-
nä talviyönä tähtien äänen. ”Kutsun” rampautu-
nut poika taas saa kävelykykynsä takaisin sul-
kiessaan perhosen kämmenten väliin. Kertoja ei 
selittele liikoja, vaan pohdinta ihmeen aikaan-
saajasta jätetään lukijalle. 

Tuulensuoja ja muita novelleja on hieno  avaus 
kirjailijanuralle, ja etenkin esikoisteokseksi se 
on kypsä ja vakuuttava. Novelleista huokuu 
psykologiksi kouluttautuneen Latikan asian-
tuntemus ihmismieltä kohtaan. On vaikea kir-
joittaa eleetöntä tekstiä, jossa tapahtuu pal-
jon. Tässä tapauksessa kirjailija onnistuu siinä 
 erinomaisesti.

Johanna Torvinen

Meri Kuusiston Pentti Saarikoski -kilpailus-
sa toiseksi sijoittunut Amerikkalainen (2014) on 
nopeatempoinen ja monitasoinen romaani. Seik-
kailu alkaa, kun päähenkilö Susette Suo löytää 
amerikkalaisen jalkapallon pesulasta ja alkaa 
hoitaa sitä kuin oikeaa lasta. Tuore yksinhuol-
taja saa erikoisen ystävän Hermanni Haikalasta, 
joka on päätynyt asumaan kerrostalonsa katolle, 
koska siellä hänen on, kirjaimellisesti, helpompi 
hengittää. 

Onko kolmekymppisessä naisessa jotain vikaa, 
jos hän ei halua lapsia? Voiko lapsenhankintaa 
harjoitella amerikkalaisella jalkapallolla – vai 
onko se vielä oudompaa? Kummallisella tavalla 
eriparinen, mutta hyvin yhteen pelaava parival-
jakko joutuu absurdeihin tilanteisiin “Amerik-
kalaiseksi” nimetyn jalkapallon kanssa. Romaa-
ni nauraa korostetusti vähän kaikelle, vaikka se 

kysyy myös vaikeita kysymyksiä.

Romaanin keskiössä on omaan elämäänsä eksy-
minen, vastuunpakoilu ja erikoisilla tavoilla 
oireileva henkinen pahoinvointi hyvistä ulkoi-
sista puitteista huolimatta. Susette on itsepäi-
sen ja ärhäkän ulkokuorensa alla niin epävar-
ma itsestään ja omista valinnoistaan, että kokee 
turvallisemmaksi ratkaisuksi kiintyä kumiseen 
jalkapalloon kuin toiseen ihmiseen. Myös Her-
mannin fyysiset vaivat johtuvat traagisesta lap-
suudentraumasta, jota hän ei osaa tai suostu 
 käsittelemään. 

Kuusiston kieli on rikasta, ja romaani juoksee 
eteenpäin pitkälti omalla painollaan. Esikois-
teoksen eteenpäin vierivä kerronta ja toinen tois-
taan seuraavat koomiset tilanteet ovat samal-
la sekä romaanin suurin vahvuus että heikkous. 
Parhaimmillaan Kuusisto on juuri ronskissa tyy-
pittelyssä. Esimerkiksi Seura-lehden parodia- 
artikkeli on hulvatonta luettavaa. 

Monesti tilanteet kuitenkin karkaavat käsistä tai 
ajautuvat niin oudoille urille, että uskottavuus 
kärsii. Myös henkilöhahmojen puutteelliset kom-
munikaatiotaidot tai yleinen kykenemättömyys 
käsitellä omia tunteita saavat jotkut kohtaukset 
tuntumaan liiankin tuskastuttavilta. Kaikki vitsit 
eivät naurata. Omaan makuuni myös romaanin 
loppuratkaisu on hiukan turhan sovinnollinen.

Kaiken kaikkiaan Kuusiston esikoinen tarjoaa 
kuitenkin viihdyttävän ja sujuvasti etenevän 
kokonaisuuden, joka irvailee nykykulttuurin 
ilmiöille ja elämänhallinnan puutteelle yltäkyl-
läisessä ja yksilön onnellisuutta korostavassa 
yhteisössä.

Sara Tarvas
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Anne-Maria Latikka: 
Tuulensuoja ja muita novelleja 
WSOY, 2013
s. 148 

lastenrattaissa 
jalkapallo

Meri Kuusisto:
Amerikkalainen
Otava, 2014
s. 250



28 29

”Voisin kertoa iltasadun liikunta- ja puhekyvyttö-
mästä tytöstä, joka ihmeen kaupalla löytää fasili-
taatiomenetelmän ja murtautuu ulos mykkyyden 
vankilasta. Tai voisin kertoa iltasadun kahdesta 
äärimmilleen ylirasittuneesta omaishoitajasta, 
jotka mielenterveytensä rippeitä varjellakseen 
alkavat uskoa vaikeavammaisen hoidokkinsa 
ajattelevan ja kommunikoivan. Kumpi tarina on 
koskettavampi? Kumpi rauhoittaa, antaa eväi-
tä elämää varten tai opettaa oikeaa asennetta? 
Kumpi toimisi paremmin elokuvana?”

Ei ole tavatonta tulla huijatuksi, kun tarttuu 
Jaakko Yli-Juonikkaan (s. 1976) teoksiin. 
Kotimaisen kokeilevan kirjallisuuden kentällä 
yksi mahdollisesti kunnianhimoisimmista kir-
jailijoista ei päästä helpolla nytkään. Vanhan 
merimiehen tarina (2014) on sukkela pienoisro-
maani, jonka nimi, juoni ja kertojat johdattavat 
kaikki harhaan. 

Aarno ja Niina ovat halvaantuneen tyttären-
sä Annikan omaishoitajia. Tytär ei pysty puhu-
maan, mutta kommunikoi tietokoneen ja läheis-
tensä avustuksella. Romaanissa ääni annetaan 
vuorotellen kaikille, mutta ne ovat keskenään 
samankaltaisia: ”Jonkin verran kirjoitustyylim-
me muistuttavat toisiaan, koska äiti on muokan-
nut isän ja minun tekstejä jälkikäteen. Haluam-
me, että tarinasta tulee tyylillisesti yhtenäinen.” 

Tästä lähtökohdasta Yli-Juonikas on punonut 
psykologis-filosofisen tarinan ihmisen neuro-
logiasta, tekojen oikeutuksesta sekä tietenkin 
– ollakseen ehtaa postmodernia – objektiivisen 
todellisuuden epävarmuudesta ja sen ylöskirjaa-
misen vaikeudesta. Annika onkin vain passiivi-
nen sivuhenkilö, vanhempiensa parisuhdekriisin 
ja henkisen epätasapainon pelinappula, läheis-
tensä halujen heijastuma. Pelkkä tyhjä kuori.

Nyt pyllistetään taas realismille. Pseudorealisti-
nen, jälleen ihmisen aivoihin sukeltava romaani 
on selvä sisarusteos suureelliselle edeltäjälleen 
Neuromaanille (2012). Pakka sekoaa ja räjähtää 
lopulta käsiin kuin psykoosipotilas. Siinä mis-
sä Neuromaani nauroi kaikelle ja oli rakennet-
ta myöten pelkkää leikkiä, Vanhan merimiehen 
tarina on huumorista, joskaan ei kaikesta leikis-
tä, riisuttu. Romaani pelaa epäluotettavuudella, 
mutta tällä kertaa pilailu on groteskia ja raadol-
lista.

Niin. Saatoin mennä lankaan ja tulla huijatuksi, 
vaikka yritin varoa. Voi olla virhe ottaa Yli-Juo-
nikas näin tosissaan. Mitään todellista ei ole, 
mutta Annikan aitoa epätoivoa en voi kuiten-
kaan olla uskomatta: ”Huuto katkeaa keuhko-
jen tyhjettyä, ja vetäessäni henkeä minulla on 
pari sekuntia aikaa ajatella oivallustani. Totuut-
ta, jonka paljastumiseen vaadittiin täydellinen 
kaato. -- En opi ikinä liikuttamaan kättäni omin 
päin. En osu ikinä käteni sisällä virtaavaan kul-
tasuoneen.”

neuroproteesi. ”Kaikenlaiset uhraukset ja pon-
nistelut voi unohtaa. Ihmisyyden ja ihmisarvon 
piiri on suljettu minulta ikiajoiksi.”

Ei ole kyse näistä henkilöistä, eikä ainakaan teok-
sen nimessä ja tarinan keski vaiheilla  vilahtavasta 
vanhasta merimiehestä. Mutta ehkä vähän 
Samuel Taylor Coleridgen (1772-1834) saman-
nimisestä runosta, sillä lopuksi: ”Meri tyyntyi, 
purjeet raukeni, / tuli  kuolonhiljaisuus –”. Mutta 
siitäkään ei voi olla ihan varma.

Rosa Ala-aho

Lopun lainaus Coleridgen runosta ”Vanhan 
merimiehen tarina” (suom. Yrjö Jylhä).
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Jaakko Yli-Juonikas:
Vanhan merimiehen tarina
Otava 2014
s. 188

Runoja vanhempiensa avulla kirjoittava Annika 
ei saa toivomaansa kustannussopimusta, koska 
hänen kykyynsä kirjoittaa itse ei uskota. Lääkä-
rien suosittelema neuroproteesikaan ei tuo toi-
vottua tulosta kohti omatoimisempaa tulevai-
suutta, mikä vie loputkin tytön elämänhalusta. 

Vai ovatko ne sittenkin vanhempien kuihtuvia 
haluja ja tunteita?

Fasilitaatio on kyseenalainen, usein kyvyttö-
mäksi osoitettu tapa auttaa kokovartalohalvaan-
tunutta ilmaisemaan ajatuksiaan. Tilanteessa, 
jossa läheinen auttaa halvaantunutta kommu-
nikoimaan tietokoneella, tulee läheinen ilmais-
seeksi enemmän itseään kuin autettavaa. Hän 
saattaa vilpittömästi uskoa tuottaneensa potilaan 
puhetta.

Ei ole kyse näistä 
henkilöistä, eikä 
ainakaan teoksen 
nimessä ja tarinan 
keskivaiheilla 
vilahtavasta vanhasta 
merimiehestä.

Ja jos se ei ole Annika, joka puhuu, kuka se on? 
Kuka tahansa, joka on ymmärtänyt, ettei todel-
lisuudesta voi saada otetta. Sellainen, joka on 
sisäistänyt, että todellisuuden hallitsemis- ja jäl-
jentämisyritykset ovat kuin Annikan toimimaton 

Voi olla virhe ottaa 
Yli-Juonikas näin 
tosissaan.
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Pelkistetty lavastus, mutta suuret tunteet. Kolme 
naista ja vaihtuvat roolit. Näistä aineksista on 
muovattu Mikko Roihan ohjaama Teatteri Jur-
kan näytelmä Vastarinta. 

Roiha on dramatisoinut näytelmän Margue-
rite Durasin Tuska-teoksen kolmesta novellis-
ta: ”Herra X, tässä Pierre Rabier”, ”Metropolin 
Albert” ja ”Tuska”.  Ne kertovat1940-luvun Pari-
isista, Saksan miehitysajasta Ranskassa. Ensim-
mäiseksi mainittu novelli kuvaa vastarintaliik-
keeseen kuuluneen Marguerite Durasin tapailua 
Gestapon poliisin Rabierin kanssa. Duras on kir-
joittanut novellin saatteeksi: ”Tämä on yksityis-
kohtiaan myöten tositapaus.”

Rabieria esittää Tanjalotta Räikkä. Miehen 
tunteet on pääteltävä Räikän äänestä ja asen-
non olemuksesta: hän näyttelee Rabieria selkä 
yleisöön päin. Durasta esittävän Anna-Leena 
Sipilän kasvojen ilmeet taas näkyvät selväs-
ti. Pienessä intiimissä tilassa jokainen yleisössä 
erottaa, kuinka kyyneleet valuvat Sipilän poskil-
la.  Duras pelkää kuolevansa joka kerta tavates-
saan Rabierin, mutta mies kaipaa kuuntelijaa 
elämäänsä. Tasapainoilu elämän ja kuoleman 
rajalla jatkuu koko näytelmän ajan. 

”Metropolin Albert” -novellin dramatisointi 
näyttää yleisön edessä julman kuulustelun, jos-
sa Gestapon kätyriksi epäiltyä kidutetaan. Kuu-
lusteltavan ääni kuuluu kohtauksessa näytteli-
jöiden käsissään pitämästä nauhurista, kidutusta 

esitetään iskemällä vyötä lattiaan. Kohtauksen 
tunnelmaa kuvaa osuvasti kuulustelijan repliik-
ki vastarintatoverilleen: ”Ei ole pakko jäädä, jos 
tuntuu pahalta.” Sota jättää näytelmän hahmoil-
le jaetun syyllisyydentunteen, ihmisen kyky jul-
muuteen nähdään yleisinhimillisenä. Natsit eivät 
ole ainoita, joille toiminnan tarkoitus pyhittää 
keinot. 

Väliajan jälkeen ruumiillisuus saa valtavan roo-
lin esityksessä. Duras odottaa miestään palaa-
vaksi kotiin keskitysleiriltä. Kun Robert L. lopul-
ta palaa, Duras järkyttyy. ”Tuska” -novellissa 
jälleennäkemistä kuvataan seuraavasti: ”Ulvoin 
kauhuissani etten halunnut nähdä. Käännyin 
takaisin, kiipesin uudestaan ylös. Ja huusin, sen 
minä muistan.”  Esityksessä Duras kirjaimelli-
sesti huutaa nähdessään miehensä. Ohjaajan rat-
kaisu on vaivaannuttava, riutuneen Robert L:n 
(Laura Rämä) kohtaamisen kammottavuus 
välittyisi yleisölle vähemmälläkin. 

Duras alkaa hoitaa Robert L:ää, tälle syötetään 
velliä kuusi–seitsemän kertaa päivässä. 
Näytelmässä kuvataan puheen kautta miehen 
ruumiintoimintoja yhtä tarkkaan kuin novel-
lissakin, jopa miehen ulostetta kuvaillaan. 
Käsiohjelman mukaan Durasin entinen puoli-
so Robert Antelme olisi halunnut estää Tus-
ka-teoksen ilmestymisen vuonna 1985. Hän piti 
sietämättömänä sitä, että teoksessa kerrotaan 
niin yksityiskohtaisesti hänen ruumiintoimin-
nastaan.
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Teatteri Jurkka: Vastarinta
Ohjaus ja lavastus: Mikko Roiha
Pukusuunnittelu ja tuotanto: Taina Sivonen
Näyttelijät: Tanjalotta Räikkä, Laura Rämä, Anna-
Leena Sipilä.
Valosuunnittelu: Katri Kuusimäki
Äänisuunnittelu: Marcello Lussana
Tekninen toteutus: Silke Marquardt (Berliini), 
Karoliina Hämäläinen ja Vilho Micklin (Teatteri 
Jurkka)

Tasapainoilu 
elämän ja kuoleman 
rajalla jatkuu koko 
näytelmän ajan.

Kuva: Saana Inari 
2014

Räikkä esittää koskettavasti Durasta, joka yrittää 
pelastaa miehensä. Vasta miehen kuntoutumisen 
jälkeen Duras uskaltaa erota hänestä. Ero ei silti 
ole lohduton, näytelmän lopetuksessa on toivoa. 
Ihminen voi selviytyä mitä uskomattomimmista 
kokemuksista. 

Valaistuksella on olennainen tehtävä esityksen 
merkitysten muodostamisessa. Valoilla heijas-
tetaan varjot seinälle. Joinain hetkinä yleisön 
katse keskitetään yhteen hahmoon, välillä taas 
valo katkaistaan kokonaan. Lopussa valo heijas-
tuu peilien kautta kimaltaen. Kokonaisuudessaan 
Vastarinta näyttääkin sodasta selviytymiseen liit-
tyvän tuskan monet kasvot: täyden pimeyden ja 
kirkkaan valon, varjot ja valonkeskittymät.

Inari Mykkänen

Tanjalotta Räikkä. Kuva: Saana Inari (2014)

Laura Rämä, Tanjalotta Räikkä. Kuva: Saana Inari (2014)
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”Wallace ei ollut mikään snobi: hän inhosi falskia kokeellista kirjalli-
suutta, rakasti intohimoisesti Buffy, vampyyrintappaja -televisiosarjaa ja populaarikult-
tuuria muutenkin. Mutta hän tajusi myös, että suurin lahja, mitä lukijalle voi antaa, on 
laittaa tämä töihin tekstin kanssa – ja sitten palkita tämä.”                          

- Samuli Knuuti, 
kirjoittaja ja kustannustoimittaja

”Wallacella on oma ääni. 
Se ääni on ilkikurinen, 
viisas, kaunis, 
hulvaton, nöyrä, 
utelias, elossa.”
- Anu Silfverberg,
 kirjailija ja toimittaja

”David Foster Wallcen tekstit 
siirtävät huomion 
sumuisista ja tahmeista 
yksityisistä peloista kohti 
maailmaa ja toisia 
ihmisiä.”
- Miina Supinen, kirjailija

”Wallacen kohdalla käyte-
tään usein termiä brain 
voice, aivoääni, 

kuvaamaan sitä miten hänen kirjoituksensa kuulostavat ajattelulta.”
- Kyösti Niemelä, kriitikko ja toimittaja

”(DFW:n parhaissa teksteissä) suvereeni äly ja 
pitelemätön kieli yhdistyvät huoleen todellisuus-
suhteestamme tässä myöhäismodernissa maailmassa.”
- Riku Korhonen, kirjailija

Lainaukset helmikuun 2014 Image-lehdestä 
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phosphenes
Laura Soini

Dans le métro à peu près vide
Rempli de gens semi-gazeux
Je m’amuse à des jeux stupides,
Mais potentiellement dangereux.

Frappé par l’intuition soudaine
D’une liberté sans conséquence
Je traverse les stations sereines
Sans songer aux correspondances.

Je me réveille à Montparnasse
Tout près d’un sauna naturiste,
Le monde entier reprend sa place ;
Je me sens bizarrement triste.

Michel Houellebecq: Le sens du combat (1996)

sitaatti
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