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Tutkielmassa tarkastellaan kolmea romaanista tehtyä sarjakuvasovitusta: Peter Kuperin The
Jungle (1990), Bill Sienkiewiczin Moby Dick (1990) sekä Catherine Anyangon ja David Zane
Mairowitzin Heart of Darkness (2011). Työn keskiössä on kirjoitetun kirjallisuuden keinojen
toisintuminen sarjakuvan mediumissa – erityishuomio kiinnittyy näkemiseen ja
näkökulmaan, joiden kirjallisuustieteessä aiheellisestikin kritisoidut visuaalisuuden
konnotaatiot saavat uuden relevanssin sarjakuvailmaisussa. Kirjallisuustieteellisten
käsitteiden tueksi otetaankin tutkielmassa peirceläinen semiotiikka, jonka perusteita sitten
laajennetaan ja sidostetaan muihin ajattelijoihin: semioottinen ja narratologinen
adaptaatioteoria
saa
rinnalleen
sarjakuvatutkimusta,
yleistä
kuvatutkimusta,
kulttuurintutkimusta sekä elokuva- ja metaforateoriaa.
Työssä vertaillaan sarjakuvia niin alkuperäisiin romaaneihin kuin toisiinsakin. Lisäksi tehtyjä
huomioita suhteutetaan taiteeseen ja kirjallisuuteen ylipäätään. Työtä määrittävä johtoajatus
on, että symboliselle ilmaisulle perustuvassa kirjoitetussa kirjallisuudessa tyypilliset tavat
tuottaa näkökulmaa tai näkökulmattomuutta eivät ole siirrettävissä sellaisinaan uuteen
mediumiin, vaan sarjakuvasovituksen tekijä on luova tulkitsija, joka tekee lukuisia valintoja
tuodessaan symbolisen ikonisen pariin.
Tutkielman alussa esitellään sarjakuvan ominaispiirteitä ja muotoillaan sarjakuvaan sopivaa
adaptaation teoriaa. Keskeisiksi huomioiksi tässä yhteydessä nousevat sarjakuvan
tietynlainen
suhde
mimesikseen
ja
representaatioon
sekä
intermediaalisten
merkityskerrostumien runsaus sarjakuvasovituksissa. Varsinaisen näkemisen yhteydessä
tutkitaan ensinnäkin konkreettisia ruutu- tai otostyyppejä, joilla subjektia sarjakuvissa
määritellään ja asemoidaan ja jotka antavat ymmärtää nähdyn tilan olevan jollain tavoin
subjektiivisesti motivoitu. Otosten lisäksi huomionarvoisiksi nousevat myös muut tavat, joilla
sarjakuva voi tuottaa näkökulmaa. Muotoratkaisujen fokalisoiva funktio on olennainen:
sarjakuvan kerronta, muoto, voi konkretisoida sisältöä esimerkiksi rikotulla ruutujaolla.
Lisäksi abstrakteja ja käsitteellisiä kuvia tai kollaaseja voidaan käyttää joko näkökulman
neutralisoimiseen tai visuaalisen polyfonian rakentamiseen. Sarjakuvan keinot fokalisaatioon
ovat monet, ja vain osa niistä selittyy toisen visuaalisen mediumin, elokuvan, käsittein.
Muiden keinojen toiminta liittyy usein sarjakuvan jännitteiseen luonteeseen, joka
tasapainottelee ajan ja tilan välillä ja voi perustua hyvinkin luovaan visuaaliseen ilmaisuun.

Asiasanat: sarjakuva, adaptaatio, intermediaalisuus, multimodaalisuus, fokalisaatio,
näkökulma, Conrad, Sinclair, Melville, Mairowitz, Anyango, Sienkiewicz, Kuper
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1 Johdanto
1.1 Adaptaatio taiteena ja tutkimuskysymyksen asettaminen

Tässä

pro

gradu

-tutkielmassa

tarkastellaan

kaksinkertaisesti

matalaa

kulttuuria,

maailmankirjallisuuden klassikoista tehtyä sarjakuvaa. Sarjakuvaa yleisesti on pitkään pidetty
ja pidetään usein yhä leimallisesti yksinkertaisena ja vaatimattomana kulttuurimuotona.
Toiseksi, kirjallisuuden merkkiteoksista tehtyihin versioihin on perinteisesti suhtauduttu
toisarvoisina ja niitä on arvioitu pohjatekstin ehdoilla, on kyse sitten sarjakuvasta, elokuvasta,
pelistä, baletista tai jostakin muusta ilmaisuvälineestä.
Sarjakuva-adaptaatio1 on myös sarjakuvan lajityypin sisällä väheksytty alalaji. Alkuajoiltaan
1940-luvulta asti se on sisältänyt välineellisyyden stigman. Tuolloin julkaistua Classics
Illustrated -sarjaa (suom. Kuvitetut klassikot) on usein pidetty nuorisolle karhunpalveluksen
tekevänä helppona tienä suorittaa koulun lukutehtävät. Ne, jotka ovat antaneet jotakin arvoa
kyseiselle sarjalle (esim. Inge 1979, 637), ovat lähestyneet teoksia eräänlaisen kulttuurisen
porttiteorian kautta – sarjakuvaversioiden anti on siinä, että niiden innoittamana nuori saattaa
löytää tiensä oikean klassikon luo, mikä on ollut myös sarjan kussakin numerossa suoraan
ilmaistu kehotus: ”Nyt kun olet lukenut Kuvitetun klassikon, sinun kannattaa ehdottomasti
nauttia myös alkuperäisestä romaanista. Saat sen kirjastosta tai koulustasi.”2 On siis
kiistatonta, että sarjakuva-adaptaatioiden tekemisenkin lähtökohtana on tyypillisesti ollut
bulkkituotanto ja siten yksinkertaisuus (Hämeenaho 2006, 11), eikä kunniahimoa tulkitsevaan
tai

inspiroituneeseen

versiointiin

näytä

juuri

olleen

ennen

1990-luvun

uutta

adaptaatioinnostusta.

Tällainen välineellinen näkemys adaptaatiosta ei, mielenkiintoista kyllä, ole ollenkaan
leimallinen esimerkiksi romaaneista tehdyistä elokuvista käydylle keskustelulle. Vaikka myös
elokuva-adaptaatioita arvioidaan usein hyvin kiinteässä suhteessa lähdeteokseen, elokuvan
1

Käytän käsitteitä sarjakuva-adaptaatio ja elokuva-adaptaatio tarkoittamaan sellaista adaptaatiota, jossa
kirjoitettua kirjallisuutta on sovitettu mainittuihin mediumeihin, vaikka käsitteet voisi ymmärtää myös
merkityksessä 'elokuvasta adaptoitu' ja 'sarjakuvasta adaptoitu'.
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Kaikki suomennokset ovat omiani, ellei toisin mainita.

taiteellinen asema on kulttuurissamme jo niin itsenäinen, että romaanien elokuvaversioita
arvostetaan

usein

merkittävinä

taideteoksina.3

Toisaalta

ajattelu

uuden

version

uskollisuudesta pohjatekstille sen arvon mittarina on myös elokuvien tapauksessa määrittänyt
niin akateemista tutkimusta kuin arkipäivän keskustelua (McFarlane 1996, 8) – elokuva on
voinut olla hyvä ja kiinnostava versio lähdeteoksesta mutta vain ollessaan uskollinen sen
“hengelle”.

Elokuva-adaptaatiota

klassikkokirjallisuuden

maailmaan,

ei

siis

mutta

ole
myös

samalla

tavalla

elokuvasovituksen

nähty
arvo

porttina
määrittyy

perinteisesti sen kyvyssä artikuloida alkuperäisen teoksen ydin käytössään olevin
ilmaisukeinoin.

Vanhan teoksen muuntaminen ja uudelleentulkinta on kuitenkin ollut varsin arvostettua
kirjallisuudessa, mistä Robert Stam ottaa esimerkiksi J. M. Coetzeen Robinson Crusoe'hun
pohjautuvan

romaanin

Foe

(1986).

Stam

toteaakin

vaatimuksen

adaptaatioiden

uskollisuudesta olevan ristiriitainen siihen nähden, miten kirjallisia uudelleentulkintoja on
nimenomaan arvostettu niiden vanhaa ainesta muuttavan näkökulman vuoksi. Stam kertoo
elokuvaohjaaja Alain Resnaisin todenneen pelkän sovituksen tekemisen ilman muutoksia
muistuttavan vanhan aterian lämmittämistä. (Stam 2005, 15–16.) Samaan tyyliin asian
ilmaisee Dick Vanderbeke (2010, 109) kirjoittaessaan Paul Karasikin ja David Mazzucchellin
tekemästä Paul Austerin Lasikaupungin sovituksesta: ”Se ei ole uskollinen romaanille, vaan
omalle tulkinnalleen romaanista.” Sovituksen tekeminen on siis lukemista, tulkitsemista ja
jopa uuden taiteen tuottamista – George Bluestone (1957, 62) nimeää sovittajan kääntäjän
sijaan tekijäksi itsekin. Tekijyys on ongelmallinen käsite, jonka tutkimukselle adaptaatio
esittää kiinnostavan lähtökohdan. Tässä tutkielmassa siihen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta
pureutua. Kyseinen problematiikka kuitenkin taatusti selittää osaltaan lukevan ja tutkivan
yleisön usein hankalaa suhdetta adaptaatioon, sillä tekijää arvostetaan usein nimenomaan
aitona ja alkuperäisenä taiteilijana, jonka inspiroituneita ideoita sovittaja ainoastaan kierrättää
ja kopioi.

Sarjakuva-adaptaatiot ovat joka tapauksessa olleet kaikin puolin toisarvoista kulttuuria. Kuten
elokuva, sarjakuva ei kykene sisällyttämään ainakaan perinteiseen muutamankymmenen
3

Esimerkkejä itsenäisinä elokuvina arvostetuista adaptaatioista on paljon: David Leanin Loistava tulevaisuus
(1946), Alfred Hitchcockin Psyko (1960) ja Stanley Kubrickin Kellopeli Appelsiini (1971) ovat vain
muutamia esimerkkejä. Itse asiassa Hollywoodin elokuvateollisuus on suosinut adaptaatioita jopa
hämmentävän paljon.

2

sivun formaattiinsa kaikkia monta sataa sivua pitkän romaanin nyansseja ja näkökulmia.
Adaptaatioiden suppeus on ehdottomasti yksi syy niiden väheksymiseen. Siinä missä elokuva
on noussut 1900-luvun suosituimmaksi viihteen- ja taiteenlajiksi ja jopa syrjäyttänyt
romaanin, sarjakuva on pitkään ollut nimenomaan matalaa kulttuuria, populaarikulttuuria, ja
sen rooli on nähty puhtaan viihteellisenä (Herkman 1996, 10). Sarjakuvien yleinen asema on
kuitenkin muuttunut ratkaisevasti etenkin 1980-luvun sarjakuvaromaanien myötä (Herkman
1996, 21–22) sekä kulttuurissamme yleisesti että kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen
piirissä. Ylipäätään visuaaliset mediat ovat tulleet keskeiseksi osaksi kulttuuria, ja
esimerkiksi mediatutkijat Gunther Kress ja Theo van Leeuwen katsovat, että nykymaailman
tarvitsee ajatella ilmaisumuotoja uudella tavalla:
‘Uuden median’ ruuduilla visuaalisesti representoitu todellisuus on rakennettu eri
tavalla kuin kolme- tai neljäkymmentä vuotta sitten tiuhaan painetussa muodossa
esitetty maailma. Se tarjoaa aivan erilaiset resurssit ymmärtää ja merkityksellistää
ympäristöä kuin kielen representoima maailma. Sama koskee kyseisen todellisuuden
kasvattamia ihmisiä. (Kress & van Leeuwen 1996/2006, 31–32.)4
Tavat merkityksellistää muuttuvat, eikä kirjallisuuden rooli maailman jäsentäjänä ole enää
entisensä – kirjallisuus ja kertomus kuitenkin elävät paitsi sanan, myös kuvan kautta, ja
sarjakuva-adaptaatio on kyseisten elementtien monimuotoinen hybridi, kuten tutkielmassa
tullaan osoittamaan.

Myös sarjakuvan määritelmä on muuttunut tai ainakin laajentunut: kompleksisia hahmoja
sisältävä, itsenäinen laaja kertomus ei sovi esimerkiksi Martin Barkerin (1989, 6)
määritelmään comics-nimisestä kirjallisuuden lajista, jonka luonteeseen Barker toteaa
kuuluvan esimerkiksi säännölliset ilmestymisajat ja ennalta arvattavat henkilöhahmot.
Angloamerikkalaisen tutkimuksen ja arkikielenkin käsite graphic novel onkin yleistymässä
myös suomen kielessä muodossa sarjakuvaromaani. Kerronnan kielioppi on kuitenkin
pitkälti comicsin kaltainen, jolloin voidaan yhä puhua yleisesti sarjakuvasta samaan tapaan
kuin kirjallisuudentutkimus käsittää proosan yläkäsitteeksi romaanille ja novellille.
Tutkimuksellisen ja kulttuurisen muutoksen myötä myös paljon luetut mutta vähän tutkitut
kirjallisuuden pohjalta tehdyt sarjakuvakertomukset ansaitsevat tutkijan huomion. Elokuva-

4 Kress ja van Leeuwen (1996/2006, 34) puhuvat jopa uudesta semioottisesta järjestyksestä (new semiotic
order) ja painottavat uusien representaation mahdollisuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä esimerkiksi
kouluopetuksessa.
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adaptaatioista on tullut oma tutkimusalansa, ja kyseinen kenttä on kehittynyt jo pitkään. Nyt
onkin aika kehitellä sarjakuva-adaptaation poetiikkaa ja määritellä kyseinen lajityyppi sen
omista erityispiirteistä käsin.5
Laajasti käsitettynä adaptaatiolla tarkoitetaan taideteoksen uudelleen esittämistä joko jossakin
toisessa mediumissa tai esimerkiksi toisessa lajityypissä (Hutcheon 2006, xi; Elliott 2005, 3).
Adaptaatiossa suhde alkuperäiseen tekstiin on avoin ja selkeä, mutta itse sovitus voi olla
enemmän

tai

vähemmän

pohjatekstiä

muuttava.

Adaptaatio

voidaan

määritellä

tekoprosessina, tuotteena tai vastaanoton mekanismina (Hutcheon 2006, 8; Stam 2005, 10).
Tekoprosessin pohtiminen jää kokonaan tämän gradun ulkopuolelle, ja mielenkiintoni on
enimmäkseen sovituksissa teoksina – toisaalta adaptaation tutkiminen adaptaationa
edellyttää oletuksen siitä, että teosta luetaan tai katsotaan intertekstuaalisessa suhteessa
pohjatekstiinsä (Hutcheon 2006, 139). Tällöin lähilukukeskeinenkin metodi vaatii tuekseen
pohdintaa lukijan roolista intertekstuaalisten suhteiden kokijana. Adaptaatio on yhdenlaista
intertekstuaalisuutta, ehkä jopa ilmeisintä mahdollista, sillä adaptaatioita määrittää
nimenomaan niiden avoin tunnustautuminen sovituksiksi tietystä kertomuksesta, ikään kuin
saman teoksen eri manifestaatioiksi (Sanders 2006, 26). Toisaalta sovituksetkin ovat ainakin
koettavissa itsenäisinä teoksina, eikä esimerkiksi elokuvaversio välttämättä vaadi
ymmärretyksi tullakseen katsojaltaan pohjatekstinsä tuntemista. Toisin kuin esimerkiksi
parodian kohdalla, intertekstuaalisuussuhteen aktivointi ei ole pakollista, vaikka katsoja tai
lukija varmasti rakentaa usein voimakkaankin dialogin pohjatekstin ja sovituksen välille
tuntiessaan alkuperäisen teoksen. Kai Mikkonen toteaa Henry Baconin kanssa käymässään
kirjallisessa dialogissa adaptaation ja pohjatekstin suhteen olevan markkinoiden usein
hyödyntämä uuteen versioon kohdistuvien odotusten kokonaisuus (Bacon & Mikkonen 2008,
100), ja juuri lukukokemuksen kontekstissa kysymys teoksen toisinnettavuudesta
motivoituukin: adaptaatio tulee ymmärtää sellaisena tekstuaalisen luomisen ja kokemuksen
kenttänä, jossa vanha teos aktivoituu niin tekijän kuin lukijankin toimesta uudestaan.
Implisiittisesti adaptaation tutkija viittaa mediumin ja teoksen lisäksi aina tulkinnan ja
intertekstuaalisuuden

mahdollisuuksiin,

joskin

tämä

pätenee

moneen

muuhunkin

kirjallisuudentutkimuksen haaraan yhtä lailla. Enimmäkseen tutkielmani tarkoitus ei
kuitenkaan ole selvittää pohjatekstin ja sovituksen dialogisen suhteen laatua, vaan käyttää
5 Adaptaation tutkiminen sen omista erityispiirteistä käsin on toisaalta tietyssä mielessä oksymoroni, sillä
adaptaatio on nimenomaan erilaisten esitysmuotojen yhteisvaikutuksessa muotoutuva ilmiö, tekemisen
prosessi ja teoksen lukemisen tapa, jota tarkkaan ottaen ei pelkästään itsessään voi tutkia.
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adaptaatiota hedelmällisenä lähtökohtana kirjallisuuden ja sarjakuvan erojen tutkimiseen.
Vertailemalla kahta monella tavoin erilaista mediumia voidaan selvittää kunkin (ja tässä
tapauksessa etenkin sarjakuvan) ominaispiirteitä. Adaptaatio on siis paitsi kohdetekstieni laji,
myös tutkimuksellinen näkökulma.

Michel Riffaterre on jakanut intertekstuaalisuuden obligatoriseen ja aleatoriseen, kun taas
Kiril Taranovski puhuu vastaavasti geneettisestä ja yleisestä intertekstuaalisuudesta (Tammi
1991, 70). Riffaterren käsiteparia käyttääkseni obligatorinen intertekstuaalisuus määrittää
teosta – se on teoksen kokonaisuudelle keskeistä ja “pakko” huomata. Aleatorinen
intertekstuaalisuus sitä vastoin riippuu enemmän lukijasta, ja aleatorisia kytköksiä syntyy
enemmän tai vähemmän. (Makkonen 1991, 23.) Adaptaatiot on määritelty obligatoriseksi
intertekstuaalisuudeksi (esim. Hämeenaho 2006, 31), mutta luokittelu ontuu, sillä pohjateksti
on kyllä kiistaton interteksti sovitukselle, mutta sovituksen yhtenäisyys ja ymmärrettävyys ei
usein riipu kyseisen kytköksen tunnistamisesta, ellei sitten kyse ole sellaisesta sovituksesta,
joka on itsessään pelkkä suppea viittaus pohjatekstiin ja vaatii siksi lukijaltaan pohjatekstin
tuntemusta. Ehkä voidaan puhua (hieman oksymoronisesta) valinnaisesta obligatorisesta
intertekstuaalisuudesta, sillä itsenäinen teos saa lisämerkityksiä, kun lukijasta riippuvaisia
kytköksiä syntyy lukuprosessissa, mutta pohjateksti rajaa kytkösten mahdollisuuksia. Toisin
sanoen Macbethin tunteva katsoja peilaa Akira Kurosawan Seittien linnake -elokuvaa
Shakespearen näytelmään, vaikka Macbethin tunteminen ei ole mitenkään välttämätöntä
elokuvan katsomiseksi, eikä pohjatekstin tuttuus tuota esimerkiksi parodista tasoa elokuvaan
tai muodostu muutenkaan uudelleentulkinnalle olennaiseksi.

Viittaussuhde on siis selkeä ja avoin, mutta sen voi useiden adaptaatioiden tapauksessa jättää
täysin huomiotta, eikä medioidenvälistä tietoista vuorovaikutusta (conscious interplay, Bolter
& Grusin 1999, 45) synny. Katsoja saattaa kuitenkin esimerkiksi täydentää henkilöhahmoja
pohjatiedollaan tai yllättyä jonkin tapahtuman kuvaustavasta. Kaiken lisäksi katsoja voi vielä
muodostaa varsinaisia aleatorisia kytköksiä muihin teoksiin täysin vapaasti – hänelle voi tulla
Kurosawan noidista mieleen vaikkapa japanilainen nykykauhu. Elokuvalle ominaista on
myös näyttelijöiden työhistorian ja julkisuuskuvankin tuoma mahdollinen intertekstuaalinen
painolasti, joka vaikuttaa yleisön tapaan suhtautua elokuvaan ja sen henkilöhahmoihin (Stam
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2000, 60; McFarlane 1996, 21). Tätä mekanismia ei sarjakuvassa ole6, mutta monet muut
seikat tuovat sarjakuvankin merkityskokonaisuuteen vastaavanlaisia lisäkerrostumia.

Taranovskin intertekstuaalisuuskäsitys keskittyy subtekstien osoittamiseen. Tekstin kytkökset
muihin teksteihin motivoivat Taranovskin mukaan runon aluksi käsittämättömiltäkin tuntuvat
ainekset. (Tammi 1991, 63–64.) Pekka Tammi (emt., 63) kommentoi Taranovskin metodin
liiallista intertekstuaalisuuden tärkeyden korostamista, sillä toki tekstin elementeille on usein
mahdollista antaa järkeenkäypiä merkityksiä tekstin itsensä puitteissa. Tammen näkemys
Taranovskin metodista ei toki sulje pois subtekstien kytköksiä luovaa voimaa (ja tutkijan tai
lukijan roolia kyseisten kytkösten osoittamisessa), mutta intertekstuaalisuus vaikuttaa olevan
tekstin omien välittömien ominaisuuksien lisäksi luennassa mahdollinen, merkityksiä
laajentava ja tulkintaa syventävä periaate. Taranovskin yleinen intertekstuaalisuus muistuttaa
kristevalaista, loputtoman tekstienvälisen yhteyden periaatetta, kun taas geneettinen
intertekstuaalisuus koskee tiettyjen subtekstien selkeän vaikutuksen osoittamista (emt., 70–
73): jälkimmäiseen työnikin osin tähtää, joskin sitä varten on omaksuttava melko laaja
tekstikäsitys.

Mikko Lehtonen (1999, 10–11) käyttää käsiteparia horisontaalinen ja vertikaalinen
intertekstuaalisuus selittäessään myöhäismodernin kulttuuriympäristön intermediaalista tilaa.
Horisontaalinen intertekstuaalisuus koskee satunnaisia ja lukijasta riippuvaisia kytköksiä, kun
taas vertikaalisessa intertekstuaalisuudessa kyse on primääri- ja sekundääritekstin välisestä
eksplisiittisestä kytköksestä. Intermediaalisuudella Lehtonen (emt., 11) taas tarkoittaa
“mediarajat ylittävää intertekstuaalisuutta”. Tutkielmani kannalta Lehtosen kehittelemä ja
Juha Herkmanin (1998, 181–189) sarjakuvaan soveltama ajattelu on käyttökelpoinen
adaptaatioprosessin monimuotoisuuden selittäjänä. Adaptaatio ei ole pelkkää lähteen ja
kohteen

dialogia

(vertikaalinen

intertekstuaalisuus),

vaan

sarjakuva-adaptaatio

on

intertekstuaalisessa suhteessa paitsi pohjatekstiinsä, myös sarjakuvataiteen traditioon, jonkin
genren konventioihin, samasta pohjatekstistä tehtyihin filmatisointeihin ja taidehistoriaan
yleensä, muutaman mahdollisuuden luetellakseni (horisontaalinen intertekstuaalisuus).

6 Intermediaalinen dialogi näyttää tosin lisääntyvän nykykulttuurissa jatkuvasti: Marvel-yhtiön julkaisuissa
pitkään esiintynyt Nick Fury -agenttihahmo on uudessa Ultimate Marvel -sarjassa piirretty muistuttamaan
samaa hahmoa Marvel-elokuvissa esittävää Samuel L. Jacksonia, jotta sarjakuvien ja elokuvien
tarinamaailmat olisivat keskenään mahdollisimman konsistentteja. Jacksoniin liittyvä konteksti tulee siis
siitä tietoisille osaksi sarjakuvien lukukokemusta.
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Kyseinen ilmiö on tyypillinen aikamme intermediaaliselle kulttuurille, jonka huomioimista
suomalaisessa tutkimuksessa on toivonut etenkin Mikko Lehtonen (1999, 2001; ks. myös
Sankari 1998). Tässäkin tutkielmassa pyritään huomioimaan kohdetekstien moninaiset
kerrostumat osana teosten semanttista kokonaisuutta, mutta huomion fokus on kerronnan
vertailussa, jolloin kaikkea Juha Herkmanin (1998) ”sarjakuvan mieleksi” nimittämää
kontekstuaalista liikehdintää ei tarvitse huomioida. Jo kerronnan vertailu sopii toisaalta
Lehtosenkin agendaan, sillä multimodaalisten kulttuurituotteiden tutkiminen ja mediumien
rajat ylittävä käsitys kerronnallisesta taiteesta kuuluvat kulttuurintutkimuksen projektiin.
Sovitus voi näennäisestä suoraviivaisuudestaan huolimatta suhtautua lähteeseensä monella
tavalla. Näiden tapojen typologisointi onkin ollut yksi perinteinen romaani–elokuvaadaptaatiotutkimuksen pyrkimys, vaikka typologioiden selitysvoima on usein melko
vähäinen. Geoffrey Wagner jakaa adaptaatiot kolmeen alalajiin. Jaottelun periaatteena on
sovituksen suhde pohjatekstiin: siirrossa (transposition) tavoitteena on pohjatekstin
uskollinen toisintaminen uudessa mediumissa (Wagner 1975, 222). Kommentaari
(commentary) on tahallisesti tai tahattomasti pohjatekstin jonkinasteinen muunnelma,
uudelleenmuotoilu (emt., 223). Analogian (analogy) suhde pohjatekstiinsä on kolmijaon
radikaalein, sillä analogiassa pohjateksti kerrotaan uudessa kulttuurisessa ympäristössä,
tulkitaan uudelleen (emt., 226). Kaksi jälkimmäistä tyyppiä muistuttavat Taranovskin
mainitsemaa mahdollisuutta suhtautua jollakin tavoin poleemisesti subtekstiin (Tammi 1991,
66). Robert Stam luettelee pitkän listan erilaisia mekanismeja, joilla sovituksessa voidaan
representoida pohjatekstiä, esimerkiksi valikointi, amplifikaatio ja transkulturaatio (Stam
2005, 45). Kaikkia typologisointipyrkimyksiä yhdistää oletus siitä, että adaptaatiolla on
mahdollisuus paitsi toisintaa (ainakin jossain määrin) pohjatekstin kertomus, myös sovittaa se
luovasti useammallakin tavalla.

Kamilla Elliotin (2004, 220) mukaan adaptaatiotutkimusta on Wagnerin teoriasta asti
leimannut ajattelu sovitusten arvioinnista ja luokittelusta sen mukaan, kuinka paljon ne
poikkeavat alkuperäisestä teoksesta, toisin sanoen, kuinka uskottomia lähteelleen ne ovat.
Samaa ajattelua ovat kritisoineet myös esimerkiksi Brian McFarlane (1996, 9) ja Robert Stam
(2005, 15). Kyseinen periaate epäilemättä määrittää paljon arkikeskustelua adaptaatioista,
vaikka tutkijapiireissä onkin viime vuosina pyritty olemaan arvottamatta alkuperäisyyttä
kaikkea muuta ohjaavaksi alkupisteeksi. On hyvin epäselvää, mitä uskollisuudella lopulta
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tarkoitetaan, eli mitkä ovat esimerkiksi aiemmin esiteltyyn Wagnerin typologiaan
sijoittamisen kriteerit. Onko kyse vain alkuteoksen fabulan toisintamisesta, vai tarvitaanko
uskollisuuteen myös mahdollisimman suuri vastaavuus kirjan ja sarjakuvan kerronnan,
teemojen tai kenties tyylin välillä? Osa teoreetikoista nimeää uskollisuuskäsitysten
perustuvan oletukselle pohjatekstin “hengen” siirtymisestä (Elliott 2004, 222) – mitä sillä
sitten tarkoitetaankin. André Bazin (1948/2000, 26) taas katsoo niin adaptaation kuin
pohjatekstinkin olevan saman teoksen eri manifestaatioita.
Tutkielmani tarkoitus ei ole alkuperäisteosten arvon kiistäminen – olennaista on näkökulma,
josta uusia sovituksia tarkastellaan. Jotta tutkielman teko olisi mielekästä, on tarpeen osittain
omaksua adaptaatioon avarasti suhtautuvan Linda Hutcheonin teesi: “– – jälkimmäisenä
ilmestynyt ei ole toissijainen, eikä alkuperäinen ole ensisijainen tai määrittävä (Hutcheon
2006, xiii).” Hutcheon haluaa haastaa perinteisen, sovituksen uskollisuuden arvioinnille
perustuvan adaptaatiokäsityksen. Oma pyrkimykseni ei ole arvioida adaptaatiota metatasolla
kovinkaan paljon, mutta otan toki premissikseni sen, että versiointi7 on taiteelle luontaista ja
tutkijalle kiinnostavaa: tutkimuskysymykseni keskittyy tarkasti kohdeteksteihin ja niiden
ominaisuuksiin nimenomaan sarjakuvina.

Tutkielmani tavoite on vastata seuraaviin kysymyksiin tai ainakin sivuta niitä tietystä
näkökulmasta:
a) Mitä merkityksiä teokseen syntyy, kun ilmaisutapa muuttuu symbolisesta
ikoniseksi?
b) Miten jotkin kirjoitetun romaanikerronnan ominaisuudet tai konventiot toisintuvat
sarjakuvan keinoin?
c) Mikä on sarjakuva-adaptaation kulttuurinen ja taiteenfilosofinen suhde
alkuperäistekstiin verrattuna, toisin sanoen, onko adaptaatio kuitenkin toissijainen
suhteessa pohjatekstiin?
Ensimmäiset kaksi kysymystä liittyvät sarjakuvien lähilukuun dialogisessa suhteessa
pohjateksteihin. Tarkoitus on vertailla kahden mediumin ominaisuuksia ja tutkia, miten

7 Henry Bacon ja Kai Mikkonen esittävät adaptaatio-käsitteen mahdollisiksi suomennoksiksi versioinnin ja
sovituksen (Bacon & Mikkonen 2008, 95). H. K. Riikonen (1998, 68) käyttää käsitettä mukailija puhuessaan
adaptoijasta, ja Harri Römpötin (1995) artikkelissa esiintyy kertaalleen filmatisointi-sanalle analoginen
sarjakuvatisointi. Käytän enimmäkseen sovitusta viitatessani itse teokseen ja adaptaatiota viitatessani
ilmiöön.
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sarjakuvaversiot

artikuloivat

pohjatekstiensä

merkityksiä

ja

miten

ne

toisintavat

pohjatekstiensä kerrontatapoja. Thomas Leitch (2008, 66) luettelee adaptaatioteorioiden
käsittelemiä peruskysymyksiä ja mainitsee yhtenä juuri kirjallisina pidettyjen elementtien
toisintamisen eri mediumeissa. Toisintamisen tutkiminen laajassa mielessä edellyttää myös
yhdensuuntaisen prosessin ymmärtämisen moninaisempana ilmiönä: tulee tutkia myös niitä
tapoja, joilla kirjallisia keinoja toisintamisen sijaan muotoillaan uudelleen tai lähestytään
uudella tavalla. Kirjallisuuden keinojen lisäksi täytyy siis ymmärtää myös kuvan ja
sarjakuvan keinoja ja tarkastella niiden suhdetta pohjatekstien kirjallisuudellisuuteen. Kolmas
kysymys koskee tutkielmani taiteenfilosofista aspektia, joka ei nouse työn keskiöön mutta
johon tulee silti väistämättä ottaa kantaa, jotta sarjakuva-adaptaatiot voidaan sijoittaa osaksi
muuta kulttuuria luontevasti.

Tutkielma etenee siten, että johdannon jatkoksi esittelen aineistoni ja kokoan lyhyesti
metodin sarjakuvakerronnan tarkasteluun adaptaation näkökulmasta. Toisessa luvussa tutkin
kohdeteosten avulla mimesiksen, representaation ja peirceläisen semiotiikan kysymyksiä:
luvun tarkoitus on selvittää, missä määrin Hutcheonin (2006, 22–23) teoretisoima adaptaation
moodien perustypologia kertominen–näyttäminen–interaktio (telling–showing–interaction)
on sovellettavissa sarjakuvaan. Kolmannessa luvussa vertailen kohdeteosten tapaa rakentaa
visuaalista näkökulmaa ja tuottaa siihen katseen lisäksi muita subjektiivisia merkityksiä.
Luvussa analysoidaan erilaisia otostyyppejä, niiden toteutumista yksittäisen kuvan lisäksi
kuvasarjan puitteissa sekä sanan ja kuvan vuorovaikutuksen tuottamia merkityksiä tällaisiin
kohtiin. Neljännessä luvussa tarkastelen muunlaisia keinoja, joilla sarjakuvaan voi rakentaa
subjektiivisuutta, kuten värisymboliikkaa ja sarjakuvan kompositiota. Lopuksi kokoan
päätelmäni ja esitän ehdotuksen jatkotutkimukselle. Yleisten ilmiöiden tarkastelu on
kirjallisuudentutkimuksessa aina samalla kohdetekstiherkkää, spesifiä tulkintaa. Siksi
esittelenkin seuraavaksi tutkielmani tutkimusaineiston.
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1.2 Sarjakuvan pahamaineinen alalaji: Kuvitetut klassikot
Tutkimukseni

rakentuu

pääosin

kolmen

sarjakuvan

vertailulle

sekä

suhteessa

pohjateksteihinsä että toisiinsa. Tutkimuskohteina ovat Bill Sienkiewiczin sovitus Herman
Melvillen vuonna 1851 ilmestyneestä maailmankirjallisuuden suurimpiin klassikoihin
kuuluvasta Moby-Dick-romaanista (1990), Peter Kuperin sovitus Upton Sinclairin 1906
ilmestyneestä työläiskuvauksesta The Jungle (1990) sekä Catherine Anyangon ja David Zane
Mairowitzin sovitus Joseph Conradin 1899 ilmestyneestä romaanista Heart of Darkness
(2010).8

Ainakin

Sienkiewiczin

Moby

Dick

on

nostettu

esiin

poikkeuksellisen

näkemyksellisenä osana Classics Illustrated -sarjassa (Hänninen 1990, 11), johon myös The
Jungle kuuluu. Heart of Darkness -sovitus on itsenäisenä teoksena julkaistu sarjakuva.

Kuvitetut klassikot on 1940-luvulta asti useiden kustantajien vuorollaan julkaisema kuuluisa
ja paljon luettu sarja, mutta toisaalta harvalla akateemisella lukijalla on siitä mitään hyvää
sanottavaa. Kielteinen näkemys adaptaatiosta on varsin ymmärrettävä, sillä sarja on
perinteisesti koostunut nopealla aikataululla ja huonoilla tuotantoarvoilla tehdystä
bulkkisarjakuvasta, jonka taiteellinen kunnianhimo on olematonta. Adaptaatioteoriaa pro
gradu -tutkielmassaan esittelevä Panu Hämeenaho nimeää Kuvitetut klassikot jopa
huonoimmaksi koskaan tehdyksi sarjakuvaksi (Hämeenaho 2006, 11), ja sarjakuvista väitellyt
Pekka Manninen toteaa 1990-luvun uuden sarjan kokeiluineenkin yltäneen parhaimmillaan
”keskinkertaisuuteen asti” (Manninen 1995b, 9). Sarja on aina ollut avoimesti välineellinen ja
pedagoginen (Riikonen 1998, 68): jo kansilehdellä ja viimeisellä sivulla kehotetaan
tutustumaan sarjakuvaversion jälkeen varsinaiseen klassikkoromaaniin, jonka kirjoittaja usein
esitellään lyhyesti. Myös adaptaatiotutkija Richard Wagner pitää sarjakuvasovituksia
lapsellisena
sarjakuvat’,

kirjallisuuden
joissa

yksinkertaisen

Hamlet

kuvittamisen

typistyy

muutaman

ääritapauksena:
sanattoman,

”’Klassiset
enimmäkseen

kaksintaistelukohtausta kuvaavan sivun mittaiseksi, ovat tämän asenteen äärimmäinen
reductio – –” (Wagner 1975, 223; kursiivi Wagnerin). Myöskään tutkimuksia populaarimmat
julkaisut eivät mairittele sovituksia (esim. Heiskanen 1990, 3; Kaukoranta & Kemppinen
1982, 237; 241), mutta lukijamäärältään ne ovat olleet varsin suosittuja (Ferstl 2010, 60).

8 Itse asiassa sarjakuvan tekijän nimeäminen ei aina ole kovin helppoa: usein sarjakuvilla on esimerkiksi eri
käsikirjoittaja, kuvittaja ja värittäjä: sarjakuvan tekijyyden pohtiminen on tämän tutkielman ulkopuolelle
rajautuva kiinnostava kysymys. Yksinkertaisuuden vuoksi viittaan teksteihin niillä nimillä, jotka on
ilmoitettu sovitusten päätekijöiksi.
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Vastaavia sarjoja julkaistaan nykyään monia (esim. Marvel Classics, Classic Comics), ja
usein periaate on

vieläkin helpon

lukukokemuksen tarjoaminen

nuorelle,

jonka

lukumotivaatio tai -taito ei ole kovinkaan edistynyt. H. K. Riikonen (1998, 65) yhdistääkin
Kuvitetut klassikot sarjakuvaperinnettä kiinteämmin Ranskan kruununprinssille tuotettuihin
yksinkertaistettuihin versioihin klassikoista tai Thomas Bowdlerin ”bowdlerisoimiin” eli
sensuroimiin versioihin. Toisaalta kunnianhimoistenkin sovitusten tekeminen yleistyy:
kohdetekstieni ohella esimerkiksi Paul Austerin Lasikaupungista, Marcel Proustin
Kadonnutta aikaa etsimässä -sarjasta sekä Laurence Sternen Tristram Shandystä on tehty
pohjatekstien kompleksisuutta tavoittelevat, arvostusta saaneet versiot, joita ei tosin ole
julkaistu osana mitään bulkkisarjaa.9 Sarjakuva-adaptaatio ei siis ole enää niin yksiselitteisen
matalaa kulttuuria kuin aiemmin, vaan tavoitteena on usein typistettyjen juonireferaattien
sijaan aikuisyleisölle suunnattujen taiteellisesti merkittävien versioiden tekeminen (Ferstl
2010, 61). Toisaalta sarjakuva on yhä suurelta osin nuorisokulttuuria, ja tietty pedagoginen
näkökulma sävyttää monia vieläkin julkaistavia sovituksia.

Teosten valinta kohdeteksteiksi on perustelu ratkaisu monesta syystä. Ensinnäkin kolme
tekstiä päätutkimuskohteina muodostavat tiiviin vertailuasetelman, jonka avulla adaptaation
ilmöitä voi valottaa. Lisäksi kaikki sarjakuvat edustavat 1980-luvun sarjakuvaromaanin
murroksen (Herkman 1996, 21–22) jälkeistä, kompleksista ja kokeilevaa sarjakuvailmaisua,
mutta ovat samalla sovituksia noin sata vuotta vanhoista klassikoista. Pohjatekstit ovat siis
modernismia edeltävän ajan tai sen alkuajan tuotteita, ja siksi modernia ja postmoderniakin
sarjakuvailmaisua hyödyntävät teokset asettuvat ainakin kerronnallisesti kontrastiseen
asemaan pohjateksteihinsä nähden: tämä piirre motivoi sarjakuva-adaptaatioiden mimesiksen
tutkimista, kun sovitusten suhde pohjatekstiin ei ole suoraviivaisen realistinen vaan monella
tavalla erikoinen.

Myös tyypillisten, konventionaalista sarjakuvailmaisua käyttävien adaptaatioiden tutkimus on
tarpeen, sillä medium muuttaa merkityksiä huolimatta siitä, onko lopputulos kokeellinen vai
tavanomainen sarjakuvana. Lisäksi suurin osa adaptaatioista on edelleen melko

9 Paul Karasik & David Mazzucchelli, City of Glass. The Graphic Novel (1994); Stephane Heuet, Á la
Recherche du Temps Perdu (2001–) ja Martin Rowson, The Life and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman (1997).
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konventionaalista

sarjakuvaa,

joka

perustuu

mahdollisimman

ei-kohosteiselle

alkuperäisteoksen siirrolle uuteen muotoon. Siksi suhteutankin kohdetekstejäni toisinaan
muihinkin, perinteisempiin sarjakuvasovituksiin – samalla väite bulkkisarjakuvasta ja
konventionaalisuudesta tulee konkreettisesti perustelluksi, vaikka arvottaminen ei olekaan
työn päämäärä.

1.3 Tutkielman metodi

Kerronnallisuus (narrativity) on kaikenlaista inhimillistä toimintaa kuvaava käsite, jonka
ymmärtäminen laajana, eri mediumeissa eri tavoin representoituna ilmiönä on viime vuosina
noussut suureen suosioon usean tieteenalan piirissä. Marie-Laure Ryan (2004, 13) esittää
kerronnallisuuden tyypillisesti sanallisen ilmaisun ilmiönä mutta toteaa sen manifestoituvan
eri tavoin myös muissa mediumeissa. Ryan nimeää kerronnallisuuden etsimisen ja
transmediaalisen narratologian kehittelyn nykytutkimuksen projekteiksi, joita voidaan
lähestyä esimerkiksi adaptaatioita tutkimalla – hänen mukaansa adaptaatiot ovat jopa rikkain
tutkimuksen alue (Ryan 2004, 33). Tavoitteeni ei ole niinkään kehitellä yleispätevää
narratologista mallia, joka selittäisi niin romaanien kuin sarjakuvienkin kerronnallisuutta –
tavoitteeni on sitä vastoin paljastaa jotakin siitä, kuinka kerronta (joka siis tässä tutkielmassa
ymmärretään mediumista riippumattomaksi kulttuurin välineeksi) realisoituu yhtäältä
romaanissa, toisaalta sarjakuvassa. Juuri mediumien vertailu on esimerkiksi Jay David
Bolterin ja Richard Grusinin mukaan avain niiden representaation mahdollisuuksien
ymmärtämiseen (Bolter & Grusin 1998, 65).

Esitettyihin tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää useamman tieteenalan välineistöä.
Kirjallisuudentutkimukselle melko perinteinen kysymys esimerkiksi fokalisaatiosta vaatii
suhteuttamista sarjakuvateoriaan, jotta sarjakuvan erityisluonne selviää ja jotta teorian
selitysvoimaa voidaan arvioida. Sarjakuvatutkimusta esitellään analyysin lomassa pitkin
tutkielmaa.

Pohjatekstin

intertekstuaalisuuden

ja

sovituksen

käsittelyä,

mikä

väistämättä
tarkoittaa

dialoginen

tässä

suhde

tapauksessa

sen

taas

vaatii

pohdintaa,

minkälaisessa suhteessa sovitukset ovat alkuperäisiin teoksiin nähden eli minkälaisia
adaptaatioita ne ovat. Varsinainen adaptaatioteoria on toisinaan enemmän esillä, toisinaan se
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on vain implisiittisesti mukana käsittelyssä ja antaa tilaa esimerkiksi kirjallisuustieteen
kysymysten tarkastelulle.

Tutkimusmetodini on vertaileva lähiluku, jolla nostetaan esiin näkökulman rakentamisen
mahdollisuuksia sarjakuvailmaisun keinoin. Lisäksi tutkin yleisemminkin tapoja, joilla
kuvalla yksinään ja sanan kanssa tuotetaan symbolisia elementtejä ikonisessa muodossa,
toisin sanoen konkretisoidaan visuaaliseen muotoon fiktiota. Lähestyn kohdetekstejä
toisinaan sarjakuvissa käytetyistä keinoista käsin, toisinaan pohtimalla sitä, kuinka jokin
romaanien elementti on ilmaistu sarjakuvaversioissa. Vertaileva metodini on useammallakin
tavalla, sillä kohdetekstejä vertaillaan niin toisiinsa kuin luonnollisesti pohjateksteihinsä sekä
tarpeen vaatiessa myös muihin valaiseviin esimerkkeihin kirjallisuudesta sovitetuista
sarjakuvista. Lähiluvuksi nimitän metodiani siitä syystä, että teen aineistosta konkreettisia
havaintoja ja vertailen teoksia enimmäkseen mikrotasolla. Toisaalta tutkielmaan sisältyy
runsaasti myös makrotason yleistä pohdintaa esimerkiksi mimesiksestä ja intertekstuaalisessa
ja -mediaalisessa verkostossa rakentuvista viittaussuhteista ja semanttisista kerrostumista.
Vertailevan lähiluvun metodi saa siis merkityksensä ja mielekkyytensä kontekstista ja
laajemmista taiteenfilosofisista kysymyksistä. Kunkin käsittelyluvun tarkempi menetelmä
rakennetaan luvun yhteydessä.

Koska kiinnostukseni kohdistuu jonkin yksittäisen teoksen sijaan kokonaiseen ilmiöön tai
kirjallisuuden lajiin, on mielekästä, että kohdetekstejä on useampi. Toisaalta kukin teos on
aina omanlaisensa, eikä tavoitteeni ole selittää koko sarjakuva-adaptaation ilmiön kaikkia
ulottuvuuksia jonkinlaisen tyhjentävän typologian muodossa. Pikemminkin tutkimukseni
pyrkii

kohdetekstiherkkään

tekstianalyysiin,

jossa

perinteisiä

kirjallisuustieteen

ja

adaptaatioteorian näkemyksiä sovelletaan ja muokataan tarkoituksenmukaisella tavalla –
samalla siis haluan toki todeta jotakin yleisempääkin sarjakuvan ilmaisukeinoista ja
potentiaalista.
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2 Intersemioottisen käännöksen kielioppi – sanasta tulee
kuva

2.1 Sarjakuvan multimodaalisuus

Jotta sarjakuvasovituksia voidaan tarkoituksenmukaisesti tutkia, täytyy ensin määritellä
sarjakuvan ilmaisukielen perusteet. Sarjakuva on medium, joka perustuu sekä sanalle että
kuvalle. Viimeksi mainitut voidaan luokitella muodoiksi tai moodeiksi, jotka esiintyvät
erilaisissa medioissa mutta jotka itsessään eivät ole medioita (esim. Kress & van Leeuwen
1996/2006, 39; Lehtonen 2002, 55–56; Herman 2009, xiii) – ne ovat pikemminkin erilaisten
kulttuuristen järjestelmien perusteita. Kirjallisuudentutkimuksessa kulttuuri näyttäytyy usein
tekstuaalisena, verbaalisen ilmaisun mosaiikkina, joka koostuu esseistä, romaaneista,
runoista, pamfleteista, elämäkerroista ja lausunnasta – toisin sanoen sanasta. Sana ja kieli
ovatkin lähes kaikille maailman kulttuureille tyypillisiä, mutta kirjoitetun sanan taustalla on
kuva (Kress & van Leeuwen 1996/2006, 21). Kirjoitus on syntynyt alun perin ikonisista,
maailmaa esittävistä hieroglyfeistä. Ikonisuudesta on hiljalleen siirrytty kielen vakiintuessa
symboliin, ja kerronnallinen taide on omaksunut kuvan sijaan sanan dominantiksi
ilmaisuvälineekseen, vaikka toki myös maalaustaide on tuottanut kerronnallisiksi
luokiteltavia teoksia paljonkin. Tähän kehityskulkuun viittaamalla sarjakuvantutkija Scott
McCloud pyrkii purkamaan perinteistä ajattelua, jonka mukaan sarjakuva on kirjoitetusta
kirjallisuudesta muokattu uusiomedium (McCloud 1993/1994, 141–145). McCloud ei
toisaalta kiistä sarjakuvan moderniutta, vaan hän haluaa pikemminkin palauttaa kuvalle sen
kerronnallisen historian ja arvon.

Mitä kuvan kerronnallisuus sitten tarkoittaa? Jo 1700-luvulla G. E. Lessing tutki
maalaustaiteen ja runouden eroja Laocoön-klassikkotekstissään. Lessing esitti kuvalle olevan
tyypillistä 'raskas hetki', jolla tarkoitetaan liikkumattoman kuvan implikoimaa liikettä tai
tapahtumista:

Kaikki vartalot ovat kuitenkin olemassa paitsi tilassa, myös ajassa. Niiden
olemassaolo on jatkuvaa ja ne saattavat näyttäytyä eri tavalla minä tahansa hetkenä.
Kukin tällainen hetkellinen näyttäytyminen ja osien muodostama kokonaisuus on
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jonkin edeltävän hetken seurausta, joka saattaa johtaa taas uuteen hetkeen ja olla siis
myöskin tapahtuman keskeinen vaihe. Tästä syystä maalauksetkin voivat esittää
tekoja mutta vain viittaamalla niihin vartaloiden kautta. – – Samanaikaisista osista
koostuva maalaus voi kuvata vain yhtä toiminnan hetkeä. Siksi maalarin tulee valita
hetkistä raskain, se, joka selvimmin ilmentää hetkeä edeltäviä ja seuraavia tapahtumia.
(Lessing 1766/2003, 81.)
Lessing (emt.) toteaa myös, että siinä missä kuva viittaa ruumista tai hahmoja esittämällä
implisiittisesti liikkeeseen, runous viittaa tekoja kuvaamalla implisiittisesti ruumiiseen. Meir
Sternbergin (1981, 71) mukaan toiminnallinen mimesis sisältää aina myös kuvailevan
elementin, joskin se voi olla hyvinkin taustalla toimintaan nähden. Romaanissahan voidaan
nimenomaan peitellä toimivan hahmon tai tilanteen ominaisuuksia olemalla mainitsematta
niitä – sarjakuvassa on elokuvan tavoin pakko näyttää sen ympäristön ominaisuuksia, jossa
toiminta tapahtuu, eikä aukkoja voi samassa mielessä tuottaa. Myöhempi tutkimus on
korostanut kahtiajaon suhteellisuutta toteamalla, että molemmille taidemuodoille on
ehdottomasti mahdollista ruumiin ja toiminnan kuvaaminen, vaikka esimerkiksi kuvalle
onkin hankalampaa olla kerronnallinen (esim. Ecke 2010, 10). Lisäksi Steiner (2004, 156)
korostaa realismin konventioiden vaikutusta raskaan hetken vaikutelman syntymisessä.

Sarjakuvassa on kehitetty useita keinoja liikkumattoman kuvan liikkuvaksi tekemiseksi:
efekteillä spatiaalisuuden yhteyteen tuodaan temporaalinen ulottuvuus.10 Efektien lisäksi
pelkistetty piirrosjälki on yksi tapa kerronnallistaa kuvaa, sillä se vähentää kuvan sisältämän
informaation määrää ja ohjaa lukijan kiinnittämään huomiota vain tiettyihin elementteihin.
Karikatyyrimäinen piirrostyyli muistuttaa kertovaa tekstityyppiä, jossa juonielementit ovat
pinnassa ja kuvailu vain implisiittistä: huomio kohdistuu käsitteisiin itseensä niiden
ominaisuuksien sijaan. (McCloud 1993/1994, 41.) Sitä vastoin fotorealistinen piirrostyyli
muistuttaa pelkän kuvan tasolla enemmän kuvailevaa tekstityyppiä, koska informaation
määrä on runsas, eikä kuva välttämättä kykene ohjaamaan lukijan huomiota juonen kannalta
keskeisiin kerronnallisiin elementteihin, koska visuaalisia elementtejä ei ole pelkistetty.
Näiden kahden ”visuaalisen tekstityypin” vaikutusta toki ohjaa sarjakuvassa verbaalinen
koodi, joka voi itsekin olla joko kerronnallinen tai kuvaileva.

10 Muiden esiteltyjen ajallisuuden ilmenemismuotojen lisäksi myös lukemisen aika ja sen suhde ruutujen
tapahtumiin on ajan ja tilan käsitteiden kannalta olennainen sarjakuvantutkimuksessa. Kysymyksen eri
puolia on käsitellyt etenkin Lawrence Abbott (1986), mutta tässä tutkielmassa temporaalisuuden
kysymyksiin ei juurikaan syvennytä.
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Romaanin ja elokuvan eroja tutkineen Seymour Chatmanin mukaan romaanissa kuvaileva
tekstityyppi voi esiintyä puhtaana, jolloin tarinamaailman aika tavallaan pysähtyy.
Nykyproosalle tyypillisempi kuvailun keino on kuitenkin sen limittäminen kertovan
tekstityypin yhteyteen, jolloin esimerkiksi hahmon toiminnasta kerrottaessa kuvaillaan
samalla hänen ulkonäköään ja olemustaan ilman, että nimenomaan kerronnallinen fokus
katkeaa. (Chatman 1980, 123.) Siinä missä romaanissa oletettavasti kuvailtaisiin tiettyä
kohdetta muutamalla lauseella, visuaalinen elokuva taas sisältää moninkertaisen määrän
informaatiota. Informaation esittämisen tavassa on kuitenkin joitakin eroja: Ensinnäkin
kertoja ei erikseen totea kameran näyttämien asioiden luonnetta tai olemassaoloa, vaan ne
yksinkertaisesti näkyvät katsojan silmien edessä, jollei voice over -kerronta sitten erikseen
kohdenna katsojan huomiota johonkin tiettyyn asiaan. Elokuva ei siis kuvaile vaan näyttää.
(Chatman 1980, 128.) Samoin sarjakuvassa kuvan avulla informaatiota voidaan välittää
hienovaraisesti, sitä erikseen toteamatta tai siihen huomiota kohdentamatta (Ewert 2004,
182). Lisäksi – ja tämän Chatman toteaa olevan esteettisesti omituinen tilanne – elokuva
liikkuu koko ajan eteenpäin ja kerronnallinen paine on liian suuri, jotta katsoja voisi pohtia
näkemänsä sisältämiä useita yksityiskohtia (Chatman 1980, 125–126). Chatman (1980, 130)
esittää jopa, että ajan illuusio on elokuvan tapauksessa todella vaikea poistaa, vaikka
romaanissa voidaan pysähtyä vaikka kuinka pitkäksi aikaa esimerkiksi juuri kuvailemaan
tiettyä tilannetta tai hahmoa. Chatman (emt.) liittää ilmiön ikonin ja symbolin eroihin: hänen
mukaansa ikoninen toiminta imitoi todellisuutta siinä määrin, ettei kerronta voi irtautua
kerrotusta, kun taas symbolisessa muodossa se on hyvinkin tehtävissä.

Chatmanin ajatukset tarjoavat sarjakuvan tarkasteluun kiinnostavan lähtökohdan: mikä on
kerronnan ja kuvailun rooli ja minkälaiset mahdollisuudet katsojalla on syventyä sarjakuvaan
kuin tauluun, tulkiten vailla jatkuvaa kerronnallista painetta? Karikatyyrisen ja ensisijaisesti
kerronnallisen sarjakuvankin tapauksessa pysähtyminen on mahdollista, sillä lukijan valta on
elokuvan katsojan valtaa suurempi. Oletettavasti kuitenkin voimakkaan kerronnallinen,
sarjallisuutta dynaamisesti hyödyntävä sarjakuva ei kehota lukijaa pysähtymään kuvan
ääreen, kun taas komposition rikkova sarjakuva nimenomaan ohjaa siihen tai jopa vaatii sitä,
sillä lukijan helppo rooli sekvenssin purkajana pysähtyy ja lukijasta tulee maalauksen
tulkitsija, jolloin “kaikki on ladattu merkityksillä ja assosiaatioilla, ja kaikki puhuu (Pirinen
1987, 16)”. Pirinen puhuu tosin sarjakuvasta ja lukijan vallasta siihen yleensä, mutta
pysähtyminen korostunee, kun kompositio ohjaa siirtymään sarjallisesta etenemisestä
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pohtivampaan lukutapaan. Siinä mielessä elokuvan kerronnallinen paine voi olla sarjakuvalle
pienempi.

Robert Harvey (1979, 650) kutsuu sarjakuvan eri elementtien tapaa kohdentaa huomio
tiettyyn osa-alueeseen kerronnallisen fokuksen kuvalliseksi keskittymäksi (graphic center of
narrative focus). Kerronnallisuus ei toisaalta välttämättä ole keskeistä tällaisessa
fokusoinnissa, vaan kerronnan keskeyttäminen näyttäisi itse asiassa olevan yksi mahdollisuus
sommittelussa ja muiden keinojen käytössä. Huomio on tärkeä siksi, että mahdollisuus
katsojuuteen lukijuuden kustannuksella muistuttaa romaanin mahdollisuutta digressioihin ja
selittäviin tai kuvaileviin osuuksiin. Kohdeteksteistä nimenomaan Moby Dick -sarjakuva
hyödyntää tätä mahdollisuutta ja rikkoo siksi Kuvitettujen klassikoiden perinteitä vastaan.11
Johan Ecke (2010, 11) olettaa monen sarjakuvantekijän jopa pelkäävän tilan etualaistamista
ajan (eli dynaamisen lukemista ohjaavan sekvenssin) kustannuksella – tätä konventiota Moby
Dick rikkoo useaan otteeseen. Tietenkään lukijaa pysähtymään kutsuva, staattinen kompositio
ei ole mitenkään antikerronnallinen, vaan tällaisetkin osiot asettuvat saman kertomuksen
yhteyteen,

vaikka

niiden

fyysiset

ominaisuudet

kehottavatkin

lukijaa

asettumaan

nimenomaan katsojan ja tulkitsijan rooliin. Kerronnan ja kuvailun välillä on siis kyse
funktionaalisesta skaalasta, ei joko–tai-asetelmasta (Herman 2009, 90).

Hillary Chute jopa määrittelee sarjakuvan olennaisesti muodoltaan spatiaaliseksi, mutta tilan
funktio on näyttää aikaa. Hänen mukaansa sarjakuvat ovat hybridimuoto, jossa sanallinen ja
kuvallinen kerronnan taso ”rekisteröivät ajallisuutta tilallisesti”. (Chute 2008, 452.) Chuten
näkemys korostaa sarjakuvan elokuvamaista, tarinaa kertovaa puolta. Tarkoitukseni on
kuitenkin osoittaa, että vaikka sarjakuvan tila tyypillisesti ilmaiseekin ajallisesti etenevää
tapahtumaketjua, tila ja kuva saavat maalauksellisia merkityksiä, joiden funktio ei ole
suoranaisesti ajallisuuden ilmaisu tilassa, ainakaan pelkästään. Toiminnallisuus syntyy
kuitenkin sarjakuvaan, yhtäältä yksittäisten ajallisuuteen viittaavien visuaalisten keinojen
11 Herkman (1998, 34) käsittelee kuvan realismia ja fantasiaa vain lyhyesti ja viittaa Lars Petersonin teesiin,
jonka mukaan kuvan poeettinen funktio, esitysmuodon tulkinnallisuus, on sarjakuvassa varsinaista
kertomusta tärkeämpi elementti, koska sillä voidaan tutkia esimerkiksi ihmisyyden ja historian teemoja.
Petersonin kommentti on epäselvä, kuten Herkman huomauttaa, mutta viittaus jakobsonilaiseen poeettiseen
funktioon on osuva: ajatus korostaa sarjakuvan visuaalisuuden metaforista ja hermeneuttista aspektia
dynaamisen tarinankerronnan sijaan. Lukutavat eivät tietenkään sulje toisiaan pois – keskeistä onkin
huomata, että sarjakuvan lukijalla on mahdollisuus varsin monenlaisiin lukustrategioihin, mitä edesauttavat
ainakin ilmaisumuotojen moninaisuus sekä vapaus erottaa lukemisen aika kerronnan ajasta toisin kuin
elokuvassa.
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vuoksi, toisaalta juonellisten tai temaattisten merkityssuhteiden kautta toisiinsa liittyvien
pysäytyskuvien implikoiman tarinan vuoksi. Yksittäisessäkin ruudussa teksti voi myös
kehystää liikkumatonta kuvaa viittauksilla edeltävään ja tulevaan aikaan. Niin moderni
kuvataide kuin sarjakuvakin eroavat toki Lessingin analysoimasta Laocoön-veistoksesta
myös sikäli, että kuvan raskaus voi perustua mimeettisen toimintaan viittaamisen lisäksi
esimerkiksi kollaasin lataukseen, jossa useampi toimija on rinnastettu osaksi absurdia
kokonaisuutta. Tämäntyyppinen kollaasi voi heijastaa paitsi tekoja, myös ajatuksia ja
tuntemuksia sekä aatteellisia ja yhteiskunnallis-kulttuurisia merkityksiä, kuten analysoidaan
luvussa 4.3.

Sarjakuvan yksittäiset ruudut tai kuvat ovat siis jo itsessään kerronnallisesti 'raskaita',
puhumattakaan niiden semanttisesta latauksesta – juonellista sarjakuvasta tekee kuitenkin
vasta kuvien yhdistyminen peräkkäisiksi. Kuvallinen kerronta perustuu sarjakuvaruutujen,
sivujen ja aukeamien puitteissa tapahtuvaan juonellisesti etenevään sekvenssiin. Monet
tutkijat ovat pohtineet sarjakuvakerronnan pienintä yksikköä. Esimerkiksi Lawrence Abbott
(1986, 156) esittää sen olevan ruutu, minkä perusteella sarjakuvaa voidaan nimittää
sarjalliseksi taiteeksi, kuten Will Eisner (1986) ja Scott McCloud (1993/1994, 9) tekevät.
Tällä tarkoitetaan elokuvamaista, pienten pysäytyskuvien toisiaan seuraavaa ja siten
tarinallisesti merkityksellistä etenemistä ruudusta toiseen (McCloud 1993/1994, 5–9).
Taidemuotojen vertailun kannalta kiinnostavalla tavalla Kress ja van Leeuwen (1996/2006,
181)

viittaavat

verbaalisen

kielen

yhdistelmäluonteeseen

adjektiivilla

sekventiaalinen/sarjallinen (sequential), joka on nimenomaan Eisnerin (1986) ajattelussa
sarjakuvan olemuksen parhaiten kiteyttävä käsite. Kress ja van Leeuwen (emt.) rinnastavat
sanallisen muodon sekvenssin kuvan horisontaalisuuteen: heidän mukaansa kuvassa on
samalla tavalla syntagmaattinen rakenne kuin tekstissäkin, mikä kertoo länsimaisen
ajattelutavan syvärakenteista paljon. Sarjakuvassa siis itsessään horisontaalisesti aktiiviset
kuvat, joissa tapahtuu paljon, ovat vielä kaiken lisäksi keskenään sarjallisessa järjestyksessä.

Lukijan rooli on yhdistää ruudut yhtenäiseksi kertomukseksi: yhdistelyn kannalta keskeisinä
elementteinä on pidetty ruutujen väliin jäävää tyhjää aluetta, jota lukijan tulee täydentää.
Täydentämistä McCloud kutsuu sarjakuvan kieliopiksi (1993/1994, 66–67), koska ruutujen
väliin jäävä tyhjä alue tai välipalkki (the gutter) on tulkinnan ja mielikuvituksen sekä
kertomukselle annettavan eheyden alue. Elokuvassakin toki leikataan kuvasta ja kohtauksesta
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toiseen, jolloin katsojan rooli on ymmärtää eri otosten suhde. Elokuva tarjoaa kuitenkin 24
ruutua sekunnissa, eikä katsojan rooli osien yhdistelijänä ole aivan yhtä elimellinen kuin
sarjakuvassa. Lisäksi elokuvassa katsomisaika on määrätyn pituinen, ja sekvenssi tietyllä
tavalla järjestetty ja muuttumaton, kun taas sarjakuvan lukija voi lähestyä ruutuja sarjan
lisäksi yksittäisinä kuvina, joilla voi olla toisiinsa muunkinlaisia kytköksiä kuin juonellisesti
peräkkäin sijoittumisen mielessä.

Kaikista yhtäläisyyksistä huolimatta sarjakuvan lukijalla on siis enemmän mahdollisuuksia
kontemplatiiviseen, eri lukutapoja kokeilevaan tutkailuun kuin elokuvan katsojalla. Siinä
missä elokuva on usein kollektiivisesti koettu, katsomistapahtumaltaan rajattu taidemuoto,
sarjakuva on romaanin tavoin henkilökohtaiseen kokemukseen enemmän perustuvaa
kulttuuria (Carrier 2000, 62; Hutcheon 2006, 131). Toisaalta ainakin Will Eisner (1986, 40–
41) vaikuttaa suhtautuvan tähän lukijaan kohdistuvan kontrollin puutteeseen varsin
pettyneesti. Ruutujen lukijaa sitova vaikutus ja konventionaalinen lukusuunta mahdollistavat
tarinan kertomisen, mutta komposition rikkominen tai ruutujen yllättävä sidostaminen
toisiinsa tuovat lisää mahdollisuuksia tarinamaailmaan liittyvän ja myös temaattisen
informaation tiivistämiseen, jonka Jeanne Ewert (2004, 178) mainitsee olevan sarjakuvalle
ominainen tapa tuottaa kertomukseen ulottuvuuksia.

Käsitystä ruudun merkitsevyydestä on arvioinut uudelleen esimerkiksi Pekka Tammi, joka
kritisoi yksipuolista ruudun yleistämistä sarjakuvakerronnan perusyksiköksi ja ehdottaa
pienimmäksi yksiköksi sen sijaan Roland Barthesin käsitettä leksia. Käsitteellä Tammi
tarkoittaa vaihtelevan pituisia tulkinnan yksiköitä, jotka ovat kunkin sarjakuvan tapauksessa
omanlaisiaan samoin kuin proosassa merkitsevät yksiköt vaihtelevat. (Tammi 1999, 282.)
Tammen tarkoituksena on teoreettisen yleistettävyyden uhalla korostaa kunkin teoksen
tulkinnallisia erityispiirteitä. Laajennusta ruudun dominanssiin sarjakuvakerronnan teoriassa
ovat esittäneet ainakin Pekka Manninen (1995, 34) ja Luca Somigli (1998, 283), joiden
mukaan sarjakuvan lukija havaitsee yhtä aikaa koko aukeaman, vaikka periaatteessa luenta
etenee sekvenssissä ruudusta toiseen. Somigli analysoi Francis Ford Coppolan Draculaelokuvan12 pohjalta tehtyä sarjakuvaa osoittamalla sekvenssin ohella paitsi aukeaman

12 Elokuva on toki itsekin sovitus Bram Stokerin Dracula-romaanista (1897), mutta Somigli käsittelee
sarjakuvaa ensisijaisesti elokuvasta tehtynä versiona, sillä sen sisältö ja muoto muistuttavat Coppolan
elokuvaa varsin paljon.
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havaitsemista kokonaisuutena, myös komposition ohjaamia tapoja kytkeä esimerkiksi
päällekkäiset ruudut toisiinsa verimotiivin vuoksi, vaikka kyseiset ruudut eivät sijoitu
juonellisesti peräkkäin. Keskeistä Somiglin analyysissa on havainto siitä, että lukija soveltaa
yhtä aikaa useampaa lukustrategiaa ja luo kytköksiä ruutujen välille paitsi sekvenssin
logiikan mielessä, myös muilla tavoilla, joiden Jochen Ecke (2010, 12) toteaa puuttuvan
täysin elokuvantekijöiden keinovalikoimasta.

Lukijan rooli esimerkiksi aukeaman tulkitsijana valaisee kuvan yhtä aikaa temporaalista ja
spatiaalista luonnetta sarjakuvassa. Vaikka ruudut ehkäpä vastaavat verbaalisen kielen
lauseita (ja ruutujen sisällön vastineita olisivat sanat ja morfeemit), sarjakuvan lukijalla on
useamman toiminnan, tapahtuman tai kuvauksen funktiossa olevia ”lauseita” nähtävillä yhtä
aikaa. Sarjakuvan lukemisen kognitiivinen prosessi ei ole suoraviivaisesti vasemmalta
oikealle etenevä, vaan lukija huomioi ruutujen, sivujen ja aukeamien tilallisuuden yhtä aikaa
maalausta vastaavalla kokonaisvaltaisella tavalla sekä lineaarisesti proosakerrontaa
vastaavalla tavalla sekvensseissä leksia kerrallaan. Sarjakuvan lukemisen kognitiivisen
tutkimuksen suuntaan on jonkin verran viittauksia sarjakuvantutkimuksessa: esimerkiksi
Lawrence Abbott (1986, 159–163) käsittelee lukijan roolia sarjakuvaa lukevana subjektina,
Juha Herkman (1998b, 61–62) viittaa lukijan ja henkilöhahmojen samaistumisefektiin
tietyntyyppisen fokalisaation mahdollistajana ja Linda Hutcheon (2006, 130) laajentaa
kolmijakoista typologiaansa toteamalla erilaisten medioiden vaativan erilaisia ”mentaalisia
tekoja”.
Sarjakuvan syntaksia tai morfologiaa on verbaaliseen kieleen verrattuna hankala määritellä
(Mikkonen 2005, 29), vaikka paljon yhteistäkin kuvalla ja sanalla on kielinä (ks. esim.
Manninen 1995a, 45–46). Morfologiasta vaikeaa tekee juuri edellä mainittu kuvan
kokonaisvaltaisuus

tai epätarkkuus

kielen

yksittäisiin

osiin verrattuna,

kun taas

lauseopillisesti sarjakuvassa kietoutuu yhteen kuva ja sana niin tiiviisti, että niiden toimintaa
täytyy tarkastella ikonotekstinä (Mikkonen 2005, 48) eli muotona, jossa kuva ja sana
tuottavat merkityksiä nimenomaan yhteisvaikutuksessa. Efekti vastaa ehkä niin ikään
hybridistä muotoa, visuaalisuutta hyödyntävää runoutta, josta hyviä esimerkkejä ovat Aaro
Hellaakosken, Väinö Kirstinän ja e. e. cummingsin konkreettiset runot. Kuvan ja sanan
keskinäisen riippuvuussuhteen on todettu varhaisessakin sarjakuvatutkimuksessa olevan
sarjakuvan olennaisimpia ominaisuuksia (Harvey 1979, 641). Harvey johtaa määritelmästään
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sarjakuvaa arvottavan kriteeristön: sarjakuva on sitä hienompi, mitä riippuvaisempi kuva on
sanasta

ja

toisin

päin.

Harvey

toisaalta

käsittelee

enimmäkseen

humoristisia

sarjakuvastrippejä, ja sarjakuvaromaanien tutkimuksessa täytyy ottaa huomioon edeltävän
tutkimuksen kapeahko käsitys sarjakuvasta, samoin kuin novellia ei voi tyhjentävästi selittää
romaanin tutkimuksen käsitteillä.

Harveyn esimerkki keskinäisestä riippuvuudesta on vitsin kertova sarjakuvastrippi, jossa
verbaalinen dialogi asettuu humoristiseen valoon visuaalisesti näytetyn tapahtumasarjan
kontekstissa. Riippuvuuden käsite on kuitenkin käyttökelpoinen mallintamaan sarjakuvan
toimintaa laajemminkin: kuvan ja sanan monia yhteistoiminnan tapoja on typologisoinut
ainakin Scott McCloud (1993/1994, 153–155), jonka ajatuksia Suomessa on sittemmin
kehitellyt ja virtaviivaistanut Juha Herkman (1998, 58–59). McCloud määrittelee toisistaan
riippuvaisista kuvasta ja sanasta koostuvan ruudun vain yhdeksi kuvan ja sanan
vuorovaikutuksen tyypeistä, jolle ominaista on, että kuva ja sana ”välittävät käsi kädessä
ajatuksen, jota kumpikaan ei pystyisi yksinään välittämään” (McCloud 1993/1994, 155).
Kuva kuitenkin muissakin tapauksissa sitoo sanan merkityksiä ja tuottaa visuaalista ja
muunkinlaista informaatiota siitä kontekstista, jossa jokin verbaalinen dialogi tai muu
lausutaan. Samoin sana artikuloi kuvaa ja tuottaa monitulkintaiseen visuaaliseen redundassiin
jonkin näkökulman (Abbott 1986, 159; Barthes 1964/1977, 37).13 Informaatiopaljouteen
näkökulman tuomisen lisäksi sana voi selventää ekspressionistista tai abstraktia kuvaa
esimerkiksi

antamalla

ymmärtää,

että

kyse

on

jonkin

henkilöhahmon

tunteiden

visualisaatiosta (McCloud 1993/1994, 132–133). Mikkonen (2005, 50) viittaa kuvan, sanan,
intertekstien ja kontekstien yhteydessä metaforaan tekstistä kudoksena, jonka eheä
kokonaisuus muodostuu lukuisista erilaisista osista.

Tällä tavalla käsitettynä kuva–sana-suhde on aina aktiivinen, eikä pelkästään välittömän
kerronnan tasolla, vaan myös kontekstuaalisesti: kuvien antama visuaalinen informaatio
tuottaa aktiivisesti tarinamaailmaa syventäviä merkityksiä, vaikka kuva ei aina olisi suorassa
yhteydessä verbaalisen kerronnan tapahtumiin. Toki tiettyjä painotuksia kuva–sana-suhteesta
voidaan esittää, ja Herkmanin (1998, 59) yksinkertaistus McCloudin mallista on
käyttökelpoisempi. Herkman (emt.) esittää seuraavanlaisen jaottelun:
13 Toisaalta kuvakin voi olla yksiselitteinen ja sana monimerkityksinen, kuten Mikkonen (2005, 61) Barthesia
hieman kritisoiden toteaa.

21

1)
2)
3)
4)

Kuvapainotteisuus
Sanapainotteisuus
Kuvan ja sanan yhteistyö
Kuvan ja sanan yhteismitattomuus
a) metakertomus
b) paradoksi

Adaptaatioita ylipäätään voitaisiin kuvata jokseenkin sanapainotteisiksi: sanan rooli on viedä
kertomusta eteenpäin ja tuottaa seurattava ”parafraasi” alkuperäisteoksesta, jota sitten kuvalla
eri tavoin tuetaan tai tulkitaan.
Thomas Inge esitti vuonna 1979, että sarjakuvien pääfunktio on kerronnallisuus: ”Niitä on
tarkoitus lukea, kun taas perinteistä kerronnallista taidetta katsellaan ja tulkitaan (Inge 1979,
637).” Samaan teesiin päätyi myöhemmin Lawrence Abbott (1986, 176), joka korostaa
vieläpä kuvan alisteista suhdetta sanalle, jota hän nimittää varsinaiseksi kerronnalliseksi
ilmaisumuodoksi. Jo edellä Robert Harveyn ajatusten yhteydessä sivuttu vanhan,
sarjakuvastrippeihin

keskittyvän

tutkimuksen

ja

uuden,

kompleksisempaan

sarjakuvaromaaniin liittyvän tutkimuksen välillä on selvästi kuilu. Ingen, Harveyn ja
Abbottin käsitysten taustalla on erilainen sarjakuvaperinne, jonka teesit toisaalta sopivat kyllä
Kuvitettujen klassikkojen historiaan. Keskeistä on ollut tarinan kertominen tulkinnan sijaan –
tätä periaatetta tulee kuitenkin ymmärtää uudessa valossa, jotta uudentyyppisten
adaptaatioiden toimintaan pääsee käsiksi. Pilkotusta, tiiviistä ja informatiivisesta, jopa
sanapainotteisesta, tarinankerronnasta huolimatta sarjakuva voi tähdätä tulkintaprosessiin,
mikä koskee paitsi sarjakuvan omaa luentaa pohjatekstistä myös lukijan silmien edessä
avautuvaa semanttisen aineksen moninaisuutta. Jeanne Ewert (2004, 178) viittaa edeltävän
tutkimuksen kapeakatseisuuteen toteamalla, että ”erityisesti sarjakuvaromaaniin kehitetyn
narratologisen metodin täytyy huomioida sitä määrittävät kerronnan muodot: sekä ruutujen
sisältö että niiden käyttämä kuvailmaisu”. Tätä kahtalaisuutta ymmärtävä lukutapa voi antaa
anteeksi sovitusten tiiviyden ja pohjatekstin elementtien karsimisen ja nähdä arvoa
sarjakuvan tulkinnallisesti motivoidussa aineksessa. Tutkijan tarkoitus ei tietenkään ole
arvioida teosten onnistuneisuutta taiteena, mutta mediumin ominaisuuksien purkaminen ja
osoittaminen on oiva tapa kommentoida myös akateemisessa ja arkisessakin keskustelussa
laajalti hyväksyttyjä perusolettamuksia.
Adaptaation kannalta tärkeä kysymys on kuvan tutkiminen representaation näkökulmasta.
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Kun romaani rakentaa fiktiivisen maailmansa jokaisen lukijan päässä joiltakin osin jollakin
tavalla

visualisoituvan

symbolirakennelman

avulla,

sarjakuva

tekee

kuvitelmasta

konkreettista kuvaa. Tätä sarjakuvan erityisluonnetta Johanna Drucker on Chris Waren tyyliä
analysoidessaan kuvannut seuraavasti:
Waren piirrosjälki on täynnä representoivaa sisältöä. Hänen sarjakuvansa puhuvat – –
maailmoista ja maailmoina, joita ne esittävät. Kirjaimellisessa mielessä, kuvat ovat
kyseinen maailma, ne eivät vain esitä sitä. Kuvallinen läsnäolo on yhtä tehokasta kuin
symbolinen poissaolo. Jännite presentoidun ja representoidun välillä vastustaa ajatusta
kielen läpinäkyvyydestä sekä sellaista itsestään selvää visuaalisuutta, joka on
perinteisesti erotellut kuvan ja sanan merkkijärjestelminä. (Drucker 2008, 45; kursiivi
Druckerin.)
Sarjakuva siis tuo tarkoitteen esiin sen lisäksi, että kuvat voi ajatella kielen kaltaisina
symbolisina merkkeinä. Sarjakuva on kaikessa ikonisuudessaan tietyssä mielessä vähemmän
monitulkintaista kuin subjektiivisemmin tulkittava proosa – ainakin visuaalisuuden
näkökulmasta, sillä vaikka monet kertomuksen elementit saattavat olla yhtä lailla lukijan
roolissa subjektiivisesti merkityksellistyviä, tarinamaailma (kerrottu) ja kerronta ovat teoksen
itsensä pinnassa selvästi nähtävillä, eikä niiden välisen hierarkian erittelyyn ole samalla
tavalla runsaasti käsitteitä kuin proosan tapauksessa. Asiaa mutkistaa verbaalisen, puhtaasti
symbolisen koodin rinnakkaisuus kuvan kanssa. Aiemmin Robert Harvey (1979, 647) puhuu
kuvailmaisusta ja tarinasta erillisinä tasoina, ja hän viittaa tarinalla lähinnä tekstikerrontaan:
kuva ei kuitenkaan ole pelkkää kuvitusta, se on dynaamista kerrontaa siinä missä sanakin.
Ehkä juuri tämä ensisijaisen tekstin toissijaisen kuvittamisen käsitys on ohjannut Kuvitettuja
klassikoita alistamaan kuvan sanalle. Sarjakuvateorian vanhemman polven edustajat
painottavat tekstin merkitystä yllättävän paljon. Esimerkiksi Abbott (1986, 156; 176) esittää
kuvan olevan sanalle alisteinen, kirjoitusta täydentävä keino. Vaikka kahden ilmaisuvälineen
mahdollisuuksia kuinka puolustelisi, on toisaalta myönnettävä, että kerronnallinen rooli on
useissa sarjakuvissa ja etenkin laajan alkuperäistekstin tiivistävissä sovituksissa nimenomaan
sanalla.

Tarinamaailman luomisen taustaperiaatteiden ohella on kiinnostavaa tutkia symboli–ikonisiirtymän implikaatioita. Scott McCloud esittää eräänlaiseksi taiteen typologiaksi
symbolisuus–ikonisuus–realismi-jaottelun,

joka

suhtautuu

peirceläiseen

semiotiikkaan

hieman erikoisella tavalla. McCloudin typologiassa symbolin merkitys vastaa Peircen
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samannimistä kategoriaa melko tarkkaan. Sitä vastoin Peircen ikonisuus jakautuu
McCloudilla

realismiin

ja

ikonisuuteen,

joista

ensimmäisellä

viitataan

tarkoitetta

muistuttavaan merkkiin, jälkimmäisellä sitä karrikoivaan ja pelkistävään. Jaottelussa on
binäärisyyden sijaan kyse ääripäiden välillä toimivasta skaalasta, johon taidemuotoja voi
sijoittaa. Tyypillisen sarjakuvan McCloud toteaa edustavan jonkin verran symbolista ja
selkeästi ikonista ilmaisutapaa. Hän esittää sarjakuvan keskeiseksi olemukseksi kärjistettyjen
ja siksi yleispätevien merkkien käytön. Pikkutarkan realismin sijaan sarjakuvan kieli on
kirkasta ja yksinkertaista. (McCloud 1993/1994, 44–53.) Will Eisner (1995, 17) on luokitellut
varsin yksityiskohtaisesti erilaisia keinoja, joilla sarjakuvassa voi juuri tällä tavalla
kärjistetysti ja pelkistetysti ilmaista esimerkiksi pahuutta tai hyvyyttä: Eisner esittelee
esimerkiksi erilaisia perusilmeitä ja asentoja, joilla on tavallista kuvata vaikkapa pahaa tai
hyvää hahmoa. Vaikka Eisner on itse sarjakuvaromaanin varhaisimpia (tai jopa ensimmäinen)
edustajia, hänen tyypittelynsä ei juurikaan sovellu kohdetekstieni tulkintaan. Teoksissa
kuvataan toki eri tavalla epärealistisesti ja karrikoidenkin hahmoja, mutta Eisnerin mallinnus
on kuvausvoimaisin sarjakuvastrippien tai vanhan ajan supersankarisarjakuvien tapauksessa,
sillä kohdetekstieni kuvakieli on siirtynyt Eisnerin kuvaamista konventioista kohti
elokuvallisempaa ja vähemmän karrikoivaa ilmaisua. Toisaalta sarjakuvat eivät sijoitu
McCloudin skaalalla realisminkaan ääripäähän, vaan esimerkiksi hahmojen piirteet osuvat
realismin ja ikonisuuden välimaastoon: Kuperin The Jungle on selkeästi ikonisin piirretyn
näköisine hahmoineen kun taas kaksi muuta sarjakuvaa ovat toisinaan varsin elokuvamaisia
piirrosjäljeltään.
Kuvan ja sanan tasapainottelu on monesti harmoniaan pyrkimistä, mutta usein kaksoiskoodi
antaa nimenomaan vapauksia ilmaisuun: sana voi olla vakaa ja kuva metaforinen,
impressionistinen tai abstrakti, mutta teos on silti tulkittavissa pohjimmiltaan mimeettiseksi
usein tekstin ansiosta. Vaikka fotorealistinen maailman esittäminen onkin korvautunut
kokeilevalla ja vähemmän referentiaalisella kuvailmaisulla, sitäkin artikuloi sen suhde
tekstiin. Juuri tämä on Barthesin (1964/1977, 38–39; Kress & van Leeuwen 1996/2006, 18)
näkemys tekstin roolista polyseemisen kuvan selittäjänä. Tietty pragmatiikka siis ohjaa kuvan
tulkintaa, ja se perustuu osin teoksen omaan tapaan käyttää hybridisesti kaksoiskoodia, kuvaa
ja sanaa yhdessä. (Abbott 1986, 159; Barthes 1964/1977, 36.) Adaptaation kannalta tätä
kehittelyä pitää vielä tarkentaa adaptaation erityisen voimakkaan intertekstuaalisuuden
vuoksi. Sarjakuvasovituksien tapauksessa tulkinnallista yhtenäisyyden tavoittelua ohjaa
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yhtäältä edellä mainittujen periaatteiden mukaan tekstiaines, toisaalta mahdollinen tietoisuus
alkuperäistekstistä.

Kiinteä suhde pohjatekstiin saattaa jopa antaa adaptaation tekijälle enemmän mahdollisuuksia
tuottaa sarjakuvasta visuaalisesti tai verbaalisestikin kokeellinen, sillä merkityksen
muodostuminen toimii suhteessa pohjatekstiin, jolloin käytössä on ikään kuin valmis
semanttinen järjestelmä, jonka puitteissa voi toimia. Tästä syystä Moby Dick -adaptaatiokaan
ei välttämättä näyttäydy yhtä kokeellisena kuin jos se olisi itsenäinen taideteos vailla
eksplisiittistä intertekstiä. Tällaisenaan sovituksen käyttämät keinot, kuten visuaalisen
aineksen runsas metaforisuus sekä värien ja muotojen karrikoitu ja usein abstrakti käyttö,
voidaan nähdä tutun romaanin elementtien visualisointina, jolloin niiden merkitys kytkeytyy
pohjatekstiin ja muuttuu siten vähemmän monitulkintaiseksi. Tämän Ferstl (2010, 65)
mainitsee pohjana, joka mahdollistaa visuaaliset kokeilut. Niiden lisäksi myös muunlainen
aukkoisuus voi olla tutun pohjatekstin puitteissa mielekästä: esimerkiksi Ishmaelin
yhtäkkinen digressio (MD2, 29) päätarinasta valaiden ominaisuuksiin katkaisee juonen, mutta
on romaanin tuntevalle tuttu elementti ja täydentää sarjakuvan repertuaaria kertomuksen
ydinelementtien lisäksi kattamaan myös ainakin kuriositeetinomaisena katsauksena Ishmaelin
kertojuuden ulottuvuuksia. Romaanin olemukseen paitsi kertomuksena myös dokumenttina
viitataan kyseisessä osiossa, mutta romaania tuntemattomalle osio voi olla erikoinen
tyylinvaihdos, joka ei vaikuta mielekkäältä lyhennetyn tarinan kontekstissa. Sarjakuvaadaptaatio sallii tässä mielessä runsaan aukkoisuuden, jos lukijan kompetenssiin luotetaan ja
jos romaanille annetaan tehtävä tulkinta-avaimena ja aukkojen täydentäjänä, toisin sanoen
keskeisenä eksplisiittisenä intertekstinä.

Toki myös romaanikerronnassa fabula suodattuu aina sjuzetin kautta lukijalle, mutta ainakin
The Jungle -kertomuksen tapauksessa romaaniversion kirjoitettu muoto kiinnittää itseensä
vähemmän huomiota kuin sarjakuvan erikoinen visuaalinen ilme. Fabula–sjuzet-keskustelua
voidaan toki vielä jatkaa pidemmälle pohtimalla, ovatko esimerkiksi kuvissa esiintyvät
henkilöhahmot suoraan esitettyjä osia tarinamaailmasta, ikään kuin tarinamaailma
välittömästi tuotuna lukijan silmien eteen. Toinen vaihtoehto olisi, että hahmot ovat
kubistisine

ulkonäköineen

ja

vaihtuvine

mittasuhteineen

visuaalisesti

kohosteisia

representaatioita hypoteettisista referenteistään, tarinamaailman ”oikeista ihmisistä”. David
Carrier (2000, 6) on purkanut sarjakuvan eri tasoja toteamalla: ”Jos Aku Ankan vieressä voisi
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seistä, näkisi kyllä hänet mutta ei hänen puhekupliaan tai niiden sisältämiä sanoja ja
ajatuksia.” Carrierin erottelu antaa tarinamaailmalle vakauden, jota sille ei usein ole
perusteltua olettaa, joskin Carrier (emt.) myöntää yksinkertaistavansa ilmiötä. Jos sarjakuvan
maalaustaiteellista monitulkintaisuutta ja ei-referentiaalisuutta halutaan syventää, täytyy
pitäytyä olettamasta ruudun olevan jonkinlainen ikkuna, josta voi kurkistaa minkä tahansa
sarjakuvan kuvaamaan fiktiiviseen todellisuuteen. Fiktio tulee pikemminkin ottaa
metaforisena ja tulkinnallisena visuaalisten trooppien ja diegeettisen aineksen sekoituksena.

Tärkein edellisen pohdinnan herättämistä huomioista on lopulta sen ymmärtäminen, että
kubistisella tai Moby Dick -sarjakuvan tavoin impressionistisella tavalla piirretyt
henkilöhahmot eivät automaattisesti implikoi sellaista tarinamaailmaa, jossa asuu kubistisen
muotoisia ihmisiä ja niin edelleen. Kertomusten verbaalinen koodi viittaa oman maailmamme
kaltaiseen tarinamaailmaan, ja lukijan on perusteltua mieltää hahmojen visuaalinen ilme
presentaation sijaan representaationa. Kyse on mimesiksen modernimmasta käsityksestä
sellaisena jäljittelynä, joka toisintaa kokemuksen katseen kohteesta sen ontologisten
ominaisuuksien sijaan (Bolter & Grusin 1999, 53; Potolsky 2006, 109–110). Bolter ja Grusin
esittävät lisäksi, että tunne modernin taiteen ilmaisuvoimasta ja aitoudesta syntyy usein sen
tavasta olla eksplisiittisellä tavalla epärealistista ja oman, kokemusta välittävän
(”medioivan”) luonteensa tiedostavaa (emt., 59). Heidän teoriassaan medium voi välittää
todellisuutta kahdella tavalla, joista ensimmäinen (immediacy) tarkoittaa tunnetta mediumin
katoamisesta. Esimerkiksi valokuvan katsominen koetaan usein todellisuuden katsomisena,
eikä kokemusta ajatella välitettynä. Sitä vastoin esimerkiksi multimediaesityksessä medium
on ilmeisellä tavalla läsnä (hypermediacy) ja katsoja on tietoinen siitä, mutta kokemuksen
aitouden pyrkimys on siinäkin tapauksessa sama. (Emt., 70–71.)

Ronald Schmitt (1992, 159) viittaa tämäntyyppiseen mediumin välittäjäluonteen näkyvyyteen
sarjakuvan yhteydessä ja liittää sen kuvan ja sanan väliseen jännitteeseen: ”Sana ja kuva
dekonstruoivat toisiaan jatkuvasti, eikä lukijalle tarjoudu minkäänlaista vakaata mallia tai
strategiaa, jonka avulla niiden välisen jatkuvan leikin voisi hiljentää.” Kress ja van Leeuwen
(1996/2006, 29) esittelevät kuvan historiaa ja toteavat, että vasta 1900-luvun alussa kuvan
vapaa käyttö kielen kaltaisena koodina oikeastaan alkoi esimerkiksi Eisensteinin
montaasielokuvien myötä – kuvaa alettiin käyttää siten, että sen välittävä luonne mediumina
näkyi, naturalistisen maailmaa suoraan näyttävän käsityksen sijaan. Kressin ja van
26

Leeuwenin (1996/2006, 30) mukaan nimenomaan meidän aikamme edustaa kaikkein
selkeintä semioottista muutosta, jossa koodi eli ilmaisutapa tulee näkyviin häivyttämisen
sijaan. Siinä missä he vertailevat lehtien ja lastenkirjojen kuvitusta, saman muutoksen voisi
hyvinkin ajatella koskevan sarjakuvia yleensä ja siinä samassa toki myös adaptaatioita: kuva
ei enää vain kuvita dokumentaarisesti14 vaan tulkitsee monin tavoin.

Moby Dickin visuaalisuutta täytyisi tulkita eri tavalla, jos sarjakuva olisi esimerkiksi
perustellusti

luettavissa

fantasiakertomuksena,

jolloin

tulkinnanvaraisesta

ja

vaikutelmallisesta representaatiosta voitaisiin palata perinteisessä mielessä mimeettiseen
lukutapaan, sillä fantasiamaailman omituisuuksia tulkitaan vasta toissijaisesti metaforina tai
representaatioina jostakin muusta, ensisijaisesti maaginen maailma on mimeettisesti vakaa ja
yksiselitteinen, ”fiktiivisesti olemassa”. Sarjakuvan esittämä maailma voi siis olla
epistemologisesti motivoitu, jolloin sen ominaisuuksia on tulkittava heijastumina jostakin
muusta esimerkiksi juuri fokalisoitujen tuntemusten ja kokemusten mielessä. Toinen
vaihtoehto on ontologinen lukutapa, jolloin Moby Dickistä tulee fantasiakertomus.

Representaatiokysymykseen

vaikuttaa

jälleen

elimellisesti

myös

sarjakuvien

intertekstuaalinen luonne juuri adaptaatioina. Pohjatekstin tuntevalla lukijalla on vahvat
perusteet tulkita The Jungle -sarjakuvan hahmot nekin tulkintana alkuperäisestä romaanista,
jolloin luennan taustaoletuksena on realistisen ja ontologisesti omaamme vastaavan maailman
olemassaolo, jota taustaa vasten kokeellisemmat elementit sitten tulkitaan. Alkuperäistekstiä
tuntematon lukija saattaisi taas hyvinkin suhtautua ainakin Moby Dick -sarjakuvaan
jonkinasteisena maagisesti värittyneenä saduntyyppisenä kertomuksena romantisoidun mutta
realistisen

merenkulkutarinan

representaatioluonteessa

on

siis

sijaan.15

Odotushorisontin

rooli

merkittävä

ja

kohdalla

adaptaatioiden

sarjakuvan
erityinen

intertekstuaalisen kytköksen voimakkuuden vuoksi.

14 Sarjakuvan kuva ei toki ole koskaan ollut samassa mielessä dokumentaarinen kuin valokuva – kyse on aina
ollut pelkistetystä ja karrikoidusta, piirretyn näköisestä tyylistä kuten aiemmin on jo todettu. Semioottinen
muutos koskee silti myös sarjakuvaa, sillä karrikoinnista huolimatta sarjakuvan ilmaisukieli on saanut
lähihistoriansa aikana metaforisia ja ekspressionistisia piirteitä, jotka tuovat kuvan erityisyydet näkyviin
siinä missä pelkistetyn ikoninen sarjakuva tavallaan häivytti mediumin ja keskittyi tarinan kertomiseen.
15 Toki Moby Dick on romantiikan ajan teos, eikä tarkoitukseni ole määritellä sitä realistiseksi vastapuoleksi
mahdollisesti fantasiamaiselle sarjakuvalle. Kysymyksenasettelu on silti validi, sillä Melvillen romaani on
kaikesta raamatullisesta symboliikastaan ja arkkityyppisistä hahmoistaan huolimatta kuitenkin ontologisesti
realistinen pikemmin kuin maaginen.
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Sarjakuva-adaptaation lukijalla on varsin suuri vapaus suhtautua kuvalliseen ainekseen
verrattuna vaikkapa elokuva-adaptaation katsojaan – sama pätee myös tekijään, taiteilijaan.
Ensinnäkin elokuva on leimallisesti realistinen ilmaisutavaltaan (Bacon 2000, 20). Silloin kun
elokuva on epärealistinen, se on sitä joko avoimen fantasiamaisella tavalla (Hellboy, Harry
Potter) tai liioittelee harmittomia elementtejä kuten action-elokuville tyypilliset voimakkaat
räjähdykset ja muut keinot todistavat. Elokuvan pinta on kuitenkin hyvin usein omaa
maailmaamme vastaava. Sitä vastoin sarjakuvalla näyttää olevan enemmän vapauksia, mikä
johtunee sen historiasta juuri mccloudlaisittain ikonisena ilmaisumuotona, jossa on
puolestaan varsin epätyypillistä olla fotorealistinen. Sarjakuvan lukijalla on siis Moby Dick sovitusta lukiessaan perusteltu vapaus päättää, onko kapteeni Ahab (MD2, 25) todella
punasilmäinen ja mystisen harmaankalvakka kasvoiltaan, vai onko kyse ilmaisusta
(enunciation), jolla on tarkoitettu tarina-aineksen mediumspesifiä esittämistä niin adaptaation
(McFarlane 1996, 20) kuin sarjakuvan (Drucker 2008, 2) teoriassa. Adaptaation kannalta
valinnanvapaus

motivoituu

intertekstuaalisuussuhteen

kautta:

Ahabin

piirtäminen

tämännäköisenä on pohjatekstin piirteiden tulkintaa ja representointia, sillä Ahabin
obsessiivinen luonne ja moraalisesti hämärä olemus ovat ilmaistavissa konkreettisin keinoin
punasilmäisyytenä ja kasvojen harmautena. Erityisen mutkikas kysymys adaptaation kannalta
ovat tapaukset, joissa alkuperäistekstin luonne on todella ambivalentti tai jopa
paradoksaalinen. Kai Mikkosen (2005, 66) esimerkki tällaisesta hankalasti sovitettavasta
tekstistä on Gogolin Nenä, jonka tapahtumat ovat sisäisesti ristiriitaisia ja joiden jonkinlainen
visualisointi olisi hyvin oletettavasti pohjatekstin ambivalenssin tuhoamista ja kompromissien
tekemistä. Daniil Harmsin tarinat lienevät toinen mahdollinen esimerkki tällaisesta
pohjatekstistä:

Olipa kerran punatukkainen mies, jolla ei ollut silmiä eikä korvia. Hänellä ei liioin
ollut hiuksia, joten häntä sanottiin punatukkaiseksi tietyin varauksin. Hän ei pystynyt
puhumaan, koska hänellä ei ollut suuta. Edes nenää hänellä ei ollut. Hänellä ei ollut
käsiä tai jalkojakaan. Eikä vatsaa, selkää tai selkärankaa eikä edes sisälmyksiä.
Hänellä ei ollut yhtään mitään! Joten on epäselvää, kenestä on kysymys. Taitaa olla
parasta, ettemme puhu hänestä enempää. (Harms 1936–1939/1988, 27.)

Sekä Harmsin että Gogolin tapauksessa tekstin teho osin perustuu juuri kielen
mahdollisuuteen

olla

sisäisesti

ristiriitainen,
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muodostaa

mahdoton

maailma:

tätä

mahdollisuutta kuvalla ei samassa mielessä ole.16

Visuaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen voisi tarkoittaa tällaista monipuolisen
representaation harjoittamista. Juuri tähän johdannossa siteeratut ajatukset adaptaation
tulkinnallisuudesta tuntuvat tähtäävän. Walter Benjamin esittää Franz Werfelin ajatuksia
mukaillen elokuvasta seuraavaa:
Franz Werfel toteaa arvioidessaan Max Reinhardtin ”Kesäyön unelman”
elokuvasovitusta, että juuri ulkoisen maailman steriili esittäminen katuineen,
huoneistoineen, rautatieasemineen, ravintoloineen, autoineen ja kylpyrantoineen on
epäilemättä tähän saakka estänyt elokuvaa kohottautumasta taiteen valtakuntaan
(Benjamin 1936/1989, 151).
Vastaava ”kohottautuminen” voi näkyä juonellisen uudelleentulkinnan sijaan sarjakuvan
visuaalisessa kielessä uudenlaisena tapana representoida.

Etenkin muu kuin adaptaatioita koskeva sarjakuvateoria kaipaisi representaatiokysymyksen
vaikeuden vuoksi tarkennuksia lajityyppejä koskeviin käsityksiin, sillä sarjakuvan realismi ja
fantasia ovat nimenomaan visuaalisen ilmaisun vuoksi vaikeita määritellä. Toki esimerkiksi
fantasialle on tyypillistä tietynlainen tarinamaailma ja sen konventiot, mutta visuaalinen
ilmaisu on näistä osittain irrallinen semioottinen koodi, joka voi itsessään olla realistinen,
fantastinen tai mahdollisesti impressionistisen tulkitseva ja metaforinen. Jeanne Ewert
tulkitsee samantyyppistä ratkaisua Art Spiegelmanin Maus-sarjakuvassa, eikä juuri
problematisoi

referentiaalisuuskysymystä.

Ewertin

analysoimassa

kohdassa

kehyskertomuksen päähenkilön isä kertoo omaa tarinaansa keskitysleiriltä ja ruudussa
kuvataan lukuisien juutalaisten massaa siten, että kenenkään kasvoilla ei ole selkeitä piirteitä
vaan

ne

ovat

sumeat

ja

toisistaan

erottumattomat.

Ewert

tulkitsee

kasvojen

tunnistamattomiksi sumentamisen ilmeisesti sisäistekijän tavaksi tiivistää temaattista
informaatiota osaksi kuvailmaisua: sumentaminen ja yhden hahmon myöhempi erottuminen
massan seasta on tapa käsitellä etnisen identiteetin kysymyksiä. (Ewert 2004, 184.)
Aktiivinen toimija on siis sisäistekijä, joka suodattaa tarinamaailmaa lukijalle tietyllä tavalla
16

Toisella tavalla kirjallisuuden abstraktin symboliluonteen mielikuvitukseen luottavan ja sen ensisijaisuudelle
perustuvan ilmaisun etuja havainnollistaa H. P. Lovecraftin Cthulhu-tarinoista tehty sovitus The Lovecraft
Anthology: A Graphic Collection of H. P. Lovecraft’s Short Stories (2011). Lovecraftin tarinoissa
lonkerohirviöiden toiseus ja mystiikka säilyy, koska niitä kuvataan kielen avulla, ja vähäsanaisesti tai
kryptisesti silloinkin, kun taas sarjakuvasovituksen fantasiatarinaa muistuttava eksplisiittinen visualisointi
tuhoaa juuri vaikutelman jostakin, jota ei voi ymmärtää ja joka on siksi kammottavaa.
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tiettyjen temaattisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Geoffrey Wagner käsittelee Ahab-kysymystä vastaavaa ongelmaa kirjoittaessaan Knut
Hamsunin Nälkä-romaanista tehdystä sovituksesta. Romaanissa nälkää näkevä kirjailija
harhailee Norjassa Kristianian katuja ja kohtaa hänelle lähes jumalallisena näyttäytyvän
nuoren naisen, jota nimittää itse keksimällään nimellä Ylajali. Romaanissa Wagner tulkitsee
Ylajalin olevan ”osa taiteen valhetta”17 ja näkee hahmon merkityksen symbolisena pikemmin
kuin realistisena. Kyseisen neidon täytyy kuitenkin elokuvan kielessä lihallistua, mikä on
Wagnerin mukaan hahmon moniselitteisyyden tuhoamista. (Wagner 1975, 275.) Samalla
tavoin Kamilla Elliott analysoi Emily Brontën Humiseva harju -romaanista tehdyn sovituksen
liiallista konkretiaa. Esimerkkinä Elliott käyttää kohtaa, jossa Cathy kiteyttää yhteytensä
Heathcliffiin toteamalla: ”Minä olen Heathcliff!” Elliott esittää, että minä-pronomini yhdistää
kirjoitetun kielen symbolisessa järjestelmässä Cathyn minuuden Heathcliffiin tavalla, johon
elokuva ei pysty. Elokuvaversiossa Cathy näet nähdään huutamassa kyseinen repliikki, mikä
kääntyy Elliottin mukaan Cathyn ja Heathcliffin yhteyttä vastaan, sillä Cathyn fyysinen
hahmo on Heathcliffistä konkreettisesti erillinen, kun sitä vastoin visualisoimaton
romaanikatkelma tuo etualalle nimenomaan kahden hahmon suoran yhteyden ja jopa
samuuden. (Elliott 2004, 231.) Elliott kiteyttää erinomaisesti Charles Lambin ajatuksia
selittäessään sen, mitä Robert Stam (2005, 5) kutsuu ikonofobiaksi: ”– – jokin on häväisty.
Se jokin on kielen puutteiden menettäminen. Puutteet lupasivat rajattomuutta ja
universaaliutta, jotka inkarnaation selvärajaisuus on paljastanut tyhjiksi illuusioiksi.” (Elliott
2004, 237.) Kyse on nimenomaan ahdistusta aiheuttavasta ikonin määrittyneisyydestä, joka
on korvannut loputtomasti avoimen symbolin.

Vahvasti symbolisena usein tulkittu Moby Dick saattaa myös kärsiä tällaisesta
lihallistamisesta, mutta toisaalta romaani on symbolisen ohella kuvaamaansa maailmaan
realistisesti suhtautuva, ja symboliikka toimii eräänlaisena toisena tulkinnan kerroksena
realistisen lisäksi – kyse ei Nälän tapaan ole kertomuksen sisäisestä toden ja valheen

17 Wagnerin luonnehdinnassa on kaikuja symbolismin ja etenkin Oscar Wilden näkemyksistä, joiden mukaan
“valehtelu, kauniiden epätosien asioiden kertominen, on taiteen todellinen tehtävä (Wilde 1891/1997, 943)”.
Wilden näkemys muistuttaa symbolismin taidekäsitystä, ja jälleen sarjakuvan lukija saa siis tasapainotella
realismin ja fantasian, toden ja valheen välillä. Ambiguiteetti Ylajalin suhteen tuhoutuu tavallaan Nälässä,
mutta kuvan samoin kuin sanan voi lukea symbolina, jolla voi olla tai olla olematta tarkoite – Wagnerin
huoli on tavallaan perusteltu, mutta sarjakuvan vähemmän realistinen kuvailmaisu voi kenties säilyttää
ainakin osan symbolin ambiguiteetista.
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epämääräisyydestä. Sanan kuvaksi tekemisessä ei Moby Dickin tai muidenkaan kohdetekstien
kohdalla ole samanlaista ilmiselvää konkretisoimisen tuhoavan vaikutuksen vaaraa, joka
tekisi epämääräisestä määrättyä. Toki lukijan mielikuvitus miljöön ja hahmojen kuvittelun
suhteen sivuutetaan, kuten aiemmin todettiin, mutta Ylajalin tapaisia juonen kannalta
keskeisiä ristiriitaisuuksia ei kohdeteksteissäni ole.

2.2 Adaptaatioteorian perusteita

Eri taiteenlajien välisiä muunnoksia on tutkittu jo kauan ja monen eri käsitteen piirissä.
Esimerkiksi ekfrasis eli visuaalisen ilmiön sanallinen kuvaus on runouden tutkimuksen
parissa paljonkin tutkittu ilmiö, kun taas parodia ja pastissi ovat tekstejä enemmän tai
vähemmän uusintavia mukaelmia. Roman Jakobson (sit. Mikkonen 2005, 38–39) nimitti
symbolijärjestelmästä toiseen tapahtuvaa käännöstä intersemioottiseksi käännökseksi. Kai
Mikkonen painottaa sanallisen viestin kielestä toiseen kääntämisessä ilmenevää tulkinnan
roolia etenkin intersemioottisessa käännöksessä. Mikkosen mukaan uutta versiota ei voi
käsittää samassa mielessä alkuperäisteoksen kopioksi kuin vaikkapa (intrasemioottista)
romaanikäännöstä, sillä sovittamisessa on kyse uudelleenkirjoittamisesta eri koodien
puitteissa. (Mikkonen 2005, 38–39.) Käännös ja adaptaatio on siis ymmärrettävä
perusluonteeltaan erilaisiksi toiminnoiksi, mistä voidaan myös johtaa yksi argumentti
sovitusten kritisoijia vastaan: siinä missä kääntämisen tarkoitus on (yleensä) alkuperäisen
teoksen tarkka toisintaminen, adaptaatio on jo määritelmällisesti tulkintaa, ei kopioimista.

Laajin esitys erilaisista tavoista, joilla tekstit voivat olla yhteydessä toisiinsa, lienee Gérard
Genetten Palimpsestes (1982/1997). Genette määrittelee tekstien välisten suhteiden
tutkimuksen transtekstuaalisuudeksi, jonka yksi ilmenemismuoto intertekstuaalisuus on.
Alaluokkia on neljä muutakin, joista hypertekstuaalisuus liittyy keskeisimmin adaptaatioon.
Hypertekstuaalisuus tarkoittaa alkuperäisen hypertekstin ja siitä tehtyjen hypotekstien, uusien
versioiden, suhdetta. Hypertekstin ja hypotekstin välinen siirtymä on massiivinen ja usein
eksplisiittisesti ilmaistu. Genette luettelee yhä tarkempia alaluokkia eri transtekstuaalisuuden
muodoille, ja adaptaatiota vastaa Genetten transpositioksi kutsuma tekstilaji, jossa muunnos
voi kohdistua teoksen muodollisiin tai temaattisiin elementteihin. Eri teosten välisten
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kytkösten tapoja on erittäin paljon, ja medioiden välinen vuorovaikutus on vain yksi
ilmenemismuoto taiteen sisäisestä dialogista, joka on koko kulttuurihistoriaamme määrittävä
ilmiö.

Adaptaation tutkimushistoria osoittaa, että kyseiseen ilmiöön on yritetty pureutua laajalla
skaalalla metodeja – tällainen moninaisuus on myös kirjallisuudentutkimukselle tyypillistä.
Siinä missä kirjallisuustiede on määritellyt kirjallisuuden luonnetta joko sosiologisena ja
historiallisena ilmiönä tai tekstuaalisina käytänteinä, kirjallisuudellisuutena, adaptaatiota on
yritetty ymmärtää yhtä lailla yhteisöllisesti merkittävänä tarinankerronnan muotona (lukijan
tai katsojan näkökulma), vanhojen tarinoiden aktiivisena uudelleenlukemisena (tekijän
näkökulma) tai yhtenä kulttuurisen toiminnan muodostamana tekstilajina (tekstuaalinen
näkökulma). Johdannossa mainittu Hutcheonin (2006) adaptaatioteoria ilmaisee kyseisiä
näkökulmia mukaillen eräänlaisina lähtökohtaisina tutkimusongelmina kysymykset “mitä,
kuka, miksi, miten, missä ja milloin”. Kysymykset ovat kaikki sijoitettavissa tutkimusotteesta
ja -kohteesta riippuen formaalin ja kontekstuaalisen tutkimuksen välimaastoon, jota
adaptaatiotutkimus Kamilla Elliottin mukaan on painotuksia välillä vaihdellen kulkenut
(Elliott 2005, 4).

Teoksen itsensä ymmärtäminen osana aikansa kulttuuria vaatii molempien yllä mainittujen
suuntausten huomioimista. Kertomuksen sovittaminen uuteen mediumiin vaatii valikoivaa
luentaa ja tulkintaa (Mikkonen 2010, 39), mutta millä periaatteella tulkitsija toimii? Tietty
käsitys kertomuksen peruselementeistä on tarpeen, jotta kertomus toisintuu tunnistettavassa
muodossa. Arkijärjen näkökulmasta on helppo ajatella, että intuitio ohjaa uuden teoksen
tekijää toisintamaan kertomuksen uudessa mediumissa. Kertomuksen elementtejä voi
kuitenkin eritellä, ja melko strukturalistinen lähestymistapa antaa viitteitä siitä, mihin
adaptoija oikeastaan ryhtyy.

Brian

McFarlanen

teoria

adaptaatiosta

perustuu

1900-luvun

puolivälin

jälkeisiin

narratologian perusnimiin: Roland Barthesiin ja Seymour Chatmaniin. Barthes esittää
klassikkoesseessään “Introduction à l’analyse structurale des recits”, että kertomus koostuu
enemmän tai vähemmän merkitsevistä elementeistä (1966/1988, 104). Näitä elementtejä
Barthes nimittää funktioiksi (tai funktionaalisiksi yksiköiksi) proppilaisen formalismin
hengessä. Barthes jatkaa, että funktiot voidaan jakaa niiden tehtävän mukaan kahteen
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pääalalajiin, distributionaalisiin ja integratiivisiin funktioihin. Ensimmäisiä Barthes nimittää
hieman hämmentävästi jälleen funktioiksi, toisia indekseiksi. Molemmat kertomuksen
yksiköt ovat funktionaalisia, mutta funktiot ovat juonelle keskeisiä toimintaa eteenpäin vieviä
tekoja tai tapahtumia, kun taas indeksien tehtävä liittyy tarinamaailman ja esimerkiksi
henkilöhahmojen syventämiseen. Barthes jakaa vielä molemmat luokat kahtia: funktiot
jakautuvat kertomuksen perusrungon muodostaviin kardinaalifunktioihin ja niitä täydentäviin
katalyytteihin, indeksit taas jakautuvat hahmojen tai ilmapiirin ilmentäjiin eli (jälleen
hämäävästi nimettyihin) indekseihin sekä informaatioyksiköihin, joilla on tarinamaailmaa
faktuaalisesti täsmentävä merkitys. (Barthes 1966/1988, 106–108.) Jos ajattelua linkittää
venäläisen formalismin fabula/sjuzet-jakoon, funktioissa on periaatteessa kyse fabulasta, kun
taas indeksit liittyvät kerrontatapaan, sjuzetiin, joskaan eivät tyhjentävästi kata sitä, sillä
kertomuksen yksiköt eivät vielä selitä esimerkiksi kerronnan ajallista järjestämistä.

Seymour Chatman on jakanut Barthesia mukaillen kertomuksen elementit ydin- ja
sivufunktioihin (kernel/satellite; Chatman 1978, 53–54), ja jako vastaa Barthesin teorian
kahta pääluokkaa. Ytimet muodostavat kertomuksen rungon tai syvärakenteen, jota
sivufunktiot täydentävät – yhtäkään ydinfunktiota ei voi poistaa ilman, että kertomukset
koherenssi hajoaa. Adaptaatioteorian kannalta merkittävän kysymyksen Chatman nostaa esiin
esittäessään, että funktioista muodostuvat tarina ja juoni (story and discourse, Chatmanin
vastineet fabulalle ja sjuzetille) ovat kertomuksen syvärakenteita, jotka ovat samat
mediumista riippumatta ja jotka pitäisi voida toisintaa eri medioissa. (Emt., 54.)
Siirtoprosessikin edellyttää valintoja, sillä usein tarinan juonellisia elementtejä täytyy karsia,
jotta sen kertominen lyhyemmässä muodossa on mahdollista.

Brian McFarlanen adaptaatioteoria lähtee periaatteessa samasta olettamuksesta, joskin
McFarlane päätyy korostamaan tiettyä mediumspesifisyyttä tarinan kertomisessa. Hän
nimeää edellä mainittua funktiojaottelua mukaillen adaptaation kahteen pääluokkaan: siirto
(transfer) ja varsinainen adaptaatio (adaptation proper). Siirrolla McFarlane tarkoittaa
tarinan perusrungon toteuttamista uudessa mediumissa, kun taas varsinainen adaptaatio
koskee vähemmän selvästi määrittyvien elementtien tulkintaa uuden mediumin keinoin,
elementtien ilmaisemista (enunciation). Nimenomaan tulkinnasta onkin kyse, sillä
varsinaisen adaptaation kohde ei ole suoraan toisinnettavissa missä tahansa mediumissa, vaan
sillä tarkoitetaan nimenomaan esimerkiksi merkkijärjestelmistä johtuvia kertomuksen
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ominaisuuksia, kuten spatiaalisuus tai lineaarisuus, joille kunkin mediumin täytyy löytää
omat uudelleentulkitsemisen tapansa (McFarlane 1996, 20–21.) Jako kahteen eri adaptaation
tasoon on toisaalta keinotekoinen, minkä myös McFarlane (1996, 14) myöntää, sillä suoraan
siirrettävätkin

elementit

artikuloituvat

uudessa

ilmapiirissä

uudella

tavalla,

jopa

”epämuodostuvat” niitä ympäröivien muiden elementtien vaikutuksesta.

Jo ennen Barthesin ja Chatmanin teorioita George Bluestone (1957, 62) kuvaa adaptoijan
työskentelyä raakamateriaalin uutena käyttönä kääntämisen sijaan: ”Hän ei käytä niinkään
romaania itseään, jonka kieltä ei voi erottaa sen teemoista, vaan hahmoja ja tapahtumia, jotka
ovat jotenkin irroittautuneet kielestä ja kansantarujen tapaan saavuttaneet oman myyttisen
elämänsä.” Katkelmassa Bluestone viittaa jälleen näkemykseen muodon ja sisällön tietystä
erottamattomuudesta, joskin myöntää perusrakenteen parafraasin ja sitten uudelleen
tulkitsemisen mahdollisuuden.

Eve Oesch on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut Ralf Königin Vapautunut mies sarjakuvia ja niistä tehtyä elokuvasovitusta. Hän on verrannut kahta versiota nimenomaan
bartheslaisten funktioiden näkökulmasta ja toteaa, että vaikka teosten juonellinen runko on
hyvin pitkälti keskenään samanlainen, muuta ainesta (indeksejä) on muutettu esimerkiksi
valtavirtaistamisen vaatimuksen näkökulmasta. Adaptaatioteorian klassikot saattaisivat
erilaisin perustein määritellä tällaisen adaptaation joko uskolliseksi tai poikkeavaksi, ja
funktiojaottelu avaa uudenlaisen näkökulman vanhojen typologioiden lainalaisuuksien
osoittamiseen ja kyseenalaistamiseen. Johdannossa esitelty Geoffrey Wagnerin (1975) jako
kolmeen tyyppiin (transposition, commentary, analogy) tai esimerkiksi Linda Cahirin (2006,
16–17) jaottelu kirjaimelliseen, perinteiseen ja radikaaliin käännökseen (literal–traditional–
radical translation) ovat ongelmallisia niin itsessään kuin spesifimmin sarjakuvaadaptaatioita tutkittaessa.

Itsessään luokittelut ontuvat siksi, että niitä ohjaavaa uskollisuuden näkökulmaa ei riittävästi
tarkenneta: Koskeeko adaptaation radikaalius juonellisten elementtien perusrungon
muuttamista siten, että fabula muuttuu ratkaisevasti? Onko kyse pikemminkin temaattisten
elementtien uudelleentulkinnasta, adaptaatiosta nimenomaan tulkintana? Onko radikaalimpaa
muuttaa vaikkapa loppuratkaisu (kardinaalifunktio) vai henkilöhahmojen etninen konteksti
(indeksi, jolla voi olla syviä vaikutuksia tematiikkaan)? Henry Bacon (Bacon & Mikkonen
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2008, 96) toteaa kyseen olevan ”siitä, millä yleisyyden tasolla teoksia vertaillaan”. Kritiikistä
huolimatta edellä mainitut jaottelut ovat toisaalta väljiä, jotta niillä olisi pragmaattista
käyttöarvoa (joskin tarkka strukturalismi usein osoittaa juuri eksaktiudessaan tulkinnallisen
arvonsa) – jokin lähtökohta sovituksen ja alkuperäisteoksen suhteen tarkasteluun tarvitaan,
eikä tyhjentävä luokittelu ole kovinkaan hyvä tutkimuksen perusperiaate. Kysymys
adaptaation uskollisuudesta on kuitenkin ymmärrettävästi niin akateemisen kuin arkielämän
piirissä tapahtuvan keskustelun ohjaava näkökulma.18 Sarjakuva-adaptaatioista puhuttaessa
uskollisuuskysymyksen herättäminen on kiinnostavaa, sillä sarjakuvan visuaalinen kieli ei ole
luonteeltaan elokuvallisen realistista vaan toimii abstraktimman systeemin mukaan, jossa
kertomuksen indeksaalinen puoli artikuloituu monin tavoin, joita analysoidaan tulevissa
luvuissa: valkoisen valaan kohtalonomainen läsnäolo näkyy ruutuja reunustavina hampaina
(MD2), Marlowen irrallisuuden ja pelon kokemukset Afrikassa artikuloituvat etäisen
kuvakulman sekä elollistetun pimeyden muodossa (HD2) ja Jurgisin kasvava epätoivo
toteutuu eskaloituvasti lähenevien kuvien sarjana, joka limittyy tapahtumia selittävän
juonellisemman kuvasarjan lomaan (TJ2). Strategioita varsinaiseen adaptaatioon, kertomisen
näyttämiseksi muokkaamiseen, on monia.

Yhteistä useammalle adaptaatioteorialle on juuri indekseihin liittyvien muutosten tarkastelu
ja typologisointi, joskin Barthesiin eivät McFarlanea lukuun ottamatta tutkijat viittaa.
Sandersin (2011, 4), Hutcheonin (2006, 148) ja jo Bluestonen (1957, 61–62)
adaptaatiokäsityksissä mainitaan useita tapoja, joilla pohjateksti voidaan ”päivittää” ja
”uudelleenkohdistaa” (Sanders 2011, 4). Etenkin Stam (2005, 45) on luetellut monia tapoja,
joilla

vanha

tarina

voidaan

esittää

esimerkiksi

valtavirtaistettuna

tai

uuteen

kulttuurikontekstiin asetettuna. Olennaisinta on juuri miljöön, tyylin ja ilmapiirin
muuttuminen, vaikka toki myös tarinan elementtejä voidaan muuttaa. Indekseihin
keskittyminen adaptaatiossa lienee kuitenkin hyvä tapa säilyttää kiinteä kytkös pohjatekstiin
ja siten oikeus sen painoarvoon, mutta samalla kertomuksen sävy voidaan tehdä
ajankohtaiseksi ja ajan tyylikonventioihin sopivaksi. Mahdollisuus parodiseen tai
kommentoivaan intertekstuaalisuuteen on toki myös selvä: esimerkiksi Seymour Chwastin
18 Uskollisuuden pohtimisen keskeisyyttä on arvosteltu runsaasti 1990-luvulta lähtien, mutta käsitteen voi
ymmärtää monella tasolla. Orjallinen alkuperäisteoksen ylevöittäminen ja ensisijaistaminen on usein
hedelmätöntä ja kyseenalaista – suhde on kuitenkin olemassa, ja sen laatua voi nimittää uskollisuudeksi tai
sen puutteeksi siinä merkityksessä, millä keinoin se artikuloi alkuperäisteosta joko toisintaen tai uudistaen.
Arvottava sävy, jota arvostellaan usein, ei ole tarpeen, mutta uskollisuus neutraalista näkökulmasta on lähes
välttämätön käsite adaptaatioiden dialogisen suhteen ymmärtämiseksi.
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sarjakuvasovitus Danten Jumalaisesta näytelmästä (2010) hyödyntää modernin dekkarin
kuvastoa tarinan kertomiseen, mikä yhtäältä parodioi alkuperäisteosta ja toisaalta korostaa
kertomuksen yleispätevyyttä, ajattomuutta ja juuri muuntautumiskykyä. Genette (1982/1997,
210) nimittää tällaista lajityyppimuunnosta geneeriseksi uudelleenaktivoinniksi.

Adaptaatiotutkimus on usein tyytynyt case study -tyyppiseen esseistiseen pohdintaan siitä,
mitkä asiat elokuvassa on toteutettu eri tavalla. Robert B. Ray (2000, 44) arvosteleekin
paradigman puutetta, mikä on hänen mukaansa erityisen yllättävää ottaen huomioon
artikkelien massiivisen määrän (ks. myös McFarlane 1996, 194). Niin elokuvatutkimuksessa
kuin muidenkin mediumien kohdalla on kuitenkin tarpeen ymmärtää semioottisten
järjestelmien eroa, jos haluaa esseistisyyden sijaan teoretisoida ja tarkistaa teoriaa. C.S.
Peircen pragmaattinen merkkiteoria tarjoaa pohjan Linda Hutcheonin pyrkimykseen kehitellä
kattava, transmediaalinen adaptaatioteoria. Peircen teorian keskeistä antia on käsitekolmikko
ikoni–indeksi–symboli. Ikoni on merkki, joka muistuttaa tarkoitettaan. Indeksi on tarkoitteen
osoitin,

tarkoitteeseen

sopimuksenvaraisessa
merkkikäsitystä.

läheisesti
suhteessa

(Chandler

2007,

liittyvä

asia.

tarkoitteeseen
36−37.)

Symboli
ja

taas

muistuttaa

Ensinnäkään

on

arbitraarisessa,

siten

saussurelaista

symboli

kirjallisuustieteen

ymmärtämänä taiteen ilmaisukeinona ei kata läheskään kaikkea symboliksi luokiteltavaa.
Koko verbaalinen kieli on ensisijaisesti symbolista, mikä onkin tärkeä huomio seuraavassa
esiteltävää adaptaatioteoriaa ajatellen. Merkit ovat olemassa ainakin kahdella tasolla, eli
semioottisina kokonaisrakenteina sekä yksittäisinä, troopin kaltaisina keinoina kuten taivaalla
lentävän linnun käyttö tyypillisenä vapauden symbolina perustasoltaan ikonisessa
elokuvataiteessa paljastaa. Toinen tärkeä huomio on erilaisten merkkien tilannesidonnaisuus
ja muuttuvuus (Mikkonen 2005, 31; Chandler 2007, 44). Esimerkiksi leijonalogo voi toimia
ikonina leijonalle, symbolina valtiolle sekä jossain tilanteessa suomalaisen nationalismin
indeksinä.

Loputonta määrittelyprojektia tuskin kannattaa ottaa tutkielmankaan tehtäväksi, mutta
erityistä käyttöarvoa on symboli–ikoni-erolla, sillä se selittää kokonaisten esitysmuotojen ja välineiden toimintaa ja vastaa nähdäkseni omalta osaltaan myös kysymykseen siitä, miksi
adaptaatioita usein vihataan: symbolinen järjestelmä (romaanikirjallisuus) on universaalimpi
ja alati valmis lukijansa käytettäväksi halutulla tavalla, ikoninen taide (elokuva) tuo
tarkoitteen näkyviin, vaikka alkuperäisromaanin lukija on yhdistänyt kielen symbolit itselleen
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luonnolliseen tarkoitekenttään – ymmärrettävästi tällainen semioottinen “sabotaasi”
harmistuttaa useaa katsojaa.

Saussurelainen semiotiikka oli aiemmin määritellyt merkin olemuksen arbitraarisena
merkitsijä–merkitty-suhteena, mutta tällaisen merkkiteorian soveltaminen visuaaliseen
ilmaisuun on ongelmallista kuvan luonteen vuoksi, kuten Karin Kukkonen toteaa (Kukkonen
2008, 89). Kukkonen jatkaa viittaamalla ruutuun yhtenä merkitysyksikkönä, mikä on ollut
varsin tyypillinen tapa käsitteellistää sarjakuvaa, kuten aiemminkin todettiin. On kuitenkin
tarpeen myös syventyä visuaalisen ja visuaalis-verbaalisen merkityksellistämisen yleisiin
periaatteisin ajattelematta vielä sarjakuvan sekventiaalista erityisluonnetta. Peircen ajattelu
tarjoaa kirjallisuustieteellisesti sarjakuvantutkimukseen konkreettisemmin sovellettavia
välineitä juuri kytköksessään teksteihin, konteksteihin ja lukijoihin, ja sidostankin
seuraavassa Peircen käsitteitä Linda Hutcheonin adaptaatioteoriaan. Vaikka Hutcheon ei
juurikaan viittaa suoraan Peirceen, on selvää, että pragmaattinen näkemys semiotiikasta ohjaa
hänen malliaan.

Hutcheon lähestyy kaikkien adaptaatioiden formaalia olemusta esittelemällä ensin taiteen
kolmen moodin (modes of engagement) typologiansa: kertominen, näyttäminen ja interaktio
(telling, showing, interaction). Kertomisen ja näyttämisen jaottelu ei ole sama kuin klassinen
erottelu selostavaan kerrontaan, platonilaisittain diegesikseen, ja näyttävään kerrontaan,
mimesikseen eli esimerkiksi dialogiin (ks. esim. Ryan 2004, 13; Fludernik 2009, 35;
McIntyre 2006, 58). Hutcheon (2006, 22–23) viittaa kertomisella nimenomaan verbaaliseen
toimintaan, näyttämisellä visuaaliseen ja auraaliseen, nähtyyn ja kuultuun, joiden myös
McIntyre (2006, 59) katsoo liittyvän mimesiksen ja diegesiksen käsitteisiin kirjallisen
esityksen lisäksi. Hänen mukaansa (emt., 60) tosin kertomisen ja näyttämisen välisessä erossa
on lähinnä kyse kerronnan etualaistamisesta (diegesis) tai häivyttämisestä (mimesis), jotka
molemmat ovat mahdollisia esimerkiksi tietyssä mediumissa. Interaktiolla tarkoitetaan
sellaisia kerronnan muotoja, jotka perustuvat tai joihin jotenkin liittyy katsojan tai kokijan
oma osallisuus, esimerkiksi videopeleissä (Hutcheon 2006, 23), vaikka tietysti teoksen
vastaanottajalla on minkä tahansa taideteoksen suhteen aktiivinen rooli tulkitsijana ja
merkityksellistäjänä.
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Sarjakuvatutkimukselle keskeisiä moodeja ovat kertominen ja näyttäminen.19 Adaptaatiossa
on usein kyse yhdestä moodista toiseen siirtymisestä, vaikka toki siirtymä voi tapahtua
moodin sisälläkin – esimerkiksi teatterista balettiesitykseksi sovitetun kertomuksen
tapauksessa. Hutcheon (2006, 38–52) käsittelee erilaisia adaptaatioiden mahdollisuuksia,
joista yksi on siirtymä kertovasta näyttävään moodiin. Tästä juuri on kyse romaaneista
adaptoitujen sarjakuvien tapauksessa, ja tutkielmassani pyrinkin vastaamaan kysymykseen
siitä, kuinka romaanikerronnalle tyypilliset piirteet kuten kuvailu ja ajatusten esittäminen
voivat toteutua sarjakuvakerronnan käytössä olevin keinoin. Ajatusmallissa on selkeä kaiku
Gérard Genetten (1982/1997, 277) transmodalisaation käsitteestä, jonka alalajeiksi Genette
esittää intramodaalisen ja tutkimukseni kannalta tärkeämmän intermodaalisen muunnoksen,
joka edelleen jakautuu dramatisoimiseen ja kerronnallistamiseen (emt., 278). Juuri erot
näyttämisen ja kertomisen välillä ovat siis Genettenkin luokittelussa keskeisiä – Genetten
teesiä kahden moodin ominaisuuksista Hutcheonin teorian puitteissa ei taas voi allekirjoittaa:
”Mihin teatteri kykenee, siihen pystyy myös kertomus, mutta päinvastainen ei pidä
paikkaansa (emt., 280).” Vaikka ajatus päteekin jossain määrin näyttävään moodiin, joka ei
kykene

eksaktisti

referoimaan

henkilöhahmojen

tunteita,

esimerkiksi

fokalisaation

dramatisointiin on useita mahdollisuuksia niin äänen kuin kuvankin osalta, joista
jälkimmäinen on sarjakuvaa tarkasteltaessa relevantti.

Linda Hutcheonin yhtenä lähtökohtana adaptaatioon ovat sen tutkimuksen piirissä eläneet
kliseet, joista kaksi ensimmäistä liittyy subjektiivisuuden kuvaukseen ja näkökulmaan:

Klisee #1: Ainoastaan kertova moodi (erityisesti proosakirjallisuus) kykenee
kuvaamaan sekä näkökulman läheisyyttä että etäisyyttä.
––
Klisee #2: Sisäinen maailma on kertovan moodin aluetta; ulkoinen maailma taas
soveltuu parhaiten näyttävälle ja erityisesti interaktiiviselle moodille.
(Hutcheon 2006, 52; 56.)
Elokuvan suhteen esimerkiksi Bluestone (1957, 60) on varsin ehdoton. Paitsi että elokuvan
suhteen kliseet voidaan ehkä jossain määrin kiistää, sarjakuvalla on aivan omat
mahdollisuutensa edellä mainittujen ilmiöiden toteuttamiseen, kuten esimerkiksi Vanderbeke

19 McCloud (1993/1994, 161) viittaa näiden kahden käsitteen historialliseen yhteyteen toteamalla tuntevansa
kaipausta “aikaan 5000 vuotta sitten, jolloin kertominen oli näyttämistä ja näyttäminen kertomista.”
McCloud tarkoittaa kommentillaan aikaa, jolloin symbolisia merkkejä ei vielä ollut syntynyt, vaan ikoniset
hieroglyfit ja muut merkit olivat kirjallisen kommunikoinnin tapa; yhtä aikaa näyttämistä ja kertomista.
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(2010, 112) uskoo. Juuri näitä elementtejä tutkitaan tutkielman neljännessä luvussa, vaikka
niitä toki sivutaan jo esimerkiksi näkökulmaotosten yhteydessä kolmannessa luvussa.

Sarjakuva ei visuaalisuudestaan huolimatta ole puhtaan näyttävä medium, sillä verbaalinen
aines on kuvan ohella sarjakuvan keskeinen kerrontatapa. Sarjakuva-adaptaatiossa siis paitsi
ilmaistaan alkuperäisteoksen verbaalista sisältöä kuvin, siinä myös valitaan ja mahdollisesti
muokataan osuuksia alkuperäisteoksesta toimimaan sarjakuvan tekstikerrontana. Siinä missä
romaanin kieli on perustaltaan symbolista, sarjakuva hyödyntää symbolisen, verbaalisen
kielen lisäksi myös ikonista ja indeksistä kuvaa. Sarjakuvan ilmaisu ei kuitenkaan perustu
yhdelle semioottiselle koodille, vaan on omalaatuinen hybridi kuvan ja tekstin kieltä.
Hutcheonin moodit vaikuttavat liiankin yksinkertaisesti rajatuilta, mutta niiden tarkoitus ei
liene olla tyhjentävän selittäviä vaan antaa lähtökohtia esitysmuotojen vertailuun ja siten
niiden ominaispiirteiden selvittämiseen.

Kai Mikkonen (2005, 21–22) esittelee Hans Lundiin viitaten kuvan ja sanan suhteen
tyyppejä:
1) kuvan ja sanan yhdistelmä tai rinnakkaiselo
2) yhdentyminen
3) muunnos
Adaptaatiossa on kyse muunnoksesta, mutta sarjakuva-adaptaatio ei ole pelkästään muunnos
suhteessa pohjatekstiinsä, vaan se sisältää myös itsessään paitsi yhdistelmää tai
rinnakkaiseloa, myös yhdentymistä. Yhdistelmää ja rinnakkaiseloa sarjakuvassa edustaa
kuvan ja sanan käyttö toisiaan täydentävinä mutta selkeästi erillisinä koodeina, kuten kuvan
ja sitä selittävän tekstilaatikon tapauksessa. Yhdentymiseen taas liittyvät esimerkiksi kuvan ja
sanan rajalla olevat efektit ja typografiaratkaisut. Sarjakuva on siis jo itsessään monenlaisista
kuva–sana-suhteista koostuva ilmaisumuoto, jonka määritteleminen monimutkaistuu
entisestään, kun kyseessä on adaptaatio. Tällainen kuvan ja sanan selkeän hierarkian
hämärtäminen on sarjakuvalle ominaista, ja siitä syntyy kiinnostava kytkös yleisempään
mediateoriaan. Jotkut teoreetikot nimittäin esittävät mediapurismin ja ilmaisuvälineiden
tiukan erottelun olevan kulttuurillemme tyypillisen asenne (esim. Lehtonen 2001, 90; Stam
2005, 4). Lisäksi visuaalinen aines järjestyy ruutujen ja lukusuunnan avulla syntagmaattisesti
kerronnallisuutta toteuttavaan muotoon (Manninen 1996, 46).20 Tutkielmani kohdeteksteissä
20 Johanna Drucker (2008, 42) toteaa vanhojen Kuvitettujen klassikoiden olleen tuotantoteknisistä syistä
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toisaalta tuollainen syntagmaattisuus saattaa kuvan tasolla rikkoutua paljonkin. Esimerkiksi
Moby Dick -sarjakuvassa kerronnallisuuden tehtävä on usein tekstillä, ja kuva on joko
impressionistista ja pitkälle fokalisoitua tai ei lainkaan esittävää. Tällöin kuvan ja sanan
keskinäiset roolit (haluaisin puhua eräänlaisista kerronnallisuuden vastuualueista) vaihtuvat.
Toisinaan myös sana voi olla tulkintaa vaativa ja kuva taas ankkuroida sarjakuvaruudun
kerronnallisuuteen.

Pelkkä kirjoitettu kieli voi muuttua visuaaliseksi monella tavalla. Kirjoitetun visuaaliseksi
tekeminen pakottaa sarjakuvapiirtäjän viemään tarinan huomattavasti konkreettisempaan
suuntaan. Sarjakuvan ei kuitenkaan tarvitse olla mimeettistä, vaikka esimerkiksi elokuva on
lähes poikkeuksetta juuri sitä. Sarjakuvassa kuvan toiminta voi olla realistisella tavalla
representoivaa tai mitä tahansa muuta kuvataiteen keinoja käyttävää. Kuvan mahdollisuudet
symbolisen kielen “lihallistamiseen” ovat loputtomat, vaikka toisaalta lopputulos myös
rajoittaa verbaalisen kielen loputonta moninaisuutta tavallaan tyhjentämällä kielen
potentiaalisten referenttien laadun juuri tietynlaiseksi miljööksi ja tietyn näköisiksi
hahmoiksi.

Heikki

Kaukoranta

ja

Jukka

Kemppinen

(1982,

241)

esittävät

sarjakuvahistoriikissaan juuri tämän Kuvitettujen klassikoiden heikkoudeksi: ”Se kahlehtii
lukijan kuvia luovaa kykyä määräämällä sille rajat. Se ei avarra.” Saman ilmiön Hutcheonkin
(2006, 122) nostaa esiin käsitellessään adaptaatioiden yleisöjä ja toteaa jopa mielikuvituksen
“kolonisoituvan” ikuisesti esimerkiksi elokuvasovituksen visuaalisella maailmalla, minkä
jälkeen kokemus alkuperäisteoksestakin muuttuu – intertekstuaalinen vaikutussuhde kulkee
siis moneen suuntaan.

Merkitysten rajaamisen lisäksi kuvalla on kuitenkin myös uudelleentulkitsijan rooli.
Esimerkiksi Moby Dick -adaptaatio toisintaa alkuperäisteoksen tarinallisen rungon, mutta
kuva-aines viittaa 1900-luvun modernismiin ja postmodernismiin, jolloin vanha tarina saa
visuaalisen koodin kautta uusia merkityskerroksia. Tässä mielessä Moby Dick -sarjakuva on
paljon radikaalimpi adaptaatio kuin esimerkiksi vuoden 1956 filmatisointi kyseisestä
romaanista. Uusi sovitus voi siis tuoda vanhaan tarinaan monenlaisia merkityksiä ja
esimerkiksi muuttaa kertomuksen lajityypin kokonaan. Tätä ilmiötä ainakin suomalaiset
sellaisia, että sanalliset osuudet sijoitettiin selkeästi erilleen kuva-aineksesta. Kulttuurissamme Druckerin
(emt.) mukaan tavallinen preferenssi pitää kuva–sana-ero selkeänä toteutui tuolloin teknisten rajoitusten
myötä itsestään, mutta nykyään tekniikka ei ole esteenä kahden koodin väliselle yhdistymiselle tai
sekoittumiselle.
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mediatutkijat ovat kutsuneet intermediaalisuudeksi, ja Hutcheonin ajattelu sidostaa kyseisen
käsitteen spesifimmin adaptaatioon.

2.3 Intermediaalisuus ja kontekstien kerrostumat
Adaptaation kielioppi vaikuttaa siis perustuvan yhden semioottisen järjestelmän tulkintaan
uuden puitteissa – luetun dramatisoimisena teatterin lavastukseksi ja ihmisten esittämiksi
hahmoiksi tai nähdyn kielellistämisenä, ikonien tuottamisena uudelleen yleisemmän tason
merkkeinä, verbaalisesti toimivilla symboleilla. Merkitys ei kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan
taiteen, historian ja nykyhetken moninaiset kontekstit syöpyvät väkisinkin osaksi uutta
tarinaa. Sarjakuva on paitsi multimodaalinen esitysmuoto, myös merkityksiltään kerrostunut
palimpsesti (termistä ks. Genette 1982/1997), etenkin intersemioottisen käännöksen eli
adaptaation tapauksessa. Esitän, että käännöksen merkityksiä tuottava, osmoottinen prosessi,
on erityisen huomionarvoinen näyttämisestä kertovaan moodiin siirryttäessä, sillä symbolin
piirissä toimiminen on helpompi toteuttaa kontekstittomasti siinä missä ikoni tuo mukanaan
aina kulttuurista polyfoniaa – tuon vaikutuksen välttämättömyydestä huolimatta kyse on
pitkälti myös tietoisesta toiminnasta, ja taiteenfilosofisesti varsin kiehtovasta sellaisesta.

Kamilla Elliott (2004, 227) argumentoi juuri tällä tavoin vastaan väitettä, jonka mukaan
sovitukset aina typistävät alkuperäistekstiä:
Vaikka elokuvasovitukset kyllä tyypillisesti leikkaavat ja supistavat romaania, ne
myös lisäävät kertomukseen liikkuvien kuvien, musiikin, lavasteiden, arkkitehtuurin,
pukujen, puhutun dialogin ja paljon muun tuoman semioottisen rikkauden. Kaikki
tällaiset merkit ovat täynnä kulttuurista ja symbolista resonanssia.
Elliottin väite liittyy toki intermediaalisuuden lisäksi myös visuaalisten esitysmuotojen
toimintaan itsessään. Dick Vanderbeke (2010, 117) jopa kääntää Elliottin romaanin
typistämistä koskevan myönnytyksen kaltaiset väitteet mahdollisesti myönteiseksi asiaksi ja
esittää, että sarjakuva-adaptaation vaikutus lukijaan on ikään kuin uudenlaisena tulkintaavaimena toimiminen. Sarjakuvan ilmaisutapa antaa lukijalle eväät lukea ja ymmärtää
alkuperäinen romaani uudessa valossa – adaptaatiosta tuleekin lukijan romaaniin kohdistama
uusi tapa nähdä ja lukea, ja sarjakuvan tekijän tulkinta poikii siten lukijan kokemuksessa taas
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uuden tavan nähdä myös sellaiset osat romaanista, joita sarjakuvaversiossa ei ole. Vaikutus
muistuttaa Tammen (1991, 68) tapaa kuvata tekstin ja subtekstin suhdetta metonymiseksi,
jota hän perustelee seuraavasti: ”lukijan on aina osattava johtaa kokonaisten tekstien välillä
vallitseva suhde tekstin osien välisten kytkentöjen kautta.” Adaptaation tapa ilmaista
alkuperäisteksti voi olla juuri metonymia, vihje tai esimerkki laajemmasta uudelleenilmaisun
tavasta. Vanderbeke (2010, 117) käyttää vanhaa

YMMÄRTÄMINEN ON VALOA

-metaforaa21

kuvatessaan ilmiötä: ”Uusien ja hätkähdyttävien kuvien romaania valaiseva luonne – –.”
Hauska yhteensattuma on, että aiemmin Mikkonen (2005, 40) viittaa samaan prosessiin
melko samalla tavalla suomenkielisessä tutkimuksessaan: ”Toisaalta myös alkuperäisteos
nähdään elokuvaversion vuoksi uudessa valossa.” Tutkijat jakavat käsityksen adaptaation
dialogisesta ja elävästä luonteesta, joka voi saada merkityksiä juuri tällaisessa tulkintaavaimen tai uudelleenkuvittelun mielessä.22 Mitään kohdetekstieni alkuperäisversioista voi
tuskin lukea ilman sarjakuvaversion visuaalisuuden antamaa viitekehystä sarjakuvan
luettuaan. Toisaalta monet ovat epäilemättä lukeneet useamman version ja nähneet elokuvaadaptaatioitakin – mahdollisia kytköksiä siis syntyy lukijasta riippuen monenlaisiin eri
lähteisiin.
Hieman ongelmalliseksi intermediaalisten merkitysten tutkimisen tekee hypoteettisen lukijan
kompetenssin määrittely. Jännitteinen suhde alkuperäisteoksen ja adaptaation välillä toteutuu
lukijasta riippuen enemmän tai vähemmän, ja Hutcheon (2006, 4) nostaa yhdeksi keskeiseksi
adaptaatiota määrittäväksi piirteeksi sen, että lukija tai katsoja kokee adaptaation
adaptaationa. Sovituksen adaptaatioluonne voi siis toteutua tai jäädä toteutumatta. Ongelma
liittynee kuitenkin kaikkeen intertekstuaalisuuden tutkimukseen, ja siksi pitäydyn mainittujen
jännitteiden mahdollisuuksien osoittamisessa.

1990-luvulta

lähtien

etenkin

suomalainen

kulttuurintutkimus

on

korostanut

intermediaalisuuden merkitystä nykyajan median läpäisemässä maailmassa. Johdannossa
esiteltyä vertikaalisen ja horisontaalisen intermediaalisuuden käsiteparia voi soveltaa
adaptaatioon, jotta edellä käsitelty visuaalisuus tulisi liitettyä osaksi taidehistorian ja
populaarikulttuurin jatkumoa – myös sarjakuvan hybridisyys ja sen tapa yhdistellä
kollaasimaisesti ilmaisuresursseissaan erilaisia kulttuurimme aineksia täydentyy käsittelyn
21
22

Käytän kognitiivisessa metaforateoriassa vakiintunutta tapaa merkitä metaforat kapiteelein.
Tässä yhteydessä Hutcheon (2006, 173) kuvailee adaptaation olevan ”toistoa ilman kopiointa”. Hän näkee
adaptaation eräänlaisena iloisena rituaalina, jossa vanha ja uusi aines sekoittuvat ja tarina pysyy elävänä.
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myötä.

Kuten todettua, vertikaalinen intertekstuaalisuus tarkoittaa teoksen eksplisiittistä suhdetta
toiseen teokseen. Vaikka Lehtonen ei tarkenna käsitettä kovinkaan paljon, on selvää, että
adaptaatio voidaan laskea juuri tähän luokkaan kuuluvaksi, sillä adaptaatio on laji, joka
edellyttää genetteläisittäin hypertekstin ja siitä tuotetun sekä sille jossain määrin
tulkinnallisesti alisteisen hypotekstin (Genette 1982/1997, 3). Genette määrittelee
hypertekstuaalisuuden

yhdeksi

transtekstuaalisuuden

alalajiksi

ja

erottaa

sen

intertekstuaalisuudesta, jossa ei ole kyse yhtä suuresta ja selkeästä siirtymästä kahden tekstin
välillä (emt., 9). Lehtosen kategorioihin liittyen voidaan siis todeta alkuperäistekstin suuri
rooli intermediaalisuuden synnyttäjänä, mutta tilaa jää myös muunlaiselle ainekselle,
horisontaalisen intermediaalisuuden vaikeasti rajattavalle ilmiölle.

Lehtonen kirjoitti myöhemmin tutkimusryhmänsä kanssa Antti Sankari -pseudonyymillä
artikkelin, jossa Disneyn Herkules-elokuvasta pyrittiin osoittamaan myöhemmän kulttuurin
kerrostumia, kuten afrikanamerikkalaisen gospel-kulttuurin tai 1980-luvun actionsankareiden
limittymistä tuhansia vuosia vanhaan antiikin taruun. Artikkelissa intermediaalisuuden
paljastaminen kytkeytyy voimakkaasti kapitalismikritiikkiin, ja implisiittisenä ajatuksena on
intermediaalisuuden

käyttökelpoisuus

niiden

keinojen

tutkimisessa,

joilla

vanhaa

kulttuurimateriaalia, tai ”materiaalis-semioottisia resursseja” kuten Lehtonen (1998, 10)
ilmaisee, hyödyntävä uusi massakulttuuri tuottaa mahdollisimman joustavasti ja kaikkiin
vetoavasti kaupallista viihdettä erilaisten viittaussuhteiden avulla (esim. Sankari 1998, 18).
Intermediaalisuus on kuitenkin yhteiskuntakriittisen käyttökelpoisuutensa lisäksi yleisempi
taiteentutkimuksen väline, eivätkä sen ulottuvuudet koske pelkästään kaupallisuutta:
”Yksikään medium ei näytä enää voivan toimia itsenäisesti omassa kulttuurisen merkityksen
puhtaassa tilassaan (Bolter & Grusin 1998, 55).” Ajatus muistuttaa kristevalaisen
intertekstuaalisuuden käsitystä, jossa kaikki tekstit rakentuvat suhteessa muihin, eikä Bolterin
ja Grusinin ”puhdas tila” ole siis mahdollinen. Mediatutkijat ovat päivittäneet tätä
näkökulmaa koskemaan koko mediakenttää – toisaalta analyysi on usein kuitenkin
yksittäisten kerrostumien ja viittausten poimimista kokonaisvaltaisen tekstienvälisen
dialogisuuden sijaan. Omakin tarkoitukseni on osoittaa joitakin keskeisiä subtekstejä ja
konteksteja esimerkkeinä sarjakuva-adaptaation semiotiikan toiminnasta.
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Intermediaalisuuden

käsitettä

voisi

problematisoidakin

hieman.

Tällaisenaan

intermediaalisuus kattaa ensinnäkin kokonaisten mediumien konventioiden omaksumisen
toisten ilmaisuvälineiden käyttöön, kuten vaikkapa kirjallisuuden lajityyppien omaksumisen
elokuvaan – käsitteen nimi ohjaakin tällaiseen käyttötapaan, sillä sen toinen osa on media.
Mediumienvälisyydestä on tietyllä tavalla kyse käsitteen spesifimmänkin merkityksen
kohdalla,

nimittäin

yksittäisten

teosten

ja

teossarjojen

vaikutuksessa

toisiinsa.

Mediumienvälisyys ei kuitenkaan ole viittaussuhteen luonnetta kuvaava, vaan se on
eräänlainen taustapremissi, kuten “on mahdollista ja tyypillistäkin, että teokset lainaavat
mediarajoista välittämättä keinoja ja sisältöjä toisiltaan”. Mediumit itsessään eivät siis ole
vuoropuhelussa, vaan ensisijaisesti teokset, mistä sitten toki syntyy piiloisempaa
mediumienvälistä dialogia, kun jotakin konventiota tai muuta ilmiötä pyritään toteuttamaan
uusin keinoin. Käsitteen kategoriaepäselvyydestä huolimatta jatkan sen käyttämistä näin:
jatkossa

kuitenkin

parempi

käsite

voisi

olla

jonkinlainen

interteoksellisuus

tai

yksinkertaisemmin intertekstuaalisuus, jonka sisältämä viittaus tekstiin edustaa laajempaa
tekstikäsitystä ja tarkoittaa niin verbaalisia kuin esimerkiksi visuaalisia tekstejä.

Intermediaalisuuden huomioiminen on tutkielman aiheen kannalta tärkeää, sillä se selittää
jälleen osaltaan sovitusten vastaanottoon liittyviä ristiriitoja ja akateemisen sekä arkisen
adaptaatiokäsityksen

sitkeästi

elävää

uskollisuuden

ensisijaisuutta.

Vertikaalinen

intermediaalisuus nähdään yksisuuntaisena ja suljettuna prosessina, vaikka todellisuudessa
tällainen adaptaatio on usein mekaanisuudessaan mielikuvituksetonta. Sanders ehdottaa
luovan ja aidosti tulkitsevan adaptaation mallinnukseksi aktiivisempaa ja monitasoisempaa
mallia: ”On ehkä mielekkäämpää ymmärtää adaptaatio monimutkaisina suodattumisen
prosesseina ja intertekstuaalisina verkkoina tai merkityskenttinä sen sijaan, että adaptaatio
olisi ainoastaan alkuperäisteoksen yksisuuntaista muuntamista uudeksi teokseksi (Sanders
2006,

24).”

Sanders

näyttäisi

pyrkivän

paitsi

vertikaalisen

intermediaalisuuden

monipuolisempaan tulkintaan vähemmän yksisuuntaisena prosessina, myös horisontaalisten
merkitysprosessien ymmärtämiseen adaptaatiolle keskeisinä tekijöinä. Samaan tähtää Jan
Baetens kirjoittaessaan elokuvien romaaniversioista: ”– – romaaniversioiden tutkiminen
pakottaa ajattelemaan elokuvan ja kirjallisuuden rooleja nykyajan (massa)mediarakenteessa
ja tarkastelemaan niitä lukuisia tapoja, joilla mediumit täydentävät toisiaan ja vaikuttavat
toisiinsa menettämättä kuitenkaan erityisominaisuuksiaan (Baetens 2007, 236–237).”
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Seuraavassa analysoidaan joitakin keskeisiä intermediaalisen merkityksen kerrostumia, joskin
olen keskittynyt lähinnä ilmaisukielen alluusioihin, koska kohdetekstit ovat juonellisesti
melko uskollisia sovituksia. Kokeilevampien sovitusten tapauksessa voitaisiin tutkia
esimerkiksi juonielementtien muutoksiin liittyviä alluusioita ja niiden tapaa rakentaa uuden
teoksen semantiikkaa. Juha Herkman (1998, 181) luettelee erilaisia asioita, joihin sarjakuva
voi olla intertekstuaalisessa suhteessa: sarjakuvailmaisun traditio, tyyli, geneeriset
konventiot, viittaukset henkilöihin, viittaukset asioihin ja lainaaminen. Herkmanin typologiaa
voi hieman täydentää, sillä nyt se esimerkiksi jättää kokonaan pois muun taidehistoriallisen
kontekstin, jonka merkitystä Vanderbeke (2010, 115) korostaa.

Sarjakuvan täytyy siis visuaalisena taidemuotona suhtautua jollakin tavalla edeltävään
taidehistorialliseen perinteeseen, ja tässä kytköksessä piilee suuret mahdollisuudet ilmaisun
monipuolistumiseen (Vanderbeke 2010, 114–115). Kohdeteksteistä etenkin The Jungle sovitus hyödyntää 1900-luvun alun modernismin keskeisiä kuvataidesuuntauksia, kubismia ja
futurismia, osana kuvailmaisua. Alkuperäisromaani on melko mimeettinen, sosialistiseen
realismiin viittaava kuvaus aikansa oloista, kun taas sarjakuvaversiossa sanan realistisuuden
rinnalle kuva saakin konnotatiivisesti aktiivisemman funktion. Ruuduissa on yksittäisiä
viittauksia maalaustaiteeseen, ja lisäksi yleinen visuaalinen ilme muistuttaa kubistista tyyliä,
mikä näkyy etenkin tavassa kuvata ihmishahmojen kasvonpiirteitä kyseistä taidesuuntausta
muistuttavalla tavalla. Kubismin ohella sosialistinen taide on merkittävä viittauskohde, joka
on tietysti mielekäs tapa tuottaa sarjakuvaan Sinclairin romaanin ohjelmallisia sävyjä.
Visuaalisia ratkaisuja motivoi adaptaation näkökulmasta sen kyky pakata semanttista
informaatiota tiiviiseen tilaan todella lyhyen sivumäärän puitteissa. Sovitus seuraa
juonellisesti hyvin tarkkaan alkuperäisen romaanin päärunkoa ja ruutujen sisältö palvelee
kertovaa tekstiä. Vaikka ruudut eivät siis sisällöllisesti riko kovinkaan radikaalisti
kertomuksen kronologisesti etenevää rytmiä tai tarjoa Moby Dick -sovituksen tavoin vakaan
sanan rinnalle kokeilevaa ja yllättävää kuva-ainesta, visuaalisen kielen pintaan on pakattu
merkityksiä. Tekniikkaa voi kuvata analogisena verbaaliselle kielelle: informaatiosisältö ja
tarkoitteisiin viittaaminen eivät muutu, mutta tyyli muuttuu, sillä tapa sanoa on eri. Tällaisen
semanttisen tiheyden luominen taidehistoriallisen intermediaalisuussuhteen avulla ensinnäkin
palvelee kuvailevaa funktiota siten, että kuvan toteuttama miljöökuvaus saa historiallisia ja
kontekstuaalisia konnotaatioita – tällöin melko epämimeettinen kuvapinta tuottaa itse asiassa
aidomman ajan ja paikan tunnun. Bahtinilaisittain voisi todeta kronotoopin elaboroituvan
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melko hienovaraisin keinoin. Samoin siis kuin sarjakuva kuvailee automaattisesti miljöötä,
kuten todettiin luvussa 2.1, se myös luo intermediaalisten viittausten kerrostumia yhtä lailla
alleviivaamatta tai erikseen toteamatta, osana kuvailmaisun pintaa.
Kohdeteksteistä edellä analysoitu intermediaalinen kohosteisuus23, jota ehdottaisin käsitteeksi
tällaista viittaussuhteen runsautta kuvaamaan, on selkeimmin todennettavissa juuri The
Jungle -sarjakuvassa. Sitä voidaan kuitenkin Moby Dick -sovituksessa analysoida lajityypin
näkökulmasta. Lopputuloksena on eräänlainen geneerinen uudelleenaktivointi (Genette
1982/1997, 210), joskaan ei niinkään selkeästi rajattujen lajityyppien näkökulmasta kuin
postmodernin ilmaisun käyttämisen vuoksi. Ensin mainitusta voisi nostaa esimerkeiksi
ainakin Seymour Chwastin version Danten Jumalaisesta näytelmästä ja Martin Rowsonin
sarjakuvan The Waste Land, jossa yhdistellään elementtejä esimerkiksi T.S. Eliotin
Autiomaasta ja Raymond Chandlerin Marlowe-dekkareista. Edellinen on päivittänyt Danten
runoelman dekkaria muistuttavaan maailmaan sijoittuvaksi, jälkimmäinen taas on varsinaisen
sovituksen sijaan enemmänkin voimakkaasti intertekstuaalinen postmoderni kokoelma
tutuista elementeistä. Kyseiset sovitukset ovat kuitenkin adaptaatioina typologisointiin
palatakseni joko radikaalien joskin kardinaalifunktioita muuttamattomien ratkaisujen vuoksi
eksplisiittisesti pohjatekstiä kommentoivia ja uudistavia sovituksia (Chwast) tai tarinan
elementit täysin uudestaan koostavia, väljemmässä intertekstuaalisuussuhteessa olevia teoksia
(Rowson). Sienkiewiczin kuvakielen modernit ja postmodernit piirteitä analysoidaan muiden
ilmiöiden yhteydessä, joten todettakoon tässä vain niiden kytkös intermediaalisuuden
käsitteeseen.

Myös sarjakuvan itsensä historia konventioineen on tyypillinen viittauskohde joko siitä
näkökulmasta, miten teokset toisintavat sitä, tai eksplisiittisten viittausten näkökulmasta.
Kuvitetut klassikot ovat koko historiansa aikana kaikessa tyypillisyydessäänkin olleet
tavallaan epätyypillistä sarjakuvaa, mikä selittynee niiden adaptaatioluonteen asettamilla
vaatimuksilla. Epätyypillisyydellä tarkoitan sellaisten keinojen vähäisyyttä, jotka ovat olleet
elimellisiä

supersankarisarjakuville,

jotka

ovat

pituutensa

puolesta

lähempänä

klassikkoadaptaatioita kuin lyhyet sarjakuvastripit. Kohdeteksteissä ei esiinny lainkaan
23 Kohosteisuudesta on hieman erikoista puhua, kun juuri todettiin useiden viittausten oleminen
etualaistamattomana osana kuvaa – viittaukset ovat kuitenkin olemassa ja lukija voi ne huomata, vaikka
niiden toiminta eroaakin romaanista. Romaanissa viittaus pitäisi rakentaa kielen toteamuksella, joka
kohdentaa ja eksplikoi viittauksen kuvaa ilmeisemmin.
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esimerkiksi Herkmanin (1998, 44) efekteiksi ja Mannisen merkinnöiksi (1995a, 45)
nimittämiä kuvaa muistuttavia sanoja, joilla kuvista on tehty temporaalisempia tai
dynaamisempia. Kyseisten keinojen vähäisyyden voisi kohdetekstieni kohdalla tulkita 1980luvun jälkeisen ajan sarjakuvahistorialliseksi virtaukseksi: kun vakavasti otettava
sarjakuvaromaani on noussut taiteellisestikin arvostettuun asemaan, realistisempi tai ainakin
värikkäitä efektejä välttelevä, tummasävyisempi ilmaisukieli näkyy myös sovituksissa.
Toisaalta jo 1940-luvulla ilmestyneissä adaptaatioissa on harvoin käytetty efektejä tai
karikatyyrisesti piirrettyjä henkilöhahmoja, vaikka tuolloin nimenomaan hahmojen piirteitä
rankasti karrikoiva seikkailu- ja rikossarjakuva oli päivästrippien ohella sarjakuvan
valtavirtamuoto (Herkman 1996, 16–17).

Yksi syy siihen, miksi alkuperäinen Kuvitetut klassikot -sarja ei päätynyt kovinkaan
sarjakuvamaiseen kieleen, jos tällaisen luonnehdinnan voi sarjakuvalle antaa, on niiden
pohjatekstien painolasti. Koko julkaisusarja on aina ollut välineellinen ja alisteinen
alkuperäisromaanien lähtökohdille. Tästä syystä kuvakielen sarjakuvallistaminen olisi
mukauttanut teoksia liikaa uuteen mediumiin, kun taas mahdollisimman näkymätön
adaptaatio dramatisoi kuvan avulla tuttuja tarinoita varsin turvallisella tavalla. Jos
adaptaatiota voi laskea skaalamaisesti, vanhoissa sovituksissa kyse oli tavallaan vähemmän
kokonaisvaltaisesta

sovittamisesta

kuin

esimerkiksi

tutkielman

kohdeteksteissä.

Sarjakuvailmaisulle tyypillisen merkkikielen käyttö on siis taustalla, ja keskeistä on romaanin
tarinamaailman neutraali visualisoiminen ilman muuta semioottista hälyä, joka toisi
mediumin näkyviin. Ratkaisu palvelee siis sovituksen alisteista, kuvittavaa ja ei-tulkitsevaa
asemaa.

Aihe on relevantti jälleen myös adaptaatiotypologioiden näkökulmasta ja tukee aiemmin
esitettyä argumenttia, että adaptaation radikaaliutta voi ensinnäkin mitata yhtäältä tarinan,
juonen ja kerronnan elementtejä vertailemalla, toisaalta kuvakielen representaatiotapoja
tutkimalla. Toisekseen kyseinen mittaaminen edellyttää tapauskohtaista tulkinnallista
herkkyyttä, sillä uuden mediumin keinojen täysimittainen käyttö voi yhtä lailla toteuttaa
uskollisuutta alkuperäistekstiä kohtaan kuin uudelleentulkita sitä. Tärkeintä on kuitenkin
huomata typologioiden (usein hedelmällinenkin) monitulkintaisuus.

Sarjakuvalle konventionaalisia kohosteisuutta luovia tehokeinoja käytetään erityisen paljon
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klassikoista japanilaisen manga-sarjakuvan muotoon tehdyissä sovituksissa. Tällöin mangan
tyylilaji on teoksen muotoa pitkälti määrittävä tekijä, ja se mainitaan esimerkiksi
Shakespearen näytelmästä sovitetun Macbeth: The Manga Edition -sarjakuvan nimessä.
Kyseinen sarjakuva on esimerkki adaptaatiosta, jossa McCloudin (1993/1994, 113) mukaan
mangalle tyypilliset dynaamiset liikettä kuvaavat tehokeinot, hahmojen voimakkaat ilmeet ja
aasialaisuuteen viittaava ulkomuoto sekä muut keinot sijoittavat sovituksen eksplisiittisesti
mangan traditioon. On varmasti totta, että muotokielen uusintaminen mangaksi on vain tapa
vedota tiettyyn yleisöön sille tutun tai sitä kiinnostavan, jo valmiiksi merkityksellistetyn
ilmaisutavan avulla. Mangaversion intermediaalisesti laajamerkityksisten tyylivalintojen muu
anti on toki tutkimisen arvoinen seikka.

Aiemmat adaptaatiot ja niiden tapa toisintaa alkuperäisteosta muodostavat oman perinteensä,
johon adaptaation tulee jotenkin suhtautua. Moby Dick on kohdeteksteistäni ainoa aiemmin
sarjakuvamuotoon sovitettu teos – itse asiassa se on varsin yleinen adaptaation kohde, sillä
ainakin kuuden muun sarjakuvaversion lisäksi elokuvaversioita on viisi ja erilaisia teatteriin
tai muuhun esitystaiteeseen sovitettuja versioita lisää. Heart of Darknessin kuuluisin sovitus
on Francis Ford Coppolan Ilmestyskirja nyt -elokuva (1979), eikä The Jungle -teosta ole
tietääkseni sovitettu lainkaan elokuvaksi. Sienkiewiczin Moby Dickin kohdallakin kaikkien
aiempien sovitusten vaikutusten erittely olisi laajuudessaan vaativa tehtävä. Yksittäisten
vaikutusten sijaan kiinnostavin asia kyseisessä adaptaatiossa lienee nimenomaan sen tapa
hylätä konventionaaliset tavat kuvata Melvillen romaanin hahmoja ja miljöötä. Siinä missä
Moby Dick -sovitukset ovat perinteisesti olleet visuaaliselta ilmaisultaan samantyyppisiä,
Sienkiewicz rikkoo konventiot, eikä kuvaakaan 1800-luvun puolivälin merenkulkuelämää
samanlaisen kuvallisen rekisterin kautta. Bulkkisarjojen Moby Dick -sovitukset ovat
visuaalisesti hyvin lähellä toisiaan. Will Eisnerin sovitus (2001) on piirrosjäljeltään ja
värimaailmaltaan Eisnerin muuta tuotantoa muistuttava ja erilainen kuin bulkkisarjat. Eroista
huolimatta niin sarjajulkaisuja kuin Eisnerin versiota ja elokuvaversioitakin yhdistää
kuitenkin realistinen perusvire, ja sen hylkääminen on Sienkiewiczin sarjakuvan
silmiinpistävin ominaisuus. Myös The Jungle erottuu tässä mielessä: vaikka siitä ei ole
aiempia sarjakuvasovituksia, sovitusten yleiset konventiot asettuvat senkin taustaksi, johon
Kuper suhtautuu kyllä uudella tavalla, joskaan ei yhtä radikaalisti kuin Sienkiewicz. Heart of
Darkness -sarjakuva on taas lähempänä elokuvaa ilmaisukieleltään ja kuvastoltaan, ja sekin
omalta osaltaan erottuu ainakin Kuvitettujen klassikoiden perinteistä.
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Toisaalta esimerkiksi Will Eisnerin sovitus vie konventiot lähemmäs sarjakuvastrippeihin
viittaavaa karrikoitua ilmaisua yksityiskohtien puutteiden, värimaailman selkeyden ja
hahmojen astetta mccloudlaisessa mielessä ikonisemman ulkoasun myötä. Vaikka
Sienkiewiczin sovitus poikkeaakin Moby Dick -sovitusten jatkumosta melko silmiinpistävällä
tavalla, hänen sarjakuvaansa ei voida kuitenkaan mielekkäästi lukea tarkoituksenmukaisena
satiirisena tai muunlaisena kommenttina kyseiseen jatkumoon tai jonkinlaisena metatason
kommentaarina tapoihin kuvata Melvillen kertomus, joskin tällaisiakin sävyjä sarjakuva voi
taustat tuntevan lukijan käsissä saada.
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3 Näkeminen ja subjekti
Näkökulman käsite on pitkään ollut kirjallisuudentutkimuksen peruskysymyksiä. Näköaisti ei
kuitenkaan riitä kattavasti kuvaamaan havaintojen kokemuksen moninaisuutta, minkä vuoksi
myöhemmässä

tutkimuksessa

on

alettu

puhua

Gérard

Genetten

lanseeraamasta

fokalisaatiosta, joka on etenkin Mieke Balin (1985/2009) ja Shlomith Rimmon-Kenanin
(1983/1991) kehittelemänä päivitetty kattamaan paitsi nähty, myös muin aistein koettu ja
ideologisesti tai muuten ajatuksellisesti värittynyt. Teoriassa olennaista on tapahtumien
kertojan ja niitä havainnoivan tai kokevan fokalisoijan erottaminen toisistaan. Genetten
ajattelussa fokalisoimaton kerronta on mahdollinen – tätä hän kutsuu nollafokalisaatioksi
(1972/1980, 189). Balin mukaan kaikki kerronta tapahtuu kuitenkin aina jostakin
näkökulmasta (1985/2009, 145), eikä fabulaa voi esittää objektiivisen neutraalisti vailla
näkökulmaa.

Sarjakuvassa näkökulman käsitteeseen liittyvä visuaalisuuden konnotaatio, jota esimerkiksi
Rimmon-Kenan (1983/1991, 92) kritisoi, on itse asiassa kuvallisen ilmaisun tutkimuksen
kannalta melko relevantti, koska visuaalisuus on sarjakuvan lukijalle (vai pitäisikö tässä
yhteydessä puhua katsojasta?) läheinen. Toisaalta sarjakuvan visuaalisuus ilmaisee
monenlaista kognitiivista ja emotiivista sisältöä. Fokalisaatiota ei voi kuitenkaan sarjakuvan
tapauksessa lähestyä kertojan ja fokalisoijan jännitettä tutkimalla – visuaalista kertomusta
leimaa persoonattomuus verbaaliseen ilmaisuun verrattuna. Sarjakuvan fokalisaatiota
teoretisoinut Kai Mikkonen esittääkin, että sarjakuvafokalisaatio vaatii kirjallisuustieteellisten
näkemysten oheen aineksia elokuvatutkimuksesta, sillä elokuvassa kameran täytyy aina
sijaita jossakin paikassa (Mikkonen 2010, 310; Chatman 1980, 132) ja samaa periaatetta voi
soveltaa myös sarjakuvaan. Sanan ja kuvan erot merkkijärjestelminä vaikuttavat siis myös
kerronnan näkökulmaan, eivätkä pelkät kirjallisuuden tutkimiseen kehitetyt käsitteet voi
tyhjentävästi selittää fokalisaation toimintaa sarjakuvassa – adaptaatiota tutkittaessa
alkuperäistekstien fokalisaatio on toisaalta keskeistä, jos halutaan ymmärtää niitä tapoja,
joilla uusi versio tuottaa näkökulmaa verrattuna alkuperäiseen. Tavallaan kyse on siis sen
tutkimisesta,

miten

kirjallisiksi

miellettyjä

elementtejä

toisinnetaan

toisenlaisessa

mediumissa, kuten Leitch (2008, 65) esittää yhdeksi adaptaatiotutkimuksen keskeiseksi
aspektiksi. Elokuva-adaptaatiota teoretisoinut Robert Stam viittaa joidenkin käyttämään
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okularisaation (ocularization) käsitteeseen, jolla on viitattu nimenomaan visuaaliseen
näkökulmaan erotuksena fokalisaatiosta, joka koskisi sitten kognitiivista näkökulmaa.
Tässäkin tutkielmassa toki tunnustetaan kahden eri ilmiön olemassaolo, mutta kognitiivinen
aines limittyy visuaaliseen niin jatkuvasti, että kahden suoranaisesti erillisen tason erottelussa
ei ole mielekkyyttä.
Romaanikerronnassa voidaan tutkielman kohdetekstien osalta erottaa esimerkiksi seuraavia
fokalisaation tapauksia:

i) Minäkertoja kertoo omasta kokemuksestaan kuvaillen tapahtumien lisäksi tunteitaan
enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti. Tämä on sekä Moby Dick- että Heart of
Darkness -romaanin keskeinen kerronnan muoto. Kertoja ei kykene kuvailemaan
muiden henkilöhahmojen tunteita muuten kuin ulkopuolisen silmin.

ii) Kolmannen persoonan kertoja kertoo tapahtumista siten, että jonkin henkilöhahmon
subjektiivinen kokemus tai muu ääni on huomattavissa kerrontaa värittävänä
näkökulmana. The Jungle -romaanille on tyypillistä ulkoisesti fokalisoivan
kolmannen persoonan kertojan ääneen limittyvä voimakas sosialistinen eetos.
Henkilöhahmoista kertoja keskittyy kyseisessä romaanissa nimenomaan päähenkilö
Jurgisiin.
Sarjakuvassa kertojan käsite ei ole aivan yksiselitteinen. Verbaalisen kerronnan tasolla
kertojan tunnistaminen ja määrittely on toki romaanin tavoin tehtävissä melko yksiselitteisesti
– tarkoitukseni on ottaa perinteinen romaanikertojuus melko selvärajaisena ilmiönä sitä
problematisoimatta. Elokuvassa kertojasta puhutaan yleensä lähinnä voice over -kerronnan
tapauksessa (esim. Bacon 2000, 222), jossa siis joko jokin hahmo tai ulkoinen taho toimii
kielen avulla kertojana. Keino muistuttaa romaanin tapaa kertoa, sillä se käyttää nimenomaan
kieltä, eikä tämä määritelmä kertojuudesta kata vielä läheskään kaikkea elokuvan kerrontaa.
Jotkin teoreetikot samaistavat kertojan pitkälti siihen tahoon, jota kirjallisuustieteessä on
kutsuttu sisäistekijäksi. Esimerkiksi Chatman (1990, 113) puhuu kertojasta tai sen alalajista
näyttäjästä, joka tavallaan vastaa elokuvan elementtien koheesiosta ja esittämisestä katsojalle,
siis kerronnasta. Samoin näyttäjästä puhuu Gaudreault (sit. Bacon 2000, 222–223). Manfred
Jahn (2003, F4.1.2.) sitä vastoin käyttää käsitettä FCD, filmic composition device, joka on
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kaikkien elokuvaa järjestävien tekijöiden kokonaisuus, kuvitteellinen taho kaiken taustalla.
Esimerkiksi vuoden 1956 Moby Dick -romaanin elokuvaversiossa käytetään jonkin verran
voice over -kerrontaa, koska Ishmaelin omakohtaisuus on piirre, joka romaaniin usein
yhdistetään. ”Kutsukaa minua Ishmaeliksi” -aloitus on varsin legendaarinen, ja se halutaan
oletettavasti säilyttää sovituksissa. Elokuvaversion kerronta ei kuitenkaan missään nimessä
ole ensimmäisen persoonan näkökulmasta toteutettu, jolloin elokuvan FCD ja Ishmael
voitaisiin katsoa tietyssä mielessä samaksi. Sen sijaan elokuva kuvaa hahmoja yleisemmästä
visuaalisesta näkökulmasta.

Sarjakuvassa asiaa mutkistaa verbaalisen koodin keskeinen rooli. Sanalla voidaan toisintaa
suoraan ensimmäisen persoonan kerronta, kuten Moby Dick -sarjakuva tekee. Kuvan tasolla
taas on tavallista samantyyppinen ulkoapäin kuvaaminen ja hahmojen runsas näkyvyys
ruuduissa, joskin toisinaan kuva ilmaisee hahmon näkökulmaa. Hahmojen näyttäminen
heidän kauttaan näyttämisen sijaan ei suoraan sovi perinteiseen fokalisoinnin teoriaan, mutta
esimerkiksi Chatmanin ajattelussa (McIntyre 2006, 45–46) on painottunut kokevan ja
kokemuksia suodattavan havaitsijan sekä havaintojen kohteen molempien tärkeitä rooleja
kertomuksessa. Samoin Rick Altman (2008, 21–23) perustaa kerronnan teoriansa
seuraamisen yksikölle (following unit). Hänen (emt.) mukaansa näkökulman kautta
suodattuva kerronta koskee vain osaa kertomuksista, kun taas seuraamisen kohde kuvaa paitsi
romaanitaidetta, myös elokuvan ilmaisua. Molemmat käsitykset kuvaavat hahmoja taajaan
näyttävää elokuvaa tai sarjakuvaa hyvin, mutta sarjakuvassa kahden koodin ominaisuuksia
täytyy tutkia niiden yhteyksien ja hybridiyden kautta, jotta jotakin lopullista voidaan sanoa
sarjakuvan tavasta tuottaa näkökulmia. Fokalisaatioon liittyen keskityn enimmäkseen niihin
tapoihin, joilla sarjakuvan kuva tulkitsee romaanin sanaa, sekä siihen, mikä sanan rooli on
sarjakuvassa visuaalisen aineksen artikuloijana ja rytmittäjänä.
Juha Herkman (1996, 60–67; 1998b, 144) on mallintanut sarjakuvan subjektiasemia ja jakaa
ne kolmeen: visuaalinen, verbaalinen ja psykologinen subjektitaso. Herkmanin käsitteet
viittaavat asemiin, joista sarjakuvan rakenne kannustaa katsomaan maailmaansa. Herkmanin
ensimmäinen

taso

viittaa

puhtaan

visuaaliseen

näkökulmaan,

toinen

sanalliseen

näkökulmaan, kolmas sarjakuvan elementeistä abstrahoitavissa olevaan arvottavaan ja
ajattelevaan sarjakuvan maailmaan jotenkin suhtautuvaan subjektitasoon. Viimeisen kohdalla
kyse vaikuttaa olevan osin sisäistekijää muistuttavasta käsitteestä: ”psykologinen subjektitaso
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viittaa siihen henkiseen ja emotiiviseen atmosfääriin, jota sarjakuvan kerronta pyrkii
tukemaan ja tällä tavoin se rakentaa myös sarjakuvan kokonaisdiskurssia”. (Emt.) Toisaalta
Herkman viittaa psykologisella subjektitasolla myös hahmoihin (1998b, 145). Käsite voisi
tarkoittaa jonkinlaista sarjakuvan kokonaisteemoihin liittyvää tasoa, mutta tarkoitus lienee
sisällyttää tasoon kaikenlainen näkemisen lisäksi fokalisaatioon kuuluva subjektiivinen aines.
Toinen ristiriitaisuus typologiassa on visuaalisen subjektitason määrittely, joka tuntuu
limittyvän psykologiseen, sillä ”[o]bjekteihin syntyy samalla aina arvolataunut suhde: niitä
arvioidaan ja niistä muodostetaan merkityksiä jostakin tai joistakin lähtökohdista (Herkman
1998b, 144)”.

Ristiriita käsitteiden sisällössä toisaalta viittaa kiinnostavaan huomioon sarjakuvan
monitulkintaisuudessa: värittynyttä, temaattista ja subjektiivista ainesta on vaikea osoittaa
yksiselitteisesti joko osaksi jonkin hahmon maailmaa tai teoksen pintaa, sen tapaa esittää.
Sama hankaluus liittyy kysymykseen siitä, ovatko kaikkitietävän kertojan käyttämät
metaforat viitteitä hahmojen tavasta ymmärtää maailma vai teoksen tapa kertoa yleisemmässä
mielessä. Kokko (2010, 6) esittää juuri tekstikerronnan antavan ainakin kuvakirjoissa viitteen
siitä, tulisiko tiettyä visuaalista ratkaisua lukea heijastumana hahmon tajunnasta vai ei: teksti
rajaa siis kuvan polysemiaa juuri kuin Barthes (1964/1977) jo muuntyyppisten kuvien
yhteydessä analysoi paljon aiemmin. Herkmanin typologiasta voidaan syntetisoida muutama
peruslähtökohta fokalisaation tulkinnalle sarjakuvassa: on tutkittava sekä visuaalista
näkökulmaa ja niitä tapoja, joilla subjektiiviset ainekset limittyvät siihen, että muita tapoja,
joilla tuntemukset ja näkökulmat näyttäytyvät osana kerrontaa. Näkeminen siis ei todellakaan
riitä kattamaan kokemista: visuaalisuus saa kuitenkin suuria merkityksiä sarjakuvan
tapauksessa, mutta muun kuin suoranaisen näkemisen mielessä.
Luvussa kolme tutkitaan erilaisten otostyyppien toimintaa näkökulman rakentajana. Jahnin
elokuvan näkökulmien typologiassa, jota Mikkonen (2010) on soveltanut sarjakuvaan, on
seuraavanlaisia tapoja tuottaa subjektiivisuutta visuaaliseen näkökulmaan:

1.
2.
3.
4.
5.

näkökulmaotos (point of view -shot)
katsekuva (gaze shot)
kahden kuvan sarja, joka yhdistää katsomisen ja katsotun asian (eye-line shot)
yliolanotos (over-the-shoulder shot)
reaktiokuva (reaction shot)
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(Jahn 2003, F4.3.8.; Mikkonen 2010, 321–322.)24
Otostyypit esitellään analyysin yhteydessä. Otostyypin tunnistaminen ei vielä kerro
näkökulman tuottamisesta tarpeeksi, etenkään sarjakuvan tapauksessa: siksi analyysini
toimiikin siten, että tutkin otosten yhteydessä käytettyjä verbaalisia ratkaisuja sekä sitä,
kuinka sarjakuvan sekvenssit ja niiden temporaalisuus jäsentävät otoksia ja lopulta tuottavat
ruutua laajempien kokonaisuuksien mittaisia näkökulmaistettuja osuuksia.

Pääpiirteittäin voidaan siis erottaa sarjakuvakerronnan kolme eri tapaa ilmentää
henkilöhahmojen sisäistä maailmaa:

i)

jonkin henkilöhahmon havaintopisteestä esitetyt näkökulmaotokset tai
yliolanotokset, joissa visuaalinen informaatio on paitsi tietystä tilallisesta
pisteestä havaittu, usein myös suodattunut yhden tai useamman henkisen
suodattimen (ks. Rimmon-Kenan 1983/1991, 102–106) läpi

ii)

neutraalista tai yleisluontoisesta havaintopisteestä esitetyt otokset, joissa
ulkoisesti fokalisoiden näyttämällä henkilöhahmojen kasvokuvia ilmaistaan
heidän sisäistä maailmaansa

iii)

neutraalista tai yleisluontoisesta havaintopisteestä esitetyt otokset, joiden
kuvapinta ilmaisee visuaalisin keinoin subjektiivisia kokemuksia.

Esitettyjä keinoja voi yhdistellä, ja sarjakuvaruutu sisältää paljon muunkintyyppistä
informaatiota. Tässä pääluvussa analysoidaan enimmäkseen kahta ensimmäistä tyyppiä,
joskin tyypit limittyvät usein toisiinsa eivätkä ole kovin selvärajaisia tai puhtaana esiintyviä.

3.1 Näkemisen visualisointi
Sarjakuvalle on hyvin epätyypillistä käyttää jatkuvaa näkökulmaotoksen kaltaista visuaalista
fokalisaatiota, jossa siis esimerkiksi päähenkilön havainnot määrittäisivät kuvakulmaa
ruudusta toiseen. Mairowitzin ja Anyangon Heart of Darkness -sovituksessa on kuitenkin
valaiseva esimerkki tällaisesta kerronnasta, jossa fokalisoijan visuaalinen näkökulma hallitsee
24 Suomennokset Mikkosen lukuun ottamatta Baconin (2000) neljännestä tyypistä käyttämää
sujuvakäyttöisempää suomenkielistä termiä (Mikkonen puhuu “kuvakulma[sta] pään, olkapään tai selän
takaa”).
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koko visuaalista kenttää (kuva 1). Katkelmassa Kongoa pitkin seilaava Marlowe tutkailee
ympäristöään kiikarein, ja nähty maisema esiintyy kiikarin linssien läpi nähtynä. Mikkonen
on edellä mainittua artikkelia aiemmassa julkaisussaan nimennyt jonkin hahmon asemassa
katsomisen yhdeksi sisäisen fokalisaation mahdollisuudeksi (Mikkonen 2008, 310), tosin hän
mainitsee tyyppiesimerkkinä tapauksen, jossa lukija ohjataan omaksumaan jonkin hahmon
spatiaalinen asema ja siten ikään kuin katsomaan ympäristöä samasta näkökulmasta.
Katkelman ratkaisu rajata ruudut kiikarin linssien muotoon konkretisoi kyseisen asemoinnin
vielä selkeämmin kuin Mikkosen tyyppitapauksessa. Elokuvassa näkökulmaotos vaatii
tullakseen sellaisena ymmärretyksi ensin katsekuvan, joka antaa vihjeen tulkita seuraava otos
näkökulmaotokseksi, sarjakuva taas voi antaa saman vihjeen ainakin kahdella tavalla: joko
ensimmäisen persoonan tekstikerronnalla, joka implikoi myös ruudun olevan ensimmäisestä
persoonasta kuvattu, tai ruudun esimerkiksi kiikarien muotoon rakentamalla.

Heart of Darkness käyttää näin konkreettista fokalisaatiota vain satunnaisena tehokeinona, ja
ainakin elokuvatutkimuksessa jatkuvaa ensimmäisen persoonan näkökulmaa käyttävä
kerronta on nähty sikäli puutteellisena, että visuaalisen näkökulman jakaminen ei tarkoita
helppoa samaistumista, koska katsojan tarvitsee nähdä henkilöhahmon ilmeet ja reaktiot
ymmärtääkseen tämän tunteita (Bacon 2000, 199). Verbaalisella koodilla voidaan kuitenkin
elokuvan voice over -kerrontaa muistuttavalla tavalla tuottaa kerrontaan toinenkin taso, jossa
esimerkiksi ilmaistaan näkevän hahmon tunteita sen sijaan, että hänen kasvojensa reaktioita
kuvattaisiin. Heart of Darknessissa teksti jäsentää katkelmassa kuudesti toistuvaa
kiikariperspektiivin läpi nähtyä ruutua ja luo kiikarin läpi nähtyihin vaihteleviin kuviin
ajallisen tason kertoessaan Marlowen ajatuksia kiikareiden haravoidessa maisemaa.
Ajallisuuden lisäksi teksti tuo kuvan visuaalisen näkökulman yhteyteen ajatuksellisen
näkökulman. Näkeminen on periaatteessa kuvan ja kokeminen sanan vastuulla, joskin myös
nähdyn maiseman kuvaaminen voidaan tulkita kognitiivisen kokemuksen värittämäksi.
Etenkin viimeiset kaksi ruutua, joissa Marlowe näkee seipäiden päihin asetetut päät ensin
epäselvästi, sitten tarkasti, voidaan tulkita yhdeksi lukemisen yksiköksi, jonka funktio on
ilmaista Marlowen kokemus. Marlowe paitsi näkee ensin koristeiksi luulemansa päät tarkasti,
myös ajatuksissaan kiteyttää tekemänsä päätelmän lukijan katseen siirtyessä ensimmäisestä
toiseen ruutuun: “Now I saw these round knobs were not ornamental but symbolic. Food for
thought and for...vultures (HD2, ei sivunumeroa).”
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Vastaava katkelma on Conradin tekstissä laajempana:

You remember I told you I had been struck at the distance by certain attempts at
ornamentation, rather remarkable in the ruinous aspect of the place. Now I had
suddenly a nearer view, and its first result was to make me throw my head back as if
before a blow. Then I went carefully from post to post with my glass, and I saw my
mistake. These round knobs were not ornamental but symbolic; they were expressive
and puzzling, striking and disturbing—food for thought and also for the vultures if
there had been any looking down from the sky – – (HD1, 1932.)
Huomionarvoista kahden katkelman vertaamisessa on, että sarjakuvakatkelman neljän
ensimmäisen ruudun visuaalinen aines kuvailee Marlowen näköhavaintoja yksinkertaisesti
näyttämällä

ne,

jolloin

havainnointihetkeen

lyhyet

välittömästi

Marlowen

ajatuksia

liittymättömien

kuvaavat

tietojen

tekstit

keskittyvät

kertomiseen.

McCloudin

(1993/1994, 153–155) käsittein ensimmäisten neljän kiikariruudun aikana kuvan ja sanan
suhde on rinnakkainen yhdistelmä (parallel combination), jossa kuva ja sana liittyvät
toisiinsa vain osana kertomuksen kokonaisuutta, ei saman hetken kerrontatilannetta.
McCloudin typologiassa kyseinen yhdistelmätapa koskee toisiinsa näennäisesti liittymättömiä
kuvaa ja sanaa, mutta määrittelen kyseisen jakson sarjakuvasta tähän luokkaan, sillä yhteys
tulee kertomuksen kontekstista, ei kuva- ja sana-aineksen välittömästä sisällöstä. Lopun kaksi
ruutua ovat taas lähinnä kuvitusta sanapainotteiselle (word specific) kerronnalle. Marlowen
havainto on ymmärrettävissä pelkän tekstin avulla, mutta kuva muodostuu havaintoa ja
kokemusta konkretisoivaksi ja tarkentavaksi elementiksi, jolloin sen rooli osana ensimmäisen
persoonan kokemuksen kuvausta on olennainen. Bacon (2000, 203) erottaa elokuvan
näkökulmaotosten tyypeiksi pelkän visuaalisen näkökulman, henkisesti värittyneen
visuaalisen näkökulman ja kuvitelman. Vaikuttaa siltä, että fantasiamaisempaa kuvailmaisua
käyttävä sarjakuva harvoin käyttää puhtaasti pelkkää visuaalista näkökulmaa, vaan henkisten
kokemusten limittäminen siihen on pikemminkin normi.

Esitellessään fokalisaation tyyppejä ja tutkimushistoriaa Manfred Jahn yhdistää Henry
Jamesin metaforan kirjoittamisesta ikkunan läpi katsomisena uudempaan fokalisaation
teoriaan. Jahn esittää, että havainnon kohteen kuvailu asettaa lukijan havaitsijan positioon,
josta käsin maailmaa fokalisoidaan visuaalisesti, henkisesti ja emotiivisesti. Jahn käsittelee
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enimmäkseen kertomakirjallisuutta, mutta huomauttaa kylläkin ikkunateorian yhtäläisyydestä
elokuvataiteen kanssa; myös James piti kirjoittamista jossain määrin analogisena
maalaamiselle. (Jahn 2002, 247–250.) Jahnin kehittelyssä ja Jamesin metaforassa
kiinnostavaa on yhteys kerronnan ja näköaistin välillä, kaikesta siitä kritiikistä huolimatta,
mitä fokalisaation samaistamisesta näkemisen kanssa on ilmaistu. Yhteys selittää, miksi
esimerkiksi Hutcheon (2006) pitää niin mielekkäänä adaptaationkin typologisoimista telling–
showing-akselilla: on merkkijärjestelmä symbolinen tai ikoninen, taide on tietyssä mielessä
katsomista joko konkreettisesti näköaistilla tai mentaalisesti kielen symboleista käsin.
Näkeminen täytyy siis ymmärtää osin metaforisena. Jahnkin (2002, 251) kuvailee mallia
mentaalisen näkemisen moodiksi (mental mode of vision), jossa visio ylittää toki näköaistin
rajat.

Toisaalta kaunokirjallisuuden havainnon kohteita kuvaileva ja siten havaitsijan positiota
luova tekstityyppi toteutuu usein sarjakuvassa eri tavalla. Sarjakuvassa nähdyn maailman
sijaan jo ruudun tai kuvan sisältämä näkökulma määrittää fokalisoijan; maailman katsomisen
tavalla on konkreettiset ruudun rajaavat kehykset, jotka rajaavat myös mentaalisen
näkökulman. Tämän lisäksi toki tapa, jolla havainnot sitten ruudun puitteissa näkyvät, luo
katseeseen subjektiivisuutta. Havainnon kohteiden mahdollinen etualaistaminen tai
modalisoituminen (esimerkiksi jonkin efektin avulla) toisaalta tarkentaa ja määrittää
fokalisoijaa lisää. Vaikutus on joka tapauksessa molemminpuolinen havainnon kohteen ja
havaitsijan välillä, ja tätä tarkkailun asemaa Kai Mikkonen (2010, 304) kutsuu
havaintopisteeksi.

Kuperin The Jungle sisältää vastaavan jakson, jossa näkökulmaotoksen kaltainen visuaalisen
fokalisaation tyyppi toteutuu melko tyylipuhtaasti (kuva 2). Katkelmassa päähenkilö Jurgis
juoksee raivoissaan kohtaamaan vääryyksiä tehneen pomonsa Conradin. Visuaalisen
fokalisoijan asemointia ei pohjusteta samalla tavoin kuin edellisessä Heart of Darkness esimerkissä, vaan fokalisoija paljastuu vasta neljännessä ruudussa. Ensimmäisten kolmen
ruudun elokuvallisesti kuvattu Jurgisin fokalisoijaa kohti juokseminen tuottaa suoraan kohti
tulevan liikkeen vaikutelman, ja neljännessä ruudussa edellisten ruutujen fokalisoija paljastuu
Conradiksi. Sivu on kokonaan kuvin kerrottu, tekstiä ei käytetä ollenkaan. Kun jälleen
verrataan kahden katkelman tapaa kertoa sama tapahtuma, juuri fokalisaatiossa tapahtuu
vaihtelua:
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[Conrad] saw Jurgis as he crossed the threshold, and turned white. He hesitated one
second, as if meaning to run; and in the next his assailant was upon him. He put up
his hands to protect his face, but Jurgis, lunging with all the power of his arm and
body, struck him fairly between the eyes and knocked him backward. The next
moment he was on top of him, burying his fingers in his throat. (TJ1, 183.)
Teksti ei fokalisoi tapahtumaa Conradin kannalta visuaalisesti, vaan kertoja toteaa Conradin
näkevän Jurgisin tämän ylittäessä kynnyksen. Sarjakuvassa sitä vastoin näkemisen kuvaus
tapahtuu siten, että Conradin katse hallitsee ensimmäistä kolmea kuvaa. Katkelma on ainoa
kohta sarjakuvassa, jossa tätä visuaalisen fokalisaation tyyppiä käytetään – ratkaisua selittää
se, että Kuper on pääosin pitäynyt kolmannen persoonan romaanikerronnalle uskollisena ja
toteuttaa fokalisaation siten, että kuvissa ilmaistaan hahmojen subjektiivista kokemusta
samoin kuin romaanissa: hahmojen äänet sulautuvat toisinaan kolmannen persoonan
kerrontaan, mutta ei juurikaan ensimmäisen persoonan visuaalisesta näkökulmasta.

Sienkiewiczin Moby Dick käyttää ensimmäisen persoonan visuaalista näkökulmaa paljonkin,
joskin teoksen mimesistä pakoileva luonne vaikeuttaa kovinkaan varmojen havaintojen
tekemistä. Verrattaessa Moby Dickin sarjakuvakerrontaa Anyangon ja Mairowitzin Heart of
Darknessiin huomataan, että jälkimmäisen kuva-aineksen konventionaalisempi luonne
mahdollistaa myös ruutujen näkökulman lukemisen melko konventionaalisella tavalla. Moby
Dickissä on sitä vastoin monia ruutuja, joiden näkökulmaisuus on kompleksisempi ja vaikea
määritellä. Selviäkin tapauksia löytyy tosin paljon, ja Sienkiewiczin voi tulkita jopa rikkovan
ainakin elokuvakerronnan yhteydessä mainittua yleistä periaatetta siitä, ettei ensimmäisen
persoonan visuaalisesta näkökulmasta voi jatkuvasti kuvata tapahtumia. Realistisessa
sarjakuvakerronnassa kyseinen ratkaisu pistäisi oletettavasti enemmän silmään, mutta
Sienkiewiczin

Moby

Dick

vaatii

kollaasimaisuudessaan

mimeettisen

sarjakuvan

konventionaalisen lukutavan rikkomista.25

Visuaalinen näkökulma limittyy Moby Dickissä monessa otteessa henkiseen. Ensimmäisen
sivun ensimmäinen ruutu on yksi harvoista kohdista, joissa Ishmael itse näkyy sarjakuvassa –
pääosin tekstikerronta ja visuaalinen näkökulma kannattelevat Ishmaelin läsnäoloa tarinassa,
tuottavat vaikutelman jatkuvasta tietoisuudesta (ks. Mikkonen 2010, 304). Samalla sivulla
25 Ratkaisu on Sienkiewiczille tavanomainen. Murtosaari (1990, 29) kuvaa hänen aiemman Stray Toasters sarjakuvansa tyyliä “kuvalliseksi silppuisuudeksi”, josta kuitenkin “muodostuu oma ehjä kerrontatyylinsä,
joka jatkuu visuaalisena trippinä läpi [– –] neljän osan.”
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kuva ja sana kertovat samaa tarinaa Ishmaelin kokemuksista (kuva 3). Hänen hylkäämiensä
majatalojen kyltit näkyvät sivun alalaidassa pieninä kuvina, joiden päälle on vedetty rasti
hylkäämisen merkiksi. Myös ruutujen reunat ovat repaleiset: ratkaisun voi tulkita Ishmaelin
tajuntaa

heijastavaksi.

Ishmael

puhuu

menneisyydestään,

jolloin

sivulle

kootut

yksityiskohdat, repaleisten ruutujen sisältämät majatalojen kyltit, liittyvät laajempaan
sivukompositioon merkkeinä Ishmaelin muistoista. Hajanaisesta ja kollaasimaisesta
sivukompositiosta huolimatta kolmen majatalon kylteissä siirrytään lukusuunnassa oikealle
päin, eli romaanikerronnan aika vastaa sarjakuvakerronnan tilaa.

Ishmaelin näkymättömyydellä on tavallaan paradoksaalisesti vieraannuttava vaikutus, vaikka
visuaalisen näkökulman ajateltaisiinkin kuuluvan hänelle valtaosassa teoksen ruuduista.
Mikkosen mukaan sarjakuvaan luodaan tyypillisesti näkökulman yhdenmukaisuutta
näyttämällä kokeva henkilöhahmo toistuvasti osana kuvaa (Mikkonen 2010, 311). Ishmaelin
kohtaamat ihmiset nähdään hänen omin silminsä, mutta samaistuminen hänen näkökulmaansa
on vaikeaa, ainakin pelkän kuvan perusteella. Tekstikerronta kyllä tuottaa kertovan Ishmaelin
näkyviin, mutta tapahtumissa läsnäoleva kokija-Ishmael jää etäiseksi, ja muut tarinan hahmot
ovat keskeisempiä – toisaalta vaikutus ei ole ollenkaan sopimaton Moby Dick -adaptaatioon,
sillä romaanissakin Ishmael on ensisijaisesti tarkkailija kovinkaan aktiivisen protagonistin
sijaan. Joka tapauksessa Mikkosen oletus siitä, että päähenkilöön samaistuminen edellyttää
hänen runsasta näkyvyyttään kuvituksessa, vaikuttaa todelta. Visuaalinen näkökulma ei siis
välttämättä lähennä lukijaa henkilöhahmoon. Toisaalta Moby Dickin laajuus romaanina
edellyttää niin suuria leikkauksia juonen vaiheista, että kuvien väliseen tilaan jää liikaa
tarinallista sisältöä, jotta lukija pystyisi samaistumaan Ishmaelin kokemukseen, ainakaan
visuaalisen havainnoinnin tasolla. Moby Dickin sarjallinen eteneminen on McCloudin
(1993/1994, 74) luokittelussa enemmän kohtauksesta kohtaukseen -tyyppistä kuin sellaista,
jossa kuvien välillä on pienempi etäisyys (esim. toiminnasta toimintaan- ja hetkestä hetkeen tyypit). Sienkiewicz tekee suuria hyppäyksiä ruutujen välillä, mikä rikkoo liikkeen ja
elokuvamaisuuden vaikutelmaa ja johtaa pikemminkin kuvasarjaan kuin sarjalliseen
kerrontaan. Kaikesta huolimatta verbaalinen taso tuottaa sarjakuvaan pysyvän ”kertojan
tietoisuuden kehyksen” (Mikkonen 2010, 312), joten näkökulma ei katoa ainakaan sanan
tasolla.

Bal (1985/2009, 145) pitää näkökulman keskeisyyttä itsestään selvänä lähtökohtana ja
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luettelee elementtejä, jotka vaikuttavat näkökulmaan: ”– – asema suhteessa havaittuun
kohteeseen, valon kohdistuminen, etäisyys, aiempi tieto, psykologinen asennoituminen
kohteeseen – – (emt.).” Ensimmäiset luetellut asiat ovat puhtaasti visuaalisen havainnon
piirissä olevia ilmiöitä, ikään kuin tarinamaailmaan suhtautumisen tapoja varsin
konkreettisella tasolla. Ne on myös symbolisen alueella usein helppo vain jättää sanomatta,
kun taas sarjakuvan kohdalla informaation määrä on suurempi. Koska sarjakuva elokuvan
tavoin usein yksinkertaisesti asettaa lukijan tai katsojan nähtäväksi tarinamaailman joko
subjektiivisesta tai ainakin näennäisen objektiivisesta näkökulmasta, tieto valaistuksesta tai
katsojan suhteesta esineeseen ei saa ilmiselvällä tavalla merkitystä.

Onkin parempi ajatella, että kuvapinnan tulee olla joltain osin kohosteinen, jotta se voidaan
tulkita fokalisaation kannalta motivoituneeksi. Selkeästi visuaalisen fokalisaation kohdalla on
tosin helppo todeta, että tietty ruutu on pitkälti esimerkiksi yhden henkilöhahmon
näkökulmaotosta, jolloin nähty kuva vastaa kyseisen hahmon näköaistia. Tällaisessakin
tapauksessa eroja romaanikerronnan ja sarjakuvan välillä on, sillä kuva ei usein anna vihjettä
siitä, mikä osa siitä on relevantti hahmon kannalta – esimerkiksi romaani voi todeta hahmon
näkevän toisen hahmon hämärässä valaistuksessa huonosti, sarjakuvassa taas kyseisen
tapahtuman keskinäiset suhteet on vaikeampi yhdistää. Kuvan tilanteessa voi olla tunnelman
kannalta olennaista tietty hämäryys, ja lukija ei välttämättä näe epäselvän fokalisoidun
esittämisessä näköaistia mitenkään keskeisenä siinä missä romaanikerronta luo fokuksen
näköaistiin varsin yksiselitteisesti. Kuvassa on siis paljon sellaista ainesta, joka voi jäädä
täysin taustalle, etenkin jollei sitä piirretä karrikoidusti, jolloin yhteys esimerkiksi näköaistin
ja katseen kohteen hämäryyden välillä on selvä. Tästä sarjakuvan piirteestä saattaa johtua
juuri karikatyyrin ja korostetun ikonisuuden käyttö sarjakuvissa.

Sarjakuvassa näköaisti ei kuitenkaan usein ilmaise pelkkää visuaalista informaatiota
tarinamaailmasta, i.e. nähtyä, vaan visuaaliseen informaatioon liittyy tai sitä muokkaa
tiedollinen, tunteellinen, psykologinen tai ideologinen merkityssisältö. Kyseinen piirre on
yhtä lailla tyypillinen proosalle, kuten seuraava katkelma Heart of Darkness -romaanista
osoittaa:
The great wall of vegetation, an exuberant and entangled mass of trunks, branches,
leaves, boughs, festoons, motionless in the moonlight, was like a rioting invasion of
soundless life, a rolling wave of plants, piled up, crested, ready to topple over the
creek, to sweep every little man of us out of his little existence. (HD1, 1911.)
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Havainnot kasvillisuudesta heijastavat Marlowen pelonsekaista kunnioitusta Kongon
voimakasta luontoa kohtaan, mikä selviää etenkin katkelman vertauksesta (“like a rioting
invasion”). Ylipäätään tapa kuvata kasvillisuutta monenlaisista aineksista koostuvana suurena
massana on varsin inhimillinen tapa kertoa asiasta – kertoja-Marlowen ääni kiinnittyy kokijaMarlowen tuntemuksiin.

Vastaava katkelma on toteutettu sarjakuva-adaptaatiossa koko aukeaman kokoisella suurella
kuvalla, jossa on neljä kertovaa tekstipalkkia (kuva 4). Ensimmäisen sivun tekstit referoivat
kuvaa edeltävän hetken (laivaan astuminen) ja Marlowen tuntemukset laivasta hänen
astuttuaan siihen. Toisen sivun katkelmien tehtävä on kuvata Marlowen kokemuksia
aukeamaa dominoivasta synkästä massasta romaanin tavoin. Luonto näyttäytyy rajauksen ja
hahmottoman sävymaailmansa vuoksi todella seinänä. Kompositio saa henkilöhahmon
kokemusta ilmaisevan tehtävän, mikä on monien muiden esimerkkien tavoin jälleen osoitus
sarjakuvalle ominaisesta keinosta yhdistää fokalisoija kerronnan muotoratkaisuihin tavalla,
joka toteuttaa romaanissa välitettyä kokemusta visualisoiden sen nähdyn lisäksi myös
näkemisen tavalla, joka on tässä tapauksessa kokonaisvaltaisen musertava. Tähän
musertavuuteen liittyykin edellä mainittu kognitiivinen sisältö, joka limittyy puhtaaseen
visuaaliseen informaatioon. Marlowe todella näkee kasvillisuuden seinänä – romaanissa
vaikutelma on metaforisempi, sarjakuvan visuaalisuus houkuttelee konkreettisempaan
tulkintaan tai vähintäänkin kristallisoi Marlowen voimakkaan kokemuksen asiasta.

Marlowe seisoo lukijaan selin, mutta ratkaisu sopii Mikkosen ja Jahnin otostypologian
huomioihin. Jahnin kategorioista yliolanotos sisältää tällaiset kuvat – hän toteaa, että tämä
kategorian otokset eivät täysin sukella fokalisoijan näkökulmaan. Mikkonen (2010, 321)
syventää ajatusta toteamalla, että “[o]lennaista tekniikassa on luoda vaikutelma, että kuva
pitää osittain tai kokonaan sisällään henkilön näkökulman ja -kentän.” Mikkosen ajatus
soveltuu hyvin tehtyihin havaintoihin Marlowesta ja kasvillisuusmassasta. Sitä täytyy
kuitenkin edelleen syventää, jotta sivun koko fokalisoiva potentiaali tulee ymmärretyksi.
Verbaalinen koodi (kuvaus kasvillisuudesta) ohjaa lukijaa tulkitsemaan otoksen melko
vahvasti koetuksi ja siten nimenomaan kognitiivisesti värittyneeksi. Toisaalta kuvassa
kameran etäisyys Marloween on melko suuri, ja laivan osuus kuvasta on huomionarvoinen.
Kuvan tarkoitus ei ole pelkästään ilmentää Marlowen tuntoja kohtaamastaan luonnosta, vaan
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myös artikuloida niitä yksinäisyyden ja epävarmuuden tuntemuksia, joihin viitataan
aukeaman toisessa tekstikatkelmassa. Marlowen hahmo on kuvassa konkreettisesti yksin, ja
hänen kasvojensa näkymättömyys oikeastaan syventää vaikutelmaa ahdistuksesta, vaikka
ahdistuneiden kasvojen kuvaaminen olisi toinen tapa ilmentää kyseistä tunnetta. Poispäin
kääntynyt Marlowe on kuitenkin näin enemmän yksin kohtaamansa pimeyden kanssa, ja
enemmän yksin kolkossa laivassa, kun lukijakaan ei saa häneen kontaktia. Koko vaikutelmaa
syventää vielä tekstin vähyys ja jakautuminen melko symmetrisesti aukeaman kulmiin. Kuva
on kokonaisvaltainen ja staattinen, teksti temporaalinen ja dynaaminen, vähitellen kärjistyvä,
vaikka kyse on enimmäkseen kuvailusta eikä kertomuksen aika juurikaan liiku – tällainen
kahtalainen mekanismi päätyy luomaan monitasoisen kuvan pimeyteen astuvasta
Marlowesta.

Erilaisten otosten fokalisaation kannalta hedelmällisistä tulkintamahdollisuuksista huolimatta
muotoratkaisun ja tematiikan välillä ei tässä tapauksessa ole selkeän kausaalista yhteyttä, joka
toteutuisi aina esimerkiksi edellä kuvatun tyyppisissä otoksissa. Vanhan Classics Illustrated sarjan Moby Dick -sovitus esimerkiksi alkaa Heart of Darknessin aukeaman tavoin suuresta
maisemakuvasta, jossa on kuvattu Ishmael takaapäin kävelemässä Nantucketin kadulla.
Teksti ei kuitenkaan ohjaa luentaa etsimään kuvasta kognitiivisesti sävyttynyttä ainesta, eikä
kuvan asemointi-, rajaus-, väri- tai piirrosratkaisuissa ole mitään subjektiivisuuteen viittaavaa
siinä missä Heart of Darkness -aukeama on visuaalisesti ehdottomasti kohosteinen, etenkin
verbaalisen kerronnan antaman tulkinta-avaimen läpi katsottuna.

Kognitiiviset elementit limittyvät tyypillistä elokuvailmaisua vapaammin osaksi visuaalista
maisemaa ainakin Heart of Darkness -sovituksessa. Marlowe ryhmineen tarkkailee viidakkoa
jo ennen edellä analysoitua kohtaa (kuva 5). Kyseisen ruudun määrittäminen yliolanotokseksi
on jo vähemmän selkeää kuin aiemman aukeaman tapauksessa. Viidakon tummaan pintaan
muodostuu kuitenkin aavemaisia, suuria hahmoja, joiden voi tulkita olevan viidakossa asuvia
heimolaisia mutta joiden kuvauksen aavemaisuus kertoo katsojien emotionaalisesti
värittyneestä, subjektiivisesta vaikutelmasta. Sarjakuvan karikatyyrisyys ja mahdollisuus
kuvalliseen fantasiaan mahdollistaa tässä tapauksessa pelon näyttäytymisen hämärärajaisina
hahmoina, jotka katsovat pimeydestä. Teokselle keskeinen pimeyssymboliikka saa näin
yhden visuaalisen ilmenemismuodon lisää.
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Kognitiivisesti värittyneet näkökulmaotokset ovat edellä käsiteltyä tyypillisempi tapa limittää
fyysisesti nähty henkisesti koettuun. Heart of Darkness -sarjakuvassa on tavallista, että
etenkin Marlowe näkee kasvavan pelkonsa ja synkistymisensä myötä maisemassa aavemaisia
hahmoja. Lisäksi Marlowen luontomaisema näyttäytyy usein impressionistisena muotojen ja
harmaansävyjen kauhuna realistisen viidakon sijaan. Moby Dick -sarjakuvassa varsin suuri
osa ruuduista voidaan lukea Ishmaelin näkökulmaotoksiksi, sillä Ishmael ei itse juurikaan näy
ruuduissa.

Moby

Dick

-sarjakuvan

erityislaatuinen

ratkaisu

tekee

tavallaan

fokalisaatiotypologian käyttökelvottomaksi, sillä erityiset sisäisen fokalisaation keinot
näyttävät vaativan jonkinlaisen perustilan, josta erottuessaan subjektiivisuutta ilmaisevat
osuudet ovat tulkittavissa mielekkäästi. Kyseinen perustila olisi elokuvalle ja sarjakuvalle
tavallinen henkilöitä runsaasti ulkoisesti fokalisoiva tyyli, joka toisinaan näkökulmaotoksilla,
katsekuville, näiden yhdistelmillä, yliolanotoksilla sekä reaktiokuvilla sukeltaa henkilöiden
visuaaliseen, kognitiiviseen tai kumpaankin näkökulmaan. Lisäksi mahdollisuus vapaata
epäsuoraa esitystä muistuttavaan kerrontaan olisi subjektiivisten elementtien limittäminen
osaksi kerronnan yleistä, henkilöhahmojen ulkoista näkökulmaa (Bacon & Mikkonen 2008,
99). Verbaalinen kerronta toisaalta antaa mahdollisuuden lukea kuvia nimenomaan Ishmaelin
vaikutelmina – kuvista muodostuisi lähinnä näkökulmien pirstaleinen sokkelo, jos kyseessä
olisi kolmannen persoonan kertoja. Tulkitsijalta vaaditaan samanlaista pyrkimystä ymmärtää
sisäisen ja ulkoisen maailman epäselvä suhde kuin esimerkiksi William Faulknerin Ääni ja
vimma -romaanin (The Sound and The Fury, 1929) lukijalta, jonka täytyy suhteuttaa eri
näkökulmista kerrotut saman tarinan versiot toisiinsa ja niiden takana lymyävään
”objektiiviseen maailmaan”, mutta toisaalta myös ymmärtää kunkin fokalisoijan kokemuksia
subjektiivisina.

Näkökulman tuottamisen keinoja voi esiintyä näkökulmaotoksessa muitakin: edellä käsitelty
The Jungle -sarjakuvan näkökulmaotos kohti juoksevasta Jurgisista on häntä katsovan miehen
visuaalisesta näkökulmasta toteutettu ruutu, mutta ruutu toimii samalla Jurgisin tuntemuksia
heijastavana kasvokuvana. Fokalisointiin liittyvän materiaalin lisäksi ruutu sisältää
informaatiota Jurgisin asusteista ja säästä. Toisaalta minimalistinen rekvisiitta kohdistaa
lukijan huomion nimenomaan kahden subjektin väliseen dynamiikkaan: raivoavan Jurgisin ja
häntä yllättyneesti katsovan miehen havaintoihin. Jos visuaalinen aines olisi runsaampaa,
tunteiden ja havainnon kuvaus ei olisi samalla lailla keskiössä. Sama logiikka toimii pitkälti
myös romaanissa, jossa kuvaileva tekstityyppi motivoituu fokalisaation kautta etenkin
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tällaisissa toiminnallisissa kohtauksissa. Sarjakuvakatkelman tarinamaailman kuvaukseen
liittyvää ainesta (miljöökuvausta ja Jurgisin piirteiden kuvausta) vastaa romaanissa itse
hyökkäystä hieman edeltävä katkelma:
He ran like possessed, blindly, furiously, looking neither to the right nor left. - - His
eyes were wild and his hair flying, and he was breathing hoarsely, like a wounded bull - Within his soul it was like a roaring furnace; he stood waiting, waiting, crouching as if
for spring. (TJ1, 182.)
Katkelmassa on Jurgisin ulkomuotoon liittyvää visuaalista informaatiota, jonka tarkoitus on
kuitenkin kuvata hänen voimakkaita tuntemuksiaan. Kuvailulla on henkilöhahmon toimintaa
tiettynä

kertomuksen

hetkenä

selittävä

ja

syventävä

tehtävä,

eikä

kuvailu

ole

itseisarvoisempaa tarinamaailman elaborointia kuten vaikka aiemmin romaanissa:
The fertilizer works of Durham’s lay away from the rest of the plant. Few visitors ever
saw them, and the few who did would come out looking like Dante, of whom the
peasants declared that he had been into hell. (TJ1, 154.)
Toiminnallisen osuuden kuvailevia elementtejä motivoi siis henkilöhahmon tarkoitusperien ja
tuntemusten kuvailu toimintaa selittävinä tekijöinä. Tällöin ylimääräinen tai fokalisoimaton
kuvailu olisi redundanttia. Ainakin The Jungle -sarjakuva toteuttaa samaa periaatetta
informaation massan suhteen. Ajallisesti suurempia kokonaisuuksia referoivissa jaksoissa
myös visuaalisen informaation määrä on suurempi (esimerkiksi TJ2, 24–25) ja miljöö sekä
ajankuva syvenevät kertomuksen suurten linjojen edetessä. Kun taas keskitytään ajallisesti
tiivimpään sekvenssiin, kuten edellä analysoidussa hyökkäyskohtauksessa, visuaalinen
kerronta pelkistyy palvelemaan toimijoiden kokemuksen kuvausta. Sama periaate näyttää
romaanikerronnassa olevan kuvailun funktion muuttuminen kontekstoivasta välittömästi
selittäväksi.

Vastaavia osuuksia ei oikeastaan löydy Moby Dick- tai Heart of Darkness -sarjakuvista, mitä
selittänee niiden runsaampi verbaalisen kerronnan käyttö. Edellä analysoitu katkelma
Kuperin sarjakuvasta toimii pelkästään kuvakerronnan avulla, eikä sellaisia osuuksia ole
kahdessa muussa sarjakuvassa. Ilman sanaa kertovan sarjakuvan tarvitsee minimalisoida
kuvakerrontaa toiminnallisen osuuden kohdalla, jotta toiminta on erotettavissa taustasta.
Etenkin kun katkelmassa on vielä subjektiivisia aineksia jonkin verran, pelkistäminen on
niiden välittämiseksi tarpeen, sillä sana ei selvennä merkityksiä kuvan puolesta. Tällainen
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havainto tukee jo useasti todettua sanan ankkuroivaa roolia – moniselitteinen kuva tarkentuu
ja saa kerronnallisen funktion sanan avulla. Esimerkiksi Moby Dickin lopun kohtaus, jossa
Ahab heittää Moby Dick -valasta harppuunallaan on sarjakuvassa esitetty vain yhden kuvan
ja sen puitteissa tapahtumat kertovien tekstiosuuksien yhteistoiminnalla. Sitä vastoin The
Junglen toimintakohtauksessa kuvan rooli muuttuu kerronnallisesti itsenäiseksi.

Kuvan ja sanan yhteys mahdollistaa myös edellisistä poikkeavan tavan fokalisoida
näkökulmaotoksen avulla – keino muistuttaa Heart of Darkness -sarjakuvan yliolanotoksen
kohdalla todettua keinoa, jossa Marlowen kasvojen näkymättömyys vieraannuttaa hänet
lukijasta ja siten konkretisoi hänen yksinäisyytensä. Samassa sarjakuvassa on esimerkiksi
muutaman näkökulmaotoksen sarja, jossa Marlowen kasvoja ei myöskään näy (kuva 6).
Kasvojen

näkymättömyyshän

on

tietysti

välttämätöntä

näkökulmaotoksessa,

mutta

huomionarvoista onkin Marlowen jalkojen näkyminen kuvassa, mikä tekeekin tästä
näkökulmaotoksesta epätyypillisen. Ympäristön havainnoinnin ja kokemisen sijaan
Marlowen katse kohdistuu hänen omiin jalkoihinsa – informaatioarvoa kuvalla ei ole
Marlowen kannalta, mutta katseen implikaatiot yhdistettynä verbaaliseen kerrontaan päätyvät
jälleen kuvaamaan Marlowen ahdistusta. Henkinen sisäänpäin kääntyminen artikuloituu
kuvassa fyysisesti suljetun tilan ja omaan itseen käpertymisen muodossa: fyysinen saa
henkisiä ulottuvuuksia, ja näin näyttävä moodi ilmaisee kertovan moodin merkityksiä
konkreettisessa muodossa.

The Jungle -sovitus ei juurikaan sisällä muutamaa mainittua kohtaa lukuunottamatta
visuaalisen näkemisen ja kognitiivisen sisällön yhdistäviä osuuksia. Tätä selittänee kyseisen
sarjakuvan

tapa

jäsentää

tarinamaailmaa

ensisijaisesti

katsekuvin

ja

puolikuvin

näkökulmaotosten sijaan. Ratkaisu on perinteisen sarjakuvamainen, vaikka Kuperin
visuaalinen tyyli onkin muutoin omaperäinen. Lisäksi The Jungle on teoksista ainoa
kolmannessa persoonassa kerrottu, joten päähenkilön runsas näkyvyys voi selittyä sitäkin
kautta. Kahden muun sarjakuvan tekstikerronta on minämuotoista, jolloin kuvallinen aines
voidaan suoremmin tulkita kokevan minän tajunnaksi, eikä päähenkilön tarvitsekaan siksi
toistua runsaasti katsekuvina.

Heart of Darkness -sovituksen runsaat näkökulmaotokset ovat luonteva ratkaisu sarjakuvan
laajahkon ja romaanin pienehkön volyymin vuoksi, jolloin aikaa ei tarvitse tiivistää yhtä
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paljon kuin kahden muun sovituksen tapauksessa, ja kerronnan ja kerrotun samanaikaisuus tai
hidastettu kerronta on tavallisempaa. Moby Dick tiivistää muita selkeästi laajemman
romaanin hyvin lyhyeen tilaan, mutta näkökulmaotoksiksi tulkittavissa olevia ruutuja on silti
paljon, mikä taas johtuu sanan runsaasta roolista juonellisena ankkurina, jonka puitteissa
kuva on hyvin vapaa.
David Herman (2009, 108) toteaa sarjakuvalle olevan mahdollista varsinaisen tarinamaailman
lisäksi ihmisten henkisten maailmoiden näyttäminen. Hermanin esimerkissä on kyse
täydellisestä hyppäyksestä henkilöhahmon kuvitelmien maailmaan. Tämä on myös Baconin
(2000, 203) teorian kolmas näkökulmaotoksen tyyppi. Fiktion objektiivinen maailma ja
hahmojen subjektiiviset maailmat voivat kuitenkin ilmetä asteittain sen sijaan, että
esimerkiksi tietty ruutu olisi puhtaasti toiseen kuuluva. Kuvitelmat ja toiveet voivat limittyä
osaksi näennäisen objektiivista maailmaa – sisäisestä maailmasta puhuminen viittaa
subjektiivisten kokemusten vaikutukseen muussakin kuin puhtaan kuvittelun mielessä, ja
maailma siis koskee oikeastaan kaikkea visuaalisesta fokalisaatiosta emotiiviseen ja muulla
tavoin värittyneeseen kokemiseen.

3.2 Katsekuvat subjektien kuvaajina
Henkilöhahmojen luonteesta, ajatuksista ja tuntemuksista päästään verbaalisesti suoraan tai
epäsuoraan esitetyn lisäksi ehkä tyypillisimmin selville katsekuvien avulla. Katsekuvilla
tarkoitetaan yksinkertaisesti sellaisia ruutuja, joissa henkilöhahmojen kasvot ovat kuvan
keskiössä. Kasvot kuvataan siten, että implisiittisesti henkilöhahmo katsoo jotakin kohdetta,
jota ei kuitenkaan näy. Reaktiokuva on taas sellainen katsekuva, joka ei keskity näkemisen
hetkeen vaan siitä seuraavaan reaktioon kuten yllättymiseen. (Mikkonen 2010, 321–322.)
Mikkosen typologia koskee vain visuaalista näkökulmaa, ja siksi siinä ei ole huomioitu
lainkaan sellaista kasvokuvaa, jossa keskeistä ei ole katsominen vaan reaktio johonkin eivisuaaliseen, minkä tarkoituksena on välittää katsojalle tai lukijalle henkilöhahmon tunteet
näyttämällä hänen kasvojensa ilme.
Suoraan ”kameraan” katsovan henkilöhahmon tapauksen Kress & van Leeuwen (1996/2006,
117–118) määrittelevät käsitteellä demand image, jonka tarkoitus ainakin kuvakirjassa on
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Mirja Kokon (2010, 13) mukaan kutsua katsoja jakamaan henkilöhahmon tunnetila. The
Jungle -sarjakuvan Jurgis esittääkin lukijalle muutamaan otteeseen tällaisen kutsun, mutta
esimerkiksi edellä analysoitu kuva, jossa ovat Ahabin suoraan kameraan katsovat kasvot,
kutsuvat Ahabin tuntemusten sijaan jakamaan kokemuksen hänen edustamastaan (muiden
kokemasta) tunnetilasta tai symboliikasta. Toisaalta suora katse voidaan tulkita Ishmaelin tai
miehistönkin näkökulmasta koetuksi – molemmat tulkinnat ovat toki lukuprosessissa yhtä
lailla valideja ja epäilemättä aktiivisia. Kumpikaan sarjakuva ei ota lukijaan kontaktia aivan
kuvakirjamaisen läheisesti ja eksplisiittisesti, vaan teosten perusluonne on fiktion
itsenäisyyden ja illuusion säilyttävä.

Heart of Darkness -sarjakuvassa suoraan kameraan katsovat hahmot ovat yleensä selkeästi
tulkittavissa näkökulmaotoksiksi, joita pohjustetaan havaintoa kehystävällä tekstikerronnalla:
”Dark human shapes could be made out in the distance. Along the lighted shore moved a wild
and gorgeous apparition of a woman. (HD2, ei sivunumeroa)” Tekstiä seuraa muutaman
pienen ruudun sarja, jossa nainen sitten kääntyy kohti Marloweta. Lopulta hahmot kohtaavat
toisensa silmästä silmään, ja aukeaman toinen sivu on kokonaan suurta kuvaa, jossa nainen
katsoo Marloweta eli kameraa suoraan. Conradin tekstin ”apparition of a woman” on kuvattu
toisella sivulla suurena kokonaisvaltaisena ja taustaan sulautuvana hahmona, mikä on osuva
tapa visualisoida pohjatekstin mystifioiva kuvaus:

She walked with measured steps, draped in striped and fringed cloths, treading the
earth proudly, with a slight jingle and flash of barbarous ornaments. – –. And in the
hush that had fallen suddenly upon the whole sorrowful land, the immense wilderness,
the colossal body of the fecund and mysterious life seemed to look at her, pensive, as
though it had been looking at the image of its own tenebrous and passionate soul. Her
face had a tragic and fierce aspect of wild sorrow and of dumb pain mingled with the
fear of some struggling, half-shaped resolve. – – She looked at us all as if her life had
depended upon the unswerving steadiness of her glance. Suddenly she opened her
bared arms and threw them up rigid above her head, as though in an uncontrollable
desire to touch the sky, and at the same time the swift shadows darted out on the earth,
swept around on the river, gathering the steamer into a shadowy embrace.
A
formidable silence hung over the scene. (HD1, 1934–1935.)
Conradin kuvaus naisen ilmeestä on sarjakuvassa yksinkertaisesti otettu lähtökohdaksi, jonka
pohjalta on tehty yhdenlainen visualisaatio naisesta sellaisena kuin hän Marlowelle
näyttäytyy. Conradin vuolaasti kuvaileva teksti on jälleen pelkistetty yhteen tekstipalkkiin,
jossa annetaan kehys tulkita seuraavia ruutuja subjektiivisten vaikutelmien näkökulmasta. Itse
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kuvailu on näyttävän kuvan tehtävänä. Kuva ilmaiseekin Conradin tekstissä mainittuja
piirteitä. Nainen on elimellisessä yhteydessä maahansa ja sen luontoon, mikä näyttäytyy
taustan ja siitä erottuvan hahmon symbioosina. Lisäksi naisen surullisen ilmeen
runsasadjektiivisen kuvauksen toisintaminen katsekuvana on vaikeasti eriteltävissä. Joka
tapauksessa kasvot ovat realistisen syvät ja monisäikeiset, eivät Eisnerin mallin tyylisesti yhtä
luonteenpiirrettä välittävät.

The Jungle tuottaa useassa kohdassa tietoa Jurgisin sisäisestä elämästä kuvallisesti ulkoisen
fokalisaation avulla. Kuvassa 7 näkyy, kuinka visuaalinen koodi saa jälleen selittäjänsä
sanasta. Sivulla on viisi samasta asemasta Jurgista kuvaavaa ruutua, joista kukin lähenee
Jurgista aina hieman edelliseen verrattuna. Tästä syntyy Jurgisin tuntemusten etenemisen
vaikutelma, jota selittävät kuvien välissä olevat toisenlaiset ruudut. Ensimmäinen ruutu
referoi vankilaan joutumisen, seuraava esittää Jurgisin reflektiota siihen johtaneesta teosta,
kolmannessa pohditaan teon seurauksia ja neljännessä kristallisoituu tuomion vakavuus ja
peruuttamattomuus, kun muistoista ja kuvitelmista siirrytään suoraan näkökulmaotokseen,
joka toteutuu kaltereiden läpi. Kuvasarjan väleissä tapahtuva alati Jurgisiin tarkentava kamera
ilmaisee Jurgisin epätoivoa tilanteen edessä: mitä lähempänä Jurgisin kasvoja lukija on, sitä
enemmän Jurgisin tunne etualaistuu kunnes lopulta hänen silmissään palava tuli tulee kuvan
keskiöön ja viimeistelee vaikutelman subjektiivisuudesta. Epätoivon kuvaukseksi katkelma
on yksiselitteistä lukea verbaalisen kerronnan vuoksi, jossa kolmannen persoonan kertojan
ääneen limittyy voimakkaasti Jurgisin subjektiviteetti: ”Ten thousand curses upon them and
their law. – – He had been a fool!” Katkelmissa on selkeästi Jurgisin kokemuksiin perustuva
sävy,

joka

antaa

kehykset

Jurgisin

kasvokuvien

tulkitsemiselle.

Vastaavanlainen

tarkennusefekti on käytössä toistuvasti nimenomaan Jurgisin ahdistusta kuvaavissa kohdissa.

Samalla tavoin tarkennusta emotionaalisen latauksen kuvaajana käytetään Heart of Darkness
-sarjakuvan alun kehyskertomuksen osuudessa, jossa Marlowe on aloittamassa kertomustaan
matkastaan (kuva 8). Marlowelle 'pimeyden sydämen' epäilemättä kiteyttävä nimi Kurtz on
viimeisen ruudun ainoa tekstiosuus, ja viimeinen ruutu on huomattavasti kahta edellistä
suurempi. Marlowe valmistautuu kertomaan synkästä matkastaan ja kiteyttää kertomuksensa
tarkoituksen sen vaikuttavimpaan osaan, Kurtziin. Kuvakerronta seuraa tekstikerronnan
logiikkaa, vaikka The Jungle -sarjakuvan tapaan kerronta ei artikuloikaan Marlowen
tunnelmia yhtä (tarpeettoman) selkeästi kuin Jurgisin.
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3.3 Lintuperspektiivistä näkökulmattomuuteen

Näkökulman subjektiivisuuteen liittyvät tietysti myös tapaukset, joissa se neutralisoituu.
Ylhäältä lintuperspektiivistä hahmoja tai miljöötä kuvaava kamera-ajo on tavallinen tapa
aloittaa elokuva (Chatman 1980, 132) ja samalla myös yksi elokuvan harvoista keinoista
esittää maailma ainakin jokseenkin objektiivisesta kokonaisnäkökulmasta. Heart of Darkness
-sarjakuva hyödyntää muutamalla aukeamalla lintuperspektiiviä, mutta muut kaksi sarjakuvaa
pitäytyvät enimmäkseen puoli- ja lähikuvissa (käsitteistä ks. Herkman 1998b, 28–29; Eisner
1986, 42). Kertojan ja kerronnan tasojen kannalta lintuperspektiivin määrittely on
ongelmallista. Tavallisesti elokuvassa kamera näyttäisi maiseman, johon pian alkavan
elokuvan tapahtumat sijoittuvat. Ratkaisun voi ajatella tavaksi avata katsojalle pääsy
miljööhön, joka saa elämän varsinaisen kertomuksen alkaessa. Sarjakuvissa käytetään
kuitenkin lintuperspektiiviä useammin ja sen käyttö ei tarkoita välttämättä etääntymistä
kertojasta tai hahmoistakaan.

Heart of Darkness käyttää lintuperspektiiviä keskellä sarjakuvaa, joskin funktio on pitkälti
sama kuin elokuvallisessa lintuperspektiivissä, uuden maiseman esittely (kuva 9). Toisaalta
lintuperspektiivi toimii myös toisenlaisessa dramaattisessa funktiossa, joka saa motivaationsa
verbaalisesta kerronnasta (kuva 10). Jälkimmäisessä tapauksessa Marlowe tutustuu
imperialismin moraalittomuuteen ja ennustaa: ”I foresaw that in the blinding sunshine of that
land I would become acquainted with a rapacious and pitiless folly (HD2, ei sivunumeroa).”
Romaanissa kohtauksen vaikutus selitetään laajemmin kirjallisesti:

My idea was to let that chain-gang get out of sight before I climbed the hill. You know
I am not particularly tender; I've had to strike and to fend off. I've had to resist and to
attack sometimes—that's only one way of resisting—without counting the exact cost,
according to the demands of such sort of life as I had blundered into. I've seen the
devil of violence, and the devil of greed, and the devil of hot desire; but, by all the
stars! these were strong, lusty, red-eyed devils, that swayed and drove men—men, I
tell you. But as I stood on this hillside, I foresaw that in the blinding sunshine of that
land I would become acquainted with a flabby, pretending, weak-eyed devil of a
rapacious and pitiless folly. How insidious he could be, too, I was only to find out
several months later and a thousand miles farther. For a moment I stood appalled, as
though by a warning. (HD1, 1901.)
Sarjakuvassa kohtaus on toteutettu silmiinpistävän minimaalisella verbaalisella kerronnalla –
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ainoastaan viimeinen kolmesta ruudusta sisältää lyhennelmän Marlowen ennustuksesta, ja
edellisellä sivulla Marlowen ajatuskuplissa on myös kohtausta taustoittava, kauhistunut
kuvailu vangituista: “I can see every rib...the joints of their limbs are like knots in a rope.”
Kolmen lintuperspektiivikuvan sekvenssin teho perustuu kuvien väliseen pieneen eroon, joka
toimii elokuvan hidastusefektiä muistuttavana keinona. Kahden ensimmäisen kuvan ajan
Marlowe vain tarkkailee ohikulkevaa joukkoa, ja viimeisessä hän sanallistaa tuntemuksensa.
Lopun kertova osuus yhdessä edeltävän sivun kauhistumisen kanssa antaa edeltäville
ruuduille implisiittisen uhkan vaikutelman Marlowen näkökulmasta, vaikka sanan tasolla
mitään ei kerrota. Tällainen minimalismi fokalisaation toteuttamisessa muistuttaa aiemmin
analysoitua kohtausta, jossa Marlowe katsoo synkkää kasvillisuusmassaa. Tässäkin
kohtauksessa sivun kompositio on latautunut ja tunnelmaltaan tihentyvä. Toinen selkeä
yhtäläisyys on juuri lintuperspektiivin mahdollistama kasvojen näkymättömyys, joka koskee
niin Marloweta kuin muita hahmoja. Edellisellä sivulla kasvot kyllä näkyvät, ja Marlowen
kasvoilla on tuolloin reaktiokuvana toimiva kauhistunut ilme hänen nähdessään vangitut.
Lintuperspektiiviosuuden hahmottomuus taas tematisoituu yksinäisyyttä ja ahdistusta
kuvaavaksi juuri siksi, koska lukija ei näe hahmoja. Vanginvartija on näkymättömissä
edelliselläkin sivulla, mikä pitää hänet täysin vieraana, uhkaavanakin tekijänä myös toisen
sivun lintuperspektiivikuvan puitteissa.

Poissaolo tematisoituu fokalisaation kannalta selvästi useissa kohdin Heart of Darkness sarjakuvassa, eikä vastaavaa keinoa käytetä kahdessa muussa sarjakuvassa. Keino vaikuttaa
verbaalisen kerronnan osalta nimenomaan sarjakuvalle ominaiselta, sillä elokuvassa
kohtauksen voisi toteuttaa vain voice over -kerronnalla. Elokuvan määrätyllä nopeudella
jatkuvasti eteenpäin liikkuva luonne ei kuitenkaan mahdollista toteutusta, jossa kolme
liikkumatonta kuvaa yhdistyy sekvenssiksi, vaan ruutuja on vääjäämättä sekunnissa 24, eikä
kuviin juuri pysähdytä.26 Kuvien dynamiikka perustuu tällaisissa kohdissa juuri siihen, että
viimeisessä ruudussa tilanne kulminoituu kuvan edetessä ja sanan tullessa mukaan
kerrontaan. Elokuvassa sekvenssiä vastaa aika, mutta aika on käytännössä jatkuvaa ja
saumatonta siinä, missä sarjakuvan sekvenssi on jaksotettua ja siten erityisellä tavalla
dynaamista. Vaikka sarjakuva on siis sarjallista taidetta, nimenomaan sarjan implikoima

26 Poikkeuksia on toki aina. Esimerkiksi Chris Markerin Kiitorata (La jétee, 1962) on elokuva, joka koostuu
lähes pelkästään liikkumattomista kuvista. Kuviin tosin kohdistuu kameraliikettä jonkin verran. Elokuvan
hätkähdyttävin hetki onkin muutaman sekunnin kohta, jossa kuva muuttuu liikkuvaksi.
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ruutujen välinen yhteys voi asettua melko jännitteiseen asemaan yksittäisiin kuviin nähden.
Kuvien yksittäiset ominaisuudet vaikuttavat siis sarjan toimintaan samoin kuin sarjallisuus
antaa avaimen kuvien lukemiseen.
Täysin perspektiivittömän kuvan mahdollisuus on elokuvassa kyseenalainen, sillä kameran
täytyy aina sijaita jossakin paikassa (Mikkonen 2010, 310). Romaanissa taas kertojan ei
tarvitse asemoitua johonkin tiettyyn havaintopisteeseen välttämättä lainkaan, vaan hän voi
olla tilallisesti määrittymätön. Mikkosen mukaan myös sarjakuvassa näkökulmattomat kuvat
ovat harvinaisia, mutta hän luettelee joitakin sellaisten kuvien mahdollisuuksia:
– – kaksiulotteisia pintakuvia, joissa ei ole sisäänrakennetun näkökulman
ikkunavaikutelmaa. Tällaisia voivat sarjakuvissa olla esimerkiksi koristeelliset kuvat,
tyhjät, tai pelkkää väriä sisältävät paneelit tai kuvakehykset, joissa on pelkästään
puhe- tai ajatuskuplia – – Samalla tavoin toimivat käsitteelliset kuvat tai tekniset
(”objektiiviset”) piirrokset, kuten kartat, kaaviot, taulukot ja geometriset kuviot.
(Mikkonen 2010, 310.)
Mikkosen mukaan perspektiivittömät kuvat ovat yleensä hyvin rajatussa tehtävässä
esimerkiksi unikuvina tai näkemisen vaikeutta tematisoivina kuvina (emt., 311). Tutkielman
kohdeteksteissä tällaisia keinoja ei juurikaan käytetä, sillä esimerkiksi Heart of Darkness sarjakuvan karttakuva (HD2, ei sivunumeroa) on selkeästi diegeettinen, tarinamaailmaan
luontevasti kuuluva osa, joita hahmojen voi ajatella katsovan. Kyse on siis pikemminkin
näkökulmaotoksesta.

Muutamasta poikkeuksesta näkyvin on Moby Dick -sarjakuvan tapa limittää Ishmaelin
informatiiviset digressiot valaanpyynnistä ja valaista ylipäätään osaksi kertomusta. Ratkaisu
on sovituksen lyhyyttä ajatellen epäkonventionaalinen, sillä digressiot eivät kuulu tarinan
pää- tai sivufunktioihin, vaan ovat miljöötä ja maailmaa syventäviä ja taustoittavia osuuksia,
joilla toisaalta on kyllä volyymin näkökulmasta suuri rooli Melvillen romaanissa. Yhden
sivun osuus valaiden tyypeistä ja niiden pyynnistä sekä käsittelystä (kuva 11) on korostetun
kaksiulotteinen ja antaa nimenomaan käsitteellisen, muusta tarinasta irrallaan olevan
vaikutelman. Värimaailma ja komposition tyyli muuttuvat selkeästi perinteisemmiksi
Ishmaelin käydessä tietoa läpi kertomuksen sijaan. Samoin aiemmin sarjakuvassa Ishmael
selventää länsimaisen ja itämaisenkin kulttuurin valasmytologiaa kertomalla Pyhästä
Yrjänästä, Vishnusta, Herkuleesta ja Joonasta – pääjuoneen kuulumaton taustoittava osuus on
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jälleen kaksiulotteinen, jopa korostetun seinamaalausmaisella tavalla myyttien ikiaikaisuuden
korostamiseksi (mikä on jälleen tyyppiesimerkki Mikko Lehtosen ja kumppaneiden
esittämästä intermediaalisten kerrostumien toteutumisesta osana uutta teosta). Molempia
sivupoluilla kulkevia osioita kuitenkin yhdistää kertomuksen juoneen kuvan symboliset
elementit, vaikka sävyt, värit ja rajaukset erottuvatkin muusta kerronnasta. Valaiden hampaat
reunustavat näitäkin ruutuja, ja myyttikertomuksessa valaan muoto sulautuu sivun reunojen
tummuuteen ja valaasta tulee olemukseltaan epäselvä, yleinen ja kaikkia myyttisiä hahmoja
yhdistävä tekijä. Ratkaisu on yhtenäinen muun symbolisen kuvaston, kuten Ahabin toistuvan
katsekuvan, kanssa. Linda Cahir (2006, 18) tulkitsee Moby Dick -romaanin sivupoluilla
harhailevat osiot Melvillen tapana kuvata kertovan ihmismielen tapaa assosioida vapaasti
monenlaisia asioita tiiviin ydintapahtumiin keskittyvän kertomuksen sijaan – ratkaisu voidaan
tällaista tulkintaa mukaillen jälleen liittää mielen ja tajunnan näkymiseen sarjakuvassa. Cahir
(emt., 18–19) harmittelee, ettei yksikään elokuvasovitus sisällä digressioita. Sienkiewiczin
sarjakuva lienee siis tässä mielessä poikkeuksellinen Moby Dick -sovitus ylipäätään.

Moby Dick -sarjakuvassa hyödynnetään käsitteellisiä kuvia myös osana pääjuonta, ainakin
osuudessa, jossa Pequodin kerrotaan löytäneen ja tappaneen neljä valasta matkallaan kohti
Moby Dickiä (kuva 12). Ishmaelin myyttikertomusta muistuttavalla tavalla piirretyt valaat on
numeroitu – informaatio tuo jatkuvan valasjahdin näkyviin tilaan, jota dominoi koko ajan
lähenevää tragediaa ennustavan Fedellahin katsekuva. Ahabin reaktion kerrotaan olevan
uhmakas, ja jälleen toistuva katsekuva tukee tätä vastakkainasettelua individualistisen,
kohtaloa uhmaavan Ahabin ja kohtaloa edustavan ennustajan välillä. Kasvokuvan
symboliarvo korostuu sen repeilevän ja entistä epäselvemmän ulkomuodon vuoksi – näin
vastakkainasettelu

saa

vielä

temaattisemman

painotuksen

verrattuna

mimeettisiin

henkilöhahmoihin, joille olisi tulkittavissa toissijainen temaattinen sisältö. Sarjakuvan muoto
siis etualaistuu ilmaisemaan teemoja.

The Jungle -sarjakuvassa perspektiivitöntä ainesta hyödynnetään vain yhdessä kohdassa.
Kyseisellä aukeamalla ruudut on upotettu taustaan, joka muistuttaa autenttista vanhaa tehtaan
elämää esittävää kuvakokoelmaa. Tausta sijoittuu kohtaan, jossa Jurgis on aloittamassa työt
Amerikassa tehtaalla, ja tausta toimiikin tunnelmaa ja miljöökuvaa syventävänä viittauksena
1900-luvun alun Yhdysvaltoihin ja tehdastyöhön. Viittaus on intermediaalinen samassa
mielessä kuin kubismin tuominen osaksi sarjakuvan ilmaisukieltä, mutta tässä tapauksessa
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viittaus ei sulaudu osaksi uutta teosta kovinkaan kiinteästi, vaan on selkeästi taustalla
irrallisena viitteenä menneeseen. Myös informaatioarvoa taustalla on, sillä se toimii
välittömänä aikalaisdokumenttina, joka antaa syvyyttä tiiviille teokselle ja kytkee kuvalliselta
ilmaisultaan melko epärealistisen sarjakuvan suorempaan yhteyteen aidon historiallisen ja
yhteiskunnallisen kontekstin kanssa.
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4 Visuaalinen maisema tajunnan karttana
4.1 Subjektin muut visuaaliset indikaattorit
Näkökulmaotokset on helppo määritellä tietyn hahmon pään sisältä katsotuiksi. Myös
visuaaliseen informaatioon limittyvä subjektiivinen aines selittyy näkökulmaotoksen tai
yliolanotoksen tapauksessa suoraviivaisesti: nähty, objektiivinen maailma näyttäytyy katseen
ja tajunnan määrittämissä rajoissa lukijalle. Sarjakuvan tapauksessa objektiivinen saa
rinnalleen hyvinkin subjektiivisia elementtejä, jotka on usein tarkoituksenmukaista tulkita
kirjaimellisen sijaan metaforisen periaatteen avulla. Edellisessä luvussa käsiteltyjen
näkökulmaotosten lisäksi näkökulma laajassa merkityksessään ilmenee potentiaalisesti monin
tavoin sarjakuvassa, myös visuaaliselta asemoinniltaan neutraaleissa kohdissa. Moby Dick sarjakuvassa käytetään esimerkiksi värejä tuntemusten indikaattoreina Pequod-laivan
kohdatessa Bachelor-nimisen aluksen (kuva 13). Henry Bacon (Bacon & Mikkonen 2008, 97)
esittää elokuvassa esimerkiksi musiikin, värien, valojen ja muiden keinojen voivan
”modalisoida kokonaisvaikutelman ilmentämään jonkun henkilön tai kertojan tuntoja
kyseisessä tilanteessa”. Modaalisuus on sopiva käsite, sillä se implikoi tilanteen sävyttymistä,
joka voi olla asteittaista, eikä ole tarpeen määrittää näkökulmaa keskeisesti jonkin hahmon
näkökulmaksi. Myöskään visuaalista näkökulmaa modalisaatio ei edellytä. Värien käyttö on
visuaalinen versio romaanissakin mainitusta kontrastista:
And Ahab, he too was standing on his quarter-deck, shaggy and black, with a stubborn
gloom; and as the two ships crossed each other's wakes—one all jubilations for things
passed, the other all forebodings as to things to come—their two captains in
themselves impersonated the whole striking contrast of the scene. – – And thus, while
the one ship went cheerily before the breeze, the other stubbornly fought against it;
and so the two vessels parted; the crew of the Pequod looking with grave, lingering
glances towards the receding Bachelor; but the Bachelor's men never heeding their
gaze for the lively revelry they were in. (MD1, 466–467.)
Bachelorin naurava ja iloitseva miehistö on sarjakuvassa esitetty selvärajaisesti kirkkain
punaisen väriskaalan sävyin, kun taas Ahabin alaisuudessa palvelevat näyttäytyvät
sinimustana taustaan sulautuvana massana. Romaanissa kapteenien personifioima kontrasti
näyttäytyy miehistön rinnastettuna kuvauksena. Värit ja piirrosjälki tukevat toisten iloisista,
toisten surullisista ilmeistä ja masentuneista asennoista tulevaa kontrastin vaikutelmaa.
Ishmael kuvaa romaanissa näköhavainnoillaan miehistöjä, ja sarjakuvassa näköaistiin liittyy
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muita visuaalisia elementtejä.

Teksti kuvailee vain ensimmäistä miehistöä, ja tekstikatkelmat sijoittuvat ylemmän kuvan
sisään. Kolmas tekstikatkelma sijoittuu jo puoliksi omaksi ruudukseen erotetun Ahabin
kasvokuvan päälle ja kertoo Bachelorin kapteenin tarjouksesta Ahabin miehistölle.
Tekstikerronnan asemointi seurailee tapahtumien kulkua, ja seuraava ruutu onkin tavallaan
Ahabin omaisuutta: hänen ääntään siteerataan tekstipalkissa samalla kun kuvitteellinen
kamera siirtyy kuvaamaan hänen masentunutta miehistöään. Ahabin päättäväinen ja
pahaenteinen lausunto riittää selittämään miehistön jo kuvakerronnassa ilmeisellä tavalla
näkyvän ahdistuksen: ”Thou art a full ship and homeward bound, thou sayest; Well, then, call
me an empty ship…and outward bound.” Ahabin lausunto ei toisaalta ensisijaisesti selitäkään
miehistön tunteita, vaan kiteyttää vallan, joka kapteenilla miehistöönsä nähden on. Kuvan
synkkä väritys ja alaspäin luodut kasvokuvat voidaan lukea alistuvana reaktiona kapteenin
toteamukseen. Vaikutelmaa syventää entisestään Ahabin kasvokuvana käytetty, edellä useasti
toistunut sama ruutu. Päätöksen tekevän Ahabin ääni ei siis välity inhimillisen kapteenin
toteamuksena tietyssä hetkessä, vaan alati uhkaavan, toispuoleisen oloisen entiteetin
kaltaisena. Ahabin kasvokuvan toistuvuus vie ilmaisua realistisen ikonisesta symboliseen
suuntaan, sillä kasvokuva saa vakiintuneita merkityksiä alistavana ja uhkaavana merkkinä,
niin aiemmin sarjakuvassa kuin tässäkin katkelmassa.

Värien ja sävyjen käyttö on kahdessa muussa sarjakuvassa vähemmän kokonaisvaltaista. The
Jungle fokalisoi värein muutamassa kohdassa, joskin maiseman yleisilme on aina melko
mimeettinen, ainakin Moby Dickiin verrattuna. Punainen ja sininen väri heijastavat kuitenkin
Jurgisin tuntoja: sinisen funktio on Moby Dickin tavoin välittää avuttomuutta tai synkkyyttä,
kuten Jurgisin kasvokuvat osoittavat (TJ2, 11, 24). Punainen taas edustaa kiihkoa, usein
aggressiivisessa mielessä (TJ2, 36). Sinisen ja punaisen värin symboliikka on epäilemättä
kulttuurissamme varsin vakiintunut. Toisaalta molemmille väreille löytyy selittäviä
konteksteja myös kertomusten sisältä: Ahabin miehistö kohtaa sinisen meren varsin
kohtalokkaasti tarinan lopussa, ja Jurgis työskentelee tehtaiden uunien läheisyydessä – hänen
silmänsä muistuttavat useissa kohdissa tulta, ja perinteinen tehdastyöläisyys tarkoitti 1900luvun alussa usein polttouuneja ja savua, jolloin tehdastyöläisen voimakkaita tunteita on
luonteva kuvata punaisen sävyin. Luontevuuden lisäksi värin toistuminen kahdessa eri
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yhteydessä kytkee ne toisiinsa: työn konkreettisen todellisuuden indeksi (tuli) saa lähes
symbolisen merkityksen vihan tai kapinan merkkinä.

Heart of Darkness on mustavalkoinen sarjakuva, joten värisymboliikan sijaan harmaan sävyt
ja rajausratkaisut toteuttavat siinä hieman vastaanvanlaisia funktioita kuin värit kahdessa
muussa sarjakuvassa.

Marlowen kuvaillessa kuulemiaan huutoja käsittämättömiksi

(”inconceivable”), myös sarjakuvaruutu muuttuu sellaiseksi (kuva 14). Marlowen
verbaalisesti ilmaisema kokemus heijastuu suoraan kuvan epäselvyytenä. Romaanissa toistuu
toiseuden kohtaamisen teema, ja toiseuden symboli pimeys näyttäytyy usein todellisena
pimeytenä, jossa hahmot sulautuvat taustaan tai koko ruudusta tulee hämäryydessään
epäselvä. Harmaansävyt artikuloivat siis ymmärtämättömyyden ja toiseuden merkityksiä:
jälleen Conradin romaanin symboliikka lihallistuu sarjakuvaversion kuvailmaisussa.
McCloud

(1993/1994,

123)

määrittelee

vaikutelman

kirjallisuudentutkimuksessakin

käytettäväksi synestesiaksi, jolla tarkoitetaan aistihavaintojen sekoittamista, siis esimerkiksi
maiseman kuvaamista näköaistin sijaan kuuloaistin kautta (”soinnukas maisema” tms.).
McCloud (1993/1994, 118–119) olettaa useiden abstraktienkin muotojen yhdistyvän
useimmilla lukijoilla tiettyjen tunteiden kuvaukseen, kuten pelon tai rakkauden.27 Lisäksi hän
pohtii kuvan mahdollisuuksia kuvata kaikkia neljää muutakin aistia (emt., 120–123). Värit,
muodot ja sävyt ovat siis luettavissa kaikenlaisten tuntemusten ja aistimusten visuaalisiksi
havainnollistajiksi, kerronnan modalisoijiksi. Keinojen tulkinta tietyssä tehtävässä vaatii
ruudun, sivun tai koko teoksen kontekstia. Kai Mikkonen (2005, 29–30) toteaa, ettei kuvan
pieniä yksiköitä voi ymmärtää paitsi suhteessa kokonaisuuteen – samoin sävyt ja värit
toimivat eri yhteyksissä eri tavoin, eikä niillä ole universaaleja funktioita, jotka olisivat aina
samat.

Kapteeni Ahabin kasvokuva (kuva 15) tulee eräänlaiseksi yleisesti koetuksi uhkaavaksi
kuvaksi toistuessaan useita kertoja pitkin sarjakuvaa. Kuva on ensinnäkin ylipäätään epäselvä
ja siinä korostuvat tummat värisävyt ja uhkaavan kulmikkaat piirteet, vaikka Ahab näkyy
joissakin muissa kohdissa realistisemman näköisenä. Toistuvan kuvan tehtävä onkin

27 Kyse on todella vaikutelmien yleispätevyyden sijaan useimmista lukijoista, kuten Mikkonen (2005, 27)
psykologisiin tutkimuksiin viitaten osoittaa. Säännönmukaisuuksia silti on ehdottomasti nähtävissä, minkä
myös Mikkonen (emt.) myöntää.
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muodostaa uhkaava, symbolinen muistutus Ahabin epäinhimillisestä ja paholaismaiseltakin
vaikuttavasta olemuksesta – samalla tavalla toistuvat valaanhampaat muistuttavat lukijaa
valaan ja sen edustaman symboliikan läsnäolosta, ne ovat sen metonymia (ks. Ewert 2004,
185). Näin kertomuksen keskeisen jännitteen muodostava kaksikko tulee läsnäolevammaksi
joka puolelle kerrontaa. Vastaavanlaista toistuvan kuvan roolia on eritellyt Markku Soikkeli
Alan Mooren Watchmen-sarjakuvassa (Soikkeli 1996, 137–138). Soikkeli toteaa ruutujen
saavan laajempia merkityksiä väkivallan yleisinä merkkeinä, kun taas Moby Dick sarjakuvassa kuvaavaa olisi luonnehtia ruutujen tarkoitetta obsessioksi tai pahuudeksi –
kuvista tulee symboleita, ne ylittävät konkreettisen tarkoitteensa. Tällä tavalla Moby Dickin
symboliikka voi saada yhden uudenlaisen ilmaisukanavan sarjakuva-adaptaatiossa. Mirja
Kokko (2010, 19) puhuu ”elokuvan sisälle rakennetuista skematisoinnin ja tyypillistämisen
mekanismeista”. Kokko viittaa siis tapauksiin, joissa elokuvan itsensä aikana kehitetään tietyt
konventiot, joissa esimerkiksi tunteen kuvaus liittyy aina tietynlaiseen kasvokuvaan (emt.).
Tällainen skematisointi on epäilemättä myös tyypillistä ohjaajan tai sarjakuvapiirtäjän
tuotannon tasolla, kuten Ewert (2004, 185–187) Maus-sarjakuvan savupiippujen ja
hakaristien yhteydessä osoittaa – puhumattakaan mediumin tai genren konventioista. Yhden
teoksen sisällä skeemat saavat kuitenkin konkreettisimman sisältönsä, kuten Moby Dick esimerkki osoittaa.

4.2 Kompositio ja kerronnan tasot

Henkilöhahmojen

kokemukset

kertomusten

tapahtumista

voivat

tulla

osaksi

sarjakuvakerrontaa muutoinkin kuin visuaalisesti ja mahdollisesti samalla psykologisesti
motivoituina

näkökulmaotoksina.

Kaikki

kolme

sarjakuva-adaptaatiota

tuovat

henkilöhahmon tajunnan osaksi sarjakuvakerronnan pintaa, sen kompositiota. Kuten aiemmin
mimesiskysymyksen yhteydessä todettiin, sarjakuvalla on mahdollisuus ilmaista varsin
abstraktissa tai muuten ei-mimeettisessä muodossa temaattisia tai esimerkiksi hahmojen
kannalta syventäviä elementteinä – myös sarjakuvan pinta voi saada fokalisoivan
merkityksen. Vaikka sarjakuva periaatteessa raamittuukin ruuduin jäsennetyiksi yksiköiksi,
tulkinnallinen tai näkökulmaa tuottava prinsiippi voi rikkoa kyseistä periaatetta ja saada
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muodon heijastamaan sisältöä.28 Vaikutus vastaa vaikkapa proosan tajunnanvirtatekniikkaa
tai runouden rytmiikkaa. Esimerkiksi Aleksandr Puškinin ”Elämän rattaat” -runon (1823)
eteenpäin laukkaava tasainen rytmi29 on runon puhetilanteen jatketta, sillä vääjäämätön
tasainen eteneminen rinnastuu

ELÄMÄ ON MATKA

-metaforaan ja runon rakenne toisintaa näin

kyseistä metaforaa – muoto ja sisältö ovat dialogissa.30

Perinteiselle sarjakuva-adaptaatiolle on ollut tyypillistä kerronnan taustalle jääminen, sen
näkymättömyys. Ruutujen tehtävä on ollut jaksottaa kerronnan yksiköitä, jotka ovat
seuranneet toisiaan ajallisesti sekvenssissä siten, että yksiselitteistä kuvaa on selittänyt
kertova teksti. Kyse on tarinan itsensä etualaistamisesta ja sarjakuvan mediumspesifien
ilmaisukeinojen vähäisestä hyödyntämisestä, jotta sarjakuva itsessään ei tematisoituisi
kohosteisen kerronnan avulla ja jotta sarjakuva toimisi pelkkänä välineenä alkuperäisen
tarinan välittämiseen. Avainsana tässä ajattelussa on välittäminen – sitä vastoin tutkielman
kohdetekstit tulkitsevat esittämiään hahmoja ja tuovat usein kyseiset tulkinnat osaksi
sarjakuvan ilmaisua, jolloin venäläisen formalismin kirjallisuudellisuutta mukaillen itse
sarjakuvallisuudellisuus tulee näkyväksi ja paitsi toimii kerronnallisesti, myös tematisoituu.

Hyvä esimerkki perinteisen komposition ja konservatiivisen ruutujaon hylkäämisestä
fokalisaation hyväksi on The Jungle -sarjakuvan osuus, jossa Jurgis etsii hätääntyneenä
vaimoaan (kuva 16). Ruutujen rajat hälvenevät, ja niiden vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas
etenevä lukusuunta katkeaa, jolloin kerronta ottaa Jurgisin henkisen sekaannuksen
kuvattavakseen ruutujen tasolla: muodosta tulee näin sisältöä ja ruutujen tehtävä on ilmaista
nimenomaan Jurgisin näkökulmaa. Tällaiset sarjakuvallisen kerronnan keinot ovat The Jungle
-sarjakuvassa käytössä vain satunnaisesti – pääosin ruutujen funktio on toimia kerrontaa
jaksottavana ja taustalle huomaamattomaksi häivytettynä periaatteena. Tätä normia vasten
muodon rikkominen saakin melko selkeästi tulkittavan merkityksen, jolle ruutujen sisältö
28 Muodon ja sisällön erottaminen tai erottamattomuus on toki ikuinen kirjallisuustieteen kysymys – niiden
erosta voidaan kuitenkin puhua tapauksissa, joissa vakiintunut ruutujako rikkoutuu sisällön piirteitä
heijastavaksi. Käsitteiden erottaminen voidaan siis käytännössä suurpiirteisesti tehdä, jotta muodon vaihtelun
merkityksiä voidaan tulkita suhteessa sisältöön.
29 Vaan rattaat kiitää niinkuin ennen.
Myös siihen viimein totutaan.
Me torkumme yöpaikkaan mennen.
Ja aika ajaa yhä vaan.
(suom. V. K. Trast)
30
Sarjakuvan kohosteiseen muotoon liittyen Juha Herkman (1998a, 92) viittaa Roman Jakobsonin poeettisen
funktion käsitteeseen, joka tietysti sarjakuvassa toteutuu sarjakuvan kielen monin keinoin.
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tekstiosuuksineen antaa tulkinta-avaimen juuri Jurgisiin liittyvänä sekaannuksen tilana. Kuten
kuva ja sana ovat toisistaan pitkälti riippuvaisia, myös kompositioratkaisujen tulkinta vaatii
tietysti sisällön ymmärtämistä. Tietyllä kompositiolla ei ole aina samaa yleispätevää
funktiota, vaan komposition kielioppi on tilannesidonnaista.

Komposition hajanaisuus on Moby Dick -sarjakuvassa enemmänkin sääntö kuin poikkeus.
Ruudut on kyllä eroteltu viivoilla, mutta viivat ovat korostetusti käsillä vedetyn näköisiä, ja
kertomuksen sijoittuminen ruutujen sekvenssiin on erikoinen. Sen sijaan, että ruutujako
muodostaisi kertomuksen eri tilanteita varten pohjan, johon eri tapahtumat sitten siististi
sijoittuisivat, ruutujako on kuvien piirtämisen jälkeen tehdyn näköinen. Ratkaisu tukee
sarjakuvan staattisiin kuviin perustuvaa, maalailevaa kuvakerrontaa, sillä ruudut vaikuttavat
melko arbitraarisesti rajatuilta eikä sekvenssissä ruudusta toiseen tapahtuvaa dynaamisen
liikkeen vaikutelmaa juurikaan pääse syntymään. Rinnakkain ja allekkain asetellut kuvat toki
implikoisivat kerronnallista pienistä elementeistä koostuvaa sekvenssiä, vaikka ruutuja ei
olisi ollenkaan. Ruutujen päälleliimatun oloinen toteutus kuitenkin osaltaan korostaa
sarjakuvan Ishmaelin havaintojen subjektiivisuutta. Ruutujen rajat seuraavat esimerkiksi
kapteeni Ahabin ääriviivoja (MD2, 13), vaikka toisaalta Ahabinkin jalat ovat jääneet
kokonaan ruudun ulkopuolelle. Käsin piirretyt, kuvien ehdoilla toteutetut ruudut voidaan
tulkita yhdeksi tavaksi vahvistaa kertomuksen subjektiivisuutta, sillä kerronnan raamit eivät
ole taustalle häivytetyt, selvärajaiset ruutukokonaisuudet, vaan kerronnan jaksotus on
jälkeenpäin lisätyn oloinen, käsin piirretty. Kerronnallinen struktuuri ja jäsennys tuotetaan tai
ainakin vahvistetaan ääriviivoina vasta itse kerronnan jälkeen – ratkaisu on tavallaan sama
kuin

vaikkapa

säejaon

tuottamisessa

hakukonerunouteen

siinä

missä

perinteinen

sarjakuvantekijä tuottaisi tarinansa valmiin muotin raameihin samoin kuin sonettia kaavaan
kirjoittava runoilija. Keino etualaistaa sarjakuvan muodon jopa metafiktiivisessä mielessä.
Samaan tyyliin ovat analysoineet yhtäkkistä mustaa ruutua Bacon ja Mikkonen (2008, 101),
jotka toteavat ruudun tekevän sivun tilasta näkyvän. Tilan korostuminen ja näkyväksi
tekeminen

liittyvät

toki

myös

aiemmin

tehtyihin

havaintoihin

komposition

näkökulmaistavasta vaikutuksesta sekä sarjakuvan maalauksellisiin aspekteihin ohjaavasta
etualaistetusta sarjakuvallisuudellisuudesta tai temporaalisuutta katkaisevasta kerronnasta.
Toisaalta keino muistuttaa perinteiselle sarjakuvalle tyypillistä tapaa, joka on ”merkkien
käyttöä korostava (Manninen 1995a, 45)”.
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Edellä eritelty keino on kaikessa silmiinpistävyydessään toki mahdollista ajatella yhdeksi
tavaksi postmodernisoida tarinalle uskollista adaptaatiota tekemällä sen muodosta
konventioita rikkova. Jos ylitulkinnan vaaraa uhmaten kuitenkin kartoitetaan tapoja, joilla
sarjakuvasovitus voi ilmaista minäkertojan havaintoja odottamattominkin tavoin, on
arbitraarinen ja horjuva ruutujako mahdollista palauttaa Mikkosen (2010, 304) käsittein
Ishmaelin havaintopisteeseen. Sarjakuva rikkoo elokuvan ja sarjakuvan tyypillistä
samaistuksen konventiota, hahmon katsekuvien runsautta ja muutenkin voimakasta
näkyvyyttä kameran edessä. Elokuva-analogiaa mukaillen Sienkiewiczin Ishmael on kameran
takana, niin elokuvalle kuin sarjakuvallekin epätyypillisessä asemassa katseen lähteenä, ei
kohteena. Vaikka romaanissa on selkeä ero jälkeenpäin kertovan Ishmaelin ja tapahtumissa
läsnäolevan

hahmon

välillä,

sarjakuvassa

tilanteihin

osallistuvan

henkilöhahmon

näkymättömyys kuvissa lähentää näitä kahta.

Katseen lisäksi Ishmaelin voi tulkita limittyvän sisäistekijään, sillä käsin piirretty ruutujako
voidaan lukea osaksi Ishmaelin tajunnan tapaa jäsentää kertomuksen tapahtumia, fokalisoida
niitä. Koska ruutujako ei ole selkeästi erillisellä kerronnan tasolla kuin ruutujen sisältämät
kuvat, kertomuksen muoto lähenee sen sisältöä tavalla, joka tekee koko visuaalisesta
substanssista Ishmaelin omaa. Lukijan ei ole yksiselitteistä eriyttää kertojan ja päähenkilön
välistä etäisyyttä. Perinteinen sarjakuva esittää tyypillisesti kuvakerronnan eräänlaisena
tallenteena, jota proosamuotoinen kerronta sitten selittää. Vaikka verbaalinen kerronta toimii
tavallisten proosan lakien mukaan, kuvallinen osuus on elokuvan tavoin ikään kuin suora
välähdys jostakin tapahtuneesta tai tapahtuvasta. Moby Dick -sarjakuvassa jo käsitellyn
realistisen representaation purkamisen lisäksi kerronnan hierarkia jäsentyy eri tavalla. Sanan
osalta Moby Dick on merkittävästi vähemmän radikaali, sillä verbaalinen koodi kertoo
romaanin tavoin Ishmaelin kokemuksia matkalta. Kuvakulman, perspektiivin ja värimaailman
ylittävä, kokonaisvaltainen visuaalinen vaikutelmallisuus, symboliikka ja impressionismi
vaatinevatkin vankan, merkityksiä sitovan verbaalisen kerronnan tuekseen.

Rikotun komposition lisäksi myös ruutukoko voi etenkin sanan kanssa yhteistyössä saada
fokalisoivan funktion. The Jungle -sarjakuvassa kuvataan yhden sivun tiiviissä tilassa
Jurgisin kokemusta työhön palaamisesta (kuva 17). Romaanissa sivua vastaa seuraava
katkelma:
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But there was no work for him. He sought out all the members of his union—Jurgis
had stuck to the union through all this—and begged them to speak a word for him. He
went to every one he knew, asking for a chance, there or anywhere. He wandered all
day through the buildings; and in a week or two, when he had been all over the yards,
and into every room to which he had access, and learned that there was not a job
anywhere, he persuaded himself that there might have been a change in the places he
had first visited, and began the round all over; till finally the watchmen and the
"spotters" of the companies came to know him by sight and to order him out with
threats. (TJ1, 149.)
Kyseessä on melko etäinen katkelma verrattuna joihinkin osuuksiin, joissa Jurgisin
tuntemukset limittyvät hyvin voimakkaasti kolmannen persoonan kerrontaan. Kertoja
kuvailee tapahtumia melko neutraalisti. Katkelmaa seuraava osuus valottaakin jo Jurgisin
tuntoja paitsi suoraan kertomalla niistä, myös vapaan epäsuoran esityksen avulla:

The peculiar bitterness of all this was that Jurgis saw so plainly the meaning of it. In
the beginning he had been fresh and strong, and he had gotten a job the first day; but
now he was second-hand, a damaged article, so to speak, and they did not want him.
They had got the best of him—they had worn him out, with their speeding-up and
their carelessness, and now they had thrown him away! (TJ1, 149.)
Sarjakuvassa Jurgisin epäonninen työnhakumatka ja sen jälkeinen masentuminen on kuvattu
kahden kolmesta ruudusta koostuvan sarjan avulla. Ensimmäisessä sarjassa Jurgis kohtaa
toistuvan epäonnistumisen työpaikan haussa. Samalla ruudut pienenevät ja Jurgis loittonee
havaintopisteestä. Sekä ruutujen koon muuttuminen että “kameraliike” heijastavat Jurgisin
tuntemuksia alati hankalammassa tilanteessa. Konkreettinen etäisyys saa henkisen ja
sosiaalisen etäisyyden funktion. Tekstikerronta taas raportoi pelkästään konkreettisia
tapahtumia.

Myös jälkimmäinen edellä siteeratuista katkelmista on kuvattu toisessa kolmen ruudun
sarjassa, jonka toiminta on erisuuntaista – nyt Jurgis lähenee kameraa, ja ruutukoko suurenee.
Tekstikerronta on edellisestä sarjasta poiketen Jurgisin tuntemuksia ilmaisevaa vapaata
epäsuoraa esitystä, ja kerronnan dynamiikka seuraileekin siten romaanin rakennetta.
Kussakin ruudussa verbaalinen kerronta syventää kuvausta Jurgisin alakuloisesta mielialasta
samalla kun kukin kuva tuo Jurgisin lähemmäs kameraa ja siten lukijaa. Masennuksen
syveneminen kerrotaan siis jaksotetusti sekä kuvin että sanoin siten, että Jurgisin tuntemusten
kärjistyessä hänen kuvansa suurenee. Viimeisessä kuvassa onkin käytetty jo intiimeimmäksi
kuvatyypiksi luokiteltua lähikuvaa (Herkman 1998b, 28) Lisäksi toisen kuvasarjan
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ensimmäisessä ja toisessa kuvassa dramaattisena mutta silti realistisena miljöörekvisiittana
toimiva tuulenvire ja lentävät roskat näyttävätkin yhtäkkiä viimeisessä kuvassa kuolemaan
viittaavilta pääkallosymboleilta tai muilta demoninkaltaisilta hengiltä. Tällaiset ahdistuksen
symbolit tulevat siis osaksi henkilön mielenmaisemaa: tämäkin katkelma on hyvä esimerkki
mimesistä rikkovan, symbolisen ilmaisun hyödyntämisestä osana visuaalista kokonaisuutta.
Päähenkilön mielen demonit tulevat konkreettisesti näkyviksi kun masennus saavuttaa
kliimaksinsa.

Vaikka kuvasarjassa on kyse lyhyestä katkelmasta, jolla on vain pieni rooli Kuperin
sarjakuvan

kokonaisuuden

kannalta,

sarjan

kieliopin

tutkiminen

valaisee

kahden

merkkijärjestelmän eroja fokalisaation tuottamisessa. Visuaalisen koodin tehtävä on paitsi
tuoda näkyväksi kärsivä päähenkilö ja siten kytkeä tapahtumien kokeminen juuri hänen
näkökulmaansa

myös

omaksua

päähenkilön

henkinen

tila

perspektiiviratkaisussa,

kompositiossa sekä kuvapinnan ikonista esittämistä täydentävässä symbolisessa kielessä.
Näiden huomioiden lisäksi myös sekvenssin yhteys tuntemusten välittämiseen on
huomionarvoinen:

siinä

missä

romaanikatkelmat

toki

jäsentyvät

virke

virkkeeltä

kokonaisuudeksi, sarjakuva toisintaa vain osan virkkeistä ja tuottaa muutaman kappaleen
tekstin sijaan kuusi ruutua. Ensimmäisessä sarjassa kukin ruutu esittää yhden välähdyksen,
jotka toisiaan seuratessaan tuottavat ajallisen keston vaikutelman.

Toisessa sarjassa kuvat ovat ajallisesti lähempänä toisiaan, ja niiden tehtävä onkin syventää
kuvaa Jurgisin mielenmaisemasta rajatussa hetkessä siinä missä ensimmäinen sarja referoi
koko päivän kokemukset. Toisin kuin romaani, sarjakuva kuitenkin heittää lukijan silmille
sykäyksittäin etenevän prosessin, jonka ruutu ruudulta eskaloituvaan luonteeseen antaa
tulkinta-avaimen verbaalinen, selittävä kerronta. Kaksoiskoodi mahdollistaa päällekkäisen
informaation välittämisen: jälkimmäisessä kuvasarjassa lukija saa jatkuvasti lisätietoa
Jurgisin mielentilasta sanan välityksellä samalla kun kuva konkretisoi tuntemukset
ensinnäkin

läheiseksi

(perspektiivin

läheneminen

ja

puolikuvan

voittamattoman musertaviksi (symbolisen demonikuvaston käyttö).
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käyttö)

ja

jopa

4.3 Abstraktiot ja kollaasit

Lineaarisesti kertova sarjakuvakin käyttää joskus enemmän maalaustaidetta kuin proosaa
muistuttavaa kuvailmaisua. Melko abstraktilta vaikuttava ilmaisu tai kollaasin käyttö voidaan
joskus tulkita sarjakuvalle erityiseksi tavaksi tuottaa fokalisoitua kokemusta todella
epäproosallisin ja myös epäelokuvamaisin keinoin, sarjallisuuden ja temporaalisuuden sijaan
monista osista koostuvalla kokonaisvaikutelmalla.

The Jungle -sovituksen on jo edellä todettu hyödyntävän 1900-luvun alkupuolen
modernistisen taiteen kuvastoa merkityksenmuodostamisen keinona. Hallitsevin tällaisista
tapauksista on koko aukeaman kokoinen Pablo Picasson Guernicaa (1937) muistuttava kuva
(kuva 18). Picasson teos kuvaa Espanjan sisällissodan kauhuja, kun taas Kuperin sarjakuvaaukeama ilmaisee henkilöhahmojen ja koko tapahtumiin liittyvän yhteisön sekaannusta.
Viittaus Picassoon sopii The Jungle -sarjakuvaan siksikin, että sisällissodan viitekehys kuvaa
tarinamaailman (ja kenties oikeankin Chicagon) polarisoitunutta asetelmaa työläisten ja
johtajien välillä. Kuvalla on melko moninainen funktio: se liittää kertomuksen 1900-luvun
alkuun taidehistoriallisen kytköksen avulla, syventää siten ajankuvaa ja sitoo teosta
kontekstiin sekä hyödyntää samalla viittauksen kohteen kontekstuaalista semantiikkaa
sisällissodasta. Picasson ohella myös edellä intermediaalisuuden yhteydessä mainittu
sosialistinen

realismi

ja

esimerkiksi

kommunistisen

Neuvostoliiton

tai

Kiinan

propagandakuvat ovat epäilemättä toinen konteksti, joka selittää ainakin Jurgisin asemointia
ja häneen alhaalta päin kohdistuvaa, jopa ylevöittävää kuvakulmaa. Myös muualla
sarjakuvassa nimenomaan työläishahmot kuvataan edestä ja sivulta katsomassa ikään kuin
kameran ohi tulevaisuuteen sosialistisen taiteen työläistä ihailevassa hengessä.

Kyseinen intermediaalisen dialogin tapaus on kiinnostava myös fokalisaation kannalta, sillä
se ilmaisee visuaalisella kollaasilla usean toimijan kokemuksen. Sarjakuva-aukeamasta
voidaan eritellä ainakin seuraavat näkökulmaa tuottavat mekanismit: komposition rikottu
rakenne, kuva- ja tekstielementtien pirstaleinen muoto ja sekava asemointi, hahmojen
fyysisen ja kognitiivis-sosiaalisen aseman samaistaminen sekä symbolisten elementtien
sisällyttäminen kuvitukseen.
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Ensin mainittu fokalisaatiota palveleva keino aukeamalla on ruutujen ja sekvenssin
korvaaminen monista aineksista koostuvalla hahmojen ja tapahtumien kokoelmalla. Ruutuja
käytetään yhä jossain määrin, mutta ne vaikuttavat enemmän viittaukselta Picasson
maalauksen kulmikkaaseen muotokieleen kuin kerronnan yksiköitä järjestäviltä elementeiltä.
Siinä missä Moby Dick -sovituksessa on tyypillistä hylätä ruutujako ajallisen sekvenssin
taustalle asettamiseksi ja tilallisuuden korostamiseksi, The Jungle -sarjakuvassa on
pikemminkin sekava mosaiikki yksittäisiä välähdyksiä, joiden ajallista ja kausaalista suhdetta
toisiinsa on vaikea hahmottaa. Mitä kaaos sitten tarkoittaa? Se on visuaalinen tehokeino,
jossa sarjakuvan keinoja rikkomalla havainnollistetaan kuvattujen subjektien ja yhteisöjen
sekavaa tilaa. Lakkolaisten ja johtajien välisen kiistan herättämiä tuntemuksia olisi toki
mahdollista kuvata proosaa muistuttavalla tavalla sekvenssissä. Tällöin kerronta lähenisi
myös tyypillistä elokuvakerrontaa, jossa kukin otos tai ruutu heijastaisi esimerkiksi
katsekuvilla ja reaktiokuvilla kunkin

osapuolen

tuntemuksia vuorollaan. Kuperin

sarjakuvassa on kuitenkin hylätty sekvenssi ja tuotu henkilöhahmojen kiihtymys sarjakuvan
pintaan, sen muotoon, edellisessä luvussa analysoitujen kompositioratkaisujen tapaan.
Johanna Drucker (2008, 45) esittää yhdeksi sarjakuvakerronnan erityispiirteeksi kerrotun ja
kerronnan välisen hierarkian häilyvyyden, josta Kuperin kollaasi on hyvä esimerkki.
Tarinamaailman elementit, fabula-aines kuten henkilöhahmot, ovat kollaasissa läsnä, mutta
sarjakuvan visuaalisen kerronnan keinot ovat hyvin voimakkaassa roolissa ja kerronnasta
tulee siksi varsin kohosteista, kun lukijan huomio kiinnittyy kerrontatapaan.
Aukeaman rikotun komposition osat, yksittäiset huudahduksenomaiset tekstit (”STRIKE!
HELP! RIOT!”) ja kuvien pirstaleinen muoto ovat kaikki yksittäisiä ääniä eräänlaisessa polytai kakofoniassa, jonka aukeama synnyttää. Kuva esittää yhtä aikaa koko yhteisön ja kahden
siihen

sisältyvän

vastapuolen

sekä

yksilöiden

sekavia

ja

kiihkeitä

kokemuksia

lakkotaistelusta. Huudahdusten lähdettä ei voi paikantaa, ne ovat pikemminkin taustalla
kuuluvia ääniefektejä, joilla on kuitenkin hahmojen tunteitakin kuvaava funktio. Mikkosen
(2010, 326) Jahnilta lainaamalla käsitteellä yhteisöllinen fokalisaatio (ambient focalization)
voisi kenties nimetä monien äänten vaikutelmaa. Mikkonen (emt.) toisaalta mainitsee
käsitteen sellaisen sarjakuvakohtauksen yhteydessä, jossa on ensin kokokuva iloisesta
seurueesta ja sitten yksittäisiä puolikuvia osanottajista iloitsemassa pöydän ääressä. Kuperin
aukeaman yksittäiset hahmot ovat samalla osa kokonaisuutta, joten sikäli käsitettä voi
soveltaa, vaikka yhteisöllinen fokalisaatio ei toteudukaan elokuvamaisesti sekvenssissä kuten
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Mikkosen esimerkissä. Toisaalta The Jungle -esimerkki on kahta eri puolta kuvaava eikä siten
täysin vastaa Mikkosen luonnehdintaa ”yhteenvetomaisen ja yhteisöllisen näkökulman”
vaikutelmasta. (Mikkonen 2010, 326.)

Hahmot on myös aseteltu sivulle sekaviin asemiin, eikä taustalla ole maisemaa, johon hahmot
jotenkin reaalisia ihmisiä muistuttavasti sijoittuisivat. Hahmot sijoittuvat sen sijaan
kauttaaltaan koko sivulle, ja sivun tila toimii miljöön sijaan metaforisesti motivoituna.
Ensinnäkin lähes kaikki hahmot on korostetusti suunnattu joko vasemmalta oikealle tai
oikealta vasemmalle katsoviksi ja liikkuviksi. Tällainen tilallinen binäärisyys saa tarinan
kontekstissa (ja ehkäpä jo itsessään) myös muunlaisen vastakkaisuuden merkityksen, jota
verbaalinen kerronta tukee varsin eksplisiittisesti: ”Here were two opposing forces, two
armies.” Kress & van Leeuwen (1996/2006, 181) esittävät horisontaalisen akselin käytön
olevan yksi kuvailmaisun perustavanlaatuisia konventioita, etenkin siinä merkityksessä, että
tuttu aines (Given) on vasemmalla ja uusi (New) oikealla. Sirke Happonen (2001, 105) on
soveltanut Kressin ja van Leeuwenin teoriaa kuvakirjatutkimukseen. Nimenomaan
sarjakuvan yhteydessä vastaavanlaista metaforista logiikkaa on eritellyt ainakin Karin
Kukkonen (2010, 97–98). Kukkonen käyttää esimerkkinä ääniefektin suurta kokoa kovan
äänen

ilmaisimena,

mutta

samanlainen

periaate

toimii

molemmissa

tapauksissa.

Kahtiajakautuneen tilan lisäksi tilan koostumus on pirstaleinen: hahmot limittyvät toisiinsa ja
ovat joka puolella sivua – tämänkin ratkaisun voi jälleen tulkita joukkokaaoksen ilmentäjäksi
sen osanottajien kokemuksessa. Lähikuvien ja kauempaa kuvattujen hahmojen vaihtelu
kertoo myös moninäkökulmaisuudesta. Symbolisten elementtien kuten pääkallon ja auringon
sisällyttäminen kuvaan etäännyttää entisestään ilmaisua realismista ja korostaa aukeaman
representoivaa luonnetta. Aukeaman tulkintaa nimenomaan tunteellisesti fokalisoituna tukee
jälleen tekstikerronta, joka luonnehtii kuvattua hetkeä omaksuen lakkolaisten ääntä: ”The
dream of resistance haunts a person, hope contending with fear, until suddenly a fetter snaps
– – the dream becomes an act!” Romaanissa vastaava katkelma on laajempi ja se on osa
poliittista puhetta, joka pidetään eri kohdassa kuin jossa mellakka tapahtuu. Ideologinen
sisältö on kuitenkin sopiva Kuperin kaoottisella tavalla toiminnalliseen kollaasiin tuottamaan
kuvaan vielä selkeämmin kahtiajakoa eri toimijoiden välillä.

Perinteisempiä fokalisaation keinoja ei aukeamalla oikeastaan käytetä, sillä sivulta kuvatut
kasvot etäännyttävät hahmoja lukijan kokemuksesta ja tekevät lukijasta oikeastaan
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sivustakatsojan. Toisaalta lukija saa kyllä kasvojen ilmeistä tietoa hahmojen kiihtyneestä
tilasta, mutta kyseessä on nimenomaan teatterin kaltainen, tapahtumat näkökulmattomasti
näyttävä ilmaisu. Näkökulmaotoksia voidaan tulkita kuvasta joitakin. Etenkin toisella sivulla
pampullaan lyömään valmistautuva poliisimies on kuvattu alhaalta katsovat perspektiivistä,
jolloin kyseinen ruuduntapainen fragmentti on muita selkeämmin fokalisoitu jonkun tietyn
lakkolaisen näkökulmasta. Tällaisten näkökulmaotosten tulkinta ei kuitenkaan ole lainkaan
yksiselitteistä, sillä kuvat eivät ole osa kerronnallista sekvenssiä, jossa esimerkiksi
katsekuvaa seuraisi näkökulmaotos. Tällainen keino on tyypillinen niin elokuvassa kuin
sarjakuvassakin, ja kahden fokalisoivan kuvatyypin yhteistoiminta edustaakin melko
yksiselitteisesti tulkittavaa näkökulmaa. Olennaisinta kollaasissa on kuitenkin kuvien yhtä
aikaa yleinen ja monitasoisesti subjektiivinen, polyfoninen kerronnallinen vaikutelma, jossa
fokalisaatio toteutuu suuremman kokonaisuuden sisällä toimivien pienempien osien suhteesta
toisiinsa

ja

koko

sivukompositioon.

Perinteisen

sarjakuvasekvenssin

hajottaminen

kaoottiseksi mutta tiettyä logiikkaa seuraavaksi mosaiikiksi on epäilemättä sarjakuvan ja
maalaustaiteen erikoisuus, sillä tällainen ilmaisutapa hyödyntää tilan yhtäaikaista
kerronnallisuutta siinä missä kirjallisuus ja elokuva joutuvat esittämään vastaavanlaisen
sisällön temporaalisessa sekvenssissä.

Aukeama saa maalaustaiteellisen voimansa vuoksi jopa ikonisen aseman ja on otettu osaksi
sarjakuvan peritekstiäkin (termistä ks. Genette 1982/1997) kansien sisäpuolten kuvitukseksi.
Kapteeni Ahabin toistuvaa katsekuvaa vastaavalla tavalla The Jungle -sarjakuvan aukeama
saa kertomuksen osaa yleispätevämmän roolin koko teoksen aiheen ja ehkä tematiikankin
artikuloijana. Kyseinen ratkaisu on sarjakuva-adaptaatiolle hyödyllinen keino ilmaista
pienessä tilassa laajoja merkityksiä tiiviin kuvailmaisun avulla.

4.4 Metafora ja symboli kerronnan (ja maailman) jäsentäjinä
Mikkonen viittaa fokalisaatiota käsittelevässä artikkelissaan myös symbolin ja ikonin
toimintaan. Hänen mukaansa “[s]arjakuvakerronnassa havaintopistettä koskevat merkit ja
vihjeet ovat sekä verbaalisia (metaforisia) että visuaalisia (kirjaimellisia)” (Mikkonen 2010,
309). Mikkonen tarkoittaa sanojen tiettyä vertauskuvallisuutta kontrastina kuvien suoraan
näyttävälle visuaalisuudelle – malli on hyvin samantyyppinen Hutcheonin kahden moodin tai
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peirceläisen merkkiteorian kanssa. Toisaalta Mikkonen samaistaa turhankin suoraan
visuaaliset merkit ikonisiin, suoraan fiktiivistä maailmaa kuvaaviin merkkeihin, sillä voihan
visuaalinenkin merkki olla eräänlainen trooppi: symboli tai metafora, joka suoran
näyttämisen, presentoimisen sijaan, representoi kuvaamaansa maailmaa analogian tai
symbolisen yhteyden kautta. Kysymystä representaatiosta on jo käsitelty toisessa luvussa,
mutta havaintopisteeseen yhdistettynä kyse onkin subjektiivisen havainnon kuvaamisesta,
fokalisaatiosta.

Etenkin Moby Dick -sarjakuvan yhteydessä on jo monesti todettu kuvakerronnan abstrakti,
usein metaforinen tai symbolinen luonne, ja samat ilmiöt toistuvat kaikissa sarjakuvissa.
Kirjallisuutta ja taidetta ylipäätään typologisoinut Roman Jakobson jakoi taiteenlajit
metonymia–metafora-skaalalle, jota David Lodge on sittemmin tarkentanut. Jakobsonin
(1956/1986, 109–114) mukaan kaksi mainittua trooppia selittävät koko taiteellista ilmaisua:
metonymia perustuu jatkuvuuden periaatteelle, metafora korvaavuuden. Lodge jatkaa
Jakobsonin ajattelua tarkastellen monenlaisia taideteoksia ja luokitellen niitä. Lodge (1977,
79–81) määrittelee esimerkiksi realistisen romaanin ja elokuvan metonymian päähän skaalaa,
sillä molemmille on tyypillistä tarinamaailman kokonaisuuden kuvaaminen sen osien kautta –
tällä tarkoitetaan esimerkiksi elokuvan tapauksessa kohtausten ja otosten katsomista osina
hiljalleen rakentuvaa tarinamaailmaa. Sitä vastoin metaforan tapauksessa teoksen suhde
maailmaan on vertauskuvallinen, analogisuuteen perustuva, kuten runoudelle on tyypillistä.
Toisaalta elokuvassa voi olla metaforisia osuuksia – eisensteinilainen montaasi mainitaan
usein tästä esimerkkinä – ja runous voi olla metonymistä31. Kyse on binääriopposition sijaan
todellakin skaalasta, jonka toiminta läpäisee myös sarjakuva-adaptaatioiden tavan kertoa.

Aiemmin analysoitu kerronnan metaforinen tai metonyminen luonne on otettava huomioon
myös fokalisaation tutkimuksessa. Samoin kuin otostyypit, kuvakulmat, värit, sävyt ja muut
keinot, metafora ja symboli ovat tapoja tuoda henkilöhahmon kokemus esiin kuvassa.
Kohtuullisen suoraan tarinamaailmaa representoivat kohtaukset tukeutuvat metonymian
periaatteelle – tällaisissa osuuksissa fokalisaatio tarkoittaa nähdyn tai koetun subjektiivisuutta
realismin mielessä, vaikka kyseinen realismi onkin usein impressionistista ja kärjistyneen
31

Metonyminen runous tarkoittaa Lodgen typologian mielessä runoutta, joka ei ensisijaisesti kuvaa
analogisesti jotakin todellisuuden osa-aluetta, vaan kuvaa kyseistä todellisuutta esittämällä osia siitä.
Metonyminen lyriikka ei siis metaforisen tavoin esitä analogian ymmärtämisen haastetta lukijalle. Se
pikemminkin kehottaa lukemaan runoa kirjaimellisesti.
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sävyttynyttä. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin vain tapoja, joilla henkilöhahmon kokemusta
tarinamaailmasta voidaan konkretisoida voimakkaalla tavalla. Vasta siirryttäessä metaforiseen
moodiin maailman jäsentämisen perusta muuttuu analogiseksi. Eisensteinin kuuluisaa
Odessan portaat -kohtausta (elokuvassa Panssarilaiva Potemkin, 1925) vastaavaa montaasin
luomien metaforisten kytkösten kautta kertovaa osuutta ei löydy yhdestäkään kohdetekstistä.
Tätä selittänee kokeilevienkin keinojen palautuminen tarinan uskollisuuteen pyrkivään
lopputulokseen. Vähäisemmässä määrin metaforista ja symbolista ainesta käytetään kuitenkin
etenkin kohdeteksteissä, ja tällaisen aineksen merkitystä kerronnan näkökulmaistajana
analysoidaan seuraavassa.

Puhtain esimerkki visuaalisen metaforan käytöstä on Heart of Darkness -sarjakuvan kohta,
jossa norsunluu rinnastuu luoteihin ja sitten alkuasukkaisiin (kuva 19). Eri asioita kuvaavien
ruutujen asettaminen perättäin tuottaa niiden välille yhteyden ja ohjaa lukijaa konstruoimaan
yhteyden kuvien välille, mitä tietysti vahvistaa myös kuvien muodon tietty samuus. Panu
Hämeenaho (2006, 95) nimittää keinoa paikalliseksi rinnastukseksi. Tekniikka muistuttaa
elokuvallista montaasia, jonka usein todetaan olevan elokuvan pääasiallinen metaforan
tuottamisen keino (esim. Bluestone 1957, 22; Bacon 2000, 91; Lodge 1977, 85). Tällainen
progressio

samastaa

aineellisen

ahneuden

väkivaltaan

ja

orjuutukseen,

vaikkakin

rinnastuksen tekijää tai kokijaa on vaikea paikallistaa. Kyseessä ei ole kukaan
henkilöhahmoista, eikä kohtausta toisaalta voida määritellä ulkoisesti fokalisoiduksi
tapahtumien kuvaukseksi, sillä kyse on tarinamaailman kuvaamisen sijaan sen analogisesta
selittämisestä yhteyksien luomiseksi.

Henry Baconin (2000, 162) elokuvatutkimuksessa käyttämä jako diegeettiseen ja eidiegeettiseen metaforaan selittää sarjakuvan toimintaa sikäli, että nimenomaan diegeettisiä
aineksia rinnastetaan metaforisen yhteyden luomiseksi sen sijaan, että metafora olisi
tapahtumien ulkopuolella luotu. Ei-diegeettisiä, täysin yllättävän analogian synnyttäviä
metaforia ei sarjakuvissa käytetä. Toisaalta juuri edellä käsitelty kohta on silti korostetun
selkeästi tietoinen analogia, sillä luodit, norsunluu ja alkuasukkaat esitetään täysin
vastaavissa ruuduissa, vaikka ne ovat oikeastaan sarjakuvassa kertovan hahmon tarinan osia,
niiden kuvitusta. Kolmenlaisia kuvitteellisia elementtejä siis rinnastetaan eksplisiittisesti
ruuduissa. Periaatteessa kyse on diegeettisistä kuvista, mutta kuvat ovat konkreettisten
elementtien sijaan kuvitelmien tai muistojen visualisaatioita, joten niiden välinen analogia
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motivoituu suoraan tarinaa kertovan hahmon assosioinnin kautta.

Myös symbolit saavat subjektiivisia tehtäviä. Värisymboliikkaa on analysoitu jo edellä, kuten
myös The Jungle -sarjakuvan ilmaan piirtyviä demoneita. Vastaavia demoneita näkee myös
Kurtz katsoessaan Marloweta. Kurtzia kuvaillaan verbaalisesti kuitenkin ulkoisesti hänen
tavoittamattomuuttaan korostaen: ”He could not have been more irretrievably lost – – (HD2,
ei sivunumeroa).” Kuva kuitenkin tavoittaa Kurtzin sisäisen elämän, sillä Kurtzin
yliolanotoksessa nähdyn Marlowen taustalla näkyy sarvet ja jonkinlainen pimeyden hirviö,
Kurtzin hulluuden konkretisoituma (kuva 20). Seuraavan sivun ruutu yhdistää katsekuvan ja
näkökulmaotoksen kuvaamalla Kurtzin heijastavia silmiä, jotka ovat täynnä vastaavanlaisia
sarvipäisiä demoneita (kuva 21). Pimeys näyttäytyy siis Kurtzille melko perinteisenä
paholaissymboliikkana tummien sävyjen ja vääristyneiden muotojen lisäksi.

The Jungle -sarjakuvan demoneilla on hyvin samantyyppinen merkitys, joskin ne lihallistavat
epätoivoa ja huonoja muistoja siinä missä Kurtzin demonit ovat hänen hulluutensa (ja synkän
Kongon hulluuden) ilmentymiä. Ilmassa leijuvat pääkallot ja hirviöt tai tehtaiden seinissä
näkyvät henkiolentoja muistuttavat hahmot olisivat jo pelkkinä kuvina varsin yksiselitteisiä
indikaattoreita niin Jurgisin kuin muidenkin työläisten tai siirtolaisten ahdistuneisuudesta.
Kyseiset kuvat kuitenkin todetaan vielä eksplisiittisesti muistoiksi ja vanhoiksi aaveiksi (kuva
22), jolloin niiden voi ajatella olevan jonkinlaisia Jurgisin sisäisen maailman (Herman 2009,
108) heijastumia.

Moby Dick on sarjakuvista eniten symboliikan läpäisemä: symbolisen tason ja tarinan
perustason välinen hierarkia on itse asiassa varsin epäselvä, tai tarinaa voi lukea korostetun
symbolisena (The Jungle -sarjakuvan tapaisen) toissijaisen symboliikan käytön sijaan. Ahabin
ja valkoisen valaan jopa symbioottisen kohtalonomainen suhde on ilmaistu heti sisäkannessa,
jolla esiintyy jonkinlainen valaan ja ihmisen pään hybridi (kuva 23). Merenalainen synkkä
maailma on sivun pääosassa, ja vain muutaman sentin tilassa sivun yläosassa näkyy
auringonlaskussa purjehtiva Pequod-laiva. Jako jättimäiseen alitajuntaista symbolia
muistuttavaan merenalaiseen pohjaan ja pieneen tarinamaailmaa realistisesti representoivaan
kuvaan kertoo paljon sarjakuvan yleisestäkin symboliikkapainotteisuudesta. Valaanhampaita
muistuttavat viivat toistuvat useissa kohdissa joko täysin keskellä ruutua jotakin
kuvaelementtiä reunustaen (esim. MD2, 34) tai ruudun reunojen jäsentäjänä, missä
89

tarkoituksessa hampaat esiintyvät useassa eri muodossa (esim. MD2, 6; 21; 33). Valaan
muotoinen on myös Jeroboam-laivan pahaenteisiä lausuvan hullun käsi – hänet on lisäksi
rajattu valaan leuat muodostavan hammasrivin sisään. Valas tai pikemminkin valaan
edustamat merkitykset ovat siis lähes koko ajan läsnä tarinaa kerrottaessa.
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5 Päätäntä
Jonkinlainen klisee adaptaatioteoreetikoiden tuotoksissa on viittaaminen Joseph Conradin
muutenkin kuuluisaan The Nigger of the ‘Narcissus’ –pienoisromaanin (1897) esipuheeseen,
jossa Conrad muotoilee eräänlaisen yleispätevän kirjailijan moton: ”My task which I am
trying to achieve is, by the power of the written word to make you hear, to make you feel —
it is, before all, to make you see.” Adaptaatiotutkimuksen tietty obsessiivisuus kyseiseen
sitaattiin on ymmärrettävä, sillä se viittaa kirjoitetun sanan tavoitteeseen näkemisen
mahdollistamisena. Conrad toki viittaa näköaistiin ainakin osin sen ymmärtämistä
tarkoittavana metaforisena tulkintana – toisaalta juuri näkemisen konkreettinen ja
metaforinen, moneen suuntaan laajeneva merkityskenttä selittää myös tämän tutkielman
rajauksia ja kysymyksenasetteluja.

Ensimmäinen tapa nähdä on fyysinen näkeminen, näköaisti konkreettisimmillaan. Romaanilla
on siihen vain symbolin kautta viittaava mahdollisuus, kun taas sarjakuva voi tuoda sen
silmien eteen; näyttää näkemistä. Toimenpide on sellainen, jota tuskin voi visuaalinen
medium juuri vältelläkään, sillä kuvan siunaus ja kirous on sen asiat näyttävä aspekti,
ikonisuus, ja tarinamaailmaa osien kautta kuvaava indeksisyys. Tutkielman kolmannen luvun
ensimmäisessä alaluvussa tutkittiin erilaisia tapoja, joilla sarjakuva voi tuoda esittämänsä
maailman ja siihen mahdollisesti kohdistuvan monitahoisen näkökulman lukijan eteen.
Puhtaasti visuaalisessa mielessä näkökulmaotos vaikuttaa olevan melko tyypillinen
subjektiivisen

näkökulman

tuottaja.

Konkreettiseen

näkemiseen

limittyy

monissa

näkökulmaotoksissa subjektiivisia elementtejä, myös sellaisia, joita ei voi selittää realistisena
osana tarinamaailmaa (katsovan subjektin uneliaisuus tai huono näkö etc.) vaan jotka ovat
pikemminkin vaikutelmia vapaammin ilmentäviä kohosteisia elementtejä. Näkeminen ja
katsominen saavat siis sarjakuvassa helposti lomaansa henkisiä piirteitä, jotka liittyvät
mediumin visuaalisuuden vuoksi juuri näköön: näin näkö itse asiassa saakin merkityksen
ymmärtämisen metaforana, ja sarjakuvassa nähty täytyy tulkita usein koettuna tai tunnettuna
fyysisen nähdyn sijaan tai sen lisäksi.

Epäsuorempi lähestymistapa näkökulmaan osoitti lisäksi sen ehkä yllättävänkin asian, että
visuaalisesti etäinen ja ulkoinen näkökulma voi etenkin sanan kanssa yhteistyössä tuottaa
henkilöhahmon tuntemuksia ja ajatuksia heijastavan kokonaisvaikutelman, kuten analysoitiin
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luvussa 3.3. Kyse ei ole pelkästä fokalisoivasta sanasta, vaan kuvan kontrasti ja mediumin
implisiittinen kehoitus tulkita kuvaa ja sanaa rinnan antavat kuvallekin fokalisoivan
merkityksen. Fokalisaatio edellyttää siis mediumin hybridiyden tunnistamista ja sen
aktiivisen toiminnan jatkuvaa tulkintaa. Romaanien runsassanaisesti kokemuksellisesti
värittyneitä havaintoja kuvailevat osuudet saatetaan etenkin Heart of Darkness -sarjakuvassa
toisintaa hallitulla, vähäisellä sanan käytöllä ja runsaalla kuvan mahdollisuuksien
hyödyntämisellä.

Konkreettisen näkökulman ja siihen liittyvien subjektiivisten elementtien lisäksi sovituksissa
toteutuu elokuvalle tyypillinen hahmojen seuraamisen logiikka ja heidän henkisen
maailmansa läsnä tuominen katsekuvilla, mitä tutkittiin luvussa 3.2. Merkittävin ero Heart of
Darkness- ja Moby Dick -sovitusten ja romaaniversioiden välillä tässä mielessä on
painotuksen jatkuvan omakohtaisuuden muuttuminen ja kamerasilmän tietty objektiivisuus
minäkertojan subjektiivisuuteen verrattuna. Näennäisesti ulkoapäin kuvaava näkökulma
kuitenkin tuo katsekuvien lisäksi muitakin elementtejä osaksi sarjakuvan visuaalista pintaa.
Kyse voi olla värien tai sävyjen käytöstä (luku 4.1), kuvailmaisun metaforisuudesta ja
symboliikasta

(luku

4.4),

fokalisoijan

kokemusten

näyttäytymisestä

osana

sarjakuvakerronnan muotoa (luku 4.2) tai muodon kokonaan rikkovasta moniäänisestä
kollaasista (luku 4.3).

Sarjakuvan näyttävä kapasiteetti subjektiivisten elementtien ilmaisuun näyttää siis
ilmentyvän paitsi näköaistin konkreettisena toisintamisena erilaisten otostyyppien avulla,
myös erilaisten elementtien limittymisenä näennäisesti objektiiviseen kuvapintaan – tai sitten
jo kuvien asemoinnin ja rakentamisen lähtökohta on siekailemattoman subjektiivinen. Tässä
lienee elokuva-adaptaation ja sarjakuva-adaptaation välillä suuri ero, ainakin yleisesti ottaen:
sarjakuvan tyypillinen olemus mediumina on sellainen, jossa oletettuna perustilana ei ole
mimeettisen realistinen, kameran kautta kuvattu maailma, vaan kynän kautta synnytetty,
omille säännöilleen rakentuva impressionistinen, ekspressionistinen ja subjektiivinen
maailma. Tällaisen maailman perusteita pohdittiin luvussa 2.1. Merkkien käytön vapaus
koskee paitsi sarjakuvan lokaalia ympäristöä, sen runsaita konteksteja (luku 2.3). Fyysisen,
henkisen ja kokemuksellisen näkökulman rakennuspalikat voivat saada merkityksiä myös
tarinan

ulkopuolelta:

muusta

taidehistoriasta,

sarjakuvan

omasta

traditiosta,

intertekstuaalisista ja kulttuurisista kytköksistä. Tämä on sarjakuva-adaptoijalle mahdollinen
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tapa kohdata kertovaan moodiin perustuva romaani: toisintamisen sijaan sovittaminen on
tulkintaa vanhojen perusrakenteiden pohjalta uusin säännöin. Tällainen teesinkaltainen
luonnehdinta sopii tietysti vain joihinkin sarjakuvasovituksiin ja tarkoituksenikin oli tutkia
paitsi ilmiötä, myös varsinaisia teoksia.

Jatkotutkimuksen

kannalta

sarjakuva-adaptaatiot

tarjoavat

lukuisia

mahdollisuuksia.

Näkeminen ja katse, metaforisestikin tulkittuina, ovat tietysti vain pieni osa vertailulle
otollisista elementeistä. Kerronnan aika, hahmojen konstruointi sanan ja kuvan keinoin sekä
fiktiivisen mielen toimintaan liittyvien kysymysten laajempi käsittely ja vertailu ovat
esimerkkejä mahdollisista tutkimusasetelmista. Lisäksi alkuperäistekstien juonelliseen
järjestykseen ja kertomuksellisiin elementteihin radikaalimmin suhtautuvien sovitusten (joista
johdannossa

annettiin

joitakin

esimerkkejä)

tutkiminen

avaisi

kenties

enemmän

adaptaatioiden ominaisuuksia uudelleenkirjoituksena, yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena
taiteellisena toimintana.

Tutkimusmenetelmä ei monipuolisista tuloksista huolimatta ollut kaikkein sulavin. Useasta
romaanista ja sarjakuvasta koostuva aineisto on abstraktille ja laajalle kysymyksenasettelulle
turhan mittava. Koska lähestymistapa herätti maailmaa (tai vähintäänkin taidetta) syleilevän
mittakaavan kysymyksiä, tutkija joutui selviytymään liian monesta harhapolusta päätyäkseen
asiaan aidosti liittyviin, relevantteihin huomioihin. Aineiston lisäksi siis menetelmä olisi
kaivannut tarkennusta tai, tutkielman aiheen hengessä, näkökulmaa.

Tutkielmani on adaptaatiotutkimuksen lisäksi yhtä paljon tai enemmänkin tutkimus
nimenomaan sarjakuvan omista erityisyyksistä. Myös tähän suuntaan tutkielmassa heräsi
kysymyksiä, kuten sarjakuvan kerronnallisen muodon variaatio metaforana mielentilasta eli
fokalisaation

keinona

ja

yleisemminkin

temaattisten

merkitysten

rakentajana.

Tutkimuskohteiden parista alkanut tutkielma voi tällä tavalla kehoittaa palaamaan alkuun, ja
tietystä näkökulmasta ja tietystä aineistosta tehdyt suppeahkot havainnot näyttävätkin lopulta
liittyvän laajoihin taideteoreettisiin kysymyksiin, kuten taiteen muodon ja sisällön yhteyteen
ja aistien rooliin koko kerronnallisessa kulttuurissa. Conradin käyttökelpoisen esipuheen arvo
lieneekin sen moniselitteisyydessä: sana, kuva ja mieli ovat toistensa kanssa monilla tavoin
samanlaisia, toisaalta erilaisia inhimillisen toiminnan alueita, joiden yhteyden ja toisiaan
selittävän voiman nykytutkimus ja arkikeskustelukin voisivat paremmin ymmärtää – nähdä.
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