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Tutkielma analysoi, kuinka sarjakuvapiirtäjä Joe Sacco kertoo sodasta Safe Area Goražde –
sarjakuvaromaanissa. Joe Sacco on entinen toimittaja, joka pettyi toimittajan työhön ja alkoi
sarjakuvapiirtäjäksi. Häntä pidetään sarjakuvajournalismi-genren kehittäjänä.
Sodat ja konfliktit ovat uutisjournalismin vakiomateriaalia. Sodista uutisoidaan paljon, mutta
uutiskuvasto on yleensä hyvin samankaltaista. Sota tarjoaa runsaasti tarinoita, mutta konfliktit ovat
monimutkaisia ja niiden todellisuudesta on usein vaikea kertoa. Siksi journalismi turvautuu
sotauutisoinnissa tuttuihin kaavoihin.
Joe Sacco on sarjakuvajournalisti eli hän raportoi tositapahtumasta sarjakuvan keinoin. Hän
työskentelee usein kuin toimittaja, mutta hänen työnsä lopputulos ei ole perusjournalismia.
Tutkielma perehtyy sarjakuvan kerrontaan narratologian avulla. Samalla se selvittää Saccon
sarjakuvan suhdetta uutisjournalismiin. Erityisesti kysymykset objektiivisuudesta, viestin
luotettavuudesta ja kuvan indeksisyydestä nousevat esiin, kun verrataan sarjakuvaa
uutisjournalismin kerrontaan.
Sarjakuvamuoto avaa mahdollisuuden kertoa sotatarinoita erilaisella tavalla. Faktan ja fiktion
rajamailla risteilevä sarjakuvajournalismi välittää tositarinat fiktiomaisin keinoin. Tämä toden ja
sadun yhdistelmä luo tilanteen, jossa lukija pääsee perusuutisjournalismista poikkeavalla tavalla
lähelle sodan arkitodellisuutta.
Usein lapsellisena pidetyn ilmaisumuodon turvissa lukija sietää hyvin rankkaa informaatiota ja
kestää katsoa kuvia, joita uutisjournalismissa tuskin koskaan käytettäisiin.
Sarjakuvajournalismin voima on sen ainutlaatuisissa kerronnan keinoissa. Sen heikkous on olla
oman kerrontatapansa vanki. Se voi lainata paljon journalismista, mutta se ei voi koskaan olla
journalismia, tai se menettää ainutlaatuisuutensa.
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1 KATSON SARJAKUVAA, SIIS OLEN SARJAKUVAA
Luin joitakin vuosia sitten Marjane Satrapin omaelämänkerrallisen sarjakuvan Persepolis (2003).
Sarjakuva kertoo hänen lapsuudestaan Iranissa islamilaisen vallankumouksen aikaan. Persepolis vei
minut silloin kokonaan mukanaan. Muistan edelleen, mitä musiikkia kuuntelin sarjakuva-albumia
lukiessani ja missä albumia luin.
Persepoliksen jälkeen kiinnostuin myös muista tosielämän tapahtumia raportoivista sarjakuvista.
Osa niistä oli henkilökohtaisia elämäntarinoita, osa jotakin tapahtumaa raportoivia kertomuksia,
melkein kuin uutisreportaaseja. Kiinnostuin siitä, kuinka yleensä kevyttä ja viihteellistä
sarjakuvailmaisua käytetään vakavien asioiden kertomiseen. Lukemissani sarjakuvatarinoissa
voidaan kuvata hyvin rankkoja tarinoita helposti lähestyttävällä tavalla.
Persepoliksen kaltaisilla sarjakuva-albumeilla on monta nimeä. Niitä kutsutaan graafiseksi
romaaniksi

tai

sarjakuvaromaaneiksi,

omaelämänkerralliseksi

sarjakuvaksi

ja

aikuisten

sarjakuvaksi.
Toimittaja ja sarjakuvataiteilija Joe Sacco piirtää ja kertoo elämästä konfliktialueilla esimerkiksi
Palestiinassa

ja

Bosniassa.

Paikoista,

joista

kerrotaan

ja

on

kerrottu

paljon

myös

uutisjournalismissa. Hänen kuvansa ja tarinansa ovat usein raadollisia, kaunistelemattomia ja
ahdistavia, kuten sotatarinoilla on tapana. Monia sarjakuva-albumeita tehnyt Sacco kertoo
keksineensä termin sarjakuvajournalismi kuvaillakseen omaa työtään toimittajakollegoilleen.
Sacco on myös saanut kunnian oman genren, tutkivan sotasarjakuvan, luomisesta (Crain 2011, 33).
Pro gradu työni taustalla on Joe Saccon tekemä työ ja sarjakuvajournalismin käsite. Sacco
työskentelee

kuin

toimittaja,

mutta

ei

tee

tavanomaista

uutisjournalismia.

Käytän

sarjakuvajournalismin pioneerin työtä kuvaamaan kuinka sarjakuvamuoto antaa sekavaan ja
vaikeasti hahmotettavaan konfliktitilanteeseen uuden näkökulman.
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Kristian Williams (2005, 52) analysoi sarjakuvajournalismia ja sanoo, että sarjakuvajournalismin
ainutlaatuinen voima on kyky risteillä faktan ja fiktion välillä. Lisäksi sarjakuvamuoto pakottaa
lukijan kyseenalaistamaan perinteisen journalismin käytännöt. Sarjakuvajournalismissa toimittaja
on avoimesti mukana tarinassa inhimillisenä ja erehtyväisenä toimijana. Se kannustaa lukijaa
suhtautumaan tarinaan kriittisesti.
Yhdysvaltalainen sarjakuvapiirtäjä Matt Bors teki vuonna 2010 Haitin maanjäristyksen jälkeen
Cartoon Movement -ryhmän kanssa sarjakuvaa Haitista. Hän toteaa, että sarjakuvajournalismi
onnistuu sovittamaan kuvan, tekstin, grafiikat ja inhimilliset tarinat tavalla, johon tv- ja
radiojournalismi ei kykene. (Tornoe 2011, 26).
Joe Sacco sen sijaan vertaa The Progressive -lehden haastattelussa sarjakuvaa sanomalehtiuutiseen
ja sanoo, että sarjakuvan voima on sen kyvyssä tehdä uutinen todellisen tuntuiseksi
(Crain 2011, 35). Sarjakuvatutkimuksen konkari Scott McCloud (1994, 36) sanoo, että sarjakuvan
voima on siinä, että emme vain katsele piirrettyjä vaan muutumme niiksi.

1.1 Tutkimusongelma
Koen, että sarjakuvan ainutlaatuinen ilmaisumuoto tarjoaa erilaisen samaistumismahdollisuuden
kuin perinteinen uutisreportaasi. Uutisjournalismi noudattaa toistuvia kaavoja, joihin lukija on ehkä
turtunut. Sarjakuvajournalismi vie lukijan lähelle tarinan henkilöitä. Arkisten havaintojen ja
avoimen subjektiivisen näkökulman kautta luodaan inhimillisempi kuva uutisten kohteista.
Sarjakuvapiirtäjä ja toimittaja Teemu Hotti on piirtänyt sarjakuvakertomuksen matkastaan Iraniin
(Aamulehti 9.2.2011). Vain yhden broad sheet -sivun kokoinen kuvatarina näyttää palan Iranin
arkitodellisuudesta tavalla johon tavanomainen uutis- ja kuvareportaasi ei pysty (ks. kuva 1).
Sarjakuvan keinoin kerrotussa sodassa pommitetun talon raunioilla itkevän leskinaisen huuto on
hiljainen ja televisiojournalismille tuttu hektisyys on poissa. Sarjakuvassa ei näy salamavalojen
välkettä tai uutiskameroita, ei poliiseja tai armeijaa ohjaamassa liikennettä ja käskemässä kuvaajaa
pois, toimittajan ääni ei selitä kaoottisen uutiskuvavirran päälle, eikä tarina pääty lopulta takaisin
studioon, jossa pukuun pukeutuneet toimittajat ohjaavat katsojan takaisin turvalliseen
todellisuuteen.
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Pohdin onko niin, että maailmassa, jossa raakoja sotakuvia on tarjolla paljon, helposti ja nopeasti,
katsoja on turtunut. Kuvat eivät enää kosketa.
Sarjakuvan keinoin kuvattu sota on vielä melko uusi ilmaisumuoto ja ehkä siksi se herättää tunteita
ja samaistumisen mahdollisuuksia eri tavalla kuin uutisjournalismin sotaraportointi.

1.2 Tutkimuskysymykset
Tutkin sotaraportointia Joe Saccon Safe Area Goražde -sarjakuvan kautta. Haluan selvittää, miten
Sacco raportoi sodasta sarjakuvan keinoin.
1) Mitkä ovat Safe Area Goražden kerronnalliset keinot, joilla Saccon albumi kuvaa sotaa?
2) Mikä on sarjakuva-albumin kerronnan suhde uutisjournalismiin?

1.3 Aineisto ja metodi
Tutkimukseni kohteena on sarjakuva-albumi Safe Area Goražde, joka kertoo Saccon viettämästä
ajasta Goražde kaupungissa Bosniassa. Safe Area Goražde on sekä yhtenäinen matkakertomus että
kokoelma erillisiä tarinoita. Sacco on haastatellut kaupungin asukkaita ja kertoo albumissa heidän
silminnäkijäkokemuksistaan Bosnian sodassa. Erilliset tarinat kutoo yhteen Saccon oma tarina,
hänen kokemuksensa vierailuista Goraždessa.
Tutkin Saccon luomaa kertomusta ja siksi käytän tutkimusmetodinani narratologiaa eli kertomuksen
tutkimusta.
Narratologia jaetaan yleensä klassiseen ja jälkiklassiseen narratologiaan, jossa klassinen edustaa
formaalista

tekstin

rakenteisiin

paneutuvaa

tieteensuuntaa.

Klassinen

narratologia

on

lähestymistapa, joka on pyrkinyt löytämään mahdollisimman moniin tekstimuotoihin pätevän
kaavan ja luokittelumenetelmän. Jälkiklassinen narratologia sen sijaan suhtautuu kriittisesti
klassisen narratologian teknisyyteen ja tutkii tekstiä sekoittaen eri tieteenalojen näkökulmia.
Jälkiklassinen

narratologia

on

ottanut

vaikutteita

esimerkiksi

feministisistä

teorioista,

kognitiivisesta psykologiasta ja kielitieteistä. (ks. esim. Hägg, Lehtimäki, Steinby, 2009.)
Sarjakuvaa voi tutkia molempia narratologisia perinteitä käyttäen. Toisaalta, sarjakuva tarjoaa
klassisen narratologian tutkimukselle varsin selkeän ja toistuvan muodon, jossa on helposti
luokiteltavat elementit, kuten teksti, kuva ja ruutu. Ja toisaalta, sarjakuva on ainutlaatuinen
yhdistelmä kuvaa ja kirjoitusta. Sarjakuva on hybridimuoto, joka yhdistää kirjallisuuden
narratologisia keinoja ja kuvakerrontaa (Pratt 2009, 107).
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Aloittaessani tutkimusta mietin pitkään, onko klassinen muotoon ja rakenteeseen perehtyvä
narratologia riittävä keino tutkia sarjakuvaa. Uskon silti, että se antaa minulle tarvittavat työkalut
Joe Saccon sarjakuvaromaanin tutkimiseen. Laajemmat jälkiklassisen narratologian näkökulmat,
kuten sarjakuvan välittämien arvojen tai asenteiden tutkiminen tai sarjakuvan suhde sukupuoleen
jäävät tässä tutkimuksessa käsittelemättä.
Astun silti jonkin verran jälkiklassisen narratologian alueelle ja pohdin esimerkiksi sarjakuvan
yhteiskunnallista asemaa tai roolia vastakulttuurin välineenä. Työn varsinainen runko saa silti
voimansa klassisen narratologian perinteestä, sillä käytän tutkimukseni tukena myös Juha
Herkmanin (1998) tekemää sarjakuvatutkimusta, joka pohjautuu paljolti juuri klassiseen
narratologiaan. Kerron Herkmanin tekemästä sarjakuvatutkimuksesta lisää aineistoluvussa 6.
Tutkimus etenee niin, että käsittelen ensin sotaraportointia journalismissa ja esittelen kolme minusta
sotaraportointiin erottamattomasti liittyvää ominaisuutta ja myyttiä. Ne ovat journalistin rooli
silminnäkijänä, journalisti sankarina ja objektiivisuuden ihanne. Olen nostanut nämä kolme tekijää
esiin, sillä niillä on tärkeä merkitys nimenomaan sotajournalismissa. Toki objektiivisuuden ihanne
tai silminnäkijänä oleminen ovat tärkeitä myös arkiuutismaailmassa, mutta sodassa niillä on oma
ainutlaatuinen merkityksensä.
Sen jälkeen perehdyn jonkin verran sarjakuvan historiaan. Rajaan huomioni länsimaiseen aikuisille
suunnattuun sarjakuvaan. Käytän tutkimuksessa termiä aikuisten sarjakuva, kun puhun aikuisille
suunnatusta sarjakuvasta. Koen, että aikuisten sarjakuva on ytimekkäämpi ja selkeämpi termi.
Länsimaisella sen sijaan tarkoitan angloamerikkalaista ja eurooppalaista sarjakuvaa, eli jätän
suurimman osan maailmasta käsittelemättä. Koska Saccon sarjakuva nojaa selkeästi juuri näihin
perinteisiin, on rajaus minusta perusteltu. Esimerkiksi Aasian sarjakuvakulttuuri on niin laaja ja
monipuolinen, että siihen viittaaminen tekisi tutkimuksesta turhan hajanaisen.
Lopuksi analysoin Saccon sarjakuva-albumia narratologisen metodin avulla ja vertaan
sarjakuvakerrontaa uutisjournalismiin. Kiinnitän huomiota siihen, miten sarjakuvakertomus
muistuttaa uutisjournalismia, jos muistuttaa. Tarkastelen myös, mitkä kerrontakeinot ovat
mahdollisesti sarjakuvalle ainutlaatuisia.
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2 SOTA SARJAKUVISSA
Charles Baudelaire kertoo Modernin elämän maalari (suom. 2011) -esseekokoelmassa 1800-luvulla
työskennelleestä taiteilijasta, mysteerisestä herra G:stä, joka toimi myös sotapiirtäjänä. Herra G
piirsi kuvia Krimin sodasta, joista Baudelaire toteaa ”väitän, ettei yksikään sanomalehti, yksikään
kirjoitettu selonteko, yksikään kirja kuvaa Krimin sodan suunnatonta eeposta, sen tuskallisia
yksityiskohtia ja koko kauhistuttavaa laajuutta yhtä havainnollisesti kuin nämä kuvat”
(Baudelaire 2011, 207-208).
Ennen kuin valokuvasta tuli journalistisen kuvakerronnan tärkein väline, sotatarinoita kuvitettiin
maalauksin ja piirustuksin. Baudelaire kertoo, että myös herra G:n kuvia käytettiin sanomalehtien
kuvituksena. Taiteilija piirsi päivän aikana näkemänsä tapahtumat ja lähetti työnsä, joskus valmiit ja
joskus vain hätäisesti luonnostellut, illalla kuriirin matkassa Lontooseen (mt. 210).
Baudelaire kuvailee kuinka herra G:n sodan raadollisuutta kuvaavat piirustukset oli ”piirretty läpi
suoraan elämästä” (mt. 207).
Sarjakuvailmaisu syntyi 1800-luvun lopussa Yhdysvalloissa ja sarjakuvaa sodasta on tehty läpi
1900-luvun. Kuuluisia esimerkkejä ovat Korkeajännitys, Kapteeni Amerikka, Battlefield Action ja
Tähtien Sota. Lista todellista tai kuviteltua sotaa käsittelevistä sarjakuvista on todella pitkä.
Yhdysvalloissa ja Britanniassa toinen maailmansota ja sitä seurannut kylmä sota ovat tarjonneet
ehtymättömän seikkailu- ja sotatarinoiden lähteen. 1950-luvun alusta 1960-luvun loppuun asti
julkaistu yhdysvaltalainen Warfront-sarjakuva mainosti kertovansa tositarinoita rintamalta
(www.comics.org, www-dokumentti).
Sarjakuvasodalla ei silti yritetty astua journalismin alueelle. Sarjakuva sotaraportoinnin keinona on
vasta vuosisadan lopulla alkanut ilmiö. Vielä tuoreempi on sarjakuvajournalismin käsite, jonka
keksimisestä Joe Sacco on, ainakin englanninkielisessä mediassa, saanut kunnian
(ks. esim. Crain 2011).
Koska ilmiö on uusi, sitä koskevaa tutkimusta on vähän. Verna Kuutin Tampereen yliopistoon tehty
pro gradu työ Todet ruudut, sarjakuvajournalismi journalismin uusintajana ja uudistajana (2010) on
Suomessa sarjakuvajournalismin käsitteeseen perehtynyt pioneerityö. Jatkan Kuutin jalanjäljissä
sarjakuvajournalismiin perehtymistä. Jäljet ovat vahvat, mutta polku on kapea, sillä akateemista
tutkimusta sarjakuvajournalismista tai sotasarjakuvasta ei ole toistaiseksi juuri tehty. Kuutin tavoin
joudun tukeutumaan sarjakuvajournalismin käsittelyssä paljolti aihetta koskeviin artikkeleihin.
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Kun unohdetaan sarjakuvajournalismin käsite, sarjakuvaa koskevan tutkimuksen määrä lisääntyy
huomattavasti. Sarjakuvaa on tutkittu jo Tampereen yliopistossa esimerkiksi naiskuvan, sarjakuvan
ruumiillisuuden, sarjakuvan narratologian ja sarjakuvan kielen näkökulmista. Tampereen yliopiston
tutkimukset heijastelevat koko Suomen akateemista sarjakuvatutkimusta. Opinnäytetöissä
sarjakuvaa on tutkittu monipuolisesti eri tiedekunnissa. Kielitieteilijät ovat tarttuneet sarjakuvan
kieleen, tarinankerrontaan ja sarjakuvan kääntämiseen, sosiologit sarjakuvan mies- ja naiskuvaan ja
kasvatustieteissä sarjakuvaa on tutkittu oppimisen ja opettamisen apuvälineenä. Sarjakuvan
tutkimus on hallitsevasti muualla kuin viestintätieteissä ja journalismin näkökulmasta sarjakuvaa on
tutkittu sanomalehteen kuuluvana osana, mutta ei journalistisena tekstinä.
Laajimmasta sarjakuvatutkimuksesta Suomessa on toistaiseksi vastuussa Juha Herkman, joka on
kirjoittanut suomalaisen sarjakuvatutkimuksen akateemisen perusteoksen Sarjakuvan kieli ja mieli
(1998). Tässä tutkimuksessa nojaan paljon Herkmanin apuun. Kansainväliset sarjakuvatutkimuksen
johtotähdet, joiden tutkimuksiin myös Herkman viittaa, ovat yhdysvaltalaiset sarjakuvapiirtäjät
Scott McCloud ja Will Eisner. Kumpikaan ei käsittele sarjakuvaa journalismin näkökulmasta, vaan
omana taide- ja ilmaisumuotona, jolla on oma ainutlaatuinen ilmaisukieli. Scott McCloud on
piirtänyt ja kirjoittanut sarjakuvamuotoon eräänlaisen sarjakuvan perusteoksen Sarjakuva –
näkymätön taide (suom. 1994). McCloud pyrkii kirjassa, sarjakuvan ilmaisumahdollisuuksia
luovasti käyttäen, selvittämään mikä on sarjakuvaa, mistä se rakentuu ja miten sarjakuvaa luetaan ja
tulkitaan.
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3 SOTA JOURNALISMISSA
Mediassa sodat näyttävät usein samanlaisilta. Oliver Boyd-Barrettin (2004, 38-40) mukaan syy on
se,

että

sotajournalismin

genre

palvelee

vallassa

olevan

poliittisen

järjestelmän

propagandatarkoituksia, eli jättää kertomatta sen, mikä on oikeasti tärkeää ja antaa konfliktista
sellaisen kuvan kuin vallanpitäjät ja muut sotaraportoinnista hyötyvät tahot haluavat.
Klassinen sotatilanne on täydellinen lähde hyvälle tarinalle: sota sisältää paljon jännitystä, draamaa
ja monimutkaisia juonenkäänteitä ja lisäksi tarinan päähenkilöt edustavat perinteistä hyvä/paha,
sekä voittaja/häviäjä -vastakkainasettelua (mt., 26).
Vaikka sotaraportointi on kallista mediayhtiöille, se houkuttelee uutisennälkäistä yleisöä ja tuo
uutisten tuottajille paljon mainostuloja (mt.).
Todellisuudessa sodat eivät ole koskaan yksikertaisia, vaan niiden taustalla on monimutkaisia syitä,
joiden selittäminen on kärsimättömälle uutisjournalismille vaikeaa. Media myös valikoi, mistä
sodista se raportoi. Tosin Boyd-Barrettin (2004, 27) mukaan kyseessä ei ole valinta, vaan median
huomio vedetään tarkoituksella tiettyyn konfliktiin ja samalla lukemattomat muut kriisit ja
konfliktit jäävät valtamediassa pimentoon.
Sotaraportoinnin tarkastelu paljastaa helposti journalismin heikot kohdat ja piilotetut illuusiot.
Boyd-Barrettin mukaan (2004, 26) sotajournalismi on ritualistinen tapahtuma, joka tarjoaa
toimittajille ja kuvaajille uudelleen ja uudelleen mahdollisuuden todistaa, mitä on olla journalisti.
Sotajournalismin genre on myös vuorovaikutuksessa muiden mediatuotteiden kanssa, eli se tuottaa
materiaalia televisiosarjoihin ja elokuviin ja samalla ammentaa itse niistä. Lopulta tämä faktan ja
fiktion sekamelska muokkaa yleisön käsityksiä siitä, miten sodasta tulisi raportoida. (mt. 26.)
Sota on journalistille haastava työmaa. Olosuhteet ovat vaikeat ja yleensä hengenvaaralliset. Siksi
sota myös tarjoaa journalistille roolin, joka on täynnä myyttisiä odotuksia ja ihanteita.
Sotareportteria pidetään toimittajana, joka tekee tavallista merkittävämpää työtä. Sodassa
työskentelevä journalisti kuvataan usein seikkailijana ja sankarina, ja hänen kokemuksensa esitetään
aidompina ja huomionarvoisempina kuin muita töitä tekevien journalistien.
(Stuart Allan ja Barbie Zelizer 2004, 4.)
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Ymmärrettävästi hengenvaara tuo työhön tietynlaisen jännittävän sävyn, joka myös vaikuttaa
siihen, miten tiedon välittäjään ja itse tietoon suhtaudutaan. Logiikka on yksinkertainen: koska
journalisti on työskennellyt vaikeissa olosuhteissa, on hänen välittämänsä viesti arvokkaampi kuin
turvallisissa oloissa tehty uutinen. Kärjistetysti voi sanoa, että on eri asia kertoa lapsiperheen arjesta
lama-Suomessa kuin pommitusten keskellä Irakissa. Sodasta raportoiva toimittaja on mielikuvissa
taistellut tiensä luotisateen läpi päästäkseen haastateltavien luo tallentamaan heidän kertomansa
tarinan.
Ajatus myyttisestä sankaritoimittajasta houkuttelee ja kiinnostaa yleisöä. Yleensä myytin takana on
toinen todellisuus. Allan ja Zelizer (2004, 4) muistuttavat, että usein sodassa työskentelevää
toimittajaa ohjaa uskollisuus tai sympatia toista sodan osapuolta kohtaan. Jompaankumpaan
osapuoleen samaistuminen vaikuttaa siihen, millä tavalla toimittaja sodasta raportoi, mitä sanoja
hän käyttää ja mitä kuvia hän välittää (mt.).
Sodassa journalismin tietyt odotukset korostuvat, paikallaolo ja silminnäkijänä oleminen ovat
poikkeustilanteissa

erityisen

tärkeitä.

Tarkastelen

tässä

luvussa

näitä

sotajournalismin

ominaisuuksia, sekä sankaritoimittajan myyttiä. Lopuksi käsittelen vielä yhtä journalismin suurta
haastetta, eli objektiivisuuden ihannetta. Objektiivisuuden kysymykset ovat tärkeitä jokapäiväisessä
journalismissa, mutta ne nousevat entistä voimakkaammin esiin pohdittaessa sotauutisointia, jossa
raportoidaan kahden tai useamman eri intressejä ajavan osapuolen välisestä konfliktista.
Journalismilta

odotetaan

puolueetonta,

sivullisen

tarkastelijan

asennetta,

mutta

kuten

objektiivisuutta käsittelevässä luvussa tulen osoittamaan, se on yleensä käytännössä mahdotonta.

3.1 Journalisti silminnäkijänä ja kivun todistajana
John Durham Peters (2005, 243) sanoo, että ”faktat tarvitsevat todistajia, fiktiot tarvitsevat vain
kertojan” (suom. K. Härkisaari). En tartu tässä kohtaa siihen, miten oivallinen kommentti on
analysoitaessa tositapahtumista kertovaa piirrostarinaa, vaan keskityn todistajan käsitteeseen.
Palaan tarkempaan fakta-fiktio pohdintaan myöhemmin.
Peters (2005, 243) perustelee väitettään sillä, että faktoilla on suurempi vastuu ja siksi niiltä
odotetaan enemmän. Suuret odotukset saattavat johtua siitä, että järkyttävän tiedon edessä ihmisten
ensimmäinen reaktio on yleensä epäusko (mt.). Eli käytännössä kovat väitteet vaativat kovat
todisteet.
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Uutismedia kertoo jatkuvasti rankkoja tarinoita ja esittää kovia väitteitä, joten se tarvitsee myös
vahvat todisteet. Siksi silminnäkijänä oleminen ja todistaminen ovat journalismille elintärkeitä.
Todistaminen ja todistajan rooli eivät ole merkittäviä vain viestin uskottavuuden vuoksi, vaan niillä
on myös moraalinen ulottuvuus. Todistajan ja silminnäkijän rooli antaa järkyttävien asioiden
katsomiselle moraalisen oikeutuksen. Sue Tait (2011, 1221) puhuu todistamisesta bearing witness käsitteellä, jolla hän tekee eroa Petersin käyttämään pelkkään witnessing-termiin. Molemmat
käsitteet tarkoittavat todistamista, mutta bearing witness viittaa konkreettiseen läsnäoloon ja sen
kautta todistamiseen.
Todistajana oleminen, eli tässä bearing witness, perustelee journalismin toiminnan. Kyse ei ole
silloin vain suurempien katsojalukujen tavoittelusta, vaan paljon jalommasta päämäärästä.
Todistajan rooli lieventää ristiriitaa etuoikeutettujen, turvassa elävien ja kriisialueella läsnäolosta
palkkaa saavien toimittajien ja heidän haastattelemiensa haavoittuvaisessa asemassa olevien
ihmisten välillä. (Tait 2011, 1221.)
Journalistit eivät kuitenkaan ole ainoita todistajia, vaan journalismi tekee myös yleisöstä todistajia.
Peters (2001, 707) jaottelee mediaan sidotun todistajana olemisen kolmeen in, of ja via
prepositioiden kautta. In media tarkoittaa tiedotusvälineiden haastattelemaa todistajaa, joka kertoo
näkemästään tai kokemastaan. Of media sen sijaan tarjoaa roolin todistaa median toimintaa
studioyleisön jäsenenä ja via media on tyypillisin kokemamme todistajan rooli, eli mediavälineiden
kautta, esimerkiksi uutistenkatsojana, saatu todistajakokemus. (Peters 2001, 707.)
Todistamisen kolme erilaista roolia tarkoittavat, että ihminen todistaa sekä silmillään, äänellään että
kehollaan (Peters 2005, 249).
Todistamisella ja erityisesti kehon kautta todistamisella on pitkä historiallinen, usein hyvin verinen,
perinne. Peters (2005, 249) jakaa tämän todistamisen perinteen kolmeen eri lähteeseen, jotka ovat
teologia, laki ja raakuus, eli theology, law ja atrocity.
Jokaisessa eri lähteessä todistajana oleminen merkityksellistyy eri tavalla. Teologian todistaja
viittaa varhaisen kristinuskon ja myös muiden uskontojen, marttyyriperinteeseen. Lain todistajalla
sen sijaan tarkoitetaan oikeudessa käytettävää todistajaa tai todistusta. (mt.)
Kolmas todistajatyyppi kehittyi toisen maailmansodan aikana, jolloin syntyi käsite ”helvetistä
selviytyjä”, eli epäinhimillisiä julmuuksia nähnyt todistaja. Helvetistä selviytyjällä viitataan yleensä
holokaustin eloonjääneisiin, mutta termi kelpaa kuvaamaan kaikkia vastaavia tilanteita, jossa
ihminen on jäänyt eloon kertomaan, jonkin sanoinkuvaamattoman kauheuden. (Peters 2005, 249.)
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Todistamisen

historialliset

perinteet

osoittavat

hyvin,

kuinka

todistaminen

kytkeytyy

erottamattomasti kipuun ja kärsimykseen. Fyysisiä merkkejä käytetään sekä arkielämässä että
virallisessa oikeuskäsittelyssä todisteena kerrotun tarinan todellisuudesta. Kranaatin sirpale
suomalaisen sotaveteraani-isoisän selässä on sotatarinoita vahvistava todiste siitä, että hän on ollut
sodassa. Palovammat turvapaikanhakijan raajoissa ovat todiste siitä, että hän tarvitsee turvapaikan.
Ja arpi sotajournalistin iholla todistaa, että hän oli sota-alueella.
Kipua voidaan myös käyttää tietoisesti, jotta saadaan todistus. Kidutus on ollut lähi- ja
muinaishistoriassa paljon käytetty keino todistajanlausuntojen saamiseksi. Ajatus on silloin ollut,
että kivun kautta löytyy totuus. (Peters 2001, 712.)
Kipu, kärsimys ja ruumiillisuus ovat kaikki ominaisuuksia, joiden kautta pyritään lisäämään
todistajanlausunnon uskottavuutta. Myös media käyttää kipua ja kehoa viestin todenperäisyyden
vahvistuksena (Peters 2001, 717). Kuvat pommitusten uhreista, tuhoutuneista rakennuksista ja
kärsivistä eloonjääneistä ovat selviä merkkejä kärsimyksestä ja samalla vahvistuksia siitä, että
jotakin on oikeasti tapahtunut.
Todistus tarvitsee vahvistuksen häivyttääkseen sen tosiasian, että lopulta, kivusta huolimatta, kyse
on subjektiivisesta näkökulmasta. Kun ihminen toimii, erehtymisen mahdollisuus on aina olemassa.
Oikeuslaitoksen arjessa tiedetään, että todistajanlausunnot saattavat vaihdella todistajan mukaan ja
jokainen silminnäkijä näkee tilanteen vähän eri tavalla (Peters 2001, 710).
Eikä kyse ole vain ihmisen erehtyväisyydestä, vaan siitä, että välittömän fyysisen kokemuksen
sanallistaminen on aina vaikeaa. Peters (2001, 709) sanoo todistamisen olevan käsite, jolla on
kahdet kasvot: toisaalta todistaminen on näkemistä ja toisaalta näkemästämme kertomista. Jonkin
tietyn asian näkeminen tekee meistä yhtäkkiä asiantuntijan, joka saa kertoa muualla olleille, mitä on
tapahtunut (mt.).
Ongelmaksi muodostuu juuri tämä todistamisen kahtiajakautunut rooli eli kokemisen ja sanomisen
välinen ristiriita. Välittömän kokemuksen ja sen sanallistamisen väliin jää tila, jolle emme voi
mitään, sillä kokemuksia ei koskaan voi siirtää sellaisenaan toiselle osapuolelle. (Peters 2001, 709.)
Teemme siis parhaamme niillä keinoilla, mitä meillä on. Käytännössä se tarkoittaa, että yritämme
sanojen ja kuvien avulla herättää kuuntelevan osapuolen mielikuvituksen ja saada hänet
samaistumaan kertomukseemme, kuvittelemaan miltä kokemus tuntui.
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Sodasta raportoiva toimittaja yrittää päästä mahdollisimman lähelle tapahtumia, jotta hän pääsisi
mahdollisimman lähelle totuutta. Tai ainakin tämä on se vaikutelma, jonka uutismedia meille antaa.
Mitä enemmän kipua, sitä aidompi kokemus. Jos ei muuten, niin ainakin tapahtumasta raportoivalle
journalistille.

3.2 Sotajournalisti sankarina ja seikkailijana
Sotakirjeenvaihtajan ja sotavalokuvaajan ammatissa on jännittävää ja houkuttelevaa hehkua.
Konfliktialueet ovat vaarallisia ja arvaamattomia paikkoja, joissa toimittajat ovat jatkuvassa
hengenvaarassa. Vaikka todellisuus saattaa olla vartioidussa hotellista istumista, kymmenien ellei
satojen muiden toimittajien ja kuvaajien kanssa, tai samojen lähteiden ja paikallisten avustajien eli
fiksereiden käyttämistä (ks. esim. Sacco 2009, 12), sotakirjeenvaihtajan rooli on säilyttänyt
myyttisen auransa. Siitäkin huolimatta, että pysyvästi konfliktialueella asuva sotakirjeenvaihtajatoimittaja on nykypäivänä harvinaisuus. Sotakirjeenvaihtaja on rooli, jonka muuten niin sanotusti
tavallinen toimittaja omaksuu, kun hän matkustaa konfliktia raportoimaan (Tumber & Webster
2006, 61).
Sotakirjeenvaihtajan roolissa ruumiillistuu ajatus yksinäisestä soturista, vieraiden ja pelottavien
maiden valloittajasta, joka menee ensimmäisenä surman suuhun ja paljastaa salaisuudet.
Myyttinen sotakirjeenvaihtajan rooli on vahvasti henkilöitynyt. Kokenut sotakirjeenvaihtaja
tunnetaan nimeltä ja hänellä saattaa olla persoonallinen tyyli, joka on osa uutisen viehätystä.
Sotaraportoinnin alkuvaiheissa subjektiivinen näkökulma olikin itseisarvo. Varhaisimmilta
sotakirjeenvaihtajilta,

1800-luvun

lopulla,

ei

edes

odotettu

tosiasioihin

perustuvaa

tapahtumaselitystä, vaan hyviä ja jännittäviä tarinoita (Knightley 1978, 42).
Henkilöitynyt sankaritoimittajan rooli vahvistui 1900-luvun alkupuolella ja käytän siksi
esimerkkinä yhtä 1900-luvun alkupuolen konfliktia.
Vuosina 1936-1939 käyty Espanjan sisällissota herätti yleisössä paljon tunteita ja aiheutti
kritiikittömän puolueellista uutisointia (emt 176). Samalla sota esitteli maailmalle muutaman
historiaan jääneen sotakirjoittajan ja kuvaajan, jotka epäilemättä ovat vaikuttaneet länsimaisen
sotakirjeenvaihtajamyytin vahvistumiseen.
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Espanjan sisällissodassa taistelivat tasavaltalaiset ja Francisco Francon johtamat kansallismieliset,
eli fasistit. Tasavaltalaisarmeija sai joukkoihinsa paljon ulkomaalaisia vapaaehtoisia ja sen myötä
kansainvälistä huomiota. Sisällissodasta raportoivat esimerkiksi kirjailijat Ernest Hemingway
(1899-1961) ja George Orwell (1903-1950). Molemmat osallistuivat sotaan tasavaltalaisten
puolella, jollei suoraan taistellen niin vähintään avustaen. (emt. 177-178.)
Sankarin kuuluu, journalististen ihanteiden vastaisesti, osallistua ja puolustaa väärin kohdeltuja.
Hemingway halusi olla mieluimmin sankari kuin toimittaja, ja osoittautui paremmaksi kirjailijaksi
kuin sotakirjeenvaihtajaksi. Hänen raporttinsa sodasta olivat epätarkkoja, liioiteltuja ja usein
pitkäveteisiä (Knightley 1978, 197). Kirjailija tunsi sympatiaa tasavaltalaisia kohtaan ja jätti
kertomatta heidän kannaltaan epäedullisia tapahtumia. Lopulta totuus oli, että Hemingway ei edes
halunnut

olla

hyvä

sotakirjeenvaihtaja.

Hän

säästi

herkullisimmat

tapahtumat

tulevaa

menestyskirjaansa varten. Phillip Knightley (1978, 198) toteaa, että kirjailijalle sellainen käytös on
täysin ymmärrettävää, mutta sotakirjeenvaihtajalle anteeksiantamatonta.
Hemingwaymaisesta näkökulmasta tärkeää eivät olleet tosiasiat, vaan hyvä tarina. Olennainen osa
hyvää sotatarinaa on itse tarinan kertoja. Hemingway vahvisti työllään ja persoonallaan myyttiä
yksinäisestä seikkailijasta, joka väijyy taistelun tuntumassa omaa henkeä uhmaten. Samalla hän on
hyvä esimerkki siitä, kuinka sotakirjeenvaihtajan myytti voi kääntyä toimittajaa vastaan. Tiettyyn
pisteeseen asti henkilöitynyt sotakirjeenvaihtajan rooli voi tuoda uutiselle lisää kiinnostavuutta.
Sodasta voi raportoida tunteella, mutta faktoja ei silti saa unohtaa. Knightley (1978, 181) toteaa,
että jos sotaraportointi perustuu pelkästään toimittajan tuntemuksille, ei toimittajalle ole tarvetta.
Uutinen tarvitsee faktoja, vaikka ne olisivatkin henkilökohtaisen näkökulman kehyksissä.
Sankarimyytin kannalta toinen kiinnostava hahmo on valokuvaaja Robert Capa (1913-1954).
Capa kirjoitti kokemuksistaan sotakuvaajana ja toimittajana toisen maailmansodan aikana teoksessa
Sotakuvaaja (suom. 2007). Tarinat ovat viskinhuuruista seikkailua, jossa päähenkilö joutuu mitä
yllättävimpiin tilanteisiin ja selviää niistä usein täpärästi sattuman ja nokkeluuden avulla.
Capa kertoo jatkuvista rahavaikeuksista, läheltä piti tilanteista, öisistä pokeripeleistä sotilaiden
kanssa, kohtalokkaista naisista, lukuisista yllättävistä kohtaamisista sekä henkisesti ja fyysisesti
rankasta työstä. Monivaiheisen seikkailun kokoaa lopulta yhteen, mikäpä muu kuin, rakkaustarina.
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Kirjan esipuheessa kulttuurihistorioitsija Robert Whelan paljastaa, että Capa kirjoitti kirjan alun
perin elokuvan käsikirjoitukseksi ja on siksi värittänyt totuutta jonkin verran. Tapahtumat ovat silti
tosia, mutta yksityiskohtia on muokattu. (Capa 2007, 13.)
Sotakuvaaja on täydellinen sankaritoimittajakertomus. Siinä journalisti on yksinäinen soturi, joka
joutuu käymään jatkuvaa taistelua. Toisaalta saadakseen parhaan mahdollisen kuvan ja tarinan ja
toimitettua sen perille työnantajalleen, ja toisaalta, saadakseen ymmärtämättömän työnantajan
huomioimaan ja arvostamaan hänen työtään (mt., 85-87).
Lisäksi henkilökohtainen elämä on taistelua. Vastakkain ovat työ ja rakkaus, joka odottaa, mutta
kärsimättömästi, sillä lopulta työ aina voittaa ja vie Sotakuvaajan uudelle komennukselle
(mt., 251). Sotakuvaaja työskentelee vaikeissa olosuhteissa, hän väijyy tuntikausia sotilaiden kanssa
kylmässä ja epämukavassa asennossa ja odottaa ratkaisevaa hetkeä. Hän kokee myös usein, että
hänen työtään ei arvosteta tarpeeksi (esim. mt., 125).
Kotimaisesta myyttisiä sankaritoimittajahahmoja ovat esimerkiksi 1950-luvun alussa Apu-lehdelle
työskennellyt Matti Jämsä (1929-1988) ja Apuun sekä Hymyyn kirjoittanut Veikko Ennala (19221991). Molemmat tekivät huomiota herättäviä juttuja, joihin liittyi usein oman hengen ja terveyden
vaarantaminen. Jämsä sukelsi 61 metrin syvyyteen, Ennala kokeili morfiinia. (ks. esim. MerisaloLassila 2009, 135-143.)
Miehet eivät olleet sotakirjeenvaihtajia, mutta juttujen tekotapa ja oman kokemuksen kautta
kertominen muistuttavat hemingway- ja capamaisia yksinäisen seikkailijan tarinoita. Työ vei
vaarallisiin tilanteisiin ja yksityiselämä kärsi. Lopulta sekä Jämsästä että Ennalasta tuli yksinäisiä
alkoholisteja (mt., 143.)
Surullinen tai traaginen loppu on osa sankarimyyttiä. Sankarin kohtaloksi jää usein joko kuolla
nuorena tai vaeltaa yksinäisenä unohduksiin.
Anthony Loyd (1999, 54) sanoo, että kaikkia sotaan osallistuvia tahoja yhdistää lopulta sama
motiivi. Oli sitten kyseessä kansalaisjärjestön työntekijä, diplomaatti, toimittaja tai palkkatappaja,
jokaista vetää puoleensa sodan tarjoama jännitys ja toiminta (Loyd 1999, 54. Tumberin ja
Websterin mukaan 2006, 64).
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Sota on pohjimmiltaan raakaa ja epäinhimillistä. Sotakirjeenvaihtajan roolin mystifioiminen saattaa
olla edellytys työn tekemiselle. Valokuvaaja Yannis Behrakis on työtään kuvaillessaan sanonut, että
hän tekee maailmasta pienemmän ja tuo tapahtumat, jotka ovat yleensä tuttuja vain elokuvista ja
kirjallisuudesta, lähelle uutisten lukijaa. Se saattaa kuulostaa romanttiselta, mutta todellisuuden
romantisoiminen auttaa kestämään rankan työn. (Tumber & Webster 2006, 65.)
Sota kirkastaa journalistiset ihanteet, sillä kaoottisen tilanteen keskellä on helpointa takertua alan
perusmantroihin. Eli pyrkiä kertomaan mitä tapahtuu ja missä, mahdollisimman objektiivisesti. Jo
tämä pyrkimys, tehdä kaaoksesta ymmärrettävää, tekee journalistista jonkinlaisen sankarin.
Silti sota on vain näennäisen selkeää, sillä näkökulmasta riippuen jokainen on uhri ja molemmat
osapuolet yhtä pahoja. Eikä sotajournalisti ole puolueeton. Hän on yleensä sankarillisesti kärsivän
puolella. Joskus kärsijä on näkyvästi sodan toinen osapuoli, mutta yleensä sodassa kärsijät ovat
siviiliuhrit, joiden tarinoiden kautta kaaoksesta kerrotaan. Samalla siviilikärsijöiden tarinoiden
kautta pyritään herättämään huomiota. Myös Bosnian sodassa monet toimittajat toivoivat työllään
saavansa aikaan vaikutuksen, joka herättäisi poliitikot ja lopettaisi sodan
(Tumber & Webster 2006, 67).
Sarjakuvapiirtäjä Joe Sacco sanoi alkaneensa tehdä sarjakuvaa, koska hän turhautui perinteisen
uutismedian mahdollisuuksiin (Crain 2011, 34). Sarjakuvaromaani on hänelle keino yrittää viedä
lukijat lähemmäs ja kertoa enemmän. Sacco on haastattelussa sanonut vievänsä lukijat todella
pimeisiin

paikkoihin

(mt.,

33).

Tämä

kunnianhimoinen

tavoite

muistuttaa

myyttisen

sankaritoimittajan toimintaa. Sacco työskentelee yksin ja tuottaa jotakin toisenlaista kuin hänen
uutisia tekevät toimittajakollegansa. Lisäksi, koska Sacco viettää paljon aikaa paikallisten ihmisten
kanssa heidän arjessaan, hän myös joutuu keskelle yllättäviä tapahtumia, usein yhtä
viskinhuuruisesti kuin Capa ja Hemingway. Pelkkä yksin matkustaminen sota-alueella tuo Saccon
työhön sankaritoimittajamaista vaikutelmaa. Sacco on oikeastaan vielä yksinäisempi soturi kuin
vaikkapa Capa, sillä Saccoa ei ole lähetetty paikalle tietyn sanomalehden tai uutistoimiston
palkkaamana. Toisaalta, Saccon itsenäisen soturin rooli vapauttaa hänet tietyistä sankarimyyttiin
liittyvistä paineista, kuten kotitoimituksen odotuksista tai deadlinen saavuttamisesta. Kiireen ja
ristipaineiden keskellä toimiminen on lopulta olennainen osa sankaritoimittajan elämää.
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3.3 Objektiivisuuden ihanne
Ajatus objektiivisuudesta on journalistiseettinen klassikko (ks. esim. Hemánus 1977). 1900-luvun
alussa objektiivisuuden tavoite kirjattiin monien länsimaisten sanomalehtien ammattikunnan
ohjekirjoihin. Ajan myötä objektiivisuuden tavoitteluun alettiin suhtautua kriittisesti ja
pakonomaisen objektiivisuuden tavoittelun myönnettiin aiheuttavan journalistiselle tuotokselle
usein enemmän haittaa kuin hyötyä. Objektiivisuuden idea väijyy silti edelleen journalististen
käytäntöjen ja ihanteiden taustalla. Eikä ihme, sillä kyse on journalismia huomattavasti isommasta
asiasta.

3.3.1 Objektiivisuuden ihanne osana länsimaisen ajattelun historiaa
Stephen J.A. Ward (2004, 38) muistuttaa, että objektiivisuus ei ole journalismin keksintö, vaan
käsite, jonka muodosta ja olemuksesta on keskusteltu jo vuosisatoja ennen journalismin syntyä.
Ward

jakaa

objektiivisuuden

epistemologiseen

käsitteen

objektiivisuuteen

ja

kolmeen

osaan:

menetelmälliseen

ontologiseen

objektiivisuuteen,

objektiivisuuteen.

Ontologinen

objektiivisuus tarkoittaa, että jokin asia on kokemuksesta riippumatta olemassa, eli jokin asia on
konkreettinen. Ontologisen objektiivisuuden määrittämisessä auttaa sen vastapari ontologinen
subjektiivisuus. Ontologisella subjektiivisuudella tarkoitetaan asiaa, joka ei ole olemassa, kuten
illuusio, uni tai hallusinaatio. (Ward 2004, 16.)
Epistemologinen objektiivisuus sen sijaan on normatiivinen käsite. Se on kokeilun tai tieteen kautta
parhaaksi todettu vaihtoehto. Ward havainnollistaa käsitettä esimerkillä: yksilön tekemä havainto
siitä, että hänen kotikadullaan on vihreä talo on epistemologinen havainto, koska yksilö ja hänen
naapurinsa ovat monissa eri tilanteissa havainneet talon vihreäksi. (mt., 17.)
Menetelmällinen objektiivisuus liittyy julkiseen elämään ja julkishallintoon. Sen tavoitteena on
tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. Menetelmällinen objektiivisuus ei pyri löytämään tieteellisesti
vahvistettua totuutta, vaan tekemään eri näkökulmia ja vaihtoehtoja punnittuaan oikeudenmukaisen
ja tilanteeseen parhaiten sopivan päätöksen. Journalistinen objektiivisuus on sekoitus kaikkia
Wardin objektiivisuuden käsitteen eri muotoja (mt., 17-18).
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Ward jatkaa kolmijaottelua ja nostaa esiin kolme länsimaisen historian eri aikakausina vallinnutta
ajattelutapaa ja niissä vallinnutta käsitystä objektiivisuudesta: antiikin Kreikan filosofian,
esimodernin ajan tieteellinen objektiivisuuden ja 1800-luvulla syntyneen puhtaan objektiivisuuden
idean. Kukin aikakausi ja sen objektiivisuuskäsitys on luonut pohjaa journalismin käsitykselle
objektiivisuudesta (mt., 38-54, 70-86.)
Antiikin kreikan filosofia antoi objektiivisuudelle ajatuksen järkiperäisestä tiedosta. Vastapainona
uskonnolle, myyteille ja oraakkeleiden neuvoille alettiin totuutta etsiä järjen ja keskustelun avulla.
(mt., 38.)
Seuraava objektiivisuuden historialle merkityksellinen ajanjakso on vuosisatojen päässä, keskiajan
lopussa. Läpi keskiajan oikean ja totuudellisen tiedon määrittivät uskonnolliset auktoriteetit, kunnes
keskiajan lopulla tieteellinen ja kokeellinen ajattelu vähitellen lisääntyi. Viimeistään 1600-luvulla,
uskonto sai väistyä hieman syrjään ja objektiivisen totuuden mittariksi vahvistui tiede. (mt., 55, 65.)
John Durham Peters (2001, 715) korostaa 1700-luvun lopulla kukoistaneen valistuksen ajan
merkitystä länsimaiselle objektiivisuuskäsitykselle. Valistuksen aikana objektiivisuus liittyi
käsityksiin siitä, mikä ja kenen sanomana on luotettava todistus, eli kenen sanaan voi luottaa.
Tieteentekijöiden kesken haluttiin luoda järjestelmä, jonka ansiosta olisi itsestään selvää, että toisen
tieteentekijän puheisiin voi luottaa. Tieteellistä objektiivisuutta tavoiteltiin uusien teknisten
apuvälineiden, kuten mikroskoopin ja teleskoopin avulla. Nykyjournalismin apuvälineet kamera ja
mikrofoni ovat tämän tekniikkaan luottavan objektiivisuuden tradition perillisiä. (mt.)
Ajatus valokuvan todenmukaisuudesta perustuu juuri ajatukseen siitä, että tekninen apuväline
tallentaa todellisuuden sellaisena kuin se on. Tästä puhun lisää valokuvan objektiivisuutta
käsittelevässä luvussa.
Tieteeseen nojaava valistuksen aika korosti lisäksi puolueettomuuden ajatusta. Puolueettomuudesta
tuli keskeinen osa moraalista, poliittista ja esteettistä päättelyä. Puolueettomuus ei silti ollut kylmän
etäistä. Ajateltiin, että puolueettoman näkökulman aikaansaamiseksi täytyy kyetä ajattelemaan,
miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Todellisen puolueettoman näkökulman löytää vasta, kun ymmärtää,
miltä tuntuu ”olla toisen ihmisen housuissa”. (Ward 2004, 74.)
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Kolmas Wardin jaottelun objektiivisuuden aikakausi alkoi 1800-luvulla, jolloin objektiivisuuden
ajatus kurinalaistui ja tavoittelun kohteeksi tuli kiistämättömiin faktoihin perustuva puhdas
objektiivisuus. Siinä objektiivisuus oli ennen kaikkea subjektiivisuuden vastakohta, niin, että ei
tehty minkäänlaista omaa tulkintaa, vaan annettiin tosiasioiden puhua puolestaan. (mt., 78.)
Ward (2004, 86) korostaa puhtaan objektiivisuuden merkitystä ja toteaa, että se on jättänyt vahvan
jälkensä länsimaiseen ajatteluun. Objektiivisuus koetaan yleensä, varsin epärealistisesti, vain
selkeisiin faktoihin luottavaksi näkökulmaksi.

3.3.2 Objektiivisuus journalismissa
Journalistinen tiedonvälitys on kulkenut pitkän ja kiemuraisen tien, ennen kuin ammattikunnan
kesken alettiin laatia ammattieettisiä sääntöjä. 1800-luvulla, nykyisin uutisiksi kutsutun genren
alkutaipaleella, tärkeintä oli hyvä tarina, ei välitetyn tiedon tarkkuus.
Yhdysvaltojen sisällissota vuosina 1861-1865 oli suuri uutistapahtuma, joka kiinnosti sekä
Yhdysvalloissa että vanhojen siirtomaavaltojen Euroopassa. Uutisten tarve oli niin suuri, että
kukaan ei kysellyt tietojen paikkansapitävyyden perään. Lehtien päätoimittajat kannustivat paikalle
lähetettyjä toimittajia keksimään tapahtumia, jos rintamalta ei ollut mitään kerrottavaa. Lisäksi
raporttien kirjoittajista harva oli ammattilainen, moni saattoi olla esimerkiksi armeijan sotilas, joka
kirjoitti sotimisen ohessa lehtiin. (Knightley 1982, 19-40.)
Yhdysvalloissa tiedonvälitykselle alettiin rakentaa ohjeita ja normeja vasta seuraavalla vuosisadalla.
Journalistien ammattikunta nimesi objektiivisuuden yhdeksi tavoitteekseen 1900-luvun alussa.
Pohjoisamerikkalaiset sanomalehdet ja journalistien ammattijärjestöt keksivät journalistisen
objektiivisuuden opin ja tavoite totuudenmukaisesta ja objektiivisesta journalismista kirjattiin
ammattikunnan eettisiin ohjeisiin. Ajatus objektiivisuudesta journalismissa ei ollut uusi, mutta
termin tulkinta muuttui. 1900-luvun alun journalistinen objektiivisuus erosi aikaisempien
vuosikymmenten objektiivisuuskäsityksestä siten, että se teki selkeän eron mielipiteiden ja uutisten
välillä. Päämääräksi tuli ankarampi puolueettomuuden, itsenäisyyden ja faktapohjaisuuden
tavoittelu. (Ward 2004, 214-215.)
Ajattelu oli selkeästi puhtaan objektiivisuuden filosofian perintöä.
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Kiinnostus objektiiviseen tiedonvälitykseen voimistui käsi kädessä tasa-arvon ja demokratian
ihanteiden kanssa.

Uudessa demokraattisessa yhteiskunnassa journalismin tärkein tehtävä oli

tarjota kansalle riittävästi puolueetonta tietoa, jotta kansa kykenisi hallitsemaan itse itseään. Samalla
haluttiin tehdä eroa sensaatiohakuiseen tabloid-lehdistöön. (mt., 216, 220).
Uusi demokraattinen yhteiskunta tarkoitti 1900-luvun alun maailmanpoliittisten mullistusten
jälkeen uudelleen järjestäytyviä yhteiskuntia.
Toisen maailmansodan jälkeiset Yhdysvallat ja Euroopan maat olivat objektiivisuuden yhteiskuntia,
valtiot jälleenrakensivat ja kehittyivät. Kehityksen ja talouskasvun maissa arvostettiin eri alojen
rautaisia ammattilaisia ja sama asenne heijastui luonnollisesti myös journalismiin.
(Ward 2004, 225.)
Ankara objektiivisuuden tavoittelu sai osakseen myös kritiikkiä ja pelkkien faktojen luettelun sijaan
kaivattiin tarjotun informaation tulkintaa. Viimeistään televisiojournalismin synty muokkasi jyrkkää
objektiivisuuskäsitystä. Printtimediaa intiimimpi ja kommunikatiivisempi tv-journalismi vaati
erilaiset kerronnan keinot ja ankara puhtaan objektiivisuuden tavoittelu hiipui lyhyen kultakautensa
jälkeen. (mt., 236-237.)
Objektiivisuuden

ihanne

on

poistunut

journalistien

ammattiohjeistosta,

mutta

puheet

objektiivisuudesta eivät ole vähentyneet.
Janine Cohen (2010, 115) painottaa nykyisen journalistisen objektiivisuuden keinotekoisuutta.
Tasapainoisen ja monipuolisen vaikutelman vuoksi jutut rakennetaan niin, että tietystä asiasta on
tarjolla kaksi erilaista näkökulmaa, vaikka ei olisi varmuutta näkökulmien luotettavuudesta tai
paikkansapitävyydestä. Journalismi ei ole tiede, ja siksi se ei voi tieteellisen tutkimuksen tavoin
noudattaa systemaattista objektiivisuutta. (Cohen 2010, 115.)
Toisaalta, journalismissa, jos missä, teoria ja käytäntö ovat usein ristiriidassa. Ammattitaitoinen
toimittaja tietää kyllä ammattieettiset tavoitteet ja pyrkii niihin parhaansa mukaan, mutta hyväksyy
samalla sen että käytännössä ihanteiden toteuttaminen ei aina ole mahdollista. Laajempien
käytännön ongelmien, kuten haluttujen kuvaus- ja haastattelupaikkojen, kuvattavien ja
haastateltavien henkilöiden tavoittaminen, lisäksi juttujen rakentumiseen vaikuttavat myös monet
tekniset seikat.
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Televisiouutisessa kuvamateriaalin tekninen laatu saattaa määrittää paljonkin, mitä materiaalia
käytetään ja siten minkälainen on jutun lopputulos (mt., 115). Myös juttua varten otettu valokuva
voi muuttaa aiemmin suunniteltua näkökulmaa ja sitä, kuka nostetaan jutussa esille.
Sarjakuvan tapauksessa kiinnostavaa on, että kuvalla ei ole samanlaista valtaa määrittää tarinan
kulkua, vaan tarina määrää kuvat. Joe Sacco on kerännyt haastatteluita ja tehnyt havaintoja ja vasta
sen jälkeen piirtänyt näkemänsä ja kuulemansa.
Toki jokin tietty kokemus ja siitä tehty piirustus tai paikalla otettu valokuva on voinut vaikuttaa
paljon tarinan rakenteeseen, mutta sarjakuvapiirtäjällä on silti paljon enemmän kuvallista
muokkausvaltaa, kuin esimerkiksi kuvankäsittelijällä tai kuvaeditoijalla.
Ward (2004, 261-262) tarjoaa lopulta objektiivisuusongelman ratkaisuksi objektiivisuuden
uudelleenmäärittelyä. Perinteisen objektiivisuuden ongelma on hänen mukaansa oletus, että
väitteiden täytyy pohjautua ehdottomiin tosiasioihin. Tällaisesta objektiivisuusnäkemyksestä ei ole
kertovalle ja tulkitsevalle nykyjournalismille juurikaan hyötyä.
Janine Cohen (2010, 113-114) on Wardin kanssa samaa mieltä ja toteaa, että silloin kun
objektiivisuuden ihanne kehitettiin, ei ollut olemassakaan sellaista asiaa kuin televisio, tai tutkiva
journalismi. Sata vuotta sitten säädetyt opit eivät enää vastaa nykyajan teknologisia ja filosofisia
olosuhteita.
Oikeuslaitoksen ja julkishallinnon tapaan journalismin tulisi etsiä kuhunkin tilanteeseen parhaiten
sopiva ratkaisu. Mediamaailma on muuttunut ja objektiivisuuskäsityksenkin tulee muuttua. Uusi
käytännöllinen objektiivisuus on monitieteellinen ja joustava käsite, joka ei hylkää täysin puhtaan
objektiivisuuden juuriaan, mutta ei myöskään tee ehdottomia rajauksia tosiasioiden ja tulkinnan
välille. (Ward 2004, 263.)
Käytännöllinen objektiivisuus myöntää, että irtautuminen kaikista arvoista ja henkilökohtaisista
näkökulmista on mahdotonta. Journalistinen työ asettaa runsaasti käytännön haasteita
objektiivisuuden saavuttamiselle. Saatavilla oleva tieto on rajattua, työn tekemisen keinot ovat
vajavaisia ja olosuhteet vaihtelevat. Lisäksi toimittaja kohtaa jatkuvasti arvoristiriitoja. Kaikkien
näiden

haasteiden

keskellä

journalistisen

objektiivisuusteorian

tulisi

puhua

epätäydellisistä toimintatavoista ja käytännöistä, jotka ohjaisivat työtä totuutta kohti.
(mt., 264-265.)
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ammatin

Juuri tähän journalismin käytännöissä ja ammattieettisissä ohjeissa onkin pyritty. Liian
kurinalaisesta objektiivisuuskäsityksestä on siirrytty realistisempaan tavoitteeseen, mahdollisimman
objektiiviseen (ks. esim. Journalistin ohjeet 2011, http://www.jsn.fi) .

3.3.3 Objektiivisuus valokuvassa: kuvan indeksisyys ja ikonisuus
Suomalaisten media-ammattilaisten kuvankäsittelyä tutkinut Jenni Mäenpää (2008, 116) toteaa, että
kuvajournalismissa ”objektiivisuus on ihanne, jota erilaisten toistuvien toimintakaavojen avulla
työstetään journalistisessa arjessa”. Alalla on tietyt vakiintuneet tavat, joita noudattamalla pyritään
kohti mahdollisimman objektiivista lopputulosta. Käytännössä se tarkoittaa, että kuvankäsittelyssä
pyritään välttämään keinoja, joita pidetään kuvaa liikaa muokkaavina. Tai että kuvaushetkellä ei
lavasteta tilanteita. Tarkoitus on pysyä mahdollisimman lähellä kuvanottohetken todellisuutta (mt.).
Tietyt toistuvat keinot, joilla objektiivisuutta tavoitellaan muistuttavat Durham Petersin (2001, 715)
mainitsemaa tieteellistä objektiivisuutta (ks. luku 3.3.1). On luotu järjestelmä, jota kaikki pyrkivät
noudattamaan ja näin voidaan olettaa, että saman alan ihmisten väitteisiin, eli käytännössä heidän
kirjoittamaansa juttuun tai ottamaansa valokuvaan, voidaan luottaa. Journalismissa tämä järjestelmä
tarkoittaa alalla yleisesti tavoiteltua eettisiä periaatteita, eli journalistin ohjeita. Kiinnostavaa on,
että lehtikuvan tapauksessa ohjeet ovat huomattavan epäselvät.
Selkeää yhtenäistä linjaa sille, miten kuvia pitää ja saa käsitellä, jotta ne olisivat mahdollisimman
objektiivisia, ei ole (Mäenpää 2008, 112-113). On toki kansainvälisten kuvatoimistojen ohjeita ja
lehtien

omia

tapoja,

mutta

käytännössä

ajatus

objektiivisesta

valokuvasta

muodostuu

tapauskohtaisesti (mt., 112).
Valokuvan objektiivisuus on journalismissa tärkeä teema, sillä se liittyy erottamattomasti
ajatukseen valokuvasta todisteena.
Valokuvan todistusvoima perustuu sen indeksisyyteen ja ikonisuuteen (Seppänen 2005, 106).
Molemmat ovat semiotiikan käsitteitä ja semiotiikka on tiede, joka analysoi merkkejä ja
merkkijärjestelmiä. Semioottisen merkkianalyysin kohteena on pääsääntöisesti ollut kieli ja
kirjalliset merkkijärjestelmät, mutta semiotiikkaa voi käyttää myös valokuvan analyysiin.
Semiotiikassa indeksisyys tarkoittaa että merkillä ja merkin kohteella, on syysuhteellinen yhteys, eli
esimerkiksi tietty fyysinen oire johtuu tietystä sairaudesta (esim. Cobley ja Jansz 1999,33).
Valokuvan tapauksessa indeksisyys tarkoittaa, että valokuvan koetaan olevan todiste sen kuvaamien
asioiden olemassaolosta (Seppänen 2001, 93).
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Ajatus on, että jotta jokin kuva on voitu ottaa, on ainakin kameran täytynyt olla konkreettisesti
paikalla. Kuva nähdään tällöin teknisen apuvälineen kylmän puolueettomasti välittämänä ja näin
ollen objektiivisena luotettavana todisteena.
Kaikki tekijät, jotka murentavat teknistä prosessia, murentavat samalla kuvan objektiivisuutta
(Mäenpää 2008, 116). Ajatus kuvasta paikallaolon ja totuuden vahvistajana on ollut huomattavasti
vahvempi 1900-luvulla, jolloin kuvia otettiin filmille. Vuonna 2012, jolloin kuvia voi periaatteessa
rakentaa tietokoneohjelman avulla, valokuvan indeksisyyden voima ei ole enää niin vahva. Tosin,
juuri siksi, puhe indeksisyydestä ja valokuvan ”aitoudesta” on entistä enemmän esillä.
Toinen semioottinen käsite, joka määrittää valokuvan voimaa todisteena on ikonisuus. Ikonisuus
tarkoittaa, että merkki jollakin tavalla muistuttaa esittämäänsä asiaa (Seppänen 2005, 130).
Ikonisuus liittyy samalla ajatukseen valokuvan realistisuudesta. Arkiajattelun logiikka on, että mitä
enemmän kuva muistuttaa kohdettaan, eli mitä ikonisempi se on, sitä realistisempi kuva on
(mt., 132).
Valokuvan realistisuus ei kuitenkaan määrity pelkästään sen mukaan, miten paljon kuva muistuttaa
kuvan kohdetta. Realismi-vaikutelma syntyy suhteessa muihin näkemiimme valokuviin (mt.). Kun
tulkitsemme kuvia, tulkintaan vaikuttavat kulttuuriset käytännöt. Eli koska olemme tottuneet
pitämään valokuvaa todisteena, katsomme sitä todisteena.
Samoin, koska olemme oppineet pitämään tietynlaisia ominaisuuksia realistisuuden merkkinä,
tulkitsemme kuvaa niiden kriteerien mukaan (mt.).
Valokuvan objektiivisuus on yhtälailla ihanne, tai jopa illuusio, kuin puhtaan objektiivisuuden
tavoittelu missä tahansa muualla. Myös valokuvassa irtautuminen kaikista arvoista ja
henkilökohtaisista näkökulmista on mahdotonta, ainakin niin kauan kuin kuvan ottaa ihminen.
Tekniikka on puolueeton, mutta kuvan ottaja voi valita kuvakulman ja käyttää tekniikan tarjoamia
mahdollisuuksia, eli esimerkiksi kameran aukkoa ja suljinaikaa, tuodakseen esiin tilanteen tietyllä
tavalla. Jenni Mäenpää (2008, 116) tiivistää puhtaan objektiivisuuden mahdottomuuden näin:
”visuaalisen journalismin ytimessä on siis ristiriita kameran kirjaimellisesti objektiivisen
(indeksisen) näkymän ja kuvan ottajan ja käsittelijän inhimillisen toiminnan välillä”.
Näin ajatellen Googlen Streetview-robottikameran ottamat satunnaiset otokset voisivat ehkä olla
lähempänä puhdasta objektiivisuutta.
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Lopulta valokuvan objektiivisuus on käytännöllistä objektiivisuutta samoin kuin muu journalistinen
objektivisuus. Koska teknisen ja inhimillisen välistä jännitettä on mahdotonta poistaa,
objektiivisuutta rakennetaan erilaisilla säännöillä ja toimintaohjeilla. Säännöt määrittävät, millä
tavoin kuvaaja ja kuvankäsittelijä voi toimia, jotta kuva olisi mahdollisimman objektiivinen.
Tai kuten Mäenpää (2008, 117) toteaa, ”hieman kärjistäen: uutiskuva on objektiivinen, jos se on
otettu ja käsitelty uutistyön julkilausuttujen ja myös hiljaisten normien ja sopimusten mukaisesti”.
Journalistinen objektiivisuus on jatkuvan määrittelyn kohteena, sillä tiedonvälitys on riippuvainen
tekniikasta. Tekniikka kehittyy nopeasti ja tuo uusia mahdollisuuksia tiedon välittämiseen ja
valokuvaamiseen. Vaikka filmikuvan aikaan pimiössä saattoi tehdä erilaisia kuvaa muokkaavia ja
muuttavia toimenpiteitä, digitaaliaika päihittää silti kykeneväisyydessä ja helppoudessa filmiajan
mahdollisuudet.
Puhtaan objektiivisuuden mahdottoman tehtävän edessä journalistit vapauttavat itsensä vastuusta ja
nojautuvat yhteisesti hyväksyttyihin toimintatapoihin. Nämä niin sanotut strategiset rituaalit ovat
normi, joita noudattamalla journalisti tai kuvaaja voi hyvällä omallatunnolla sanoa tekevänsä
tosiasioihin perustuvaa journalismia (ks. esim. Mäenpää 2008,118).
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4 AIKUISTEN SARJAKUVA
Maailmanpoliittisen aikakausilehden Le Monde Diplomatiquen toimituksessa tehtiin vuonna 2011
yllättävä päätös. Seuraavan vuoden alusta alkaen lehti julkaistaan vain sarjakuvamuodossa.
Professori Léopold Ferdinand-David Vandermeulen (2012, 2) toteaa lehden pääkirjoituksessa, että
”mikä muu ilmaisumuoto kuin sarjakuva voisi paremmin vastata painetun median murrokseen?”.
Hän kirjoittaa, että sarjakuvalla lehti vastaa kärsimättömien ja kiireisten lukijoiden tarpeisiin ja tuo
vaikeat aiheet lähemmäs lukijaa sarjakuvamuodon avulla ja lisää, että ”sarjakuvamuotoinen
lehtemme tulee olemaan innovaatio nykyisen laatulehdistön keskuudessa ja se tulee tarjoamaan
lukijoille uuden ja erilaisen tavan kertoa ajankohtaisista asioista”. (mt.)

Kuva 2: Le Monde Diplomatique – 100 sivua poliittista sarjakuvaa 1. 2012
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Sarjakuvan tekemistä opastavalla internet-sivulla aikuisten sarjakuva määritellään ”todennäköisesti
seksiä sisältäväksi sarjakuvaksi, jota lapset eivät ymmärrä”. (Sarjakuvan tekowiki 2011, wwwdokumentti) Lisäksi internetin hakukoneet tarjoavat aikuisten sarjakuva ja adult comics hakusanoilla listan erilaisista eroottisista tai pornografisista sarjakuvista. Aikuis-etuliite
tarkoittaakin yleensä, ainakin puhekielessä, kulttuurituotteen erotisoitua versiota.
Aikuisten sarjakuva -termiä käytetään myös kuvaamaan sarjakuvaa, jossa on sellainen
kertomuksellinen tai kuvallinen sisältö, jota lapsi ei todennäköisesti ymmärrä. Se on kattokäsite,
jonka alle mahtuvat kaikki eroottisesta sarjakuvasta omaelämänkerrallisiin sarjakuvaromaaneihin.
Englantilainen sarjakuvatutkija Roger Sabin (1993) on kirjoittanut aikuisten sarjakuvaa käsittelevän
historiikin. Hän käy siinä läpi aikuisille suunnatun sarjakuvan historiaa sarjakuvan alkuvaiheista
1990-luvulle. Käytän tutkimuksessani Sabinin tutkimusta, mutta vierastan termiä aikuisten
sarjakuva. Nimitys ei ole minusta kovin hyvä. Se heijastelee vanhaa asennetta, jossa sarjakuvia
pidetään lapsellisena hassutteluna. Aikuisten sarjakuva -käsite on keksitty korostamaan, että tässä
on nyt kyseessä joku vakavasti otettava ja asiallinen tekele, ei mikään lapsellinen satutarina, jossa
eläinhahmojen päälle putoilee alasimia. Jaottelu on todennäköisesti lainattu kirjallisuudesta, jossa
on kirjoja ja lastenkirjoja. Minusta sarjakuvien erottelu lasten ja aikuisten sarjakuviin on nykyään
tarpeetonta. Le Monde Diplomatique havainnollistaa hyvin, kuinka sarjakuvaa määrittää parhaiten
sen aihe ja tapa, jolla aihetta käsitellään. Poliittinen aikakausilehti on suunnattu politiikasta
kiinnostuneille, joten ei ole tarpeen erikseen alleviivata, että aikuisille politiikasta kiinnostuneille.
Le Monde Diplomatique on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka Sabinin tekemän tutkimuksen
jälkeen on tapahtunut paljon. Sarjakuvan ei tarvitse enää puolustella itseään vakavasti otettavana
taidemuotona samalla tavalla kuin ennen. 2010-luvun maailmassa piirroshahmojen kautta voidaan
kertoa vakavia tarinoita tai kuvittaa todellisia tapahtumia. Sarjakuva-albumeita arvioidaan
valtakunnallisissa sanomalehdissä ja arvosteluille annetaan tarvittaessa koko sivun verran huomiota.
(ks. esim. HS 16.11.2010).
Piirroshahmoja käytetään myös liikkuvassa kuvassa, dokumenteissa ja draamaelokuvissa.
Israelilainen Ari Folman teki vuonna 2008 animaatiodokumentin Waltz with Bashir omista
kokemuksistaan Libanonin sodassa 1982. Dokumentti käsittelee vaikeita muistoja ja sotatraumoja.
Aihe on hyvin henkilökohtainen ja synkkä ja tarina raaka. Myös Marjane Satrapin Persepoliksesta
on tehty animaatioelokuva, joka noudattaa varsin kuuliaisesti sarjakuva-albumin tyyliä.
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Lisäksi ainakin Suomessa on keskusteltu Aku Ankasta suomen kielen ylläpitäjänä ja rikastuttajana.
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos valitsi vuonna 2001 Aku Ankan vuoden kielihelmeksi.
Kielihelmellä palkittiin Aku Ankan toimitus kielen luovasta ja persoonallisesta käytöstä. Aku
Ankan seikkailuja ei vain käännetä, vaan teksti muokataan suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen
sopivaksi. (http://www.helsinki.fi/hum/skl/helmi2001.htm., www-dokumentti)
Kielihelmen kaltainen palkinto nostaa lapsellisena pidetyn sarjakuvan arvoa. Vuonna 2011 ja 2012
Aku Ankkaa myyvissä televisiomainoksissa kohderyhmä on selvästi koko perhe, eivät vain lapset.
Onkin syytä kysyä, miksi on edes järkeä puhua vakavasti otettavasta taidemuodosta tai sarjakuvan
uskottavuudesta. Sarjakuvafanit kyllä hyvin tietävät, että sarjakuva on ollut aina vakavasti otettava
tarinan kerronnan keino. Puhe vakavasti otettavuudesta liittyy kulttuurituotteiden arvottamiseen ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun populaari- ja korkeakulttuurista. Tiedemaailma, jossa vakavasti
otettavuus ja uskottavuus on tärkeää, on erottamattomasti sidoksissa arvoerotteluun. Ehkä siksi
sarjakuvaa on Suomessa pidetty harvoin tutkimuksen arvoisena. Ainakin Juha Herkman (1998, 11)
uskoo, että juuri lapsellisen ja viihdyttävän maineensa vuoksi sarjakuva ei ole saanut
tiedemaailmassa kovin suurta huomiota.
Terminologisesta kritiikistä huolimatta, käytän Sabinin historiikkia apuna hahmotellessani
sarjakuvaromaanin ja siten myös sarjakuvajournalismin historiaa. Sabin on karsinut sarjakuvan
monipuolisesta ja pitkästä tarinasta sopivasti minun tutkimukseni kannalta olennaisimmat osat.

4.1 Työväenluokan viihdettä Iso-Britanniassa
Nykysarjakuva on sekoitus kahden eri mantereen perinteitä. Sarjakuvahistorian pioneerit olivat
englanninkieliset maat Iso-Britannia ja Yhdysvallat.
1800-luvun lopulla Iso-Britannia oli johtava teollisuusmaa, jossa oli myös varsin lukutaitoinen
väestö. Tässä ympäristössä kehittyivät ensimmäiset sarjakuvat, jotka vastaavat nykyistä
käsitystämme sarjakuvasta. (Sabin 1993, 13.)
Sarjakuvat eivät toki ilmestyneet tyhjästä, vaan sarjakuvailmaisu kehittyi aikaisemmista kirjallisen
viestinnän muodoista (mt.). Sarjakuvan konkreettista syntyhetkeä on mahdotonta, ja tässä
tutkimuksessa tarpeetontakin, etsiä.
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Scott McCloud (1994, 15) muistuttaa, että sarjallista kuvallista kerrontaa voi halutessaan löytää
esimerkiksi jo muinaisen Egyptin maalauksista tai vanhoista japanilaisista kirjakääröistä.
Nykyaikaista muistuttava sarjakuva kehittyi vasta 1800-luvulla. McCloudin tarkentaa ”1900-luvun
häämöttäessä alkoi ilmaantua niitä sarjakuvia, joita me kutsumme sarjakuviksi” (McCloud 1994,
18). Sarjakuvat suunnattiin koko väestölle, ei vain lapsille, ja niiden satiirisella yläluokkaa
pilkkaavilla tarinoilla tavoiteltiin erityisesti niin sanottuja valkokaulustyömiehiä (Sabin 1993, 1315).
1800-luvun

lopun

brittiläinen

sarjakuva

jakautui

kahteen

erilaiseen

sarjakuvatyyppiin.

Ensimmäinen sarjakuvatyyppi oli suunnattu koulutetulle ja politiikkaa seuraavalle keskiluokalle. Se
oli painojäljeltään laadukkaampaa ja sarjakuvan hinta oli kallis. (mt., 15.)
Toinen sarjakuvatyyppi oli halvempi ja sen kohderyhmä oli huomattavasti laajempi. Halvemmat
sarjakuvat olivat poliittisen satiirin sijaan yliampuvaan hassutteluun perustuvaa slapstickkomiikkaa. (Sabin 1993, 15.)
Sarjakuva kasvatti suosiotaan erityisesti työläisluokan piirissä ja suosiota seurasi pian keski- ja
yläluokan

huoli

kaunokirjallisuuden

puolesta.

Sarjakuva,

eli

työväenluokka,

näyttäytyi

keskiluokkaisten holhoajien mielestä uhkana kehittävälle ja opettavalle kaunokirjallisuudelle.
(Sabin 1993, 21.)
Uhkakuvista huolimatta kuvaa ja tekstiä sekoittavaa sarjakuvamuotoa ei pidetty kovin suuressa
arvossa. Englanninkielinen sarjakuvaa kuvaava sana comics kehittyi hauskan ja kevyen
synonyymiksi, mutta sanaan liittyi myös alentavia sivumerkityksiä, jotka on liitetty sarjakuvaan
vielä 1990-luvulla. (mt., 22.)
Lopulta poliittisesta satiirista alkunsa saanut, yhteiskunnallisesti kantaaottava sarjakuva hiipui IsoBritanniassa sarjakuvan ja kohdeyleisöksi vakiintui entistä nuorempi yleisö. 1900-luvun
alkuvuosikymmenistä 1960-luvulle valtavirtasarjakuvia tehtiin etupäässä lapsille. (mt., 22-23.)
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4.2 Sunnuntaistrippejä
1800-luvun lopun Yhdysvalloissa sanomalehtien kustantajat halusivat houkutella lukijoita
suurkaupunkien monista maahanmuuttaja-asukkaista. Koska maahanmuuttajien äidinkieli oli
harvoin englanti, sarjakuvamuoto osoittautui sopivaksi tavaksi herättää lukijoiden kiinnostus.
(Sabin 1993, 113.)
Myös Yhdysvalloissa ilmestyi brittiläissatiirien inspiroimia humoristisia sarjakuva-albumeita, mutta
se mikä teki Yhdysvaltojen sarjakuvahistoriasta ainutlaatuisen oli sarjakuvastrippien ilmestyminen
sanomalehtiin (mt., 113). Sarjakuvan arkipäiväisin ja monille tutuin muoto, eli sanomalehden
loppusivuja koristava kaksi tai kolmiruutuinen sarjakuvastrippi, ilmestyi ensimmäistä kertaa New
York Journal -lehdessä vuonna 1896. Merkittävää tässä Yellow Kid nimisessä sarjakuvassa oli se,
että se painettiin värillisenä. Sarjakuva teki samalla myös painoteknologian historiaa.
(mt., 113-114.)
Sarjakuvastrippien historia sanomalehtien takasivuilla on pitkä ja perinteikäs. Esimerkiksi
suomalaisten lehtien tapa painaa sunnuntaisivun sarjakuvat värillisinä lienee jatkumoa
yhdysvaltalaiselle

perinteelle.

1900-luvun

alussa

sarjakuvien

julkaisupäiväksi

vakiintui

yhdysvaltalaislehdistössä sunnuntai ja sarjakuvat painettiin värillisinä (Sabin 1993, 134).
Sunnuntaisarjakuvat olivat humoristisia ja niitä painettiin jopa neljän sivun verran. Suhtautuminen
sarjakuvaan seurasi Iso-Britannian mallia ja pian keskiluokka huolestui huumorisivuista, jotka
veivät huomioita oikeilta uutisilta (mt., 134, 137).
Ensimmäiset

varsinaiset

sarjakuva-albumit,

jotka

olivat

yleensä

kokoelmia

lyhyistä

sarjakuvastripeistä, ilmestyivät noin vuonna 1934 (Eisner 1985, 7).
Sarjakuvakritiikin taustalla vaikuttivat rasistiset ennakkoluulot, sillä sarjakuvien aktiivinen
lukijakunta oli, kustantajien suunnitelman mukaan, pääosin maahanmuuttajataustaista. Sarjakuvien
kelvottomuuden puolesta argumentoitiin muun muassa vaatimalla pyhäpäivän pyhittämistä.
Uskonto oli kriitikoille hyvä tukipilari sillä suurin osa maahanmuuttajista ei ollut kristittyjä.
(Sabin 1993, 137.)
Lisäksi sunnuntaistrippien huumori oli usein varsin karkeaa ja rahvaanomaista, mikä osui suoraan
konservatiivisia arvoja tukevan keskiluokan hermoon (Nyberg 1998, 2).
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Sarjakuvista kehittyi 1900-luvun alkupuolella viihdettä, jota kuluttivat ennen kaikkea lapset.
Ensimmäinen

yhdysvaltalaisen

sarjakuvateollisuuden

supersankarihahmo

Supermies

oli

myyntimenestys. Supermiehen suosion innostamina myös muut sarjakuvakustantamot alkoivat
tehdä omia supersankarihahmojaan ja lopulta yksipuolinen tuotanto muokkasi kohderyhmäksi
lapset ja nuoret. (Nyberg 1998, 5.)
Amy Kiste Nyberg (1998, 4) toteaa, että sarjakuvasta tuli lasten viihdettä, koska sitä alettiin
kohdella kuin lasten viihdettä. Sarjakuvan suosio herätti saman populaari vs. korkeakulttuuri
-väittelyn, kuten pian sen jälkeen kehittyneet elokuva ja televisio. Kriitikoiden mielestä sarjakuva
oli pinnallista ja lapsellista massaviihdettä, joka turmeli sen kuluttajat.
Nyberg (mt., 4) huomauttaa, että on kiinnostavaa kuinka sarjakuvamuodossa ei ole mitään sellaista
ominaisuutta, joka leimaisi sen pelkästään lapsille sopivaksi. Vähättelemällä sarjakuvan potentiaalia
ja tuomitsemalla se lapselliseksi ilmaisumuodoksi, sarjakuvakriitikot tukivat sarjakuvan lapsellisen
julkisuuskuvan syntymistä. (mt.)

4.3 Vastakulttuuria
Aikuisten sarjakuva -käsitteen pornomaine johtunee paljolti siitä, että aikuiset pudotettiin
valtavirtasarjakuvan kohdeyleisöstä. Kypsempi yleisö löysi kiinnostavat sarjakuvat jostakin muualta
kuin sanomalehtien takasivuilta tai sarjakuva-albumeista. Aikuisyleisölle suunnattu sarjakuva koki
uuden nousun 1960-luvulla, jolloin underground-sarjakuvat ilmestyivät Yhdysvalloissa
(Sabin 1993, 36).
Underground-sarjakuva kehittyi vastareaktiona sarjakuvasensuurille. 1940-luvulla voimistunut
sarjakuvakritiikki pääsi kunnolla vauhtiin toisen maailmansodan jälkeen (emt., 18).
Julkinen huoli sarjakuvien turmiollisesta vaikutuksesta lapsiin johti lopulta sarjakuvakustantajien
itsesensuuriin. Kaiken takana oli vuonna 1954 perustettu The Comics Magazine Association of
America, eli yhdysvaltojen sarjakuvalehtien liitto, joka loi ohjesäännöstön (the code) sarjakuvien
tekijöille. Ohjesäännöstö määritteli, mitä sarjakuvassa ei saa näyttää. Elokuvateollisuuden tavoin,
sarjakuvatuottajat

suostuivat

moraalinvartijoiden

painostuksen

alla

ennakkosensuroimaan

tuotantoaan. Kun sarjakuva-albumi täytti vaaditut kriteerit, se sai seal of approval -leiman ja se
voitiin julkaista. (Nyberg 1998, 110-112.)
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Sarjakuvien vastainen ristiretki alkoi väkivallan ja seksin vastustamisella, mutta laajeni lopulta
tiettyjen moraalisten ja kulttuuristen arvojen puolustamiseksi. Selkeän rajan vetäminen oli vaikeaa,
kun piti määrittää, mikä on sallittua mikä ei. Lopulta lähes kaikesta tuli kiellettyä, mikä johti
laimennuttuun ja yksipuoliseen lopputulokseen. Monet rikos- ja kauhusarjakuvat käsittelivät
samalla ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten rasismia. Näiden sarjakuvien
kieltäminen lopetti samalla monien tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen käsittelyn.
(Nyberg 1998, 30.)
Ankaran sensuurin vuoksi comics coden ulkopuolelle jäävien aiheiden käsittely siirtyi niin sanotusti
maan alle. Paul Gravett (2007, 22) kuvailee kuinka virallisesta linjasta poikkeavien sarjakuvien
tekemisestä tuli salamyhkäistä toimintaa. ”Comics code Authority ohitettiin vain aikuisille
suunnatuilla pienipainoksisilla, mustavalkoisilla ja hinnaltaan aiempaa kalliimmilla julkaisuilla,
joita myytiin samoissa kaupoissa kuin huumeiden käyttöön liittyvää krääsää” (Gravett 2007, 22).
Underground-sarjakuvia kutsuttiin comixeiksi, x-kirjain sanan lopussa cs:n sijaan korosti eroa
sarjakuvan kiltteihin lapsille suunnattuihin versioihin (Sabin 1993, 36).
Comics code authorityn ulottumattomissa tarinoita piirrettiin kaikista mahdollisista sopivista ja
sopimattomista aiheista.
Underground-sarjakuvat käsittelivät seksiä, huumeita ja ajan radikaalia politiikkaa. Ensimmäiset
underground-sarjakuvat olivat omakustanteita, joita ei oltu tarkoitettukaan laajan levitykseen.
Omakustanteita tehtiin usein yliopistoissa, joissa huumorilehtien perinne oli vahva.
(Sabin 1993, 36-37.)
Myös ihmisoikeus- ja kansalaisliikkeet löysivät sarjakuvan. 1970-luvulla Yhdysvalloissa
sarjakuvakentälle ilmestyivät sekä feministinen että seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava
sarjakuva. (mt., 41.)

4.4 Sarjakuvaromaani
Sarjakuvaromaanin alkuperäisen englanninkielisen termin graphic novel keksi amerikkalainen
sarjakuvakriitikko Richard Kyle vuonna 1964. Eurooppalaiseen ja japanilaiseen sarjakuvaan
tutustunut Kyle oli ensimmäisiä ulkomaisen sarjakuvan maahantuojia Yhdysvalloissa. Kovakantiset
ja neliväriset eurooppalaiset sarjakuva-albumit ja japanilaiset paksut mangapokkarit erosivat
huomattavasti yhdysvaltalaisesta paperisista sarjakuvalehdistä.
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Uusi ja tyylikkäämpi muoto vaati uuden nimen ja Kyle keksi termin, jolla hän samalla halusi
kannustaa

yhdysvaltalaisia

sarjakuvapiirtäjiä

samankaltaisten

hienostuneempien

sarjakuvatarinoiden tekoon. (Gravett 2007, 8.)
Graphic novel on tyylikäs sanapari. Se herättää erilaisia mielleyhtymiä kuin koomisuuteen vihjaava
comics. Mikä epäilemättä oli myös lehtikustantajana toimineen Kylen tarkoitus.
Joe Sacco kritisoi termiä markkinointikikaksi, jolla yritetään houkutella sarjakuvaa vierastavia
lukijoita. Hän toteaa, että ei ole koskaan hävennyt sanaa sarjakuva ja että hän on ennen kaikkea
sarjakuvapiirtäjä (Crain 2011, 34).
Suomessa sanaa sarjakuva ei ole pelätty ja graafiset romaanit suomennetaan yleensä
sarjakuvaromaaneiksi. Minä käytän tässä tutkimuksessa sanaa sarjakuvaromaani, kun viittaan
englanninkieliseen termiin graphic novel. Käännös ei ole täsmällinen ja se on ehkä
epäoikeudenmukainen, mutta se on käyttöön vakiintunut ja kelpaa minulle mainiosti.
Sarjakuvaromaanin tarkka määrittely on vaikeaa. Oikeastaan sarjakuvaromaani on kattokäsite,
jonka alle mahtuu sekä faktaa että fiktiota. Sarjakuvaromaani voi olla niin sanotusti perinteistä
fantasiasarjakuvaa (ks. esim. Moore & Gibbons 1986, 1987) tai todellisia tapahtumia
dokumentoivaa ja reportaasimaista kuten Saccon albumit.
Dokumentteja jostakin todellisen elämän tapahtumasta on ilmestynyt 2000-luvulla varsin paljon.
Esimerkiksi yhdysvaltalainen toimittaja Michael Crowley ja sarjakuvapiirtäjä ja graafikko Dan
Goldman

ovat

tehneet

yhdessä

sarjakuva-albumin,

joka

kertoo

Barack

Obaman

presidentinvaalikampanjasta (Crowley & Goldman 2008). Toimittaja ja graafikko seurasivat
vaalikampanjaa aina presidentinvaaleihin ja Barack Obaman vaalivoittoon asti, ja piirsivät
kokemuksistaan sarjakuva-albumin.
Osallistuva ja henkilökohtainen ote on sarjakuvaromaaneissa tavallinen lähestymistapa.
Johdannossa mainitsemani Marjane Satrapi teki omaelämänkerrallisen sarjakuvaromaanin
lapsuudestaan ja nuoruudestaan Iranissa (Satrapi 2000).
Guy Delisle on tehnyt sarjakuvaromaaneita matkoistaan Pohjois-Koreaan, Kiinaan ja Burmaan.
Kirjoissa hän kuvailee henkilökohtaisesta näkökulmasta näkemäänsä ja kokemaansa yhteiskunnissa,
joissa valtion kontrolli on kova. (Delisle 2005, 2006, 2008.)

	
  
	
  

31	
  
	
  

Sota ja konfliktit ovat yleinen aihe sarjakuvaromaaneissa. Joskus sarjakuvaromaani on kirjoittajan
henkilökohtainen projekti, jonka tarkoitus on tarinan kertomisen lisäksi keino purkaa sota- tai
konfliktitilanteen aiheuttamia tuntemuksia. Sarjakuvapiirtäjä kertoo tällöin avoimesti, että hän
piirtää myös helpottaakseen omaa oloaan. Näin teki esimerkiksi serbialainen sarjakuvapiirtäjä
Aleksandar

Zograf

albumissaan

Greetings

from

Serbia

(2007).

Albumi

on

kooste

päiväkirjamerkinnöistä, sähköposteista ja piirtäjän omista kokemuksista keskellä sotaa ja
pommituksia.
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5 FAKTAN JA FIKTION RAJOILLA
Kaunokirjallinen journalismi
Luova, subjektiivinen, kertova ja kuvaileva, myös kantaa ottava kirjoittaminen on yleistynyt 2000-luvun
tiedonvälityksessä. Yksi kertova ja kuvaileva journalismin tyyli on kaunokirjallinen journalismi.

Se on ”faktuaalista sisältöä, jonka esittämisessä eli muodossa käytetään fiktiosta tunnettuja keinoja”
(Merisalo-Lassila 2009, 12). Kaunokirjallinen journalismi siis sekoittaa faktaa ja fiktiota. Samalla on
kuitenkin todella vaikea vetää selkeää rajaa sille, mikä tarkalleen ottaen on fiktiota ja mikä ei. MerisaloLassilan (2009, 12-13) mukaan faktatekstistä tekevät faktatekstiä kirjoittajan eettiset velvoitteet, jotka
kirjoittaja rikkoo astuessaan fiktion puolelle.
Nämä eettiset velvoitteet liittyvät journalismissa uutisjournalismia koskeviin ihanteisiin, tosiasioiden
mahdollisimman objektiiviseen välittämiseen. Objektiivisuuden tavoite on niin sanotun kovan
uutisjournalismin ydin. Tavoitteen ristiriitaista olemusta olen käsitellyt tarkemmin objektiivisuutta
käsittelevässä luvussa, jossa käy myös ilmi, että tavoite on mahdoton saavuttaa (ks. luku 3.3). Silti se
elää voimakkaasti journalismin ihanteissa, joiden kannustamana pyritään kohti objektiivista ilmaisua
tiettyjen määriteltyjen ritualististen työtapojen kautta. Näistä työtavoista puhuin jonkin verran
valokuvan

objektiivisuutta

käsittelevässä

luvussa

3.3.3.

Kirjoittavan

journalismin

puolella

objektiivisuutta haetaan esimerkiksi käyttämällä sitaattimerkkejä haastatteluiden yhteydessä tai
hyväksymällä vain tietyt tahot ja auktoriteetit haastateltaviksi (ks. esim. Tuchman 1972).
Olivat kovan uutisjournalismin objektiivisuuden tavoitteet mahdollisia tai ei, uutisia voi käyttää
antiteesinä muiden journalismin muotojen määrittämiseen. Kaunokirjallinen journalismi määritelläänkin
usein uutisjournalismin kautta joksikin, mitä uutisjournalismi ei ole (Merisalo-Lassila 2009, 16).
Uutisjournalismi pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mitä, missä, milloin, miksi ja miten. Uutisen
ensisijainen tarkoitus on välittää asiatietoa, mahdollisimman objektiivisesti (Huovila 2005, 124).
Kaunokirjallinen journalismi sen sijaan irtautuu kaavasta ja kertoo tarinan luovasti. Niin luovasti, että se
pakenee kurinalaista luokittelua. Kaunokirjallinen journalismi on yksi journalismin muoto, mutta se,
milloin kyseessä on kaunokirjallinen journalismi ja milloin ei, on tapauskohtaista, ja melko vaikeasti
määriteltävissä. (Merisalo-Lassila 2009, 14.)
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Merisalo-Lassila etsii kaunokirjallisen journalismin käytäntöjä kirjallisuustieteen avulla. Hän tukeutuu
Marja-Leena Palmgrenin (1986, 205) eeppisen kerronnan perusmuotoihin, joita ovat kerronta, kuvaus,
eeppinen kuva, kohtaus ja dialogi. 1900-luvun lopulla mukaan lisättiin myös tajunnanvirtatekniikka ja
eläytymisesitys. (Marja-Leena Palmgren 1986, 205 Merisalo-Lassilan 2009, 21 mukaan.)
Antiteesi-ajattelun kautta voi tarkastella, miten uutisjournalismi näihin keinoihin suhtautuu.
Uutisjournalismin kerronta on yleensä lyhyttä, se käyttää harvoin maalailevaa kaunokirjallista kuvailua,
myöskään eeppisiä tilanteita eli eeppisiä kuvia, joissa kuvaillaan aisteihin vedoten jokin tilanne tai tietty
hetki, ei uutisjournalismissa näy. Lisäksi dramatiikkaa ja konfliktia edellyttävä kohtaus sekä
henkilökuvaa rakentava dialogi ovat elokuvamaisia elementtejä, joita kova uutisjournalismi välttää.
(Merisalo-Lassila 2009, 21-24.)
Merisalo-Lassilan analyysiin tukeutuen, suuri osa suomalaisten aikakausilehtien ja sanomalehtien
teemasivujen jutuista on kirjoitettu tyylillä, jonka voi määritellä kaunokirjalliseksi journalismiksi.
Tässä yhteydessä ja tässä tutkimuksessa on silti hyvä muistaa, että kova uutisjournalismi on
kirjoittamisen historiassa uusi tiedonvälittämisen keino. Sanomalehtien syntyessä kirjoitustyyli oli
enemmän kaunokirjallinen kuin uutismainen. Subjektiivinen näkemys karsiutui vähitellen lehtien
ammattimaistumisen myötä (ks. esim. Ward 2004). Sen sijaan, että sanon luovan ja kantaa ottavan
kirjoittamisen lisääntyneen, voisin myös yhtä hyvin sanoa sen palanneen takaisin.
Sarjakuvajournalismin voisi kuluneesti sanoa olevan ilmaisumuoto, jossa on sekoitus uutta ja vanhaa.
Käsite sarjakuvajournalismi ja ajatus journalismin ja sarjakuvan yhdistämisestä on tuore, mutta
subjektiivinen näkökulma ja piirroksen kautta kertominen ovat ikivanhoja ideoita. Kiinnostava yhtälö
on siksi, että siinä yhdistyy faktaan viittaava journalismi ja fiktioon viittaava piirtäminen.
Kaunokirjallisen journalismin käsite osoittaa, että fakta saa mennä fiktion puolelle menettämättä vielä
täysin uskottavuuttaan. Fiktion puolelle siirtyminen tarkoittaa kuitenkin yleensä vakiintuneista
rituaaleista luopumista. Olennaista on, mitkä ovat ne rituaalit, joista luovutaan. Kaunokirjallinen
journalismi saattaa käyttää kaunokirjallisia keinoja, kertoa ja kuvailla enemmän, mutta se
todennäköisesti säilyttää tietyt objektiivisuutta tavoittelevat elementit, kuten lähteiden käytön ja heidän
oikeaoppisen siteeraamisensa, jolloin toimittaja myös pystyy vapauttamaan itsensä vastuusta.
Sarjakuvajournalisti tekee osin samaa, hän haastattelee ja kertoo piirroksen ja tekstin yhdistelmällä
haastattelun sisällön. Merkittävä ero on, että sarjakuvapiirtäjä ei pääse pakoon vastuuta, vaikka hän
noudattaisikin journalismin objektiivisuusrituaaleja ja rakentaisi tarinansa muiden sanomisten varaan.
Sarjakuvapiirtäjä kuvittaa todellisuuden uudelleen ja on siksi vahvemmin sidottu subjektiiviseen
näkökulmaan.
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6 AINEISTO
Tutkimukseni kohteena on Saccon sarjakuvaromaani Safe Area Goražde, The war in eastern Bosnia
1992-95. Se voitti parhaan sarjakuvaromaanin (best original graphic novel) Eisner Award
-palkinnon vuonna 2001. Eisner Award, eli The Will Eisner Comic Industry Award, on
Yhdysvalloissa jaettava sarjakuvapiirtäjä Will Eisnerin mukaan nimetty sarjakuvapalkinto, jota
kutsutaan myös sarjakuvamaailman Oscar-palkinnoksi. (www.comic-con.org, www-dokumentti)

6.1 Joe Saccon sarjakuvat sodasta
Joe Sacco on amerikanmaltalainen sarjakuvapiirtäjä ja toimittaja.

Sacco opiskeli toimittajaksi

Yhdysvalloissa Oregonin yliopistossa. Pian valmistumisensa jälkeen nuori opiskelija turhautui
journalismiin ja koki, että hän ei toimittajana pysty tekemään mitään oikeasti merkittävää. Sacco
luopui toimittajan työstä ja päätti kokeilla uraa harrastuksensa sarjakuvan parissa. Sacco kiinnostui
Lähi-idän tilanteesta 1980-luvun lopulla. Hän vietti pitkiä aikoja Israelissa ja miehitetyillä
palestiinalaisalueilla ja teki sen jälkeen ensimmäisen sotaa käsittelevän sarjakuvaromaaninsa
Palestiina (suom. 2004), joka kertoo Saccon matkoista ja kohtaamisista palestiinalaisten ja
israelilaisten kanssa. Lähi-idän jälkeen Sacco matkusti Balkanin alueelle ja teki kaikkiaan kolme
sarjakuvaromaania, jotka käsittelevät Bosnian sotaa. Albumit Safe Area Goražde (2000), The Fixer
(2003) ja War´s end (2005). Sacco on sarjakuvaromaanien lisäksi tehnyt sarjakuvareportaaseja
yhdysvaltalaislehdille.
Saccon sarjakuvaromaaneja kutsutaan myös sarjakuvajournalismiksi (ks. esim. Crain 2011). Sacco
kertoo keksineensä termin selittääkseen kollegoilleen, mitä hän on tekemässä. Olen valinnut
tutkimukseni kohteeksi Joe Saccon juuri siksi, että hänellä on selkeä yhteys perinteiseen
journalismiin. Sacco piirtää ja kirjoittaa sarjakuvaa, mutta työskentelee kuin toimittaja. Hän
haastattelee, kuvaa ja raportoi ja koostaa lopuksi aineistosta sarjakuvan.
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6.2 Tutkimusmetodina narratologia
Tutkimuksessani yritän selvittää, minkälainen on sarjakuvan ilmaisukieli. Eli miten sarjakuva
kertoo tarinoita? Ja tarkemmin, miten Joe Saccon piirtämä sarjakuva kertoo tarinoita sodasta?
Näin ollen luontevaksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui narratologia. Esittelin narratologian
koulukuntaerot jo tutkimukseni alussa. Kertaan tässä sen verran, että pohjaan tutkimukseni
klassiseen narratologiaan. Klassinen narratologia keskittyy yleensä tekstin rakenteiden analyysiin,
mutta se tarjoaa minun tutkimukselleni parhaat lähtökohdat ja olen siksi kokenut sen sopivaksi
tutkimusmetodiksi.
En silti jätä huomioitta jälkiklassisen narratologian näkökulmia, sillä sarjakuvan tulkintaan
vaikuttavat myös muut kuin muotoseikat. Sarjakuva kohtaa vielä paljon ennakko-odotuksia, jotka
saattavat vaikuttaa lukijan tulkintaan. Vaikka sarjakuvaa ei enää pidetä lapsellisina sankaritarinoina,
sarjakuva ei vieläkään pääse pakenemaan keskustelua populaari- ja korkeakulttuurista. Sarjakuvaanalyysissa en myöskään voi täysin ohittaa muita kulttuurituotteita, sillä ne ovat ehkä opettaneet
lukemaan sarjakuvaa tietyllä tavalla, tai päinvastoin.
Sarjakuva-analyysini selkärankana toimii Juha Herkmanin tekemä sarjakuvatutkimus. Hän on
kirjassaan Sarjakuvan kieli ja mieli (1998) jakanut sarjakuva-analyysin kahteen osaan. Sarjakuvan
kieli käsittelee sarjakuvan ilmaisukielen ja rakenteiden tutkimusta ja sarjakuvan mieli sen sijaan
perehtyy sarjakuvan merkitysten muodostumiseen. Jako muistuttaa klassisen ja jälkiklassisen
narratologian eroa.
Käytän omassa analyysissäni tukena Herkmanin sarjakuvan kieli -osiota ja siinä käsiteltyjä
kertomuksen tutkimuksen analyysimenetelmiä, jotka pohjautuvat paljolti klassiseen narratologiaan
ja strukturalismiin. Strukturalismi on yksi klassisen narratologian suuntauksista (Ks. Esim. Hägg,
Lehtimäki, Steinby, 2009).
Koska sarjakuvan narratologisia tutkimusmalleja on toistaiseksi vähän, Herkmanin tekemä työ on
tämän tutkimuksen analyysiosassa melkein yksinvaltiaan asemassa.
Herkman (1998, 93) toteaa, että kun tutkitaan kertomuksen rakenteita, kertomus määritellään
useimmiten

muutokseksi.

Hän

analysoi

kerronnan

muutosta

nostamalla

esiin

tiettyjä

sarjakuvakerronnan ominaisuuksia, joista osaa käytän oman analyysini pohjana (Herkman 1998,
93-148).
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Lisäksi olen aineiston motivoimana lisännyt listaan kaksi muuta kerronnan ominaisuutta,
kuvakerronnan ja kerronnan muut keinot. Kuvakerronnan keinot lainaan elokuvasta. Koen, että
sarjakuva muistuttaa usein kerrontatavaltaan elokuvaa. Samaa mieltä on myös Henry John Pratt,
jonka sarjakuvan narratologiaa koskevat pohdinnat ovat toimineet tärkeänä apuna. Pratt (2009, 113)
muistuttaa, että sekä sarjakuva että elokuva ovat visuaalista ja verbaalista ilmaisua sekoittavia
massakulttuurin tuotteita, jotka ovat kaiken lisäksi syntyneet samoihin aikoihin.
Kerronnan ominaisuudet, joita tarkastelen ovat:
1. Sarjakuvan tyyppi
2. Sarjakuvan metakieli
3. Kertoja
4. Kerronnan näkökulma
5. Siirtymät ruudusta toiseen
6. Kuvakerronta
7. Muut kerronnan keinot
Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, kuinka paljon Saccon sarjakuvakerronnasta löytyy aikaisemmissa
luvuissa esiteltyjä sotajournalismin käytäntöjä ja myyttisiä hahmoja.
Herkmanin lisäksi sarjakuvan kielen tutkimuksessa apunani toimii Scott McCloud, joka on tehnyt
mahdollisesti perusteellisimman ja syväluotaavimman sarjakuvailmaisua koskevan tutkimuksen
Sarjakuva –näkymätön taide (suom. 1994). Ihailemalleen taidemuodolle uskollisesti McCloud on
tehnyt koko kirjan sarjakuvamuotoon. Ymmärrettävästi, sillä sarjakuvan kuvallisen ilmaisun
käytännöistä ja keinoista on helpointa kertoa kuvallisesti. Siitä syystä tässäkin pro gradu -työssä on
runsaasti esimerkkikuvia. Sarjakuvan kerrontakeinot ovat monipuoliset ja vaihtelevat ja koen, että
tutkimusaiheeni kunnollinen esittely vaatii myös monipuoliset esimerkit.
Herkman lainaa tutkimuksessaan paljon McCloudia, mutta pitäydyn suurissa linjoissa Herkmanin
tekemässä jaottelussa ja otan tarkemmassa tarkastelussa avukseni McCloudin. Herkman on
jaottelullaan tehnyt minun tutkimukselleni loistavasti sopivan esityön, jota en koe tarpeelliseksi
järjestellä uudelleen.
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Kuva 3: © Joe Sacco
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7 ANALYYSI: MITEN SACCO KUVAA SOTAA?
Tarkastelen tässä analyysissä edellä esitettyä seitsemää sarjakuvakerronnan ominaisuutta. Etenen
järjestyksessä listan mukaan. Kuvakerronnan luvussa on vielä kaksi alalukua, joissa käsitellään
sarjakuvan ikonisuutta ja indeksisyyttä sekä aikaa ja liikettä sarjakuvassa.

7.1 Sarjakuvan tyyppi
Sarjakuvan lajityyppi ja julkaisuyhteys vaikuttavat paljon siihen, minkälainen sarjakuva on. Eli
miten ruudut kytkeytyvät toisiinsa ja millä tavalla tarina kerrotaan. (Herkman 1998, 104.)
Safe Area Goražden lajityyppi on selkeästi sarjakuvaromaani. Se on jotakuinkin kronologisesti
etenevä matkakertomus Joe Saccon viettämästä ajasta Goražden kaupungissa Bosniassa. Se eroaa
selkeästi sarjakuvastripistä, jossa kerrotaan muutaman ruudun, yleensä korkeintaan sivun pituisessa
kokonaisuudessa jokin tapahtuma.
Lisäksi sarjakuvan tyyppiä määrittävät sarjakuvan aihepiiri ja julkaisumuoto.
Saccon sarjakuvan aihepiiri on rankka. Se koostuu Saccon näkemästä ja kokemasta ja hänen
haastattelemiensa ihmisten silminnäkijäkokemuksista, jotka Sacco on kuvittanut. Tarinat
käsittelevät sotaa, joukkomurhia, raiskauksia, kuolemaa, ja toisaalta myös arkielämää ja sen
ajoittaisia iloja kaiken raakuuden keskellä. Minä koen, että aihepiiri rajaa Safe Area Goražden
aikuisille suunnatuksi sarjakuvaksi, sillä tarinalla on sellainen kertomuksellinen rakenne, jota lapsen
on vaikeampi ymmärtää.
On huomionarvoista, että sarjakuvaromaaneissa aihe on tärkeämpi kuin esimerkiksi piirustustyyli.
Tunnetuin esimerkki lienee Art Spiegelmanin Maus (suom. 1990), joka kertoo sarjakuvapiirtäjän
isoisän keskitysleirikokemuksista toisen maailmansodan aikana. Mausissa kaikki ihmishahmot on
piirretty eläimiksi, juutalaiset ovat hiiriä ja natsit kissoja. Ympäristö sen sijaan on varsin realistinen.
Palaan Saccon piirustustyyliin vielä myöhemmin.
Kertomuksen pituus vaikuttaa huomattavasti sarjakuvan muotoon. Lyhyttä muutaman ruudun
sarjakuvastrippiä

pidempi

tarinankerronnan.

Kun

sarjakuvaromaani

sarjakuvastripissä

mahdollistaa

tarina

pitää

visuaalisesti
mahduttaa

monipuolisemman

muutamaan

sarjakuvaromaanissa, toki myös sarjakuvanovelleissa, voi käyttää vapaammin tilaa.
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ruutuun,

Yhden ruudun voi venyttää koko sivun kokoiseksi tai jakaa sivu useisiin pienen pieniin ruutuihin.
Ruutujen määrä, niiden koko ja muoto sekä sommittelu vaikuttavat samalla kerronnan rytmiin
(Herkman 1998, 108).
Will Eisner (1985,41) muistuttaa, että sarjakuvaromaani on kokonaisuus, jossa kerronta muodostuu
sekä yksittäisistä ruuduista että kokonaisesta sivusta. Länsimainen lukija on opetettu lukemaan
vasemmalta oikealle, yksi ruutu kerrallaan. Käytännössä lukija kuitenkin katsoo myös
kokonaisuutta ja saattaa vilkaista aukeaman viimeistä ruutua ennen kuin aloittaa tarinan lukemisen
ylävasemmalta. (mt.)
Esimerkiksi kuvassa 4. alin ja samalla taustakuvana toimiva suurin kuva herättää eniten huomiota.
Lukija todennäköisesti katsoo ensin sitä, sitten kaikkia eri ruutuja ja aloittaa lopulta lukemisen
ylhäältä vasemmalta. Ainakin huomaan itse tekeväni niin.
Safe Area Goražde perustuu sarjakuvaromaaneille tyypillisesti henkilökohtaiseen kokemukseen.
Sacco oli Safe Area Goraždea tehdessään julkaissut jo muita sarjakuvia. Kun hän meni Goraždeen,
hän meni nimenomaan tekemään sarjakuvaromaania. Pitkä tarina mahdollistaa rauhallisemman
kerrontatavan. Uutisia tekevä toimittaja joutuu miettimään juttua tehdessään paljon sellaisia asioita,
jotka Sacco voi ohittaa. Koska sarjakuvapiirtäjällä ei ole kiire, hänen ei tarvitse etsiä illan uutisiin
sitä yhtä pakollista silminnäkijälausuntoa, eikä tiettyä kuvituskuvaa. Sen sijaan hän voi rauhassa
päätyä kohtaamiensa ihmisten mukana yllättäviin tilanteisiin, jotka joskus johtavat hyvään tarinaan,
ja joskus eivät. Esimerkiksi Saccon kirja Fixer (2004), joka kertoo Sarajevossa työskennelleestä
fikseristä (toimittajien paikallisesta avustajasta), syntyi Saccon kohdattua sattumalta kirjan
päähenkilö hotellin aulassa.
Sarjakuvan tapauksessa on tärkeä muistaa myös, että piirtäjällä on selkeä tyyli. Samoin kuin
esimerkiksi kirjallisuudessa tai taiteessa, yksilöllinen tyyli paljastaa tekijän. Saccoa aikaisemmin
lukenut lukija todennäköisesti tunnistaa jo yhdestä irrallisesta sarjakuvaruudusta piirroksen Saccon
tekemäksi. Samoin Saccon aikaisempiin teoksiin perehtynyt lukija osaa odottaa tietynlaista
lopputulosta, mikä saattaa myös ohjata lukemista. Piirtäjällä on tietty kerrontapa, ehkä tietynlainen
huumori ja tietty maine, jotka vaikuttavat lukemisen taustalla. Kirjallisuus- ja sarjakuvapalkinnot
(esim. Eisner Award 2001, Ridenhour Book Prize 2010) eivät ainakaan vähennä Saccon
uskottavuutta ja se mahdollisesti vahvistaa lukukokemusta.
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7.2 Sarjakuvan metakieli
Metakieli on sanakirjamääritelmän mukaan tieteen kieli, jolla kuvataan toista kieltä (Nurmi,
Rekiaro, Rekiaro, Sorjanen 2001, 273). Herkman (1998, 112) toteaa, että metakieli korostaa
kertomisen roolia, eli sitä miten kerrotaan. Itse kerrottu ei ole silloin niin tärkeää.
Sarjakuvassa metakielisyys tarkoittaa, että sarjakuva kommentoi itse itseään (Kuusamo, 1990, 215
teoksessa Herkman 1998, 112).
Käytännössä sarjakuvassa siis leikitellään avoimesti sillä tosiasialla, että kyseessä on sarjakuva.
Tämä on siksi poikkeuksellista, että länsimaisessa kulttuurissa on perinteisesti kerrottu tarinoita
niin, että kertomistilanne pyritään häivyttämään huomaamattomaksi. Tarkoitus on, että katsoja
samaistuu tarinaan niin voimakkaasti, että hän unohtaa seuraavansa tarinaa. (Herkman 1998, 111.)
Sarjakuvaromaaneissa on tästä länsimaisesta kulttuuriperinteestä poiketen tavallista, että
sarjakuvapiirtäjä piirtää itsensä mukaan tarinaan, eli käyttää metakielen keinoja. Joe Sacco tekee
näin jokaisessa sarjakuvaromaanissaan. Tekijän läsnäolo on olennainen osa Saccon kerrontaa. Hän
piirtää itsensä mukaan tarinoihin yhdeksi henkilöhahmoksi. Lukijan näkökulmasta varsin
itseironisesti, sillä sarjakuvamaailman Sacco on huomattavasti hassumman näköinen nörtti, kuin
internetin valokuvissa näkyvä todellisen maailman Sacco. Lisäksi Sacco piirtää itsensä paljon
huolettomammin kuin muut tarinan henkilöt. On kiinnostavaa, että sarjakuva-Saccon silmät eivät
näy. Hän piirtää itselleen silmälasit, jotka ovat aina valkoiset ja piilottavat niiden takana olevat
silmät. Tällä tavoin hän on sarjakuvansa sarjakuvamaisin hahmo. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi
kuvassa 3. Sacco keskustelee silmälasipäisen miehen kanssa, jonka silmät näkyvät. Vieressä on
tyhjäsilmäinen Sacco. Ehkä Saccon silmälasit ovat myönnytys perinteiselle journalismille ja ne
korostavat hänen rooliaan sivullisena tarkkailijana.
Voi myös tulkita, että tekemällä itsestään joskus varsin huvittavan hahmon, Sacco pyrkii
lieventämään sitä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, joka hänelle syntyy kovia kokeneiden
ihmisten elämäntarinoiden hyväksikäytöstä. Safe Area Goraždessa Sacco kuvaa avoimesti
ristiriitaisia tunteitaan sivullisen tarkkailijan etuoikeutetusta asemasta.
Goražden kaupungin asukkaat, joista monista on tullut Saccolle ystäviä, ovat vankeina serbien
saartaman alueen keskellä, mutta YK-joukkojen mukana matkaava sarjakuvapiirtäjä pääsee
erikoisluvalla matkustamaan vapaasti saartolinjojen yli (ks. kuva 4.).
	
  
	
  

41	
  
	
  

Tapa, jolla Sacco kuvaa itseään on kiinnostava myös sankaritoimittajan myytin näkökulmasta.
Hemingwayläinen näkökulmahan on (ks. luku 3.2), että tarinan kertoja on olennainen osa hyvää
tarinaa. Rakentamalla tietynlaista kuvaa itsestään Sacco vaikuttaa samalla koko tarinan
yleistunnelmaan. Kun Sacco esittelee itsensä lukijalle epätäydellisenä ja inhimillisenä, lukijan on
ehkä helpompi luottaa häneen. Jos kirjoittajan asenne olisi ylimielinen ja kaikkitietävä, se
todennäköisesti etäännyttäisi lukijaa.
Sacco piirtää itsensä tarinaan hyvin avoimesti, mutta sarjakuvallisuutta sarjakuva ei kommentoi
missään vaiheessa. Vain sen verran, että Sacco mainitsee olevansa sarjakuvapiirtäjä.
Koen, että sarjakuvallisuuden kommentoinnin puute johtuu vakavasta aihepiiristä. Ilmaisumuodon
alleviivaaminen saattaisi vähentää tarinan uskottavuutta. Saccon ei ole tarkoitus leikitellä
sarjakuvakerronnan keinoilla, eli käyttää piirtämisen rajattomia mahdollisuuksia, vaikkapa
karikatyyrejä, vaan keskeistä on kertoa tarina. Safe Area Goraždessa tarina on vakava ja se sisältää
rankkoja yksityiskohtia. Jos piirtäjä korostaisi metakielen keinoin, että tässähän tehdään nyt
sarjakuvaa, se voisi tehdä koko tarinasta epäuskottavan ja etäännyttää lukijan. Hän voisi
turvallisesti ajatella lukevansa vain satua. Kun kyseessä on sarjakuvapiirtäjä, joka on kertonut, että
hän jätti toimittajan työn, koska ei kokenut tekevänsä mitään tarpeeksi vaikuttavaa, on hyvin
epätodennäköistä, että hän haluaisi lukijoiden tuntevan lukevansa satua, jota ei tarvitse ottaa
vakavasti.
Toki voi myös olla, että sarjakuvallisuuden kommentoiminen ei yksinkertaisesti sovi Saccon
tyyliin. Hänen tapansa piirtää on tietynlainen ja siihen ei liity korostetun karikatyyrisiä hahmoja.
Eikä tarinassa hypätä sarjakuvaruudun ulkopuolelle, vaan pysytään melko tarkasti sen sisällä.
Ruudun rajoja Saccon henkilöt ylittävät joskus, mistä puhun lisää myöhemmin, mutta ei koskaan
niin, että lukija tuntisi hahmojen karkaavan tarinasta ja kommentoivan itse itseään.
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Kuva 4: © Joe Sacco
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7.3 Kertoja
Joe Sacco on todennut haastattelussa, että tehdessään ensimmäistä sarjakuvaromaaniaan Palestiinaa
hän ei oikeastaan tiennyt, mitä oli tekemässä. Vähitellen sarjakuvapiirtäjälle selkeni, että hänen
täytyy piirtää itsensä mukaan tarinaan. Sacco toteaa ”lukija näkee tarinat minun kauttani. Lukijan
on tärkeää ymmärtää se”. (Sarjakuva sodassa, tv-dokumentti.)
Käytännössä journalisti tarjoaa lukijoille ja katselijoille aivan saman tilanteen, sillä hän toimii
tapahtumien välittäjänä. Mikä erottaa uutisjournalistin ja sarjakuvapiirtäjän on se, että
uutisjournalisti ei korosta henkilökohtaista kokemustaan tai rooliaan välittäjänä. Jos journalisti
tekisi niin, sanoisi vaikkapa uutisreportaasin lopuksi, että ”mutta tämä on sitten vain minun
henkilökohtainen mielipiteeni”, hän veisi koko uutiselta pohjan. Kärjistetysti: uutisjournalisti ei ole
ihminen, vaan hän on väline. Totuus ei tietenkään ole niin, kuten esimerkiksi objektiivisuutta ja
sankaritoimittajuutta käsittelevä luku 3 osoittaa, mutta tärkeää on kaikesta huolimatta antaa
uskottava vaikutelma. Sarjakuvajournalistilla on tässä tapauksessa hieman enemmän vapautta.
Paradoksaalisesti, hän ei väitä kertovansa totuutta ja ehkä juuri siksi hänen kertomansa tarina tuntuu
uskottavalta, tai ainakin siihen on helppo samaistua. Samalla tavalla kuin elokuvat, jotka
”perustuvat tositapahtumiin”, sarjakuvapiirtäjä vapautuu tosiasioita välittävää uutistoimittajaa
painavasta vastuusta. Kuten kipua käsittelevässä luvussa 3.1. totesin, kovat väitteet vaativat kovat
todisteet. Jos Sacco ei esitä kovia väitteitä sanomalla, että ”tämä on totuus”, hänen ei myöskään
tarvitse sitä todistella.
Herkman (1998, 136) erottelee elokuvakerronnan tutkimusta lainaten sarjakuvasta kolme eri
kertojatasoa, kuvallisen kerronnan, tarinaa selostavan kertovan tekstiaineksen ja kertojana toimivan
henkilöhahmon. Sarjakuvaromaanissa nämä kolme tasoa vievät tarinaa eteenpäin rinnakkain ja
limittäin. Safe Area Goraždessa tasot sekoittuvat kaikki yhdeksi, sillä lopulta kaiken taustalla on
yksi ja sama henkilö Joe Sacco. Sarjakuvapiirtäjä on ylin tarinankertoja, joka päättää miten tarina
kerrotaan, millä tavalla sitä kuvitetaan ja kuka saa puhua. Sacco on sekä mukana tarinassa että
tapahtumien selostajana.
Safe Area Goraždessa kertoja esitellään heti kirjan alussa prologissa. Tarina alkaa yleiskuvalla
ravintolasta, jossa hieman vaaleammin kuvitettuna takimmaisessa pöydässä on kaksi henkilöä,
joista toinen puhuu. Viimeistään puhekupla vetää lukijan huomion näihin henkilöihin.
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Esittely on kuin elokuvien zoomaus, josta väkijoukon keskeltä kiinnitetään valoilla ja
tarkennuksella huomio tiettyihin henkilöihin. Puhekuplan lisäksi on selittävä teksti, jonka lukija
pian ymmärtää jommankumman ravintolapöydässä istuvan kertomaksi, sillä teksti alkaa ”me
istuimme Alkatrazissa selät seinää vasten - -” (suom. K.Härkisaari). Tässä vaiheessa, jos lukija ei jo
tunne Saccoa, voi olla vielä epäselvää kumpi näistä henkilöistä on kertoja. Lukijalle on kuitenkin
käynyt selvästi ilmi, että jompikumpi näistä henkilöistä kertoo tarinaa ja lukija voi näin olettaa, että
kaikki muutkin läpi kirjan jatkuvat ruutuja kehystävät kertovat tekstit ovat tämän saman henkilön
kertomuksia. Myöhemmin kertojahahmo varmistuu. Toinen ravintolapöydän miehistä näkyy
uudelleen yksin kertovan tekstin kanssa ja eri paikoissa, kuvissa jotka tukevat kertovaa tarinaa.
Tällä tavoin Sacco vähitellen esittelee itsensä lukijoille ja varmistaa paikkansa tarinan selostajana.
Sacco antaa suurimman tilan tarinan muille henkilöille, hänen haastattelemilleen ihmisille, mutta
hänelle jää silti ylin valta siihen, miten ihmisten tarinat esitetään. Sarjakuvaromaanin hahmot
kertovat tarinoita, jotka Sacco kuvittaa.
Sacco puhuu tästä yhden näkökulman ongelmasta Footnotes in Gaza (2009) -sarjakuvaromaanin
esipuheessa. Kirja kertoo 1940- ja 1950-luvuilla tapahtuneista joukkomurhista Gazassa. Sacco on
koostanut tarinan tapahtumien silminnäkijöiden kertomuksista. Hän korostaa, että yli 50 vuotta on
pitkä aika ja muistot tapahtumista ovat voineet hämärtyä.
Sacco kirjoittaa: ”Muistiin luottamiseen liittyvien ongelmien, jota käsitellään kirjassa lisää
myöhemmin, lisäksi lukijan tulee olla tietoinen, että on olemassa myös toinen filtteri, jonka läpi
nämä tarinat ovat kulkeneet ennen kuin ne päätyivät näille sivuille, nimittäin minun oma
visuaalinen tulkintani. Toisin sanoen, minä olen jokaisen 1940- ja 1950-luvun tapahtumia kuvaavan
kohtauksen suunnittelija ja ohjaaja.” (Sacco 2009, xii, suom. K. Härkisaari.)
Safe Area Goražden tapauksessa tilanne on hieman toinen, sillä Sacco on ollut itse
tapahtumapaikalla. Hän on nähnyt, miltä Goraždessa näyttää ja tavannut ihmiset henkilökohtaisesti.
Silti, monet kertomuksen sisäisistä kertomuksista, eli ihmisten muistot ja tarinat, ovat Saccon
vapaasti kuvittamia. Sacco on ollut paikalla Goraždessa, mutta hän ei ole ollut paikalla silloin kun
siellä on taisteltu verisesti tai ennen kuin talot on pommitettu raunioiksi.
Saccon tarinankerrontatapa muistuttaa paljon journalistista kerrontaa. Tyypillinen konfliktialueen
uutisreportaasi kertoo tekniset tiedot, mitä on tapahtunut, kuka hyökkäsi minne ja kuinka moni
loukkaantui, sen jälkeen haastatellaan silminnäkijää tai uhria.
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2000-luvun ylen määrin visuaalisessa mediassa kuvilla on uutisessa tärkeä rooli. Ne tukevat sekä
puhuttua että kirjoitettua uutistekstiä. Valokuva vahvistaa uutisen autenttisuutta, se antaa
mielikuvan, että kuvaaja on ollut paikalla (Seppänen 2005, 106). Samaa asiaa ajaa televisiouutisten
kuvituskuva, joka on televisiouutisille elintärkeä ominaisuus. Toki sarjakuva on hyvin erilainen
kuva kuin valokuva tai tv-kuva, jotka ovat huomattavasti indeksisempiä. Sarjakuva voi olla
tyyliltään hyvin realistinen, mutta se on silti piirros ja sen indeksisyyden voima ei tavoita valokuvan
indeksisyyttä. Ajatukseni on, että Saccon sarjakuva muistuttaa perusrakenteeltaan uutista, jossa
yhdistyy tapahtumia raportoiva kertomus ja raporttia tukeva kuva.
Valokuvan lisäksi silminnäkijähaastattelu on journalismissa olennainen autenttisuuden tunnetta
lisäävä tekijä (ks. luku 3.1). Silminnäkijä on uutistapahtumien hetkellinen asiantuntija.
Uutisjournalismin jutut rakentuvat yksinkertaisuudessaan niin, että toimittaja kerää tietoa, kokoaa
olennaiset tiedot tiiviiksi ja ymmärrettäväksi paketiksi ja lopuksi välittää tämän tiedon yleisölle
(ks. esim. Huovila 2005, 43-44).
Koska toimittaja ei voi tietää kaikkea, hän nojautuu jutuissaan erilaisiin asiantuntijoihin, joiden
tietoa välitetään (mt., 80). Konfliktitilanteessa paikallinen silminnäkijä on siis ikään kuin
tapahtuman asiantuntija, ainakin hänen omiin kokemuksiinsa, ja hänen kokemustensa kautta
pyritään kertomaan laajemmasta ilmiöstä. Vahvistamaan, että jotakin tapahtuu, koska ainakin tälle
ihmiselle on tapahtunut.
Tyypillisessä televisiouutisessa toimittaja on tarinaa selostava kertoja ja haastateltava silminnäkijä
on kertova henkilöhahmo. Yleensä tarinan selostaja eli kertoja pyritään uutisissa häivyttämään. Se
on osa journalistista käytäntöä, jossa toimittaja vetääntyy taka-alalle ja antaa äänen faktoille ja
haastateltaville (ks. esim. Huovila 2005, 82). Toimittajan läsnäolon voimakkuus vaihtelee
uutisvälineiden mukaan. Verrattuna kirjalliseen journalismiin televisiojournalismissa toimittaja on
yleensä voimakkaammin läsnä, mikrofoni kädessä, kameran edessä. Mikäli kyseessä on vakituinen
ulkomaankirjeenvaihtaja, hän on mukana persoonallaan, sillä uutisten katsojat tunnistavat tutun
henkilön,

joka

yleensä

Televisiojournalismin

raportoi

perinteisiin

samasta

kuuluu

maasta

tai

ulkomaanraportin

samankaltaisista
päättäminen

raportointipaikan esittelyllä. Esimerkiksi ”Yle uutiset, Marja Manninen, Moskova”.
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tilanteista.

toimittajan

ja

Tämän kaltainen traditio on minusta journalismin silminnäkijäroolin toteuttamista parhaimmillaan.
Saccon

avoimesti

subjektiivinen

tyyli

muistuttaa

minusta

enemmän

televisio-

kuin

printtijournalismia. Saccon albumeissa sama tuttu henkilö seikkailee taas uudessa paikassa. Tai
saman albumin sisällä erilaisissa tilanteissa ja ehkä eri aikoina.
Sacco korostaa, että tarinat tulevat hänen kauttaan ja hän myös nauttii siitä, että saa kertoa kaiken
juuri sillä tavalla kuin hän haluaa. Sacco on kertonut haastattelussa, että saapuessaan ensimmäistä
kertaa piiritettyyn ja tuhoutuneeseen Goražden kaupunkiin, josta modernin elämän tunnusmerkit oli
taisteltu olemattomiin, hän mietti innoissaan, että ”nyt pääsen piirtämään kuin Bruegel” (Sarjakuva
sodassa, tv-dokumentti). Sacco viitannee alankomaalaiseen maalaariin Peter Bruegel vanhimpaan
(1525-1569), joka maalasi keskiajalla maisemia ja talonpoikaiselämää.
Kommentti myös korostaa Saccon roolia välillisenä kertojana. Tarinat ovat tosia, mutta Sacco ottaa
vapauden kuvittaa ne omalla tyylillään.

7.4 Kerronnan näkökulma
Klassisen strukturalistisen narratologian niminarratologi Gérard Genette on kehittänyt fokalisaation
käsitteen. Fokalisaation kautta tarkastellaan kertojan näkökulmaa kertomukseen. Genette jaottelee
fokalisaation kolmeen eri tyyppiin: sisäiseen-, ulkoiseen- ja nollafokalisaatioon. (Ks. esim. Steinby
2009, 238-281, teoksessa Hägg, Lehtimäki, Steinby.)
Jaottelun mukaan nollafokalisaatio kuvaa tilannetta, jossa kertoja tietää enemmän kuin kertomuksen
päähenkilöt. Kertoja siis tietää esimerkiksi kertomuksen henkilöiden ajatukset ja teot, sekä
tulevaisuudensuunnitelmat.

Kertoja

kaikkitietävä

ja

kaikkialla

läsnä

oleva.

Sisäisessä

fokalisaatiossa kertoja tietää yhtä paljon kuin tarkastelun kohteena oleva henkilö. Kertoja sen sijaan
ei tiedä päähenkilön/ kohteena olevan henkilön ajatuksia, eikä voi niistä lukijalle raportoida.
Ulkoisen fokalisaation tilanteessa kertoja tietää vähemmän kuin kertomuksen kohteet ja hän ikään
kuin seuraa sivusta päähenkilöiden toimintaa. (ks. esim. Guillemette ja Lévesque, wwwdokumentti.)
Genetten jaottelu on tehty kaunokirjallisuuden tutkimukseen, mutta se käy myös sarjakuvaan.
Fokalisaatiojaottelun näkökulmasta Safe Area Goražde käyttää oikeastaan vain sisäistä ja ulkoista
fokalisaatiota. Vaikka sarjakuvaromaanissa onkin jatkuvasti selkeä kertoja, albumin alussa esitelty
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Sacco, joka ohjaa tarinan kulkua haluamaansa suuntaan, hän ei silti irtaudu itse kertomuksesta
kaiken yläpuolelle. Tarinassa esiteltyjen henkilöiden ajatuksia ei kerrota, elleivät he kerro niitä itse.
Konkreettisesti Sacco toki piirtää sanoja hahmojen suuhun ja kuvittaa heidän elämänsä
haluamallaan tavalla, mutta hän on samalla vahvasti aina mukana tarinassa. Ei sivullisena äänenä
taivaasta. Sacco antaa paljon valtaa ja tilaa sarjakuvatarinansa henkilöille. Hän antaa heidän kertoa
tarinat ja puuttuu kertomukseen sen verran, että kuvittaa sen. Sacco ei analysoi, mitä joku
kertomuksen henkilöistä mahtaisi ajatella, vaan antaa ymmärtää kertovansa vain sen, mitä henkilö
kertoo. Toki, hän saattaa joskus pohtia ääneen eli kirjoittaa sen myös lukijoille, miksi joku
käyttäytyy kuten käyttäytyy. Kuten esimerkkikuvassa 4. Sacco pohtii itsekseen, että paikallisten
ihmisten ystävyys saattaa johtua siitä, että hän on heidän ainoa linkkinsä ulkomaailmaan.
Saccon työskentely Goraždessa muistuttaa journalistista työskentelytapaa. Kuin televisiouutisiin
reportaasia tekevä toimittaja, Sacco haastattelee paikallisia ihmisiä tapahtumapaikalla ja kuvittaa
sen jälkeen heidän haastattelunsa. Sacco myös puhuu toimittajista kollegoinaan ja kertoo
sarjakuvassa kuinka hän joutuu kilpailemaan toimittajien kanssa parhaasta paikallisesta oppaasta.
Sarjakuvassaan hän vaikuttaa asettavan itsensä jonnekin Goraždessa vierailevien media-alan
ammattilaisten ja paikallisten väliin. Hän kritisoi toimittajia hätäisestä ja pinnallisesta
raportoinnista, mutta myöntää myös oman ulkopuolisuutensa ja erikoisasemansa.
Toisaalta Saccon päiväkirjamainen kerrontatyyli muistuttaa myös hemingway- ja capamaista
sankariseikkailijakerrontaa, jossa yksinäinen reportteri tarkkailee ja raportoi kohtaamisistaan ja
ajatuksistaan

näiden

kohtaamisten

yhteydessä.

Toisessa

maailmansodassa

seikkailleiden

sankaritoimittajien lailla Sacco päätyy yllättäviin tilanteisiin ja lähelle ihmisten arkea. Kuvassa 3.
Sacco kuvaa turhautumistaan joutuessaan häntä kiinnostavan keskustelun ulkopuolelle, huonosti
englantia puhuvan ja varsin vihaisen oloisen miehen tarinoiden kuuntelijaksi. Sacco kertoo myös
avoimesti, kuinka häntä kestittiin runsain juomingein hänen ensimmäisenä iltanaan kaupungissa.
Seuraavana aamuna tarinankertojaa vaivasi luonnollisesti krapula ja ensiherääminen Goraždessa oli
ikimuistoinen. Tällaiset kertomuksen osat tarjoavat jokaiselle vähänkin matkustaneelle lukijalle
oivan samaistumisen mahdollisuuden. Tarinaa ei kerro etäinen työtään tekevä ammattilainen, vaan
tavallinen ihminen, jonka ilta venyi vähän pitkäksi ja sen jälkeen töiden tekeminen tuntuu kovin
vaikealta.
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Uutisjournalismissa tunteita tai krapuloita, ei paljasteta. Toimittaja ei kerro, että silloin minua
kyllästytti tai väsytti, vaan hän raportoi, mitä tapahtuu sekoittamatta omia tuntemuksiaan raporttiin.
Reportaasigenre sen sijaan sallii tunteiden ilmaisun ja toimittaja saattaa kertoa myös miltä hänestä
tuntuu vaikkapa istua ja odottaa jonkun poliitikon vastausta haastattelupyyntöön. Tai kuvailla
avoimesti tuntemuksiaan hypätessään laskuvarjolla tai kokeillessaan morfiinia, kuten tekivät
aikaisemmin mainitut kuuluisat suomalaiset osallistuvat reportterit 1960-luvulla (ks. MerisaloLassila 2009, 135-143).
Herkman käyttää sarjakuvan tutkimukseen myös kerronnan näkökulma -käsitettä, jota on käytetty
sekä elokuvan- että kirjallisuudentutkimuksessa kuvaamaan kussakin tilanteessa vallitsevaa
perspektiiviä. (Herkman 1998, 140-141.)
Kerronnan näkökulma on hyvä huomioida, sillä se kiinnittää enemmän huomiota visuaaliseen
havaitsemiseen. Samasta syystä käsitettä on myös kritisoitu. (mt.)
Kerronnan näkökulma kiinnittää huomiota siihen, kuka on milloinkin katsoja. Herkman (1998, 141)
sanoo, ”olennaista kerronnan näkökulman kannalta onkin se, samaistetaanko sarjakuvan ruudussa
esitetty kuva jonkin tarinassa seikkailevan hahmon perspektiiviin”.
Saccon sarjakuvaromaanissa kertojan näkökulma on keskeinen, sillä hän käyttää näkökulman
vaihdosta olennaisena elementtinä tarinassa. Safe Area Goraždessa kohtauksilla on aina kertoja,
joko se on Sacco itse tai sitten hänen haastattelemansa ihminen, joka ottaa sarjakuvassa kertojan
roolin. Siirtymä yleiskertojasta sisäkertomukseen menee niin, että ensin Sacco esittelee hahmon,
joka pian muuttuu kertojaksi. (ks. kuva 5.)
Sen jälkeen tarina kulkee kertojahahmon kertomana ja Saccon kuvittamana. Sacco erottelee
hahmon kertomuksen tekstissä sitaattimerkeillä. Kun sarjakuvan selittävät tekstit, eli ruudun
reunojen tekstipalkit, eivät ole sitaatissa ne ovat Saccon kertomaa, ja kun ne ovat sitaateissa, lukija
tietää, että nyt seurataan tarinaa ikään kuin jonkun toisen silmin. Toki kaikki kertomuksen osat ovat
aina tarinan ylikertojan eli Saccon hallussa. Hän päättää miltä haastateltavan menneisyys näyttää ja
mitä kertomuksen osia hän käyttää. Journalistiseen tapaan haastateltavien puheet on editoitu
sujuvaksi, niissä ei näy epäröintiä tai epäjohdonmukaisuutta, jota arkipuhe on täynnä.
Haastateltavan tarina kerrotaan aina selkeästi tietyn hahmon tai pääkertojan näkökulmasta, mutta
kuvitus saattaa vaihtaa näkökulmaa kesken tarinan. Esimerkiksi kuvassa 5. kerronnan näkökulman
annetaan ymmärtää olevan haastatellun naisen.
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Hänet esitellään ensimmäisessä ruudussa. Sen jälkeen nainen muuttuu omien kokemustensa
kertojaksi ja tapahtumien sivustakatsojaksi. Sekä lukijat että kertoja seuraavat kuvaa kertojan
elämästä ja siitä, mitä hän on nähnyt. Karttakuvan jälkeisessä kuvassa kertojahahmo näkyy taustalla
sängyssä. Yleiskertoja on selittänyt, että haastateltu nainen on potilaana sairaalassa ja lukija osaa
sijoittaa hänet muiden potilaiden joukkoon. Kuvituksen näkökulma on ikään kuin yleisen
kaikkitietävän katsojan. Toisaalta, näkökulma voi myös olla jonkun toisen huoneessa olijan, jonkun
toisen potilaan. Ellei kuvaa pysähdy tarkkaan analysoimaan, ei välttämättä heti oivalla, että
kuvakulma on kertojan ulkopuolinen.
Vain tarkempi katselu paljastaa, että taustalla oikealla sängyssä makaavalla naisella on samanlaiset
hiukset ja kasvot kuin alussa esitellyllä naisella. Kuvan näkökulma jää helposti epäselväksi, mikä ei
oikeastaan haittaa, sillä tärkeintä on kuvan avulla vahvistaa kerrottua tarinaa.
Viimeisissä kuvissa näkökulma muuttuu jälleen, kuvakulman muutoksen vuoksi lukijalle tulee
tunne, että nyt ollaan kertojan näkökulmassa. Että hän on ollut huoneessa ja katsonut ovea kohti,
kun (oletettavasti) raiskatut naiset palautetaan huoneeseen. Sacco ei taaskaan erityisesti alleviivaa
kenen näkökulma nyt tarkalleen on kyseessä, paljon jää lukijan oman tulkinnan varaan.
Kokemuksen kannalta sillä ei kuitenkaan ole väliä. On sama onko näkökulma yleisen
sivustakatsojan vai tarinaa kertovan naisen, molemmat välittävät saman julman tarinan.
Esimerkki havainnollistaa hyvin kuinka sarjakuvan tulkintaan vaikuttavat paljon myös muut tekijät
kuin tekniset ja rakenteelliset seikat. Se on syy, jonka vuoksi klassinen narratologia koetaan usein
riittämättömäksi sarjakuvan tutkimukseen. Sarjakuvaa ei lueta tyhjiössä, vaan lukija elää tietyssä
kulttuurissa ja hän on oppinut tiettyjä tulkinta- ja lukutapoja, joita hän käyttää havainnoidessaan
maailmaa. Saccon tyyli muistuttaa usein dokumenttielokuvaa. Hän antaa tarinoille äänen ja sitten
kuvittaa tarinat. Dokumenttielokuvia ja uutisreportaaseja seurannut keskivertolukija osaa seurata
tarinaa jäämättä pohtimaan onkohan tässä kuvassa nyt oikeasti se ihminen, joka puhuu ja onko tuo
varmasti nyt se sairaala, jossa hän oli. Lukija luottaa siihen, että koska kyseessä on tositarinoihin
pohjautuva kertomus, hänelle näytettävä kuvituskuva liittyy jotenkin olennaisesti tarinaan. Kuvan
tulkintaan vaikuttaa se, kuinka paljon katsoja luottaa lähteeseen. Sacco rakentaa monin, usein
journalismissakin käytetyin, keinoin luottamusta hänen tarinaansa. Eihän lukija tietenkään koskaan
voi olla varma, onko tarina täysin keksitty, mutta monet elementit kerronnassa tukevat ajatusta
uskottavuudesta. Puhun näistä tarinan uskottavuutta lisäävistä elementeistä lisää seuraavissa
luvuissa.
	
  
	
  

50	
  
	
  

Kuva 5: © Joe Sacco
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7.5 Siirtymät ruudusta toiseen
Sarjakuvassa olennainen tapahtumia eteenpäin vievä muutoksen elementti on siirtymä ruuduista
toiseen (Herkman 1998, 95).
Ruutujen välisessä liikkeessä tärkeää on se, mikä seuraavassa ruudussa odottaa sekä se mitä jää
ruutujen väliin. Scott McCloud (1994, 66) sanoo ”välipalkin tyhjässä tilassa ihmisen mielikuvitus
ottaa kaksi erillistä kuvaa ja muuttaa ne yhdeksi ajatukseksi”.
McCloud antaa esimerkiksi kuvaparin, jossa ensimmäisessä kuvassa hahmo hyökkää kirveen kanssa
toisen hahmon kimppuun ja huutaa ”nyt kuolet”, seuraavassa kuvassa näkyy vain kuva öisestä
kaupungista ja äänitehoste ”EEYAAA!”. (McCloud 1994, 66.)
Varsinaista kuolemaa ei näytetä lukijalle, mutta hän ymmärtää, että murha tapahtui. Ruutujen väliin
jää kirveen isku ja sen seuraukset.
Samoin kuvassa 6 ylimmäisten ruutujen välinen siirtymä kertoo paljon. Ensimmäisessä kuvassa
näkyy kahden aikuisen käymä karkkikeskustelu, toisella aikuisella on karkit houkuttelevasti kädessä
ja lapset odottavat vieressä kärsimättöminä. Seuraava kuva kertoo suoraan lopputuloksen. Väliin jää
pitkä väittely ja lasten pitkä odotus. Välipalkin voima ei ole Saccon sarjakuvassa yhtä tehokas kuin
McCloudin esimerkissä. Mikä johtuu minusta siitä, että Sacco kuljettaa tarinaa tekstipalkeilla ja
auttaa lukijaa ruutujen välitilan täyttämisessä sanallisesti.
Sarjakuvaruutujen välinen tila on verrattavissa elokuvien kuvakentän ulkopuoliseen tilaan.
Kuvakenttä tarkoittaa kuvan rajauksen sisäpuolelle jäävää tilaa. Elokuvaa katsoessamme
unohdamme rajauksen ja näkyvissä oleva kuvakenttä mieltyy osaksi laajempaa tilaa, joka jatkuu
rajauksen ulkopuolella. (Aumont, Bergala, Marie, Vernet 1994, 26.)
Saccon sarjakuvassa lukija täydentää ruutujen väliin jäävän tilan Saccon antamien vihjeiden avulla.
Vihjeitä ovat kuvat ja kuvien kiertävä teksti, sekä henkilöiden puhekuplissa kertomat asiat. Teksti
ohjaa lukijaa täyttämään tyhjän tilan tietyllä tavalla. Tyhjä tila on muutakin kuin vain ruutujen
välinen tila. Se on koko se alue, josta sarjakuva ei kykene tai halua kertoa. Äänetön,
mustavalkoinen ja pysähtynyt Saccon sarjakuva pakottaa (tai vapauttaa) lukijan kuvittelemaan sekä
äänet, värit että liikkeen.
Semiootikot kuvailevat tätä mielikuvituksen rajaamista termeillä motivoitu ja motivoimaton. Mitä
enemmän merkki muistuttaa kohdetta, johon se viittaa sitä motivoituneempi se on (Seppänen 2005,
133).
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Yleensä elokuva on motivoituneempi ilmaisumuoto kuin sarjakuva, sillä se on ikonisempi kuin
sarjakuva, eli se muistuttaa kuvaamansa kohdetta enemmän kuin sarjakuva. Koska on kuitenkin
olemassa hyvin sarjakuvamaisia elokuvia ja hyvin realistisesti piirrettyjä sarjakuvia, on parempi
todeta, että ainakin Saccon tapauksessa sarjakuva on motivoimattomampi kuin keskiverto
värielokuva.
Herkman (1998, 99) on eri sarjakuvatutkijoiden teorioita muokkaillen koonnut neljä muutosta, jotka
ovat siirtymissä olennaisia: ajalliset muutokset, paikan tai tilan muutokset, näkökulman muutokset
ja viimeisenä ruutujen välinen seuraussuhde puuttuu, eli ei ole muutoksia tai sitten muutokset ovat
totaalisia.
Viimeinen muutostyyppi on harvinaisuus, jota käytetään pääasiassa avantgardistisessa ilmaisussa.
Kolme muuta ajalliset, paikan ja tilan sekä näkökulman muutokset sen sijaan ilmenevät yleensä
yhdessä ja ajoin päällekkäin. (Herkman 1998, 100.)
Koska puhdasta jaottelua on muutostyyppien sekoittumisen vuoksi vaikea tehdä, tyyppikuvailu
auttaa selvittämään mikä muutostyyppi on kulloisessakin siirtymässä vallitsevin (mt.).
Saccon sarjakuvassa muutostyypit esiintyvät sujuvasti sekaisin. Ajalliset muutokset ovat olennainen
osa tarinaa, sillä se koostuu paljolti ihmisten muistoista.
Safe Area Goraždessa on jatkuvia siirtymiä ajassa taaksepäin. Esimerkiksi kuvassa 5. on Muniran
kertomuksen aloittavassa toisessa ruudussa suoraan edestäpäin kuvattu henkilö ja vahva vaikutelma
siitä, että henkilö puhuu nykyhetkessä. Kuva muistuttaa televisiodokumenteille tyypillistä
asetelmaa, jossa haastateltava istuu taustakankaan edessä ja kertoo, mitä on kokenut. Nykyhetkestä
siirrytään tarinan alettua menneeseen aikaan. Samalla tapahtuu myös paikan ja tilan muutos. Toki ei
ole täysin varmaa onko näin, voihan tietysti olla, että ensimmäisessä kuvassa tarinaa kertova nainen
istuu nykyhetkessä sairaalassa, josta hänen tarinansa kertoo. Näin tuskin on, sillä tarina kertoo
naisen matkasta Goraždeen ja sairaala oli tämän matkan varrella. Hän siis ilmeisesti istuu
nykyhetkessä Goraždessa ja muistelee mennyttä ja seuraavat kuvat kertovat tästä menneestä.
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Kuva 6: © Joe Sacco
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Kuvassa 6 merkittävin muutos on aika. Ruutujen välissä tapahtuu siirtymä ajassa. Ensimmäinen
kuva kuvaa keskustelua, sen jälkeen, jonkin ajan kuluttua, seuraava ruutu kuvaa tekoa, ja jälleen
jonkin ajan kuluttua, viimeinen ruutu kuvaa tekojen seurausta. Paikka tai tila ei merkittävästi
muutu. Tosin lukija ei voi olla täysin varma onko viimeisenä kuvaan jäänyt lapsi samassa paikassa
kuin edellisten ruutujen henkilöt. Ehkä hän otti karkin ja juoksi johonkin syömään sen yksinään.
Oletettavasti lapsi on edelleen samassa paikassa loogisesti jatkuvan kohtauksen ja tarinan
seurauksena. Näkökulma on kuvassa 6 joko yleinen, eli sivustakatsojan, tai sitten viimeisen ruudun
tapauksessa ehkä Saccon, sillä lapsi on kuvattu hieman yläviistosta, kuin aikuisen näkökulmasta.
Esimerkit havainnollistavat hyvin, kuinka ruutujen välisissä siirtymissä on jo yhden sivun sisällä
paljon vaihtelua ja eri muutostyypit vaikuttavat samanaikaisesti. Kuten käy kuvassa 6. Siinä sekä
aika että näkökulma muuttuvat samaan aikaan.

7.6 Kuvakerronta
Sarjakuvan kuvakerronnan tarkastelemiseen käyvät hyvin kuvataiteen, valokuvan ja elokuvan
tutkimuksessa käytetyt käsitteet (ks. esim. Kawin 1992).
Otan mallini elokuvatutkimuksesta, sillä kuten olen esimerkiksi edellisessä luvussa jo maininnut,
minusta Saccon sarjakuvan kerronta muistuttaa ajoittain elokuvallista kerrontapaa. Monet Safe Area
Goražden kohtauksista ovat kuin kuvitetusta elokuvakäsikirjoituksesta.
Toisaalta, vaikka tarinat joskus muistuttavat kuvakäsikirjoitusta, Saccon tarinassa tekstillä on paljon
enemmän painoa kuin elokuvassa. Elokuvassa voi olla pitkiäkin kuvallisia kohtauksia vailla
dialogia tai kertojanääntä. Saccon sarjakuvassa tällaista ei tapahdu. Teksti kulkee kuvan reunoilla
tai sen mukana jatkuvasti, muutamia yksittäisiä ruutuja lukuun ottamatta. Sarjakuvassa ei myöskään
voi piilottaa kuvia toisten taakse, kuten elokuvissa. Eli esimerkiksi näyttää vain lyhyen hetken ajan
pöydän alla olevaa pommia ja jättää sen jälkeen jännityksen ja ajatuksen pommista tapahtumien
taustalle. Sarjakuvassa kerran näytetty kuva on jatkuvasti esillä.
Fiktioelokuvat rakentuvat toistuvan mallin mukaan, jossa olennaista ovat odotettavat yllätykset.
Katsoja siis odottaa, että hänelle kerrotaan tarina, jonka loppuratkaisusta annetaan elokuvan myötä
pieniä vihjeitä. Tarinaa viedään johonkin suuntaan, mutta samalla pidetään jatkuvaa jännitystä yllä
siitä, että suunta saattaa kuitenkin vaihtua. (Aumont, Bergala, Marie, Vernet 1994, 106.)
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Toki sarjakuvakertomuksetkin voivat olla eteenpäin liikkuvia tarinoita, joissa rakennetaan
vähitellen jännitystä. Sarjakuvaa kuitenkin luetaan ja lukusuuntaa voi vaihdella. Lukija voi palata
takaisin johonkin aikaisempaan kohtaan, tarkastaa uudelleen alussa esitellyn kartan, tarkastaa
henkilöhahmojen taustoja tai sanomisia. Lukijalla on valta purkaa sarjakuvapiirtäjän rakentama
kronologinen järjestys, kun elokuvassa tätä mahdollisuutta ei ole. Teoriassa tietysti elokuvankatsoja
voi kelata elokuvaa edestakaisin, mutta käytännössä niin harvoin tapahtuu.
Yksi elokuvallinen elementti, jota Sacco käyttää paljon, ovat takaumat. Niillä on Safe Area
Goraždessa tärkeä rooli. Saccon reaaliajassa tapahtuvien kokemusten ja havaintojen lisäksi tarinaa
kerrotaan haastateltujen henkilöhahmojen muistojen kautta, jotka ovat verrattavissa elokuvan
takaumiin. Tosin elokuvassa takaumat toimivat yleensä keinona tarkentaa nykyhetken tapahtumia.
Ne ovat niitä pieniä vihjeitä, joiden avulla jännitystä vähitellen puretaan. Saccon tapauksessa
muistokertomukset eivät liity erottamattomasti kokonaiskertomukseen. Eli tarina ei välttämättä tule
niitten avulla kokonaisemmaksi, eikä se myöskään etene johonkin suuntaan ratkaisevasti. Muistot
ovat erilaisia näkökulmia samaan tapahtumaan. Siten ne muistuttavat enemmän uutisjutun kuin
elokuvan kerrontatapaa.
Muistojen avulla rakennetaan palapeliä, jossa vastataan kysymykseen, mitä Goraždessa ja
Bosniassa oikein tapahtui, eikä pyritä selvästi motivoimaan tarinaa johonkin tiettyyn
loppuratkaisuun.
Koska yhteyksiä elokuvakerrontaan kuitenkin löytyy, lainaan kuvakerronnan tarkastelussa
käyttööni elokuvan tutkimuksesta käsitteet rajaus, kuvakoko ja kuvakulma. Tarkastelen, miten
Sacco käyttää näitä peruselementtejä, lisäksi huomioin mahdolliset erityiset kuvakerrontatekniikat.
Sarjakuvan rajaustyökalu on sarjakuvaruutu. Ruutu asettaa rajat piirrokselle jo ennen kuin sitä
piirretään. Sarjakuvamaailmassa on tietty yleensä melko standardikokoinen tila, joka täytetään.
Perinteisessä yksinkertaisessa sarjakuvastripissä, joista käypä esimerkki ovat sanomalehtien
takasivujen sarjakuvat, ruutujen koko on jatkuvasti sama ja rajauksen merkitys on pieni, sillä
tapahtumat piirretään sopivasti ruudun keskelle. Kovin poikkeuksellisia rajauksia ei näy, ellei tarina
niin vaadi. Monimutkaisiin ja erikoisiin rajauksiin ei sarjakuvastripeissä useimmiten ryhdytä, sillä
tilaa on hyvin vähän. Viesti, yleensä vitsi, pitää saada perille muutaman ruudun avulla ja liika
taiteilu voi monimutkaistaa viestiä. Eron näkee helposti silloin kun sarjakuvastrippien joukossa
julkaistaan jatkosarjaa.
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Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on julkaistu aikaisemmin Mustanaamiota ja keväällä 2012
jatkotarinassa seikkailevat Muumit. Silloin strippi on vain otos pidemmästä tarinasta ja se erottuu
tyyliltään ja yleensä myös rajauksiltaan muista perusstripeistä.
Safe Area Goraždessa rajaus näkyy. Esimerkiksi kuvassa 6 ensimmäisen kuvan lapset rajautuvat
puoliksi pois kuvasta. Se toimii tehokeinona ja viestittää, että lapsia on todella paljon. Seuraavan
kuvan rajaus lisää vaikutelmaa, sillä kuva täyttyy kokonaan lapsista, ruutu on täynnä ja ahdas.
Rajaus määrittää sen, miten paljon jätetään lukijan mielikuvituksen varaan ja ruutujen väliin.
Safe Area Goraždessa ruudun asettamaa rajausta myös rikotaan paljon. Vaikka tarina kulkee
sarjakuvakerronnalle uskollisesti ruudusta ruutuun, on välissä myös koko sivun kokoisia kuvia ja
Sacco käyttää paljon ruutujen kokojen vaihtelua. Aina kuva tai puhekupla ei jää ruudun sisään, vaan
se ylittää rajat näkyvästi. (ks. kuvat 4. ja 7.)
Sarjakuvaromaanissa on oikeastaan kaksi rajausta. Ensin koko sivun rajaus ja sitten sivun sisäisten
ruutujen rajaukset. Kuten aikaisempi analyysini osoittaa, Saccon tyyli on minusta melko realistinen
eli hän pyrkii kuvaamaan tapahtumat varsin uskollisesti alkuperäislähteelle. Hän ei siis, itseään
lukuun ottamatta, tee henkilöhahmoistaan karikatyyrejä ja taustapiirrokset muistuttavat todellista
maailmaa. Tai ainakin tausta näyttää uskottavalta oikealta maailmalta, jonka olemme ehkä nähneet
Balkanin sotaa käsittelevissä televisiouutisissa. Realistinen tyyli näkyy minusta myös sekä
rajauksessa että kuvakoossa.
Elokuvamaailmassa käytetään kahdeksan kuvakoon järjestelmää. Nämä kuvakoot ovat: yleiskuva,
laaja kokokuva, kokokuva, laaja puolikuva, puolikuva, puolilähikuva, lähikuva ja erikoislähikuva
(ks. esim. Kawin 1992).
Pikaisen sanomalehtikatsauksen perusteella (HS 5.4.2012 ja HS 6.4.2012) sarjakuvastripit
noudattavat yleensä varsin yksipuolisia kuvakokoja. Yleiskuva, kokokuva ja puolikuva hallitsevat
kerrontaa.
Sacco sen sijaan käyttää elokuvakerronnan kuvakokoja monipuolisesti. Esimerkiksi kuvassa 7
ensimmäinen kuva on puolilähikuva. Sen jälkeen siirrytään puolikuvaan, tai laajaan puolikuvaan,
sen jälkeen jälleen puolilähikuvaan. Samalla Sacco vaihtaa kuvakulmaa.
Esimerkkikuvassa 6 sen sijaa siirrytään laajasta puolikuvasta, puolikuvaan ja lopuksi laajaan
kokokuvaan. Erikoislähikuvaa Sacco käyttää harvoin.
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Yleensä hän nostaa erikoislähikuvalla esiin jonkin esineen tai asian, josta tarina kertoo. Esimerkiksi
tupakka-askin, kun kohtaus kertoo siitä, miten merkittävää valuuttaa tupakka on sota-alueella.
Erikoislähikuvaa pidetään elokuvakerronnassa voimakkaana yksityiskohtien korostajana, jota ei
yleensä pidä käyttää liikaa (esim. Nemert-Svedlund 1989, 20).
Myös Sacco välttää erikoislähikuvien liikakäyttöä. Esimerkkikuvassa 3 viimeinen kuva on
harvinaisuus. Tulkitsen, että Safe Area Goražden tarina on tarpeeksi raaka ilman iholle menemistä.
Kertomukset ovat henkilökohtaisia, verisiä ja hyvin raakoja. Niissä kerrotaan raiskauksista,
joukkomurhista ja teloituksista. Kaikista mahdollisista ja mahdottomista hirveyksistä, mitä ihmiset
keksivät toisilleen tehdä. Sellaisen informaation edessä lukija kaipaa tilaa, ei auki viillettyä
kaulavaltimoa lähikuvassa.
Erikoislähikuvien puute ja rajaukset, joissa yksityiskohdat jätetään lukijan mielikuvituksen varaan,
saattavat välittää viestin paremmin. Tästä hyvä esimerkki on kuva 8 ja kolmas ruutu, jossa tshetnikit
pahoinpitelevät miestä.
Toisaalta juuri sarjakuvamuoto mahdollistaa väkivaltaisen aineiston käyttämisen. Samankaltaiset
tarinat valokuvakokoelmana, olisivat hyvin todennäköisesti suurimmalle osalle lukijoista liikaa.
Sacco on pohtinut raakojen kuvien vaikutusta televisiohaastattelussa.
”Valokuvat väkivallasta järkyttävät minua. Niissä mikään ei etäännytä minua kuolevasta ihmisestä,
joka on ehkä kuristettu tai hirtetty. Piirretty kuva antaa tiettyä etäisyyttä, jonka ansiosta pystyn
katselemaan sitä vähän kauemmin. En tiedä tekeekö tämä piirroksesta voimakkaamman vai
heikomman välineen kuin valokuva.” (Sarjakuva sodassa, tv-dokumentti.)
Kuvakokojen lisäksi myös kuvakulmat vaihtelevat. Jos jatketaan esimerkkikuvan 8 tarkastelua,
nähdään hyvin kuvakulman muutos. Suurimassa osassa ruutuja tarkastellaan maailmaa
normaaliperspektiivistä, eli samasta tasosta kuin kuvattu maailma. Neljännessä ruudussa siirrytään
kuitenkin hetkeksi ylös lintuperspektiiviin katsomaan kuorma-auton lavalla makaavaa veristä
miestä.
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Kuva 7: © Joe Sacco
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Kuvallisuus on sarjakuvassa olennainen elementti, mutta ainakin Saccon sarjakuvassa, kuvat
tarvitsevat tuekseen tekstin. Muuten tarina ei toimi. Teksti täyttää aukot ja liittää kuvat yhteen.
Puhun tästä vielä lisää lopuksi muita kerronnan keinoja käsittelevässä luvussa.
Teksti yhdistää kuvat, mutta vaaditaan vielä jotakin muuta pitämään koko paketti koossa.
Verrattuna elokuvaan Saccon kertomus on varsin hajanainen. Safe Area Goraždessa ei ole vain yhtä
tarinaa, vaan kokoelma monia tarinoita ja henkilöitä, joiden elämää seurataan eri aikakausina ja eri
paikoissa. Silloin kantava ja kaikkea yhdistävä kertomus on Saccon matka ja hänen kokemuksensa.
Saccon henkilökohtainen näkökulma onkin tarpeellinen tarinan koossa pitämiseksi. Koska
sarjakuvalta puuttuvat keinot välittää tunteita yhtä voimakkaasti esimerkiksi äänen ja liikkuvan
kuvan avulla, tarvitaan sijaiskärsijä eli kertojahahmo, jonka kautta tarina avaa samaistumisen
mahdollisuuden.
Saccon käyttämät kuvakoot ja kuvakulmat tukevat tätä näkökulmaa. Ihmiset kohdataan yleensä
hänen silmiensä kautta, puolikuvassa tai lähikuvassa. Kun henkilöhahmo puhuu suoraan Saccolle,
hän puhuu suoraan lukijalle. Kuten kuvassa 3 ja 5 näkyy. Toki ajoittain kuvakerronta astuu Saccon
ulkopuolelle ja tapahtumia seurataan etäältä yleiskuvassa, minkä kuva 3 myös havainnollistaa
hyvin.

7.6.1 Ikonisuus ja indeksisyys sarjakuvassa
Puhuin luvussa 3 valokuvan todistusvoimasta ja esittelin semiotiikan käsitteet ikonisuus ja
indeksisyys. Palaan syvällisemmin näiden käsitteiden pariin, mutta tällä kertaa sarjakuvan
näkökulmasta.
Jos sarjakuvaa verrataan uutisreportaasiin, niin verrataan kahta erilaista yhdistelmää tekstiä ja
kuvaa. Toisessa tapauksessa, kuva on joko elävä tai still-kuva ja toisessa piirros.
Myös Scott McCloud on käsitellyt kuvan ikonisuutta. Mitä kauempana todellisuudesta kuva on, sitä
vähemmän ikoninen se on. Silloin kun kuvasta poistetaan tiettyjä ominaisuuksia ja tehdään siitä
abstraktimpi, kuten valokuvasta tehdyssä pilapiirroksessa, jossa kasvoista jää jäljelle enää ympyrä,
jolla on pisteet silminä ja viiva suuna, kuva muuttuu vähemmän realistiseksi.
(McCloud 1994, 28-29.)
McCloud (mt., 30) kuitenkin korostaa, että kun kuvaa yksinkertaistetaan, siitä ei suinkaan poisteta
yksityiskohtia, vaan kuvassa keskitytään tiettyihin olennaisiin yksityiskohtiin.
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Hän sanoo, ”kun taiteilija karsii kuvasta esiin sen perimmäisen ´merkityksen´, hän voi voimistaa
merkitystä tavalla, johon realistinen taide ei pysty” (McCloud 1994, 30).
Tämä perimmäinen merkitys on kuvan takana piilevä ajatus (mt., 31).
Eräänlaisesta piilevästä ajatuksesta puhuvat myös semiootikot. Semiotiikassa McCloudin ajatus
nähdään niin, että tietty merkitsijä synnyttää mentaalisen käsitteen, joka viittaa merkittyyn.
Esimerkiksi sana koira synnyttää lukijassa tai kuulijassa mentaalisen käsitteen, tietynlaisesta
yleiskäsityksen koiraeläimestä. Se ei ole tarkasti määritelty, vaan siihen liittyy erilaisia
ominaisuuksia. Kun taas konkreettinen koira, johon sana viittaa on huomattavasti tarkemmin
määritelty, esimerkiksi susikoira. (Cobley ja Jansz 1999, 11.)
McCloudin (1994, 31) mukaan pilakuvan voima piilee juuri tässä määrittelemättömyydessä. Hän
toteaa, ”mitä pilapiirrosmaisempia esimerkiksi kasvot ovat, sitä useampia ihmisiä niiden voidaan
sanoa kuvaavan”. Tämä lause tukisi ajatusta, että Joe Sacco pyrkii pilapiirrosmaisella tyylillä
häivyttämään itseään persoonattomaksi kertojaksi. Siten Saccon hahmo tarjoaa jokaiselle lukijalle
mahdollisuuden samaistua hänen rooliinsa ja se tekee samalla tarinaan samaistumisesta entistä
intensiivisempää.
Jo tämän pro gradun työn alussakin mainittu Scott McCloudin teoria on, että näemme piirroskuvissa
itsemme ja siksi pidämme niistä. Karikatyyrinen pilapiirros on tila, jonka lukija asuttaa omalla
identiteetillään ja tietoisuudellaan. Kun hän katsoo piirrettyjä, hän muuttuu niiksi. (emt. 36.)
McCloud jaottelee sarjakuvan kuvakerronnan keinot niin, että realistinen piirros kuvaa ulkoista
maailmaa ja pilakuva sisäistä. Useissa sarjakuvissa taustamaailman piirtämiseen onkin käytetty
enemmän tarkkuutta kuin maisemassa seikkailevaan henkilöhahmoon. Sarjakuvasankarit saattavat
olla karikatyyrisiä, mutta heidän maailmansa on hyvin realistinen. Lukija voi silloin vapaasti
eläytyä sankarin rooliin ja astua hänen maailmaansa. (emt. 41-42.)
Safe Area Goraždessa vain Saccon oma hahmo on karikatyyrinen, sekään ei merkittävästi.
Esimerkiksi kuvassa 4 näkyy, että Saccon hahmo ei erotu taustasta vaan sulautuu muiden ihmisten
ja taustan piirustustyyliin. Hänen vaatteensa on piirretty yhtä tarkasti kuin muukin ympäristö. Mikä
Saccon hahmossa erottuu, ovat hänen kasvonsa. Kuvissa 6 ja 7 näkyy hyvin, että Saccon hahmo on
kasvoiltaan kaikkein silotelluin.
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Aikuinen mies on sarjakuvassa melko poikamainen, hänen kasvoillaan ei näy partaa, ei ryppyjä,
eikä kovin usein ilmeitäkään. Hän on kuin paljon kokeneiden seikkailijoiden jännittäviä tarinoita
kuunteleva lapsi.
Saccon piirustustyyli on siis kaiken kaikkiaan melko ikoninen. Hän pyrkii tekemään varsin aidon
oloisen ympäristön ja henkilöille tarkat kasvonpiirteet. Piirrokset ovat silti selkeitä piirroksia, ne
eivät ole teknisten apuvälineiden avulla luotu jäljitelmä todellisesta tilanteesta.
Sarjakuva ei myöskään ole samalla tavalla indeksinen kuin valokuva. Sarjakuvapiirtäjä ei pysäytä
yhtä hetkeä, vaan hän rakentaa tilanteen hitaasti uudelleen. Kun valokuvaaja näkee mellakoivan
ihmisjoukon, hänen pitää pysähtyä, mahdollisesti mennä vähän lähemmäs ja ottaa sitten valokuva.
Sarjakuvapiirtäjä sen sijaan voi tarkkailla mellakkaa turvallisen etäisyyden päästä ja kuvittaa
tilanteen päästyään rauhallisempaan paikkaan. Tämä ajan tuoma etäisyys vähentää sarjakuvan
indeksisyyden voimaa. Lisäksi sarjakuva on konkreettisesti sarjakuvapiirtäjän kädenjälki. Toki
myös valokuvaajilla on usein persoonallinen tapa kuvata, mutta mahdollisuudet kuvattavan
ympäristön ominaisuuksien muokkaamiseen ovat toisenlaiset kuin sarjakuvapiirtäjällä. Halutessaan
sarjakuvapiirtäjä voi muuttaa yön päiväksi, poistaa puita puistosta ja lisätä lintuja taivaalle.
Käytännössä nykyteknologia mahdollistaa saman myös valokuvaajalle, mutta näin tehdessään
valokuvaaja ei enää toteuta objektiivisuuden rituaaleja, jolloin myös kuvan indeksisyys vähenee.
Olennainen ero on se, että sarjakuvalta ei odoteta samanlaista rehellisyyttä. Jos kymmenelle
ihmiselle annetaan kamera käteen ja käsketään ottamaan valokuva samasta kohtaa, kuvat ovat
todennäköisesti hyvin samankaltaisia. Ainakin, jos ne on otettu melko lyhyellä aikavälillä. Jos
kymmenen sarjakuvapiirtäjän käsketään piirtää kuva samasta kohdasta, kuvat ovat todennäköisesti
hyvin erilaisia. Kun kuva on piirros, ei voi koskaan olla ihan varma, onko piirtäjä oikeasti nähnyt
piirtämänsä tapahtumat. Näin ollen valokuva päihittää piirroksen indeksisempänä ilmaisumuotona.
Koska piirros on piirros, tärkeintä ei ole sen totuudenmukaisuus, vaan sen välittämä tunnelma.
Kuten kuvassa 7 McCloudin teoriaa noudattaen, Sacco nostaa esiin tilanteesta olennaisen. Tärkeintä
ei ole se, missä henkilöt tarkalleen istuvat, mitä he tekevät tai onko huone varmasti aidon näköinen.
Kuvat korostavat intiimiä, lämmintä, leirinuotiomaista tunnelmaa. Pöydällä palaa kynttilä ja
jossakin vaiheessa yksi henkilöistä laulaa. Sillä hetkellä ei olla sodassa, vaan kolme henkilöä viettää
aikaa yhdessä.
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7.6.2 Sarjakuvan aika ja liike
McCloud (1994, 92) toteaa, että sarjakuva ei ole vain yhdistelmä kuvia ja sanoja, vaan
ilmaisumuodon taikuus on nimenomaan ruutujen välissä. Sarjakuvakerronnan ainutlaatuisuus
syntyy sen tavassa kuvata ja hallita aikaa ja liikettä. Puhuin aikaisemmin elokuvakerronnan
mahdollisuuksista piilottaa kuvia toisten taustalle. Sarjakuvissa mennyt on toisella tavalla
erottamattomasti läsnä. McCloud (mt., 102) kuvaa asian niin, että katsoessamme nykyhetkeä eli
sillä hetkellä luettavaa ruutua, mennyt ja tuleva ovat samalla näkökenttämme ulottuvissa eli
edeltävissä ja seuraavissa ruuduissa.
Sarjakuva kuvaa aikaa ja liikettä ruutujen ja ruutujen väliin jäävän tilan yhdistelmällä. Elokuvassa
on yleensä varsin staattinen kuvakoko. Toki joskus voi olla useita ruutuja yhdisteleviä montaaseja,
kun kuvataan vaikkapa mitä tapahtuu jossakin paikassa samaan aikaan. Tyypillinen esimerkki olisi
puhelinkeskustelu, jossa ruutu jaetaan puhelimessa puhuvien ihmisten kesken. Nämä kohtaukset
ovat yleensä vain kohtauksia ja koko tarina pysyttelee pääsääntöisesti samassa kuvakoossa.
Sarjakuvassa sen sijaan ruutujen kokoa, muotoa ja määrää voi vaihdella paljon ja tätä keinoa voi
käyttää avuksi ajan kulun kuvaamiseen (mt., 100). McCloudin esimerkkiä noudattaen, ajatellaan,
että esimerkkikuvassa 3, jossa Sacco kuuntelee miehen puhetta, alimman rivin vasemmanpuoleinen
kuva eli kolmanneksi viimeinen, toistuisi muutaman kerran ilman tekstejä. Tarinan väliin tulisi siis
sama kuva Saccosta hiljaa käsi poskella kaksi tai kolme kertaa. Riippuen siitä kuinka monta kertaa
kuva toistuisi, lukijalle luotaisiin näin tunne ajan kulumisesta, Saccon pitkästä hiljaisuudesta. Ajan
etenemisen tunne tulee toistosta ja siinä ruutujen välisellä tilalla on tärkeä rooli, jokainen välipalkki
havahduttaa lukijan siihen, että tapahtumat odottavat, mutta aika kuluu.
Myös ruudun muoto voi vaikuttaa siihen, kuinka lukija havaitsee aikaa (mt., 101).
Ajan kulua voisi kuvata siis niin, että ruutu, jossa Sacco istuu hiljaa olisi leveyssuunnassa pidempi
kuin muut ruudut. Leveämpi ruutu loisi näin tunteen siitä, että tämä tilanne kestää pidempään kuin
muiden ruutujen tilanteet.
Sarjakuvassa voidaan myös luoda ajattomuuden tunne. McCloudin (1994, 102) mukaan, kun
ruudun kuva on sellainen, että se ei anna mitään selkeää vihjettä ajan kestosta, eikä kuvaa selitetä
tekstillä, voidaan luoda tunne ajattomuudesta. Tällainen ajaton kuva on ratkaisematon mysteeri,
joka voi jäädä viipyilemään lukijan mieleen (mt.) Siten se voisi toimia vähän samalla tavalla kuin
elokuvien piilotetut kuvat, eli herättää tunteen ja tunnelman, joka leimaa seuraavia tapahtumia.
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Aika liittyy samalla liikkeeseen, joka on toinen kuvallisen kerronnan haaste. Ja tässä tarkoitan
nimenomaan liikettä ruudun sisällä, nykyhetkessä ja sen rajatussa kuvakentässä. Tekstin kautta
liikkeen voi ilmaista, sitä kuvailemalla, mutta ilman tekstiä kuvattava liike vaatii toisia keinoja.
Liikkeen kuvaamiseksi on vakiintunut muutama piirustuskeino. Tästä hyvä esimerkki on kuvan 8
kolmas kuva, jossa tshetnikkien taustalla näkyvät viivat tuovat kuvaan vauhdin tuntua.
Vauhtiviivat ovat yleinen liikkeen kuvaamisen keino sarjakuvassa. Sen lisäksi käytetään
valokuvatekniikasta lainattuja epäselvää kuvaa, eli kuvaa, joka muistuttaa pitkällä suljinajalla
otettua valokuvaa, jossa kohteen liike näkyy epäselvinä ääriviivoina. (esim. McCloud 1994, 112114.)
Toisaalta liikettä kuvaa myös esimerkiksi kuvan 5 vasemman alareunan kuva, jossa huoneeseen
saapuvat naiset. Oviaukossa näkyvät kädet ja naisen asento viittaavat siihen, että hänet tuupataan
sisään huoneeseen. Samoin saman esimerkkikuvan neljäs ruutu, jossa mies vetää naista mukaansa
luo liikkeen tuntua. Henkilöiden asennot ja rajaus vahvistavat tunnetta siitä, että he liikkuvat
ruudusta ulos ja eteenpäin. Rajauksen ja sommittelun avulla voi siis myös ilmaista liikettä.
Sacco kuvaa harvoin liikettä vauhtiviivojen avulla, muutamia poikkeuksia on, kuten esimerkkikuva
8, jossa miestä pahoinpidellään. Siinä viivat tosin kuvaavat minusta enemmänkin tilanteen
voimakkuutta, ehkä tunnetta putoamisesta loukkoon tai ”sattui niin, että päässä humisi” tapaista
tilannetta. Saccolla liike on yleensä ruutujen välissä, ei niiden sisällä. Eli liike näkyy ajan ja paikan
muutoksina, kun samaa henkilö kuvataan hieman erilaisista kuvakulmista ja eri kokoisina kuvina,
sekä ehkä eri puolilla tilaa, jossa hän on.
Saccon sarjakuvassa teksti on se, joka tuo kuvaan ajan ja liikkeen elementit. Kuvallisille keinoille ei
ole tarvetta, kun teksti kertoo kaiken olennaisen ja kuva kuvittaa kertomuksen. Viimeisenä
kerronnan keinona käsittelenkin tekstiä. Se on sarjakuvan olennainen elementti, jolla on Saccon
sarjakuvassa todella tärkeä rooli.

7.7 Muut kerronnan keinot
Sarjakuva ei siis ole vain tekstin ja kuvan yhdistelmä. Aikaisempien lukujen analyysi on osoittanut,
että ilmaisumuodon voima piilee, ainakin McCloudin mukaan, jossakin aivan muualla. Silti tekstillä
on tärkeä tehtävä sarjakuvatarinassa. Puhuin edellä hiljaisesta kuvasta, joka voi luoda ajattomuuden
tunteen. Ajattomuus katoaa, kun kuvaan yhdistetään teksti, joka kiinnittää kuvan johonkin aikaan ja
paikkaan. Saccon sarjakuvassa tekstillä on todella tärkeä rooli.
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Teksti seuraa mukana tarinassa uskollisesti, eikä jätä yksinään riippuvia kuvia tai avonaisia
mysteereitä. Sacco pitää huolen siitä, että lukija saa vastauksen kysymyksiin ja tieto välittyy. Juuri
tekstin käyttö tekee minusta Saccon tarinasta journalismimaisen. Teksti pitää tarinan koossa, ohjaa
sitä tiettyyn suuntaan ja täyttää kuvien jättämät aukot.
Esimerkiksi kuva 7 havainnollistaa tyypillisen sivun, jossa Sacco käyttää puhekuplissa näkyvän
dialogin rinnalla vielä kertovaa tekstiä. Tämä ei tietysti ole Saccon kerronnan ainutlaatuinen
ominaisuus, vaan osa tavallista sarjakuvakerrontaa.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, teksti on joko Saccon omaa ääni eli hänen pohdintaansa
ympäröivästä maailmasta, tai sitten Saccon haastatteleman henkilön kertomusta. Tekstipalkit ovat
suuria ja kiemurtelevat kaikkialla kuvan ympärillä. Ne ovat tarina, jota kuvat värittävät. Usein kuva
toimii tekstiä vahvistavana elementtinä, kuten esimerkkikuvassa 5. Ja joskus teksti on vain avustava
selitys kuvalle, joka kertoo itsessään tarpeeksi, kuten esimerkissä 6, jossa lapsi jää yksin saamansa
karkin kanssa. Kuva lapsesta ei oikeastaan tekstiä kaipaisi, edelliset kuvat ja Saccon kerronta ovat
pohjustaneet tilanteen niin hyvin, että lukija ymmärtää kuinka onnellinen lapsi on karkin saatuaan.
Saccon tyyliin ei kuitenkaan kuulu jättää lukijaa yksin kuvan kanssa, vaan hän vahvistaa vaikutusta
jollakin tulkintaa ohjaavalla kommentilla. Kuin selostava uutistoimittaja, Sacco pitää huolen, että
kertoja seuraa mukana tarinassa alusta loppuun saakka.
McCloudin (1994, 89) mukaan sarjakuva on monosensorinen viestintäväline eli ”se ilmaisee vain
yhden aistin kautta koko kokemusten maailman”.
Näköastin kautta astutaan myös muiden aistien alueelle, kuten kuulon. Koska sarjakuva on äänetön
ilmaisukeino, se luo ääniä kuvien avulla. Kirjoitetut äänitehosteet kertovat, kun kuuluu kova ääni.
Tai lentävät lasinsirut ja pöllyävä multa kertovat, että miina räjähti ja lukija osaa ehkä näkemiensä
audiovisuaalisten räjähdyskuvien perusteella kuvitella myös räjähdyksen äänen. Tai ainakin hän
tiedostaa sen, että räjähdyksestä kuuluu ääni.
Tapahtumien voimakkuutta lisätään sarjakuvissa ”POW!” ja ”KRÄSH!” tyylisillä ilmaisuilla, jotka
yleensä myös piirretään visuaalisesti huomiota herättäviksi. Sacco ei niitä käytä. Minusta
ymmärrettävästi, sillä sellaisia ääniefektejä nähdään yleensä supersankarisarjakuvissa. Ne
saattaisivat Saccon sarjakuvassa tehdä kohtauksesta huvittavan. Sacco käyttää, muiden
sarjakuvapiirtäjien tapaan, suurempaa ja paksumpaa fonttikokoa kuvaamaan äänen korottamista.
Esimerkiksi laulamista, kuten näkyy hyvin kuvassa 7.
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Mitä vakavampi aihe, sitä yksinkertaisempi ilmaisu Saccolla on. Kuvan 7 tapaisessa arkista
tilannetta kuvaavassa kohtauksessa Sacco käyttää yleensä ruutujen rajat ylittävää piirrosta ja
vapaasti seikkailevaa tekstipalkkia. Mutta kun hän kuvittaa jonkun haastattelemansa henkilön
kertomaa tarinaa, kuten kuvissa 5 ja 8 tyyli on hyvin selkeä. Ensinnäkin kovin radikaaleja
ruutukoon muutoksia ei tehdä ja tausta on musta. Teksti pysyy suorissa palkeissa kuvien reunalla.
Niissä osissa sarjakuvaa, joissa Sacco kuvaa tapahtumia, joissa hän on ollut läsnä, tekstipalkit
voivat olla vinossa ja niiden koko vaihtelee. Myös ruutujen asennot vaihtelevat ja ruudut voivat
mennä osittain päällekkäin.
Kuvitetut silminnäkijäkertomukset eroavat myös siitä, että niissä ei käytetä juuri ollenkaan dialogia
eli puhekuplia. Sacco laittaa harvoin sanoja kenenkään suuhun, vaan kuvittaa sen, mitä hänelle on
kerrottu. Puhekuplia käytetään melkein ainoastaan silloin, kun tarinaa kertova henkilö puhuu
suoraan lukijalle, kuten kuvan 5 toisessa ruudussa. Vain muutamassa tapauksessa tarinan kertoja
saatetaan kuvittaa osaksi keskustelua, jolloin puhekuplia käytetään. Silloin tulee ajallisesti
kiinnostava tilanne, sillä kertoja kertoo samaan aikaan tarinaa ruutua kiertävissä tekstipalkeissa ja
puhuu ruudun sisällä tapahtuvassa dialogissa. Tottunut sarjakuvan lukija ei varmasti koe tässä
mitään ongelmaa, ja hänelle on selvää, että selostaja ikään kuin katsoo videota itsestään menneestä
ajasta.
Jos tarina on pitkä, sen kertoja ilmestyy aina välillä puhumaan lukijalle. Eli kuvitetun kertomuksen
keskelle tulee silloin tällöin ruutu, jossa tarinaansa kertova henkilö tuodaan esiin uudelleen.
Lukijalle siis muistutetaan, että kuka tätä tarinaa nyt kertoikaan, se ei ole Sacco, vaan tämä hänen
haastattelemansa henkilö. Välikuvissa palataan hetkeksi nykyhetkeen. Usein nämä välikuvat
muodostavat selkeän jatkumon, esimerkiksi niissä näkyvä henkilö polttaa tupakkaa ja tupakan
palamisen eteneminen näkyy kuvissa. Ensimmäisessä kuvassa tupakka on hänen kädessään, sitten
alkaa tarina ja tulee monta kuvituskuvaa tarinasta, sitten henkilö palaa jälleen ruutuun, tupakka ei
näy kuvassa, mutta savu kiemurtelee ruudun läpi. Sitten väliin tulee jälleen kuvitusta, ja jonkin ajan
kuluttua kertoja on jälleen ruudussa, tällä kertaa jo melkein loppuun palanut tupakka suussaan.
Teksti jatkuu yhtenäisenä näiden kuvien ympärillä, siinä ei korosteta mitenkään, että aika ja paikka
vaihtuu.
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Kuva 8: © Joe Sacco
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Tällainen kertojan esittely muistuttaa minusta audiovisuaalisen dokumentin kerrontatapaa.
Kuvituskuvien virta katkotaan välillä tuomalla kertoja esiin. Toisin kuin fiktioelokuvassa, jossa
kertoja voi jäädä persoonattomaksi kertojaksi kaiken taustalle, dokumentissa katsojaa muistutetaan
kuka kertoja on. Se taas muistuttaa journalismia siten, että katsojalle/lukijalle tehdään jatkuvasti
selväksi kuka on kertomuksen ja tietojen lähde.
Silminnäkijäkertomusten musta taustaväri on tehokeino, jolla Sacco erottelee rankat kokemustarinat
muista kohtauksista, joissa hän on itse mukana. Värieroa havainnollistavat hyvin kaikki tämän
tekstin esimerkkikuvat. Taustaväri on keino tehdä selkeä ero siihen, mitä Sacco on itse nähnyt ja
mitä hän vain kuvittaa. Mustataustaiset kertomukset ovat niitä rankimpia ja muut Saccon
kokemukset

yleensä

usein

humoristisiakin

kohtaamisia

piiritetyn

kaupungin

arjessa.

Mustataustaisissa silminnäkijäkokemuksissa Sacco saattaa käyttää kuvituskuvaa ilman tekstiä.
Niissä voi olla monta peräkkäistä kuvaa, joiden reunoilla ei kulje tekstipalkkia. Muissa osissa Sacco
ei juuri koskaan jätä kuvaa tekstittä.
Saccon päiväkirjamaiset kertomukset hänen elämästään Goraždessa lisäävät minusta rankkojen
tarinoiden uskottavuutta. Lukija tulkitsee, että Sacco on selvästi viettänyt paljon aikaa kaupungin
asukkaiden kanssa, hän on ilmeisesti myös hyvissä väleissä heidän kanssaan. Sacco antaa ymmärtää
olevansa syvemmällä kaupungin elämässä, kuin perusuutisjutun perässä juokseva toimittaja.
Afganistanissa työskennellyt sarjakuvapiirtäjä Ted Rall analysoi sarjakuvajournalismia tvdokumentissa ja sanoo, että sarjakuvapiirtäjä lähestyy kohdettaan eri tavalla kuin uutistoimittajat.
”Liikkeellä on journalisti, joka ei ole perinteinen toimittaja ja joka tutkii aluetta, joka kiinnostaa
häntä itseään. Perinteiset kirjeenvaihtajat taas lähetetään uudelle kriisialueelle, riippumatta siitä
tietävätkö he alueesta mitään” (Sarjakuva sodassa, tv-dokumentti).
Sacco käyttää tarinoidensa tukena myös karttoja. Lukijalle selvennetään karttakuvan avulla, missä
tapahtumat ovat tapahtuneet. Tämä näkyy kuvassa 5. Myös uutisjournalismi käyttää paljon karttoja
uutisten ja reportaasien tueksi. Kun paikka on vieras, kartta auttaa lukijoita sijoittamaan tapahtumat
maantieteellisesti oikeaan paikkaan. Samalla kartat vahvistavat, että kyseessä on todellinen paikka
ja lisäävät näin kertomuksen uskottavuutta.
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Lisäksi Sacco osoittaa tehneensä perusteelliset taustatyöt. Hän selventää jonkin verran Balkanin
alueen historiaa taustoittaakseen sillä hetkellä vallitsevaa konfliktia. Myös taustatyöt tuovat
kertomukseen journalismin tuntua. Journalismin ihanteiden mukaisesti Sacco yrittää muokata
informaation ymmärrettäväksi ja purkaa monimutkaisen tilanteen solmuja niin, että lukijan olisi
helpompi vastaanottaa tietoa.
Kun uutismaiset elementit luovat tarinaan vakavuutta ja uskottavuutta, ruutujen sisäinen dialogi ja
ihmisten kommentit tuovat tarinaan keveyttä ja huumoria. Ruutuja kiertävä teksti on analyyttinen
ja kertova, usein myös itseään analysoiva. Se on Saccon kertojanääni, jonka tulkitsen pyrkivän
rehellisyydellään välttämään goraždelaisten yläpuolelle asettumista. Tarinan kertoja ilmoittaa
avoimesti olevansa vain erehtyväinen ihminen, joka kärsii krapulasta juhlittuaan liikaa, on väsynyt
nukuttuaan huonosti, ahdistuu nähdessään raakoja videoita pommituksista ja hämmentyy
kohdatessaan kaupungin ystävälliset asukkaat ensimmäistä kertaa.
Saccon työ Goraždessa keskellä vaikeaa konfliktia, sodan runtelemassa maisemassa, muistuttaa
yksinäisten sankaritoimittajien työtä. Jo hänen tapansa työskennellä on kapinaa perusjournalismia
kohtaan. Työnsä kautta hän tekee eroa kiireisiin ja pinnallisiin uutistoimittajiin ja näyttäytyy
yksinäisenä oman tien kulkijana. Hän haluaa mennä kulissien taakse ja paneutua kunnolla
tapahtumiin. Monia sarjakuvajournalismin tekijöitä motivoikin idealistinen tavoite selvittää se oikea
totuus uutisjournalismin takaa (Ted Rall, Sarjakuva sodassa, tv-dokumentti).
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8 YHTEENVETO
Sarjakuvapiirtäjä

Marjane

Satrapi

kuvailee

haastattelussa

Iranista

kertovaa

Persepolis

-sarjakuvaromaaniaan ja sanoo, että: ”Näkökulma on hyvin henkilökohtainen ja tarina toimii juuri
siksi. Puhe kansakunnista, ryhmistä ja ilmiöistä on abstraktia. Mikä oikeastaan on kansakunta?
Sehän on täynnä erilaisia ihmisiä, yhteen ihmiseen on helppo samaistua.” (Sarjakuva sodassa, tvdokumentti.)
Henkilökohtainen näkökulma on myös Safe Area Goražden kantava voima. Se on minusta Saccon
tärkein kerronnallinen keino. Mahdollisuus seurata tapahtumia Saccon silmin vie lukijan todella
lähelle. Saccon mukaan sarjakuvan maine naiivina ilmaisumuotona on etu, ei heikkous.
Sarjakuvamuoto pehmentää järkyttävien tietojen shokkivaikutusta ja lukija pääsee todella lähelle.
”Sarjakuva on kuitenkin vastakulttuurinen väline, koska sitä pidetään kevyenä ja helppona katsella.
Sarjakuvalla voin tehdä yllättävä asioita niin, että ne otetaan vastaan. Kuka lukisi kirjan, joka
käsittelee kidutustekniikoita? Mutta hän saattaisi lukea sarjakuvan aiheesta.”
(Joe Sacco, Sarjakuva sodassa, tv-dokumentti.)
Vähitellen käyttöön vakiintuva sarjakuvajournalismi-termi antaa ymmärtää, että sarjakuva voi olla
journalismia. Joe Sacco tekee selväksi, kumpi kahdesta on lähimpänä hänen sydäntään ja kuvaa
itseään ennen kaikkea sarjakuvapiirtäjäksi. Siitä huolimatta että sarjakuva-albumissaan hän kutsuu
journalisteja kollegoikseen. Saccon työskentelytavatkin muistuttavat journalismia. Hän haastattelee
paikallisia silminnäkijöitä ja perustaa tarinan paljolti heidän kokemuksiinsa. Sacco myös viettää
paljon aikaa muiden toimittajien kanssa, matkustaa heidän kanssaan ja myös majoittuu heidän
kanssaan. Ellei sitten onnekkaasti pääse paikallisten luo kylään, kuten Safe Area Goraždessa usein
käy. Myös päämäärä on Saccolla sama kuin journalisteilla: tiedonvälitys. Lopulta olennaiseksi
eroksi jää se, millä tavalla tarinat kerrotaan.
Safe Area Goražde osoittaa, että sarjakuvamuoto avaa kerronnallisia mahdollisuuksia, joita
perusjournalismilla ei ole. Piirros vie lukijan lähemmäs rankkaa informaatiota kuin uutiskuvat.
Sacco näyttää sarjakuvassaan asioita, joita uutisvalokuvissa tuskin näytettäisiin. Esimerkiksi irti
räjähtäneitä raajoja, amputaatiotilannetta sairaalassa, siviilien teloitusta öisellä sillalla.
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Sacco voi näyttää näitä tapahtumia myös siksi, että sarjakuva kykenee herättämään menneisyyden
eloon. Uutiskuvissa ei voida näyttää tapahtumia, jotka ovat jo tapahtuneet, kuolleet ovat kuolleita,
mutta sarjakuva voi kuvittaa tilanteen uudelleen. Toki uutisjournalismikin voi halutessaan lavastaa
tapahtumia, mutta uskon silti, että sarjakuva pääsee aitousvaikutelmassa lähemmäs. Vaikka
sarjakuva on eräänlainen lavastus, se ei ehkä yhtä voimakkaasti tunnu siltä.
Koska koko ilmaisumuoto perustuu piirtämiseen ja tapahtumien uudelleenlavastamiseen, emme
pidä tapahtumien kuvittelemista niin outona. Sen sijaan jos uutisjournalismi kuvittaa jonkin
tapahtuman, se eroaa merkittävästi perusuutiskerronnasta, joka taas perustuu vahvasti
ajankohtaisuuteen ja vaikutelmaan realistisuudesta.
Sarjakuvajournalismin

vertaaminen

uutisjournalismiin

on

ehkä

epätarkoituksenmukaista.

Uutisjournalismi on journalismin muodoista kaikkein kurinalaisin, eikä sarjakuva edes yritä astua
sen kentälle, vaikka se saattaisikin joiltakin osin muistuttaa uutisjournalismia. Järkevämpää on
verrata sarjakuvaa

journalismin

muihin

kertovampiin

ja luovempiin

muotoihin,

kuten

reportaaseihin. Toisaalta, kaunokirjallisen journalismin näkökulmasta, Saccon kertomus on monilta
osin hyvin uutismainen. Sacco ei käytä maalailevaa kuvailua, vaan jättää sen kuvituksen tehtäväksi.
Hän ei rakenna eeppisiä tilanteita eli kuvaa jotakin tilannetta aisteihin vedoten. Koska kuvat
täydentävät tekstiä, kovin kuvailevalle tekstille ei ole tarvetta. Sen sijaan kaunokirjallisen
journalismin käyttämät elementit kohtaus ja dialogi, ovat Saccon tarinassa hyvin käytettyjä. Ja juuri
ne ominaisuudet vievät kerrontaa elokuvamaiseen suuntaan.
Olennaiset erot sarjakuvan ja muiden journalismin muotojen välillä kiteytyvät kysymyksiin kuvan
indeksisyydestä

ja

viestin

luotettavuudesta.

Journalismi

tarvitsee

toimiakseen

ihmisten

luottamuksen. Yleisön pitää voida uskoa, että heille välitetty tieto on oikeaa. Luotettavuutta
pidetään yllä tietyin vakiintunein keinoin, esimerkiksi tuomalla lähteet avoimesti esiin ja pyrkimällä
puolueettomaan ilmaisuun. Konfliktiuutisoinnissa silminnäkijänä oleminen on tärkeä autenttisuuden
ja uskottavuuden vahvistamisen keino. Siten journalismin tekijät vakuuttavat, että he ovat olleet
paikan päällä ja nähneet itse, tai ainakin puhuneet ihmisten kanssa, jotka ovat nähneet itse.
Sarjakuvan heikkous on vähäinen indeksisyys. Lukija ei voi olla varma, onko Sacco ollut oikeasti
paikalla. Teoriassa hän on voinut kuvittaa koko tarinan jonkun muun ottamien valokuvien
perusteella.
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Saccon sarjakuva muistuttaa todellisuutta, mutta ei liikaa. Tässä yhdistelmässä piilee sarjakuvan ja
sarjakuvajournalismin voima. Käytännössä: sarjakuvatarina vie lukijan uutisjournalismista
poikkeavalla tavalla lähelle raadollista totuutta siksi, että se on sarjakuvaa. Jos kerrontatapa alkaa
muistuttaa liikaa journalismia, se ei ole enää sarjakuvaa ja samalla sarjakuvakerronnan
mahdollistamat erilaiset näkökulmat häviävät. Tai McCloudin ajatuksia mukaillen: jos kerrontapa
muuttuisi hyvin realistiseksi, emme lukijoina enää muuttuisi osaksi sarjakuvaa, vaan seuraisimme
uutisia. Sarjakuvan suhde journalismiin on siksi ristiriitainen. Se voi lainata journalismilta paljon,
mutta se ei voi koskaan lainata kaikkea, tai sen oma taika katoaa.
Tämä sarjakuvan oma taika on minusta Saccon albumissa kerronnan välittömyys ja avoimuus.
Arkiset kohtaamiset inhimillistävät tarinaa muuksi kuin vain listaksi kuolleita ja haavoittuneita.
Kokoelma pelkästään mustalla taustavärillä eroteltuja rankkoja silminnäkijätarinoita voisi vähentää
Safe Area Goražden vetovoimaa. Vaikka kyseessä onkin sarjakuva, lukija sietää vain tietyn määrän
kärsimystä. Koska tarinassa kuitenkin palataan tasaisin väliajoin nykyhetkeen ja Saccon elämään
Goraždessa, kertomuksesta tulee monipuolinen ja monitasoinen. Tarinan henkilöt eivät ole vain
epämääräisiä uhreja, vaan persoonia, joista jokainen kokee sodan eri tavalla.
Arkielämän tilanteet ja henkilökuvat samalla vakuuttavat lukijan siitä, että Sacco tietää mistä
puhuu, sillä hän on viettänyt kaupungissa runsaasti aikaa ja tutustunut kunnolla ihmisiin. Näin ollen
sarjakuvatarinan totuusvaikutelma syntyy monipuolisen kokonaisuuden synnyttämän kokemuksen
kautta. Olennaista ei ole ovatko yksittäiset kuvat realistisen oloisia tai uskottavia, vaan että niiden
avulla rakennettu tarina tuntuu aidolta.
Sarjakuva sotaraportoinnin keinona on vielä toistaiseksi varsin marginaalinen tapa kertoa sodasta.
Siitä huolimatta, että se on yleistynyt viime vuosina huomattavasti. Ehkä voisi sanoa jopa, että
sarjakuvaromaaneista on tullut 2010 luvulla pienimuotoinen ilmiö. Positiivista on, että sarjakuva on
alkanut päästä irti lapsellisesta maineestaan. 1960-luvun yhdysvaltalaiset sarjakuvakriitikot olisivat
tuskin voineet kuvitella, että 50 vuotta myöhemmin poliittinen aikakausilehti siirtyy kokonaan
sarjakuvamuotoon. Toisaalta, osa sarjakuvan viehätystä on sen kapinallisuus. Sarjakuvatarina
sodasta on vielä jotakin tuoretta ja kiinnostavaa verrattuna perinteisiin journalistisiin kertomuksiin.
Vahvasti kuvallisessa mediamaailmassa, jossa olemme ehkä jo turtuneet samoihin konflikti-,
nälänhätä-, ja kriisikuviin, sarjakuva tarjoaa kerrankin jotakin muuta. Koska sen lähestymistapa on
lähes aina subjektiivinen, pääsemme eri tavalla lähelle sotaa. Safe Area Goražde osoittaa, kuinka
ihmisten henkilökohtaisten tarinoiden kautta voi tehdä jotakin selkoa kaoottisesta sotatilanteesta.
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Se on tavoite, johon journalismi on vuosikausia pyrkinyt hakiessaan silminnäkijälausuntoja ja
tavallista ihmistä, jonka avulla uutinen rakennetaan. Ehkä mediayleisö on jo niin tottunut
journalismin keinoihin, että pakollinen ilmiötä avaava ”keissi” eli tavallinen ihminen, ei toteuta
enää tavoitettaan ja siksi sarjakuvaromaanin kaltainen uusi näkökulma koskettaa.
Valtavirtaa sarjakuvasta tuskin koskaan tulee. Jo siksi, että se on todella hidas tiedonvälityksen
muoto. Journalismissa nopeus on edelleen tärkeää. Sen sijaan sarjakuvat ja sarjakuvajournalismi
voivat virkistää perinteistä journalismia ja auttaa sitä toteuttamaan alkuperäistä ja olennaisinta
tavoitettaan, tiedonvälitystä. Kun tarina on tarpeeksi hyvä, se jää mieleen, eikä katoa vain yhtenä
uutissähkeenä informaatiovirtaan.
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