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AbStrAct

SAITURIN KUOLEMA
Kuoleman kulttuuripoetiikkaa angloamerikkalaisessa 
fiktiossa myöhäiskeskiajalta nykypäivään

In my doctoral dissertation Saiturin kuolema: Kuoleman kulttuuripoetiikkaa anglo
amerikkalaisessa fiktiossa myöhäiskeskiajalta nykypäivään (Death of a Miser: Cultural 
poetics of Death in the AngloAmerican Fiction from Middle Ages to the Present) I am 
analyzing changes in the culture of death during the modern period and the relationship 
of this changes to the modernization of Western identities. The main focus of my work is 
the social games, power struggles and strategies of social circulation that are inseparable 
part of the modern Western life. I am interested in the way in which all these influence 
and shape modern literature and the portrayal of a single individual in that literature. 
Moreover, I see the new emerging idea of an independent individual as closely related to 
the idea of death; the more identity is fashioned as separate and self-sufficient, the more 
they actually it is related with the unavoidable annihilation and ultimate demise that is 
part of the human condition. 

My work focuses on a single trope, the dying miser. The dying miser has its origins in 
the Pre-Modern period and its religious discourses. Originally it captured the idea of an 
outsider in the community, someone not following the established moral codes. During 
the Modern Period, however, the miser as a trope becomes increasingly a medium to 
convey the unavoidable paradoxes the modern way of life. In literature, it also begins 
to reflect the modern inflation of the death culture which before helped people to cope 
with their own end. In short, the old trope of an immoral outsider, the ’other’, becomes 
the symbol of modern ’sameness’. 

My post-structuralist method is called Cultural Poetics (also known as New Histo-
ricism). It is a method that integrates elements both from the Historical studies and 
Comparative literature, showing how the complex interplay of textual, social and cultu-
ral levels interact within any act of interpretation. In my work I am mostly following 
the work of historians Michel Foucault and Hayden White and the work of literature 
critics Stephen Greenblatt and Catherine Belsey.
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I have five central texts to analyze. These are the morality-play Everyman (late 15th 
century), the Renaissance play The Tragical History of the Life and Death of Doctor 
Faustus (1604) by Christopher Marlowe, A Christmas Carol (1834), a novella by 
Charles Dickens, Modernistic novel Pincher Martin (1956) by William Golding, and 
Postmodern novel White Noise (1984) by Don DeLillo. As I show in my work, all of 
these texts use the trope of a dying miser as their central organizing thematic principle.
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KOhdeteKStejä, KääNNöSSeIKKOjA jA 
LyheNNyKSIä KOSKeVIA hUOMIOItA

Thorn ja yok
Moraliteettien Castle of Perceverance ja Mankind kieliasua olen muuttanut siten, että 
myöhäiskeskiaikaisten näytelmien yhteydessä olen ilman erillistä huomautusta vaihta-
nut thorn- ja yok-kirjaimet (þ ja ß) uudenaikaiseen muotoon: thorn on muodossa th ja 
yok muodossa g, gh tai y.

Kuolemanpelosta ja ahdistuksesta
Englanninkielisten lähteiden käyttämän avaintermin anxiety olen kääntänyt yleensä 
muotoon pelko. Oikeastaan monissa lähteissä keskeinen käsite death anxiety tulisi 
kääntää muotoon ”kuolemaa koskeva pelko ja ahdistus”, mutta sujuvuuden vuoksi olen 
suosinut muotoa ”kuolemanpelko”. Lukijaa pyydetään pitämään mielessä, että kuvaan 
sanavalinnoillani pikemminkin jatkuvaa ahdistuneisuuden ja jännittämisen tilaa, enkä 
niinkään varsinaista akuuttia hysteriaa (vaikka käytän toisinaan myös tätä sanaa kuvaa-
maan yleistä pysyvää olotilaa), pakokauhua tai paniikkireaktiota. Anxiety liittyy siten 
enemmän identiteetin kysymyksiin, kuin puhtaasti fyysisiin tuntemuksiin (joskin ra-
janveto näiden kahden välillä on vaikeaa, kuten esimerkiksi neljännen luvun aloittavas-
ta anekdootista ilmenee).

Moraliteetin (engl. morality) käsitteestä
Viittaan toisinaan pääasiallisiin kohdeteksteihin moraliteetteina. Everyman-morali-
teettia, Doctor Faustus -näytelmää ja Goldingin alkupään tuotantoa lukuun ottamatta 
kyseessä on vain tälle tutkielmalle ominainen tapa käyttää kyseistä termiä. Jälkistruk-
turalistinen käsitys kaunokirjallisesta moniäänisyydestä on tässä tutkielmassa (etenkin 
kyseisen termin tasolla) alisteinen kulttuuriselle ja historialliselle moniäänisyydelle. 
Moraliteetti-termiä hyödyntäen pyrin osoittamaan, kuinka kukin kohdeteksti paljastaa 
jotakin oman luontiajankohtansa jaetuista moraalikäsityksistä, ihmisten vaihtelevista 
tavoista jäsentää eettistä toimijuuttaan. Nämä käsitykset taas ovat oman historiasidon-
naisuutensa tasolla, ainakin laajan ajallisen perspektiivin näkökulmasta, yksittäisen 
toimijan valintojen ylittäviä ja siten varsin yksiäänisiä. 
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Saituri (engl. miser) ja Jokamies
Oxford English Dictionary Online (www.oed.com, 26.5.2013) listaa henkilöön liittyvä-
nä määritteenä sanaan miser seuraavat merkitykset: 

1) ”A miserable or wretched person; a wretch.”
2) ”A person who hoards wealth and lives miserably in order to do so; (in wider use) 

an avaricious, grasping, or stingy and parsimonious person.” 
3) ”A person who is miserly or parsimonious in the use of some specified type of 

thing.” 

Vaikka tutkielmalleni keskeinen termi ”saituri” ei välttämättä täysin tavoitakaan koh-
deteksteissäni toistuvan sanan miser kaikkia merkitysnyansseja – etenkään sen itse ai-
heutettua kurjuutta ja ilottomuutta –, suosin saituria koska se kuitenkin on lähinnä 
alkuperäistä. Toinen vaihtoehto käännösvaihtoehdoksi olisi ollut astetta runollisempi 
”kitupiikki”. Kumpaakin yhdistää alkuperäisen ainakin jossakin määrin alkuperäisen 
sanan merkitysavaruuteen keskeisesti sisältyvät elämänkielteisyys, ahneus ja samanai-
kainen tarrautumishalu. Lukijan kannattaa huomioida että stereotyyppinen miser ko-
kee saiturimaista piirteistään huolimatta paradoksaalisesti usein myös vetoa vaikkapa 
sosiaaliseen arvonantoon, tietämykseen ja maallisen hyvään – tai muuhun vastaavaan, 
periaatteessa pinnalliseen vaurauteen. Moralistisesta perspektiivistä tarkasteltuna 
 miser onkin siten sekä saituri että myös tosikko, ahmatti, houkka, hamstraaja, kurjimus 
tai surkimus (jonkin tietyn asian perässä juostessaan, tavoitellessaan kaikin keinoin jo-
tain arvokkaaksi kokemaansa). Termiin liitetty omistushalu on pohjatonta, rajatonta; 
rikkauksina pidettyä kasataan kasaamisesta päästyäänkin, eikä mikään riitä. Suomen-
kielinen termi saituri viittaa ennen kaikkea pihiyteen eikä välttämättä sanana tavoita 
tätä kaikkea.

Olen kääntänyt Everyman-moraliteetin nimihenkilön, näytelmän eponyymin 
pääpersonifikaation, suomalaiseen Jokamies-muotoon. Itse moraliteettiin viittaan 
englanninkielisellä nimellä.

Käännöksistä ja siteerauksista
Muissa kuin englanninkielisissä kohdeteksteissä olen käyttänyt pääsääntöisesti alku-
peräiskielistä versiota. Alkuperäisessä muodossaan ovat esimerkiksi viidennen luvun 
saksankieliset siteeraukset Reichenau-käskystä. Muita kuin englanninkielisiä teoria-
lähteitä hyödynnän englannin- tai suomenkielisinä, sillä niiden tapauksessa tyylillinen 
analyysi ei ole tutkielman päämäärien kannalta oleellista.

Pääasiallisten tutkimuskohteiden lyhenteet ja näiden lyhenteiden käyttö
Pääasiallisia tutkimuskohteita siteeratessani viittaan niihin lyhenteillä silloin, kun 
asiayhteys on selkeä. Toisin sanoen siteerauksien lähdeviitteenä on pelkkä lyhenne ja 
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sivunumero silloin, kun valitun teoksen nimi ja painovuosi ovat – ainakin oletettavasti 
– lukijalla tuoreessa muistissa. Lyhenteet ovat:

Everyman-moraliteetti E
Doctor Faustus  F
Christmas Carol  C
Pincher Martin  P
White Noise   W



Kuva 1. hieronymus bosch, Kuolema ja 
saituri. Alankomaalainen alttaritaulupaneeli 
noin vuodelta 1485–1490. jäljennetty Walter 
bosingin teoksesta Hieronymus Bosch: C. 
1450–1516. Köln: taschen, 1987, 32.
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1 jOhdANtO

1.1 Saituri ennen ja nyt

Katsottaessa menneisyyttä nykyisyyden lävitse se väistämättä näyttäytyy nykyhetken 
muokkaamana. Tästä on oivallisena todisteena pysäyttävä, yli puolen vuosituhannen 
takainen Hieronymus Boschin (n. 1450–1516) maalaus Washingtonin kansallisessa 
taidegalleriassa (kuva 1). Kuvauksen kohteena ovat kuolevan saiturin (miser) viimeiset 
hetket. Vahankalpea saituri makaa korkeassa, kapeassa makuukamarissa sijaitsevalla 
vuoteella. Personifioitu kuolema, kädessään symbolinen nuoli, on astumassa sisään 
vasemmalla sijaitsevasta ovesta. Suojelusenkeli tukee kuolevaa. Lisäksi se ohjaa tämän 
katsetta kohti korkealla katonrajassa sijaitsevaa ikkunaa ja sen eteen ripustettua krusi-
fiksia. Saiturin huomiota harhauttaa kuitenkin rahasäkki, jota pieni sänkyverhon 
alta kurkottava paholainen ojentaa hänelle. Oikea käsi kurkottaa kohden säkkiä lähes 
vaistomaisesti. Samalla vasen käsi on kohotettu hämmennystä ja torjuntaa kuvaavaan 
eleeseen. Pelästynyt katse, joka on kohdistettu kuoleman personifikaatioon, täydentää 
elekokonaisuuden. 

Kuolijaa määrittää voimakas kahden vastakkaisen tunteen tai tarpeen samanaikai-
suus. Silmiinpistävin vihje tästä on etualan toisinto saiturista – eräänlainen visuaalinen 
takautuma. Vaikka huonetta kansoittavat liminaalitilan olennot, paholaiset ja enkelit, 
osoittavat maallisen elämän lähestyvän loppuaan, vuoteen edessä seisova kaksoisolen-
to on edelleen voimissaan. Ambivalenssi ei ilmene ainoastaan elämän ja kuoleman 
välisessä ristiriidassa, kuvatun hahmon liminaalisuuden kautta. Kaksoiskuva viestii 
olemuksellaan eletyn elämän tekopyhyydestä. Menneen elämän kitupiikin oikea käsi 
pudottaa kolikoita rahakirstuun, jossa yksi pikkupaholaisista kerää putoavia rahoja 
avonaiseen säkkiin. Vanhuksen sauvaa pitelevä vasen käsi hypistelee hajamielisesti 
rukousnauhaa. Eläessään saituri on yrittänyt palvella sekä mammonaa että Jumalaa, 
ja vieläpä ensiksi mainittua viimeksi mainitun kustannuksella. Nyt henkiolennot ovat 
saapuneet kamppailemaan kuolevan sielusta. Kuvan komposition tasolla ne toimivat 
myös maallisen elämän liminaalisuudesta viestivänä hengellisenä symbolina, todistee-
na valitun identiteetin ambivalenssista.

Kammion tunnelma on klaustrofobinen, eikä vähiten siksi, että kuoleman lopputu-
los on vielä ratkaisematta. Mutta myös muut seikat vihjaavat epätoivosta ja ahdistukses-
ta. Vasemmalla seinällä sijaitsevasta pienestä ikkunasta, krusifiksin takaa tosin pilkis-
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tää pelastuksesta kielivä ohut valosäde. Sitä vastaan asettuu kuitenkin oikean puolen 
varjossa, sänkykatoksen päällä kurkottelevan paholaisen helvetillistä valoa hehkuva 
punainen lyhty. Voimakas värikontrasti korostaa sängyn alla, ahtaan huoneen nurkissa 
ja oven takaa väijyvää pimeyttä. Tästä pimeydestä Kuoleman käärinliinoihin puettu, 
groteskeihin mittasuhteisiin kasvanut ruumis sukeltaa esiin, ja tähän pimeyteen saitu-
rin on helppo hukkua. Kaikki menetetään yksinkertaisesti takertumalla viimeisellä 
hetkellä auttamattomasti katoavaan menneeseen, paholaisen ojentamaan rahasäkkiin 
ja maalliseen elämän hullutuksiin ( folly). Tie taivaaseen on vaikeampi. Sen tavoit-
taakseen saiturin ei tule hylätä ainoastaan rakasta omaisuuttaan. Luovuttava on myös 
maallisesta vallasta ja sosiaalisesta asemasta, joita symboloivat kuvan etualalle sijoitetut 
kallis viitta ja ritariuteen viittaavat peitsi ja kypärä. 

Käsillä oleva valinta on vaikea, ja saiturin olemuksesta päätellen se tulee mahdollises-
ti myös epäonnistumaan. Mutta ehkä kaikkein pysäyttävin yksityiskohta maalauksessa 
on jo edelläkin mainittu saiturin kuolemanpelon täyttämä katse – katse, joka ohittaa 
tarjotun kristillisen doktriinin selkeän, hyvään ja pahaan jakautuneen maailman. 
Kaikista lähes vaistonvaraisista eleistään huolimatta kuoleva ei loppujen lopuksi ole sen 
enempää kiinnostunut paholaisten houkutuksista, kuin suojelusenkelin pelastusyri-
tyksistäkään. Itse kuolema, rannaton pimeys mätänevän ruumiin taustalla, on vangin-
nut hänen katseensa, kuolevan vanhuksen pelon suurentamat silmät. Tässä pimeydessä 
ei ole kiinnekohtaa. Siihen tuijottava ei näe maallista mammonaa, taivaallista valoa 
– eikä edes Hieronymus Boschin tuotannolle niin leimallista helvetintulen pimeän-
punaista hehkua. ”Men fear death, as children fear to go in the dark;” kuten käytän-
nönläheisyyttä kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja ajattelussa painottanut Francis 
Bacon (1561–1626) kirjoitti noin sata vuotta myöhemmin, ”and as that natural fear in 
children is increased with tales, so is the other” (Bacon 1978, 6).1 Oman aikakauten-
sa kuolemankulttuurin yleisiin, toisinaan jopa morbideihin tendensseihin verrattuna 
myös Boschin asenne on tässä kohtaa oudon seesteinen. On kuin hän, omista vahvoista 
uskonnollisista motiiveistaan huolimatta, olisi halunnut tahallaan liennyttää pahimpia 
makaaberin tradition ja uskonnollisen kuolemaan valmistautumisen ylilyöntejä. Hän 
tuntuu viestivän asetelmallaan, että kuolema on pelkkää pimeyttä, läpäisemätöntä 
umpeutumaa, josta puuttuu kaikki informaatio jopa myöhäiskeskiaikaisen maalauk-
sen läpikristillisessä todellisuudessa. 

1 Bacon näyttää tässä suhteessa valinneen poliittisesti turvallisen keskitien reformaation jälkeisen 
uskonnollisen ja poliittisen kuohunnan keskellä. Hän ei esseessään ’Of death’ suoranaisesti kiellä pelas-
tuksen mahdollisuutta, mutta osoittaa epäsuorasti, antiikin ajattelijoiden kautta, kieltävänsä kuoleman-
rituaalien merkityksen muuna kuin pelkoa lietsovina harhaluuloina. Näin hän asettuu kätevästi esimo-
dernin uskonnollisuuden (korostunut rituaalisuus) ja modernin epäuskon (kriittisyys ajattelua ohjaava-
na periaatteena, todistehakuisuus) välimaastoon. Baconin myötämielisestä kannasta ”kaappiateismiin” 
ja toisaalta Elisabethin ajan, valtaapitävien tavoitteille soveliaan uskonnollisen konformismin kannat-
tamiseen ja riitaäänien vaimentamiseen, vrt. myös esim. Riggs 2004, 43, sekä Riggsin alaviitteet, 354.
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Mutta miten tämä kaikki sitten liittyy edellä esittämääni ajatukseen menneisyyden 
ja nykyisyyden väistämättömästä yhteen kietoutumisesta? Ensinnäkin, kyseisestä kuole-
man representaatiosta esittämäni tulkinta on väistämättä sidoksissa omaan aikakau-
teeni ja asenteisiini. Nämä historiasidonnaiset asenteet heijastuvat jopa myöhäis-
keski aikaisista maallikoille suunnatuista uskonnollisista herätysliikkeistä sinällään 
hyvinkin oikeaoppista innostusta ammentaneen taidemaalarin tuotantoon.2 Mutta 
kuoleman hahmoa kiinnostavampi valitussa alttaritaulussa on hänen vastinkappa-
leensa. Kuten myöhäiskeskiaikaiselle yleisölle, myös meille maalauksen keskiössä oleva 
hahmo, kuoleva saituri, on helposti tunnistettava. Monet tunnetut luomukset kuten 
vaikkapa William Shakespearen Shylock, Christopher Marlowen Barabas, George 
Eliotin Silas Marner, Molièren Harpagon, Leo Tolstoin Ivan Iljitš, Charles  Dickensin 
Ebenezer Scrooge, Carl Barksin Scrooge McDuck eli Roope Ankka sekä vaikkapa 
Simpsons-televisiosarjan haudan partaalla kiikkuva riistäjäkapitalistin hyper-irvikuva 
Montgomery Burns todistavat osaltaan, että jo kuolemaa vähintäänkin keskiajalta 
lähtien tehnyt saituri elää edelleen fiktiossa3 ja elää kituuttaa siis varsin vahvasti myös 
tässä päivässä. Ja tässä on vain muutamia esimerkkejä. Itse asiassa kyseessä on suosionsa 
ja elinvoimaisuutensa hyvin sitkeästi säilyttänyt hahmo. Voidaan hyvällä syyllä puhua 
fiktiolle tyypillisestä ”vakiohenkilöhahmosta” (stock character), ”konventionaalistetusta 
henkilöhahmosta” tai ”stereotyyppisestä henkilöhahmosta”. Tällaisen saiturihahmon 
merkityksiin kuuluvat tyypillisesti moraalittoman koronkiskurin, kitsaan juutalaisen 
ja jääräpäisen vanhuksen yhdistetyt tai toisistaan erotetut ulottuvuudet, samoin kuin 
kuoleman läheisyys yhdistettynä viimehetkisen kääntymyksen tai lopullisen tuhon 
mahdollisuuteen – ja oikeastaan viimeisellä hetkellä tapahtuvan valinnan pakkoon.

Moderneissa käyttöyhteyksissä, Charles Dickensistä lähtien ja hänen hengessään, 
esiin nousee myös positiivinen, humanistinen psykologisointi. Saiturihahmon kautta 
käsitellään kasvavasti myös vaikkapa itseinhon ja itsemurhan teemoja ja toisaalta 
yhteisöllisyyden terapeuttista vaikutusta. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon jouluna-
jan Hollywood-klassikkoelokuva It’s a Wonderful Life (1964). Siinä koettelemusten 
kyyniseksi tehnyt päähenkilö George Bailey (James Steward) käy pateettisesti alhois-

2 Oikeampi tulkinta aikalaisvastaanotosta, uskonnollisista vaikutteista ja taidemaalarin omista mie-
lenliikkeistä viitannee jatkossa tarkemmin käsiteltyjen ars moriendi -oppien eli kristillisen kuolemisen 
taidon tarjoaman sielunhoidollisuuden, uskonnollisen terapeuttisuuden suuntaan. Lisäksi: ”Modern 
psychology may explain the appeal Bosch’s pictures have for us, but it cannot explain the meaning they 
had for Bosch and his contemporaries. Likewise, it is doubtful that modern psychoanalysis can help us 
to understand the mental processes by which Bosch developed his enigmatic forms.” (Bosing 1987, 9.) 
Tämä taidekriitikko Walter Bosingin muotoilu kuvaa ylipäätäänkin varsin hyvin tämän tutkielman 
historiaperspektiiviin ja taiteen vastaanottoon liittyviä painotuksia. Heijastamme helposti jopa omat 
minuuden konstruoimisen diskurssimme väkipakolla menneisyyteen, eräänlaisena identiteetteihin liit-
tyvänä universaaliusharhana. 
3 Hyödynnän varsin tuoretta fiktion käsitettä tässä tutkielmassa tahallisen anakronistisesti myös 
sellaisiin teksteihin, jotka on luotu fakta/fiktio-jaottelua edeltävänä aikana. Erityisesti keskiajalla se-
pitteellisyyttä ei välttämättä ymmärretty sanotun totuusarvoa vähentäväksi, vaan lisääväksi määreeksi. 
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ta syvimmässä vain tajutakseen suojelusenkeli Clarence Odbodyn (Henry Travers) 
avulla, kuinka hän on elämässään vaikuttanut positiivisesti ympärillään elävien ihmis-
ten elämään. Yhteisöllisyys parantaa elämänahdistuksen. Juopottelu, menetettyjen 
mahdollisuuksien neuroottinen kertaaminen ja itsemurha-ajatukset vaihtuvat sovituk-
sen ja lämminhenkisyyden jouluisiin teemoihin.4 Näiden modernien saiturihahmoa 
hyödyntävien kulttuurituotteiden vetoavuus perustuu siihen, että elämän edessä johon-
kin yksittäiseen, liiallisena haitalliseen elämän osa-alueeseen takertuville, pohjimmil-
taan elämänpelkoisille hahmoille tarjoutuu yllättäen sovituksen mahdollisuus – usein 
vieläpä viimeisellä mahdollisella hetkellä. Näissä tarinoissa elämän, elämänuran kurssia 
korjataan inhimillisempään ja täydempään suuntaan; kuolema taas edustaa ihmiselä-
män rajallisuutta ylipäätäänkin, eksistentiaalisesti, (lähes) menetettyjen mahdollisuuk-
sien muodossa. Yksilön moderni vapaus osoitetaan puutteelliseksi, silti elämä kuvataan 
pohjimmiltaan positiivisena ilmiönä. Vetoavuus on saatu aikaan heijastamalla elämän, 
elämänvalintojen ja usein myös yksittäisen ihmisluonteen rajallisuus kuoleman syöveriä 
vasten. Keskiaikainen saituri ei ole näin vapaa. Mutta, kuten jatkossa osoitan, samainen 
tekniikka löytyy kuitenkin jo varhaisemmista, ensisijaisesti uskonnollisesti motivoi-
tuneista ja jäykemmän sosiaalisen hierarkian maailmaa kuvaavista teoksista – joskin 
vähemmän ilmeisenä. Piilotettunakin se kuitenkin on nimenomaan se elementti, joka 
muuttaa silkan esimodernin normittamisen aikakausirajoja ylittäväksi taiteeksi.

Saiturihahmon kautta käsitellään siis yksilötason moraalisia ongelmia, yleisempiä 
sosiaalisen elämän ehtoja ja näihin ehtoihin ja ongelmiin erottamattomasti inhimil-
lisessä olemassaolossa liittyvää yksilötason rajallisuuden ajatusta. Moraalin päämäärä-
nä on selviytyminen laajasti ymmärrettynä, ja moraliteetti on hyvän elämän ohje. Ja 
kuten todettua, enemmän tai vähemmän onnistunut, puhutteleva moralisointi taiteen 
keinoin onkin se keskeinen saiturielementti, joka on periytynyt meidän päiviim-
me saakka. Tämä vakavahenkinen (mm. Hieronymus Bosch, Leo Tolstoi, William 
Golding), lämminhenkinen (Charles Dickens, Carl Barks) tai avoimen leikkihenki-
nen, jopa ironisesti ilkamoiva (Simpsons, Don DeLillo) saarna artikuloidaan toistu-
vasti saiturin negatiivisten piirteiden kautta. Näitä negatiivisia, toistuvia piirteitä 
ovat etenkin hämmentävä, suorastaan tosiasioille kielteinen jääräpäisyys, fiktiivisen 
kitupiikin yksinäisessä kuolintapahtumassa kiteytyvä ihmisvihamielisyys ja ylipää-
tään elämässä epätoivoisesti kiinni pinnistelevän hahmon paradoksaali elämänkieltei-
syys – joista viimeksi mainittu, kuten analyysiluvussa seitsemän esitän, olisi viimeis-
tään psykoanalyysin kautta merkityksellistettävissä nykyään hyvin suorasti kuoleman 
ajatukseen liittyväksi neuroottisuudeksi.

4 Hieman samansuuntaisessa, dickensläisessä hengessä sosiaalista saituria näyttelee myös Nicholas 
Gage elokuvassa The Family Man (2000), jossa uralleen nuoruudenrakkautensa uhrannut bisneshai 
Jack Campbell oppii jouluyön visioiden kautta arvostamaan elämän pehmeämpiäkin puolia ja ohjaa 
elämänsä uusille urille.
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Saiturin oma olemus, hänen maanpäällinen identiteettinsä, tekee hänen olemassaolos-
taan sietämättömän. Ja mikä tärkeämpää, saiturin minuuden erityisluonne on vaaraksi 
hänelle itselleen. Juuri tämä patologinen käpertyneisyys tekee hahmosta niin kiinnos-
tavan. Hyvin usein tämän ”itsenkielteisyyden” artikulointi on kuitenkin puutteellista 
ja tarkastelupiste liian etäännytetty. Ylimoralisoiva näkökulma ja liiallinen stilisointi 
ovat juuri niitä tekijöitä, jotka monissa tapauksissa kyseenalaistavat valitun, saiturin 
varaan rakennetun taideteoksen esteettisen arvon. Tällöin kyseessä on tahattoman 
banaali, puhuttelematon saiturihahmo. Alankomaalaisen Jan Provostin (1465–1529) 
alttaritaulun voi hyvällä syyllä nähdä esimerkkinä taiteellisesti epäonnistuneesta sai-
turikuvauksesta (kuva 2). Kuolema, joka nuhtelee sormi pystyssä tilikirjojensa kanssa 
ahertavaa kauppiasta, on makaabereista tehosteistaan huolimatta selkeästi yltiömora-
lisoiva – jopa tahattoman koominen. Se on lähinnä personifikaation takana seisovan 
moralistin, vastaavasti elehtivän saarnamiehen käsinukke. Itse asiassa, omaan yksioi-
koiseen maailmaansa suljettu personifikaatio on loppujen lopuksi moralisoivan tekijän 
(author) äänitorvi. Se ilmaisee vain yhden totuuden. Se ei onnistu vangitsemaan sosiaa-
lisen todellisuuden monimuotoisuutta ja väistämättömiä paradokseja. Sillä ei ole oike-
astaan mitään tekemistä alttaritaulun raamien ulkopuolelle suljetun katsojan kanssa. 

Kuva 2. jan Provost, Kuolema ja saituri. öljyvärimaalaus puupaneelille noin vuodelta 1500. 
Groeninge-museo, bruges. http://www.renaissance-in-art.org/death-and-the-Miser.html. tarkastettu 
20.5.2013.
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Toisin on edellä käsitellyn saiturin tapauksessa. Pettämättömän tyylitajun omaava 
Hieronymus Bosch onnistui välttämään liiallisen – tai oikeastaan yksinkertaisesti 
puhuttelemattoman – moralisoinnin vaarat asettamalla katsojansa kuolevan saiturin 
nahkoihin. Hänen luomasta kuolinkammiosta ei löydy besserwissereitä. Käyttääkseni 
avaruudellista metaforaa, koko Boschin asetelma on ikään kuin kallellaan katsojaan 
päin. Katsojasta tulee kolmas lenkki saiturin kaksoiskappaleiden ketjussa. Kuolemas-
ta taas tulee katsojaa ja saituria yhdistävä, pelottava uhka. Tiukasti sosiokulttuuristen, 
paikka- ja aikasidonnaisten merkitysten rikkaudesta huolimatta asetelma kurkottaa 
kohti yleisinhimillistä. Luonnollisesti tässäkin kaupataan hyvin spesifiä eettisen toimi-
juuden mallia. Tyypillisen myöhäiskeskiaikaisen saiturin tehtävänä oli muistuttaa 
katsojaa hänen omasta kuolevaisuudestaan. Samalla hänet herätellään huomaamaan 
eettisen toimijuuden merkitys eletyssä elämässä.

Saiturin moraaliperinne on siis jatkunut vaihtelevissa muodoissa myös nykypäivään, 
joskin sen alkuperäinen akuutiksi koettu kristillinen sanoma onkin joko laimentunut 
ajan myötä, lientynyt yleiseksi psykologisoiduksi humanismiksi – tai, kuten jatkossa 
osoitan, muuttanut radikaalisti sisältöään tai jopa kääntynyt alkuperäiselle sovittavalle 
eetokselle vastakkaiseksi. Usein – tosin, kuten osoitan, ei aina – tämä moraalinäkökul-
ma ihmisen kuolevaisuuteen on artikuloitu lisäksi saiturin yhteydessä tavoilla, joiden 
puhuttelevuus hukkuu liialliseen tai taitamattomaan normittamiseen. Kaikki tämä, 
yhdistettynä stereotyyppisen hahmon oletettua sisäsyntyistä pinnallisuutta koskevaan 
havaintoon, lienee jossakin määrin tuttua useimmille aikalaisillemme. Toisaalta tämä 
johtuu edellä analysoimistani seikoista, psykologisen intuition puutteesta. Toisaalta 
pinnallisuus selittyy nimenomaan tämän tunnistettavuuden ja arvattavuuden kautta, 
siis paljon kierrätetyn moralisoivan henkilöhahmon stereotyyppisyydellä.5 Tietenkin 
voidaan ajatella myös, että itse määrittävä luonteenpiirre – jääräpäinen takertuminen 
siihen, mikä ei kokonaisuuden kannalta ole ainoastaan toissijaista, vaan jopa vahingol-
lista – on todiste toisenlaisesta, persoonallisuuden rakenteeseen liittyvästä kypsymät-
tömyydestä. Saiturihan on kuitenkin pohjattoman ahne. Hän ei kykene toimimaan 
oikein tai edes järkevästi, todelliseen (ihmiskunnan, yhteisön ja yksilön) selviytymiseen 
väistämättä liittyviä eettisiä näkökulmia kunnioittaen. Koska puute tai vajavaisuus 
määrittää häntä perustavanlaatuisesti, hän on väistämättä psykologisesti oudon yksioi-
koinen. Yksioikoisuus ei kuitenkaan aina tarkoita banaaliutta. Loputonta sokeutta, 
saiturin hirviömäisen mittakaavan yksioikoisuutta voidaan kuvata hyvin ansioitunees-

5 Kuten jo edellä vihjasin, tällainen saituri on vaihtoehtoisesti tulkittavissa tietoisen parodiseksi ja 
siten sosiaalisia tietämisen tapoja dekonstruoivaksi. Näin näyttäisi olevan syytä tehdä esimerkiksi post-
modernin The Simpsons -animaatiosarjan sairaalloisen Montgomery Burnsin tapauksessa. Hahmo on 
viety yksinkertaisesti liian yli ja siten siitä on tullut tietynlaisten kulttuuris-poliittisen vaihdon mahdol-
listavien diskurssien metakommentaari. Palaan parodisuuden, ironian, stereotyyppisyyden ja simulac-
ran teemoihin tämän tutkielman viimeisessä analyysiluvussa, eli amerikkalaiskirjailija Don DeLillon 
yhteydessä luvussa seitsemän. 
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ti ja oivaltavastikin, kuten osoitan arkkimoralisti William Goldingin yhteydessä luvus-
sa viisi.

Itse asiassa saituri ei ole perinteisesti ainoastaan ahne. Hän on ahneus, fiktion tasol-
la ehkäpä ahneuden synnin perinteisin ja tunnistettavin muoto – kuolemansynnin, 
jonka myöhäiskeskiajan katolisessa kulttuurissa nähtiin erityisesti johtavan ihmisiä 
myös muihin synteihin ja paheisiin. Saituri on rappeutunut ja rappeuttava hahmo; 
länsimaisessa, kristillisen ajattelun vahvasti muokkaamassa perinteessä ahneus taas 
on saiturin kuva, ja saituri ahneuden. Ja tästä korruptoivuudesta ja kaksinkertaisesta 
pinnallisuudesta päästään tyylittelyyn taiteellisena tehokeinona. Jos vaikka postmo-
derni paisuttelee saiturin piirteet äärimäisyyksiin, niin vastaava liioitteleva tyylittely, 
itsetarkoituksellisuus ja itseensä viittaavuus on ollut mukana saiturin merkitysavaruu-
dessa vähintään jo Edmund Spenserin (n.1552–1599) tuotannosta lähtien. Spenserin 
kieli- sekä aihevalinnoiltaan tahallisen arkaaisessa, jylhää eeppisyyttä sanavalinnoil-
taan ja muotoratkaisuiltaan tavoittelevassa The Faerie Queene -teoksen ensimmäisessä 
kirjassa (1590, 1596)6 törmätään ajalle hyvin tyypilliseen ahneuden personifikaatioon. 
Kertoja kuvaa, kuinka Ahneus on tehnyt Mammonasta itselleen Jumalan. Näin hän on 
tuominnut itsensä kadotukseen:

For of his wicked pelfe his God he made,
And vnto hell him selfe for money sold;
Accursed vsurie was all his trade,
And right and wrong ylike in equall ballaunce waide. 
(Faerie Queene, kirja I. Canto 27, rivit 6–9.)

Ahneus harjoittaa ”kirottua” koronkiskontaa, joka oli Spenserin elinaikana Englan-
nissa ainakin periaatteessa laitonta. Toimenkuvansa ja rahanpalvontansa vuoksi hän ei 
kykene erottamaan hyvää pahasta.7 Personifikaation elämä kuvataan ankeaksi. Tähän 
viittaavaa on ajan loppumisen ja kuolevaisuuden ongelma ja se, ettei personifikaatio tee 
edes omasta elämästään miellyttävää, vaikka hänellä on siihen loistavat materiaaliset 
edellytykset. Vaikka Faerie Queene -teoksen Ahneus omistaa suunnattomia rikkauk-
sia, ahneus on tehnyt personifikaatiosta saidan jopa oman ruokansa ja vaatetuksensa 
valinnassa:

His life was nigh vnto deaths doore yplast,
And thred-bare cote, and cobled shoes he ware,
Ne scarse good morsell all his life did tast,/But both from backe and belly still did spare,
To fill his bags, and richesse to compare [.]
(Faerie Queene, kirja I. Canto 28, rivit 1–5.)

6 The Faerie Queene -teoksen kirjat I–III julkaistiin ensi kertaa vuonna 1590. Ks. esim. Spenser (1980), 
viii–xii.
7 Avarice ratsastaa kamelilla, jonka satulan molemmilla puolilla roikkuvat raskaat rahalippaat. Perso-
nifikaation sylissä on rahakasa. Kameli viittaa Jeesuksen paraabeliin rikkaasta miehestä; kyttyrä viittaa 
rikkaan miehen taakkaan, joka estää häntä pääsemästä taivaaseen. Matt. 19.24.



22 Mikko Kallionsivu

Kuolema on tietysti hyvin lähellä, se väijyy personifikaatiota (”His life was nigh vnto 
deaths doore yplast”). Saituri elää jatkuvan uhkaavassa ilmapiirissä. Päivällä tehty työ ja 
huolenpito vaihtuvat öisin peloksi omaisuuden menettämisestä. Spenser viittaa siihen 
omalaatuiseen ambivalenssiin tai suoranaiseen paradoksiin, joka tekee saiturista niin 
mielenkiintoisen. Tämä ei ymmärrä omaa surkeaa tilaansa, ja on siten itselleen vieras, 
”He led a wretched life vnto him selfe vnknowne.”8 Samalla hän pelkää omaisuuten-
sa menettämistä, vaikka on joka tapauksessa menettämässä kaiken kuollessaan; koska 
hänellä ei ole perijöitä, kaikki vaiva joka tapauksessa häviää taivaan tuuliin.9 Tämä ei 
kuitenkaan vähennä personifikaation tarrautumisen tarvetta, sillä tämä on kyvytön 
näkemään laajempaa kontekstia toimilleen. Rikkauksien omistajasta sukeutuu säälittä-
vä, omaa elämäänsä ymmärtämätön ja maailman todelliselle luonteelle sokea hahmo, ja 
kuvailu jatkuu tämän tilan analyysilla: 

Most wretched wight, whom nothing might suffise,
Whose greedy lust did lacke in greatest store,
Whose need had end, but no end couetise,
Whose wealth was want, whose plenty made him pore […]
(Faerie Queene, kirja I. Canto 29, rivit 1–4.)

Tarpeille on rajansa, muttei ahneudelle. Lopulta ainoa asia, jonka tämä säälittävä olen-
to, ”wretched wight,” omistaa, on juuri hänen ahneutensa. Vaikka nimellisesti hän 
omistaa omaisuutensa, todellisuudessa omaisuus – ja siihen assosioidut olemisen ja tie-
tämisen muodot – omistavat hänet. Tämä tekee hänestä paradoksaalisesti köyhän.10 
Nimenomaan tämä köyhyys, kuten Boschin ja Provostin alttaritaulut havainnollisesti 
opettavat, korostuu entisestäänkin silloin, kun se asettuu vastakkaiseksi kristilliselle 
doktriinille, kuolemasta selviämiselle. Itse kuoleman hetki on saiturin puutteiden ja 
vajavaisuuden epifania. 

8 Vaihtoehtoisesti, Avarice elää elämäänsä vain itselleen, ollen muille täydellisen tuntematon. Vrt. A. 
C. Hamiltonin reunamerkintä aiheesta teoksessa Spenser (1980), 70.
9 Vaikka Spenserin luomus kasaa epätoivoisesti suunnattomia rikkauksia, hänellä ei ole lasta tai su-
kulaista, jolle omaisuutensa jättää: ”Yet chylde ne kinsman liuing had he none / To leaue them to; but 
thorough daily care/ To get, and nightly feare to lose his owne, / He led a wretched life vnto him selfe 
vnknowne.” (Spenser 1980, kirja I, Canto 28, rivit 6–9.) Tämä seikka korreloi hyvin Boschin maalauk-
sen kuolinkammion kanssa, jossa ei myöhäiskeskiaikaisten tapojen vastaisesti ole lainkaan saattoväkeä 
– seikka, joka varmasti kiinnitti myös kuolinvuoteen äärellä laajaan, alati läsnä olevaan sukulais- ja tut-
tavajoukkoon tottuneen aikalaisyleisön huomion.
10 Lisäksi hänen henkinen tilansa ilmenee Spenserin käsittelyssä myös fyysisenä sairautena, sormet 
ja jalat koukistavana kihtinä. Tämä kuvaa hyvin personifikaation ahneutta ja tarrautumishalua: ”Who 
had enough, yet wished euer more;/ A vile disease, and eke in foote and hand/ A grieuous gout tor-
mented him full sore,/ That well he could not touch, nor go, nor stand:/ Such one was Auarice […].” 
(Spenser 1980, kirja I. Canto 29, rivit 5–9.) Päättymätön tarrautumishalu ja yhä suuremman omaisuu-
den tavoittelu, samoin näiden piirteiden ulkoinen manifestaatio kihti, tekee personifikaation elämästä 
yhtä kärsimystä. Kihti viittaa myös, edelleen saiturin merkitysavaruudelle ominaisesti, vanhuuteen.
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Kuvaillessaan ahneuden saiturimaista olemusta vanhahtaviin ilmauksiin mielty-
nyt Spenser noudattaa hyvin tarkasti vanhempaa perinnettä. Työssään hän hyödynsi 
kaikkea sitä materiaalia, jota aiheesta oli myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun mittaan 
kertynyt. Kun tarkastelen jatkossa saiturin ilmenemistä myöhäiskeskiaikaisissa 
uskonnollisissa näytelmissä, törmätään hyvin samanlaisiin tyylivalintoihin kuin yllä. 
Kuten tulen osoittamaan, saituri, samoin kuin ahneuden personifikaatio, eli osana 
saarnaperinnettä, maalaustaidetta, kaunokirjallisuutta11 ja uskonnollista teatteria. 
Se kuului erottamattoman osana myös kansanperinteeseen ja arjen puhetapoihin. 
Mutta sanottu ei vähennä Faerie Queene -teoksen esteettistä arvoa. Spenser tiesi hyvin, 
mitä hän oli tekemässä valitessaan tyylinsä ja työmateriaalinsa. Ahneutta ilmentävän 
saiturin tai saituruutta ilmentävän ahneuden stereotyyppisyys ei ollut hänelle ongel-
ma – vaan potentiaali.12 Hyödyntäessään stereotypiaa tietynlaista inhimillisyyteen 
liittyvää osa-aluetta ja tietynlaisia moraaliongelmia kuvatakseen hän ei suinkaan latis-
tanut kirjoittamaansa, vaan rikasti sitä. Vetoamalla kollektiiviseen mielikuvitukseen 
Spenser samalla aktivoi paljon sellaista, mikä kuuluu enemmän tai vähemmän latent-
tiin kulttuuriseen tietämykseen. Siten hänen tekstiinsä syntyi syvyyttä ja merkitystä, 
joka siitä muuten puuttuisi. Spencer, sen enempää kuin vaikkapa Hieronymus Bosch, 
ei halunnut irrottaa taidetta tuntemastaan maailmasta. Hän ammensi ympäröivästä 
inhimillisestä todellisuudesta, kollektiivisesta kekseliäisyydestämme, kaksin käsin. Ja 
tätä kautta kuvatusta, muissa suhteissa hyvin hermeettisestä työ-, aarre- ja kuolinkam-
mioista löytyy pääsy kuolevan saiturin sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin. 

1.1.1 Menneisyyteen tarrautumisen yhtäaikainen pakko ja mahdottomuus

Saituria ei voi nähdä historiattomasti. Kuten edellä olevista esimerkeistäkin ilmenee, 
menneisyys ja nykyisyys ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Ylipäätäänkin 
useimmista niistä tietämisen ja havaitsemisen tavoilla, joilla hahmotamme ympäröivää 
maailmaa, on pitkä diskursiivinen historia takanaan. Tästä syystä voimme melko hel-
posti luoda koherentin tulkinnan sille, mitä esimerkiksi Boschin maalaus Kuolema ja 
Saituri esittää tai miksi Spenser kuvaa antaumuksella kitsasta vanhusta. Mutta samalla 
menneisyys on myös erottamattomasti menetetty. Menneisyys on kadonnut etenkin 

11 Kaunokirjallisuus viittaa tässä tutkielmassa laajasti sekä näytelmiin että romaaneihin, sekä myös 
muihin tekstuaalisiksi ymmärrettyihin taidemuotoihin (tutkin näytelmiä ensisijaisesti teksteinä, en 
esittävänä taiteena).
12 Samanlaista stereotypioiden kautta tapahtuvaa merkitystä syventävää tai rikastavaa – eikä vähen-
tävää – kulttuurista ja esteettistä tuotantoa puoltavaa näkemystä edustaa esimerkiksi Edward Saidin ra-
sistisia stereotypioita ja länsimaalaisen kulttuurin itsen määrittelyä historiallisesti ruotiva klassikkoteos 
Orientalism (1978). Merkityksen rikkaus tässä yhteydessä tarkoittaa tietenkin määrällistä eikä laadul-
lista positiivisuutta. Latistavuus liittyy Saidin luennassa nimenomaan toiseuksiksi luotujen stereotypi-
oiden puhuttelevuuteen, vakuuttavaan kykyyn muokata todellisuutta koskevia havaintoja rasistisesti.
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historiankirjoituksen väistämättömänä puutteellisuutena. Mutta se on menetetty myös 
niiltä osin, jotka ovat meiltä kollektiivisella, elämää perustavanlaatuisesti jäsentävällä 
tasolla jo unohtuneet. Uudet tietämisen ja tulkitsemisen tavat ovat kasvaneet vanhojen 
päälle ja muokanneet niitä osittain peruuttamattomasti.

”A man shall as soone breake his necke as his fast in a miser’s house,” toteaa sanan-
lasku 1600-luvun alkupuolelta, ”there is no cheare to a miser’s feast.” (The Oxford 
Dictionary of English Proverbs, 196.) Konsumerismin pitkälti määrittämässä suoma-
laisessa nykytodellisuudessamme ”tavis” kuvaa keskivertokuluttajaa, jonka status arvo 
on esimerkiksi ulkonäön, saavutusten ja kulutusvalintojen osalta vähäinen. Tavis ei 
täytä niitä (paradoksaalisesti kulutuskeskeisiä) individualistisia määritteitä, jotka 
sosiaalisessa todellisuudessamme on markkinavoimien innokkaalla myötävaikutuksel-
la arvotettu hyvin positiivisiksi. Vastaavasti kovinkaan moni tuskin halusi aikoinaan 
tulla nimetyksi saituriksi sen enempää kuin joutua kärsimään tällä tavoin kuvatuista 
puutteista kanssaeläjänä tai etenkään saiturina itsenään.

Mutta miksi juuri saiturin hahmo kiehtoi niin kovasti uuden ajan alun ja keskiajan 
lopun ihmisiä? Miksi saiturin pariin palataan kerta toisensa jälkeen? Pelkkä perin-
teen oma paino taideinstituutioiden sisällä ei tässä vaiheessa riitä selitykseksi (vaikka 
myöhemmin, etenkin tällä hetkellä, se lieneekin ensisijainen syy kuolevalle annetulle 
jatkoajalle eli sille, että saituria uusiokäytetään fiktiossa edelleen). Kuten tässä tutkiel-
massa väitän, identiteettien rakentumisen tasolla olemme kadottaneet kuolevan saitu-
rin alkuperäisen kokemuksellisen ulottuvuuden – saman ulottuvuuden, joka nykyään 
tekee epätoivottavaan tavanomaisuuteen, ”taviksellisuuteen” liittyvästä mielikuvas-
ta soveliaan välineen tiettyjen omien kulttuurisidonnaisten, itseämme määrittävien 

Kuva 3. Saituruuden kiusaus, temptacio dyaboli de 
avaricia. Saksalainen ars moriendi noin vuodelta 
1470. jäljennetty Alberto tenentin teoksesta La Vie 
et La Mort: A Travers l’Art du XVe Siècle. cahiers des 
Annales 8. Librairie Armand colin, 1952, 53.
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piirteidemme ulkoistamiseen. Pohjimmiltaan ”tavikseksi” leimaaminen on vieläpä 
valheellista ulkoistamista, sillä tämänkaltainen toiminta palvelee nimenomaan konsu-
meristista, tasapäistävää eetosta. Luvussa kolme tarkastelen vastaavasti, miten saituri 
jäsentyy hyvin samalla tapaa ambivalentisti suhteessa elettyihin identiteetteihin. Alun 
perin saituri ei viitannut pelkästään kristikunnan kollektiivisesta eetoksesta irralliseen 
ulkopuoliseen, kuten esimerkiksi juutalaiseen rahanlainaajaan, vaan vähintäänkin 
yhtä lailla kunkin kristityn sisäiseen negatiiviseen potentiaaliin. Ennen kaikkea saituri 
oli yksilöllisyyteen sisältyväksi ymmärretty sokea piste. Se oli fiktion keinoin tuotettu 
psykologis-teologinen varjokuva ihmispsyykestä ja siten hyvin kaukana yksiulotteisek-
si tai tiedollisesti tuottamattomaksi mielletystä stereotyypin merkityksestä. Kuoleva 
saituri jäsensi aikoinaan arkea siinä missä se jäsensi fiktiotakin, artikuloiden tiettyjä 
historiasidonnaisia, ihmisen elämään tuolloin liittyneitä tuntoja.

Sanottu ilmenee hyvin siirryttäessä tarkastelemaan nyt muutamaa vuosikymmentä 
edellä mainitun Hieronymus Boschin maalausta vanhempaa ranskalaista puupiirrosta 
(kuva 3 edellisellä sivulla). Tämä hyvin tyypillinen kuolemisen taidon (lat. ars morien
di) oppaisiin liittyvä puupiirros kuvaa – ei enempää eikä vähempää kuin – itse kuole-
man hetkeä. Riutunut mies makaa vuoteella, yläruumis tuettuna. Kuolevan silmien 
edessä on kaikki se, mikä hänelle on elämässä ollut rakasta, ja mikä dramaattisinta, 
kaikki ne jotka hän nyt tietää menettävänsä. Näitä asioita ovat vaimo ja lapsi, lähimmät 
sukulaiset tai ystävät, oma koti viinikellareineen, rengin taluttama ratsu. Puupiirros 
tuntuu vihjaavan myös astetta abstraktimmista mielihyvän ja omistamisen muodoista; 
ehkäpä kuoleva pohtii myös yhteisöllisen asemansa ja henkilökohtaisten saavutustensa 
menettämistä. Ainakin hän on selkeästi kiintynyt omaisuuteensa, jota hyvin varusteltu 
kartano ja nykyisen liberaalihumanistisen, yksilön arvoa ja erillisyyttä voimakkaasti 
painottavan kulttuurisen eetoksen vastaisesti myös kuvatut ihmiset hyvin suoraviivai-
sesti edustavat.13 

On vaikea sanoa, näkeekö viimeisiä hetkiään elävä todellisia asioita. Kuvatut 
ihmiset, kuolevan mahdollinen saatto- ja tukijoukko, saattavat hyvinkin olla kerään-
tyneet kuolinvuoteen ympärille lohduttamaan kuolevaa. Toisaalta kaikki muu itse 
miestä ja vuodetta lukuun ottamatta näyttävät pikemminkin edustavan kuvan kuole-
van päähenkilön viimeisiä tajunnanliikkeitä. Tästä vihjeenä ovat sekä omalaatuinen 
sommittelu (omaisuutta edustavat asiat ovat pienoiskoossa miehen edessä), että kolme 
paholaista. Viimeksi mainitut pyrkivät kiinnittämään kuolevan huomion maalliseen, 
viittilöiden innokkaasti. Latinakieliset puhekuplat tai oikeastaan -rullat, paholaisten 
lipevien eleiden ohella, ovat nykyperspektiivistä tarkasteltuna omiaan tuottamaan 

13 Moderni liberaalihumanistinen subjekti näyttäytyy vapaana ja omalakisena, vaikka se on moder-
nien instituutioiden syvästi määrittelemä ja siten todellisuudessa epäautonominen. Ks. erit. Belsey 1985, 
1–12, 33–35, 51–56, 66, 82–92, 119–125, 145–147 ja 192–221. Esimodernissa länsimaisessa kulttuuris-
sa vastaavia riippuvuussuhteita ympäröiviin, yksilöä perustavanlaatuisesti määrittäviin, mutta samalla 
moderneista osittain poikkeaviin instituutioihin ei pyritty peittämään – mikä ilmenee tulkinnallisena 
potentiaalina myös analysoidussa puupiirroksessa. 
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sarjakuvamaista vaikutelmaa. ”Provideas amicis” (turvaa rakkaittesi toimeentulo), 
kehottaa sarvekas paholainen kuulostaen huolehtivalta, viitaten kuvan muihin ihmisiin 
ja muistuttaen näin kuolevaa hänen tunnesiteistään. ”Intende thesauro” (kanna huolta 
rahoistasi ja rikkauksistasi), käskee taas linnunnokkainen, kartanoa osoittava paholai-
nen astetta kylmempään sävyyn. Kolmas paholainen viittaa yleisesti kohti kuolevan 
silmien edessä avautuvaa näkymää, niputtaen kaiken esitellyn yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Onko kyseessä sitten miehen ”omaisuus” vai astetta sympaattisemmin hänen 
”elämänsä”, jää lopultakin epäselväksi – kalamainen olento on vaiti. Se kuitenkin 
hymyilee pahantahtoisen tietävästi ohjatessaan kuolevan katsetta ja lietsoessaan siten 
käsillä olevan menetyksen aiheuttamaa tuskaa.

Tätä on kuoleminen, puupiirros antaa ymmärtää, se on kaiken maailmassa rakkaan 
ja itse asiassa koko merkityksellisen maailman menettämistä. Eikä tulkinta voikaan 
olla aivan väärä: puupiirros kuuluu myöhäiskeskiaikaiseen, kansantajuiseen kuoleman 
oppaaseen. Nämä oppaat, jotka olivat suosittuja kaikkialla Alppien pohjoispuolisessa 
Euroopassa ja jotka kulkivat aikoinaan latinakielisellä nimellä ars moriendi (kuolemi-
sen taito), neuvoivat kuolevia ja heidän omaisiaan viimeisen hetken kohtaamisessa.14 
Oikeassa mielentilassa ja oikeiden rituaalien avustamana, vakuutti tyypillinen ars, 
kuoleminen vaikutti suotuisasti sielun kohtaloon tuonpuoleisessa. Kuvittajasta riippu-
matta moriens (lat. kuolija, kuolemaa tekevä; myöhäiskeskiajalla yleisesti käytetty 
sielunhoidollinen termi kuolevista ihmisistä) näyttää katuvalta tai surulliselta. Hän ei 
haluaisi päästää irti, vaikka on pakko – ja tämä onkin hänen tilanteensa huomioiden 
täysin ymmärrettävää. Piirroksen tehtävänä onkin nimenomaan se, että se muistuttaa 
oppaan lukijaa elämästä irrottautumisen vaikeudesta, kiusauksesta takertua väistämät-
tä katoavaan elämään vaikka väkisin.15 Nykyperspektiivistä tarkasteltuna kuoleman 
oppaiden kaikenläpäisevä uskonnollisuus, etenkin käsitteen rituaalisuutta painottavas-
sa myöhäiskeskiaikaisessa merkityksessään, saattaa helposti vaikuttaa yksilön ymmär-
rystä hämärtävältä ja hänen toimintamahdollisuuksia rajoittavalta taikauskolta – tästä 
hyvänä todisteena ovat esimerkiksi aktiivisiksi toimijoiksi mielletyn sielunvihollisen 
keskeinen läsnäolo pikkupaholaisten muodossa. Silti piirroksesta henkii ymmärrys ja 
empatia kuolevan kärsimystä, hänen peruuttamatonta tilannettaan ja menetyksen ja 
pelon tunteita kohtaan.

14 Kyse ei itse asiassa ole vain yhdestä yksittäisestä kuvasta. Kristillisissä kuoleman oppaissa tämä 
liikuttava asetelma toistuu kerta toisensa jälkeen. Ylipäätäänkin reformaatiota edeltävien kuoleman 
oppaiden eri versiot poikkeavat toisistaan vain vähän. Tekstiosuuksien ohella tämä näkyy kuvituksen 
standardimuotoisuudessa. Tarkastelen tätä ei-fiktiivistä genreä ja siihen liittyviä käytänteitä tarkemmin 
luvussa kolme.
15 Väärässä mielentilassa kuoleminen taas johti joko kiirastuleen tai jopa helvettiin. Tämä kuvan si-
sältämä varoitusviesti, sen moraalinen opetus, ei kuitenkaan välttämättä avaudu yhtä selkeästi nykylu-
kijalle, joka tulkitsee näkemäänsä täysin toisenlaisesta viitekehyksestä käsin. Konsumeristisessa viiteke-
hyksessä ajatus elämään takertumisesta, ”maksimaalisesta elämisestä” on hyväksyttävää – itse asiassa, se 
on identiteettimme perusta. 
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Puupiirros ei representoi idealisoitua kuolijaa, joka sinällään on toki erittäin tyypil-
linen topos kristillisessä kuolemaperinteessä. Vaikka kuoleman oppaiden anonyy-
mi moriens havainnollistaakin monia kuolemiseen myöhäiskeskiajalla kohdistettuja 
toiveita, paineita ja odotuksia, hän ei kohtaa loppuaan voimakkaana ja määrätietoise-
na. Lukijalle esitellään tavallinen ihminen, kuoleva Jokamies. Moriens-hahmon tarkka 
identifiointi ei ole mahdollista. Kyse ei ole yksilöstä. Edustamansa tunnetilan kautta 
kuolija pyrkii kuvaamaan kaikkia kuolemassa olevia kristittyjä. Moriens on joutunut 
kohtaamaan fyysisten ja psyykkisten voimiensa äärirajat – tai on oikeastaan ylittämäs-
sä ne. Tällaisessa tilanteessa takertuminen maalliseen, jopa kaikessa teon mahdotto-
muudessa, on hyvin luonnollinen reaktio. Myös kuolemanpelko on huomioitu. Positii-
visesta, auktorisoidusta toivonsanomasta huolimatta se on oppaissa representoitu 
oikeastaan sietämättömäksi moriens-raukalle. Se, mistä Bosch vihjaa maalauksensa 
komposition kautta – eli katsojasta tulee tarkasteluperspektiivin kautta kuvan kolmas 
saituri –, on ars moriendi -oppaan kuvituksessa hyvin havainnollisella tavalla esitetty, 
konkreettinen ja yleismaailmallinen huomio. 

Myös ars moriendi -oppaiden tekstit noudattavat tätä samaa käytännönläheis-
tä ja koruttoman terapeuttista linjaa. Kuolemanpelon yleismaailmallisen luonteen 
osoittamisella on tärkeä osuus. ”For as meche as the passage off dethe owte off the 
 wrecthednesse of the exile of thys worlde for vnkunnyng of dying”, vakuuttaa Crafte 
and  Knowledge For to Dye Well (n. 1490), eräs ensimmäisistä englanninkielisistä 
ars-käännöksistä, ”nat only to lewde men but also to relygyous and deuoute persons, 
semeth wonderfull harde and ryght perlyous, and also ryght ferfull and horryble”. 
(Atkinson 1992, 1, kursiivi alkuperäinen.) Konsumeristisen todellisuuden luoman 
taviksen hahmon kautta voidaan sekä diskreditoida niitä, joilla on oletetusti huonom-
pi maku kuin itsellä, että vaihtoehtoisesti jopa suojata oma kulutuskulttuurin pitkälti 
määrittämä toimijuus vakavalta kritiikiltä lyömällä koko asia leikiksi (”minähän olen 
tällainen tavis”). Vastaavasti saiturin avulla voitiin aikoinaan joko sulkea tietty taho 
symbolisesti yhteisön ulkopuolelle – tai viestiä huomattavasti hienovaraisemmin, että 
kaikki pelkäävät kuolemaa.16

Elämän menettämisen pelon, edessäpäin odottavan pimeyden aiheuttaman kauhun 
ja epätoivoisen, lähes vaistomaisen tämän puoleiseen tarrautumisen tasolla jokainen 
on siis kuoleva saituri. Toki asialla on kuolemanvakava ulottuvuutensakin, toisin 
kuin pinnallisuutta käsittelevällä myöhemmällä stereotyypillä eli vertailun vuoksi 

16 Jopa kuvaillessaan hengellisen kuoleman eli kadotuksen vaaroja, William Caxtonin (1422–1491) 
kääntämä anonyymi auktoriteetti kuitenkin myöntää ruumiillisen kuoleman olevan ”moste dredefull 
and all ferefull thynges” (ibid., 1). Ehkä herkullisin kohta on kuitenkin jämäkkä vakuuttelu siitä, että 
”[w]e may in no wyse neyther fle, neyther escape, neyther chaunge, the iniuitable necessyte and passage 
of deth” (ibid., 2). Lukijaa ei kohdella potilaana – ainakaan sellaisena, jolla on mahdollisuus tervehtyä 
fyysisesti. Kaikki ars moriendi -siteeraukseni ovat edellistä kuvajäljennöstä lukuun ottamatta teoksesta 
Atkinson (1992). Viittaan jatkossa teokseen sen toimittajan nimen mukaan; suorien lainausten kursi-
voidut kohdat osoittavat toimittajan auki kirjoittamat lyhenteet.
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esiin nostamallani taviksella. Ars moriendi -oppaiden kuvitus osoittaa, että elämän 
menettäminen on yksilölle yksinkertaisesti aivan liikaa. Tämän se tekee kuitenkin 
vain lisätäkseen välittömästi, kuinka tärkeää on kaikesta huolimatta tiedostaa maalli-
seen takertumiseen sisältyvä uhka. Myöhäiskeskiaikaisten kuoleman oppaiden, kuten 
aikakauden uskonnollisen taiteenkin, perimmäisenä tarkoituksena on ohjata lukijan 
huomio hengellisen opetuksen tärkeyteen. Mutta tarkastelun kohteena oleva puupiir-
ros paljastaa mielenkiintoisen suhtautumistavan maallisen elämän, yksilöidentiteetin 
ja yhteisöllisen opetuksen väliseen suhteeseen. Saiturihahmon kautta väistämättömän, 
tuonpuoleisuskoa rapauttavan kuolemanpelon merkitys jäsentyy osaksi myöhäiskeski-
aikaista kristillistä opetusta. Tämän se tekee kyseenalaistamatta uskoa elämän jatku-
miseen tuonpuoleisessa. Ja tätä kautta saituri tarjosi aikoinaan ilmaisukanavan niille 
tunnoille, jotka olivat kollektiivisen kuolemaa koskevan eetoksen vastaisia ja siten 
potentiaalisesti vahingollisia jaetuille, länsimaista kulttuuria ja esimoderneja yhteisöjä 
tuolloin kollektiivisesti ylläpitäneille voimille. Myöhäiskeskiaikaisten kuoleman oppai-
den tapa jäsentää ihmispsyyken toimintamekanismeja ei tässä suhteessa ole kovinkaan 
kaukana kuolemista koskevista nykykäsityksistämme. Kuten psykoanalyyttiseen 
ihmiskäsitykseen kuuluu, elämä on yksilön omaisuutta – seikka joka tulee viimeistään 
selväksi silloin, kun se riistetään yksilöltä.17 Mutta tähän yhtäläisyys myös päättyy. 

1.1.2 Saituri suuren kuolemakertomuksen pienenä peruselementtinä

Kuolema, kuten elämäkin, oli keskiajalla ensisijaisesti yhteisöllistä. Useimmille ajatus 
elämästä yksinäisyydessä merkitsi lähinnä erityisen hurskaan erakon poikkeuksellisia 
valintoja ja suoranaista kilvoittelua, tahallista itsensä kuolettamista. Vastaavasti kuo-
linvuodekin oli paikka, jota määritti kiireinen toiminta ja melu. Paikalle saattoivat 
ilmaantua ystävien ja omaisten lisäksi myös etäisemmät jäsenet samasta yhteisöstä. 
(Morgan 2000, 125.) Siinä missä me, maallistuneen ja tiedeuskoisen, myöhäismo-
dernin länsimaisen kulttuuripiirin ihmiset olemme taipuvaisia merkityksellistämään 
elämän pelkkänä ”tämänpuoleisena” olemassaolona ja oman tai läheisen kuoleman 

17 Neuroottisuuden ajatuksen kautta tuotettu luenta myöhäiskeskiaikaisesta saiturista olisi houkut-
televa, sillä kuten jo Sigmund Freud (1856–1939) huomioi, ajatus annihilaatiosta on egolle yksinker-
taisesti liikaa. Tämä näkemys muodostaa pohjan useimmille psykoanalyyttisille tulkinnoille toisaalta 
yleisinhimillisen kuolemanpelon ja toisaalta omakohtaisen kuoleman alitajuisen kieltämisen toisiinsa 
kietoutuneesta paradoksista. Esimerkiksi suomalainen psykoanalyytikko Tor-Björn Hägglund on pu-
hunut vaikeasta narsistisesta ristiriidasta ihmisen joutuessa kypsymään siihen, että hänen ruumiinsa 
kuolee ja mätänee eikä häntä persoonana enää ole. Usein tämä hylkäämisen ajatus on kuitenkin niin 
sietämätön, että kuoleva kieltää sen loppuun saakka. (Hägglund 1991.) Psykoanalyysi on anastanut sai-
turin kuvan osaksi omaa neuroottisuutta (de)patologisoivaa inhimillisen mielen peruskuvastoaan; toi-
saalta suoraviivainen psykoanalyyttisten, historiasidonnaisten diskurssien heijastaminen esimoderniin 
taiteeseen olisi anakronistista. Se kertoo, kuten jo edellä olen huomauttanut, enemmän itsestämme kuin 
kyseisen hahmon tuottaneesta ajattelusta.
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ensisijaisesti henkilökohtaisena menetyksenä,18 kuoleman oppaiden ja uskonnollisen 
taiteen jäsentämässä diskursiivisessa todellisuudessa maallisen elämän päättyminen, ja 
sitä kautta ihmisen identiteetti, sisälsi paljon sellaista, joka on käynyt meille joko vie-
raaksi tai ainakin marginaaliseksi. Yksi esimerkki tästä on se, että yksilö oli hajautettu 
omistamme poikkeavien instituutioiden ja diskurssien alueelle. Siten sen kuvaustavat 
näyttäytyvät jälkikäteen tarkasteltuna oudon hajanaisilta: Toisaalta yksilö jäsentyi niin 
voimakkaasti suhteessa muihin, että pelkkä yksin olemisen representaatio (kuten juuri 
Boschin kuvaaman klaustrofobinen kammio) saattoi sisältää aikalaisyleisölle helposti 
tavoitettavan moraalisen hälytyssignaalin. Toisaalta yksilö saatettiin samalla myös rep-
resentoida lähes omaisuutena, pelkästään suhteessa johonkuhun toiseen (kuten edellä 
analysoidussa puupiirroksessa). 

Toinen vieraannuttava havainto on se, että kuolemanpelon ilmaiseminen merki-
tyksellistettiin hyvin suoraviivaisesti hengelliseksi uhaksi. Eristäytyessään muista sekä 
henkisesti että materiaalisesti takertuva saituri, ja hänen kauttaan ylipäätään elämään 
takertuva yksilö, oli uhka itselleen. Mutta ”väärin” kuoleminen – kuoleminen pelon, 
epätoivoisen takertumisen tai uskonnolliseen opetukseen kohdistuvaan epäluotta-
muksen tunteen vallassa – merkityksellistettiin myös, ja vähintäänkin yhtä keskeises-
ti, yhteisöllisesti hajottavaksi toiminnaksi. Tämä selittää paljolti kuoleman oppaiden 
suuren suosion puoli vuosituhatta takaperin. Kyseinen ajatus liittyy meille vieraa-
seen, jopa osittain vastenmieliseen esimoderniin ajatukseen yhteisön ensisijaisuudes-
ta yksilöön nähden. Yksilön kuolema ei ollut koetinkivi ainoastaan hänelle itselleen. 
Se oli loputtomasti toistuva koe, jossa kulttuurin perusarvot asetettiin koetukselle. 
Oikein suoritettuna kuolema vahvisti kaikkea sitä, minkä varassa ihmiset yhteisölli-
sinä olentoina ja eettisinä toimijoina ylipäätään osasivat toimia. Väärin suoritettuna se 
ei uhannut vain yhtä yksittäistä sielua, vaan kokonaista kulttuurista eetosta, ”yhteisön 
sielua”. Tätä eetosta jokainen yksilö palveli – tai ainakin yksilön kollektiivisesti halut-
tiin palvelevan – osallistumalla moninaisten kuolinnarratiivien ja kuoleman ideaalin 
(ja epäideaalin) representaatioiden kierrättämiseen. Mutta kertominen ja kuuntele-
minen, tuotannon ja vastaanoton loputon kehä oli vasta ensimmäinen askel. Ideaaliti-
lanteessa yksilö osallistui jopa elämänsä päättymisen hetkellä rituaalisella ja epäsaitu-
rimaisella tavalla suoritetulla kuolemallaan kollektiivisesti kerrottuun tarinaan siitä, 
miksi maailma on sellainen kuin (miksi) se on (tulkittu).

Saituri, osana kollektiivista mielikuvitusta, taiteen tuottamista ja vastaanottoa sekä 
ylipäätään tietämisen tapoja, oli alun perin sekä näiden kuolemaan väistämättä liitty-

18 Viittaan ”meillä” laajasti etenkin tiedeyhteisöön, mutta myös vallitsevaan, median jäsentämään 
konsumeristiseen kulttuuriseen eetokseen – ja etenkin itseeni. En kiellä kristillisen sanoman puhutte-
levuutta sinällään, mutta näkisin sen etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuneen akuutista elä-
mäntapoja jäsentävästä kysymyksestä lähinnä metafyysiseksi, ihmisten maailmankuvaa pääosin teoreet-
tisesti ohjaavaksi pohdinnaksi. Erilaisten uskonnollisten herätysliikkeiden voidaan nähdä edustavan 
toisenlaista, elämäntapoja kokonaisvaltaisesti jäsentävää uskonnollista viitekehystä myöhäismodernissa 
maailmassa. 
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vien negatiivisten tuntojen että kristillisen toivonsanoman ilmentäjä. Se oli kristillisiin 
doktriineihin perustuvien tukipisteiden, mutta myös niiden potentiaalisten murtuma-
kohtien kiinnitys- ja solmukohta diskursiivisessa verkostossa. Se jäsensi kuolemanpelon 
sallittuja ja kiellettyjä kulttuurisia muotoja sekä myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun 
fiktiossa että muissa aikakauden kuolemaa jäsentävissä kulttuurituotteissa. Saiturin 
klaustrofobinen kammio oli samalla sekä tarpeellinen rasituskoe että vakauttavak-
si tarkoitettu rakenne. Se oli eräs lukemattomista kantavaksi tarkoitetuista seinistä 
kulttuurin rakenteessa – kaikkea muuta kuin ainoa, mutta silti merkittävä sivutessaan 
ihmiselävän perustavanlaatuisimpia kysymyksiä. Sittemmin se on muuttunut tietä-
mystä tuottavasta kuumasta stereotyypistä luutuneeksi, tai ainakin sosiaalista elämää 
jäsentävistä diskursseista pääosin irralliseksi, viileäksi stereotyypiksi. Tätä kautta sen 
alkuperäinen merkitys on kaventunut huomattavasti. Vastaavasti olemme kollektiivi-
sesti kadottaneet sen tietämyksen, joka jäsensi myöhäiskeskiaikaista kuolemakokemus-
ta ja sitä kautta myös aikakauden taidetta ja muita kulttuurituotteita.

Tietyllä tasolla kaikki tämä tarkoittaa tiettyjen kuolemanpelkojen muotojen katoa-
mista, samalla kun tilalle on tullut uusia. Toisella tasolla olemme merkittävässä määrin 
kyvyttömiä tavoittamaan sitä kokemuksellista katsoja- ja lukijapositiota, joka alun 
perin oli koodattu kulttuurisesti menneisyyden taiteeseen. On myös huomioitava, 
että kuoleman ohella itse elämä, yksilöidentiteetin rakenteisiin koodatut maailmassa 
olemisen ja toimimisen tapamme, ovat käyneet läpi huomattavia muutoksia. Kaikki 
tämä ei ole seurausta pelkästään kehityksestä yhä maallistuneempaan yhteiskuntaan, 
joskin sekularisaatiokehitys selittää sitä osaltaan. Kuten jatkossa muutamin tarkkaan 
valikoiduin, sosiokulttuurisiin yhteyksiinsä kiinnitetyin kaunokirjallisin esimerkein 
havainnollistan, kyse on itse asiassa paljon monimutkaisemmasta sosiokulttuurisesta 
modernisaatioprosessista länsimaisessa mielenmaisemassa – ja etenkin tietenkin tämän 
mielenmaiseman piirissä tuotetussa fiktiossa. 

1.2 tutkielman päämäärä

Menneisyyden saituri on sekä tuttu että tuntematon, mutta niin on menneisyyskin. 
Kuolemakokemus, yhteisö ja identiteetti, sekä ne historiasidonnaiset diskurssit ja ins-
tituutiot, joista nämä mainitut rakentuvat, ovat muuttaneet muotoaan vuosisatojen 
kuluessa. Niinpä tämän kolmikon varhaisempien muotojen tavoittaminen, analysointi 
ja ymmärtäminen – sekä ennen kaikkea tämän hyödyntäminen osana menneisyyden 
taiteen tulkintaa – vaatii onnistuakseen tieteellistä pohjatyötä. Ja tätä työtä edustaa tä-
mäkin kulttuuripoeettinen tutkielma. Lyhyesti sanottuna käyn läpi saiturin traditiota 
analysoidakseni käytännössä, millainen merkitys menneisyyden ja nykyisyyden välisel-
lä monimutkaisella suhteella on kirjallisuudentutkimuksessa. Analysoin toisin sanoen 
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sitä, millaisia vaatimuksia tämä väistämätön, ongelmallinen suhde asettaa kriittiselle 
kirjallisuushistorialliselle tutkimukselle.

Menneisyyden tutkimukseen soveltuvan metodologisen välineistön kehittämi-
nen on kuitenkin vasta ensimmäinen päämäärä. Lisäksi tahdon tässä tutkielmassa 
kyseenalaistaa sellaisia yksilön autonomisuutta harhaanjohtavasti propagoivia liberaa-
lihumanistisia arvoasetelmia ja näkemyksiä, jotka ovat tehneet modernista kuolemasta 
vieraan, jopa eräänlaisen toiseuden omalle identiteetillemme. Jotta voisin tehdä tämän, 
on tarkasteltava rinnakkain sekä menneisyyttä ja nykyisyyttä että menneisyyden ja 
nykyisyyden kuolemaa käsittelevää fiktiota. Ja selittääkseni, mitä tarkoitan kaikella 
tällä päämäärästäni ja aikeistani sanotulla käytännössä, samoin kuin selittääkseni, mitä 
tarkoitan kulttuuripoetiikalla, esittelen seuraavaksi työni aiheen, metodin, itse varsi-
naiset tutkimuskohteet ja ne käytännön kysymykset, joita näille kohdeteksteille tulen 
esittämään.

1.3 tutkielman aihe ja metodi

Kuten alun johdattelevista esimerkeistä ilmenee, analysoin saiturihahmon ja saiturin 
perinteen kautta kuoleman kulttuuripoetiikkaa angloamerikkalaisessa fiktiossa. Toi-
sin sanoen tutkin tässä työssä erityisesti kuolevan ihmisen representaatioihin liittyviä 
arvoja ja asenteita. Kulttuuripoetiikalla tarkoitan kytkentöjä kuolemaa käsittelevän 
fiktion, identiteetin rakentumisen ja kulttuurihistorian välillä. Keskeisellä sijalla työs-
säni on yksilön minäkuvaa koskeva radikaali muutos varhaisella uudella ajalla. Tämä 
muutos tuottaa, kuten väitän, myös uudenlaisen suhteen yksilön ja kuoleman välille.19 
Hahmottamani laaja muutos heijastuu väistämättä myös taiteen tuotantoon ja vastaan-
ottamiseen. Ja kuten osoitan, juuri tämä nouseva, uudenlainen suhde yksilön ja kuole-
man välillä on pohjimmiltaan se tekijä, joka muuttaa saiturin siksi arkaaiseksi, joskin 
edelleen hyödynnettävissä olevaksi hahmoksi, jonka mekin tunnemme.

Tutkielman metodi fokusoituu kuolevan saiturin hahmoon. Tarkastelemalla alun 
perin keskiaikaisesta yhteydestä irrotetun hahmon soveltamista uudemmissa (kauno-
kirjallisissa tai draamallisissa yhteyksissä) ja analysoimalla sen suhdetta toisaalta 
kaunokirjallisuusinstituutioon ja toisaalta identiteettien rakentumiseen erilaisissa 
historiallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä, ja palauttamalla kaiken tämän kuoleman 
kulttuurihistorian tai oikeastaan kuoleman kulttuuripoetiikan käsittelemiin kysymyk-
siin, pyrin jäljittämään tiettyjä yhteisöllisyyden – tai sen kriisin – teemoja ja eettisen 
toimijuuden malleja pitkin tiettyä konstruoimaani historiallista jatkumoa (länsimainen 
modernisaatio uudella ajalla). Perustan ajatukseni Michel Foucault’n moderneja valta-
suhteita koskeviin ajatuksiin ja kulttuuripoeetikkojen, kuten Stephen  Greenblattin 

19 Samanlaisia ajatuksia on rajatummassa ympäristössä esittänyt myös mm. uuden ajan alun englanti-
laista kuoleman- ja hautajaiskulttuuria tutkinut Clare Gittings. Ks. etenkin Gittings 1988.
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ja Catherine Belseyn, relativistiseen historiakäsitykseen. Hyödynnän humanistisen 
tutkimuksen kentältä eklektisesti myös muita kuin viimeaikaisen jälkistrukturalisti-
sen kirjallisuudentutkimuksen tarjoamia apuvälineitä, poiketen välillä jopa niin kauas 
kuin antropologian pariin.

Tutkielman aiheena on siis toisaalta itse identiteettien muutos (suhteessa sosiokult-
tuurisesti merkityksellistettyyn kuolemaan), toisaalta sellainen tätä muutosta heijastele-
va (ja osaltaan myös tuottava) fiktio, joka hyödyntää tavalla tai toisella saiturin hahmoa 
kuvatessaan kuoleman ajatukseen liittyviä tai sitä sivuavia, enemmän tai vähemmän 
historiasidonnaisia pelkoja ja ahdistuksen aiheita. Metodi, jota hahmottelen alusta-
vasti yllä ja jatkossa huomattavasti tarkemmin, on taas lainattu vaihtojen, identiteet-
tien ja modernisaation välisiä kytkentöjä tarkastelevasta kirjallisuudentutkimuksen 
suuntauksesta, kulttuuripoetiikasta. Ja kuten saiturin yhteydessä aina lähes väistämät-
tä käy, metodia soveltaessani osoitan erityisesti, miten modernisaatiota niin keskeisesti 
määrittävä markkinatalous ja markkinatalouteen liittyvät nousevat instituutiot ovat 
keskeisellä sijalla konstruoimissani muutoksissa (tästä enemmän luvussa kolme).

Saiturin hahmo toimii jo historiallisten, rahatalouden nousuun liittyvien juuriensa-
kin takia erityisen soveliaana risteyskohtana (identiteettien) modernisaation kuvaami-
seen. Sen kautta Hieronymus Boschin maalauksessakin keskeisiksi elementeiksi nouse-
vat raha, yksilö ja kuolema paljastuvat olevan kasvavasti sidoksissa toisiinsa ja toistensa 
suhteen perustavanlaatuisesti vuorovaikutteisia.

1.4 Pääasialliset tutkimuskohteet

Esimoderni, tai tarkalleen ottaen eurooppalainen keskiaika, synnytti siis saiturin. Olen 
toisaalta viitannut edellä myös moderniin aikakauteen ja uuteen aikaan, ajanjaksoon, 
joka on (useimpien) kohdetekstieni kautta tutkielmani keskiössä. Moderni aikakausi 
ja uusi aika ovat keskenään enemmän tai vähemmän vaihtokelpoisia käsitteitä, joista 
kumpikin on ymmärrettävä varsin pitkänä historiallisena periodina: puhun puolesta 
vuosituhannesta. Tämä tutkielma vetääkin laajan ajallisen kaaren, aina uuden maail-
man löytymisestä kylmän sodan viimeiselle täydelle vuosikymmenelle. Se kattaa use-
ampia humanistisia tieteenaloja, keskittyen kuitenkin pääasiallisesti kirjallisuustieteen 
metodeihin, lähestymistapoihin ja teorioihin. Käsittelen angloamerikkalaista kirjalli-
suutta ja draamaa, ja sivuan myös muita taidemuotoja ja ei-fiktiivisen piiriin luettavia 
kulttuurituotteita. Liikun vapautuneesti myöhäiskeskiaikaisista moraliteeteista aina 
postmoderniin romaaniin, Ison-Britannian maaperältä ja 1400-luvun pikkukaupun-
kien paikallisista uskonnollisista juhlista aina Atlantin toiselle puolelle, New Yorkiin ja 
amerikkalaisen nykykirjallisuuden kärkinimien maailmaan. Miten voin edes kuvitella 
löytäväni sellaista tulkinnallista avaintekijää, joka yhdistää uskottavalla tavalla niin-
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kin erilaiset kaunokirjalliset teokset20 kuin mitä ovat myöhäiskeskiaikainen morali-
teetti Everyman (1495), uuden ajan puolelta Christopher Marlowen renessanssitrage-
dia  Doctor Faustus (1588), Charles Dickensin viktoriaaninen (satu)romaani Christmas 
Carol (1843), William Goldingin myöhäismoderni romaani Pincher Martin (1956) ja 
Don DeLillon postmoderni romaani White Noise (1985)?

Onkin syytä huomata, etten tutkimuksellani pyri luomaan mitään suurta synteesiä 
siitä, mikä on ylipäätään esimerkiksi kuoleman ja kirjallisuuden, kuoleman ja kirjalli-
suudentutkimuksen, sekä kuoleman ja humanististen tieteiden välinen suhde – kuole-
man ja ihmisen välisestä suhteesta puhumattakaan. Tällaistakin on toki yritetty. Britti-
läisen kulttuurimaterialisti Jonathan Dollimoren (osittain työn laajuudesta johtuen 
epäonnistunut) Death, Desire and Loss in Western Culture (1998) on itse asiassa varsin 
lähellä tällaista pyrkimystä jälkistrukturalistisen kirjallisuudentutkimuksen piirissä. 
Dollimoren yleiset havainnot länsimaisesta individualismista suhteessa ihmisen väistä-
mättömään rajallisuuteen – 

From the earliest times, death has held out the promise of a release not just from 
desire but from something inseparable from it, namely the pain of being individuated 
(separate, differentiated, alone) and the form of self-consciousness which goes with that 
[…]. In other words, death holds out the promise of a release from the very individuality 
whose formation would have been unthinkable without it. […] 

Identity is experienced ambivalently, and the urge to consolidate it is complicated by the 
wish to relinquish it. The seductiveness of the idea of death of the self has always been 
part of Western individualism. (Dollimore 1998, xx–xxi.)

– ovat kuitenkin yhtä kaikki varsin osuva kuvaus itsekin käsittelemistäni teemoista. 
Erotuksena Dollimoresta olen kuitenkin sitonut nämä havainnot tiukasti modernisaa-
tion ja modernin markkinatalouden yhteyteen. Erillisyyden ja kuolemankaipuun yh-
teen kietoutuviin teemoihin todellakin törmää toistuvasti jo esimerkiksi antiikin eliitin 
parissa tuotetussa kirjallisuudessa,21 mutta vasta uudella ajalla nämä teemat nousevat 
enemmän tai vähemmän tyypillisiksi tai yleisesti jaetuiksi identiteetin peruspilareik-

20 Viittaan yksittäisiin romaaneihin ja näytelmiin toisinaan vapaamuotoisesti myös teoksina, erotuk-
sena sellaisista vähemmän selvärajaisista teksteistä kuten esimerkiksi päiväkirjat, kansanlaulut tai tietyt 
kuolemaan liittyvät käytänteet (viimeisin ymmärrettynä kulttuurisena ”tekstinä”). Tällä en kuitenkaan 
tarkoita sitä, että yksittäinen teos olisi suljettu, kaikki merkityksensä itseensä sisällyttävä kokonaisuus 
– vaan sitä, että se on helpommin luettavissa sellaiseksi. Palaan tekstuaalisuuden, kaunokirjallisen ehey-
den ja intertekstuaalisuuden teemoihin tarkemmin luvussa kaksi.
21 Esimerkiksi Marcus Aureliuksen (121–180) stoalaisvaikutteinen teos Itselleni (Τα εισ εαυτον, suo-
mennettu myös nimellä Itsetutkiskeluja) on kirjaimellisesti klassinen aihetta koskeva tutkielma. Erityi-
sesti myöhäisantiikissa, stoalaisen filosofian ja nousevan kristillisyyden välisen vuorovaikutuksen yhtey-
dessä, voidaan puhua jopa ylhäisöidentiteettejä voimakkaasti muokkaavasta ”kärsimyksen ideologiasta”. 
Sen piirissä tuotetut narratiivit ja representaatiot eivät ainoastaan tuottaneet ja vahvistaneet kokemuk-
sellista eristyneisyyden tunnetta ja kuolemankaipuuta uskonnollisuuden kautta, vaan jopa pyrkivät 
määrittelemään yksilön autenttisuutta kuvatun kärsimyksen pohjalta. Ks. erit. Judith  Perkinsin poik-
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si. Tämän ne tekevät maailmassa, jota todella määrittelee jatkuva muutos, muuttuvat, 
mutta talouden lailla lähes ylittämättömiksi nähdyt vaihto- ja arvosuhteet niin eletyn 
ympäristön kuin myös oman minuuden alueella. Minuus konstruoidaan rahan tavoin 
yhä enemmän liikkuvaksi ja notkeaksi. Kaikesta suhteellisesta vapaudestaan ja diskur-
siivisesta rikkaudestaan huolimatta se samalla kuitenkin muuttuu pohjimmiltaan lä-
hes tyhjäksi merkitsijäksi, ja siten erityisen alttiiksi tyhjyyden ja kuoleman kaltaisille 
negatiivisille vetovoimakentille. Kuten jatkossa osoitan, jäykät, muuttumattomat hie-
rarkiat ovat vaihtuneet jatkuvaksi, hysteeriseksi kaupankäynniksi. Ja kun maailma ei 
enää riitä – kun mikään sen puitteissa tehty pakonomainen kauppa ei ole lopullinen 
– tästä maailmasta tulee klaustrofobinen ja rajoittava kammio, suoranainen vankila.22 

Identiteettien modernien konstruoimisen tapojen tematiikka on siis myös yksi 
toistuva juonne työssäni. Lisäksi rajaan aihettani edelleen myös toista kautta, avoimem-
min, tietyn toistuvan temaattisen elementin kautta – eräänlaisena tutkimuksellisena 
hattutemppuna, avoimesti myönnettynä intellektuaalisena improvisaationa. Mutta 
mitä tarkoitan tällä jälkimmäisellä, enemmän omaan metodiini viittaavalla muotoilul-
la? Välttääkseni valitsemani aiheen suuruudesta, sen ajallisesta laajuudesta ja tutkimus-
kohteideni keskinäisestä varioinnista johtuvat ongelmat olen valinnut sellaisen lähes-
tymistavan, jossa seuraan hyvinkin tarkkaan vain yhtä aihetta, pientä punaista lankaa, 
joka kulkee katkeamatta niin kaunokirjallisuuden kuin kulttuuri- ja sosiaalihisto rian 
lävitse, nivoen valitut pääasialliset tutkimuskohteet yhteen hennolla, mutta myös 
selkeästi jatkuvuudesta todistavalla ohuella säikeellä. Perspektiivini on rajattu hyvin 
tarkasti, suorastaan häpeilemättömän eklektisesti. Käsittelemieni teemojen ja aiheiden, 
kaunokirjallisten konventioiden ja sosiokulttuuristen käytänteiden rajattomasta meres-
tä, historiallisten periodien ja tyylisuuntausten loputtomasta kirjosta ja moninaisuudes-
ta olen valinnut yhden yksittäisen kieli- ja mielikuvan, kiehtovan hahmon, joka nivoo 
tiukasti yhteen pienen joukon tarkkaan valittuja tekstejä neljältä eri vuosisadalta, 490 
vuoden mittaisesta (vain näennäisen suoraviivaisesta ja katkeamattomasta) jatkumosta. 
Varsinaisena fokusointipisteenäni on siis yksi yksittäinen, tiettyjen sosiokulttuuristen 
asetelmien ja diskursiivisten lainalaisuuksien kollektiivisesti synnyttämä kaunokirjalli-
nen hahmo. Tämän hahmon kamppailu elossa olemisesta, sen pitkäikäisyys ja sitkeys, 

kitieteellinen tutkimus (Perkins 1995). Sinällään varhaiskristillisyys ja antiikki rajautuvat kysymyksen-
asetteluni ulkopuolelle.
22 Kuten jatkossa osoitan, moderneille minuuksille voidaan Dollimoren hengessä nähdä ominaiseksi 
yksilöidentiteetin perustavanlaatuinen ambivalenssi, yhtäaikainen pako kollektiivista ja samanaikainen 
halu sulautua itseä laajempaan kokonaisuuteen. Ääritapauksissa tämä kahdensuuntaisen imun toinen 
vetovoimatekijä saattaa merkityksellistyä jopa kuolemaksi, joka vapauttaa yksilön tämän itsensä konst-
ruoimasta, tahallisesti muokatusta minuudesta – kuten Charles Dickensin ja hänen viktoriaanisen kuo-
lemankulttuurin kuvastoa hyödyntävän tuotantonsa yhteydessä osoitan (luku 5). Tällaisessa kriittisessä 
luennassa identiteettejä on kuitenkin tarkasteltava nimenomaan pakottavien vaihtosuhteiden paradig-
maattisen ajatuksen kautta, erotuksena esimerkiksi pelkän mielihyvän ja yksilöidentiteetin välisen suh-
teen tarkastelusta. Palaan kuoleman, rahan ja yksilöidentiteetin välisistä suhteista ylipäätään esitettyi-
hin ajatuksiin teoriaani ja metodiani erittelevässä luvussa kaksi.
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selviytymistahto, kyky muuntautumiseen ja sopeutumiseen, sekä traaginen (ja mahdot-
tomuudessaan vahingollinen) maailmannälkä, on vertaansa vailla – ainakin osana 
elävää fiktiota, joskaan ei välttämättä kuvattujen luonteenpiirteiden tai fiktiivisten 
toimiensa tasolla. Ja tällä hahmolla tarkoitan tietenkin kuolevaa saituria, yksittäiseksi 
ja autonomiseksi subjektiksi abstrahoitua taloudellista, eettistä ja sosiaalista toimijaa; 
saituri on keskeisessä asemassa kunkin edellä mainitsemani viiden pää asiallisen, fiktii-
visen kohdetekstini taiteellisessa kompositiossa. 

Oli sitten kyseessä Everyman-moraliteetin saiturimaiset piirteensä uskonnollisen 
opetuksen avulla ylittämään kykenevä Jokamies tai vaikkapa Don DeLillon White 
Noise -romaanin postmodernissa maailmassa kuolemisen taitoon liittyviä tiedonmuru-
sia epätoivoisesti kasaava päähenkilö Jack Gladney, tietyt ensisijaisesti esteettis-filoso-
fiset kysymyksenasettelut pysyvät pohjimmiltaan samansuuntaisina. Saiturin taker-
tuminen on pääosassa, samoin kuin siihen tässä yhteydessä erottamattomasti liittyvät 
eettiseen toimijuuteen liittyvät pohdinnat. Lisäksi toistuvaa on elämä- ja kuolema-
suhdetta jäsentävän kokemuksellisuuden tasolla ilmenevä omalaatuinen ambivalenssi. 
Toki tietynlainen, viitteellinen identiteettirakenne tai minuuden dynamiikka kulkee 
kautta linjan mukana, mutta se määrittyy ensisijaisesti taiteellisen tradition kautta ja 
vasta toissijaisesti tietynlaisen, kirjailijan eletyn ja koetun sosiaalisen todellisuuden 
tulkintana. Siten esimerkiksi muutokset ihmisten tavoissa hahmottaa elämän päätty-
mistä, saituriperinteeseenkin vaikuttava kuoleman kulttuurihistoria, on työssäni 
kautta linjan alisteinen kaunokirjallisille analyyseille.

Analysoimani saiturit toki eroavat toisistaan, suurestikin. Siinä missä uuden maail-
man löytymisen aikoihin kirjoitettu Everyman hyödyntää valittua hahmoa tyylipuh-
taasti, esiintyy myöhäismodernissa amerikkalaisessa ympäristössä syntyneessä White 
Noise -romaanissa tietyssä mielessä saiturin alkuperäisen kristillisen ja maallisen elämän 
vaaroista kertovan sanoman antiteesi. DeLillon romaanissa tuotetaan alkuperäisen 
saituriasetelman travestia postmodernin tietämistä ohjaavan karnevalistisen logiikan 
mukaisesti. Silti, kuten analyyseissani osoitan, tutkimuskohteista selkeästi luettavissa 
oleva, kuoleman käsittelyn yhteydessä ymmärrettävästi korostunut inhimillinen ahdis-
tuneisuus ei katoa minnekään sen enempää kuin saiturinhahmon kautta käsitelty, 
muotoaan alituisesti muuttava kuolemanpelkokaan – joskin modernisaatiolle tyypil-
listen vaihtosuhteiden korostuminen näyttää ainakin pääasiallisten tutkimuskohtei-
den tasolla, minuuden kuvaamisen yhteydessä, johtavan kasvavasti yhä akuutimpaan 
olemattomuushakuisuuteen ja yhä selkeämmin artikuloituun haluun vapautua jatku-
vasta markkinametaforasta elämän jäsentäjänä. Takertuminen on pysyvä elementti; 
sen kohteet vaihtuvat. Vähintäänkin siinä vaiheessa, kun minuuteen itsessään takerru-
taan rikkautena, kuvaan astuu saiturille ominaisen piilotietoisen logiikan tasolla myös 
vastavuoroinen jännite: halu irtautua. 

Viimeistään myöhäismodernissa modernille tyypillinen minäkeskeisyys alkaa myös 
purkautua, ainakin representaatioiden tasolla. Kuten työni viimeisessä analyysiluvussa 
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(luku 7) osoitan, romaanin tiedollisesti epävarmassa postmodernissa todellisuudessa 
tämä nykyajan kitupiikki kasaa turhaan maailmallista tietoa päihittääkseen neurootti-
sen kuolemanpelkonsa. Saituri-Gladneyn kauhuksi (ja mahdollisesti lukijan23 riemuk-
si) ainoa kulttuurinen vastaus ihmisen kuolevaisuuden ongelmaan kuitenkin kiteytyy 
romaanin todellisuudessa lupaukseen konsumeristisista nautinnoista tämänpuoleisessa. 
Saiturin kammio tässä on itse kuoleman merkityksellistämisessä rajoittunut kulttuuri. 
Ainoa taivas – ja rajoituksiensa vuoksi myös helvetti – on tässä klaustrofobisessa todel-
lisuudessa supermarket.

Koska eettinen toimijuus ei enää liity lainkaan kuolemisen taitoon, eli kuoleman ja 
siihen liittyvän itsen kadottamisen pakon symboliseen hallintaan yksilötasolla, johtaa 
Don DeLillon luoma herkullinen asetelma väistämättä (viime kädessä itseen kohdis-
tuvaan) väkivaltaan ja hysteeriseen, hallitsemattomaan itsepakoisuuteen. Modernin 
projekti, pyrkimys vapautua luonnon (ja ihmisluonnon) asettamista rajoitteista, luhis-
tuu White Noise -romaanissa kasaan, ainakin luomiensa identiteettien sisältämän 
itseriittoisuusparadoksin tasolla. Kulttuurinen itseymmärrys on saavuttanut vaiheen, 
jossa ollaan kykeneväisiä nauramaan itsereflektiivisessä hengessä kuvatulle paradoksil-
le – jossa koetaan yksilön ja kuoleman välisen suhteen olevan (jälleen) dekonstruoi-
tavissa. Viedessämme modernin elämän- ja kuolemanhallinnan projektin sen väistä-
mättömään itsereflektiiviseen päätepisteeseensä on tavallaan palattu auttamattomasti 
ympäristönsä määrittelemään esimoderniin Jokamieheen. Tämähän representoitiin 
aikoinaan nimenomaan hänen autonomiseen merkitystasoon liittyvän riittämättö-
myytensä kautta; kuten jatkossa osoitan, Jokamies on kuvattu orjaksi omalle luonnol-
leen ja alisteiseksi omalle asemalleen valmiissa, muuttumattomaksi mielletyssä maail-
massa.

Postmoderni Jokamies purkaa modernin hybriksen, ainakin kuoleman osalta. 
Uusin tutkimuskohde vuotaa hajonnutta merkitystä, upoten vanhimpaan – palautuen 
takaperoisesti eräänlaiseen rakentavan kuolemantietämyksen esimoderniin perusti-
laan. Kehä kiertyy umpeen.

1.5 Saituri tutkimusapparaattina: stereotyyppi, 
episteemi vai trooppi?

Myöhäismodernin minuuden käsitteiden – joskaan ei välttämättä varsinaisten 
konstruoi misen tapojen – voi siis nähdä jossakin määrin jopa lähenevän esimoderneja 
vastaavia, ainakin tiettyjen kuolemaa sivuavien representaatioiden sisäisen logiikan ta-
solla ja suhteutettuna liberaalihumanismin lainalaisuuksiin. Mutta tämän tutkielman 

23 Lukija on tässä tutkielmassa tahallisen avoin termi, jolla viitataan sekä tekstin mahdollistamiin, 
historiasidonnaisiin lukijapositioihin, aikalaisyleisön reaktioita koskeviin tulkintoihin, että tämän te-
kijän omaan lukukokemukseen. 
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hahmotteleman laajan kaaren yhteydessä on tärkeämpää huomata, että alkuperäinen 
murros sijoittuu jo myöhäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan taitteeseen. Olen edel-
lä puhunut kuolevan saiturin esimodernista hahmosta, ja toisaalta siitä, miten uuden 
ajan alussa tätä helposti tunnistettavaa hahmoa ylläpitävät rakenteet alkavat kaunokir-
jallisen instituution ja taideinstituutioiden ulkopuolella hiljalleen purkautua (ja näin 
stereotyyppi muuttuu, kuten sanottua, ”viileäksi”). Olen myös käyttänyt saiturin haa-
rukoimiseen stereotyypin käsitettä sekä tämän käsitteen tiedollisesti tuottavassa, iden-
titeettejä jäsentävässä että tiukasti fiktioon rajautuvassa, luutuneisuuteen viittaavassa 
merkityksessä. Olen myös todennut, että jo varhaisella uudella ajalla, vähintäänkin 
Spenseristä lähtien, kyseiseen stereotyyppiin on liittynyt vahvasti tyylittelevä ulottu-
vuus.

Tyylittelevyydestä on vain lyhyt matka kirjallisuus- ja kulttuurihistoriaan niin 
erottamattomasti liittyvään merkityksen uudelleenneuvottelemiseen. Spenserin eeppi-
sen runoteoksen ohella näin itse asiassa näyttää käyneen myös jo toisen tutkimuskoh-
teeni, Christopher Marlowen Doctor Faustuksen yhteydessä. Marlowe esittelee tiedol-
lisen saiturin, joka ei niinkään toimi tiettyä maailmanjärjestystä vastaan kuin sen 
harhaanjohtavalle, klaustrofobiselle (kulttuuriselle) logiikalle ominaisesti. Siinä missä 
aiemmin kammioonsa suljettua saituria tarkastellaan ainakin näennäisesti ulkopuo-
lisena, valitussa renessanssitragediassa itse saituri tarkastelee kammioksi muuttunut-
ta maailmaa ikään kuin sisältäpäin – kammoten sitä ja sen vaikutuksia omaan itseen, 
samalla lumoutuen sen rikkauksista. Saituri on muuttunut ulkopuolisesta syntipukista 
ambivalentiksi tarkastelupisteeksi. Yleisön kyynisempiä tunteita kosiskellaan ja heitä 
houkutellaan samastumaan. Saituri on muuttunut traagisen ironiseksi, tuhoon tuomi-
tuksi ja samalla lähes häiritsevällä tavalla houkuttelevaksi lukijapositioksi (luku 4).

Onkin siis ylipäätään ongelmallista puhua stereotyypistä, sillä siihen sisältyy annet-
tuna otettu näkemys saiturimaisuuden pysyvästä ja helposti tunnistettavasta luonteesta 
– näkemys, joka väistämättä kyseenalaistuu analysoitaessa tarkemmin niitä neuvotte-
luja ja vaihtoja, joita saiturihahmon hyödyntämiseen valitsemillani taitavilla tekstin-
tuottajilla liittyy. Itse asiassa olen johdannon alussa nostanut ”kuuman” ja ”viileän” 
stereotyypin käsitteet edellä esiin vain hylätäkseni ne nyt, siirryttäessä tarkastelemaan 
tämän tutkielman keskeistä tutkimuksellista apparaattia. Tässä tutkielmassa saituri 
ei ole niinkään vallitsevia käytänteitä ja perinteitä toistava tai kierrättävä passiivinen 
esimoderni stereotyyppi, vaan vähintäänkin Marlowea käsittelevästä neljännestä luvus-
ta lähtien modernisaatiokehityksen piirissä tuotettujen, valitsemieni kaunokirjallisten 
teosten tuotantoa ja vastaanottoa aktiivisesti jäsentävä, moderni itsereflektiivinen 
trooppi.
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1.5.1 Saiturin trooppi tutkimuskohteena ja tutkimuksellisena apuvälineenä

Troopilla tarkoitan ensinnäkin yksinkertaisesti sellaista pitkäikäistä ja laajalle levin-
nyttä kieli- ja mielikuvaa, joka jäsentää ajatteluamme ja kirjallisuutta jollain tapaa.24 
Se tulee kreikan sanasta tropos, ”taivuttaa.” Ajatuksena etenkin kaunokirjallisuuden 
yhteydessä on, että troopin kautta voidaan ohjata lukijan huomiota voimallisesti ja pu-
huttelevasti haluttuun suuntaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi hyödyntämällä tiettyjä 
helposti tunnistettavia tunnusmerkkejä kuten genreoletuksia. Toisaalta tämä taivutta-
minen voidaan käsittää laajemminkin, ymmärtämällä se valitulle taiteelliselle ja kult-
tuuriselle traditiolle ominaisten syväpiirteiden, ilmaisun tyylillisten perusrakenteiden 
hyödyntämisenä.25

Mutta tämä on vasta troopin käsitteen osittain harhauttava pintataso. Jälkistruk-
turalistisessa ajattelussa kaikenlaiset kielenkäytön muodot ”taivuttavat” mieltä. Siispä 
sanakirjamääritelmä, havainto siitä, että trooppi poikkeaa normaalista kielenkäytös-
tä, on vasta johdanto termin toimintamekanismeihin. Se on johdanto aivan samal-
la harhauttavalla tavalla, kuin mitä yllä hahmoteltu jaottelu toisaalta esimoderniin 
stereotyyppiin ja toisaalta moderniin, pääosin kirjalliseen kieli- ja mielikuvaan on. 
Jaottelun kun toimii vasta lähtökohtana saiturin aiempien käyttöyhteyksien anastus- 
ja hyödyntämissuhteiden analyyseille. Loppujen lopuksi on yhtä hedelmätöntä yrittää 
määritellä, missä kylmä tai etenkään kuuma stereotyyppi vaihtuu troopiksi, tai troop-
pi takaisin stereotyypiksi, kuin on yrittää tyhjentävästi määritellä jokin historiallinen 
piste sille, missä esimoderni päättyy ja moderni alkaa – sillä ne ovat aina väistämättä 
jossakin määrin lomittaisia. Lisäksi sanakirjamääritelmän puutteellisuutta korostaa 
entisestäänkin tässä yhteydessä se, että valittu trooppi, saituri, toimii paitsi tutkimuk-
sen aiheena myös tutkielman itsetarkoituksellisena metatasona. Toisin sanoen saiturin 
trooppi toimii myös analyysejäni jäsentävänä tyylillisenä syvärakenteena, kaikenläpäi-
sevänä temaattisena kommentaarina. 

Trooppi syöpyy väistämättä tutkielman eri kerroksien läpi ja muokkaa niitä matkal-
laan. Tämänkaltainen ajatus on lähtöisin historian- ja kielifilosofi Hayden Whiten 
tuotannosta. Jotta voisin selventää tätä viimeksi mainittua troopin ulottuvuutta, sen 
tutkimuksellista metatasoisuutta ja vuorovaikutteisuutta, on syytä tarkastella seuraa-
vaksi sitä, mitä White tarkoittaa troopin käsitteellä. Vuonna 1973 julkaistu teos 

24 Troopiksi kutsutaan tyypillisesti kuvallista ilmausta, kielikuvaa. Se on retorinen kuvio, jossa sa-
noja käytetään niiden kirjaimellisesta merkityksestä poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi Chris Baldickin 
toimittama Oxford Concise Dictionary of Literary Terms (1990) erottaa lisäksi troopin (trope) skeemasta 
(scheme); siinä missä retoriikan piiriin kuuluva skeema on pelkkä kielikuva (”figure of speech”), troop-
piin liittyy lisäksi mielikuvaulottuvuus (”figure of thought”).
25 Jälkimmäisestä hyvänä esimerkkinä toimii luvussa kolme käsittelemäni myöhäiskeskiaikainen ma-
kaaberin traditio, jossa tunnuspiirteenä on elämän ja kuoleman ristiriidan representoimisen (kuoleman-
tanssitopos) ohella tietynlainen arkea jäsentävä ilmaisutapa (contemptus mundi – eli maailmallisuuden 
vieroksunnan metaforinen trooppi). 
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Metahistory: The Historical Imagination in NineteenthCentury järkytti aikoinaan histo-
riantutkijoiden mielenrauhaa osoittamalla järjestelmällisesti, kuinka nämä hyödyntä-
vät alitajuisesti omassa työssään retoristen figuurien apua.26 Hayden White kritisoi 
seuraavassa klassikoksi muodostuneessa teoksessaan Tropics of Discourse: Essays in 
Cultural Criticism (1987/1978) sellaista ajattelutapaa, jossa kaunokirjallisuus ja histo-
ria nähdään sekä autonomisina että toisistaan poikkeavina alueina. Sama tieteenalaja-
koja kritisoiva linja jatkuu Tropics of Discourse -teoksen viimeaikaisessa täydennyksessä, 
kriittisessä monografiassa Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect (1999). Näissä 
White pelkistää sekä kirjallisuuden että historiankirjoituksen kuuluvaksi ”tropolo-
gisen” (tropological), toisin sanoen esittävän, vertauskuvallisen kielenkäytön piiriin 
(White 1987, 115–116, 125–126, 128–130).

Hayden White ei varsinaisesti kiistä todellisuuden olemassaoloa ja erillisyyttä 
suhteessa representaatioihin. On kuitenkin niin, ettei tästä todellisuudesta voi histo-
riankirjoituksen piirissä, arkikielen keinoin, sanoa mitään relevanttia. Whiten mukaan 
vain erityistä tieteellistä kieltä käyttävät luonnontieteet voivat puhua luontevasti todel-
lisuudesta. (Esim. ibid., 23.) Tropologia kyseisellä auktorilla viittaa korostetun struk-
turalistisesti ymmärrettyihin trooppeihin, kertomuksen tyylirakenteen muotoihin. 
Näiksi hän mainitsee Kenneth Burken (1897–1993) ja Giambattista Vicon (1668–
1744) hengessä neljä trooppia. Kyseessä ovat hänen mukaansa kaikkea diskursiivista 
toimintaa määrittelevät, ylihistorialliset ja ihmisen tajunnan rakenteeseen elimelli-
sesti kuuluviksi nähdyt ”arkkitroopit” eli metafora, metonymia, synekdokee ja ironia 
(White 1987, 2, 5, 72–73, 94–95, ks. myös alaviite 2, 23–24, sekä White 1999, 11–19, 
53–54; termi ”arkkitrooppi” omani). White olettaa kertomuksen muodon määrittä-
vän viime kädessä sen sisällön; sisältö siis sekä välittyy että myös perustavanlaatuisesti 
määräytyy trooppien kautta. Historiantutkimukseen sovellettuna tropologia merkit-
see historiankirjoituksen johtamista fiktiosta ja poeettisista rakenteista. Siten fiktio 
korottuu tekstin perusmuodoksi tai perustaksi (ground). Sinällään Whitella ei ole 
mitään tavanomaista historiallista kuvausta vastaan. Ongelmana on hänen mukaansa 
nimenomaan se, että otetaan annettuna tutkijan tekemä tulkinta todella tapahtuneista 
asioista – kuten esimerkiksi poliittisen vainon uhreista. Tätä tulkintaa ei ole koskaan 
löydetty arkistosta. Se on aina väistämättä keksitty. Koska tämän keksimisen lähtö-
kohtana toimii fiktio, määrää kuvitteellisuus käytännössä sisällön merkityksen. Täten 
historiantutkimus on tropologisen katsantokannan mukaan vain eräs kaunokirjalli-
suuden muoto. Yksi historia ei myöskään voi olla toista todempi, ainoastaan käyttökel-
poisempi jollekin taholle.27 

26 Käytän teoksesta Metahistory vuoden 1975 painosta.
27 Ymmärrän sanotun ennen kaikkea voimauttavasti. Tulkinta vapauttaa ja lisää sosiaalisen toimijan 
toimintamahdollisuuksia. Se voi myös luoda uudenlaisia, entistä käyttökelpoisempia eettisen toimijuu-
den malleja. Politiikan, historiankirjoituksen ja tropologian välisestä suhteesta, ks. erit. White 1999, 
10–13.
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Tässä yhteydessä on tärkeää huomata että tropologisuuden kautta White tulee 
samalla kuin ohimennen korostaneeksi kuvitteellisuuden ja tarinankerronnallisuuden, 
vapaan luovan tulkinnan merkittävää roolia kaikessa inhimillisessä merkityksenan-
nossa luonnontieteiden ulkopuolella – hän lähestyy sitä jälkistrukturalististen antro-
pologien voimakkaasti propagoimaa näkemystä, johon palaan tarkemmin seuraavassa 
pääluvussa. White, jolle kielen ja historiankirjoituksen välinen suhde on aina tarkas-
telun keskiössä, korostaa että kaikki sosiokulttuurinen merkityksenanto on tavallaan 
aina ”toisen asteen” tulkintaa koetusta. Toisin sanoen kaikki sosiokulttuurinen merki-
tyksenanto on väistämätöntä metakommentaaria. Freudin unien tulkintaa tropolo-
gian näkökulmasta jäsentävät Whiten huomiot ovat erityisen kuvaavia tässä yhtey-
dessä. Teoksessa Figural Realism White analysoi tämän itävaltaisen psykoanalyytikon 
näkemyksiä siitä, miten arkitajunta jäsentää kielellisesti unikokemusta, ja näkee tämän 
käsitteistössä vahvoja yhteyksiä retoriikan termistöön:

This interpretation, addition, subtraction, or remolding presupposes psychic distance 
from the dream experience, and, moreover, a heightened psychic consciousness, an 
interplay of the sleeping and the waking worlds, where the critical faculties of the 
dreamer are brought into play, and the dream features are refashioned in the service of 
such waking values as logical consistency, propriety, consistency, coherence, and the rest 
[…]. If Freud is right in his general analysis of the nature and function of dreams, then 
all dreams are ironical – saying one thing but meaning another, in the way that poetic 
allegories are ironical. (White 1999, 106–107.)

Ironisuus, tässä yhteydessä ymmärrettynä tropologisesti eli silkkana korvaavana vaih-
tosuhteena tulkitsijan ja lähdemateriaalin välillä, on seikka, johon jatkossa vahvasti 
hyödyntämäni kulttuuripoeetikot ovat tarttuneet hanakasti. Samoin kuin Freudin ku-
vaama alitajuntansa kanssa dialogia käyvä subjekti, todellisuuden kanssa dialogia käyvä 
historiantutkija ja itse asiassa kuka tahansa luonnollista kieltä käyttävä on pakotettu 
uneksimaan (daydreaming) koherentti tulkinta kohtaamalleen materiaalille. Diskur-
siivisella syvätasolla tämä suoritetaan sinällään humoristisesta kielenkäytöstä erillisen 
ironian troopin kautta. Kuten White esittää, ”irony (literally, ‘illusion’) presupposes a 
fundamental contrast between things or qualities conventionally presumed to be af-
fined or similar” (White 1999, 104). Vastaavasti merkityksenannon tasolla tällainen 
ironisuus on kaikkea muuta kuin humoristista:

[F]rom a Freudian perspective, this trope has to be accorded a privileged place in that 
form of conscious fiction making that includes art, speculative philosophy, poetry, all 
types of narrative, and even science – where systematization in response to some version 
of reality principle is the conscious aim. (Ibid., 107.)

Erityisesti se todellisuusperiaatteiden loputon variointi, johon Whiten ironian troop-
pia Freudin ajattelussa koskeva huomio avaa pääsyn, on kiinnostava kulttuuripoetiikan 
kannalta. Siinä missä propagoin tässä työssä vapaan tulkinnallisuuden hedelmällisen 
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potentiaalin merkitystä keskeisenä ja avoimesti tunnustettuna osana tutkimustyötä, on 
tropologinen käsitys tavallaan narratiivisuutta painottavan historiantutkimuksen ne-
gatiivinen variantti. White ymmärtää kielen muotojen tulkitsijan ja todellisuuden väli-
senä seinänä. Kuten jatkossa osoitan, kulttuuripoeettinen lähestymistapa – jälkistruk-
turalistisen historian- ja kirjallisuushistorian tutkijoiden toinen sukupolvi – edustaa 
taas jo lähes positiivista näkemystä narratiivisuudesta. Tämä johtuu siitä, että siinä 
missä White on vielä keskittynyt tiettyjen historiatieteen itseymmärrystä ohjaavien 
harhaoletusten purkamiseen, kulttuuripoeetikot (allekirjoittanut mukaan lukien) ovat 
jo sisäistäneet hänen kritiikkinsä osaksi omaa tutkimuksellista agendaansa. Itse asiassa 
kyseisen lähestymistavan edustajat näkevät kertomukset ihmiselle ominaisena, hyö-
dyllisenä ja välttämättömänä tapana hahmottaa ja oppia tuntemaan syvemmin itseään 
ja ympäristöään sekä välittää kokemuksiaan. Heillä, samoin kuin tässä tutkielmassa, 
kertomuksellisuuden syleileminen avaa pääsyn nimenomaan elettyjen todellisuuksien 
tuottamien representaatioiden puhuttelevuuteen. 

Whiten ajatus kielen maailmaa tuottavasta (eikä siis heijastavasta) kielestä on siis 
tässä yhteydessä sisäistetty vahvasti. Tämän näkemyksen teoreettisia perusteita ei 
kuitenkaan haluta jäädä ihmettelemään – mikä olisi jälleen kerran yksi saituruuden 
ilmentymä, etenkin kun uusi näkemys on vaikuttanut jo pitkään humanistisissa tieteis-
sä – vaan tutkimustyötä motivoivana voimana on nimenomaan luoda uudenlaisia 
historian- ja kirjallisuudentutkimuksen muotoja, kirjallisuudentutkimuksessa vallitse-
vaa jälkistrukturalistista paradigmaa parhaan mukaan hyödyntäen. Tässä tutkielmas-
sa siirrytäänkin jo pois puhtaan teoreettisesta, paradoksia hipovasta tropologiasta ja 
yleisistä (generic) trooppikategorioista, siis jälkistrukturalistisen historiankirjoituksen 
suuresta tarinasta, ja keskitytään tarkastelemaan yhtä, hyvin tarkasti rajattua trooppia. 
Tässä jälkistrukturalismin piirissä kehitetyssä pienessä kertomuksessa trooppi ymmär-
retään nimenomaan kieli- ja mielikuvan merkityksessä eikä enää universaalina katego-
riana. Näin tehdään, oli kyse sitten tämän tutkielman kuolemakäsityksiä jäsentävästä 
saiturista (kuoleman kohtaamista jäsentävä toistuva länsimainen piirre) tai teoria- ja 
analyysiluvuissa tarkemmin käsiteltävästä, greenblattilaisesta kulttuuripoeettisesta 
välimiehestä (modernien identiteettien toistuva piirre) – tai näiden kahden lukuisista 
hedelmällisistä risteämiskohdista. Viimeaikainen tropologisuudesta käyty keskustelu 
on yleisemminkin kääntynyt tähän suuntaan. F. R. Ankersmit on esittänyt revisio-
nistisesti, että Metahistory-teosta onkin nyt luettava kokonaan uudella tavalla – ei siis 
enää siten, että troopit estäisivät historiantutkijoita näkemästä mennyttä todellisuut-
ta. Päinvastoin teos on luettava Whiten kuvauksena siitä, kuinka 1800-luvun parhaat 
mielet pystyivät luovimaan trooppien lävitse todellisuuteen saakka ja kertomaan 
kokemuksestaan myös muille. Postmodernia historiateoriaa ei siis nähdäkään tällaisessa 
katsantokannassa enää vihollisena, vaan jälkistrukturalistien piirissä jaettuna paradig-
mana, jossa voi nähdä paljon hyvääkin annettujen reunaehtojen vallitessa. (Ankersmit 
1998, 182–193.) Viittaamalla Whiten ajatuksiin tropologisuudesta en siis tarkoita sitä, 
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että trooppi ohjaisi ajatteluamme ylitsepääsemättömällä tavalla, vaan (toisinaan myös) 
rikkaan tuottavasti: trooppeja hyödynnetään fiktiossa toisinaan itsetietoisesti niillä 
leikitellen. Myytti tai foucaultlainen historiasidonnainen episteemi lienevät sopivam-
pia termejä kun kieli- ja mielikuvia tarkastellaan puhtaasti rajoittavan funktion kautta.

Troopin käsitteeseen, ainakin sen edellä hahmottelemassa merkityksessä, liittyy 
siis aina vahva uudelleenneuvottelun mahdollisuus ja sen merkitysavaruus on avoin 
toisistaan poikkeaville tulkinnoille. Kuten jatkossa osoitan, nimenomaan tämä 
uudelleenneuvottelun mahdollisuus määrittää voimakkaasti valitsemiani pääasialli-
sia kohdetekstejä. Saiturin troopin kautta valitsemani kirjailijat ovat ottaneet kantaa 
vallitseviin merkityksellistämiskäytäntöihin, identiteetin, kuoleman ja yhteisön 
väliseen suhteeseen. Ja jäljittäessäni näitä toisistaan voimakkaasti poikkeavia, histori-
asidonnaisia mutta samalla persoonallisia merkityksellistämisstrategioita kaunokirjal-
lisissa teksteissä pyrin samalla konstruoimaan sitä sosiaalista todellisuutta – etenkin 
kulloinkin vallinnutta kuolemankulttuuria –, josta ne ovat nousseet, jota ne kommen-
toivat, ja jota ne myös osaltaan muokkaavat. Ja tätä kautta esittämäni Hieronymus 
Boschin ja Jan Provostin maalausten välistä taidokkuuden, puhuttelevuuden tai sen 
puutteen kysymys nousee uudestaan esiin. Kuten väitän, valitsemani viisi tutkimus-
kohdetta ja tämä tutkielma itsessään koettavat tarttua vanhaan rakennusmateriaaliin, 
ja muokkaamaan siitä jotakin uutta ja mahdollisesti myös eettisen toimijuuden kannal-
ta uudella tapaa puhuttelevaa. Näin tapahtuu, oli sitten kyse whitelaisittain tulkiten 
metaforisesta (universaali Jokamies), metonyymisesta (yksityishenkilön kautta yleistä 
kuvaavat Doctor Faustus, A Christmas Carol, Pincher Martin, White Noise), synekdo-
keeta hyödyntävästä (kommentoimani kuolemaa sivuava historiankirjoitus) tai ironi-
sesta (tulkinnallisten vaihtojen tasolla tämä tutkielma) saiturin troopin hyödyntämis-
suhteesta.

Käyttääkseni astetta kuvaannollisempaa muotoilua edellä sanotusta: Saituri ei 
kuole, vaan, kuten osoitan, eri tekijöiden käsissä se yksinkertaisesti muuttuu toistuvasti 
ja kerta toisensa jälkeen sopeutuu parhaansa mukaan kyetäkseen selviytymään muuttu-
vissa moderneissa ympäristöissä. Nimenomaan saiturin tropologinen ulottuvuus, 
tämän tutkielman siihen tarjoama tai siitä esiin kaivama lisäperspektiivi, toimii positii-
visena, joskin rajallisena transsendenssina. Se toimii tulkinnallisena ja tutkimuksellise-
na potentiaalina, eikä suinkaan väistämättömänä irtiottona kuvatusta todellisuudesta 
alkuperäisessä Hayden Whiten muotoilemassa merkityksessä. Joka kerta tarttuessani 
tämän troopin johonkin ilmenemismuotoon valituissa teksteissä (kaunokirjalliset 
tekstit) ja kulttuurisissa ympäristöissä (historialliset tekstit, kulttuuripoetiikan tyyliin 
ilman ”kon”-etuliitettä), teen sen hyödyntämäni tutkimusotteen tasolla tahallisen 
itsetietoisesti. Valitun troopin avulla kommentoin kaiken aikaa, kulloinkin käsiteltä-
vänä olevan kohdetekstin ja kulttuuriympäristön kautta, myös omaa työtäni määrittä-
vää tematiikkaa kokonaisuudessaan ja analyysini muodostavia yksittäisiä narratiiveja 
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erityisesti. Lisäksi, vähintäänkin yhtä suurella intensiteetillä, kommentoin tutkimuk-
sellista ajatteluani ohjaavia poeettisia strategioita – myös arvottamisen tasolla.

1.5.2 Saiturin troopin moralistinen ulottuvuus

Kaikkein merkillisintä tässä valitsemani koko tutkielmaa strukturoivan troopin elin-
voimaisuudessa on ehkä kuitenkin se, että tutkimukseni keskiöön asettamani kieli- ja 
mielikuva, sen polttopiste ja jatkuvuutta rakentava tekijä, liittyy kuolemiseen ja ajatuk-
seen siitä, että meistä jokainen yksilönä tulee kuolemaan jonakin päivänä. Paradok-
saalisesti juuri kuoleman väistämättömyys antaa analysoimalleni hahmolle elämän ja 
takaa sen jatkuvuuden, koska me – samoin kuin eurooppalaiset esi-isämme jo kauan 
sitten – käytämme sitä toistuvasti kuoleman, kuolevaisuutemme ja etenkin itse kuo-
lemisen tarkastelemiseen ja hallitsemiseen. Tämä tehdään niin fiktion kuin vaikkapa 
esimerkiksi yksilön narsismia käsittelevien psykoanalyyttisten diskurssien tasolla. Tätä 
kautta se myös jatkaa elämäänsä eettistä toimijuutta koskevana neuvottelupisteenä, 
vaikkakaan ei välttämättä samassa mittakaavassa tai yhtä vakavalla tavalla kuin myö-
häiskeskiajalla. Lisäksi jokaista tutkimuskohdettani voi valitsemani saiturin troopin 
tarjoaman tarkasteluperspektiivin kautta nimittää myös kulttuuriseksi moraliteetiksi 
ja jokaista käsittelemääni kirjailijaa moralistiksi. 

Mutta voiko moralisti olla hyvä kirjailija? Voidaan perustellusti väittää, että moinen 
määrite halventaisi kirjailijaa, vihjaahan se usein sekä mahdollisesta yksiäänisyydestä 
että muutenkin jonkinlaisesta jääräpäisestä rajoittuneisuudesta, kielteisestä suhtau-
tumisesta inhimillisen todellisuuden rehevään variointiin. Tämä on asian yksi puoli. 
Mutta toisaalta moralismi voidaan nähdä myös positiivisesti, kykynä eläytyä erilai-
siin inhimillisiin kokemuksiin ja erilaisiin näkemyksiin siitä, mikä on hänen eetti-
sesti kestäväksi koettua toimintaa ja ajattelua (malliesimerkkinä viimeksi mainituista 
vahvuuksista toimikoot vaikkapa Leo Tolstoi). Erityisesti laajojen ajallisten etäisyyk-
sien yhteydessä tämänkaltainen ymmärtävän moralistinen eläytymiskyky on tärkeää 
niin tutkijan kuin kohdetekstit aikoinaan tuottaneiden tahojenkin tapauksessa. Tässä 
tutkielmassa puollan vahvasti näkemystä toistaan erotettavissa olevasta hyvästä ja 
huonosta kirjallisuudesta ja taiteesta, joskin tunnustankin kaikenlaisten arvoasetelmi-
en kulttuuri- ja tarkastelijasidonnaisen luonteen. Hyvä taide voi olla puhuttelevaa yli 
kulttuurirajojen ja historiallisten aikakausien. Hieronymus Boschin Kuolema ja saituri 
on vaikuttava ennen kaikkea siksi, että huolimatta kollektiivisesti menettämästämme 
kyvystä hahmottaa alttaritaulun alkuperäistä merkitystä meille vieraaksi käyneessä 
sosiokulttuurisessa maisemassa, on meidän edelleen mahdollista aistia siitä välittyvä 
ahdistus, todellinen kuoleman edessä koettu klaustrofobia. Maailmaa ja etenkin yksilöä 
saartaa pimeys, jota vasten sekä helvetintuli että jopa valonsäteen muodossa tallennettu 
pilkahdus taivaasta tuntuu oudosti vajavaiselta. Taiteellinen lahjakkuus – luodessaan 
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aikalaistuntoihin vetoavaa, avoimen moralistista taidetta – on samalla tal tioinut jotain 
oleellista yleisinhimillisestä, mutta loputtomasti varioivasta suhteestamme elämän 
päättymiseen.

Boschin alttaritaulun välittämissä, tai ainakin sen komposition synnyttämis-
sä tunnelmissa voidaan todeta, että jos tämän tutkielman aihe tulisi puristaa yhteen 
sanaan, se olisi juuri kuolemanpelko. Toisaalta voidaan puhua myös kuoleman ajatuk-
seen liittyvästä ahdistuksesta (engl. death anxiety), omaan kuolevaisuuteemme liittyvis-
tä rauhattomuuden, jännityksen, hädän, levottomuuden, ahdistuksen ja tuskaisuuden 
tunteista. Tämän ahdistuksen kautta havainnollistuu se hahmottomuus, laaja-alaisuus 
ja diversiteetti, jotka määrittävät kuolemanpelon eri muotoja. En kuitenkaan ota näistä 
kumpaakaan käsitettä, kuolemanpelkoa tai kuolevaisuuteen väistämättä liittyvää 
ahdistusta, oman tutkielmani johtomotiiviksi, sillä kyseessä on yleisen kirjallisuustie-
teen alaan kuuluva opinnäytetyö. Näiden implisiittisten johtokäsitteiden ja temaattis-
ten lähtökohtien sijaan keskitynkin kuvailemaan ja analysoimaan kuolevan saiturin 
troopin ilmenemismuotoja viidessä kaunokirjallisessa tekstissä. Jäljitän näiden tekstien 
yhteyksiä kuolemasta ja yksilöidentiteetistä käytyyn keskusteluun eri aikakausina 
angloamerikkalaisessa kulttuurissa.

Väitän, että kuoleva saituri toimii voimakkaana, pitkäikäisenä neuvottelupaikkana 
laajalle joukolle aivan tietynlaisia, kulttuurisesti määrittyneitä ja historiasidonnaisia, 
negatiivisesti värittyneitä tuntoja ja ahdistuksen aiheita. Väitän myös, että tietyis-
tä jaetuista perustekijöistä riippumatta (saiturin troopin perinteeseen erottamatto-
masti liittyvät nouseva markkinatalous, modernisaatiokehitys ja kasvava sosiaalinen 
kierto) näiden tuntojen muodot vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen hyvinkin paljon. 
Edelleen väitän, että voimme arvostaa tätä variointia ja siihen mahdollisesti liittyvää 
moralisointia – jos emme muuten, niin ainakin – esteettisessä, tai arvovastakohtien 
kautta stimuloivassa merkityksessä. Sosiokulttuuristen tulkintojen kulttuuripoeet-
tinen analyysi ei voi, eikä sen tarvitse, ohittaa estetiikkaa sen enempää kuin histori-
ankirjoittaja ei voi eikä hänen tarvitse ohittaa tropologisuuden vaikutusta työssään. 
Myös nykyhetken asetelmiin vahvasti sidotun, ja siten väistämättä (vain) rajallisen 
(mutta myöhäismodernissa maailmassa menneisyyteen verrattuna entistä suuremman) 
arvorelativismin vaikutuspiirissä operoiva tutkija voi arvostaa sellaisia arvoasetelmia ja 
normeja, joiden merkitys nykypäivässä näyttäytyy lähinnä hedelmällisenä toiseutena 
tai vastavuoroisesti todisteena siitä, että tietyt nykyhetkessä vaikuttavat piirteet ovat 
ilmenneet tavalla tai toisella myös osana menneisyyden inhimillisiä merkityksenanto-
prosesseja.
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1.6 Kulttuuripoetiikka metodina: mitä on 
kuoleman kulttuuripoetiikka?

Olen maininnut, että työni edustaa kulttuuripoeettista lähestymistapaa. Analysoin 
tarkemmin tätä valitsemaani työni työkalupakkia teoria- ja metodiluvussa (luku 2). 
On kuitenkin syytä nostaa jo tässä vaiheessa eräs kyseisen lähestymistavan keskeinen 
temaattinen piirre tai tendenssi esiin, sillä sen läsnäolo on keskeinen jokaisessa ana-
lyysiluvussa. Kulttuuripoetiikassa lähdetään siitä ajatuksesta, että itseymmärryksen 
muokkaaminen johtaa väistämättä minäkokemuksen muokkautumiseen – tämä on 
osa sitä loppumatonta ja alati vaihtelevaa kirjoa, jolla identiteetit kulttuuri- ja historia-
sidonnaisesti rakentuvat. Ars moriendi -oppaat jäsensivät aikoinaan kuolemakokemus-
ta sekä käytännöllisellä tasolla (kuoleminen uskonnollisina rituaaleina) että muokkaa-
malla ihmisten itseymmärrystä (kuoleminen tietämisenä ja taitona). Täten ne liittyivät 
osaltaan niihin prosesseihin, joiden kautta tuotettiin tietynlaista ihmis- ja minäkuvaa. 
Vaikka oppaat puhuttelivatkin ensi kädessä juuri yksilöä, olivat kuoleman kohtaamisen 
tavat pitkään diskursiiviselta luonteeltaan varsin kollektiivisia. 

1.6.1 Minän strategiat ja minän muokkaaminen

Uudelle ajalle tultaessa länsimainen kulttuuri kehitti kuitenkin myös toisenlaisia, ko-
rostuneen itsereflektiivisiä identiteetin muokkaamisen tapoja. Kyse on modernisaa-
tioprosessin niistä osa-alueista, jotka vaikuttivat suoraan ihmisen sisäisen maailman 
(uudelleen)rakentumiseen entistä individualistisemmaksi. Puhun moderneille mi-
nuuksille tyypillisistä minän strategioista.

Minän strategiat (strategies of the self ) vaikuttavat vallitsevan kulttuurin, sosiaalisen 
elämän, fiktion ja yksilön risteämispisteessä, kulttuurisen poetiikan eli diskursiivisten 
vaihtojen ja neuvottelujen alueella. Käsitetasolla ne ovat varsin uusi löytö, joka liittyy 
viimeaikaiseen, jälkistrukturalistisen kirjallisuuden- ja historiantutkimuksen kehit-
tämään metodologiaan. Minän kuvailemisen tekniikat, minuuden rakentuminen ja 
modernin subjektin historia ovatkin kirjallisuuden ja historian tutkimuksen nykyken-
tän kiinnostavimpia aiheita. Avaintermit ”minän muokkaaminen” (selffashioning) ja 
”minän teknologiat” (technologies of the self ) viittaavat niihin keinoihin, joilla yksilö 
hallitsee omaa käytöstään jonkin tietyn vaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi termit 
viittaavat yksilön sinällään lähes universaaliin, mutta erityisesti kasvaneen sosiaalisen 
kierron yhteydessä – kuten juuri moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa – koros-
tuneeseen kykyyn ottaa haltuun kulttuurisia käytänteitä ja diskursseja tavoilla, jotka 
lisäävät hänen liikkuma-aluettaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan kulttuurisella kentäl-
lä, sosiaalisessa elämässä ja yhteiskunnallisissa valtapeleissä. 
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Minän muokkaaminen on kulttuuripoeetikko Stephen Greenblattin termi, jolla 
hän kuvaa identiteetin luomista manipuloitavana, taiteellisena prosessina. Se on sellais-
ta nousua itsetietoisuudessa, joka on kiinteässä yhteydessä muutoksiin niissä esteetti-
sissä, psykologisissa, sosiaalisissa rakenteissa, jotka hallitsevat identiteettien luomista.28 
Greenblatt on erityisen kiinnostunut vallan haltuunotosta ja vallan ylläpitämisestä, 
ja näihin prosesseihin väistämättä liittyvästä oman minän typistämisestä vallitsevien 
odotusten mukaiseksi. Minän muokkaamista ja minän teknologiaa ei tule kuitenkaan 
ymmärtää yksinomaan yksilön toimintaa rajoittavana negatiivisena manipulaationa. 
Hyvän elämän teema nivoutuu minän teknologian käsitteeseen Michel Foucault’n 
myöhäistuotannossa. Hän on antiikin ja varhaiskeskiajan seksuaalisuuden histori-
aa tutkiessaan tarkastellut joukkoa tällaisia teknologioita, joita hän kutsuu ”minäs-
tä huolehtimiseksi”.29 Greenblattin katsotaan yleisesti nimenneen uushistorismina 
tunnetun liikkeen, jonka keskeisiä tavoitteita on ollut juuri modernin subjektin histo-
rian kirjoittaminen. Hän itse kuitenkin suosii työnsä kuvaamisessa termiä kulttuuri-
poetiikka; tästä jälkimmäisestä juontuu myös oman metodini nimi, kuoleman kulttuu-
ripoetiikka. Foucault puolestaan on Greenblattin suora edeltäjä, tämän keskeinen 
esikuva ja keskeinen vaikuttaja myös minun työssäni.30

Työssäni sovellan esikuvieni tapaan minän muokkaamisen, minän teknologioiden 
ja minästä huolehtimisen käsitteiden ympärille kehitettyä metodologiaa – itselläni 
kuoleman kulttuuripoetiikkaa – kuolemaa käsittelevän kaunokirjallisuuden ja kuole-
maan liittyvän kulttuurihistorian tutkimiseen. Osoitan, millaisia retorisia, filosofisia ja 
psykologisia selviytymisstrategioita eri aikakausien kirjallisuus on tarjonnut kuoleman 
ajatuksen kanssa kamppailevalle lukijalle ja miten ne liittyvät aikakauden yleisempään 
kulttuuriseen ilmastoon. Lisäksi kertovan ja kerrotun minän diskursiivinen asema ja 
kulttuurinen rakentuminen ovat keskeisiä analyysin kohteita. Keskityn valitsemieni 
tekstien niihin piirteisiin, jotka ovat ainakin jossakin määrin saaneet vaikutteita kuole-
maa käsittelevän uskonnollisen populaarikirjallisuuden traditiosta. Kaikkien kohde-
tekstieni yhteydessä etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Onko valitsemistani 
yksilön ja kuoleman kohtaamista käsittelevistä teksteistä mahdollista löytää Foucault’n 
peräänkuuluttamaa hyvän elämän mahdollisuutta, ja jos on, miten se ilmenee? Mitä 
tarjottavaa kuolemalla käsittelevällä kirjallisuudella on kuolemaa ja omaa kuolevai-
suuttaan pohtivalle yksilölle? Vaikka opinnäytetyö on painotukseltaan kirjallisuustie-
teellinen, kaunokirjallisiin analyyseihin sisältyy siten myös kuoleman kulttuurihisto-
riaa koskevia osuuksia. 

28 Ks. erit. Greenblatt 1984, 1990.
29 Foucault 1990, erit. 283–450. Myös kokoomateos Technologies of the Self: a Seminar with Michel 
Foucault, toim. Martin, Gutman & Hutton (1988). 
30 Tämän kaksikon lisäksi myös esimerkiksi Belsey (1980) on pohtinut syvällisesti modernin subjek-
tin historiaa rakentavia projekteja – tosin astetta kulttuurimaterialistisemmasta perspektiivistä. Palaan 
välittömäti edellä mainittuihin aiheesiin ja kulttuuripoetiikan sekä -materialismin olemuksen tarkaste-
luun tarkemmin tutkielmani toisessa pääluvussa.
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Kulttuuripoeettinen tutkimus, kuolemankaan yhteydessä, ei siis tähtää kaikille 
yhteisen essentialistisen ihmisluonnon löytämiseen. Liberaalihumanismin läpäisemän 
perinteisemmän humanistisen tutkimuksen väitteeseen siitä, että kirjallisuudentutki-
muksen kanonisoimat teokset ilmentävät jotakin muuttumatonta ja universaalia perus-
olemusta ihmisyydessä, suhtaudutaan hyvin kriittisesti (vrt. esim. Montrose 1992, 329). 
Yllä hahmoteltu on toki vasta alustava määritelmä niille metodisille suuntalinjoille, 
joita pitkin työni etenee. Tässä vaiheessa lukijalle on oleellista pitää lähinnä mielessä 
se, että en pyri niinkään dekonstruktion kaltaiseen lähestymisotteeseen. Merkityksen 
yleinen huojunta ja ristiriitaisuudet niissä diskursiivisissa matriiseissa, joiden varassa 
valitut tekstit on tuotettu, hahmotetaan ensisijaisesti sosiokulttuurisesta perspektiivis-
tä. Kieliteoreettiset pohdinnat alistetaan historiasidonnaisuuden analysoinnille, myös 
identiteettien yleisen rakentumisen ja erityisten, minuuden muokkaamisen itsetietois-
ten strategioiden tasolla.31

1.6.2 Saiturin troopin kulttuuripoeettiset periaatteet

Kuolevan saiturin trooppiin liittyy siis aina vahva uudelleenneuvottelun mahdollisuus 
ja sen merkitysavaruus on avoin toisistaan poikkeaville tulkinnoille. Sitä eivät määritä 
pysyvät merkityksen syvärakenteet, vaan pikemminkin tietyt toistuvat ulkoiset piir-
teet. Näitä ovat toisaalta takertumisen, rajojen, klaustrofobian ja sulkemisen teemat, 
kammioiden ja suljettujen tilojen, kontrolloimisen ja rajoittamisen mieli- ja kielikuvat. 
Toisaalta sen merkityksiä jäsentävät yhtä lailla transgression, rajojen rikkomisen, ago-
rafobian ja äärettömyyden mieli- ja kielikuvat, pelko rajojen menettämisestä ja itsen 
kadottamisesta. 

Kaiken kaikkiaan kuolevan saiturin trooppi on avoin laajalle joukolle negatiivi-
sesti värittyneitä tunnetiloja, jotka ovat määrittyneet toisaalta sosiaalisesti, toisaalta 
kaunokirjallisten ja taiteellisten konventioiden määräämällä tavalla (itse asiassa, kuten 
tulen osoittamaan, nämä kaksi aspektia ovat kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa). 
Trooppi sivuaa ahdistusta monelta kantilta, mutta stereotyypistä poiketen se ei kiinnitä 

31 Dekonstruktion parissa harrastettu a-historiallinen kirjallisuuden autonomiakritiikki rajautuu 
pääosin tämän tutkielman kysymyksenasettelun ulkopuolelle. Tällaiseen retoriikkaan kuitenkin pa-
lataan Jean Baudrillardin konsumerismi-kritiikin yhteydessä luvussa seitsemän; Baudrillard ja hänen 
teoksensa Amerikka (1991, ransk. alkup. teos Amérique 1986) kuitenkin nähdään tässä yhteydessä vah-
vasti oman aikakautensa arvojen, diskurssien ja asetelmien edustajana eikä minään historian ylittävänä 
totuuden muotona. Vaikkakaan ei keskeinen tälle työlle, Baudrillardin Symbolic Echange and Death 
(1993, ransk. alkup. teos 1976) taas on eittämättä onnistunein dekonstruktion piirissä tuotettu luen-
ta kuoleman ja modernisaation välisestä suhteesta – myös hän päätyy omaa kauttaan propagoimaani 
näkemykseen, jonka modernit identiteetit eivät kykene kuoleman kanssa sellaiseen neuvoittelusuhtee-
seen, jossa kuolemalla on jotakin (symbolista) annettavaa kuolevalle; esimoderni taas perustuu monissa 
suhteissa nimenomaan vaihtosuhteisiin tämän- ja tuonpuoleisen välillä, tiukasti uskonnollisen alueen 
lisäksi myös yleisemmällä, kaikkea ajattelua ohjaavien suuntalinjojen tasolla.
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tämän tunnetilan muotoja ja merkityksiä pysyvästi paikoilleen. Se artikuloi tunnetilo-
ja, tarjoamatta niitä lukijan eteen valmiiksi pakattuina ja selkeärajaisina kokonaisuuk-
sina. Kuolevan saiturin troopin kautta kuolemanpelko näyttäytyy biologisen imperatii-
vin sijasta kulttuurisena artefaktina. Itse asiassa kulttuuripoeettisissa kuolemanpelon 
analyyseissa havainnollistuu, lähestymistapaan keskeisesti vaikuttaneen kulttuuriant-
ropologi Clifford Geertzin sanoja lainatakseni, kuinka kaikki tuntemuksemme saavat 
viimekätisen muotonsa nimenomaan symbolisesti. Myös tunteiden yhteydessä, järkei-
lyä ohjaavien rakenteiden ohella, on puhuttava historiasidonnaisista prosesseista: 

[T]he existence of cultural resources, of an adequate system of public symbols, is just as 
essential to this sort of process as it is to that of directive reasoning. And therefore, the 
development, maintenance, and dissolution of ”moods,” ”attitudes,” ”sentiments,” and 
so on – which are ”feelings” in the sense of states or conditions, not sensations or motives 
– constitute no more basically private activity in human beings that does directive 
”thinking.” The use of a road map enables us to make our way from San Francisco to 
New York with precision; the reading of Kafka’s novels enables us to form a distinct and 
well-defined attitude toward bureaucracy. We acquire the ability to design flying planes 
in wind tunnels; we develop the capacity to feel true awe in church. A child counts on 
his fingers before he counts ”in his head”; he feels love on his skin before he feels it ”in 
his heart.” Not only ideas, but emotions too, are cultural artifacts in man. (Geertz 1973, 
81, kursiivi omani.)

Pelot, vaikka pohjautuvatkin biologiaan, ovat kulttuurisidonnaisia. Ja, kuten jatkossa 
osoitan, analysoimani trooppi osallistuu siihen toimintaan, jolla erityisesti pelkoa ja 
ahdistusta kulttuurisina artefakteina tuotetaan, ylläpidetään ja muokataan uusiin yh-
teisöelämää ylläpitäviin tai muulla tavoin sitä sääteleviin tarpeisiin.32

Kuten jo aiemmin totesin, siirryn työssäni whitemaisista universaaleista katego-
rioista erityiseen. Mutta yllä hahmotellut tavat hahmottaa kuolevan saiturin troopin 
mahdollisia merkityksiä ovat sinällään vielä varsin yleisluontoisia. Määrittelyä on 
mahdollista tarkentaa edelleen arkeen ja fiktioon sisältyvien hienovaraisten valtapeli-
en (tai niiden jälkien) ja toisaalta sosiokulttuurisen uudelleenneuvottelun, vaihtojen ja 
neuvottelujen tematiikan kautta. Tällöin kuolevan saiturin trooppi on ymmärrettävä 
erityisesti juuri kulttuuripoeettisessa mielessä. Selvennän asiaa viittaamalla H. Aram 
Veeserin muotoilemiin, kuuluisiin ja usein siteerattuihin kulttuuripoeettisen lähesty-
mistavan toimintaperiaatteisiin. Näiden periaatteiden kautta lähestymistavan tutki-
mustoimintaa paljolti määrittävät, mutta yksittäisten tutkimusten tasolla usein julki-
lausumattomat asetetaan ainakin jonkinlaiseen helposti tarkasteltavaan muotoon, ja 

32 Kuolemanpelkoa ja ylipäätään pelkoja kulttuurisesti määräytyneinä tunnetiloina etenkin Yhdys-
valloissa mutta myös ylipäätään länsimaisessa kulttuurissa on viime aikoina analysoinut WTC-iskujen 
jälkimaineissa Joanna Bourke. Bourken Fear: A Cultural History (2005) on kiintoisa etenkin siksi, että 
myös siinä nähdään vahva vuorovaikutussuhde representaatioiden sisäisen logiikan ja syvempien, pelon 
kulttuuristen ja siten historiasidonnaisten ”kielten” välillä.
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samaa voi sanoa myös itse valitsemastani saiturin troopista. Toimintaperiaatteita on 
viisi, ja ne kuvaillaan seuraavasti. Lähestymistapa 

[...] really does assume: 1) that every expressive act is embedded in a network of 
material practices; 2) that every act of unmasking, critique, and opposition uses the 
tools it condemns and risks falling prey to the practice it exposes; 3) that literature and 
non-literary ”texts” circulate inseparably; 4) that no discourse, imaginative or archival, 
gives access to unchanging truths or expresses unalterable human nature; and 5) that a 
critical method and a language adequate to describe culture under capitalism participate 
in the economy they describe. (Veeser 1994, 2.)

Tämä tutkielman anastaa (asiaankuuluva termi appropriate; vrt. esim. Greenblatt 
1988, 9) itselleen Veeserin periaatteet ja hyödyntää niiden muotoa ja dynamiikkaa sen 
tarkastelemiseen, miten valitsemani kuolevan saiturin trooppi liikkuu erilaisten sosi-
okulttuuristen ja kaunokirjallisten ympäristöjen lävitse. Tässä tutkielmassa esitetään, 
että etenkin moderneissa ympäristöissä

1) Jokainen sellainen lausuma, jossa kuolevan saiturin trooppi on osallisena, on sy-
vällisesti juurrutettu materiaalisten käytänteiden verkostoihin. Täten ne toimin-
ta- ja puhetavat, ja taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset viitekehykset, joilla ih-
miset kulloinkin tulkitsevat omaa elämäänsä ja ympäristöään ja joiden kautta 
he tekevät elämäänsä ohjaavia valintoja, määrittävät perustavanlaatuisella tavalla 
troopin kulloistakin merkitysavaruutta.

2) Jokainen tässä tutkielmassa analysoitu kuolevan saiturin troopin ilmenemis-
muoto neuvottelee uusiksi tai jopa kääntää ylösalaisin edeltävän, mutta on sa-
malla itsekin alisteinen sille paljastamisen, kritiikin ja vastustamisen mahdolli-
suudelle, joka troopin merkityspotentiaali sisältää. 

3) Kuolevan saiturin troopin kiertokulku sosiokulttuurisessa todellisuudessa ja his-
toriallisissa jatkumoissa ei tee eroa kaunokirjallisten, muiden kirjoitettujen teks-
tien ja ei-kirjallisten ”tekstien” välillä. Trooppia määrittää vaivaton, taukoama-
ton liike erilaisten diskursiivisten ja institutionaalisten raja-aitojen ylitse. Tästä 
syystä sen jäljittämiseen ei voida soveltaa perinteisen alluusioihin ja sitaatteihin 
perustuvan, tiukasti kirjallisuusinstituution sisäisen kirjallisuudentutkimuksel-
lisen lähestymistavan työvälineitä. Yksityiskohtaisesti raportoitavissa olevan ge-
nealogisen tutkimuksen sijasta troopin etenemistä on kuvattava vastaavuuksien, 
sukulaisuussuhteiden ja resonanssin käsitteiden avulla. 

4) Vaikka valittu trooppi käsitteleekin kuolemaa ja kuolemista, se itsessään, tai 
mikään sitä hyödyntävä diskurssi, ei takaa pääsyä muuttumattomiin totuuksiin 
kuolemasta tai kuolemanpelon luonteesta. Mikään tällainen instanssi ei myös-
kään kykene ilmaisemaan mitään pysyvää ihmisluonnosta tai ihmisenä olemi-
sesta suhteessa kuolemaan tai mihinkään muuhun. Troopin sisältämä tiedolli-
nen ulottuvuus on luonteeltaan avoimen tulkinnallista, väistämättömän aika- ja 
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paikkasidonnaista, joskaan tämä ei välttämättä ilmene sen välittömässä käyt-
töyhteydessä tietämistä koskevana ehtolausekkeena.

5) Vaikka kuolevan saiturin trooppi on syntynyt (pääosin) esikapitalistisessa ta-
lousjärjestelmässä ja vaikka sen avulla hyökätään usein kapitalistisen järjestel-
män epäkohtia vastaan, viimeksi mainitun järjestelmän osana se on kuitenkin 
väistämättä alisteinen niille samoille lainalaisuuksille, joita se toistuvasti ainakin 
pintatasolla kritisoi. Pysyäkseen hengissä troopin on oltava akuutisti puhuttele-
va, eli toisin sanoen sen on osallistuttava sosiaalisen energian kiertokulun mark-
kinoille.

Kulttuuripoeettisessa käsittelyssä ei ole mahdollista löytää todellisuudesta sellaista 
kiintopistettä, joka suhteuttaisi kaikki tulkinnat itseensä ja jollakin tapaa asettaisi ne 
lopulliseen perspektiiviin. Identiteetti, tulkinta ja merkitys ovat olemassa vain pro-
sessina, eikä niihin tarrautuminen tuota sen enempää tulosta kuin saiturin tarrautu-
minen rikkauksiinsa. Kulttuuripoeettisesti ymmärrettynä intertekstuaalisuus ei kata 
vain tekstin tuottamiseen liittyviä vaihtoja ja neuvotteluja, vaan myös sen vastaanoton 
yhteydessä tapahtuvaa toimintaa, vuorovaihtoja tulkitsijan identiteetin, ympäröivän 
sosiokulttuurisen todellisuuden ja valitun tekstin välillä tilanteessa, jossa näitä kaikkia 
määrittää perustavalla tavalla liike ja muutos. Tälle vastakkaiset näkemykset diskre-
ditoidaan tavalla, jota tässä tutkielmassa voidaan kutsua – miksipä muuksikaan, kuin 
– nimenomaan saituruudeksi, jääräpäiseksi takertumiseksi sellaiseen, mikä menettää 
ajan myötä merkityksensä. 

1.7 työn rakenteesta

Tälle sivulle päättyvää varsinaista johdantolukua seuraa metodi- ja teorialuku. Pää-
asiallisten kohdetekstien systemaattista esittelyä ja niiden lähilukua harjoitetaan me-
todi- ja teorialuvussa esitettyjen suuntalinjojen pohjalta viidessä analyysiluvussa (luvut 
3–7). Aiempien lukujen tapaan nämäkin luvut jakautuvat rakennetta selkiyttäviin ala-
lukuihin. Tutkielman päättää yhteenveto (luku 8), jossa kertaan keskeiset löydökset. 
Lopuksi luvussa yhdeksän esitellään lähteet siten, että varsinaisten tutkimuskohteiden 
– viiden pääasiallisen tekstin, joille kullekin on omistettu oma analyysilukunsa – ja 
muiden kohdeteosten luettelot on esitetty erikseen. Samaten käyttämäni tutkimuskir-
jallisuus löytyy lähdeluvun yhteydessä oman otsikkonsa alta. 
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2 KOhtI KULttUUrIPOeettIStA yMMärryStä

Säilytän tässä yhteydessä eli työni metodi- ja teorialuvussa tietyn retorisen etäisyyden 
kulttuuripoeetikkoihin. Vaikka laskenkin itseni kulttuuripoeetikkojen joukkoon, pu-
hun tahallisesti myös ”heistä” ja ”heidän” metodeistaan, jotta tämän avoimen lähesty-
mistavan erityispiirteet nousisivat esiin.33

Kulttuuripoetiikka, kuten tämän tutkielman saiturin trooppikin, hyödyntää 
kammioiden ja avautumisen dialektiikkaa, sulkemisen ja rajojen, mutta myös toisaalta 
rajojen ylittämisen ja virtaamisen, purkautumisen ja raukeamisen retoriikkaa.34 Juuri 
tästä syystä kuoleman kulttuuri- ja sosiaalihistorian ja kaunokirjallisuuden välisen 
leikkauspinnan tapauksessa kulttuuripoeettinen lähestymistapa on hedelmällinen. 
Kuolema on alue, jossa olemme mitä suurimmassa määrin oman kulttuurisen viite-
kehyksemme vankeja. Suhteessa siihen yksilön vapaus ja sisäisen maailman autonomi-
suus ovat erittäin rajattuja juuri tavalla, jota kulttuuripoeettinen lähestymistapa pyrkii 
kaivamaan esiin ja analysoimaan.35 Kuolemasta puhuessamme ja kuolemaan liittyviä 
pelkoja käsitellessämme olemme sidottuja omaan historialliseen tilanteeseemme taval-
la, jonka aikasidonnaisuus on laajemmassa perspektiivissä tarkasteltuna hyvin suuri. 
Myöhäiskeskiaikainen kuolema muistuttaa vain etäisesti sitä, mitä elämän loppumi-
nen on meille. Representaatioiden tasolla yhtymäkohdat nykyajan vastaaviin ovat 
niin hajanaisia ja rikkonaisia, että voimme oikeastaan ainakin kulttuuripoeettisesta 
näkökulmasta puhua kahdesta toisistaan poikkeavasta ilmiöstä. Silti menneisyys ja 
nykyisyys eivät ole erotettavissa toisistaan.

33 Hylkään Stephen Greenblattin tavoin uushistorismin väljän käsitteen. Jatkossa olen yhdenmu-
kaistanut lähestymistavan nimen kulttuuripoetiikaksi etenkin yhdysvaltalaisten esikuvien yhteydessä 
– tämä saattaa aiheuttaa lukijassa hämmennystä silloin, kun siteerauksissa puhutaan uushistorismista. 
Etenkin vielä 1980-luvulla lähestymistapaan viitattiin toistuvasti myös tällä, nykyään jo vanhahtavalla 
nimikkeellä.
34 Kyse ei ole varsinaisesti erityisestä diskurssista, vaan tietyntyylisistä retorisista tyylikeinoista. Täs-
sä tutkielmassa ”retoriikka” nähdään käsitteellisesti diskurssin käsitettä avoimempana. Se kattaa tyy-
livalinnat hyvin laajassa merkityksessä, kattaen etenkin suostuttelun ja kielellisen vakuuttelun alueen 
erotuksena sisällöllisistä piirteistä (viimeksi mainitun sisäinen logiikka taas on enemmän diskurssin 
käsitteen aluetta).
35 En tarkoita tällä yksinomaan sitä erittäin konkreettista vapaudenriistoa, psyykkisen olemassaolon 
lakkaamista ja ruumiillisen autonomian täydellistä hajottamista, jonka kuolema biologisena tapahtu-
mana aiheuttaa yksilölle. Kuolema toki on tätäkin: esimerkiksi Everyman-moraliteetissa se represen-
toidaan sadistisen kuoleman personifikaation kykynä ja haluna tuhota näytelmän päähenkilön elämän 
(maallinen) kokonaisuus. Pikemminkin puhun kulttuurisesta viitekehyksestä.



52 Mikko Kallionsivu

Tämä työ ei varsinaisesti kartoita mitään laajaa kuolemankulttuurin kaarta. Koska 
kulttuuripoetiikka hyökkää (leikkisästi) suuria kertomuksia vastaan, sen piirissä ei 
voi oikeastaan esittää yleisluentoja laajoista kokonaisuuksista muuten kuin avoimen 
tulkinnallisella tasolla. Suuret kertomukset ovat kuolleet. Niiden henkiin herättämi-
nen, samoin kuin ylipäätään menneisyyden henkiin herättäminen, on foucaultlaisit-
tain painottuneiden kulttuuripoeetikkojen mielestä aina erittäin makaaberia toimin-
taa. Tämä johtuu siitä, että menneisyys on tavoittamattomasti mennyttä. Silti sitä 
lähestytään innokkaasti:

[T]he wish of the anecdotalist may always have been to revivify, to bring something 
back to life that had been buried deep in oblivion, and Foucault often underlined the 
macabre implications of that wish: the revived creature comes back in the agony of 
its death throes. This sensationalism, this striving after ”terror and awe”, produced a 
heightened sense of being on the extremities of the historically knowable, at the very 
edge of what we could know, cognitively, about the past. (Gallagher & Greenblatt 2000, 
70–71.)

Se, mitä kulttuuripoeetikko (tai, tässä yhteydessä menneisyyden hajanaisia fragment-
teja penkova ”anekdotalisti”), tuo lukijan näkyviin, tuskin kykenee seisomaan omilla 
jaloillaan. On epävarmaa, onko esiin kaivettu olento edes hengissä. Samalla kuitenkin 
ruumista tyrkitään ja retuutetaan estoitta, nostaen innokkaasti esiin sen ambivalentin 
olotilan. Historiantutkimus nähdään loppujen lopuksi haudanryöstönä. Kulttuuri-
poeetikot tunkeutuvat alueille, jotka perinteisesti on jätetty lepäämään rauhassa. He 
häpäisevät hautojen monumentaalisen rauhan. Samalla levon tyyssija sotketaan niin, 
ettei siellä enää voi liikkua nostalgisen ja rauhallisen tunnelman vallitessa. Siloteltujen 
muistomerkkien pintaa koristavat räävittömien jälkistrukturalistien graffitit, joissa ju-
listetaan objektiivisen historiantutkimuksen ja suurten suuntalinjojen vetämisen val-
heellisuutta. Ruumiit on kiskottu esiin ja asetettu häthätää katettuun kahvipöytään, 
elävien joukkoon. Poleemisesti – ja työni teemoille osuvasti – voitaisiin myös puhua 
teorian kuolemasta. Todellisuudessa kuitenkin teoria, samoin kuin historiankirjoitus, 
elää ja voi hyvin, mutta sitä leimaa tahallinen ja juhlittu moniäänisyys.

Todellinen, objektiivinen menneisyys on suljettu maailmamme ulkopuolelle. 
Yksilö taas on suljettu tämän hetkisen sosiokulttuurisen todellisuuden sisään. Pääsyä 
häkin tai oikeastaan tiukasti lukitun kammion ulkopuolelle ei ole mahdollista löytää 
(tai jos onkin, vihjaaminen toisenlaisen kulttuurisen mallin olemassaolosta on varsi-
naisen analyysin tasolla lähes huomaamatonta). Paradoksaalista tästä kaikesta tekee 
se, että vaikka kulttuuripoetiikka kohdistaakin katseensa niihin lukemattomiin, 
jopa loputtomiin muotoihin, joilla ympäristö muokkaa, rajoittaa ja (perinteisemmäs-
tä humanistisesta näkökulmasta) jopa mitätöi yksilöä, se on itsessään tahallisen avoin 
kirjallisuudentutkimuksellinen lähestymistapa. Vaikka kulttuuripoetiikka rajoittaa 
menneisyyttä koskevien yleistävien luentojen mahdollisuutta, se tekee tämän uudenlai-
sen avoimuuden nimissä. Jotta ymmärrämme tätä rajaamisen ja avoimuuden, kammioi-
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den ja rajojen rikkomisen dialektiikkaa, on seuraavaksi perehdyttävä siihen tyylioppiin, 
jonka kautta ja jonka avulla kulttuuripoeetikot tekevät omaa työtään.

2.1 esikuvia ja pesäeroja: Gadamerista, 
perinteestä ja sitoutumattomuudesta

Kulttuuripoetiikan heterogeenisyys selitetään usein sen teoriaa koskevan vaitonaisuu-
den kautta.36 Kulttuuripoetiikkaa käsittelevissä analyyseissä on tullut tavaksi todeta 
heti alkuun, että sen harjoittajat ovat haluttomia kuvailemaan tutkimusotettaan.37 
Kieltämisen retoriikka on oikeastaan olennainen osa koko lähestymistapaa – ainakin 
hyvin käytännönläheisesti ymmärrettynä, kielellisten tyylikeinojen tasolla. Harjoit-
tajat kuvaavatkin liikkeen sen keskeisen oppi-isän, Theodor Adornon hengessä ensi-
sijaisesti sen kautta, mitä se ei ole.38 Tällaiseen retoriikkaan on syytä ottaa kriittinen 
kanta. Tutkimus ei elä tyhjiössä. Kulttuuripoetiikan pohjaoletukset ovat sijoitettavissa 
tarkasti kirjallisuustieteen kentälle. Lisäksi aihetta on lähestytty innokkaasti myös ul-
koapäin. Kulttuuripoetiikasta on kirjoitettu niin paljon, että tämän metakorpuksen 
kokoaminen ja analysointi olisivat jo itsessään sovelias väitöskirjan aihe.39 Lisäksi, 
vaikka tiettyä teoriakielteisyyttä ei ole haluttu suoraan kyseenalaistaa, kuvailun puut-
teen myytti alkaa murtua myös sisältäpäin. Maineikkaimmat kulttuuripoeetikot ovat 
nimittäin viimeisten parin vuosikymmenen aikana alkaneet ruotia omaa lähestymis-
tapaansa hyvinkin analyyttisesta näkökulmasta (mm. Gallagher & Greenblatt 2000; 
Greenblatt & Payne 2005). 

36 Teoria isolla alkukirjaimella on siis kuollut, mutta tutkimus elää ja voi hyvin. Tieteessä suuret 
kertomukset ovat ehkä menneisyyttä, mutta historian- ja kirjallisuushistorian tutkimus liikkuu kohti 
tulevaisuutta. Stephen Greenblatt itse kutsuu lähestymistapaa ehkäpä hieman diivaillen ”liikeradaksi” 
(trajectory), vastakohtana kiinteälle joukolle uskomuksia ja periaatteita (Greenblatt 1990, 3).
37 Tässä(kin) suhteessa erityisen hyvänä johdatuksena kulttuuripoetiikkaan toimivat lähestymista-
van kärkinimien omista metodiartikkeleista koostuvat kokoomateokset The New Historicism (1989) ja 
The New Historicism Reader (1994), toimittajanaan H. Aram Veeser. Artikkelien toistuva teema on juu-
ri kieli poskessa tuotettu Suuren Teorian kieltäminen.
38 Klassinen esimerkki Adornon hegeliläisestä metodista, ks. Theodor W. Adorno, Negative  Dialectics 
(1999).
39 Tämän tutkielman yhteydessä moisen valtaisan keskustelun referoiminen ei ole tutkielman 
laajuuden ja tavoitteiden kannalta oleellista. Yrityksiä kattavaksi esitykseksi, ks. esim. jo osittain 
vanhentunut Brook Thomasin The New Historicism and other OldFashioned Topics (1991). Erityisesti 
yksityiskohtaista pohdintaa liikkeen johtohahmon metodista ja teoreettisista lähtökohdista, ks. Jürgen 
Pieters, Moments of Negotiation: The New Historicism of Stephen Greenblatt (2001). Pietersin monografian 
kattavuus, suuntauksen teoriapohjan pikkutarkka konstruointi, ei kuitenkaan tyhjentävyydestään 
huolimatta välttämättä korvaa ajoittaista puisevuutta ja suuntauksen radikaalin hengen analyysin 
puutetta.
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Kyse on avoimesta antropologis-kielifilosofisesta ja samalla teoriakriittisestä 
asennoitumistavasta. Monissa tapauksissa viittaaminen teoreettisiin esikuviin on niin 
hienovaraista, että voi puhua pelkästä resonanssista. Jotakin keskustelua hyödynnetään 
siten, että yhteys aukenee vain asiayhteyden tunteville.40 Risteilevät yhteydet vanhem-
paan perinteeseen nähdään väistämättöminä, eräänlaisina akateemisina perhesuhteina. 
Mikään ihmisen tuottama kun ei synny tyhjästä, vaan pohjautuu johonkin aiemmin 
luotuun, eikä aivan kaikkea tarvitse siten selittää puhki tai luoda alusta alkaen uudel-
leen. Valittu kieli on jo omanlaisensa muisti. Näissä suhteissa ohittamaton esikuva 
on Hans-Georg Gadamer (1900–2002). Jo hänen pääteoksensa nimi, Wahrheit und 
Methode (1960), viittaa ironisesti teoksen kielifilosofisiin painotuksiin.41 Gadamer 
näkee, ettei ole olemassa mitään menetelmää (Methode), jolla päästäisiin totuuden 
(Wahrheit) tai tarkalleen ottaen oikean tulkinnan luo. Kieli kun ei ole pelkkä työkalu, 
vaan jotakin joka on ihmisenä olemisen keskiössä – ihmisyyden medium, niin sanotus-
ti. Ihminen elää kielessä. Kieli myös edellyttää vuorovaikutusta ja siten historiallinen, 
itsetietoinen subjekti syntyy ja määrittyy, aina historiallisia rajoituksiaan myöden, vasta 
vuorovaikutuksen kautta:

In fact history does not belong to us; we belong to it. Long before we understand ourselves 
through the process of self-examination, we understand ourselves in a self-evident way 
in the family, society and state in which we live. The focus of subjectivity is a distorting 
mirror. The self-awareness of the individual is only a flickering in the closed circuits of 
historical life. That is why the prejudices of the individual, far more than his judgments, 
constitute the historical reality of his being. (Gadamer 2004B, 278. Kursiivi alkuperäinen.)

Asiaankuuluvasti kieli on Gadamerille myös universaalia. Tämä radikaali näkemys on 
keskeinen myös kulttuuripoeetikoille: kielen ulkopuolella ei ole mitään ainakaan sii-
nä mielessä, että kieli kattaa kaiken inhimillisen. Mutta kaikkein eniten valitsemaani 
lähestymistapaan on vaikuttanut Gadamerin ydinajatus hermeneuttisesta kehästä eli 
siitä, että kokonaisuuden ymmärtäminen lähtee aina yksittäisestä. Hermeneuttisen ke-
hän ajatukseen kuuluu, että ennakkonäkemys ohjaa kasvavaa ymmärrystä. Tämä luo 
pohjan, joka tarkentuu ja tarvittaessa muuttuu tiedon määrän kasvaessa. Hermeneut-
tinen kehä on jatkuva tulemisen tila, jossa tuntematon on muuttumassa tunnetuksi. 
Sanottu pätee niin tapaamme ymmärtää todellisuutta historiallisina subjekteina kuin 
myös paikkaamme laajemmassa kokonaisuudessa – tai ymmärrykseemme tällaisesta 
paikasta. Ihmistieteet eivät koskaan tutki ihmistä ”sinällään”, mikä olisikin gadameri-

40 Tällainen resonanssi ilmenee itselläni etenkin luvussa seitsemän, jossa temaattisesti keskeinen 
Theodor Adornon hahmottelema ja nimeämä autoritäärisen persoonallisuuden käsite toimii pikem-
minkin lähtölaukauksena totalitarismia sivuavalle William Goldingin tuotannon ja ajatusten analyy-
silleni, kuin sen varsinaisena aiheena.
41 Hyvänä yhteenvetona kielifilosofin ajatuksista kannattaa lukea Hans-Georg Gadamer, Herme
neutiikka: Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa (2004A). Lainauksen lähteenä käytän Gadamerin 
käännettyä teosta Truth and Method (2004B). 
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laisessa hermeneutiikassa mahdotonta. Ihmistieteet tuottavat ja tarkastelevat kriittises-
ti ihmisestä välitettyä, alati kehittyvää kulttuurista ja historiallista tietämystä. Kyseessä 
on päättymätön ja silti ohittamattoman tärkeä prosessi, jonka läsnäolo tulee tiedostaa. 
Niin tutkija itse, kuin myös häntä edeltäneet, historiankirjoitukseen ja kollektiiviseen 
ymmärrykseemme jälkeensä jättäneet inhimilliset toimijat, ovat osa tätä jatkuvaa tul-
kinnan ja uudelleentulkinnan ketjua.

Kaiken edellä sanotun ohella valitsemani lähestymistapa on omaksunut myös 
Gadamerin hahmotteleman tutkimuseetoksen. Puolueettomuus, objektiivisuus ja 
arvovapaus ovat sinällään tavoiteltavia, mutta loppujen lopuksi kuitenkin tavoitta-
mattomia ideaaleja, joita hermeuttisessa kehässä liikkuva humanistinen tutkija ei voi 
saavuttaa. Tulkitsija sisältyy väistämättä tulkittavaan. Valtaintressien tunnistami-
nen ja esimerkiksi yleisen mielipiteen vaikutus on tiedostettava, mutta viime kädessä 
tutkija itse, oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa avulla, vastaa valinnoistaan ja 
painotuksistaan. Omien ennakkoluulojen voittaminen, samoin kuin tutkimuskohtei-
den valintaa ja tulkintaa ohjaavien soveliaisuussääntöjen ja normien ylittäminen, on 
tärkeää. Ja koska gadamerilainen hermeneuttinen ymmärrys ei ole koskaan valmista, 
tuottaa tutkija kaikkien ihmisten tavoin ”vain” tiettyä, yhdenlaista tulkintaa. Tämä ei 
kuitenkaan tee esimerkiksi menneisyyden kirjallisuutta, tapahtumia ja ihmisiä koske-
vista akateemisista, kulttuuripoeettisista tulkinnoista arvottomia – päinvastoin. Juuri 
tätä kautta kokonaistietämyksemme kasvaa, vaikka osa tutkimuksen johtopäätöksistä 
myöhemmin hylättäisiinkin.

Kulttuuripoeetikot hyödyntävät marxilaisen yhteiskunta- ja taideteorian piirissä 
aiemmin kehitettyjä käsitteitä, mutta samalla myös kyseenalaistavat ne. Yhdysvalta-
laisesta antikapitalistisesta liberalismista ponnistava Stephen Greenblatt esittää kuulu-
vansa antieurooppalaiseen, poliittisesti – ehkä jopa osoittelevan – sitoutumattomaan 
ajattelumaailmaan: 

To a considerable extent, in American universities critical affiliations like new historicism 
or deconstruction or now even Marxism are not linked to systematic thought. (They 
are like our political parties, confusing to Europeans because they are important but 
ideologically evasive and inconsistent.) It is possible in United States to describe oneself 
and be perceived as a Marxist literary critic without believing in the class struggle 
as the principal motor force in history; without believing in the theory of surplus 
value; without believing in the determining power of economic base over ideological 
superstructure; without believing in the inevitability, let alone the imminence, of 
capitalism’s collapse. […] Does this mean that new historicism is a completely empty 
term, its relative success due entirely to the felicitous conjunction of two marketable 
signs, ”new” and ”ism”? I think not, thought it will not do to exaggerate its coherence 
(nor am I overly sympathetic to calls for its systematization). (Greenblatt 1990, 3.) 
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Greenblatt hyödyntää erityisesti kulttuurimaterialistista näkemystä yhteiskunnallisten 
tuotantosuhteiden vaikutuksesta siihen, millaista taidetta tiettynä aikana tuotetaan.42 
Hän kuitenkin kieltää samalla esimerkiksi luokkataistelun dynamiikan a-historiallise-
na voimana. Greenblattin mukaan kirjallisuudentutkimus ei saa muuttua pelkästään 
teoreettisen mallin reunahuomautuksiksi, oli sitten yllä mainittu marxilainen kirjalli-
suudentutkimus, psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus,43 tai mikä tahansa muu-
kin voimakkaan teorialähtöinen lähestymistapa.44 Eikä hän ole edustaja, jolle tämän-
kaltainen pragmaattisuus, keskustelun palauttaminen antropologian kautta ihmisten 
omiin tulkintoihin koetusta todellisuudesta (eikä niinkään johonkin kaiken selittä-
vään yliteoriaan), on motivoiva voima. 45 

Toki tulkintojen poliittisuuttakaan ei voi ohittaa. Ideologia muodostaa väistämät-
tä pohjan tavoille, joilla hahmotamme maailmaa. Ideologia syntyy kollektiivisesta 
tarpeesta representoida ympäröivää maailmaa ja kokemisen tapoja merkityksellisesti. 
Sen taustalla on kulttuurille ominainen tapa luoda symboleita, ja se liittyy väistämät-
tä tiettyihin, ajan myötä muuttuviin kulttuurisidonnaisiin tavoitteisiin, valtaryhmit-
tymiin ja intresseihin. Tietyt instituutiot pitävät yllä tiettyä ideologiaa ja elävät sekä 
kuolevat tämän ideologian myötä. Tällainen oli esimerkiksi katolinen kirkkoinsti-
tuutio, jonka toiminta jäsentää perustavanlaatuisesti luvussa kolme tarkastelemaani 
Everyman-moraliteettia.46 Kuten jatkossa osoitan, moraliteetin uudentama ideologia 

42 Minän muokkaamisen, identiteettien reunaehtojen ja uuden nousevan kapitalistisen järjestelmän 
välistä vuorovaikutusta työssään analysoinut Greenblatt näkee kapitalistisen järjestelmän olevan kes-
keinen, tuottava vaikutin modernin itsereflektiivisen subjektin synnyssä. Tätä näkemystä hyödynnän 
esimerkiksi luvussa kuusi tulkitessani Dickensin tuotantoa varsin vapaasti tulkiten, tahallisen intentio-
harhaisesti hänen viktoriaanisen ”paternalistis-yrittäjäkeskeisen” persoonallisuutensa kautta.
43 Kuten jo johdannossa ilmenee, turvaudun psykoanalyyttiseen kirjallisuudentutkimukseen kuole-
manpelon käsittelemisen yhteydessä, kritisoiden kuitenkin samalla etenkin esimoderneissa yhteiskun-
nissa toimimatonta freudilaista ydinperhekeskeistä psykoanalyysiä valheellisesta a-historiallisuudesta.
44 Kulttuuripoeettinen liikerata johtaa Greenblattin mukaan poispäin amerikkalaisen formalismis-
ta, jonka vastaliikkeeksi se syntyi, keräten voimaa erityisesti sellaisista teoreetikoista kuten Raymond 
Williams ja Michel Foucault, temmaten omaan pyörteeseensä myös esimerkiksi Mihail Bahtinin esit-
tämiä näkemyksiä, mutta vedoten kaiken aikaa kuitenkin ensisijaisesti amerikkalaiseen pragmaattisuu-
teen. ”[T]he intellectual course of which I speak points less to a doctrine, cobbled together out of a set of 
what an English publishing house calls ‘modern masters,’ than to a shared life experience.” (Greenblatt 
1990, 3–4.)
45 Lähestymistapa on toki käytännössä paljossa velkaa marxilaisille yhteiskunta- ja kulttuuriteoreet-
tisille ajattelijoille. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kyseessä on marxilaisesta ideologiateoriasta 
hyvin summittaisesti valikoituja aineksia. Tietty materiaalisten vaikutteiden etualaistaminen – jopa 
raadollisuuteen asti – lienee keskeisin anti. Marxilainen tradition vaikutus kirjallisuudentutkimukseen 
ylipäätään, ks. esim. Eagleton (1976) sekä Williams (1977).
46 Kaikkea muuta kuin pyyteettömästä ideologiasidonnaisuudesta todistaa osaltaan myös se esimer-
kiksi se suorastaan klassisella tavalla liberaalihumanistinen, keskiluokan etuja ajava yhteiskunta- ja ih-
miskäsitys, joka on hyvin selkeästi luettavissa Charles Dickensin sinällään hyvin radikaaleja yhteiskun-
nallisia näkemyksiä propagoivasta tuotannosta. Ideologioiden historiasidonnaisuudesta todistaa taas 
osaltaan luvussa kuusi analysoimani Goldingin varhaistuotannosta luettavissa oleva, toisen maailman-
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kuitenkin murtuu Englannissa protestanttisen reformaation myrskyissä. Everyman, 
perinteisen uskonnollisen teatteri-instituution myötä, menettää ideologisen kantavuu-
tensa ja muuttuu aikalaisten silmissä muodoltaan arkaaiseksi. Samalla nouseva kaupal-
linen teatteri-instituutio, joukoissaan myös Christopher Marlowe Doctor Faustus 
-näytelmällään, hyödyntää perinteisen uskonnollisen näytelmän muotokieltä ja siinä 
keskeistä saiturihahmoa uusiin tarkoituksiin. Jälkistrukturalistisessa katsannossa 
inhimillinen merkityksenanto ei voi olla pyyteetöntä sen enempää kuin a-historiallista-
kaan. Tämä implikoi väistämättä myös tietynlaista arvorelativismia. Parhaiten kaiken-
kattava ideologisuus paljastuu tutkimalla sen murtumakohtia. Tässä tutkielmassa tämä 
tehdään esimerkiksi juuri vertailemalla yllä mainittuja moraliteettia ja sen muotokiel-
tä hyödyntävää renessanssitragediaa. Kummastakin paljastuu kokonainen maailmas-
sa olemisen ja siitä poistumisen eetos – toinen syntyvaiheissaan, toinen jo puolittain 
hautaan astuneena. Samalla paljastuu, ettei modernimpaa yksilökäsitystä edustava 
Doctor Faustus välttämättä edusta etenkään kuoleman kohtaamisen suhteen edellistä 
parempaa ideologiaa, vaan ainoastaan uudenlaista.

Ideologia ymmärretään kulttuuripoetiikassa laajasti, eikä esimerkiksi pelkästään 
luokkataistelun välineenä, patriarkaatin hallintakoneistona tai valtaapitävän eliitin 
ylhäältä päin pakottamana elämisen, kokemisen ja selittämisen tapana. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät vallankäytön (sekä vallan väärinkäytön) ja ideologian 
kysymykset olisi sidoksissa toisiinsa. Yhteiskuntatieteilijän harrastama ideologiakri-
tiikki ei ole varsinainen päämäärä, vaan vain osa tutkimusprosessia, joka pyrkii lisää-
mään sinällään positiiviseksi nähtyä moniäänisyyttä. Enemmän kuin laajamittaisen 
konstruktion luominen tietyistä yhteiskunnallisista olosuhteista kulttuuripoeetikko-
ja kiinnostaa vallan ja identiteettien sinällään kuolemanvakava estetiikka taiteessa ja 
muissa kulttuurituotteissa, minän ja ulkoisten pakotteiden jatkuva, aina vain uusia 
muotoja synnyttävä piirileikki. Etenkin erotuksena brittiläisestä kulttuurimaterialis-
mista kulttuuripoeetikot ovat pääsääntöisesti haluttomia tuottamaan avointa, itsetar-
koituksellista ideologia- ja yhteiskuntakritiikkiä.47 He operoivat esteettisesti painot-
tuneen diskurssianalyysin suunnassa; ideologiakritiikki toimii diskurssianalyysin 

sodan jälkeen yleisesti englannissa jaettu konservatiivinen pettymys liberaalin yhteiskuntajärjestyksen 
tarjoamaa lupausta kohtaan.
47 Lähestymistavan brittiläinen haara – tai sukulaissuuntaus – eli kulttuurimaterialismi (cultural 
 materialism). Tässä tutkielmassa, kuten jo edelläkin ohimennen todettua, rajaan mielenkiintoni kui-
tenkin lähinnä amerikkalaiseen haaraan, jota luonnehtii suurempi epäpoliittisuus ja voimakkaat ant-
ropologiset vaikutteet. Amerikkalaista haaraa kutsutaan nykyään enimmäkseen nimikkeellä kulttuu-
ripoetiikka (cultural poetics), ja perinteisempi uushistorismi-nimike on alkanut viitata yhä enemmän 
väljästi sekä kulttuuripoetiikkaan että kulttuurimaterialismiin, sen kummemmitta ideologisitta pai-
notuksitta. Kulttuurimaterialismin katsotaan usein saaneen alkunsa Raymond Williamsin jo maini-
tusta teoksesta Marxism and Literature (1977). Kulttuurimaterialismin tunnetuimpia edustajia ovat 
esimerkiksi Jonathan Dollimore ja Alan Sinfield, joiden vuonna 1984 alun perin julkaistu teos Political 
 Shakespeare: Essays in Cultural Materialism (2000) toimii edelleenkin esikuvana suuntauksen harjoit-
tajille.
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pohjana eikä tutkimuksen varsinaisena päämääränä (vrt. esim. Gallagher & Greenblatt 
2000, 9).48

2.2 Keskeisiä taustavaikuttajia: raymond 
Williams ja Michel Foucault

Ihminen on siis aina sidottu välittömään ympäristöönsä lukemattomin sitein, eikä nii-
den ratkominen ole koskaan helppoa tai edes välttämättä mahdollista. Olen pyrkinyt 
edellä tekemään pesäeroa kulttuurimaterialistien ja kulttuuripoeetikkojen välillä. Yh-
dysvaltalaisessa tutkimustyössä kulttuurimaterialismin vaikutus on yleensä epäsuoraa, 
mutta silti on mainittava yksi yhdistävä taho. Raymond Williams, kulttuurimateria-
lismi-käsitteen isä, on vahva taustavaikuttaja kulttuurisista minä- ja valtapelianalyy-
seista välillä suorastaan fetissinomaisesti kiinnostuneille kulttuuripoetiikoille. Kuten 
tässäkin tutkielmassa, Williamsin käsittelyssä kulttuuri ei ole uskomusten ja merkitys-
ten kiinteä tai totaalinen kokonaisuus. Kulttuuri on representaatioiden ja tulkintojen 
dynaaminen prosessi. Se on jatkuvasti uudistuva, perustavanlaatuisesti moniarvoinen 
ja -muotoinen muodostelma, jossa kaikkein staattisimmalta vaikuttavia merkityksiä 
vastustetaan.49 Hegemoniset näkemyksetkään eivät ole lopuksi vallitsevan kulttuurin 
– kulttuuristen toimijoiden ja valtaryhmittymien – itsensä vallassa, vaan vain tietyssä 
tilanteessa tiettyjen tahojen hetkellisesti hyödynnettävissä.50 Kaikki identiteetit, ins-
tituutiot ja tavat ovat jatkuvassa virtauksen tilassa, käymässä läpi arjen neuvotteluja ja 

48 Kulttuuripoeettisena käsitteenä diskurssianalyysi on toisin sanoen sen tutkimista, miten valitut 
tekstit, erityisesti juuri kaunokirjalliset tekstit, osallistuvat yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin liittyvi-
en hyöty- ja alistussuhteiden muodostumiseen ja ylläpitoon. Kulttuuripoeetikot arvioivat tekstejä siltä 
pohjalta, millä tapaa ja miksi ne tietyssä, (yleensä) alkuperäisessä ympäristössään hyödyntävät tiettyjä 
valtasuhteita koskevia diskursseja – tai pyrkivät kritisoimaan toisia vastaavia diskursseja. Usein tällais-
ten asetelmien purkamisella ei ole lainkaan välitöntä yhteyttä nykypäivään. Menneisyyden kadonnei-
den asetelmien rekonstruointi, vaillinainenkin, nähdään kritiikkiä tärkeämmäksi; kohdetekstien pu-
huttelevuuden analysointi on tärkeämpi tutkimusmotiivi kuin suora yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 
49 ”A lived hegemony is always a process. It is not, except analytically, a system or a structure. It is a 
realized complex of experiences, relationships, and activities, with specific and changing pressures and 
limits. In practise, that is, hegemony can never be singular. Its internal structures are highly complex, 
as can readily be seen in any concrete analysis. Moreover […], it does not just passively exist as a form of 
dominance. It has continually to be renewed, recreated, defended, and modified. It is also continually 
resisted, limited, altered, challenged by pressures not at all its own. We have then to add to the concept 
of hegemony the concepts of counter-hegemony and alternative hegemony, which are real and persistent 
elements of practise.” (Williams 1977, 112–113.)
50 Tästä asiaankuuluvana esimerkkinä on juuri se tätä tutkielmaa jäsentävä muutos, jonka länsimai-
nen kuolemankulttuuri on käynyt läpi viimeisen viidensadan vuoden aikana. Kuten jatkossa osoitan, 
kuolemaa koskevat merkitykset ovat kääntyneet päälaelleen, auktoriteettiuskoa, elämän väliaikaisuutta 
ja tuonpuoleista elämää korostavasta ajattelutavoista yksilön yksinäisyyteen kuoleman edessä, epätoivoi-
seen takertumiseen hupeneviin elinvuosiin ja näkemykseen kuolemasta olemassaolon loppuna.
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vaihtoja, sosiaalisen ja kulttuurisen tilaa jäsentävien merkitysten jatkuvaa kollektiivista 
ja henkilökohtaista uudelleenneuvottelua. Kirjallisuus on yksi niistä foorumeista, joissa 
sosiaalisia merkityksiä ja identiteettejä kaupataan ja vaihdetaan. Voimakkaan välittäjä-
mäisestä luonteestaan johtuen se on vieläpä erityisen kietoutunut näihin vaihtoihin ja 
neuvotteluihin. Williamsin kyseenalaistaakin näkemyksen kirjallisuudesta pelkästään 
omalakisena, esteettisenä luomisena.51

2.2.1 yksilö ja moderni valta

Kulttuuripoetiikka tasapainottaa Williamsin näkemyksiä esittämällä, että yksilöi-
den sosiokulttuurinen liikkumavara on sinällään hyvinkin rajallinen. Hegemonisten 
merkitysten vastustaminen nähdään pääosin yksilön oman toimivallan ulkopuolisena 
prosessina. Toki yksittäinen inhimillinen toimija voidaan nähdä katalyyttina histori-
allisille muutoksille. Sosiokulttuurinen matriisi on kuitenkin lopulta yksilöä rajaava 
kammio – se antaa rikkauksistaan huolimatta (lähes) ylittämättömät rajat sille, mikä 
on soveliasta ja etenkin mikä on ylipäätään sanottavissa ja kuviteltavissa. Tässä suhtees-
sa kulttuuripoetiikka on paljossa velkaa Michel Foucault’n ajatuksille. Tätä vaikutusta 
ei myöskään yleensä kielletä tai lievennetä ehtolauseilla. 

Foucault’n tyylinen näkemys kirjallisuudesta diskurssina korostaa sen prosessi-
luonnetta. Sosiaalisena ilmiönä kirjallisuus on erottamattomasti kytköksissä niihin 
mekanismeihin ja instituutioihin, jotka sekä mahdollistavat tiedon ja vallan kierron 
yhteiskunnassa että kontrolloivat tätä kiertoa. Kaunokirjallisuus, osaltaan, sekä rajoittaa 
yksilöä että osallistuu valtuuttavasti minuuksien tuottamiseen. Oleellista on huomata, 
ettei moderni valta niinkään pakota, vaan houkuttelee tarjoamalla sekä materiaalisia 
että symbolisia palkkioita sopeutumisesta. Tämän työn yhteydessä erityisen kuvaava 
on Foucault’n oma klaustrofobinen muotoilu identiteettien ja instituutioiden välisestä 
suhteesta teoksessa Discipline and Punish (1995, ransk. alkup. teos 1975):

Our society is one not of spectacle, but of surveillance; under the surface of images, one 
invests bodies in depth; behind the great abstraction of exchange, there continues the 
meticulous, concrete training of useful forces; the circuits of communication are the 
supports of an accumulation and a centralization of knowledge; the play of signs defines 
anchorages of power; it is not that the beautiful totality of the individual is amputated, 
repressed, altered by our social order, rather that the individual is carefully fabricated in 
it, according to a whole technique of forces and bodies. (Foucault 1995, 217, kursiivi 
omani.) 

51 Williamsin (1977) ohella hyvänä yleisesityksenä myös Eldridge (1994). Williams Greenblattin ja 
muidenkin lähestymistavan edustajien ajattelussa, ks. Pieters 2001, 164–167.
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Foucault, ja hänen vanavedessään kulttuuripoeetikot, näkevät monentasoiset lehmän-
kaupat erityisesti modernisaatiolle tyypillisenä piirteenä.52 Länsimaisen talouden 
rakettimainen nousu mahdollistui siksi, että tietty kehityskulku mahdollistivat sekä 
pääoman että (työ)väestön kasautumisen (accumulation); kummankin hallitsemiseen 
ja ylläpitoon tarvittiin aivan uudenlaisia, sekä materiaalisesti että symbolisesti kustan-
nustehokkaita (ja siten esimodernista näkökulmasta saiturimaisia) tekniikoita.53 Mo-
dernisaation myötä kehittyneiden identiteettien erikoisluonne on keskeinen kysymys 
tällekin tutkielmalle (ks. erit. Marlowe-luku 4), joskin ajoitan niiden ilmaantumisen, 
kehityksen ensiaskeleet ja -muodot renessanssikirjallisuuteen erikoistuneiden kulttuu-
ripoeetikkojen tapaan jo vuosisataa aiemmaksi kuin yllä siteerattu, erityisesti 1700-lu-
vusta tässä yhteydessä kiinnostunut Foucault.54

Oleellista on tämän tutkielman yhteydessä huomata, että liberaalihumanismin 
hellimä ajatus kasvaneesta yksilön vapaudesta modernisaation myötä onkin itse asiassa 
enemmän tai vähemmän pelkkä diskursiivinen harha. Vallankäyttö ja siihen liittyvät 
käytänteet ovat siirtyneet jäykän hierarkkiselle esimodernille yhteiskuntajärjestyk-
selle ominaisista julkisista spektaakkeleista – kuten luvuissa kolme ja neljä käsittele-
mäni rituaalinen kuoleminen ja tämän käytänteen asteittainen hiipuminen – yhä 
enemmän ihmisen sisälle, siihen diskursiiviseen tilaan, jonka miellämme jäsentävän 
syvintä olemustamme, minuuttamme. Täten kamppailu ”vapaudesta”, mitä ikinä 
se tarkoittaakin,55 on muuttunut vastaavasti yhä enemmän yksilöidentiteetin sisäi-
seksi taisteluksi, kamppailuksi sijoittaa itsensä mahdollisimman edulliseen asemaan 
kulttuurin symbolisessa matriisissa. Kuten Foucault’n kuuluisa muotoilu kuuluu, 
taistelu vapaudesta jatkuu, mutta sen melske on häivytetty arjen taustalle:

In this central and centralized humanity, the effect and instrument of complex power 
relations, bodies and forces subjected by multiple mechanisms of ‘incarceration’, objects 

52 Tosin myöhäismodernia voi tulkita myös Foucault’n ajatuksista poiketen paluuna tarkkailusta 
spektaakkelimaiseen valtaan; tällaista tulkintaa sivuaa Don DeLillon kaunokirjallinen analyysi nyky-
ajan kuolemankulttuurista ja akateemisesta elämästä, kuten osoitan postmodernin romaanin White 
Noise (1985) tulkinnan yhteydessä luvussa seitsemän.
53 ”In fact, the two processes – the accumulation of men and the accumulation of capital – cannot 
be separated; it would not have been possible to solve the problem of the accumulation of men without 
the growth of an apparatus of production capable of sustaining them and using them; conversely, the 
techniques that made the cumulative multiplicity useful accelerated the accumulation of capital. […] 
The growth of capitalist economy gave rise to the specific modality of disciplinary power, whose general 
formulas, techniques of submitting forces and powers, in short, ‘political anatomy’, could be operated in 
the most diverse political regimes, apparatuses and institutions.” (Foucault 1995, 221.) 
54 Foucault ja historiantutkimus, ks. esim. Poster (1982).
55 Foucault ei koskaan vastaa tähän hänelle niin keskeiseen kysymykseen; tässä tutkielmassa vapaus 
viittaa lähinnä kuoleman kohtaamisessa jollakin tavalla toimiviin, kulttuurisiin ja historiasidonnaisiin 
vastauksiin. Nämä mahdolliset, työni ulkopuolelle rajatut vastaukset on tiukasti erotettu essentialisti-
sesta kuolemaa koskevasta ”totuudesta”.
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for discourse that are in themselves elements for this strategy, we must hear the distant 
roar of battle. (Ibid., 308.)

Se, mistä Raymond Williams puhuu poliittis-retorisella ja universaaliuteen pyrkivällä 
tasolla, muuttuu Foucault’lla historiasidonnaiseksi kehitykseksi. Identiteettien tarkem-
pi säätely ja samanaikainen entistä suurempi sosiaalinen liike ovat ylipäätään tyypillisiä 
modernille maailmalle. Samalla kaikki tämä nähdään astetta negatiivisemmassa valos-
sa. Riippumatta yksittäisistä instituutioista ja valtakeskittymistä meille tyypilliset iden-
titeetin rakentumisen tavat ovat jo sinällään kontrolloivia. Tällaiseen yksilötasolla jo 
tavallaan valmiiksi hävittyyn kamppailuun keskityn erityisesti luvussa seitsemän, tar-
kastellessani Don DeLillon fiktiivisen akateemikon seikkailuja työmaailmansa ja kuo-
lemanpelkojensa symbolisissa, härnäävällä tavalla vaikeasti tavoitettavissa maailmoissa. 
Kuten jatkossa osoitan, White Noise voidaankin helposti lukea eräänlaisena parodisena 
kärjistyksenä kulttuurisesti rajoittavasta, mutta tiettyjen rajojen sisällä yksilön liikku-
mavapauden osalta jopa liian avoimesta myöhäismodernista56 todellisuudesta. Tässä 
todellisuudessa vapaus ei niinkään kilpisty ulkoisiin rajoitteisiin, vaan yksilön sisäiseen 
rakenteeseen, hänen (erityisesti kuolemaan liittyvän) tietämisensä tapoihin: itse yksi-
löidentiteetistä on tullut perimmäinen vankila tai kammio.

2.2.2 Foucault ja historia: performatiivisen, neuvottelevan vallan käsite

Kulttuuripoeetikkojen ohella myös muut jälkistrukturalistiset ajattelijat ovat ottaneet 
innokkaasti vastaan Foucault’n ajatukset kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisistä suh-
teista.57 Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut myös voimakkaan vastareaktion, jossa 
Foucault’n ajattelun mahdollisia puutteita, erityisesti yksilön ja yhteisön suhteeseen 
liittyvän erittäin negatiivisen vapauskäsityksen kohdalla, pyritään analysoimaan mah-
dollisimman tyhjentävästi.58 Kulttuuripoeetikoille Foucault on eittämättä kaikkein 

56 Kutsun nykytodellisuutta myöhäismoderniksi, erotuksena tiettyjä modernisaatiokehityksen tä-
män vaiheen piirteitä kärjistävästä postmodernista kirjallisuudesta: elämme myöhäismodernia, jota 
postmoderni romaani tyylilajina kommentoi.
57 Foucault ja kirjallisuudentutkimus, ks. esim. During (1992) ja Sheridan (1980). Foucault itse on 
tutkinut kaunokirjallisuutta pahamaineisen vähän, eikä hänen ainoa monografiansa aiheesta eli Death 
and the Labyrinth: The World of Raymond Roussel (1986) tavoita välttämättä monitahoisen kirjailijan 
tuotannon kaikkia hienovaraisia nyansseja. Siten kyseinen teos ei myöskään edusta Foucault’n kokonais-
tuotannon kirkkainta kärkeä.
58 Foucault’n tutkimus voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Alkupään tuotannossa hän hyökkää 
eristämisen ja ulossulkemisen prosesseja kohtaan. Tässä vaiheessa valtaa käsitellään lähinnä negatii-
visena voimana. Archeology of Knowledge (1972, julkaistu alun perin ranskaksi 1969) on eräänlainen 
vedenjakaja. 1970-luvun tuotannossa keskitytään ruotimaan sosiaalisen kontrollin muotoja ja keinoja. 
Tässä vaiheessa vallan käsite muuttuu positiiviseksi. (Vrt. esim. Poster 1982, 148). Tarkempia yrityksiä 
nähdä erilaisia vaiheita Foucault’n kokonaistuotannossa ja näiden vaiheiden merkitys kirjallisuudentut-
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keskeisin heidän esikuvistaan – onpa liikkeen syntyhetkeksi toisinaan ehdotettu jopa 
ranskalaistutkijan luentovierailua Berkeleyn yliopistoon, jossa nuori Stephen Green-
blatt kuunteli muiden innokkaiden opiskelijoiden ohella hänen luentojaan. Tämä 
jatkuva Foucault-innostus on erityisen paradoksaalista etenkin siksi, että omassa tois-
tuvasti mainostetussa sitoutumattomuudessaan kulttuuripoeetikot seuraavat ranska-
laisen esikuvansa esimerkkiä usein hyvinkin fanaattisesti. Kyseinen tendenssi, sen vas-
tareaktiot ja Foucault’n työn tematiikka muodostavatkin mielenkiintoisen merkitysten 
leikin, joka resonoi voimakkaasti myös tämän tutkielman keskeisten aiheiden kanssa. 
Toisaalta sekä esikuva että seuraajat ovat innostuneita teoriakielteisyydestä ja toisaalta 
kulttuurin ylivallasta yksilöön nähden, toisaalta esikuvien kieltämisestä ja toisaalta so-
siaalisesta kontrollista. Kautta linjan sekä kulttuuripoeetikkojen että heidän ranskalai-
sen esikuvansa tuotantoa leimaa pyrkimys karata käsitteellisten kehysten ulkopuolelle, 
mutta samalla tämä samainen pyrkimys leimataan eskapismiksi. Saiturimainen liike 
takertumisen ja rajojen rikkomisen, vapauspyrkimysten ja yksilöä suurempien rajoittei-
den välillä on tauotonta.

Myös Foucault itse oli tunnetusti hyvin vastahakoinen teoretisoimaan omaa työtään 
ja lähestymistapojaan. Systemaattinen teoria itsessään johtaa jo virheellisiin oletuksiin. 
Tämä johtuu siitä, että representaatiot ovat Foucault’n ajattelussa luonteeltaan sellaisia, 
ettei niistä ja objektiivisuudesta voida edes puhua samanaikaisesti. Samalla, Gadame-
rinkin tapaan, Foucault kieltää sellaisen subjektiviteetin mahdollisuuden, joka voisi 
jollain tapaa olla olemassa käsitteellisten representaatioiden ulkopuolella. Kieli ei ole 
läpinäkyvää eikä se voi representoida asioita suoraan tai ongelmattomasti. Essentialis-
tiseen ihmisluontoon, mitä se tarkoittakaan, ei ole pääsyä. Historian ymmärtäminen 
lineaarisena on sekin todellisuuden runtelemista, väärää teleologisuutta joka voi johtaa 
vain liian totalisoivaan luentaan. Valittu tutkimuksen kohteena oleva historiallinen 
aikakausi on aina monimutkaisempi kuin se paradigma, jonka pohjalta se on erotettu 
menneisyydestä omaksi kokonaisuudekseen. Foucault’lainen historia ei ole rationaa-
linen prosessi, jossa kaikelle löytyy selitys yksiulotteisista, taloudellisia tai poliittisia 
tekijöitä koskevista malleista. Historia muodostuu lukemattomista diskursseista – 
kuten esimerkiksi lääketieteen, biologian, teologian, taloustieteen ja kirjallisuustieteen 
diskursseista, samoin kuin lukemattomista muista, ja joilla kaikilla on omat erityis-
piirteensä ja kestoaikansa. Ei myöskään ole olemassa sellaisia historiallisia ja maantie-
teellisiä kokonaisuuksia, jonka vaikutuspiirissä elävistä ihmisistä jokainen ajattelee, 
käyttäytyy ja elää samalla tavalla – tai kuolee samalla tavalla, kuten esimerkiksi yleisen 
kuoleman länsimaisen kulttuurihistorian ja myös kuolinkäytänteiden tutkimuksen 
uranuurtajan Philippe Ariès’n muuten onnistuneissa luennoissa on tapana käydä (vrt. 
Ariès 1985, 1982, 1975). 

kimuksellisesta näkökulmasta, ks. Freundlieb (1995). Tässä tutkielmassa on otettu vaikutteita etenkin 
Foucault’n jälkipään tuotannosta.
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Pohdiskellessaan tekstien olemusta Foucault kieltäytyy ottamasta niihinkään 
mitään erityistä, tarkkaan rajattua perspektiiviä. Hän tarkastelee valittuja tekstejä 
laajemmassa yhteydessä, yhtenä osana ihmisten luomia tapoja, käytänteitä, instituu-
tioita, muita tekstityyppejä. Tämä laajennettu tekstin käsite tekee tekstintulkinnas-
ta entistä monimutkaisempaa. Tulkinnassa on huomioitava kohdetekstin yhteydet 
muihin teksteihin – kulttuurisiin teksteihin, materiaalisiin konteksteihin, intellektu-
aalisiin konteksteihin – ja näin intertekstuaaliset luennat ja -tulkinnat tuodaan tekstin 
tulkinnan etualalle. Foucault korostaa erityisesti sitä, että diskursiivisella toiminnalla 
on yhteiskuntaa, yksilöä ja kulttuuria perustavanlaatuisesti muokkaava vaikutus. Tästä 
syystä hän etsii teksteistä jälkiä niitä muokanneista sosiaalisista ja poliittisista voimista. 
Hän myös analysoi sitä poliittista ja sosiaalista vaikutusta, joka näillä teksteillä vasta-
vuoroisesti on yhteiskunnassa ja kulttuurissa ylipäätään ja yksilöiden elämässä erityises-
ti. Yhteyksien ja vaikutussuhteiden labyrintteihin palautettuja – tai vaihtoehtoisesti, 
skeptisemmästä näkökulmasta, sijoitettuja – tekstejä analysoidaan toisin sanoen siltä 
kannalta, kuinka ne artikuloivat erilaisia arvojen, vallan, ja merkityksen hierarkioita. 

Lähestymistapaan sisältyy lisäksi väistämättä ajatus siitä, että mille tahansa vaiku-
tusvaltaiselle instituutiolle on tarpeellista ja luonteenomaistakin kontrolloida niitä 
merkityksiä, joita siitä puhuttaessa on tyypillistä käyttää. Elinvoimaiset instituutiot 
valvovat toisin sanoen niitä diskursseja, joilla niistä itsestään keskustellaan. Tutki-
essaan vallan ja kielen sekä diskurssien ja politiikan välisiä suhteita Foucault pyrkii 
lisäksi löytämään kaikuja niistä äänistä, jotka ovat syystä tai toisesta suljettu histori-
an ulkopuolelle. Hän pyrkii löytämään jälkiä myös niistä, joita ei koskaan sulautettu 
osaksi vallan narratiiveja. Tämä jälkimmäinen piirre mainitaankin usein hänen työnsä 
johtomotiiviksi. Liiallinen tämän seikan painottaminen on kuitenkin harhaanjohta-
vaa, sillä vallan käsitteellä Foucault ei tarkoita sitä, mihin sillä arkikielessä usein viita-
taan. Valta ei ole hänen käsittelyssään – ainakaan Archeology of Knowledge -teoksesta 
(1972) eteenpäin – negatiivista pakkoa tai voimakeinoja, toimintaan tai alistumiseen 
pakottamista, ylhäältä väkisin tarjottua pakkopullaa. Foucault’n mukaan valta (power)

doesn’t weight on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it 
induces pleasure, forms of knowledge, produces discourse. It needs to be considered as 
a productive network which runs trough the whole social body, much more than as a 
negative instance whose function is repression. (Foucault 1980, 119.)

Valtaa ei voi eristää niistä käytännöistä, joissa se ilmenee toimintana. Vallan harjoit-
taminen ei ole yksinkertaisesti pelkkiä suhteita erilaisten tahojen, esimerkiksi yksilön 
tai kollektiivin, välillä. Pikemminkin se on performatiivinen tapa, jolla tietyt toimet 
muokkaavat toisia tahoja tai toisia toimia. Valta ilmenee viime kädessä vain vaikutus-
tensa kautta:

[S]omething called Power, with or without a capital letter, which is assumed to exist 
universally in a concentrated or diffused form, does not exist. Power exists only when in 
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it is put into action, even if, of course, it is integrated into a disparate field of possibilities 
brought to bear upon permanent structures. This also means that power is not a function 
of consent. (Foucault 1982, 788.)

Valta ilmenee yhtä aikaa sekä yksilön minuuden sisäisenä dynaamisena, tuottavana ra-
kenteena että elävänä ihmistenvälisenä suhteena; valta ei tarkoita yksinkertaista vapau-
den kieltämistä, oikeuksien luovuttamista, tai useimpien vallan luovuttamista muu-
tamille. Valta voi olla tulosta aiemmasta yhteisestä sopimuksesta tai johtua tällaisen 
yhteishengen jatkuvuudesta. Se ei kuitenkaan ole Foucault’n mukaan pohjimmiltaan 
tällaisen konsensuksen manifestaatio. Silti se sekä tuottaa tulosta että ylipäätään lisää 
(tai oikeastaan motivoi) inhimillistä toimintaa. esimerkiksi sellaisten pohjimmiltaan 
epädemokraattisten modernien kurinpidollisten instituutioiden kuten koulun, armei-
jan, (mieli)sairaalan ja vankilan yhteydessä:

It is often said that the model of a society that has individuals as its constituent elements 
is borrowed from the abstract juridical forms of contract and exchange. Mercantile 
society, according to this view, is represented as a contractual association of isolated 
juridical subjects. Perhaps. […] But it should not be forgotten that there existed at the 
same period a technique for constituting individuals as correlative elements of power 
and knowledge. The individual […] is no doubt the fictitious atom of an ‘ideological’ 
representation of a society; but he is also a reality fabricated by this specific technology 
of power that I have called ‘discipline’. We must cease once and for all to describe the 
effects of power in negative terms: it ‘excludes’, it ‘represses’, it ‘censors’, it ‘abstracts’, it 
‘masks’, it ‘conceals’. In fact, power produces; it produces reality; it produces domains of 
objects and rituals of truth. The individual and the knowledge that may be gained of him 
belong to this production. (Foucault 1995, 194, kursiivi omani.) 

Moderni ”merkantiilinen” yhteiskunta, eli varhaisen uuden ajan länsimaiset yhteis-
kunnat, sekä enemmän tai vähemmän markkinatalousvetoinen uuden ajan jälkipuolen 
valtio (state) on Foucault’n ajattelussa laajempi kokonaisuus kuin pelkkä poliittinen, 
oikeudellinen tai taloudellinen hallintokoneisto. Valtio on modernina aikakautena 
tuottavien valtasuhteiden eräänlainen huippuunsa viritetty muoto ja akuutein ilmen-
tymä. Se kattaa kaikki ne tavat ja käytänteet, jotka rajoittavat tai määrittävät ihmisten 
toimintaa valitussa yhteiskunnassa. Modernisaation myötä kehittyneet hallintojärjes-
telmät – myös minuuden hallintajärjestelmät – ovat siten läsnä esimerkiksi niissä sinäl-
lään hyvinkin vallankäytön suhteen merkityksettömiltä näyttäviltä protestanttisissa 
käytänteissä, joilla uuden ajan alun kuolinhetkeä säädeltiin ja kontrolloitiin. Luvussa 
neljä, Christopher Marlowen tuotannon yhteydessä, tarkastelen sitä, miten reformaati-
on myötä monia katoliseksi harhaopiksi leimattuja käytänteitä vastaan kääntynyt val-
tio ulotti yhä suuremman kontrollin jopa siihen, miten ihminen sai suorittaa oman 
kuolemansa.
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Mutta moderni vallankäyttö ei edes kuolinhetken yhteydessä tule vain ylhäältä-
päin. Subjekti osallistuu valtapeleihin monella tasolla, eikä vallan mikrofysiikassa ole 
mahdollista erottaa puhtaasti yhdensuuntaista liikettä käskijän ja käskettävän välillä. 
Täten kyse ei esimerkiksi uuden ajan alun kuolemankulttuurissa ollut pelkästä väkival-
loin suoritetusta muutoksesta. Ainakin osittain kyse oli sellaisista kehitystendensseistä, 
joihin monet englantilaiset osallistuivat omaehtoisesti etsiessään uudenlaisia ja omaeh-
toisempia uskonnollisuuden toteuttamisen tapoja. Muutostarve kuitenkin kanavoitiin 
tavoilla, jotka eivät miellyttäneet kaikkia. Kehityksen suuntaa vastustavat ajautuivat 
tilanteeseen, jossa tietyssä pisteessä oli valittava joko sopeutumisen tai valtionviholli-
sen rooli – ja useimmissa tapauksissa valinta olikin mitä todennäköisimmin vähintään 
neuvotteleva. 

Oleellista tämän tutkielman yhteydessä ja laajemminkin kulttuuripoetiikassa on se, 
että moderni valta houkuttelee osallistumaan. Foucault painottaakin, ettei kirjaimelli-
nen orjuuttaminen ole vallankäyttöä, ainakaan hänen tarkoittamassaan merkityksessä. 
Kahleisiin vangittua rajoittavat fyysiset esteet. Vallan harjoittaminen on mahdollista 
vain, jos sen kohteena on vapaa subjekti. Vapaudesta voi oikeastaan puhua vain vallan-
käytön järjestelmien sisällä:

When one defines the exercise of power as a mode of action upon the actions of others, 
when one characterizes these actions but the government of men by other men – in 
the broadest sense of the term – one includes an important element: freedom. Power is 
exercised only over free subjects, and only insofar as they are free. […] Consequently, there 
is no face-to-face confrontation of power and freedom, which are mutually exclusive 
(freedom disappears everywhere power is exercised), but a much more complicated 
interplay. (Foucault 1982, 790.)

Tämä mielenkiintoinen tapa hahmottaa ihmisten välisiä suhteita on hyvin keskeinen 
kulttuuripoeettisessa ajattelussa. Valta ulottuu kaikkialle monimutkaisena, uudenlai-
siin tilanteisiin sopeutettuina ja sosiaalisiin verkostoihin upotettuina prosesseina. Se ei 
ole yhteiskunnan ylärakenne, vaan kaikkea inhimillistä toimintaa jäsentävä tekijä tai 
voima. Itse asiassa yhteiskunta ilman valtasuhteita on mahdollinen vain abstraktiona. 
Valta on läsnä yhteiskunnan joka tasolla. Se toimii rakennuselementtinä yksittäisten 
ihmisten minäsuhteessa, yksilön subjektiviteetin alueella. Se vaikuttaa merkittävästi 
ihmisten välisissä suhteisiin ylipäätään. Se on myös löydettävissä mitä monimutkaisim-
pien ja laajakantoisimpien yhteiskunnallisten prosessien keskiöstä. Erilaiset jännitteet 
saattavat rajoittaa toisiaan. Usein käy myös niin, että toisistaan poikkeavat vallankäytön 
muodot saavat toisistaan lisäpontta. Valtasuhteiden kenttä muuttuu jatkuvasti. Liike ei 
kuitenkaan saavuta koskaan pysyvää, harmonista tilaa. Valta ja tieto, ihmisten väliset 
suhteet ja kieli ovat yhteen kietoutuneita, väistämättömiä ihmiselämän tosiseikkoja. 
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Näitä realiteetteja ei yksinkertaisesti pääse pakoon pelkästään kieltäytymällä osallistu-
masta niiden toimintaan.59

Olemme taas päätyneet saiturin troopin aarrekammio-ulottuvuuteen. Teoria sulkee 
ihmiskunnan tiettyihin raameihin, josta ulospääsystä tuskin on tietoa. Samalla kaikki 
se, mikä on suljettu sisään, heijastelee toinen toistaan mitä säihkyvimmissä muodoissa. 
Saiturilla on selkeästi liikkuma-alaa, mutta vain tietyissä puitteissa. Samalla hän on 
jatkuvassa jännitystilassa muuttuvien ristipaineiden keskellä, pääsemättä pakoon taval-
laan itse luomaansa tilannetta. Nimenomaan tämä on se toisaalta myöhäiskeskiaikaises-
sa yhteiskunnassa helposti ulkoistettu (sekä käytännössä, ainakin nykyiseen verrattuna 
usein suhteellisen marginaalinen) ja toisaalta modernisaation myötä yhä tarpeellisem-
maksi identiteetin osaksi noussut välimiesmäisyys, joka tekee moderneista identiteeteis-
tä pohjimmiltaan varsin onttoja ja jännitteisiä. 60 Kuten jatkossa osoitan sekä omassani 
että muiden työssä, kulttuuripoeettisissa luennoissa paljastuu kerta toisensa jälkeen 
yhtä aikaa pakohaluisia ja loputtomiin neuvotteluihin juuttuneita eettisiä tai vähem-
män eettisiä toimijoita – myös kuoleman suhteen, mikä onkin eräs tämän tutkielman 
keskeinen anti kulttuuripoeettisen välimieskavalkadin sankkaan joukkoon. 

2.2.3 Kulttuuripoeettinen valta, kehollisuus ja kuolema

Kaikella edellä sanotulla en kuitenkaan missään nimessä tarkoita, että valta jostain 
syystä syntyisi vasta modernisaation myötä. Siinä missä Foucault on kiinnostunut eri-

59 Ajatukseen liittyy myös se, ettei valta ole viime kädessä lähtöisin yksittäisistä instituutioista: ”One 
must analyze institutions from the standpoint of power relations, rather than vice versa, and that the 
fundamental point of anchorage of the relationships, even if they are embodied and crystallized in an 
institution, is to be found outside the institution.” (Foucault 1982, 791.) Kääntämällä kysymyksenaset-
telun näin päin voidaan kysyä, mikä saa tietyn instituution voimistumaan tiettynä aikana ja tietyssä ti-
lanteessa. Lääketieteen symbolinen ylivalta kuoleman suhteen on kasvanut tasaisesti jo yli sadan vuoden 
ajan siksi, että siitä on sekularisoituneessa kulttuurissa tullut lupaavin tapa kohdata ihmisten tarpeet 
hallita kuolemaa tavalla tai toisella – vaikka kuolemaa ei voida edelleenkään ”parantaa”, lääketieteestä 
on tullut se medium, jolla ihmisen kuolevaisuuteen liittyviä jännitteitä kanavoidaan yhteiskunnallisessa 
kanssakäymisessä. Tämä on antanut lääketieteen epäkaupallisille ja etenkin kaupallisille instituutioille 
valtavan yhteiskunnallisen painoarvon.
60 Kulttuuripoeettisessa diskurssissa usein esiintyvä välimies (engl. middleman tai middle man) on 
ennen kaikkea opportunistinen, joka tilanteessa itselleen parhaat ehdot neuvotteleva kyynikko. Kult-
tuuripoeetikot assosioivat välimiesmäisyyden vahvasti moderneihin identiteetteihin. Edelleen, itse as-
sosioin kuvatun kaltaisen modernin välimiesmäisyyden suhteettomaan, ohittamattomaan saituruuteen 
etenkin kuoleman kohtaamisen suhteen. Kyyninen, sitoutumaton välimies-saituri pystyy neuvottele-
maan hyvät ehdot lähes kaikelle muulle elämässään, mutta ei – ja saiturin troopille soveliaasti – kuole-
malleen. Kuolema, joka ei esimodernista poiketen kuulu enää modernissa maailmassa käytännön vaih-
tosuhteiden piiriin, on siten hänen ainoa todella sokea pisteensä.
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tyisesti uudelle ajalle, ja toisaalla myöhäisantiikille,61 tyypillisistä valtajärjestelmistä, 
myös esimodernit länsimaiset yhteiskuntajärjestelmät ja sosiaalista kontrollia harjoit-
tavat instituutiot toimivat omien valtakoneistojensa ja -diskurssien säätelemänä. Nämä 
kuitenkin poikkeavat uudemmista niin suuressa määrin, että jopa aikakauden taiteen 
tapa kuvat ihmistä on käynyt meille vieraaksi, jopa osittain käsittämättömäksi (tätä 
piirrettä tarkastellaan etenkin myöhäiskeskiajan ja myöhäiskeskiaikaisten moraliteet-
tien yhteydessä luvussa kolme). Kuolema kulttuuripoeettisesti tai Foucault’n hengessä 
ymmärrettynä ei ole ensisijaisesti biologinen, vaan aina ennen kaikkea kulttuurinen 
tapahtuma. Kuolema ja valta ovat pakkoja, mutta niihin liittyy ainakin jonkin asteisen, 
tilanteen mukaan luonteeltaan hyvinkin erilaisen neuvottelun aspekti. Valtaa ei ole 
edes kuoleman yhteydessä mahdollista paeta yksinkertaisesti siksi, että se on ihmisten-
välisen toiminnan toimeenpaneva voima. Tavallaan tällainen vain teoriassa mahdolli-
nen pakeneminen olisi myös hyödytöntä, sillä kaikki tuottoisa toiminta on sidoksissa 
vallan verkostoihin ja neuvotteluihin – otetaanhan kuolema haltuun juuri näiden neu-
vottelujen ja diskursiivisten linjanvetojen kautta syntyneissä representaatioissa, kuten 
myöhäiskeskiaikaisten hyvän ja huonon kuoleman ideaalien kautta. Siispä, Foucault’n 
hengessä tehty tutkimus konstruoi ihmiskunnan historiaa ja kuolemankulttuuria va-
litusta historiallisesta ympäristöstä riippumatta juuri vallan ja diskurssien kautta, sa-
malla tarkastellen kriittisesti äkkiseltään hyvinkin viattomilta vaikuttavia tapoja rep-
resentoida arkielämän käytänteitä, tai, kuten tämän tutkielman johdannossa, niiden 
enemmän tai vähemmän mielikuvituksellisia käänteiskuvia.

Tässä tutkielmassa ymmärrän vallan käsitteen kaiken edellä sanotun hengessä, 
Raymond Williamsin ja Foucault’n ajatusten pohjalta ensisijaisesti siten, että yksilö 
konstruoi suhdettaan kuolemaan ja kuolemisen ajatukseen juuri vallan kautta sekä 
tiedollisesti että toiminnallisesti. Valtaa ovat toisaalta ne ympäristön paineet, jotka 
kohdistuvat yksilöön kuolemista koskevina sosiaalisina odotuksina. Toisaalta sosiaali-
set roolit voivat antaa yksilölle valtaa suorittaa kuolemansa positiivista arvoa tuottaval-
la tavalla, halliten näin ainakin sosiaalisella kentällä tätä biologisesti hallitsematonta 
pakkoa. Usein nämä muodot, ympäristön suunnalta eli ulkoa päin tuleva vallankäyt-
tö ja toisaalta oman toiminnan ja siten sosiaalisen ympäristön hallinta viimekätises-
ti sisältä päin, ovat erottamattomia. Kehollisuus, Foucault’n toistuvasti käsittelemä 
teema, kulkee erittäin kouriintuntuvalla tavalla mukana tässä kaikessa. Kuolevan keho, 
samoin kuin muutenkin sosiaalisena olentona ymmärretyn ihmisen keho sen kaikis-
sa elinvaiheissa, toimii sinä neuvottelupisteenä, jossa vallan muodot ja sosiaaliset sekä 
biologiset ristipaineet risteilevät ja sekoittuvat. Kaunokirjallisuus taas osaltaan sekä 
kuvaa tällaista sosiaalista toimintaa että myös tuottaa sitä kierrättämällä ja propagoi-

61 Foucault’n luennassa myös myöhäisantiikin eliitti eli minuuksien rakentumisen suhteen olosuh-
teissa, jotka muistuttavat länsimaisen modernisaation voimaperäisesti mahdollistamaa ja usein jopa 
edellyttämää voimakkaan itsereflektion ja toisaalta toistuvan identiteetin tietoisen uudelleenrakenta-
misen olosuhteita. Ks. Foucault, History of Sexuality 1–3, erityisesti jo aiemminkin mainittu kolmas 
teos History of Sexuality: The Care of the Self (1986, kaksi edellistä osaa 1979 ja 1986).
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malla kulloinkin vallitsevia kuolemisen ideaaleja.62 Usein tämä toiminta on tahallista 
– onhan esimerkiksi Everyman kirjoitettu ihmisten opastamiseksi kuolemisen taidossa 
– mutta vähintäänkin yhtä usein tämä aspekti nousee aktiivisesti esiin vain vastaan-
ottajan tulkinnassa, teokseen käytettyjen symbolis-sosiaalisten rakennuselementtien 
ja toisaalta taiteellisen komposition, luodun narratiivin ja toisaalta representoinnin 
akuuttien kohteiden välisen vuorovaikutuksen sisältämänä tulkinnallisena potentiaa-
lina.

Oli miten oli, tässä yllä kuvatussa representaatioiden ja muun yksilöiden toimintaa 
ohjaavien käytänteiden yhtälössä yksittäisen kuolijan ruumis on kiinnostuksen kohtee-
na tavalla, joka sekoittaa perinteisemmät symbolisen ja aktuaalisen ruumiillisuuden 
kategoriat. Keho toisaalta pakotetaan representaation tasolla symbolisiin muotteihin, 
mutta samalla se fyysisenä objektina myös kieltäytyy monista annetun roolin vähem-
män realistisista piirteistä. Kyse on viime kädessä representaatioiden ja todellisen 
elämän välisten suhteiden rajojen hämärtymisestä, johon kulttuuripoeetikot Catherine 
Gallagher ja Stephen Greenblatt viittaavat yleisellä tasolla pohtiessaan vallan, represen-
taatioiden ja aktuaalisen kehollisuuden välistä suhdetta:

In the larger perspective of the cultural text, representations similarly cease to have 
settled relationship of symbolic distance from matter and particularly from human 
bodies. The way bodies are understood to function, the difference between men and 
women, the nature of the passions, the experience of illness, the border line between 
life and death are closely bound up with particular cultural representations, but they 
cannot simply be reduced to those representations. The body functions as a kind of 
”spoiler”, always baffling or exceeding the ways in which it is represented. (Gallagher & 
Greenblatt 2000, 15.) 

Foucault’n neuvo vallan ja kehollisuuden suhteesta on otettu vakavasti niin kulttuuri-
poeettisessa lähestymistavassa ylipäätään kuin tässäkin tutkielmassa. Saiturin trooppi 
on vain yksi muoto niistä lukemattomista tavoista, joilla kulttuurinen ja sosiaalinen 
säätely pyritään ulottamaan ihmiselämän kaikkiin osa-alueisiin, aina kapaloista kuo-
linvuoteelle. Kuten Gallagher ja Greenblatt toteavat, aina tämä kontrolli ei onnistu täy-
dellisesti, sillä ihmiskehon uppiniskaisuus asettaa sille käytännössä tiettyjä rajoituksia. 
Lisäksi yksilöt itse ovat kykeneväisiä venyttämään heille asetettuja rooleja ainakin jos-
sakin määrin. Tämä johtuu siitä, ettei heidän kehojaan voida pelkistää täysin pelkiksi 
kulttuurisiksi representaatioiksi sen enempää kuin heidän mielihalujaan, pelkojaan ja 
toiveitaan voidaan typistää ainoastaan tietyiksi ideaalien tai odotusten mukaisiksi op-
pikirjamalleiksi tai kiiltokuviksi.63 Fiktiosta on löydettävissä selkeitä jälkiä tästä uppi-

62 Kaunokirjallisuuden avulla voi myös ottaa näihin ideaaleihin neuvottelevan tai kriittisen kannan, 
kuten esimerkiksi White Noise -romaanissa tehdään romaanin ironisoidessa kulutuskulttuurin tarjoa-
maa, kuoleman kauheutta vastaan suunnattua ”hyvinvointipuskuria”.
63 Seikka, joka 1900-luvun laitostuneessa kuolemankulttuurissa on erityisen selvästi esillä kuolijaan 
kohdistuneiden passivointipaineiden muodossa; kuinka ollakaan, tämä yleinen, yksilötason aktiivisten 
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niskaisuudesta ja rajankäynneistä. Useimmiten kyse on kuitenkin perinteisemmillä lä-
hestymistavoilla vaikeasti hahmotettavasta sissisodankäynnistä. Sekä kuoleminen että 
eläminen on jatkuvaa neuvottelua ideaalien ja todellisuuden, sekä tarpeiden, halujen ja 
pakkojen välillä.

2.2.4 bahtin ja Geertz: suurista kertomuksista 
moniäänisyyteen ja modernin antropologiaan

Edellä olen käsitellyt valtaa, identiteettejä ja yksilöä historiasidonnaisina konstrukti-
oina. Mutta miten itse historian käsite on sitten ymmärrettävä? Kulttuuripoeetikot 
ymmärtävät historiankirjoituksen Hayden Whiten esimerkin kautta ennen kaikkea 
tropologisesti, narratiiveina. Koska kirjallisuus ja kulttuuri ovat dynaamisessa vuoro-
vaikutuksessa, jaottelut esteettisen ja sosiaalisen tuotannon, yksityisen ja julkisen, tai-
teen ja politiikan sekä menneisyyden kontekstien välillä kyseenalaistuvat.64 White kri-
tisoi näkemystä, jossa kirjallisuus ja historia nähdään sekä autonomisina että toisistaan 
poikkeavina alueina:

The historical discourse seeks to explicate the relation between parts or wholes or 
between the phases and the complete structure of a process. In the absence of a specific 
theory of this relation, one is driven to utilize the tropes of language – metaphor, 
metonymy, and synecdoche – in order to figure it. […] In the absence of a genuinely 
scientific analysis of the modes of relationship obtaining among the elements of the 
historical field, tropology is the only conceptual protocol we have. (White 1987, 115.)

Historiallisten ja kaunokirjallisten tekstien välisen erottelun luhistuessa pystytään 
tekemään entistä tarkempia havaintoja kummankin lajityypin luomisprosesseihin liit-
tyvistä sosiokulttuurisista ulottuvuuksista.65 Tropologisesti ymmärrettynä sekä fiktio, 

kohtaamistapojen puute ja siitä aiheutuva toimintapaine näyttelevät merkittävää osaa myös kyseiseltä 
vuosisadalta valitsemieni kirjailijoiden, William Goldingin ja Don DeLillon tavoissa kuvata kuolijoi-
taan.
64 Ja kuten jo johdannossa totesin, esimerkiksi hierarkkinen jako fiktion ja todellisuuden välillä on 
kääntynyt länsimaissa päälaelleen. Siinä missä keskiajan uskonnollinen taide ja pienemmässä mittakaa-
vassa esimerkiksi saarna-anekdootit nähtiin heijastelevan suurempaa totuutta, arkea ja elettyä jäsentä-
ville narratiiveille annettiin suhteessa huomattavasti merkityksettömämpi rooli todellisuuden kuvaami-
sessa – ainakin uskonnollisten auktoriteettien virallisissa diskursseissa. Tilanne on täsmälleen päinvas-
tainen nykyajalle tyypillisessä fakta/fiktio-jaottelussa.
65 Lisäksi Whiten välittömästi yllä esittämät ajatukset tropologisuudesta liittyvät tässä tutkielmassa 
saiturin trooppiin myös siinä mielessä, että väitän kuoleman kuvaamisen olevan aina hyvin tyylittelevää 
toimintaa. Kuolemaa käsittelevät humanistiset diskurssit (samoin kuin kuolemaa merkityksellistävät 
representaatiot ylipäätään) haarukoivat viime kädessä sellaista elämän osa-aluetta, jota ei voi lähestyä 
suoraan, vaan jota on kuvattava aina narratiiveilla. Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kuolema on sokea piste, 
jota on mahdollista lähestyä vain luomalla sitä kuvaavia merkityksiä tarjolla olevista materiaaleista.
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historiankirjoitus että arkikokemusten narrativisointiprosessit osallistuvat yhtä lailla 
kulttuurisiin neuvotteluihin ja vaihtoihin. Kaikki nämä merkityksellistämisen tavat 
ovat sekä sosiaalisesti tuotettuja että sosiaalisesti tuottavia ja tämä johtaa väistämättä 
kaikenlaisen monologisuuden hylkäämiseen – historiakäsityksienkin suhteen. 

White seuraajineen ei tietenkään ole ainoita tällaisten näkemysten kannatta-
jia. Näkemys siitä, että kirjallisuus, historia ja kulttuuri ovat jotakin totalisoivaa ja 
monologista, onkin jo hyllytetty akateemisessa ajattelussa.66 Jo Mihail Bahtin esitti, 
ettei kirjallisuus ilmaise vain yksittäistä poliittista näkemystä, vaan se on moniarvoista 
ja moniäänistä. Se koostuu epävirallisista, vastustavista äänistä. Se tyrkyttää lukijalle 
kilpailevia näkökantoja, haastaa valtaapitävät, kyseenalaistaa ja jopa parodioi vallitse-
via diskursseja. Heteroglossia on Bahtinin käsite, joka kuvaa kirjallisuuden moniääni-
syyttä juuri tässä merkityksessä.67 Kulttuuripoetiikassa ja ylipäätäänkin laajemmin 
jälkistrukturalistisessa tutkimuksessa heteroglossian käsite on hyvin keskeinen; 
näkemys moniäänisyydestä halutaan ulottaa sekä tutkimuskohteisiin – että itse tutki-
muksen tekemisen tapaan. Osaltaan tämä liittyy myös menneisyyden ja nykyisyyden 
väliseen suhteeseen. Viitaten Bahtinin vaikutukseen omassa ajattelussaan kulttuuripo-
eetikko Jerome McGann kirjoittaa: 

[I]f a literary work is not to be conceived as an autonomous system of verbal signs, on 
the other hand, or on the other as (free or determined) of reader and/or critic, then 
how is it to be conceived? It was my studies in the work of Mikhail Bakhtin that led 
to a conception of a literary work as a complex event in socio-historical space, the 
always particularized interchange of a present with a past. (McGann 1988, 5, kursiivi 
alkuperäinen.)

Valitsemassani lähestymistavassa myös eri aikojen lukutavat elävät tutkimuskohteissa 
rinnan – menneisyyden ääniä on mahdotonta erottaa täysin nykyisyyden vastaavista. 
Tekstit ovat kulttuuripoeettisen ymmärryksen mukaan ikuisesti liikkeessä olevia in-
tertekstuaalisten merkitysten verkostoja, joita työstetään jatkuvasti uudelleen ja uudel-
leen. Bahtinilainen dialogisuus viittaa kulttuuripoeetikkojen käsittelyssä tähän tekstin 
erottamattomaan kontekstisidonnaisuuteen. Jokainen lausuttu tai kirjoitettu sana on 
riippuvainen sitä edeltävistä puheesta ja kirjoituksesta. Sanojen merkitykset ovat riip-
puvaisia niiden käytön nykyhetkeä edeltävistä käyttöyhteyksistä. Jokainen viestintäte-
ko on dialogissa menneisyyden kanssa ja jokainen lausuttu sana kaikkien edeltävien 

66 Esimerkiksi jo johdannossakin mainittu Saidin uraauurtava teos Orientalism (1978) havainnol-
listaa ja kritisoi nimenomaan sitä, miten länsimainen diskurssi ja länsimainen kirjallisuuden kaanon 
nähdään universaalina, vaikka se on universaaliksi nähtynä tosiasiassa pelkästään totalisoivaa ja vaih-
toehtoja poissulkevaa.
67 Heteroglossia on Bahtinin käsite, joka kuvaa kirjallisuuden moniäänisyyttä juuri tässä merkityk-
sessä: ”The authentic environment of an utterance, the environment in which it lives and takes shape, 
is dialogized heteroglossia, anonymous and social as language, but simultaneously concrete, filled with 
specific content and accented as an individual utterance.” (Bahtin 1996, 272.) 
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käyttöyhteyksien kanssa. Edeltävien käyttöyhteyksien, viestintätekojen ja kirjoitusker-
tojen kaiku kaikkine viittaussuhteineen tekstien laajoissa verkostoissa johtaa siihen, 
että jokainen teksti on polyfoninen myös historiallisesti. 

Ylipäätäänkin kaikenlaisen rajaamisen ja tulkinnan suoraviivaistamisen, tiukka 
periodisointi, sekä rajojen, halkeamien silottelun, stilisoinnin ja piilottelun nähdään 
typistävän väistämättä tutkimuskohdetta. Asiaan kuuluu lisäksi voimauttava aspek-
ti, tietty anarkistinen tutkimuseetos. Kulttuuripoeetikot haluavat Bahtinin hengessä 
hyödyntää kaikenlaisessa heterogeenisyydessä, ristiriitaisuudessa, pirstaloitumisessa ja 
eroissa piilevät vapauttavat ja luovat voimat.68

Paljastaessaan totalisoivan vaihtoehdottomuuden olevan pelkkä illuusio, pelkkää 
kouristuksenomaista takertumista näköalattomuuteen, saadaan näkyville uusia toimi-
juuden muotoja, uusia mahdollisuuksia luovia sosiaalisessa todellisuudessa. Ja juuri 
tällaista tahallisen, suorastaan osoittelevan pirstaleista tapa jäsentää angloamerikka-
laisen kirjallisuuden kaanonia ja kuoleman kulttuurihistoriaa edustaa juuri myös – 
mikäpä muukaan – kuin valitsemani troopin asettaminen tutkielman johtoteemaksi. 
Kuten jo johdannossa esitin, saiturin trooppia ei pidä nähdä vain kokoavana tarkas-
telupisteenä pääasiallisena tutkimuskohteisiin nähden. Se on ymmärrettävä myös 
tutkimuksellisena metakommentaarina, Whiten hengessä (jopa ironisena) retorisena 
figuurina. Troopin valitseminen on jo sinällään kannanotto objektiivisen luennan 
mahdottomuudesta. Emme voi kuvata menneisyyden kuolemankulttuuria objektiivi-
sesti, mutta voimme analysoida erilaisia ristipaineita, joita saituruuden kuvaamiseen 
ja kuolemisen ideaaleihin alun perin sisältyi. Paljastettaessa kuolemisen yhteisöllinen, 
tyylitelty puoli kaikkine normeineen ja pakkoineen avautuu näkymä entistä rikkaam-
paan menneisyyteen (vastakohtana perinteisemmille, stilisoiduille luennoille kokonai-
sista samalla tavalla eläneistä ja kuolevista sukupolvista). Samalla kuva toimijan kyvystä 
luovia omassa sosiokulttuurisessa ympäristössään täydentyy. Viime kädessä, oppimam-
me kautta, saatamme lisäksi rikastaa myös omaa kuolemakokemustamme. Inhimilli-
sen olemassaolon kirjon rikkauteen tutustumisen kautta syntyy pääsy voimauttami-
seen, vaihtoehtojen ja toimintamahdollisuuksien (edes potentiaaliseen, ellei sentään 
akuuttiin) lisääntymiseen. 

Ajatus inhimillisen olemassaolon muotojen loputtomasta kirjosta, niiden pysäyt-
tämättömästä virtaamisesta on siis etualaistettu myös heteroglossian käsitteen kautta. 
Ja tässä nimenomaisessa yhteydessä on mainittava vielä yksi keskeinen taustavaikutta-
ja. Kulttuuriantropologi Clifford Geertzin näkemykset kulttuureista laajoina, vuoro-
vaikutteisina intertekstuaalisina verkostoina ovat hyvin keskeisiä. Geertzin hengessä 
kulttuuripoetiikassa kiinnitetään huomio historian tuottamisen prosesseihin käytän-
nössä. Sen ihmiskuva on epäessentialistinen. Ympäristö ei muokkaa voimakkaasti 

68 Dominick LaCapra määrittelee osuvasti bahtinilaisen heteroglossian käsitteen olevan ”the  objective 
condition of language marked by a plurality of perspectives and value-laden ideological  practises that are 
in challenging contact with one another” (LaCapra 1983, 312).
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vain näkemyksiä ympäröivästä maailmasta, vaan se tekee jopa kaikkein syvimmiksi 
kokemista omakohtaisista tunnoistamme historia- ja kulttuurisidonnaisia. Jopa minuus 
nähdään toisin sanoen perustavanlaatuisella tavalla sosiokulttuurisena artefaktina.69 

Vaikkei kirjallisuudentutkija tai historioitsija olekaan, kulttuuripoeetikkoja 
voimakkaasti inspiroinut Geertz tarjoaa sellaisen yleishumanistisen lähestymiskulman, 
jossa säilytetään ajatus laajemmasta sosiokulttuurisesta matriisista, mutta tuodaan 
näkökulmaan mukaan myös yksilötaso. Yksilö nähdään toisin sanoen merkityksel-
lisenä, mutta hänet palautetaan yhtä kaikki osaksi niitä diskursseja ja instituu tioita, 
jotka hänet ovat perustavanlaatuisesti muotoilleet. Edellä olen jo hahmotellut sitä, 
mikä on kulttuuripoetiikan suhde suurten kertomusten väitettyyn kuolemaan. Päädyn 
näkemykseen, jossa moniäänisyys hyväksytään tarkastelun lähtökohdaksi (ja jopa itse 
tutkimuksellisen tekstintuottamisenkin lähtökohdaksi), mutta tietyin varauksin. 
Suuret kertomukset eivät ole ihan tarkalleen ottaen kuolleet – tai ainakaan kadonneet. 
Yhä syvemmälle ulottuvien valtapelien kautta modernia aikakautta määrittää yksilön 
yhä tiukempi sitoutuminen osaksi jaettujen kulttuuristen merkityskoodistojen laajaa 
kenttää. Olemme vain uponneet jo niin syvälle, että modernin kokonaisnäkemys on 
kadonnut ulottuviltamme. Jälkistrukturalismi taas näkyy ”antropologisesti”, toisin 
sanoen tahallisen etäännytetysti niissä tavoissa, joissa yksilön asema näissä laajoissa 
verkostoissa ymmärretään. Suuret kertomukset eivät siis ole hengettömiä – ne eivät 
ole edes jäykistyneet. Niistä on tullut eläviä aaveita. Ne on ymmärrettävä nyt entistä 
notkeampina, hienovaraisempina, näkymättömimpinä ja siten entistä vangitsevimpina. 
Valtapelien ja vaihtojen aikakausi kaikkine minuudensisäisine toimintamekanismei-
neen on sulautunut meihin ytimiämme myöten ja kadonnut samalla näköpiiristäm-
me. Osaltaan tämä sanottu liittyy kulttuuripoetiikassa myös siihen, miten historialli-
suus, historiantutkimus itsessäänkin ymmärretään. Myös tutkijoina olemme edelleen 
mitä suurimmassa määrin modernin ja modernia perustavanlaatuisesti määrittelevän 
markkinatalouden vankeja. Kyse on jatkuvasta vainosta: moderni kummittelee meissä. 
Ja seuraavaksi tarkastelen tätä ajatusta tarkemmin. On aika siirtyä esikuvien tarkaste-
lusta kulttuuripoeettisen käytännön analyysiin.

69 Toki jälkistrukturalistisella antropologialla ylipäätäänkin on ollut merkittävä vaikutus lähesty-
mistavan arvorelativistiseen ajatteluun, mutta juuri Geertz nousee toistuvasti esiin. Hän määrittelee 
kulttuurit enen kaikkea merkityksen verkostoiksi. Nämä verkostot koostuvat toisiinsa kietoutuvista kir-
jallisista, taloudellisista, uskonnollisista ja esteettisistä konventioista. Niin kutsutun ”tiheän kuvauksen” 
(thick description) keinoin Geertz kuvaa ja analysoi lukijalle erilaisten ihmiselämää määrittävien insti-
tuutioiden, puhetapojen, vuorovaikutusmuotojen, käytöstapojen, perinteiden ja kontekstien keskeisiä 
tunnusmerkkejä, kerroksia ja verkostoja. Autenttisuus pyritään saavuttamaan paljastamalla sosiaalisen 
merkitysavaruuden tärkeys ja piilevä voima, sen perustavanlaatuinen puhuttelevuus tässä todellisuu-
dessa eläville ihmisille. Ks. erit. luku ”Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture” 
teoksessa Geertz (1973), 3–30.
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2.3 Menneisyyden kohtaaminen modernien 
minuuksien dekonstruktiona

Kriittisenä työkaluna itsereflektiivisyys on sitä, että kieltäydytään piileskelemästä lo-
puttomasti kirjoittajan intentioiden tai alkuperäisyleisön tulkintojen takana. On 
huomioitava myös oma itse ja oma kulttuurinen asema. Tästä syystä perinteinen tut-
kimusote, jossa pääosassa ovat olleet tekstiä ja kontekstia koskeva tutkimus, saa kult-
tuuripoetiikassa ja laajemminkin jälkistrukturalistisessa kirjallisuudentutkimuksessa 
rinnalleen (tai oikeastaan osaksi itseään) lukijan ja hänen kontekstinsa tutkimuksen.70 
Menneisyyden tavoittaminen on vaikeaa, koska tutkija väistämättä tarkastelee sitä 
itsensä lävitse ja omien arvojensa sekä kokemustensa värittämänä. Kaunokirjallinen 
teksti kuitenkin mahdollistaa jonkinlaisen erityisen pääsyn valitun tekstin tuottami-
sen alkuperäisille lähteille. Tämä tapahtuu nimenomaan siksi, että kieli itsessään, sosi-
aalisena konstruktiona ja kollektiivisen keksintönä, sisältää edelleen jälkiä menneestä 
– kuten väistämättä myös kielestä rakentunut minuutemme, kaikkine menneisyyden 
painolasteineen. Kieli toimii koko tämän monimutkaisen ja -muotoisen tuotannon ja 
vastaanoton prosessin tärkeimpänä rakennusmateriaalina ja mediumina. Siksi siihen 
kiinnitetäänkin Gadamerin hengessä erityistä huomiota. Kieli, kuten perinteisemmäs-
sä historiankirjoituksessa menneisyyden kirjalliset dokumentit sinällään, on kulttuuri-
poeetikoille menneisyyden tulkinnan avain. 

Käytettäessä kieltä lukija on sidottu sosiaaliseen todellisuuteen ja on sen läpäise-
mä ajattelun ja toiminnan joka tasolla. Yksikään puhutteleva menneisyyden teksti ei 
niinkään asetu vastakohtaiseksi vastaanottajan nykyisyydelle, vaan on tulkinnallises-
sa, myötäelävässä suhteessa siihen. Tulkinnallisuus on läsnä valitun tekstin elinkaaren 
jokaisessa vaiheessa. Kun Stephen Greenblatt esimerkiksi viittaa siihen, ettei Shake-
spearen Othello-näytelmä suhde sen luoneen aikakauden sosiaalisen elämän raken-
teisiin ole vain niitä heijastava, vaan myös näitä rakenteita tuottava ja tätä sosiaalista 
todellisuutta koskevia tulkintoja ohjaava, hän muotoilee tämän ajatuksen seuraavalla 
tavalla:

Social actions are themselves always embedded in systems of public signification, always 
grasped, even by their makers, in acts of interpretation, while the words that constitute 
the works of literature that we discuss here are by their very nature the manifest 

70 Tässä suhteessa tarkastelemani suuntaus lähestyy voimakkaasti esikuvaksi mainittua gadameri-
laista tutkimusotetta; horisonttien sulautumisen tai hermeneuttisen kehän avulla osoitettiin jo kauan 
ennen uushistoristeja ja kulttuuripoeetikkoja, että tekstin ja lukijan välillä vallitsee väistämättä tällai-
nen suhde. Esimerkiksi Jan R. Veenstra on esittänyt, että uushistorismi ylipäätään on itse asiassa perin-
teistä hermeneutiikkaa. (Ks. Veenstra 1995, 174–198.) Veenstra sivuuttaa kritiikissään varsin nopeasti 
lähestymistavalle keskeisten työvälineiden, sosiaalisen energian, vallan analyysin ja minän konstrukti-
oluonteen merkityksen, jotka ohjaavat lähestymistavassa huomiota hermeneutiikan perinteisistä kysy-
myksistä hyvinkin paljon poikkeaviin suuntiin, identiteetin luomisen ja tekstien kuluttamiseen liitty-
vän mielihyvän ja pakkojen alueelle.
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assurance of a similar embeddedness. Language, like other sign systems, is a collective 
construction; our interpretative task must be to grasp more sensitively the consequences 
of this fact by investigating both the social presence to the world of literary texts and the 
social presence of the world in literary text. […] I should add that if cultural poetics is 
conscious of its status as interpretation, this consciousness must extend to an acceptance 
of the impossibility of fully reconstructing and reentering the culture of the sixteenth 
century, of leaving behind one’s own situation: it is everywhere evident in this book that 
the questions I ask of my material are shaped by the questions I ask of myself. (Greenblatt 
1984, 5. Kursiivi omani.) 

Kulttuuripoeetikoilla todellisuus ei ole ensisijaisessa suhteessa tekstin käsitteeseen näh-
den. Todellisuus muodostuu tutkimuksellisesti käytännössä teksteistä. Tämä johtuu 
siitä että se on itse asiassa konstruoitu tekstien pohjalta ja tekstit käsitteen laajassa mer-
kityksessä ohjaavat tulkintojamme todellisuuden luonteesta. Todellinen maailma – jo-
hon kirjallisuudentutkimuksessa viitataan perinteisesti käsitteellä konteksti – on poik-
keuksetta välittynyt meille tekstuaalisten ja visuaalisten diskurssien kautta. Se on myös 
tulkinnallisessa mielessä niiden muodostama. Kulttuuripoeetikot eivät siis niinkään 
puhu maailman luonteesta, vaan tekstien maailmoista. Nämä maailmat ovat kaikki se, 
mitä meillä kieltä pääasiallisena ajattelun välineenä käyttävinä ja merkityksiä sosiaali-
sesti luovina olentoina on menneisyydestä jäljellä. Tästä johtuen se, mitä me pidämme 
aitona, joskin menetettynä menneisyyden maailmana tai todellisuutena, onkin itse asi-
assa joukko menneisyyttä kuvaavia representaatioita.

Kysymys siitä, millainen suhde toisaalta todellisuuden/kontekstin ja toisaalta tekstin 
välillä vallitsee, on jo lähtökohtaisesti harhaanjohtava. Kysyttäessä kuinka yksittäinen 
menneisyyden kaunokirjallinen teksti suhteutuu sen luoneeseen ajalliseen ja sosio-
kulttuuriseen kontekstiin oletetaan jo todellisuus, joka avautuu meille ilman tulkin-
nallista elementtiä. Tällaisen kysymyksen ja pohjaoletuksen sijaan kulttuuripoetiikot 
kysyvät, mitä kulloisessakin representaatiossa mainostetaan tai edistetään, ja mitä 
vastavuoroisesti pidetään aisoissa ja rajoitetaan. Kuka on vaiennettu tai ketä vastuste-
taan tekstin vallitsevassa diskurssissa? Mitä paljastetaan ja mitä pyritään peittämään? 
Ketä tuetaan ja kenen kustannuksella? Miten tietyt elementit osana valitun teoksen 
tai tekstin kokonaisuutta toimivat vaihdon välineenä erilaisten tahojen, esimerkiksi 
tekijän ja yleisöjen – tai eri yleisöjen itsensä – välillä? Vastaukset näihin kysymyksiin 
löytyvät yleensä valitun tekstin sivulauseista, reunahuomautuksista, ohimenevistä 
viittauksista, tekstin kuvaannollisista rajamaastoista, marginaaleista ja reuna-alueilta. 
Esimerkiksi omissa kohdeteksteissäni sivutaan toistuvasti kuoleman yhteydessä rahan 
ja identiteetin toisiinsa kietoutuneita kysymyksiä, vaikka ne äkkiseltään, kaikesta 
toistuvuudestaan huolimatta, eivät edes näytä liittyvän aiheeseen. Ja silti, kuten analyy-
seissani osoitan, itse asiassa lopulta paljastavat toistuvan kaavan moderneissa kuoleman 
kohtaamisen tavoissa. Minuuden vaihtoarvo kokee kuoleman edessä vakavan inflaa-
tion, ja tämän konfliktin paradokseihin valitut, sinällään toisistaan hyvinkin paljon 
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poikkeavat tekstit takertuvat pakonomaisesti, jopa neuroottisesti. Ja tästä päästään taas 
kysymykseen tutkimusta motivoivista tekijöistä.

Kuten perinteisessä historiantutkimuksessa, kulttuuripoeettisessa lähestymista-
vassa menneisyyttä tutkitaan, jotta ymmärrys tutkijaa askarruttavista nykypäivän 
piirteistä kasvaisi. Mutta kulttuuripoeetikot menevät astetta pidemmälle. Erottelu 
menneen ja nykyisen välillä on vähemmän todellinen, kuin mitä me olemme tottuneet 
ajattelemaan. Pohtiessaan aihetta teoksen Learning to Curse (1990) osuvasti nimetys-
sä kappaleessa ‘Resonance and Wonder’ liikkeen kiistaton kärkinimi Stephen Green-
blatt kirjoittaa, että hänen kiinnostuksensa renessanssikirjallisuutta kohtaan näyttää 
olevan vahvasti sidoksissa nykypäivään, sekä rinnasteisessa että arkisessa, satunnaisessa 
merkityksessä; hänelle 1500-luvun kulttuurin tutkiminen ei ole ollut niinkään ”pakoa 
nykypäivän melskeistä,” vaan 

it seemed rather an intervention, a mode of relation. The fascination for me of the 
Renaissance was that it seemed to be powerfully linked to the present both analogically 
and causally. This doubled link at once called forth and qualified my value judgements: 
called them forth because my response to the past was inextricably bound up with my 
response to the present; qualified them because the analysis of the past revealed the 
complex unsettling historical genealogy of the judgements I was making. To study 
Renaissance culture then was simultaneously to feel more rooted and more estranged in 
my own values. (Greenblatt 1990, 167.)

Kahdensuuntainen yhteys nykypäivän ja menneisyyden välillä määrittelee perustavan-
laatuisesti tutkijan tavan arvottaa menneisyyttä ja sitä, mikä on tutkimuksellisesti tär-
keää nostaa esiin; menneisyyden lähestyminen on erottamattomasti sidoksissa siihen, 
miten kulttuuripoeetikko suhtautuu nykypäivään. Historiaa sinällään ei ole olemassa 
ja menneisyys on auttamattomasti kadotettu. Hallussamme on vain niitä jälkiä, voimia 
ja pakotteita, jotka menneisyys on meihin jättänyt. Edellisessä lainauksessa viitataan 
erityisesti renessanssiajan merkitykseen nykyajalle. Kulttuuripoeetikoille ja ylipäätään 
uushistoristeille tämä aikakausi on keskeinen siksi, että monet länsimaisen modernin 
minuuden toistuvista tai keskeisistä piirteistä saivat väitetysti ensimmäisen järjestäy-
tyneen ilmiasunsa juuri tällöin.71 Tässä tutkielmassa lähden myös itse tästä näkemyk-
sestä. Näin teen erityisesti esittäessäni jo johdannossakin mainitsemani historioitsija 
Clare Gittingsin hengessä, että nouseva individualismi – tai, käyttääkseni itselleni 
luontevampaa Catherine Belseyn määritelmää, liberaalihumanismin esiinmarssi – oli 
keskeinen tekijä uudenlaisissa kuolemanpeloissa uuden ajan alusta lähtien. Uudenlai-
sen minäkuvan myötä myös entiset kuolemiseen ja ihmisen kuolevaisuuteen liittyvät 
pelot nousivat aivan uudella tavalla keskeisiksi kysymyksiksi. 

71 Tässä yhteydessä on mainittava erityisesti keskiaikaiselle mentaliteetille vieraat, ”saiturimaiset” 
minän tekniikat, joiden kehittyminen on yhteydessä kapitalististen tuotantosuhteiden kehitykseen – 
aihe, johon palaan tarkemmin Marlowe-luvussa neljä.
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Tutkiessamme historiaa kerromme samalla tarinoita itsestämme. Piilevien kipukoh-
tien kaivaminen esiin vaatii omanlaisensa retoriikan. Paljastaessaan historiankirjoi-
tuksen kertomuksellisen luonteen kulttuuripoeetikot organisoivat omat narratiivinsa 
millä tahansa sellaisella tavalla, joka tarjoaa jonkinlaisen pääsyn tutkittavien tekstien 
historiasidonnaiseen merkitysavaruuteen. Haetaan ”ahaa-elämystä”. Myös tutkimuk-
senteon prosessinomaisuuden esille tuominen on osa tätä strategiaa. ”When I conceived 
this book several years ago,” kirjoittaa Greenblatt kirjoittaa Renaissance SelfFashioning 
-teoksen jälkipuheessa, 

I indented to explore the ways in which major English writers of the sixteenth 
century created their own performances […]. It seemed to me the very hallmark of the 
Renaissance that middle-class and aristocratic males began to feel that they possessed 
such shaping powers over their lives, and I saw this power and the freedom it implied as 
an important element in my own sense of myself. But as my work progressed, I perceived 
that fashioning oneself and being fashioned by cultural institutions – family, religion, 
state – were inseparably intertwined. In all my texts and documents, there were, so far 
as I could tell, no moments of pure, unfettered subjectivity; indeed, the human subject 
itself began to seem remarkably unfree, the ideological product of the relations of power 
in a particular society. (Greenblatt 1984, 256.)

Tutkija aloittaa tietyistä henkilökohtaisesti motivoivista kysymyksistä; kyseessä on län-
simaiseen (keskiluokkaiseen) miesidentiteettiin liittyvän vapauden tunteen analyysi 
uuden ajan alussa ja tutkijan omassa elämässä. Tutkimusprosessin myötä alkuperäinen 
kysymyksenasettelu kääntyy kuitenkin päälaelleen. Vapaus osoittautuu illuusioksi, 
improvisaatio valtapeleiksi ja sosiaalista liikkumista ohjaavat voimat yksilöä suurem-
miksi. Seurauksena tästä havainnosta syntyy tutkielma, joka on ”more tentative, more 
ironic that I had originally indented” (ibid., 256). Lopputulos on tutkielma niistä 
keinoista, joilla minuus tuotetaan ja kuinka sitä rajoitetaan sellaisessa kulttuuriympä-
ristössä, joka painottaa yhä enemmän yksilönvapautta ja yksilön toimintamahdolli-
suuksia. Tämä määrittää sekä tutkimuksen kohteina olevia renessanssihenkilöitä kuin 
tutkijaa itseäkin:

I found not an epiphany of identity freely chosen but a cultural artefact. […] For all of the 
sixteenth-century Englishmen I have written about here do in fact cling to the human 
subject and to self-fashioning, even if suggesting the absorption or the loss of the self. 
How could they do otherwise? What was – or, for that matter, what is – the alternative? 
[…] [I]n our culture, to abandon self-fashioning is to abandon the craving for freedom, 
and to let go of one’s stubborn hold upon selfhood, even selfhood conceived as fiction, 
is to die. (Ibid., 256–257.) 

Länsimaiselle moderniteetille ominainen halu takertua yksilön merkittävyyteen ja il-
luusioon jakamattomasta minuudesta paljastuu joukoksi diskursiivisia valintoja ja in-
stitutionaalisia rajanvetoja. Samalla, vaikka sekä tämän yksilökeskeisen ajattelutavan 
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varhaiset edustajat (joille koko projekti on vasta avautumassa ja siten luonteeltaan vielä 
avoimesti konstruktioluonne) että myöhäiset edustajat (joille sen purkautuminen alkaa 
hahmottua kolonialisaatiota kritisoivien, feminististen ja postmodernien teorioiden 
kautta) tiedostavatkin Greenblattin luennassa koko hankkeen keinotekoisuuden, he 
ovat väistämättä sidoksissa siihen sielunsa syvimpiä sopukoita myöten – paradoksaali-
sesti juuri siksi, että koko hanke tähtää syvimpien tuntojen muotoilemiseen tietynlai-
siksi. Kulttuuripoeetikon narratiivi länsimaisesta minäkäsityksestä ja sen ristiriidoista 
muotoutuu tutkimusprosessin tasolla mutkien kautta, osana dialektista prosessia va-
pauden ja rajoitusten, yksilön ja ulkoisten tekijöiden, vallan rajoittavan ja liikkumatilaa 
lisäävän aspektin välillä. Minän muokkaamisen pitkä ja monipolvinen jatkumo sekä 
sitoo yksilön omiin prosesseihin että viittaa hienovaraisesti vaihtoehtoisten mallien 
mahdollisuuteen.

Keskeinen osa kulttuuripoetiikkaa on siis lukukokemuksen subjektiivisuuden 
painottaminen kaikessa tulkinnassa. Kulttuuripoetiikan piirissä tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että lukija voisi automaattisesti muokata tekstin tarkoittamaan mitä 
tahansa sellaista asiaa, jota hän itse haluaa ja joka palvelee hänen etujaan. Subjektii-
visuuden painottamisessa ei myöskään ole kyse paosta narsistiseen nautinnonhaluun, 
jossa merkitysten loputon leikki on sinällään lukukokemuksen suurin palkinto.72 
Näiden sijaan kyseessä on tietoinen niiden piirteiden tunnustaminen, jotka ovat olleet 
mukana tekstissä kaiken aikaa – henkilökohtaisten kokemusten, arvojen, sitoumusten 
ja kiinnostusten olemassaolo. Nämä elementit määrittävät niin tekstin tuotantoa kuin 
vastaanottoa. Ne määrittävät, mitä kysymyksiä esitämme teksteille, mitä metodologi-
sia valintoja teemme, sekä niitä tulkintoja, joita teksteistä tuotamme. Parhaimmillaan, 
kuten yllä todettua, henkilökohtaisen läsnäolo tekstissä toimii myös menneisyyden 
tulkinnan avaimena.

Oikeastaan vasta onnistunut lopputulos oikeuttaa subjektiivisuuden läsnäolon. 
Oikein paljastettuna historiallinen kehityskulku dekonstruoi itsensä ja tavallaan myös 
sen tahon, joka tähän dekonstruointiin ryhtyy. Greenblattin klassikko Renaissance 
SelfFashioning onkin sekä henkilökohtaisen epäautenttisuuden, perustavanlaatuisen 
välimiesmäisyyden kaunopuheinen ja paradoksaalisesti myös syvällinen analyysi – että 
ehkäpä myös sen synninpäästö. Vastaavassa hengessä myös tätä tutkielmaa jäsentävä 
saiturin trooppi tulee nähdä 

72 Merkitysten täysin vapaa ja rajoittamaton leikki voidaan nähdä (ainakin teoreettisena) ääripäänä 
postmodernin ajattelun mahdollistaville lukutavoille. Kulttuuripoeettisessa lähestymistavassa painote-
taan kuitenkin voimakkaasti sitä, että merkitykset ovat virtaavuudestaan huolimatta auttamattomas-
ti sidoksissa yksilön valintoja monimutkaisempiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin prosesseihin – tämä on 
identiteettien konstruktioluonteen ohella yksi keskeinen aspekti saituruuden ja kammioiden tematii-
kassa. Lukunautinnon ja merkitysten vapaan leikin ohjelmalliseksi lähtökohdaksi mainitaan usein Ro-
land Barthes’n teos The Pleasure of the Text (1990, ransk. alkuperäisteos 1973). Vaikkei Barthes näekään 
merkitysten leikkiä rajoittamattomana, hänen näkemyksensä vastaanottajan roolista on astetta vapaam-
pi kuin kulttuuripoeetikkojen vastaava; se poikkeaa tästä myös luentaa ohjaavien motivaatiotekijöiden 
osalta. 
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1) Temaattisena manifestaationa tai kiteytyksenä itse tutkimuskohteista, joista jo-
kainen on rakennettu kyseisen troopin ympärille. 

2) Allekirjoittaneen kokonaistulkintana kulttuuripoeettisesta lähestymistavasta. 
Kulttuuripoetiikka tarraa neuroottisesti näkemykseen vapaasti kiertävistä, ra-
han lailla kasvottomista (ja siten myös pohjimmiltaan moraaliin piiriin palautu-
mattomista) vaihtosuhteista modernien identiteettien perimmäisenä dynamiik-
kana. Se, että sosiaalisten suhteiden perustavanlaatuiset toimintamekanismit 
palautetaan väistämättä markkinametaforaan, on tulkittavissa omanlaisenaan 
teoreettisena saituruutena. 

3) Abstrahoituna tutkijan minäkuvana, joka on heijastettu historiaa konstruoivaan 
narratiiviin. Koska todellisuutta ei voi tavoittaa typistämättä ja ”taivuttamatta” 
sitä tulkinnallisesti, saituri onkin tutkija itse, ainakin alustavien hypoteesiensa, 
tutkimuskysymystensä ja omien henkilökohtaista elämää ja kuolemaa koskevien 
tuntojensa tasolla.

Saiturin hahmoa ei voi tässä tutkielmassa paeta millään tasolla. Kuolemanpelossani 
tarraudun ihmiselämän ikuisuuskysymysten äärellä neuvottomaan post- tai oikeastaan 
myöhäismoderniin tapaan ymmärtää historiaa, identiteettiä, ihmisen kuolevaisuutta 
ja yhteisöllisyyttä (tai sen puutetta) loputtomasti vaihtelevina, symbolisiin ja taloudel-
lisiin tuotanto- ja etenkin vaihtosuhteisiin perustuvina, sinällään kaikkea muuta kuin 
ylihistoriallisina tulkintoina. Näin tehdessäni edustan koko sitä pitkää, epätasaista ja 
transsendenteista maailmanselitysmalleista poispäin kulkevaa modernia jatkumoa, 
jonka syntyhetki sijoittuu jonnekin uuden ajan alkuun. Olen itsekin sen muokkaama 
sieluni syvimpiä sopukoita myöten – ja, valitettavasti kyllä, kyvytön historiasidonnai-
sen minäkokemukseni ylittävään transsendenssiin.

2.3.1 Menneisyys kanonisina teksteinä, kanoniset tekstit tulkinta-alustoina

Kulttuuripoeetikot mieltävät kirjallisuuden tuottamisen ja historiankirjoituksen, sa-
moin kuin kirjallisen tekstin ja historiallisen kontekstin välisen suhteen molemmin-
puolisesti muovaavana ja dynaamisena. Aivan samoin kuin historia määrittää sen, 
mitä tarkoitamme kaunokirjallisella tekstillä, myös kaunokirjallinen teksti auttaa 
meitä määrittelemään sen, mitä tarkoitamme historialla. Kaunokirjalliset tekstit tai 
historian kirjoitus eri muodoissaan eivät koskaan heijasta passiivisesti todella tapahtu-
nutta tai paljasta ajattomia, universaaleja totuuksia (kuten tässä tutkielmassa univer-
saalia käsitystä ihmisluonteesta ja siihen liittyvistä peloista). Sen sijaan ne muokkaavat 
tapaamme ymmärtää historiallista todellisuutta ja vaikuttavat niihin tapoihin, joilla 
todellisuuden itsensä luonnetta hahmotetaan. 
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Edward Pechter on osuvan analogian kautta todennut, että kulttuuripoetiikkaa/
uushistorismia on lähestymistapana mahdotonta tyhjentävästi kuvata; totalisoivia 
historioita on ylipäätään mahdotonta toteuttaa: ”Claiming to describe a general or a 
typical new historicism is presumptuous: simply to write about the new historicism 
is to construct a fiction, a critical fabrication, like the Elizabethan World Picture or 
the Medieval Mind.” (Pechter 1987, 292.) Tätä kuvailuprojektia voidaan verrata myös 
länsimaisen kuoleman kulttuurihistorian kattavaan kokoamiseen – kaikkien mainittu-
jen laajojen konstruktioiden ollessa viime kädessä loputtomia, mahdottomia projekteja, 
mikäli oletamme kattavamme kaiken mahdollisen aiheeseen liittyvän. Kulttuuripoee-
tikkoja kiehtookin juuri politiikan (käsitteen laajassa merkityksessä), todellisuuden ja 
fiktion loputon vuorovaikutus, lehmänkauppojen estetiikka. Osaltaan edellä sanot-
tu liittyy myös siihen, miten länsimaisen kirjallisuuden kaanonilla nähdään edelleen 
olevan merkittävä arvo – juuri sellaisena kuin miksi se on muodostunut. Lähestymis-
tavalle tyypillinen piirre on se, että siinä keskitytään enemmän valitun tekstin ”reuna-
alueiden” tarkasteluun kuin niiden hyvin tunnettuun ja tutkittuun ”keskiöön”. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kanonisoitujen teosten merkitystä sinällään jollakin 
tapaa vähäteltäisiin. Kirjallisuushistoriallisesti merkittäväksi nähtyjen, kanonisoitujen 
teosten erityisasema on edelleen tunnustettu. Tämä siksi, että ne jaksavat puhuttaa yhä 
uusia yleisöjä ja niistä tehdään edelleen tutkimusta – syystä tai toisesta. Lähestymiskul-
maa onkin sitten muutettu antropologiseen suuntaan Clifford Geertzin innoittamassa 
hengessä: 

What we wanted was not social science but ethnographic realism, and we wanted it 
principally for literary purposes. That is, we had no interest in decisively leaving works 
of literature behind and turning our attention elsewhere; instead, we sought to put 
literature and literary criticism in touch with that elsewhere. […] Literary criticism 
could venture out to unfamiliar cultural texts, and these texts – often marginal, odd, 
fragmentary, unexpected, and crude – in turn could begin to interact in interesting 
ways with the intimately familiar works of the literary canon. (Gallagher & Greenblatt 
2000, 28.)

Kulttuuripoeettisen tutkijan eräänä keskeisenä tehtävänä on siis palauttaa edellä hah-
motellun kaltainen ”itsestäänselvyys” osaksi tulkintaa ja lisätä tätä kautta ymmärrys-
tämme menneisyydestä ja menneisyyden teksteistä. Jo unohtuneet yhteydet muihin 
luontiajankohdan teksteihin (käsitteen laajassa merkityksessä) tuovat eloa kivetty-
neisiin lukutapoihin. Monet aikalaisyleisölle tutut yhteydet ovat kadonneet lukuko-
kemuksestamme, mutta toisinaan ne on mahdollista rekonstruoida. Tätä lähestymis-
tavalle tyypillistä laajempien kokonaisuuksien hahmottamista yksityiskohtien kautta 
sivuaa Harold A. Veeser viitatessaan kulttuuripoeetikkojen tapaan käsitellä yksittäisiä 
tapahtumia tai anekdootteja tiheän kuvauksen metodin avulla:

By using the example of Geertz’s ”thick description” -method they seize upon an event or 
anecdote and re-read it. The result of this re-reading is usually revealing tiny particulars 
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the behavioural codes, logics, and motive forces controlling a whole society in question. 
(Veeser 1986, xi.) 

Sosiaalisen matriisin kiemuraisiin sokkeloihin kurkottavan historiallisen yksityiskoh-
dan avulla havainnollistetaan samalla historian konstruoimiseen liittyvän narrati-
visoinnin ongelmallisuutta. Menneisyys on paljolti kadonnut ulottuviltamme ja sen 
fragmenttien tarkastelu paljastaa tämän hyvin kouriintuntuvasti. Analogisesti tälle 
tutkimuskäytänteelle kulttuuripoeetikot nostavat valitusta tutkimuskohteesta esiin 
yksityiskohtia, jotka osoittautuvat unohdetuksi osaksi tekstiä itseään laajempaa mer-
kityskokonaisuutta. 

Yksityiskohdat liukuvat kohti yleistä, vaikkakaan ei välttämättä kokonaisuuden 
harmonisena osana. Tutkimuskohteen, samoin kuin historiallista aikakautta koskevan 
konstruktion, yhtenäisyys ja hermeettisyys osoitetaan kaikkea muuta kuin annetuksi. 
Samalla yksityiskohdat ovat väistämättä sidoksissa laajempiin verkostoihin ja osaltaan 
havainnollistavat (tai jopa muokkaavat) niitä. Kulttuuripoeetikot eivät myöskään nivo 
kaikkia tekstissä ilmeneviä henkilöhahmoja, esiin piirtyviä kuvia, sananvaihtoja ja 
mielipiteitä yhdeksi tekstin ilmentämäksi valtadiskurssiksi – kyse on aina pikemmin-
kin yksi niistä alueista, joissa keskustelua vaikkapa soveliaan, moraalisen tai tyypillisen 
rajoista ylipäätään loputtomasti käydään, niin tekstiä tuottaessa kuin sitä eri ympäris-
töissä luettaessa.73

2.3.2 Intertekstuaalisuus ja eksistentialistiset tarinaniskijät

Tekstit ovat siis sidoksissa luontiajankohtaansa lukemattomin sitein (ja ne kasvavat – 
elinkaaren mittaan säikeitä kulloiseenkin vastaanottoympäristöön syntyy jatkuvasti 
lisää). Intertekstuaalisuuden käsite on keskeinen kaikelle jälkistrukturalistiselle tutki-
mukselle ja myös valitsemani lähestymistapa on paljolti sen mahdollistama. Käsite si-
nällään on kotoisin Julia Kristevalta, jonka mukaan jokainen teksti koostuu valtavasta 
lainausten mosaiikista.74 Kulttuuripoeetikot sivuavat toistuvasti Kristevan interteks-
tuaalisuuden käsitteen yhteydessä esiin nostamia subjektin eheyden (tai sen puutteen) 
teemoja.75 Mutta koska (historiallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) konteksti miel-

73 Tekstien kokonaisluennan kritiikistä ja sen suhteesta renessanssiajan englantilaiseen kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan, ks. esim. Greenblatt 1988, 2–4.
74 Tämä mosaiikki ei kuitenkaan ole sidoksissa vain tekijän omaelämäkerrallisiin vaikutteisiin teks-
tissä tai tekstin sisältämiin alluusioihin ja viittauksiin. Intertekstuaalisuus on pikemminkin kaiken 
tekstuaalisen toiminnan perusmekanismi. Yksittäisiä tekstejä ole mahdollista ymmärtää niiden itsensä 
varassa, vaan ne on sijoitettava laajempaan tekstien kenttään. Ks. erit. Kristeva (1993).
75 Minän hajoaminen, kirjallisuus ja kuolema, ks. erit. Kristeva, Black Sun: Depression and Melan
cholia (1989, ransk. alkup. teos 1989). Kristevan teos keskittyy pääasiallisesti mielen kuoleman, ma-
sennuksen ja melankolian psykoanalyyttisiin teemoihin. Tässä tutkielmassa tarkastelun keskiössä ovat 
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letään luonteeltaan tekstuaaliseksi, myös se toimii lähestymistavassa valitun tekstin 
rinnakkaistekstinä. Kulttuuripoeettinen intertekstuaalisuus ei siten rajoitu vain kau-
nokirjallisten tekstien – tai edes ylipäätään kirjallisten tekstien – välisiin suhteisiin, 
vaan huomio kiinnitetään siihen, mitä Michel Foucault kutsuu vaihdoiksi ja vastavuo-
roisiksi muokkausprosesseiksi instituutioiden, taloudellisten ja sosiaalisten prosessien, 
käyttäytymismallien ja sääntökokoelmien välillä, sekä edellä mainittujen instanssien ja 
kaunokirjallisten tekstien välillä (ks. esim. Foucault 1972, 45). 

Osaltaan tämä äärimmilleen räjäytetty sidoksisuuden ajatus vaikuttaa myös tutki-
muksen tekemisen tapaan käytännössä. Kulttuuripoeetikot eivät niinkään analysoi 
pikkutarkasti muutaman tarkkaan valitun tekstin spesifiä keskinäistä suhdetta alluu-
sioineen, sitaatteineen ja kirjallisine esikuvineen – kuten perinteisemmässä kirjallisuu-
dentutkimuksessa on usein tapana. Enemmänkin he kiinnittävät huomionsa raken-
teellisiin ja temaattisiin yhtäläisyyksiin tietyn aikakauden tai kulttuuripiirin tekstien 
keskuudessa. Huomiota ei kiinnitetä niinkään ajalliseen lineaarisuuteen ja peräkkäi-
syyteen näiden hyvinkin erilaisten tekstien välillä (tai tekstien ja niiden luontikon-
tekstien välillä), vaan tutkitaan erityisesti välittömiä ja monensuuntaisia vuorovaiku-
tussuhteita. Asiaankuuluvaa on, että näitä pohjimmiltaan intertekstuaalisia, mutta 
samalla esteettisen alueen rajat toistuvasti ylittäviä vuorovaikutussuhteita ohjaavia tai 
organisoivia periaatteita valittujen tekstien välillä ei välttämättä lähdetä kartoittamaan 
lainkaan, vaan tekstijoukosta luodaan aikakautta kuvaava avoimen tulkinnallinen 
kollaasi. Valinnat määräytyvät intuitiivisesti, tai niitä ohjaavat periaatteet ja teoriat 
ovat pääsääntöisesti vain implisiittisesti läsnä. Usein valitut tekstit nivotaan yhteen 
ainoastaan yhdistävän teeman tai aiheen kautta. 

Kuvattu vapaamuotoisuus on herättänyt monissa kulttuuripoetiikan ja ylipäätään 
uushistorismin kriitikoissa syvää närkästystä. Erityisen ongelmalliseksi nähdään lupaus 
(epäsuorasta) pääsystä menneisyyden kokemusmaailmaan.76 Esimerkiksi Paul Stevens, 
hyvin kriittisessä artikkelissaan ‘Pretending to be Real: Stephen Greenblatt and the 
Legacy of Popular Existentialism’, on nimennyt lähestymistavan kehitykselle keskeisen 
Stephen Greenblattin tuotannon – ja persoonallisen, osallistuvan tyylin kautta myös 
tekijän itsensä, hänen julkisuuskuvansa – kauttaaltaan epäaidoksi. Hänelle Greenblatt 
on ”eksistentialistinen tarinaniskijä” (vapaasti suomentaen; ks. Stevens 2002, 511), 
joka on valjastanut tyyliopissaan sekä postmodernin ajattelutavan että menneisyyden 

enemmänkin biologiseen kuolemaan pohjautuvat, kulttuurisesti ja sosiaalisesti määrittyneet pelon ai-
heet ja muodot. 
76 ”We wanted the touch of real in the way that in an earlier period people wanted the touch of the 
transcendent.” (Gallagher & Greenblatt 2000, 31). Tämä jälkistrukturalistinen antiessentialistinen 
transsendenssi – essentialistisen, esimodernin transsendenssikäsityksen täydellinen vastakohta – saa-
vutetaan Geertzin viitoittaman loputtoman tulkinnallisuuden kautta. Jos emme pääse käsiksi todel-
lisuuteen ”sinällään”, todellisuus voidaan ymmärtää (tutkimuksellisesti) loputtomaksi tekstijoukoksi 
– tekstijoukoksi, jota koskevia tulkintoja tutkijalla on oikeus esittää siinä missä kenellä tahansa tässä 
tekstuaalisessa todellisuudessa elävällä, ja sen vangitsemalla, tulkitsijalla. 
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tekstien vapaan hyödyntämisen popularisoidun eksistentialismin palvelukseen. Tämän 
yhdistelmän kautta Greenblatt ei tuota loputtomia visioita niinkään tutkimistaan 
aikakausista eli pohjoiseurooppalaisesta renessanssista ja yhdysvaltalaisesta nykypäiväs-
tä. Pikemminkin, Stevensin mukaan hän tuottaa loputtomia visioita omasta tavastaan 
lukea maailmaa ylipäätään. Täten kyseisen tutkijan historiaa organisoiva periaate on 
pohjimmiltaan täysin irrallinen tutkimuskohteesta. Se itse asiassa määrittyy kauttaal-
taan sen kokemusmaailman kautta, joka koostuu tutkijan omista elämänkokemuksis-
ta. Viitaten derridalaiseen epistemologiseen vallan ja vastustamisen kieliparadoksiin 
Stevens summaa lähestymistavasta ylipäätään ja Greenblattin analyyseistä erityisesti: 

The norm was the postmodern paradox that we simultaneously inscribe what we most 
wish to contest. […] Greenblatt gives this linguistic/epistemological paradox a social 
turn by reading it through a Foucault who has himself already been refracted through 
Orwell. The effect is a profoundly pessimistic vision in which the poststructuralist prison 
house of language is re-imagined in terms of a series of dystopic societies, all consumed 
with the paradoxes of power and all entirely consonant with the existential abyss. 
(Stevens 2002, 506, kursiivi omani.) 

Samalla kun vastustamme jotakin, tulemme jollakin tasolla aina allekirjoittaneeksi tä-
män samaisen väitteen.77 Ajatus tästä kaikenlaista inhimillistä vastarintaa väistämättä 
kohtaavasta epistemologisesta takaiskusta on otettu tässäkin tutkielmassa osaksi pe-
rusargumentaatiota, sekä puhtaan kielitieteellisesti että sosiokulttuurisella tasolla. Jo-
kainen kuoleman haltuun ottamiseen tähtäävä käytänne ja tämän käytänteen taustalla 
vaikuttava tietämistä ja toimintaa jäsentävä diskursiivinen kokonaisuus on samalla sekä 
vapauttava (se antaa mahdollisuuden hallita kuolemaa edes symbolisesti) että alistava. 
Kuten jatkossa osoitan, kuoleman ideaalit ja epäideaalit näyttävät aina jollakin tasolla 
johtavan sosiaalisiin hierarkioihin ja alistussuhteisiin, identiteetin tiettyjen piirteiden 
kuolettamiseen – jopa silloinkin kuin niillä tähdätään suuremman sosiaalisen tasa-
arvon tuottamiseen. Ääritapauksissa kuolemaa kuvaavat diskurssit muuttuvat hyö-
dynnettyinä jopa akuutiksi diskursiiviseksi sosiaaliseksi kuolemaksi: tietämisen koh-
teena olevalta riistetään aito sanavalta ja hänet pakotetaan valmiiseen normatiiviseen 
muottiin henkilökohtaisista tarpeista riippumatta. Kyseessä on todellakin paradoksi, ja 
sellaisenaan siihen on tutkimustyössä suhtauduttava varoen. Mutta Stevensin Orwell-
tuomio kääntyy kuitenkin valittua foucault’laista tulkinnallista viitekehystä tukevaksi 
kommentiksi, jos (yli)refleksiivisen valtakamppailun historiasidonnainen ulottuvuus 
otetaan vakavasti.78

77 Stevens viittaa tässä yhteydessä erityisesti Derridan artikkeliin ’Structure, Signs, and Play in the 
Discourse of the Human Sciences’ (1978).
78 Erityisen hyvin se sopii nimenomaan uuden ajan alun poliittisesti (nouseva moderni valtio), sosiaa-
lisesti (etenevä markkinatalous) ja uskonnollisesti (uskon- ja vastauskonpuhdistus sekä uskonsodat) epä-
vakaaseen Länsi-Eurooppaan.
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Ajatus lähes pakovarmasta vankilasta on Foucault’n keskeinen määritelmä moder-
neille yhteiskunnille teoksessa Discipline and Punish. Vastaavasti ajatus lähes pakovar-
masta saiturin kammiosta taas on oma määritelmäni moderneille kuolemankulttuu-
reille. Se on pätevä tulkinta – ainakin tietyssä, erityislaatuisessa yhteydessä. Se on 
pätevä, jos jo edelläkin käsitelty ajatus enenevässä määrin minuuden sisälle sijoitetusta 
valta- ja muokkauskamppailusta nähdään nimenomaisesti modernisaatiolle tyypilli-
senä kehityskulkuna. Ymmärrän modernien identiteettien erikoisluonteen sellaisena 
yleisenä, kokonaisia yhteiskuntia muokkaavana kehitystendenssinä, josta Foucault’n 
mukaan on havaittavissa selkeitä jälkiä niinkin erilaisissa instituutioissa kuin mitä ovat 
sairaanhoito-, vankeinhoito- ja sotilasorganisaatiot. Mutta mikä oleellisinta, kulttuu-
ripoeetikkojen mukaan näistä tendensseistä saavat muotonsa myös uudenlaiset ja 
entistä voimallisemmat minän muokkaamisen teknologiat. Voidaankin ajatella, että 
valitsemani lähestymistavan edustajat jatkavat avoimesti siitä, mihin Foucault viittaa 
vain hyvin peitellysti lähinnä vain loppupään tuotannossaan. Erityisesti renessanssin ja 
uuden ajan alun parissa operoivien kulttuuripoeetikkojen merkittävin lisä oppi-isänsä 
ajatuksiin on se, että ranskalaisteoreetikon tuotannossaan niin hyvin vangitsema 
yleinen klaustrofobian tunne on läsnä myös siellä, missä se äkkiseltään näyttää rajoit
tavan kaikkein vähiten. Se on läsnä yhteiskunnan marginaalien lisäksi vahvasti myös 
nousevan keskiluokan parissa, tapoina jäsentää sekä ympäröivää sosiaalista todellisuut-
ta että omaa minuutta. Tämä omalaatuinen, moderni klaustrofobisuus on läsnä myös 
sekä enemmän tai vähemmän esikuvallisissa tavoissa kuvata näennäisen vapaan subjek-
tin toimintaa oman sosiaalisen pääoman maksimoimisen nimissä – onhan nimen-
omaan fiktio, kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan, yksi niistä keskeisistä alueista, 
jonka piirissä kaikesta tästä kollektiivisesti neuvotellaan. Ja kaikki tämä edellä sanottu 
vaikuttaa väistämättä myös kuoleman ja kuolemisen merkityksellistämisen tapoihin. 
Tekemiemme kollektiivisten valintojen kautta saituruus, takertuminen akuuttien, 
henkilökohtaisten vaihtosuhteiden merkitykseen, pakottaa itsensä yhä keskeisemmäksi 
osaksi identiteettien perusrakenteita. Vaikka kuoleminen on aina ollut ongelmallista, 
nyt yksilön erityisyydestä tulee fetissi. Sen kadottaminen nähdään entistä suurempana 
kriisinä, ainakin yksilön vapautta ja erityisyyttä loputtomasti painottavien liberaalihu-
manististen diskurssien puitteissa. Ongelmana tällaisessa vapauden fetissoinnissa on 
tietenkin sen valheellisuus, niin tässä tutkielmassa analysoitujen kuolemankulttuurien 
kuin yleisemmänkin identiteettipohdiskelun yhteydessä. 

Erityisen selkeänä tämä mainitsemani valheellisuus tai oikeastaan harhaanjohtavuus 
näyttäytyy palattaessa sen synnyttäneen keskustelun omille pohjoiseurooppalaisille 
syntysijoille.79 Uuden ajan alun Euroopassa ja tietenkin myös Englannissa renessanssi-

79 Sivuutan muiden kulttuuripoeetikkojen tapaan eteläeurooppalaisen renessanssin Alppien poh-
joispuoleisesta; ensiksi mainittu on aikaisempi ilmiö, jonka vaikutus viimeksi mainittuun on välillistä 
(tai esikuvallista). Täten esimerkiksi Italian niemimaan yksilödiskurssien modernisaatiokehitys sydän-
keskiajalta eteenpäin, erotettuna esimerkiksi reformaation myöhemmistä vaikutteista pohjoisiin vastaa-
viin, rajautuu tutkielmani ulkopuolelle. 
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aikaan vain harvojen kohdalla käytännössä toteutuva, uudenlainen sosiaalinen vapaus 
osoittautuu kulttuuripoeetikkojen analyyseissa laajenevan toiminnanvapauden sijaan 
vaivattomuuden kulttuuripoeettiseksi performanssiksi. Sosiaalinen kierto on kaikkea 
muuta kuin annettua. Yksilöä konstruoivat uudenlaiset refleksiiviset diskurssit, kuten 
etenkin näennäisen autonomisen subjektin tietämistä ja toimimista konstruoivat uudet 
representoimisen tavat, paljastuvat kulttuuripoeettisissa luennoissa lähes järjestäen 
lopultakin vain entistä hienovaraisemmiksi manipulaatioiksi ja entistä huomaamat-
tomammiksi tekstuaalisiksi jäljiksi menneisyyden valtakamppailuista. Nämä konstru-
oidut kamppailut ovat kuolemanvakavia. Koska niiden palkintona on usein ollut ihan 
sosiaalisiin peleihin osallistuvan elämä tai ainakin elämänprojekti, ovat ne yksilötasolla 
olleet usein myös hyvin epätoivoisia ja identiteetin tasolla jopa täydellisen typistäviä. 
Ja nimenomaan tämä typistävyys, ongelmalliseksi muuttuneen kuoleman symbolinen, 
negatiivinen takaisinkytkentä yksilöidentiteettiin on seikka, jota tarkastelen Marlowen 
tuotannon yhteydessä kirjaimellisesti ja Don DeLillon tuotannon yhteydessä sosiaali-
sella tasolla, osana yleistä myöhäismodernia toimintaympäristöä. 

2.3.3 Intertekstuaalisuus kulttuuripoeettisena identiteetin rakentamisena

Yllä esitin, että monien kulttuuripoetiikassa hylkimät piirteet, modernisaatioon ja sen 
valtasuhteisiin liittyvä pessimismi, ovatkin lähestymistavan innovatiivisin piirre. Kes-
keistä, tai oikeastaan argumentaation lähtökohtana tässä modernin sosiaalisen kierron 
ominaispiirteiden analyysin yhteydessä on Foucault’n paradoksaali tulkinta siitä, että 
ylipäätään jo minän muokkaamiseen pakollisena elementtinä sisältyvä, huippuunsa vi-
ritetty (sosiaalinen) itsereflektiivisyys ja tähän liittyvät diskursiiviset tietämisen tavat 
vieraannuttavat tai jopa jollakin tasolla alistavat modernia subjektia. Esimodernia län-
simaista yhteiskuntaa luonnehtivat tässä luennassa jäykät sosiaaliset hierarkiat ja tietty 
kollektiivinen eetos (seikkoja, jotka voidaan perustellusti nähdä ominaisina ainakin 
tässä tutkielmassa käsitellylle myöhäiskeskiajalle; katso tarkemmin luku kolme). Esi-
moderni yksilö sinällään, hänen identiteettinsä, ei ollut mikään erityinen tiedon kohde 
tai tietämisen objekti.80 Pikemminkin päinvastoin – esimodernina aikakautena tietä-
misen kohteena oleminen oli harvojen etuoikeus:

For a long time ordinary individuality – the everyday individuality of everybody – 
remained below the threshold of description. To be looked at, observed, described 
at detail, followed from day to day by an uninterrupted writing was a privilege. […] 
The disciplinary method reversed this relation, lowered the threshold of describable 

80 Joskin tämän havainnon näennäisen ongelmaton jaottelu moderniin/esimoderniin kyseenalais-
tetaan jossakin määrin etenkin myöhäiskeskiaikaisen ripityskäytänteen itserefleksiivisyyttä sivuavassa 
analyysiluvussa kolme – ainakin siinä merkityksessä, että hahmotetut esimodernit ja modernit piirteet 
voivat monissa yhteyksissä esiintyä rinnakkain. Toki jälkimmäiset alkavat tietyn historiallisen ajankoh-
dan aikana vallata yhä enenevässä määrin alaa ensiksi mainituilta.
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individuality and made of this description of a means of control and a method of 
domination. […] This turning of real lives into writing is no longer a procedure of 
heroization; it functions as a procedure of objectification and subjection. […] Finally, 
the examination is at the centre of the procedures that constitute the individual as effect 
and object of power, as effect and object of knowledge. (Foucault 1995, 191–192.)

I am not saying that the human sciences emerged from the prison. […] The carceral 
network [however,] constituted one of the armatures of this power-knowledge that 
has made the human sciences historically possible. Knowable man (soul, individuality, 
consciousness, conduct, whatever it is called) is the object-effect of this analytical 
investment, of this domination-observation. (Ibid., 305.)

Sen, minkä Foucault näkee ominaisena ihmistieteiden kehityskululle karkeasti ottaen 
1600-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta nykypäivään, osoittavat renessanssia tutkivat 
kulttuuripoeetikot määrittävän myös modernin pohjoiseurooppalaisen humanismin 
syntyaskeleita jo vähintäänkin vuosisataa aiemmin. Vastaavasti, kulttuuripoeetikkojen 
edustama näkemys modernien yksilöidentiteettien erityisluonteesta näyttää poikkea-
van Foucault’n vastaavista pikemminkin näkökulman kuin varsinaisen näkemyseron 
tasolla. Viimeksi mainittu on kiinnostunut etenkin vallan normalisoivasta ja typis-
tävästä vaikutuksesta yksilöön nähden. Kulttuuripoeetikot taas ovat enemmänkin 
kiinnostuneet siitä, miten uudenlaiset valtapelit muokkaavat harjoittajastaan entistä 
enemmän ”volatiilimman” (johdettu englanninkielisestä sanasta volatile), entistä ailah-
televamman, suhdanneherkemmän ja pinnallisemman. Tai, viitaten aiemmin teorialu-
vussa mainitun Adornon suuntaan, kulttuuripoeettisissa analyyseissa usein osoitetaan, 
kuinka tällainen subjektiviteetti sen mahdollistavine ja sitä ohjaavine (itse)tietämisen 
(ja itsetietoisuuden) tapoineen on aina vapaasti liikkuvan pääoman tavoin valmis no-
peisiin, elohopeamaisiin liikkeisiin – pudottaen usein ripeästä kyydistään turhaksi pai-
nolastiksi muodostuneen eettisen pohdinnan, mikäli vain mahdollista. Tämä on kehi-
tyskulku, jonka epiteettinä on tässä tutkielmassa luvussa seitsemän analysoitu White 
Noise -romaanin fiktiivinen, postmoderni akateeminen kiipijä ja potentiaalinen mur-
hamies, kuoleman ja elämän suhteen saiturimainen Jack Gladney. 

Siinä missä Foucault kartoittaa hahmottamansa vankilan – tai tämän tutkielman 
kielellä, saiturin kammion – rajoja ja rajoittavuutta, kulttuuripoeetikot keskittyvät itse 
saiturin hengenelämään. Tämä liittyy osaltaan myös taiteen tuottamisen teemoihin. 
Erityisesti jo edellä analysoitu Greenblattin ”pysyvää mainetta”81 tekijälleen tuonut 
Renaissance SelfFashioning havainnollistaa hyvin juuri tämän aste-eron Foucault’n ja 
kulttuuripoeetikkojen (valtalinjan) välillä. Eräs tämän klassikon keskeinen hahmo, 
Greenblattin William Shakespeare, on sekä eräänlainen arkkityyppinen (moderni) 

81 ”Renaissance Self-Fashioning brought Greenblatt enduring fame, but to a degree that is not easily 
explained it also brought him a countervailing legacy of disdain – a recurring suspicion that there was 
something fundamentally inauthentic about this self-dramatizing scholar and his ‘revolutionary’ work.” 
(Stevens 2002, 493.) 
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taiteilija että auttamattomasti epäaito tarinoiden anastaja ja uudelleenorganisoija. 
Greenblattin Shakespeare on tietyn vallitsevan, tai oikeastaan nousevan sosiaalisen 
ymmärrystavan kasvoton manipulaattori sekä käytännön elämässään – hänen onnistui 
nousta vaatimattomista oloista menestykseen – että taiteilijapersoonaltaan, kyvyssään 
muokata arkipäivän sanoista vangitsevia maagisia kaavoja. Tämä Shakespeare, valitun 
tutkijan omin huikentelevin sanoin, ”possessed a limitless talent for entering into the 
consciousness of another, perceiving its deepest structures as a manipulable fiction, 
reinscribing it into his own narrative form” (Greenblatt 1984, 252). Tietyllä, sinällään 
implisiittisellä, mutta oletettavasti hyvin tietoisella tasolla Greenblatt myös samastuu 
kirjallisesti hyvin lahjakkaaseen tutkimuskohteeseensa. Itse asiassa se epämääräinen 
tunne huiputtamisesta, jonka edellä mainittu Paul Stevens näkee ylipäätään motivoi-
vana voimana kritiikissä valittua tutkijuutta kohtaan, pätee aivan yhtä hyvin Green-
blattin itsestään hyvin harkitusti luomaan kuvaan avoimen postmodernina tutkijana ja 
ajattelijana, kuin hänen analyysissaan luotuun, mutta tiettyjen menneisyyden tekstu-
aalisten jälkien pohjalta konstruoituun Shakespearen hahmoonkin. Siten lukijassa 
mahdollisesti heräävä manipuloitavana olemisen tunne palautuu sekin väistämättä 
valittuun tutkimukselliseen teemaan ja on siten (ainakin lähes) oikeutettu osa valittua 
tutkimusotetta.82 

Tämän kaiken tuominen osaksi tutkielman teoriaa on toki eräänlaista moralisoin-
tia – mutta se sisältää kulttuuripoeettisen käänteen, jossa moralisointi oikeutetaan 
myöntämällä osasyyllisyys. Foucault, jonka kirjoitustyyli on kaikesta monipolvisuudes-
taan huolimatta loppujen lopuksi varsin etäinen ja vähemmän helposti tematisoitavissa, 
säilyttää sosiaalista todellisuutta koskevissa diskurssianalyyseissaan pääsääntöisesti edes 
jonkinlaisen implisiittisen option toisenlaisten identiteettien (tai identiteetittömyy-
den) mahdollisuuteen; tätä kautta hän säilyttää myös edes jonkinlaisen pääsyn sinäl-
lään määrittelemättömään vapauteen ja on siten ainakin tyylivalintojensa tasolla myös 
lähempänä objektiivisuuden vaatimusta. Kristevalaista intertekstuaalisuuden ajatus-
ta myös sosiaaliseen todellisuuteen vapaasti soveltavat kulttuuripoeetikot, erityisesti 
tietenkin viimeksi mainittu Greenblatt, mutta hänen vanavedessään toki muutkin, 
taas syleilevät varsin avoimesti epäaitouden, tai avoimen markkinahenkisyyden, ajatus-
ta. Näin he tekevät ylipäätään modernien sosiaalisten todellisuuksien yhteydessä, 
mutta erityisesti etenkin fiktion tuottamisen, vastaanoton ja tutkimisen tasolla, osana 
metodologisia linjanvetojaan.

Stevensin kaltaisten kriitikoiden mieliharmiksi ajatusta perustavanlaatuisesta 
pinnallisuudesta, minuuden ja tekstien väistämättömästä pastissiluonteesta pidetään 
siis jo sinällään vapauttavana huomiona. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kulttuu-

82 ”[T]hese perceptions of inauthenticity are […] the central driving force behind Greenblatt’s 
 criticism, that is, his long standing but increasingly self-conscious and artful struggle to achieve precisely 
what these perceptions cast in doubt—authenticity of identity.” (Stevens 2002, 494.) Shakespeare ylei-
sönsä kasvottomana manipuloijana ja sosiaalinen manipulaatio länsimaisen modernisaation ominais-
piirteenä, ks. esim. Greenblatt 1984, 222–254.
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ripoeetikkojen kuvaamaa modernien identiteettien flirttiä kuoleman kanssa nähtäisi 
vakavana. Nimenomaan juuri pinnallisuuden ja väistämättömän performatiivisuuten-
sa kautta nämä identiteetit ovat aina alttiita hajoamaan, aina jollakin tasolla pakotet-
tuja tiedostamaan erittäin akuutisti oman riittämättömyytensä ja haavoittuvuutensa 
(seikka, jota analysoin esimerkiksi Dickens-luvussa viisi). Nimenomaan tämä vapaan 
identiteetin paradoksaali heikkous, sen konstruktioluonteen takaa pilkottava pääkal-
lomainen tyhjyys, toimii tutkimusotteen moralistisena pohjajuonteena. Modernien 
minuuksien perustavanlaatuisen pinnallisuuden dynamiikan tiedostaminen avaa sekä 
tuoreen kirjallisuudentutkimuksellisen näkökulman valittuihin tutkimuskohteisiin 
että (mahdollisesti) myös vaihtoehtoisen näkökulman eettiseen toimijuuteen ylipää-
tään – illuusiosta luopuminen kun on, ainakin mikäli moraliteettien perinteen propa-
goiman eetokseen on uskominen, rakentavampi pohja toiminnalle kuin siihen taker-
tuminen.

2.3.4 Saiturin trooppi modernien identiteettien merkitysleikissä

Koko tämä edellä esittelemäni keskustelu identiteettien muokkautumisesta laajassa 
kulttuurisessa merkitysverkostossa, osana loputtomia intertekstuaalisia kytkentöjä, 
kiertyy tässä tutkielmassa väistämättä saiturin troopin ympärille. Jos sosiaalisessa elä-
mässä yhä keskeisempi tiedollinen ja toiminnalliseen improvisaatio otetaan vakavasti 
moderneja identiteettejä perustavanlaatuisena konstruoivana elementtinä, se muodos-
taa jo itsessään eräänlaisen (meille tyypillisen) individualismin sudenkuopan. Kasvavat 
itsereflektiivisyys ja sosiaalisen kudoksen mikromanipuloimisen taito mahdollistavat 
kamppailun rajoittavia valtadiskursseja vastaan, mutta samalla ajaudutaan myös uu-
denlaiseen epistemologiseen epävarmuuteen, loputtomaan valta- ja vastadiskurssien 
muodostamaan sokkeloon ja sellaisiin loputtomiin pikkukahakoihin, joissa hienova-
raiset väistömanööverit suhteessa vallitseviin instituutioihin ja käytänteisiin tulevat 
itse asiassa vain vahvistaneeksi ne. Kaupankäynti vallan kanssa kietoo manipuloijan 
yhä syvemmälle modernin itsereflektiivisen vastavuoroisuuden verkostoihin. Ja tästä 
päästää takaisin Stevensin artikkelin ‘Pretending to be Real: Stephen Greenblatt and 
the Legacy of Popular Existentialism’ väitteeseen siitä, että sekä kulttuuripoeetikot että 
heidän keskeinen oppi-isänsä ovat perustaneet näkemyksensä harhauttavalle ”Orwel-
lilaiselle fiktiolle”. Itse asiassa, fiktio ei ole tässä yhteydessä harhaanjohtavaa – vaan ni-
menomaan päinvastoin, paljastavaa. 

Eksistentialismi, pääosin vasta 1900-luvun tuote, on vanginnut ja artikuloinut 
ymmärrettäväksi yhtä kautta erään identiteetteihimme liittyvän piirteen, henkilökoh-
taisten valintojen vapauteen ja väistämättömyyteen liittyvän mielettömyyden. Mutta 
kuten kulttuuripoeetikot osoittavat osaltaan, länsimainen fiktio on sivunnut aihetta 
toistuvasti jo vähintäänkin uuden ajan alusta lähtien. Hieman kärjistäen ja tautologiaa 
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hallitusti hipoen voidaan todeta seuraavaa: Jos modernisaatio on mahdollistanut sekä 
eksistentialistisen filosofian, etenkin popularisoituneen sellaisen, että kulttuuripoetii-
kan kaltaisen tutkimuksellisen lähestymistavan osana myöhäismodernia mielenmaise-
maa (jossa luvussa kuusi Goldingin ohella tarkastellut Orwell, Sartre ja Camus itsekin 
operoivat), ei siten ole yllättävää, että tutkija kykenee löytämään omaa maailmankatso-
mustaan organisoivia voimia ja rakenteita, tai niiden prosessinomaisia esiasteita, tietyin 
gadamerilaisin varauksin ja ehtolausein myös varhaisemmista samaisen modernisaa-
tion synnyttämistä teksteistä. Ja erityisen hyvin tämän menneisyydestä abstrahoidun 
kehityskulun voi havaita silloin, kun kontrastoidaan hyvin erilaisia tiettyä valittua (ja 
vallinnutta) kulttuurista käytännettä sivuavia tekstejä, tarkastelemalla kulttuurisia 
käytänteitä ja konkreettisia tekstejä, sekä fiktiota ja ei-fiktiota rinnan. Tässä yhteydessä 
tämä operaatio tarkoittaa sitä, että yksilön suhdetta kuolemaan analysoidaan yhtäai-
kaisesti niin fiktiossa kuin arjen käytänteissäkin, tarkastellen kaiken aikaa kuoleman 
historiasidonnaisten ideaalien (tai, kuten eksistentialismin analysoiman 1900-luvun 
jälkipuolen yhteydessä, niiden puutteen) yhtäaikaista vapauttavaa ja rajoittavaa poten-
tiaalia. Jos kulttuuripoeetikkoja syytetään popularisoidun muotifilosofian anastami-
sesta, kuten Stevens tekee, heitä voi puolustaa toteamalla, että sekä epäaitous, anasta-
minen että valittu modernisaation synnyttämä filosofia ovat nimenomaan tarkastellun 
aikakauden ominaisimpia piirteitä. Saituruus, ainakin tämän kaltaisessa merkitykses-
sä, yksilöllisyyteen liittyvänä eksistentiaalisena takertumisena – joskaan ei välttämättä 
eksistentialistisena takertumisena, takertumisena valintojen tekemisen paradokseihin 
sinällään –, läpäisee meitä lähes jokaisella tasolla.

Kirjoittaminen ja lukeminen, kaikenlaisten tekstien tuottaminen ja vastaanotto, 
on erityisellä sijalla kaikessa edellä mainitussa. Kuten Foucault on todennut, erotuk-
sena muista vallankäytön muodoista nimenomaan modernille tyypilliset vallankäytön 
muodot sekä perustelevat itsensä, että ovat erityisen tehokkaita niin symbolisestikin 
että käytännöllisesti sen vuoksi, että hallinnan ja alistumisen rakenne on eneneväs-
sä määrin sijoittunut vallankäytön kohteena olevan yksilön itsensä sisään. Tämä on 
nimenomaan se ”sosiaalisesti hajautettu” paradoksi, jonka Stevens väittää olevan pelkkä 
jälkistrukturalistisen ajattelin harhapolku, mutta jonka valitsemani lähestymistavan 
kannattajat ovat ottaneet tarkastelunsa keskiöön. Kuten valittu ranskalainen moder-
nin vallankäytön ja yksilön konstruoimisen tapojen pessimistinen analyytikko kirjoit-
taa, viimeistään 1700-luvulle tultaessa

[w]e are entering the age of the infinite examination and of compulsory objectification. 
[…] The examination that places individuals in a field of surveillance also situates them 
in a network of writing; it engages them in a whole mass of documents that capture and fix 
them. […] A ‘power of writing’ was constituted as an essential part in the mechanisms of 
discipline. On many points, it was modelled on the traditional methods administrative 
documentation, thought with particular techniques and important innovations. […] 
This was the problem of the army, […] of the hospitals, […], of the teaching establishments 
[.] […] Hence the formation of a whole series of codes of disciplinary individuality that 
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made it possible to transcribe, by means of homogenization the individual features 
established by the examination: the physical code of signalling, the medical code of 
symptoms, the educational or military code of conduct or performance. (Foucault 1995, 
189–190, kursiivi omani.)

Tarkastellen pintatasolla toisistaan hyvinkin paljon poikkeavia instituutioita ja tietä-
misen tapoja muodostuu paljastava kokonaiskuva, joka muuten olisi saattanut jäädä 
vain tietyn osa-alueen määreeksi ymmärretyksi osakuvaksi. Erityisen hyvin tämä kaik-
kea kulttuurista merkityksenantoa enemmän tai vähemmän seuranneina vuosisatoina 
määrittänyt mekanismi ilmenee nimenomaan uudenlaisissa tavoissa tarkkailla ja ran
gaista: 

A whole corpus of individualizing knowledge was being organized that took as its field 
of reference not so much crime committed (at least in isolation), but the potential danger 
that lies hidden in an individual and which is manifested in his observed everyday 
conduct. The prison functions in this as an apparatus of knowledge. (Ibid., 126, kursiivi 
omani.)

Kulttuuripoeetikkojen lisäanti Foucault’n visioon tässä yhteydessä voidaan nähdä seu-
raavalla tavalla: Siinä missä Foucault ei juuri käsittele fiktion roolia kaikessa kuvaamas-
saan, valitsemani lähestymistavan harjoittajat osoittavat, miten uudenlainen minuuden 
muotoja muokkaava järjestelmä (tai oikeastaan joukko järjestelmiä) vaikuttaa oleelli-
sesti myös fiktion tuotantoon. Lisäksi he osoittavat, millaista roolia fiktion takaisinkyt-
kentä vastavuoroisesti näyttelee suhteessa muuhun sosiaaliseen todellisuuteen, ja tätä 
todellisuutta koskevaan merkitysten tuottamiseen. Itselläni tämä kaikki luonnollises-
tikin toteutetaan erityisesti kuoleman ja yksilön välistä suhdetta kuvaavissa yhteyksis-
sä; se tulkitaan takertumisen, valtapelien neuroottisen sisäistämisen tai hyödyntämisen 
sekä tiedollisen kasaamisen (hoarding) kautta. 

Mutta tämä ei ole vielä kulttuuripoetiikan koko lisäanti. Kulttuuripoeetikot 
ovat tulkinneet ranskalaista oppi-isäänsä siten, että modernit länsimaiset minuuden 
muodot on ladattu täyteen merkityksiä tai oikeastaan ylikuormitettu niillä. Kulttuuri-
poeetikot eivät kuitenkaan ole yhtä innokkaita kuin Foucault analysoimaan tämänkal-
taisen ylikuormituksen normittavaa ja homogenisoivaa vaikutusta. Tilanne nähdään 
pikemminkin eksistentiaalisena saturaationa, kyllästymisenä käsitteen positiivista (ja 
teks tuaalista) määrällisyyttä ja potentiaalia korostavassa merkityksessä. Moderneis-
ta minuuksista on tullut kulttuuripoeetikkojen mielestä jopa siinä määrin kulttuuri-
sesti ladattuja artefakteja,83 että ne ovat jo sinällään kaikessa valtuuttavuudessaan tai 

83 Tarkalleen ottaen kaikki identiteetit ovat lähestymistavassa Geertzin hengessä kulttuurisia arte-
fakteja. Tarkoitan lähinnä jonkinlaista merkitysten radikaalia ylituotantoa tai hypertilaa tässä nimen-
omaisessa yhteydessä, osana modernisaatiolle erityisen ominaisia jatkuvia mikrotason valta- ja merki-
tyksellistämiskamppailuita; tulkinnassani kulttuuripoeetikot uskovat länsimaisen refleksiivisen mo-
dernin minän takertuneen toivottomasti omaan hyperaktiivisuuteensa. Esimerkiksi Foucault mainitsee 
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voimauttavuudessaan taakka kantajalleen itselleen. Ja siinä missä minuudesta tulee 
taakka, on sen vastapooli, olemattomuus, ainakin jollakin tasolla jopa toivottavaa 
– seikka, jota kaikki tarkastelemani modernin aikakauden kirjoittajat Marlowesta 
Dickensiin, Goldingista DeLilloon sivuavat valituissa teksteissään. Jos kuolema on 
alituinen uhka erityisesti juuri atomistiselle yksilölle, on se samalla myös eräänlainen 
symbolinen, tai jopa aivan aktuaalinenkin pakotie minuuden (tekniikoiden) taakasta.

2.3.5 Kulttuuripoeettisen välimiehen sisäsyntyinen kuolemankaipuu 

Kuten yllä olen esittänyt, kulttuuripoeettisen lähestymistavan piirissä modernit iden-
titeetit nähdään ylimerkityksellistettynä. Havaittua ilmiötä ei tulisi nähdä humanis-
min diskurssien tuotteena. Se tulisi itse asiassa nähdä täsmälleen päinvastoin. Nämä 
antiikin perinnön tutkimisen ja harrastamisen ympärille muotoutuneet diskurssit ovat 
uuden ajan alun ajattelijoiden intellektuaalinen vastaus uuteen tilanteeseen. Ne olivat 
terapeuttinen, tai ainakin sovitteleva vastaus individualismia kasvavasti korostaviin, in-
dividualistista toimintaa entistä enemmän palkitseviin ja tällaista toimintaa vaativiin 
olosuhteisiin. Yleisempi sosiaalinen paine näyttelee merkittävää osaa (akateemisen) 
humanismin voittokulussa, eli se on tulkittavissa ideologiseksi vastaukseksi sellaiseen 
sosiokulttuuriseen muutokseen, jossa entistä huomattavasti vapaammin kiertävät iden-
titeetit, tietämisen tavat (sekä ristiriidat) ja pääoma valtaavat alaa perinteisemmiltä, jäy-
kemmiltä rakenteilta. Jo Foucault korostaa nousevien minuuden tuottamisen ja kuvai-
lemisen tapojen olevan lähtöisin aivan muista tarpeista kuin puhtaasta halusta kuvata 
yksilön erityislaatuisuutta. Valitsemassani lähestymistavassa tämä ajattelu viedään loo-
giseen päätepisteeseensä soveltamalla Foucault’n näkemyksiä renessanssihumanismiin. 

Kaikki edellä mainittu on mahdollista ilmaista myös tämän tutkielman keskiössä 
olevan troopin kautta. Kulttuuripoeetikkoja modernisaatiossa kiehtova, epämääräi-
sesti eksistentiaalisia (tai anakronistisesta luentaperspektiivistä jopa eksistentialistisia) 
teemoja toistuvasti käsittelevä, mutta samalla vahvasti historiasidonnainen saituruus, 
yksilöidentiteetin ylikorostuneisuus ja yksilön toimintaa määrittävät modernit vaateet, 
ovat nimenomaan rikkautta väärissä asioissa. Käytössämme on sinällään lähes rajaton 
valikoima omaa minää ja sitä kautta ympäristöä muokkaavia vallankäytön tekniikoi-
ta niin yksittäisten representaatioiden, kokonaisten diskurssien kuin lukemattomien 
sosiokulttuuristen käytänteiden tasolla. Mutta näiden käytänteiden ja diskurssien 
todellinen tiedollinen anti on loppujen lopuksi riittämätöntä. Soveltaakseni saiturin 
trooppia vielä astetta pidemmälle, niiden anti on kokemuksellisella tasolla harhaut-

toistuvasti vastaaviksi tässä suhteessa mm. keisarillisen Kiinan virkamieskastin ja antiikin ylimystön – 
kummatkin minuuden tekniikoita voimakkaasti promotoivia sosiokulttuurisia ympäristöjä, joissa itsen 
muokkaamisen kyvyt, yksilötason kyky toimia ja ajatella soveliaalla, innovatiiviselle ja nopeasti uusiin 
tilanteisiin mukautuvalla tavalla, olivat ehdoton edellytys menestymiselle.
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tavaa, jopa vahingollista – joutuuhan myöhäiskeskiaikainen saiturikin kadotukseen 
nimenomaan takertuessaan vääränlaisiin rikkauksiin. On mahdollista puhua eräänlai-
sesta hysteerisen tuottamisen tilasta. Nämä yllä kuvatut, modernisaatioon assosioidut 
ja individualismia korostavat diskurssit on luotu, tai yhteisölliseltä kannalta tarkas-
teltuna syntyneet tilanteessa, jossa ilmenee aivan uudenlaisia ja entistä tehokkaampia 
tapoja alistaa ja hallita. Täten kulttuuripoeetikkoja kritisoivan Paul Stevensin tuomio 
Martin Heideggerin ajatusten anastamisesta ja niiden valheellisesta esittämisestä 
uutena keksintönä jälkistrukturalistisen paradigman puitteissa – 

For Greenblatt, the dialogue that animates his work, the dialectic that has most 
explanatory force, is the old existentialist struggle between being and nothingness. […] 
What being means in this dialogue is agency, acting, specifically telling stories—most 
important, self-reflective, self-fashioning stories. […] This is the central Greenblattian 
enzyme: nothingness can be broken down or averted by the agency immanent in 
narrative. (Stevens 2002, 500–501.)

– kääntyy positiiviseksi huomioksi, jos se kierrätetään edellä käsitellyn Geertzin väis-
tämätöntä kulttuurista tulkinnallisuutta koskevien ajatusten kautta. Jos identiteetti-
en ja narratiivisuuden välillä nähdään väistämätön vuorovaikutussuhde, todellakin: 
”nothingness can be broken down or averted by the agency immanent in narrative.” 
Vaikka ihminen on aina pakotettu tuottamaan merkityksiä itsestään jo senkin vuok-
si, ettei hänellä ole sosiokulttuurisesti määrittyneenä toimijana muutakaan mahdolli-
suutta, erityisen selkeää tämä tyhjyyden täyttäminen sanoilla on modernien, entistä 
solipsistisempien minäkertomusten todennettavissa ja analysoitavissa olevien erityis-
piirteiden yhteydessä. Moderni minäkokemus on tavallaan tila, jossa sen korostettuun 
solipsismiin kätketty hysteria pyritään erityisen innokkaasti peittämään kasaamalla 
merkitysten verkostoa tämän alkuperäisen riittämättömyyden päälle. Ja tyhjyys taas 
merkityksellistyy helposti kuolemaksi etenkin silloin, kun se on jo muutenkin tämän 
itseriittoisen eksistenssin luonnollisin vastakohta. 

Hahmottelemaani kautta aikakaudellemme tyypilliset minän muokkaamisen 
teknologiat jäsentyvät osaksi sitä laajempaa inhimillistä kuoleman (symbolisen) hallin-
nan strategiaa, jota tämäkin tutkielma omalta rajatulta osaltaan kartoittaa. Minää 
konstruoivat modernit narratiivit asettuvat vastakkaiseksi sille tyhjyydelle, jotka 
nimenomaan hyvin yksilökeskeisiä tietämisen ja toimimisen tapoja rakentavissa fiktii-
visissä ja ei-fiktiivisissä diskursseissa ovat väistämättä aina läsnä. Tyhjyys on sitä paitsi 
nimenomaan tästä yksilöön keskittymisestä johtuen läsnä nimenomaan aivan erityises-
sä mittakaavassa tai oikeastaan aivan erityisellä intensiteetillä. 

Modernia kokemusta määrittää siis tyypillisesti erityisen (näennäis)solipsistinen ja 
siten ambivalentti, ahdistunut suhde inhimilliseen olemassaoloon ja kokemuksellisuu-
teen. Kulttuuripoeetikot palauttavat tämän sekä Foucault’n näkemyksiin (modernien 
valtarakenteiden erityisominaisuudet) että Theodor Adornon käsityksiin (modernien 
kapitalististen tuotantosuhteiden tapa muokata identiteettejä; vrt. esim. Pieters 2001, 
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43–46, 108). Tämän väitteen laajuudesta johtuen avoin tulkinnallisuus on sekä nähty 
pakollisena osana tutkimusta, että tämä avoimuus on myös pyritty perustelemaan 
mahdollisimman hyvin. Subjektiivinen näkökulma ja siihen erottamattomasti liittyvä 
hyvinkin erilaisten tutkimusaineistojen tarkastelu rinnakkain nähdään tähän liittyen 
tulkinnan kannalta korvaamattomana tutkimuksellisena elementtinä ja koko lähesty-
mistapaa organisoivana positiivisena periaatteena. 

Kulttuuripoeettisen välimiehen kuolemankaipuu on siis yksi keskeinen teema 
valitussa lähestymistavassa. Kuten analysoimani fiktiiviset esimerkit selkeästi osoitta-
vat, tämä välimies kaipaa pakoa merkitystensä ambivalenssista. Sen perusrakenteeseen 
on koodautunut ylimerkityksellistymisen kautta perustavanlaatuinen toive purkautua 
ja hajota. Ja tähän vain puoliksi tiedostettuun pyrkimykseen sisältyvä fantasia vähem-
män dynaamisesta minäsuhteesta johtaa omalaatuiseen flirttiin kuoleman ajatuksen 
kanssa. Se mitä eniten kaihdetaan – yksilötason passiivisuus, voimattomuus – on taval-
laan kaiken aikaa vaarassa ottaa vallan, merkityksellistyä vapautukseksi vallitsevasta 
jännitteisestä tilasta. Saituri vihaa tämänpuoleisia aarteitaan ja niiden muodostamaa 
vankilaa. Nimenomaan tästä syystä esimerkiksi Marlowen kirjanoppinut ja silmän-
kääntäjä Faustus, jonka analysoimiseen keskitytään luvussa neljä, on levottoman 
maallisen vaelluksensa aikana sekä haluton katumaan ja pelastumaan, että innokas 
verbalisoimaan oman tuhonsa kerta toisensa jälkeen. Faustus haluaa kuolla; yleisö 
odottaa hänen kuolevan; hänen spektaakkelinsa on alusta alkaen itsekammoisuuden 
ja tuhon spektaakkeli.

Toki tämä hahmottelemani dynamiikka on vain avoimen tulkinnallinen teema, 
eikä sinällään sovi kaikkien modernisaation piirteiden tarkastelemiseen. Vaikka tietyn-
lainen epämääräinen ahdistus saattaakin osaltaan jäsentää tietyn aikakauden identi-
teettien rakentumista, on sitä koskevissa analyyseissä varottava liiallista totalisointia. 
Ylipäätäänkin tuomittavaa lähestymistavan omien kriteerien pohjalta ei ole aineiston 
valintaa ja eri tekstien välisiä suhteita määrittävä subjektiivisuus sinällään, vaan huono 
eli epäuskottava, perustelematon tai liian yleispätevä tulkinnallisuus. Tällaista edustaisi 
esimerkiksi jonkin valitun yhteiskuntatieteellisen teorian soveltaminen yksisilmäises-
ti jokaiseen fiktion, identiteetin ja sosiaalisen todellisuuden välisiä suhteita kuvaavaan 
analyysiin. Teorioilla on paikkansa – kuten Foucault’n teorialla siitä, miten yhteiskun-
nallisten marginaalien kontrollointi tietyissä modernisaation vaiheissa on vaikuttanut 
jatkossakin tapoihimme jäsentää henkilökohtaista olemassaoloamme myös varsinaises-
ti tietyn patologisoidun yhteiskunnallisen segmentin ulkopuolella84 –, mutta nimen-
omaan teoriakirjon vapaamuotoinen käyttö on kulttuuripoeetikoilla jo kannanotto 

84 Mielisairaiden ja taudinkantajien eristämiseen paljolti keskittyneiden instituutioiden ohella myös 
uuden ajan alun sotilasorganisaatioissa pääosa sotilaista koostui yhteiskunnallisesta marginaalista, ja 
siten tämän aineksen hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Sosiaalisista siteistä ja yhteiskunnal-
lisista instituutioista vapaat, ”kotiutetut” (käytännössä lähinnä vapautetut) joukot olivat vaaraksi myös 
maanmiehilleen. Tämä huoli heijastui osaltaan myös esimerkiksi Christopher Marlowen tuotantoon 
etenkin Tamburlainen ja hänen joukkojensa kuvaamisen yhteydessä; tässä yhteydessä näytelmäkirjailija 
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kaiken ihmistieteisiin liittyvän analyysin perustavanlaatuisesta ja väistämättömästä 
tulkinnallisuudesta, merkityksellistämisen inhimillisestä vankilasta. Tästä laajem-
masta merkityksen vankilasta saiturin trooppi, tai laajemminkin kulttuuripoeettinen 
minän muokkaamisen moderni problematiikka, tematisoi jopa parhaimmillaan vain 
yhden osa-alueen.

2.3.6 Lihaksi tulleet menneisyyden sanat kulttuuripoeettisena henkipuheena 

Kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan, kulttuuripoeettista lähestymistapaa määrit-
tää vahvasti vankkumaton usko siihen, että ihmisen minuus on kulttuurinen konst-
ruktio. Lisäksi väitän vastaavassa hengessä, että moderneissa identiteeteissä ylipäätään 
voidaan nähdä tiettyjä, tässä tutkielmassa saiturimaisiksi nimettyjä toistuvia piirtei-
tä. Tästä syystä minuuden ja intertekstuaalisuuden välillä nähdään suhde, joka viittaa 
toisaalta jälkistrukturalistiseen kirjallisuudenhistorialliseen tutkimukseen, toisaalta 
jälkistrukturalistiseen, erityisesti geertz’läiseen antropologiaan. Tekstien tavoin myös 
tutkija itsekin, kielellisesti muodostuneena subjektina, koostuu menneisyyden äänistä. 
Tämä näkemys kyseenalaistaa liberaalihumanismille ominaisen näkemyksen tutkijan, 
tai ylipäätään kenenkään yksilön, oikeudesta omiin merkityksiinsä. Olemme tekstien 
lailla sidottuja menneisyyden prosesseihin, näiden prosessien läpäisemiä ja perustavan-
laatuisesti niiden määrittämiä – raamatullista kielenkäyttöä mukaillen, lihaksi tulleita 
menneisyyden sanoja. Teoksessa Shakespearean Negotiations (1988) Greenblatt esittelee 
itsensä leikillisen etäännytetysti ”keskiluokkaisena, palkattuna shamaanina” joka tah-
too kommunikoida ”Shakespearen ajan kuolleiden kanssa” (Greenblatt 1988, 1, suo-
mennos omani). Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo. Kuolleiden kanssa yhteyteen pääsee 
vain jälkistrukturalististen diskurssiteorioiden parissa kehitettyjen loitsujen avulla, 
manaamalla aaveet esiin eräänlaisena henkipuheena:

I had dreamed of speaking with the dead, and even now I do not abandon this dream. 
But the mistake was to imagine that I would hear a single voice, the voice of the other. If 
I wanted to hear one, I had to hear the many voices of the dead. And if I wanted to hear 
the voice of the other, I had to hear my own voice. The speech of the dead, like my own 
speech, is not private property. (Greenblatt 1988, 20, kursiivi omani.)

Juuri se, että tutkija itse on osa historiallista merkityksenantoprosessia, tekee mahdot-
tomaksi vetää tarkka rajaa menneisyyden äänien ja oman itsen välillä, tai edes luokitella 
menneisyyden ääniä kuuluviksi vain tietyille tahoille. Toisaalta tämä huomio on va-
pauttava, sillä verrattuna objektiivisuuden illuusiota painottaviin lähestymistapoihin 
se avaa laajemman tulkinnan mahdollisuuksien kautta rikkaamman kuvan menneisyy-

leikitteli nimenomaan hallinnan ja hallitsemattomuuden yhteiskunnallisilla päivänpolttavilla teemoil-
la (vrt. esim. Riggs 2004, 198–219).
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destä. Mutta asialla on myös kääntöpuolensa. Samasta syystä jokainen yritys rekonstru-
oida menneisyyttä hipoo aina poppakonsteja; menneisyyden tulkintayritykset alkavat 
muistuttaa erehdyttävästi taidokkaita shamanistisia rituaaleja. Näiden performanssien 
yhteydessä on lopultakin mahdotonta sanoa, onko kuultu ääni todella rajan takaa, vai 
onko kyseessä sittenkin vain kyse vain taidokkaasta vedätyksestä – semminkin, kun 
itse tutkija on yhtä häkeltynyt, tai jopa haltioitunut, omasta tulkintatranssistaan. Kyse 
saattaa olla silkasta eksymisestä, ajautumisesta loputtomien tulkintojen viidakkoon. 
Toisaalta kyseessä voi yhtä hyvin olla onnekas kompurointi, satunnainen törmääminen 
(meille) ennen näkemättömiin piirteisiin menneisyydessä. Joka tapauksessa on tärkeää 
huomata, että jopa perustavanlaatuinen kysymys autenttisuudesta, niin tulkinnan kuin 
oman identiteetinkin tasolla, on muuttunut entistä ongelmallisemmaksi. Tähän kysy-
mykseen ei pitäisikään takertua loputtomasti, sillä silloin vaarana on tulkintaprosessin 
pysähtyminen.

Siinä missä Bahtin oli kiinnostunut toisaalta tekstien välisistä suhteista ja toisaalta 
tekstien ja todellisuuden välisistä suhteista, jälkistrukturalismin monet suuntaukset ja 
etenkin dekonstruktionismi lähtevät ajatuksesta, että kirjallisen tuotannon yhteydes-
sä tekstin käsite kattaa myös todellisuuden – ja jopa merkitystä tuottavan ja vastaan-
ottavan minuuden. Esimerkiksi Jacques Derrida on todennut, että ylipäätään identi-
teettien, ja tässä nimenomaisessa yhteydessä eritoten myös hänen henkilökohtaisen 
identiteettinsä paradoksi on nimenomaan siinä, että kun sen olemassaolo vahvistetaan 
(kirjoituksessa ja puheessa), lausujan ja lausutun välille syntyy välittömästi ylittämätön 
ero.85 Derrida toki myöntää, että hän haluaa olla autenttinen siinä missä kuka tahan-
sa. Mutta jo pelkkä pyrkimys moiseen, esimerkiksi identiteetin radikaalin kieltämisen 
kautta, on tuomittu epäonnistumaan:

But by turning around this impossible thing [utter identity], and which no doubt I also 
resist, the ”I” constitutes the very form of resistance. Each time this identity announces 
itself, each time a belonging circumscribes me, if I may put it this way, someone or 
something cries: Look out for the trap, you’re caught. Take off, get free, disengage 
yourself. Your engagement is elsewhere. […] [T]he gesture that tries to refind of itself 
distances, it distances itself again. One ought to be able to formalize the law of this 
insurmountable gap. This is a little what I am always doing. Identification is a difference 
to itself, a difference with/of itself. Thus with, without, and except itself. (Derrida 1995, 
339–343, kursiivi alkuperäinen.)

85 Derrida, ‘A ‘Madness’ Must Watch Over Thinking’ (1995). Lukijan ei tule ottaa tätä haastattelua 
erityisenä johdatuksena dekonstruktion ja identiteettien väliseen suhteeseen. Pikemminkin se edustaa 
derridalaisen metodin sovellettavuutta (tai soveltumattomuutta) identiteettien ja kirjallisuuden väli-
seen historiasidonnaiseen analyysiin. Ylipäätään Derridan pyrkimys kyseenalaistaa tiettyjä länsimaisen 
metafysiikan perusoletuksia sisältää kautta linjan myös identiteettien ja minuuden essentialististen kä-
sitysten kritiikkiä, ja siten käsiteltyihin teemoihin törmää hänen työssään toistuvasti.
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Tässä dekonstruktiolle hyvin tyypillisessä järkeilyssä jokainen pyrkimys vastustaa iden-
titeettiä johtaa paradoksaalisesti nimenomaan tekstuaalisen ja oman todellisen itsen 
välisen eron olemassaolon vahvistamiseen, jälkimmäisen kadotessa tässäkin tapaukses-
sa yhä kauemmas puhujan ulottuvilta. Paradoksaalisesti: itseilmaisun tasolla ja kielel-
lisesti rakennettujen identiteettien yhteydessä ei voi tavoittaa todellista minuutta sen 
enempää kuin vahvistaakaan sitä. 

Kieltä ja merkityksenantoa hyvin vapaasti soveltava keskustelu paljolti nimenomaan 
Derridan viitoittamassa hengessä – jonkinlainen viime vuosisadan lopun paradigmaat-
tinen humanistinen vapaa muotokieli – vaikuttaa myös valitsemani lähestymistavalle 
tyypillisten analyysien taustalla. Se on ikään kuin tutkijan ja lukijan oletusarvoinen, 
yhteisesti enemmän tai vähemmän jaettu teoreettinen ja intellektuaalinen arkiympä-
ristö. Oletus tutkijan arki- ja työminän konstruktioluonteesta, samoin minuuksien 
yleisestä konstruktioluonteesta, voidaan siis ymmärtää menneisyyttä ja menneisyyden 
tekstejä koskevien, tarkoituksellisesti avoimien tulkintojen käytännöllisenä, mutta 
sinällään kiistanalaisena lähtökohtana. Ja edelleen, välittömästi edellä mainituista 
syistä juuri näkemys siitä, että identiteetti on aina radikaalisti riippuvainen ulkoisista 
(tekstuaalisista) tekijöistä, ei siten välttämättä toimi tutkijan keskeisenä maailmankat-
somuksellisena elementtinä tai edes pääasiallisena tutkimusta ohjaavana paradigmaat-
tisena lausumana. Identiteetistä hyvin teoreettisella tasolla käyty jälkistrukturalistinen 
keskustelu toimii yksinkertaisesti vain lähtökohtana perinteisestä biografisesta kirjal-
lisuudenhistoriallisesta tutkimuksesta osittain – mutta ei liikaa – poikkeaville tulkin-
noille. 

Itseilmaisun tekstuaalisuuteen ja performatiivisuuteen liittyvä kahdentuminen on 
siis yksinkertaisesti vain tutkijan kohtaama ylittämätön paradoksi, jonka osoittaminen 
ei sinällään ole analyysin keskeinen päämäärä. Loppujen lopuksi se on vain yksi työn 
käytännön toteuttamista, varsinaisia havaintoja ohjaavia tulkintaprosesseja koskevista 
pohjaoletuksista. Itse asiassa kulttuuripoeettiselle analyysille tyypillisen, menneisyyden 
kaunokirjallisen tekstin vastaanottoon liittyvän aikatasoilla leikittelyn kautta lukijaa 
pyydetään ottamaan kriittinen kanta derridalaiseen itsetarkoitukselliseen leikittelyyn. 
Päämääränä on identiteettien historiasidonnaisuuden, eikä niinkään tekstisidonnaisuu-
den osoittaminen, ja tähän painotukseen liittyen tekstien vastaanottoon ja minuuden 
kokemiseen liittyvän itsereflektiivisyyden lisääminen. Lukijaa johdatellaan orientoi-
tumaan uudelleen, pois oletusarvoisesti enemmän tai vähemmän jaetusta, perintei-
semmästä jälkistrukturalistisesta keskustelusta – uudelleen kohti historiallisuuden ja 
kirjallisuushistorian käytännön kysymyksiä.

Teoreettisemmasta kielifilosofisesta, jälkistrukturalistisesta keskustelusta poike-
ten tekijän yksilötason toimijuuden keskeinen rooli myönnetään (monissa tapauk-
sissa ja yhteyksissä jopa hyvin innokkaasti), mutta samalla se paradoksaalisesti vangi-
taan tämän ehtolauseella varustetun valinnanvapauden kautta yhä tiukemmin oman 
aikakautensa instituutioiden ja ajattelutapojen muodostamaan kehikkoon. Kun tekijän 
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historiasidonnainen toimijuus on myönnetty tai oikeastaan palautettu osaksi kirjalli-
suushistoriallista keskustelua – vastapainona esimerkiksi kulttuurimaterialistisille, 
totaalisen vastarinnan mahdollisuuksia varsin optimistisesti kartoittaville luennoille, 
samalla kuitenkin palaamatta esimerkiksi uuskritiikin essentialisoiviin käsityksiin –, 
kulttuuripoeetikot asettavan tämän etenkin modernisaatioon assosioidun, mikrota-
son enemmän tai vähemmän vapaata toimijuutta painottavan havainnon rinnalle vielä 
vastaanottoon liittyvän intertekstuaalisuuden historiallisen ulottuvuuden. Peräkkäis-
ten ja toisistaan vaikutteita saaneiden, mutta samalla myös toisistaan monissa suhteissa 
poikkeavien vastaanottokerrosten väistämättömyys myönnetään ja siihen kiinnitetään 
toistuvasti huomiota.

Alkuperäisestä tekijyydestä osittain, tai joissakin tapauksissa pitkältikin riippumat-
toman tekstin vastaanoton vaihtelevia rooleja tarkastellaan alkuperäisten luontiajan-
kohdan olosuhteiden ja tekijän omien sosiokulttuurisesti määrittyneiden pyrkimysten 
lisäksi erityisesti vaihtelevissa ajallisissa ympäristöissä. Samanaikaisesti huomioidaan 
myös se, että vaikka menneisyyden fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien uusiokäyttö 
on sekä mahdollisuus että myös väistämätön pakko, on niiden uusiokäyttäjät samal-
la sidottu menneisyyteen lukemattomin sitein. Sekä takertuminen illuusioon omasta 
historiattomasta vapaudesta että takertuminen vastavuoroisesti täydellisen vastarin-
nan mahdollisuuteen nähdään yhtäläisesti valheellisena tai oikeastaan saiturin troop-
piin liittyen itsepetoksellisena toimintana – aivan kuten edellä takertuminen illuusi-
oon saavutettavissa olevasta menneisyydestä täydellisenä alkuperäisen vastaanoton 
rekonstruoimisena. Pelastuminen näistä tulkinnoista vaatii itseä suuremman totuu-
den, eli kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyvän moniäänisyyden, avointa syleile-
mistä. Takertumisesta solipsistiseen minäkäsitykseen on luovuttava tutkimuksenteon 
ja tutkijuuden jokaisella tasolla – aivan kuten saiturin trooppiinkin sisältyy ainakin 
implisiittisesti kääntymisen, avautumisen mahdollisuus. Mutta, kuten seuraavaksi 
osoitan, luopumisesta seuraa myös palkkio.

2.3.7 Merkitysten kulttuuripoeettinen resonanssi 

Jälkistrukturalistit, jotka painottavat vastaanottajan roolia merkitysten tuottamisessa, 
ovat laajentaneet intertekstuaalisuuden käsitettä siinä määrin, että se oikeastaan kattaa 
jo lukijan kokeman ja elämän todellisuudenkin. Valitsemani lähestymistavan edustajat 
korostavat lisäksi tutkijan oman minuuden tulkinnallista merkitystä osana muuten-
kin monialaista ja moniaalle viittaavaa tulkintaa koskevaa teoriakokonaisuutta. Viita-
tessaan todellisuuteen, kuten sanottua, kulttuuripoeetikko kirjoittaa todellisuudesta 
nimenomaan ihmisten itsensä luomana konstruktiona ja Geertzin hengessä tutkijan 
itsensä tekemänä jälkikäteisenä tulkintana tästä tulkinnasta. Tällainen todellisuus, 
samoin kuin siinä elävien identiteetit, ovat aina väistämättä sattumanvaraisesti muo-
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toutuneita, luonteeltaan kielellisiä ja sosiaalisesti määrittyneitä. Aivan samalla tavalla 
myös tutkijan oma minuus on kulttuurisena konstruktiona aikasidonnainen ja kaikkea 
muuta kuin luonteeltaan essentialistinen. Tähän huomioon ei kuitenkaan jäädä rype-
mään, vaan sitä työstetään aktiivisesti muunlaisten päämäärien yhteydessä – kuten täs-
sä tutkielmassa kuoleman kulttuuristen haltuun ottamisen tapojen tai vaikkapa edel-
lä mainitun Jerome McGannin tapauksessa etenkin romantiikan piiriin lukeutuvien 
englantilaisauktorien radikaalin uudelleentulkinnan yhteydessä.86

Kulttuuripoeetikoita kiinnostaa se, mikä tekee tietyistä teksteistä erityisen puhut-
televia tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. Edelleen heitä kiinnostaa se, mikä tekee 
joistakin teksteistä puhuttelevia ajallisesti toisistaan etäisten yleisöjen parissa. Toisin 
sanoen heitä kiinnostaa myös sen analysoiminen, mikä saa tietyt tekstit kestämään 
aikaa muita tekstejä paremmin. Koska vastaanoton tutkimusta ei haluta rajata vain 
alkuperäisyleisön vastaanoton tutkimiseen – toimenpide, joka ajallisesti etäisten 
tekstien yhteydessä on vieläpä hankalaa – kiinnitetään huomiota niihin vaikutteisiin, 
jotka vaikuttavat vastaanottoon sen eri vaiheissa. Edellä olen puhunut resonanssista 
yksittäisen analyysin teoreettisina implikaatioina, kulttuuripoeetikkojen usein julki-
lausumattomina tai jopa alitajuisina viittauksina vallitsevaan kirjallisuustieteelliseen ja 
humanistiseen keskusteluun. Lisäksi esimerkiksi Stephen Greenblatt viittaa toistuvasti 
erityiseen ajalliseen ja kulttuuriseen resonanssiin. Tämä jälkimmäinen on käsite, jonka 
kautta hän hahmottaa tekstin mahdollisia merkityksiä koskevia vaihtoja ja neuvotte-
luja tekstin vastaanoton eri vaiheissa. Greenblattin kielenkäytössä resonanssi kuvastaa 
siten sellaista tekstin merkitysten latenttia voimaa, jonka lukija aktivoi: 

By resonance I mean the power of the object displayed to reach out beyond its formal 
boundaries to a larger world, to evoke in the viewer the complex, dynamic cultural forces 
from which it has emerged and for which as metaphor or more simply as metonymy it 
may be taken by viewer to stand. […] The idea is not to find outside the work of art some 
rock onto which literary interpretation can be securely chained but rather to situate the 
work in relation to other representational practices operative in the culture at a given 
moment in both its history and in our own. (Greenblatt 1990, 170, kursiivi omani.) 

Kulttuuripoeettisessa käsittelyssä emme voi löytää todellisuuden virrasta sellaista kiin-
topistettä, joka suhteuttaisi kaikki tulkinnat itseensä ja asettaisi ne jollakin tapaa lo-
pulliseen perspektiiviin. Tämänkaltainen toiminta on luonteeltaan illusorista aivan 
samalla tavalla kuin mitä on William Goldingin Pincher Martin -romaanin päähen-
kilön saiturimainen takertuminen kuvitteelliseen kiviluotoon keskellä myrskyävää At-
lanttia.87 Identiteetti, tulkinta ja merkitys ovat olemassa vain prosessina, eikä niihin 

86 Paradoksaalisesti purkaen ja tulkiten uudelleen samalla romantiikan autenttisuutta korosta-
via piirteitä nimenomaan epäautenttisuuden sosiokulttuurisen väistämättömyyden kautta; ks. erit. 
 McGann (1983).
87 Martin itse asiassa takertuu kuolemanjälkeiseen autonomiseen olemassaoloon, teoksessa kuvattu 
yksinäinen elämä kiviluodolla toimii kirjailijan keinona kritisoida modernisaation tietyn vaiheen nä-
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tarrautuminen tuota sen enempää tulosta kuin saiturin tarrautuminen rikkauksiinsa. 
Kulttuuripoeettisesti ymmärrettynä intertekstuaalisuus ei kata vain tekstin tuottami-
seen liittyviä vaihtoja ja neuvotteluja, vaan myös sen vastaanoton yhteydessä tapahtuvaa 
toimintaa, vuorovaihtoja tulkitsijan identiteetin, ympäröivän sosiokulttuurisen todel-
lisuuden ja valitun tekstin välillä tilanteessa, jossa näitä kaikkia määrittää perustavalla 
tavalla liike ja muutos. 

Tavalla tai toisella monologinen, itseensä ja vain yhteen vaihtoehtoon sulkeutunut 
tutkimusote on siis se saiturimainen virhe, jonka valitsemani lähestymistavan piiris-
sä nähdään suurimmaksi synniksi. Samalla erilaisten metodien ja teorioiden varsin 
suurpiirteinen soveltaminen suuntaan ja toiseen, ja tahallisen avoin tulkinnallisuus on 
jo sinällään tiettyjä annettuja oletuksia vastaan asettuva hyve. Tämä pätee myös tutki-
jan omaan tarkastelupositioon, joka nähdään kaiken muun tavoin olevan ”a construct, 
a thing made, [...] temporary, time-conditioned, and contingent” (Greenblatt 1984, 174, 
lainattu laajemmin myös edellä). On kuitenkin syytä pitää mielessä, että jälkistruktu-
ralistisen antropologisen tutkimuksen loputtomista rikkauksista ja toisaalta tutkijan 
omaa arvomaailmaan määrittävästä sosiaaliberalismista ponnistava moniäänisyyden 
suosiminen on pohjimmiltaan kaikkea muuta kuin vallitsevien olojen ja ajattelutapo-
jen glorifiointia. Sitä motivoi nimenomaan moniäänisyyden vastakohta, epämääräinen 
tunne omaa elämäntapaa määrittävästä perustavanlaatuisesta klaustrofobisuudesta. 
Identiteettikeskustelun yhteydessä tämä palautuu toisinaan masokistiseen, itsen kieltä-
vään ja jopa (ainakin puoliksi tiedostetun) itseinhoiseen tematiikkaan. Lainatakseni 
Shakespearen Merchant of Venice -näytelmän (n. 1596–1597) suurpiirteisyyttä tavoit-
televan, mutta samalla melankolisen kauppias Antonion sanoja:

[…] I am arm’d and well prepared.
[…]
For herein Fortune shows herself more kind
Than is her custom: it is still her use
To let the wretched man out-live his wealth,
To view with hollow eye and wrinkled brow
An age of poverty; from which lingering penance
Of such misery doth she cut me off.
(Merchant of Venice, kohtaus IV, näytös I.)88

Kun Shylock uhkaa maallisen oikeuden edessä leikata Antonion elämän tämän velkaa 
vastaan, viimeksi mainittu on enemmän kuin valmis: ”For if the Jew do cut but deep 
enough, / I’ll pay it instantly with all my heart.” Jo aivan näytelmän alussa Antonio 

ennäistä ja siten pohjimmiltaan tuhoisaa, ”protofasistista” individualismia. Tämä kaikki jäsentyy Gol-
dingin kuoleman ja (hänen hahmottamiensa) aikalaisidentiteettien välisiä suhteita kartoittavassa mo-
raliteetissa nimenomaan saiturin troopin kautta. Palaan näihin kysymyksiin tarkemmin luvussa kuusi.
88 Tämä ja seuraava siteeraus kyseisestä teoksesta on lainattu teoksesta The Complete Works of  William 
Shakespeare (1978), 204.
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on vakuuttanut keskiaikaista contemptus mundi -ajattelua eli maailmanhalveksuntaa 
harhaanjohtavasti muistuttavassa hengessä, että hän kyllästynyt maailmaan tietämättä 
tarkalleen tämän tunteen alkuperää; irtautuminen maailman taakasta tuntuu hänes-
tä vapautukselta. Kuten myös myöhäiskeskiaikainen ja uuden ajan alun ars moriendi 
opettaa, takertumisen vastakohta on hurmioitunut luopuminen kaikesta maailmalli-
sesta, jopa omasta itsestä. Mutta näytelmän asetelma on tätä opetusta mutkikkaampi. 
Shakespearen kauppiashahmon melankolian ja kuolemankaipuun on synnyttänyt sen 
ajatuksen osittainen tiedostaminen, ettei hänen kristillinen, pohjimmiltaan esimoder-
ni eetoksensa ole ristiriidassa hänen Venetsian kaupunkivaltioon assosioidun modernin 
kauppiasidentiteettinsä kanssa.89 Kulttuuripoeettisen melankolian, tämän kauppias-
Antonion ja laajemminkin modernin vitsauksen taas synnyttää avoimesti tiedostettu, 
jopa tahallisesti valittu osallistuminen autenttisen minän lopullisesti kadottaviin ja 
siten tavallaan sydämettömiin moderneihin valta- ja vaihtosuhteisiin. Havainto siitä, 
ettei mikään ole pysyvää – kaikista vähiten tulkintoja tuottava, aika- ja kulttuurisi-
donnainen ja ajallisesti rajallinen subjekti – näyttäytyy ainoana pakokeinona tästä mo-
dernia maailmaa määrittävästä välimiesmäisyydestä. Edes lähestymistavan edustajien 
niin suuresti ihailema korkeakulttuuri ei ole puhdasta materiaalisten vaihtosuhteiden 
ja markkinatalouden logiikan ylivallasta.

Edellä olen puhunut monologisesta, kulttuuripoetiikkaa edeltävästä tutkimuspe-
rinteestä. Olen myös maininnut, että tällaisessa kielenkäytössä on osittain kyseessä 
retorinen keino erottautua muusta tutkimuksesta negaation kautta. Myös kuoleman 
varalle ”varustautunut” (arm’ d) ja sen suhteen ”hyvin valmistautunut” (well prepared) 
Antonio tarvitsee Shylock-koronkiskuria, toista Venetsian liikemiestä, voidakseen 
heijastaa työnsä amoraaliset piirteet soveliaaseen, mutta pohjimmiltaan kaikkea muuta 
kuin aidosti erilaiseen toiseuteen (seikka, joka ylipäätäänkin on tehnyt juutalaisista 
tarpeellisen toiseuden länsimaisen historian mittaan). Kulttuuripoetiikka taas syleilee 
moniäänisyyttä niin hyvin tuntemallaan teoreettisella tasolla kuin käytännön tutki-
museetoksenkin tasolla – vain palatakseen tavalla tai toisella edeltävän perinteen legiti-
moiman, yksittäisen tutkijan omat henkilökohtaiset mieltymykset ylittävän kaanonin 
pariin. Kuoleman ajatuksen kanssa toistuvasti flirttaileva kristillinen kauppias kaipaa 
lopullista rauhaa vaikka omalle identiteetilleen välttämättömän juutalaisen vastin-
kappaleensa kädestä; kulttuuripoeetikko palaa menneisyyden kuulluimpien äänien 
pariin kuin varkain, etsien modernisaation alkuvaiheista selitystä myöhäismodernissa 
kokemalleen ambivalenssille. Kaiken kaikkiaan erona tyypillisen kulttuuripoeetikon ja 
The Merchant of Venice -näytelmän piilosaituri Antonion välillä onkin lähinnä se, että 

89 ”In Merchant of Venice, Shakespeare tests the viability in the contemporary world of a marriage 
of venture capital and Christian ideals. The question that the play implicitly asks is whether Antonio 
can be simultaneously a merchant and a Christian: that is, a merchant and not in same way also a Jew, a 
Shylock. […] The self-serving dichotomy between evil Jewish usurer and good Christian merchant turns 
out to be an unviable one – a construct that […] cannot be sustained through artifice and rhetoric alone.” 
(Rosenshield 2002, 28.)
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siinä missä ensiksi mainitun tapauksessa avoin resonanssi oman aikakauden synnyt-
tämien tuntojen ja menneisyyden korkeakirjallisuuden sisältämän identiteettikes-
kustelun jälkien välillä luo uutta tutkimusta, jälkimmäisessä tapauksessa näytelmään 
sisällytetty tiedostamaton resonanssi oman kauppiasidentiteetin ja juutalaisen saiturin 
identiteetin välillä toimii kutkuttavana representaationa tietyistä uuden ajan alulle 
(ja jossakin määrin koko uudelle ajalle) ominaisista historiasidonnaisista tunteista. 
Venetsiaan kauppiaan hahmoa voi siis käyttää sekä metaforisesti, havainnollistamaan 
kulttuuripoeettista tutkijaa repiviä ristiriitoja, että astetta käytännöllisemmällä tasolla. 
Tiettyihin vastakkainasetteluihin epätoivoisesti tarraavan Antonion kautta voidaan 
myös – ja erityisesti – analysoida erästä Shakespearen näytelmän taltioimaa ja mestaril-
lisesti tulkitsemaa akuuttia ristipainetta. Tällä jälkimmäisellä ristipaineella tarkoitan 
tietenkin jännitettä esimodernin kristillisen eetoksen ja nousevan markkinataloudel-
lisen eetoksen välillä, 1500-luvun lopun englantilaisen yhteiskunnan urbaaneimman 
väestönosan parissa. 

Antonio tarvitsee Shylockia aivan yhtä kipeästi kuin kulttuuripoeetikko tarvitsee 
itseään edeltävää kaunokirjallista kaanonia; kummallekin jokin selkeästi erotettavissa 
ja analysoitavissa oleva kiintopiste (ainakin näennäisesti) oman itsen ulkopuolella takaa 
sen, ettei hän ole täysin yksin, täysin hukassa omien tuntemustensa ja ympäröivää todel-
lisuutta koskevien havaintojensa kanssa. Mutta samalla kulttuuripoeetikko on jo kovaa 
vauhtia tuotteistamassa oman tutkimusmotivaationsa synnyttämiä ajatuksia. Shake-
speare on onnistunut luomaan havaitsemastaan ja mahdollisesti myös itse tuntemas-
taan jännitteestä sekä tiettyä nousevaa ideologiaa vahvistavaa, sen väistämättömät risti-
riidat näennäisesti, ainakin fiktion tasolla häivyttävää propagandaa, että myös sisäisen 
konfliktin mestarillisen tulkitsemisen kautta aidosti puhuttelevaa taidetta – ja näiden 
lisäksi vielä elinkaareltaan satojen vuosien mittaisen myyntiartikkelin, toisin sanoen 
ehtaa kauppatavaraa. Kulttuuripoeetikko taas kauppaa piilosaiturina omaa näkemys-
tään haluten tuotteelleen ainakin muutaman vuoden mittaista menestystä akateemi-
silla markkinoilla. Samalla hän toivoo saavuttavansa kasvavan ymmärryksen kautta 
edes jonkinlaisen sulkeuman (closure) omille piinaaville, historiasidonnaisille tunnoil-
leen – jos ei muuten, niin ainakin ahdistavan nykyisyyden kammiosta epämääräiseen, 
kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuvan pakotien muodossa. Paradoksaalista kaikessa 
tässä on tietenkin se, että tutkimustyön tuloksien tasolla hyödynnetty, markkinata-
louden synnyttämä tunne klaustrofobisuudesta ja (akateeminen) kaupankäynti ovat 
erottamattomia.

Edellä hahmoteltu, tälle tutkielmalle keskeiseksi piirteeksi valittu saituri- tai 
välimiestematiikka resonoi monitasoisesti niin ajallisesti (eli kahdensuuntaisena histo-
riallisuutena), kuin itse käytännön tutkimuksenteon piirissä, lopullisen tulkinnan 
välitöntä tuottamista ohjaavina retoris-filosofisina periaatteina. Tämän identiteettejä 
ja aikatasoja luovasti sekoittavan näkemyksen sisäistäminen ja soveltaminen omaan 
tutkimustyöhön, sekä sen perusteleminen uskottavasti, vaatii kuitenkin onnistuak-
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seen jälkistrukturalistisen laajan teoreettisen kentän edes jonkinasteisen tuntemisen. 
Edellytyksenä on, että tutkija tuntee sen osittain nykyhetken ajattelua jäsentävälle 
arkiymmärrykselle90 vastakkaisen, identiteeteistä, historiantutkimuksellisuudesta ja 
representaatioista käydyn viimeaikaisen keskustelun, sekä osaa argumentoida omia 
valintojaan ja omia tulkintojaan sen pohjalta. 

2.4 teoria- ja metodiluvun yhteenveto: kohti 
moderneja moraliteetteja

Kulttuuripoeetikot pyrkivät siis yhdistämään tuottamisen ja vastaanoton tarkastelun 
sellaisella tavalla, joka ei jähmetä kokonaisuutta sille epäluonteenomaiseen pysähty-
neisyyden tilaan. Kaikenlaiset tekstit – on kyseessä sitten fiktiivinen tai ei-fiktiivinen 
teksti tai vaikkapa tekstinä tarkasteltu identiteetti, todellisuustulkinta tai tutkijan 
tulkinta tällaisesta identiteetistä/todellisuustulkinnasta – ovat heidän näkemyksensä 
mukaan prosesseja, joissa intertekstuaaliset vaihdot kiertävät lakkaamatta tekstin tuot-
tajan ja vastaanottajien tulkintojen välillä. Etenkin fiktion yhteydessä tämän kierron 
lakkaaminen olisi jo sinällään todiste valitun tekstin lopullisesta kuolemasta. Elävyys 
taas merkityksellistyy nimenomaan puhuttavuuden kautta. Kanonisoidut teokset ei-
vät välttämättä ole suosittuja samoista syistä kuin aiemmin, mutta niillä on siitä huo-
limatta jokin elävä merkitys nimenomaan nykyisyydessä. Parhaat kulttuuripoeettiset 
tutkijat ovat taidokkaita nimenomaan siinä, että he osoittavat tutuissa teksteissä piir-
teitä, jotka olemme kollektiivisesti unohtaneet tai jotka nousevat juuri nyt muuttuvien 
olosuhteiden vuoksi aivan uudenlaiseen, entistä merkityksellisempään asemaan. Juu-
ri tätä kautta voidaankin nähdä, että kulttuuripoeetikoilla on ainakin parhaimmissa 
tapauksissa melkeinpä shamanistinen kyky puhaltaa henki jo kauan sitten kuolleiksi 
luultuihin ääniin. Samalla, rekonstruoidessaan menneisyyden keskusteluja ja kiistoja, 
he myös osoittavat, miten puhuttelevia kaanonin kangistuneimmatkin tekstijäsenet 
voivat parhaimmillaan olla. 

Tekstin merkitystä ja merkityksellisyyttä ei siis määritä viime kädessä lukijaan 
assosioitu merkitysten sattumanvaraisuus, mikä olisi tyypillisempi jälkistrukturalis-
tinen kanta. Ajatuksia tekstin moniäänisyydestä on työstetty uudelleen tavalla, joka 
siirtää huomion yksittäisen tekijän tekemistä valinnoista kohti tekstien sisältämien 
merkitysten liikkuvuutta. Kulttuuripoeettisessa lähestymistavassa kyseessä ei enää 
ole merkitysten rajattomuutta ja tekstien rajojen perustavanlaatuista hämärtymistä 

90 Arkiymmärryksellä tarkoitan tässä yhteydessä jo johdannossa eriteltyä liberaalihumanistista eetos-
ta. Kuten sanottua, erityisesti ajatus jakamattomasta, essentiallisesta minuudesta voidaan ajatella täl-
laiseksi enemmän tai vähemmän jaetuksi, liberaalihumanistisen ajattelun informoimaksi moderniksi 
yleisolettamukseksi (toki viimeisen sadan vuoden ajan sen voi nähdä olevan varustettu psykoanalyytti-
sin ehtolausekkein). 
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koskeva keskustelu – ainakaan sinällään. Tämä olisi uuskritiikin tutkijaidentiteetistä 
ja -positiosta poikkeamista tavalla, joka kulttuuripoeetikkojen mielestä tekee teoreet-
tisesta korjausliikkeestä liioitellun.91 Kulttuuripoetiikkaa ei myöskään määritä tekstin 
tuottamiseen lopullisesti assosioitu tekstikomposition ja muotoratkaisujen ylivalta, 
mikä taas luonnehtii yleisemmin perinteisempiä kirjallisuudentutkimuksen metodeja. 
Puhuttelevuus on jo alun alkaenkin osa valittua tekstiä ja sen kehityshistoriaa. Mutta 
koska tekstit koostuvat käytännössä suunnattomista intertekstuaalisten vaihtojen 
verkostoista, ei niiden viimekätistä ydintä, kaiken niiden aiheuttaman tai oikeastaan 
kierrättämän sosiaalisen energian yksittäistä lähdettä, ole välttämättä mahdollista 
osoittaa. Pikemminkin on puhuttava ambivalenttien merkitysten ja sosiokulttuurisesti 
kuumien pisteiden moninaisista solmukohdista. Näissä verkostoissa edellä pikaisesti 
hahmottelemani polarisaatio – merkitys ankkuroituu vaihtoehtoisesti joko vastaanot-
tajiin tai sitten joko tuottajiin tai jopa tekstiin itseensä – kadottaa nopeasti merkityk-
sensä. Nämä verkostot kattavat kaunokirjalliset tekstit ”sinällään”, mutta niiden piiriin 
mahtuvat myös muut kirjalliset tekstit, kaikki kulttuuriset tekstit, lukijat, tekstien 
tuottajat sekä itse valitun kaunokirjallisen tekstin elämänkaari kokonaisuudessaan; 
kulttuuripoeettiselta kannalta tarkasteltuna teksti sinällään lienee lähinnä teksti sen 
materiaalisena muotona, joukkona tiettyyn järjestykseen asetettuja kirjaimia.

Tämä laajennettu ja monisäikeinen näkökulma intertekstuaalisuuteen on erityisen 
hedelmällinen sellaisten kaunokirjallisten tekstien tapauksessa, joiden elämänkaari on 
erityisen pitkä (tässä yhteydessä erityisesti Everyman ja Doctor Faustus). Se on myös 
mitä hyödyllisin sellaisten tekstien tapauksessa, joita erilaiset yleisöt ovat käyttäneet 
erilaisiin tarkoituksiin (tässä yhteydessä erityisesti kanonisoitu Doctor Faustus ja jatku-
van populaarikulttuurisen hyödyntämisen kohteena oleva Christmas Carol). Tämän-
kaltaisten tekstien tarkastelussa tuotanto ja vastaanotto sulautuvat erottamattomasti 
yhteen. Paluuta ”alkuperäiseen” käyttöyhteyteen ei enää ole. Autenttisen paluun ajatus 
on mahdottomuus jo siksikin, että alkuperäisten lukutapojen, kerran kuljettujen 
polkujen päälle on innokkaasti tallattu uusia lukutapoja. Jos tätä tallautuneisuutta ei 
oteta huomioon, analyysi jää väistämättä puolitiehen. 

Kanonisoituja tai muuten taajaan hyödynnettyjä kaunokirjallisia tekstejä tutkit-
taessa kulttuuripoeetikko on erityisen varuillaan. Hän tiedostaa selkeästi, että niitä on 
tulkittu ja uudelleentulkittu kerta toisensa jälkeen jatkuvan välittämisen, uudelleen-
muokkaamisen ja uudelleenhyödyntämisen prosesseissa. Siten niiden analyysissa on 

91 Tätä näkemystä kritisoi mm. Greenblatt. Hänen mukaansa uuskriitikoiden tutkimusihanteessa on 
kyse vain (itse)petoksesta, kyseessä on: ”[t]he satisfying illusion of a ‘whole reading,’ the impression con-
veyed by powerful critics that had they but world enough and time, they could illuminate every corner of 
the text and knit together into a unified interpretive vision all of their discrete perceptions” (Greenblatt 
1988, 4). Hyökkäävän kriittinen kommentti on ymmärrettävä luontiajan kontekstissa. Nykyisin moi-
seen tekstikeskeisen metodin äärikritiikkiin tuskin lienee mitään tarvetta. Korjausliike on tavallaan jo 
tehty tutkijayhteisön tavoissa hahmottaa tekstien ja todellisuuden välistä suhdetta, joskaan ei aina juuri 
kulttuuripoeetikkojen hahmotteleman linjan mukaisesti.
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väistämättä otettava tarpeen tullen rohkeasti kantaa edellisiin käyttö- ja tulkintayh-
teyksiin. Näissä edeltävissä prosesseissa valitut tekstit ovat keränneet itseensä valtaisan 
määrän kulttuurisia kytkentöjä ja yhteyksiä – ajan myötä ne keräävät itseensä aina vain 
lisää intertekstuaalisia merkityksiä. Tämänkaltaiset merkitysvyyhdet kietovat sisäänsä 
yksittäisiä yhteisöjä, kutoen toisiinsa eri aikoina erilaisten tahojen tekemiä lisäyksiä ja 
uudelleentulkintoja. Ajan myötä nämä säikeet kietovat toisiinsa sukupolvia ja aikakau-
sia, joista jokaiselle ominaiset toiveet, pelot, instituutiot, sosiaaliset puitteet ja poliitti-
set järjestelmät muokkaavat osaltaan alati uudelleenmuotoutuvaa ja kasvavaa kokonai-
suutta. 

Mikään lukijan eteen saapunut menneisyyden teksti ei ole koskaan autonominen 
kokonaisuus.92 Kyseessä on pitkän kaunokirjallisen tradition uusin vaihe sekä ”tekstin 
itsensä”, kirjallisuushistorian että historian laajemman jatkumon tasolla. Jokaisessa 
tekstissä vaikuttava monimutkainen merkitysten verkko mahdollistaa sen, että se sisäl-
tää loputtoman määrän merkitysten ylijäämää. Äkkiseltään hyvinkin paljon rajatulta 
ja autonomiselta vaikuttava yksittäinen teksti kurkottaa laajalle, ja kauas. Tietenkin 
valitsemani lähestymistavan piirissä voidaan nähdä, ja hyvin avoimesti nähdäänkin, 
että kulloinkin analysoitu fiktiivinen teos voidaan arvottaa sen taiteellisten ansioiden 
mukaan. Mutta vaikka jako hyvään ja huonoon kirjallisuuteen nähdään hyvin perus-
teltuna kirjallisuudentutkimuksen institutionaalisena lähtökohtana, on sanataiteen 
arvottaminen aina sidoksissa kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin preferensseihin. Tästä 
syystä käytännön perustelut tietylle arviolle ovat tärkeämpiä kuin varsinainen kriitikon 
langettama lopullinen tuomio sinällään; pelkkä esteettinen perustelu, vaikka ansiokas-
kin, nähdään riittämättömäksi moniäänisessä ja -arvoisessa nykytodellisuudessamme. 
Loppujen lopuksi lukkoon lyödyn esteettisen tai edes jonkinlaisen moraalisen arvion 
sijasta tärkeitä ovat aivan muunlaiset seikat. Oli kyseessä sitten sanataiteellisesti ansio-
ton näytelmä, menneisyyden sosiaalisia suhteita ja arvoasetelmia ilmentävä kuoleman 
ei-fiktiivinen opaskirjanen, tai vaikkapa angloamerikkalaisen renessanssikaanonin 
keskeinen mestariteos, ensisijaista kulttuuripoeettisen lähestymistavan yhteydessä 
on se, että valitusta tekstistä konstruoiduissa merkityksissä osoitetaan jonkinlainen 
puhutteleva yhteys tutkijan ja hänen analyysinsa vastaanottajan jakamaan nykypäi-
vään. Viimeksi mainittua yhteyttä tässä tutkielmassa edustaa tietenkin pyrkimys 
tutkia kuoleman kohtaamisen käytänteitä ja kulttuuria tai näiden köyhyyttä tuorees-
ta näkökulmasta. Maineen ja kunnian kasaaminen (hoarding) jo valmiiksi ylevöitetyn 
tutkimuskohteen päälle nähdään perustelemattomana, jos se ei tuo mitään uutta kirjal-
lisuudesta käytyyn keskusteluun.

Kuten kaikessa kirjallisuudentutkimuksessa ja muissa humanistisissa tieteissä, 
kulttuuripoetiikassa koetetaan tehdä kautta linjan nimenomaan sisällöllisesti merkit-

92 Edes lähihistorian piirissä tuotettu teksti, kuten vuonna 1984 julkaistu Don DeLillon White 
 Noise, ei pysy kauaa ”epähistoriallisena”. Kuten luvussa kahdeksan osoitan, sitä voi jo helposti tarkastella 
ajallisesti kerrostuneena kokonaisuutena, jossa tietty vallinnut kulttuurinen ja intellektuaalinen ilma-
piiri on jo auttamattomasti menneisyyttä.
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tävää tutkimustyötä. Tämä vaatimus ei kuitenkaan välttämättä jäsenny perinteisem-
män taiteentutkimuksen viitekehyksen kautta. Oli valittu tutkimuksen kohteena oleva 
teksti sitten ”hyvä” tai ”huono”, tai olipa se jopa esteettiseltä kannalta tarkasteltuna 
täysin arvoton, tämä ei lopulta ole erityisen oleellista. Onnistuneessa kulttuuripo-
eettisessa analyysissa tarkastelun kohteena oleva esteettinen tai ei-esteettinen objekti 
arvottuu kuitenkin aina viime kädessä sen kautta, mitä se paljastaa sosiaalisista todel-
lisuuksista – joskaan näihin paljastuksiin ei välttämättä ole pääsyä ilman kaikenlai-
seen inhimilliseen kanssakäyntiin ja viestinnällisyyteen väistämättä liittyvän estetii-
kan huomiointia. Nimenomaan tämä tietty kulttuuripoeettinen herkkyys estetiikalle 
tarjoaa monasti pääsyn niille merkitysalueille, jotka muuten jäisivät pimentoon.

Vaikka kaunokirjallisen kaanonin keskeisten teosten analyysilla onkin kulttuuri-
poetiikassa keskeinen sija, tämä ei kuitenkaan tarkoita missään nimessä sitä, ettei muu 
kirjallisuus ja jopa myös kaikenlaiset muut menneisyyden kulttuurituotteet näytte-
lisi merkittävää osaa tyypillisissä lähestymistavan analyyseissa. Kuten johdannon 
puupiirrosanalyysissa osoitan, onnistunut kulttuuripoeettinen analyysi havainnollis-
taa käytännössä, mitä rikkauksia kätkeytyy kaikkialle – kuinka merkityksiltään rikas 
ja puhutteleva tarkastelun kohteena oleva satunnainen menneisyyden objekti todella 
voikaan olla. Havaittu rikkaus pyritään kaivamaan esiin huolimatta siitä, että kohde 
näyttäytyy esteettiseltä arvoltaan ja puhuttelevuudeltaan ainakin näennäisesti itses-
täänselvyytenä (kanonisoidut teokset), vastavuoroisesti auttamattomasti vanhentunee-
na (menneisyyden muut tekstit) tai vaikkapa yksinomaan arkipäiväisenä (jokin meille 
hyvin tuttu käytänne). Äkkiseltään pinnalliselta tai tutulta vaikuttava kulttuurinen 
yksityiskohta, paljon kuljettu arkinen polku muutaman sosiaalisella kentällä sijaitsevan 
pisteen välillä, paljastuukin lähemmässä tarkastelussa paljon vartijaksi. Kulttuuripoee-
tikolle jokainen inhimillisen tietoisuuden synnyttämä objekti tai tulkinta on, Chris-
topher Marlowen The Jew of Malta -näytelmän sanoja mukaillakseni, pieneen tilaan 
pakattujen loputtomien rikkauksien säiliö – ”Infinite riches in a little room” (näytös I, 
kohtaus 1, rivi 37). 

Edellä halvennan kulttuuripoeetikkoja nimittämällä heitä modernien valtapelien 
paradokseihin auttamattomasti ja jopa tahallisesti sotkeutuneiksi piilosaitureiksi. He 
operoivat omalaatuisen ambivalentissa hengessä nimenomaan niissä ympäristöissä, jota 
toiset joko implisiittisesti kannattavat (sosiaalikonservatiiviset humanistiset tutkimus-
perinteet) tai vastustavat avoimesti (kulttuurimaterialismi, sekä marxilaisvaikutteinen 
kirjallisuudentutkimus ylipäätään). Toisaalta tämä politiikkaa, yhteisöllistä päätök-
sentekoa ja yksilön vastarinnan mahdollisuuksia koskeva pessimismi, poliittinen ja 
metodinen välimiesmäisyys, tasapainotetaan sekä metodia ja tutkimusaineistoa koske-
valla suurpiirteisyydellä että tutkimustyötä informoivalla arvo- ja sosiaaliliberalismil-
la. Kulttuuripoeettinen maailmankatsomus on ehkä synkkä, muttei koskaan täysin 
kyyninen ja toivoton. Akuutti ylivalta, koskemattomuus tai silkka irtautuminen ei ole 
mahdollista, mutta toisaalta mikään inhimillinen asetelma ei ole ikuinen. Ja tutkimuk-
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sen humaani lähtökohta on aina se, että menneisyyden ihmisillä on ihmisarvonsa ja 
olemassaolon oikeutuksensa. Näin on riippumatta siitä, edustivatko kyseiset ihmiset 
aikoinaan etnisesti, arvomaailmaltaan, sukupuoleltaan, uskonnollisilta tai yhteiskun-
nallisilta vakaumuksiltaan, saati missään muussakaan suhteessa, tutkijan omaa asemaa 
ja maailmankatsomusta. (Useimmiten vastaus on sitä paitsi ei – eivät edustaneet.) 
Erityisen selkeästi tämä ilmenee silloin, kun kulttuuripoeetikko tarkastelee nykyisin 
alistaviksi tai harhaanjohtaviksi leimattuja sosiokulttuurisia käytänteitä nimenomaan 
sosiaalisen valtuuttamisen tai voimauttamisen piilostrategioiden näkökulmasta. 
Alistetun neuvokkuus, kyky hyödyntää vallitsevia olosuhteita omaksi parhaakseen, 
kääntyy itse asiassa kunnianosoitukseksi valitulle historialliselle toimijalle. Aina voitto 
ei ole mahdollista, mutta kulttuuripoeetikko on enemmän kuin valmis heittämään 
pyyhkeen niskaan myös niille, joiden osana kunnon ottelun päätteeksi on ollut joko 
hävitä tai ainakin sovinnolla alistua. 

Harkittu vapaamielisyys ei ulotu vain elettyihin elämiin, vaan se nappaa syleilyynsä 
myös monenlaisia sinällään elottomia kulttuurituotteita. Mikään inhimillinen jälki ei 
ole liian mitätön tutkittavaksi. Sitoutumiskammostaan huolimatta kulttuuripoeetikko 
näkee rikkauksia kaikkialla, myös niin kutsutun roskan eli sosiokulttuurisen kohinan 
seassa. Valitussa kulttuurisessa kammiossa liikutaan näennäisen sattumanvaraisesti 
ja esiin nostetaan mitä kummallisimpia näkökulmia. Samalla ollaan akuutin tietoisia 
siitä, että loputtomien rikkauksien luettelointi, saati niiden lopullinen omiminen osaksi 
omaa akateemista työsuunnitelmaa (curriculum), on käytännössä mahdottomuus. 
Myös tutkijan oma minuus paljastuu tällä tavoin hahmotetun aarrevaraston kautta 
prismaattisena. Se heijastuu ympäristön vaihtelevista, kiiltävistä pinnoista loputtomis-
sa muodoissa – mutta myös vailla todellista ydintä. Omaa itseä ei voi kohdata kasvoista 
kasvoihin ilman, ettei kulloinenkin heijastuspinta vaikuttaisi merkittävästi nähtyyn 
ja vastaanotettuun. Takertuminen näihin muuttuviin muotoihin ei olisi ainoastaan 
harhaanjohtavaa, vaan jopa eräänlainen minuuden kuolema sinällään. Mikään ei ole 
sosiokulttuurisessa matriisissa pysyvää. Kulttuuripoeetikon päältäpäin usein lähes 
sattumanvaraiselta vaikuttavaa vaeltelua viitoittaa oman lähestymistavan tarjoaman 
tutkimusperinteen tarjoamien tienviittojen lisäksi lähinnä loputtomat kertomukset 
siitä, mitä on olla (mahdollisimman) eettinen ja myös käytännön toimija kollektiivises-
ti luodussa, alati muuttuvassa todellisuudessa. Teoria- ja metodiluvussa on siis päädytty 
näkemykseen narratiiveista valtavina interteksteinä. Kulttuuripoetiikassa jälkistruk-
turalistinen ajattelu, ymmärrettynä antropologisesti ja valta-analyyttisesti, on johta-
nut siihen, että kaikesta mahdollisesta on tullut intertekstejä ja intertekstuaalisuus on 
levittäytynyt kaikkialle, jopa oman minuutemme ydinalueille – josta jo  Marlowekin 
kirjoittaa Faustukseensa viitteitä, onhan tämä kiertelevä tiedollinen ahmatti, joka 
tuntuu loppuun saakka olevan oudon puolivalmis. Moderni itsereflektiivinen tulkinta 
on loputonta.
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Myönsi yksittäinen tutkija tätä omassa työssään tai ei, niin koherentin tulkinnan 
muodostaminen edellyttää väistämättä aina merkittäviä rajauksia. Tässä tutkielmas-
sa näiden rajausten väistämättömyys tulee esille jo valitsemieni tekstien ajallisten – 
mutta ei välttämättä temaattisten – välimatkojen kautta. Niinpä väistämättömyydestä 
on tehty myös hyve. Tarkastelun keskiöön asettamani saiturihahmo löytyy jokaisesta 
tekstistä, sillä on oma genealogiansa, ja siten sen pitkän elinkaaren luonnoksenomainen 
hahmotelma tutkimukseni tukirankana, samoin kuin tutkimusta itseään kommentoi-
vana metanarratiivina, on tulkinnallisesti perusteltavissa. Jos hyväksytään näkemys 
whitelaisen narratiivisuuden vahvasta roolista kirjallisuudentutkimuksessa ja laajem-
minkin humanistisessa tutkimuksessa, käy selväksi, että sekä tekstin tuottamiseen että 
vastaanottamiseen liittyvän intertekstuaalisuuden analysointi sisältää aina ideologisen 
ulottuvuuden. Tällaisessa tilanteessa nousee keskeiseksi kysymys siitä, kuka tai mikä 
päättää näistä valinnoista ja näihin valintoihin liittyvistä merkityksistä. Käytännös-
sä kulttuuripoeettisen tutkimuksen intertekstuaalista ja sitä kautta ideologista puolta 
määrittää lähinnä vain lähestymistavan oma perinne, toisin sanoen analyysista toiseen 
enemmän tai vähemmän toistuvat ominaispiirteet. Sanottu kattaa kaikki edellä 
kulttuuripoetiikalle ominaisiksi esittämäni tendenssit. 

Mitä nämä tendenssit sitten ovat? Ensinnäkin, jopa kanonisoiduissa teosten 
tapauksessa kulttuuripoeetikkoja kiinnostavat enemmän tekstin reuna-alueet ja margi-
naalit kuin niiden oletettu keskusta. Toisekseen tarkastelun kohteena ovat erityises-
ti kamppailut teksteissä ja tekstien välillä – tai tällaisten kamppailujen tekstuaaliset 
jäljet, heikotkin. Kulttuuripoeetikot kiinnittävät erityistä huomiota sellaisiin voimiin 
ja intresseihin menneisyydessä ja nykyisyydessä, joiden välillä voidaan havaita jonkin-
asteista resonanssia – oli kyseessä sitten tekstin tuottaminen, sen vastaanotto ja tulkin-
ta, sekä varsinainen tekstejä koskeva tutkimustyö. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä 
piirteenä tässä tutkimusperinteessä on lisäksi se, että ihmistä tarkastellaan olemuk-
seltaan luvussa kolme analysoitua Jokamies-personifikaatiota muistuttavana kompo-
siittisena ja ytimeltään tavallaan tyhjänä olentona. (Moraliteettinsa aikana Jokamies 
puretaan useiksi omia attribuuttejaan kuvaavaksi personifikaatioiksi ja näiden jätettyä 
näytelmän päähenkilön tämä paiskataan merkityksiltään tyhjänä hautaan.) Kuten 
Kuolema purkaa tämän ihmiskuntaa edustavan moraliteetin, purkaa kulttuuripoee-
tikko ihmisen historiasidonnaisen identiteetin erilaisista vallitsevista instituutioista, 
diskursseista ja käytänteistä muodostuvaksi merkityskimpuksi. Kummassakin tapauk-
sessa se, mitä jää jäljelle, on pikemminkin merkityksen puutetta kuin mitään erityisen 
ytimekästä. Jokamies-moraliteetin kasvoton Sielu, joka päähenkilön mallikelpoisen 
kuoleman myötä lennähtää taivaaseen, on loppujen lopuksi hyvin tyhjä hahmo. Mutta 
kuten seuraavassa luvussa osoitan, aikalaisyleisölle tämä ajatus ei ollut aivan niin vieras, 
kuin mitä se on meille. Ja, kuten jatkossa osoitan, sanottu pätee pohjimmiltaan – ja 
esimoderneista kiinteistä määreistä kuten säädystä, asuinpaikasta ja kiinteästä perhe-
yhteydestä irrotettuna itse asiassa entistä enemmän – myös moderneihin, liberaalihu-
manistisen ajattelun informoimiin, mutta todellisuudessa vain näennäisesti vapaisiin ja 
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itsenäisiin identiteettien muotoihin. Itse muokattu, itsereflektiivinen minuus paljastuu 
sanahelinästä rakennetuksi kuolinnaamioksi, maskiksi tyhjyyden päällä. 

Kaikella yllä sanotulla on välitön vaikutuksensa myös siihen, mitä pidämme oikea-
na tai vääränä, hyödyllisenä tai vahingollisena. Tätä kautta kulttuuripoetiikka on 
palautettavissa yhteisöä ja yksilöä koskeviin, selviytymistä ja tuhoutumista merkityk-
sellistäviin kysymyksiin. Seuraavissa analyyseissa minuus tai identiteetti hahmotetaan 
aina kulttuuripoeettisessa hengessä sosiaalisen konstruktiona, jonka syvimmätkin 
tunnot – eettisyys ja moraalikoodit, käsitys yksilön asemasta yhteisössä, henkilökoh-
taista elämää perustavanlaatuisesti jäsentävät tavoitteet ja mielihyvän lähteet –, ovat 
perustavanlaatuisesti kulttuurisesti määrittyneitä ja viime kädessä lähtöisin oman 
itsen ulkopuolelta. Jälkistrukturalistinen käsitys kaunokirjallisesta moniäänisyydestä 
on siten tässä tutkielmassa (ainakin kyseisen termin tasolla) alisteinen kulttuuriselle 
ja historialliselle moniäänisyydelle. Sanottu pätee niinkin perustavanlaatuisen, yleis-
inhimillisen kokemuksen kuin oman rajallisuutemme yhteydessä. Käsitys minuuden 
kompositioluonteesta tai komposiittisesta olemuksesta ulottuu jopa kuolemanpelon 
alueelle. Tästä syystä kirjallisuuden vaikutus yksilö- ja yhteisöidentiteetteihin, kuten 
kaiken muunkin sosiaalista todellisuutta tulkitsevan kulttuurisen toiminnan vaikutus 
minäkokemukseen (ja me-kokemukseen), on välitöntä. 

Hyödyntäen sinällään monologisuudesta ja arvokonservatiivisuudesta viestivää 
moraliteetti-termiä jokaisen tutkimuskohteen yhteydessä pyrin jatkossa osoittamaan, 
kuinka kukin kohdeteksti paljastaa jotakin oman luontiajankohtansa jaetuista moraa-
likäsityksistä, ihmisten vaihtelevista tavoista jäsentää eettistä toimijuuttaan. Nämä 
käsitykset taas ovat oman historiasidonnaisuutensa tasolla, ainakin laajan ajallisen 
perspektiivin näkökulmasta, paljolti yksittäisen toimijan valintojen ylittäviä. Ympäris-
töstä omitut ja sisäistetyt narratiivit jäsentävät minäkokemusta aivan samalla tavalla, 
kuin mitä ne jäsentävät näkemyksiä siitä, mitä tämän minäkokemuksen lopullinen 
päätepiste merkitsee. Siispä, kuten todettua, on luontevaa anastaa moraliteetin käsite 
sen välittömästä käyttöyhteydestä – seuraavassa luvussa käsitelty Everyman-moraliteet-
ti lähisukulaisineen – myös muihin kuolemaa merkityksellistäviin, saiturin trooppia 
hyödyntäviin ja eettistä toimijuutta tavalla tai toisella näiden kahden elementin kautta 
merkityksellistäviin fiktiivisiin narratiiveihin. Näin tehdessä paljastuu tietenkin myös 
jokaisen valitsemani moraliteetin, eli (kuten termiä sovellan,) tiettyä eettisen toimi-
juuden mallia etenkin kuoleman yhteydessä propagoivan näytelmän tai romaanin 
edustamien arvojen ja näkemysten historiasidonnaisuus. Tämä Everyman-analyysin 
yhteydessä tarkemmin määrittelemäni termi, moraliteetti, tavallaan dekonstruoi oman 
agendansa kerta toisensa jälkeen. Sijoitettuna laajempiin historiallisiin jatkumoihin (ja 
epäjatkumoihin) se osoittaa osaltaan, kuinka kulttuuripoeettinen näkemys inhimil-
lisen todellisuuden historiasidonnaisuudesta on erityisen pätevä lähtökohta yksilön 
kuolemaa, kuolemanpelon eri muotoja ja kuoleman kulttuurihistoriaa sivuaville 
kaunokirjallisille analyyseille. Lukiessamme tekstejä määrittelemme samalla itseämme 
ja kuolemanpelkoamme uudelleen ja uudelleen.
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3 MOrALIteettejA jA MOrtALIteettejA93

In the grete pestelens / 
Thanne was I wel knowe.
(Castle of Perseverance, rivit 2815–2816)

”Suuren ruton aikaan, silloin minut hyvin tunnettiin!” Näin huutaa Kuolema riemuk-
kaasti rynnätessään näyttämölle.94 Hän mahtailee yleisölle voimillaan ja iskee Ihmis-
kuntaa peitsellä. Kun Ihmiskunta kääntyy katsomaan noutajaansa, on tämä ikuisesti 
liikkeessä oleva hahmo jo poistumassa. Maailma ja hänen apulaisensa Ahneus – tahot, 
joihin Ihmiskunta on turvannut elämänsä eri vaiheissa – pilkkaavat armotta kuolevaa.

Myöhäiskeskiaikainen Castle of Perseverance -moraliteetti, jonka syntyajankohta 
sijoittuu oletettavasti noin vuosien 1400–1425 paikkeille,95 tarjoaa katsojille monipol-
visen kuvauksen Ihmiskunnan elämästä. Se kuljettaa keskushenkilönsä monien opetta-
vaisten selkkausten kautta kapaloista lopulliselle, väistämättömälle kuolinvuoteelle. 
Maailmassa sinne tänne vaeltelevan Ihmiskunnan keho kuvataan erittäin hauraaksi 
ja vaikutuksille alttiiksi; nimenomaan vanhuus on moraliteetissa tämän haurauden 
epiteetti. Ajan kuluessa Ihmiskunnan selkä alkaa taipua, hän alkaa raahusta, hänen 
luitaan alkaa särkeä, nenänsä kylmenee sekä alkaa valua ja lopulta näytelmän päähen-
kilön hiukset muuttuvat harmaanvalkoisiksi (Castle of Perseverance, rivit 2483, 2484, 
2487, 2490 ja 2491). Tässä vaiheessa hän alkaa kysellä neuvoja Ahneudelta:

Couetyse, whedyr schuld I wende?
What wey woldyst that I sulde holde?
To what place woldyst thou me sende?
(Ibid., rivit 2479–2481.)

Ihmiskunta on jo vetäytynyt linnakkeeseen, joka symboloi pidättyvyyttä ja hyveellis-
tä elämää. Elämässään häntä ovat vietelleet Maailma, Liha ja Paholainen, sekä näiden 

93 Tämä analyysiluku perustuu osittain artikkeliini ’Ars moriendi, musta surma ja makaaberin tra-
ditio’ (2007). Olen tarkastellut moraliteettien ja myöhäiskeskiajan kuolemankulttuurin sekä erityises-
ti makaaberin tradition yhteyksiä myös toisaalla. Ks. Kallionsivu, ’Flesh, that stinking dunghill: The 
Pre-Cartesian Collision of Body and Soul in Late Medieval Moralities’ (2005).
94 Olen leipätekstissä suomentanut myöhäiskeskiaikaisten näytelmien nimet ja personifikaatiot. 
Täten esimerkiksi Castle of Perseverance -moraliteetin meille säilyneessä käsikirjoitusversiossa Mors ja 
Humanum Genus ovat Kuolema ja Ihmiskunta, sekä (kuten jo tutkielman alussa todettua) Everyman-
moraliteetin nimihenkilö on käännetty perinteiseen tapaan Jokamieheksi.
95 Ajoituksesta, ks. Eccles (1969), viii.
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monet petolliset, kaikkialle levittäytyneet kätyrit. Lopulta päähenkilö on onnistunut 
tekemään parannuksen. Fyysisen rappeutumisen myötä, alkaessaan yhä enemmän pe-
lätä, ettei kykene huolehtimaan itsestään, hän ajautuu kuitenkin Ahneuden pauloihin. 
Ahneus vakuuttaa hänelle, että rahapussi – eikä askeettinen elämä – on vanhuksen pa-
ras turva. Ihmiskunta uskoo tämän ja poistuu kestävyyden linnasta. Hän ottaa vastaan 
Ahneuden tarjoamat tuhat markkaa. Tämä ele symboloi Ihmiskunnan uutta asennet-
ta. ”Lisää, lisää,” toistelee Ahneus. Vaikutuksille altis, alati häilyväinen Ihmiskunta 
matkii häntä kaikuna: 

”More and more” yet I say
And schal euere whyl I may blow; 
On Coveytyse is al my lay
And schal tyl deth me oyrthrow.
(Castle of Perseverance, rivit 2769–2772.)96

Lisää ja lisää niin kauan kuin henki minussa vain pihisee, hokee Ihmiskunta. Hän ai-
koo turvata ahneuteen kuolemaansa saakka. Vannomatta paras, sillä kutsuttuna Kuo-
lema saapuu. Mikä pahinta, myöhäiskeskiaikaisen käsityksen mukaan kuoleminen 
tämänkaltaisessa mielentilassa vaarantaa sielun kohtalon tuonpuoleisessa. Näytelmä 
opettaa havainnollisesti, kuinka kristityn tulisi elää – ja kuolla. Kuolemaa sai pelätä, 
mutta kristityn oli osattava irtautua tästä maailmasta ilman takertumista. 

Uskonnollisen teatterin tehtäväkenttä myöhäiskeskiajalla (n. 1300–1500) oli hyvin 
monipuolinen. Ylipäätään voidaan ajatella, että myöhäiskeskiaikainen teatteri-insti-
tuution kierrättämien narratiivien kautta uskonnolliset auktoriteetit, ja osittain myös 
laajempi kulttuurin kollektiivinen itseymmärrys, merkityksellistivät yksilöä ja yhtei-
söä eettisinä toimijoina. Tärkeällä sijalla oli katolinen oppi pelastuksesta ja armosta. 
Lisäksi havainnollistettiin hyvin käytännöllisesti sitä, miten ihmisen tulisi käyttäy-
tyä moraalisena olentona, sekä toisten että oman itsensä parhaaksi. Mysteerinäytel-
mät perehdyttivät ihmisiä pyhimysten elämään. Miraakkelit käsittelivät metafyysisiä 
kysymyksiä. Moraliteetit, kuten Kestävyyden linna, pohtivat ihmisen asemaa maail-
massa. Aikakauden teatteri-instituutio oli sidottu tiukasti kerjäläismunkkiveljeskun-
tien eli mendikanttien kansantajuiseen saarnaperinteeseen.97 Näytelmien didaktisiin 
päämääriin liittyi erottamattomasti se, että ne olivat kansankielisiä ja siten kaikkien 

96 ”The chief agent of disorder in the feudal world of sin, Mundu’s law of acquisition has but a single 
governing principle, repeated by Covetousness and Humanum Genus in a rhapsodic duet [...].”, tarkaste-
lee Milla B. Riggio näytelmän taivaallista totuutta vastaan asettuvaa maailmallista, kiristyksen, huijaa-
misen, väärät valat ja painomitat innokkaasti hyväksyvää toimintaperiaatetta, ”[t]his law itself rewards 
cheating and removes all hierarchy of spiritual authority; it can be carried out only by policies of betrayal 
and methods of economic manipulation” (Riggio 1981, 200).
97 Myöhäiskeskiaikaisen uskonnollisen teatterista, sekä sen ja saarnaperinteen välisistä suhteista, 
ks. Kahrl (1974), Potter (1975) sekä Briscoe, (1989). Keskiaikaisesta saarnaperinteestä, ks. myös Owst 
(1961).
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ymmärrettävissä; sekä niissä että kerjäläismunkkien saarnaperinteessä pyrittiin siihen, 
että uskonnollinen sanoma tavoitti mahdollisimman laajan yleisön:

During the two or more centuries in which this drama flourished, scores of sermons 
were probably preached each day in England. By the thirteenth century the mendicant 
friars had established the idea that every crossroad was suitable pulpit. Preaching was 
ubiquitous and, unlike poetry or patristic works, it was freely available to all. While 
books were very expensive and many people could not read, popular sermons cost 
nothing to hear and were delivered in the vernacular. And great many were written 
expressly for the same working and merchant classes that patronized the medieval 
drama. (Briscoe 1989, 169.)

Jotta opetus menisi mahdollisimman hyvin perille, tarjonta oli viihteellistä. Huumorin 
ohella etenkin teatterin puolella tehokeinoihin kuuluivat myös positiivisen jännityksen 
luominen ja näyttämöä hallitsevat, vaikuttavat henkilöhahmot. Tällaisiin hahmoihin 
lukeutuu ehdottomasti myös Castle of Perseverance -moraliteetin mahtaileva Kuolema. 
Suuri rutto, ”grete pestelens”, viittaa näytelmässä tietenkin Eurooppaa runnelleeseen 
mustaan surmaan. Aikalaisyleisö tiesi tarkkaan, millaisella uroteolla Kuolema mahtai-
lee. Rutto oli todennäköisesti vieraillut monien perheessä. Tuskin oli ketään, jota huoli 
epidemian uusiutumisesta ei olisi vaivannut – ja moraliteetti hyödyntää tarkkaan val-
linneen epävarmuuden ilmapiirin.

3.1 Keskiaikaisen kriisinhallinnan erityispiirteitä

Castle of Perseverance opetti, että ihminen saattoi erehtyä saituruuteen eli ahneuden 
kuolemansyntiin – etenkin vanhalla iällä. Mutta ahneus ei toki ole pelkästään vanhojen 
käytökseen assosioitu piirre. Epätoivoinen takertuminen maallisen omaisuuden tarjo-
amaan turvaan vaikeutti irti päästämistä viimeisellä hetkellä; toisaalta, kuten aiemmin 
jo johdannossa osoitin, ylipäätään takertuminen elämään nähtiin iästä riippumattoma-
na, yleisinhimillisenä heikkoutena. Mikään inhimillinen ei kuitenkaan vetänyt vertoja 
kuoleman ahneudelle. Myöhäiskeskiajalla ihmisten arkea, erityisesti yhteisöjen pää-
osan muodostaman vähävaraisen ja poliittisesti vaikutuskyvyttömän tavallisen kansan 
elämää, määrittivät jatkuva epävarmuus ja toistuvat vaikeudet. 1300-luvun alkupuolel-
la Pohjois-Euroopan väestö oli kasvanut nopeasti altistaen ihmiset sairauksille ja aset-
taen kohtuuttomia vaatimuksia ruoan tuotannolle. Vuosien 1315–1317 huonot sadot 
johtivat pitkiä aikoja kestäneeseen nälänhätään. Musta surma eli paiserutto kasvatti 
entisestään kuolleisuutta. Se saapui Eurooppaan vuonna 1338 ja tavoitti Englannin sa-
man vuoden kesällä. Ensimmäinen ruttoaalto kesti Englannissa ainakin vuoden 1349 
loppuun. Rutto iski jälleen vuosina 1361 ja 1369 sekä toistuvasti myöhemminkin. En-
simmäisellä kerralla vaikutukset olivat kuitenkin vertaansa vailla. Lähes puolet maan 
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väestöstä tuhoutui, eikä väestömäärä palautunut tästä iskusta ennalleen kokonaiseen 
vuosisataan.98 Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset, jotka aiheutuivat tästä yhteiskun-
taa kohdanneesta valtavasta kriisistä, koskettivat tavalla tai toisella jokaista moraliteet-
tien aikalaisyleisöstä.99

Ymmärtääkseen myöhäiskeskiajan henkistä ilmapiiriä edellä kuvatussa suhteessa, 
on tutustuttava niihin reaktioihin, joita epidemiauhka herätti jo hieman aiemmin. 
Musta surma saapui Eurooppaan Italian satamien kautta sydänkeskiajan lopulla, 
ja yksi sen kuuluisimmista kuvaajista on italialainen. Humanistikirjailija Giovanni 
Boccaccio (1313/1314–1375) todisti omakohtaisesti, kuinka voimaton yhteiskunta oli 
tätä epidemiaa vastaan. Maailmankirjallisuuden klassikoihin kuuluvan Decamerone-
novellikokoelman (1353) kehyskertomuksessa joukko ylhäisiä nuoria miehiä ja naisia 
pakenee ruttoa maaseudulle. Kuluttaakseen aikaansa eristyksissä he viihdyttävät toisi-
aan hilpeillä tarinoilla. Näiden tarinoiden kontrastiksi asetetaan mustan surman todel-
lisuus. Rutto puhkeaa Firenzessä keväällä 1348. Yhteiskunta ajautuu epidemian myötä 
kaaokseen. Terveet hylkäävät sairastuneet omaisensa, lapset mukaan lukien. Maaseu-
dulla ruoan tuotanto pysähtyy viljelijöiden kuollessa ”työnsä ääreen tai hökkeleihinsä” 
(Boccaccio 1990, 23). Kaupungissa osa ihmisistä eristäytyy asuntoihin, toiset – kuten 
kehyskertomuksen joukkio – pakenevat. Muut elävät kirjaimellisesti kuin viimeistä 
päivää:

Yötä päivää he juoksivat ravintolasta toiseen, joivat määrättömästi ja tunkeutuivat usein 
toisten taloihin anastamaan haluamiaan esineitä. […] Tämän suuren koettelemuksen 
aikana kaupunkimme oli vailla niin hyvin jumalallisen kuin inhimillisten lakienkin 
vartijoita. He, samoin kuin muutkin kansalaiset, olivat joko kuolleet tai sairaina tai 
menettäneet niin monta perheenjäsentään, etteivät voineet hoitaa toi miaan, joten jokai-
sella oli tilaisuus elää mielensä mukaan. (Ibid., 20.)

Jäykän hierarkkinen yhteiskuntarakenne, johon yksilö on kiedottu lukemattomin ar-
kisin sitein, murtuu kaoottisella tavalla. Ylhäiset naiset kauppaavat ruumistaan ohi-
kulkijoiden huolenpitoa vastaan. Palvelusväkeä houkutellaan jäämään sairastuneiden 
luo tarjoamalla näille suunnattomia palkkioita. Keinoja taudin pysäyttämiseksi ei ole. 
Kuoleman peitsi iskee armotta kuin moraliteetissa ikään. Sataviisikymmentä vuotta 
myöhemmin, Euroopan toisella laidalla, näytelmässä Castle of Perseverance, Kuolema 
mahtailee teatteriyleisölle: ”I durke and downbrynge to nowth / Lordys and ladys in 
euery londe.” (Rivit 2793–2794.)100 Samaan jylhään tyyliin Decameronessa kuvaillaan 
ruton voittokulkua, sitä ”miten monet urhoolliset miehet, miten monet kauniit naiset 

98 Mustan surman ja muiden luonnonkatastrofien vaikutuksista keskiajan yhteiskuntaan, ks. esim. 
Platt 1997, 1–18, Hanska 2002, 15–23, Horrox 2000, 90–118, Morgan 2000, 119–146.
99 Ks. erit. Riggio 1981, 187–208.
100 Hän ”väijyy” (durke) ja tuhoaa maasta kuin maasta jopa ylhäisimmätkin. Palaan jatkossa tarkem-
min kuoleman hahmon karnevalisoiviin, jäykkää sosiaalista rakennetta makaaberin huumorin keinoin 
dekonstruoivaan piirteisiin.
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ja uhkeat nuorukaiset” olivat ”syöneet aamiaista omaisten ja ystäviensä kanssa ja vielä 
samana päivänä illallista toisessa maailmassa esi-isiensä parissa” (Boccaccio 1990, 24). 
Kuolema ei katso yhteiskunnallista asemaa tai tulotasoa, vaikka aikakaudelle tyypilli-
sesti rikkaiden ja mahtavien kärsimyksiin kiinnitetäänkin Decameronen kehyskerto-
muksessa erityistä huomiota. Ala- ja keskiluokalla ei ole ylempiensä tavoin varaa huo-
lenpitoon tai suurimittaisiin toimiin taistelussa sairautta vastaan. Kertojan mukaan 
nämä kuolevat ilman ulkopuolisten apua: 

He pysyivät enimmäkseen kotonaan, toivon tai köyhyyden pidättäminä – tai oleilivat 
naapurien luona; heitä sairastui tuhansia päivässä ja he makasivat hoidotta ja avutta ja 
kuolivat melkein kaikki. Monien elämä päättyi yleisellä tiellä, yöllä tai päivällä. Toiset 
kuolivat kotiinsa, ja heidän naapureilleen kertoi kuolemantapauksesta se hirvittävä 
haju, joka levisi mätänevistä ruumiista. (Ibid., 24.)

Tauti tarttuu helposti, ”kuin tuli tarttuu sitä lähellä oleviin kuiviin tai öljyllä valeltui-
hin esineihin”, ja sen voi saada ihmisten ohella kotieläimistä (ibid, 19). Sairaat tunnistaa 
paiseista ja mustista läiskistä iholla. Epidemian lopullisesta syystä ei Decameronen mu-
kaan päästä varmuuteen. Boccaccio, joka ei aikalaistensa tavoin tiennyt mitään Yersinia 
pestis -bakteerista,101 esittää ruton mahdollisiksi syiksi Jumalan syntisiin kohdistamaa 
vihaa tai taivaankappaleiden epäedullista asemaa. Varmaa on vain se, että tilanne ei ole 
ihmisten käsissä. Jo kehyskertomuksen toisessa kappaleessa kertoja kuvaa niiden toimi-
en turhuutta, joilla ruttoa koetetaan hallita tai rajoittaa: 

Turhaan perustettiin terveydenhoitolautakuntia, jotka lakkaamatta puhdistuttivat 
kaupungin katuja, turhaan kiellettiin sairailta sisäänpääsy, turhaan annettiin lukuisia 
neuvoja terveyden säilyttämiseksi. Turhaan järjestettiin – ei vain kerran, vaan useasti-
kin – julkisia jumalanpalveluksia ja kirkollisia juhlakulkueita hurskaiden rukoillessa 
Jumalalta laupeutta. (Ibid., 19.)

Kertoja ei niinkään kyseenlaista edellä mainittujen toimien mielekkyyttä, vaan kuvaa 
kaiken inhimillisen toiminnan riittämättömyyttä ruton voittoisan marssin edessä. 
Nykyisen teknis-tieteellisen maailmankuvan näkökulmasta erityisesti uskonnollinen 
toiminta on helposti leimattavissa ajanhukaksi. Aikalaisten asenne näyttää kuitenkin 
olleen toinen. Tästä syystä kiirehditäänkin heti alkuun alleviivaamaan sitä, ettei edes 
Jumalan puoleen kääntymisestä ole apua. Decameronen antama kuva rituaaleista on 
kuitenkin yksipuolinen. Se, mitä kertoja ei käsittele lainkaan, on näihin toimiin liitty-
vä henkisen kriisinhallinnan aspekti. 

Keskiajan eurooppalainen sivilisaatio oli teknologisesti kyvytön valmistautumaan 
ja hoitamaan vakavia luonnonmullistuksia. Tarjolla olevien käytännön apukeino-
jen hyöty oli erittäin rajallinen. Tehokkaimmat keinot, joilla vapaana riehuva kuole-

101 Paiserutto historiallisessa kontekstissaan ja toisaalta nykylääketieteen näkökulmasta, ks. Bollet 
(2004), 17–30.
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ma koetettiin edes jollakin tasolla ottaa haltuun, olivat symbolisia. Uskonnollinen 
terminologia toimi terapeuttisena maailmanselitysmallina kriisitilanteissa. (Hanska 
2002, 169–178.)102 Sen piirissä aikalaiskäsite tribulationes (lat. koettelemukset, kärsi-
mykset) sai ymmärrettävän selityksen. Aikana, jolloin meidän käsitteellistä todelli-
suuttamme jäsentävä jako luontoon ja kulttuuriin oli tuntematon, tribulationes kattoi 
luonnonmullistusten ja tautien ohella myös ihmisten keskenään käymät sodat ja muut 
inhimilliset konfliktit. (Hanska 2002, 10.) Jumalan nähtiin rankaisevan syntisiä, mutta 
tämä ei johtanut fatalismiin. Rutto oli väkivaltainen kehotus katumaan. Katumus ei 
kuitenkaan tähdännyt ruumiin vaan sielun pelastumiseen. Tärkeimmäksi koettiin 
yliluonnollisen ja etenkin hengellisen käyttö suojautumisena. Osaksi tämä johtui 
käytännön pakosta, osaksi myös modernille mentaliteetille vieraasta arvojärjestyksestä. 
Tieteellisiksi mieltämämme mekanistiset selitysmallit olivat alisteisia uskonnollisille 
selitysmalleille. (Ibid, 32–47.)

Oli vaikeuksien välitön lähde mikä tahansa, kyseessä oli todennäköisesti viime 
kädessä Jumalan tahto – näin ihmisiä opetettiin. Selitys tuntui varmasti järkeenkäy-
vältä viimeistäänkin silloin, kun erittäin tuhovoimainen tribulatio, epidemia, nälänhä-
tä, maanjäristys, sota tai muu vastaava katastrofi repi elämän sijoiltaan. Yksilö tai jopa 
yhteisö ei välttämättä voinut hallita sitä suoraan, eikä sen välitön toimintamekanismi 
ilman muuta ollut ymmärrettävissä. Tässä kontekstissa tribulatio ei ilmestynyt tyhjäs-
tä, vaan sen taustalta oli löydettävissä tietty logiikka. Lisäksi sen suhteen oli tehtävissä 
jotakin. Sanottu pätee itse asiassa sekä laajempiin katastrofeihin – että myöhäiskes-
kiajan kontekstissa myös lähestyvän kuoleman aiheuttamaan kriisiin henkilökohtai-
sessa elämässä. Kuolemisen taitoa käsittelevän Everyman-moraliteetin (n. 1495–1520, 
jatkossa E) alussa Jumala ilmaisee pettymystään syntistä ihmiskuntaa kohtaan. Hän 
on antanut elämänsä ristillä ihmisten puolesta, ”I could do no more than I did, truly” 
(E, rivi 34). Nämä ovat kuitenkin unohtaneet hänet ”perusteellisesti” (ibid., rivi 40). 
Sokeina ja lyhytnäköisinä he elävät kuolemansyntien vallassa:

Every man liveth so after his own pleasure,
And yet of their life they be nothing sure
The more that I them forbear
The worse they be from year to year.
(Ibid., rivit 40–43.)

Ihmiskunta elää tavoitellen nautintojaan, Jumala valittaa, vaikkei elämässä ole mikään 
varmaa. Erityisesti painotetaan ylpeyttä, ahneutta, vihaa ja irstautta: ”They use the se-
ven sins damnable, / As pride, covetise, wrath and lechery[.]” (E, rivit 36–37.) Jumalan 
pysytellessä erossa ihmisestä tilanne käy yhä pahemmaksi. Tuskastuneena hän päättää 

102 Historioitsija Jussi Hanska on pohtinut keskiaikaisen länsimaisen sivilisaation kyvyttömyyttä 
kohdata luonnonmullistuksia ja toisaalta analysoinut symbolis-terapeuttisia vastauksia näihin toistu-
viin kriisitilanteisiin. Ks. Hanska (2002).
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laittaa Jokamiehen tilille syntisestä elämästään ja kutsuu paikalle kuoleman personi-
fikaation: ”Where art thou, Death, my mighty messenger?” (E, rivi 63.) Innokkaana, 
kuten aina, Kuolema saapuu näyttämölle. Hän lupaa innokkaasti metsästää kaikkia 
niitä, jotka elävät syntien vallassa. Rikkauksia rakastavia hän uhkaa nuolellaan, ja Joka-
miehen nähdessään hän toteaa:

Lo, yonder I see Everyman walking.
Full little he thinketh on my coming;
His mind is on fleshly lusts and his treasure,
And great pain it shall cause him to endure
Before the Lord, Heaven King.
(E, rivit 189–191.)

Tässä vaiheessa näytelmän nimihenkilö astuu näyttämölle, saapuen tilanteeseen kuin 
kesken arkisia askareitaan. Hän kohtaa Kuoleman niin varoittamatta, ettei ole aluk-
si tunnistaa tätä. Pian hän kuitenkin on pakotettu huomaamaan kovimman kautta, 
että ne asiat, joihin hän on elämässään turvannut, ovat merkityksettömiä tuonpuolei-
sen edessä. Kuolemassa ystävät, omaiset, omaisuus ja jopa Jokamiehen omat fyysiset ja 
psyykkiset ominaisuudet jättävät hänet yksin ja avuttomaksi – minkä nopeasti heikke-
nevä päähenkilö huomioikin: 

O, all thing faileth, save God alone –
Beauty, Strength, and Discretion;
For when Death bloweth his blast,
They all run from me full fast.
(E, rivit 841–844.)

Näytelmän nerokkaasti hyödyntämä allegorinen esitystapa mahdollistaa näytelmän 
kuolevan pääpersonifikaation dekonstruoimisen hyvin konkreettisella tavalla: kuole-
man hetkellä hänen sosiaaliset samoin kuin muut keskeiset määritteensä jakautuvat 
näyttämöllä omiksi personifioiduiksi toimijoikseen. Heikkoluonteisten tai petollisten 
personifikaatioiden muodossa nämä elämässä välttämättömät apulaiset hylkäävät enti-
sen, tai oikeastaan näennäisen herransa, matkan suuntautuessa kohti näyttämölle sijoi-
tettua hautaa. Huumorillakin on osuutensa tässä prosessissa. Esimerkiksi turhamainen 
kauneus, naispuolinen personifikaatio, kieltäytyy seuraamasta Jokamiestä, sillä hän 
on huolissaan siitä, miten ulkonäölle käy maan povessa (E, 788–804). Nimenomaan 
kaiken maallisen katoavaisuus yhdistettynä kuolemassa tapahtuvaan kivuliaaseen ti-
lintekoon on moraliteetin keskeinen teema, jonka myös Sanasaattaja, eräs näytelmän 
vähemmän keskeisistä henkilöhahmoista, summaa jo näytelmän aluksi:

I pray you all give your audience,
And hear this matter with reverence,
By figure a moral play:
The Summoning of Everyman called it is,
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That of our lives and ending shows
How transitory we be all day. 
(E, rivit 1–6, kursiivi alkuperäinen.)

Jokamiehen ja Kuoleman kohtaamisessa – tai ensin mainitun haastamisessa ylimaallisen 
oikeuden eteen – on äkkiseltään näkymätön positiivinen puoli. Tästä syystä Jumala ni-
mittää Kuolemaa mahtavaksi sanansaattajakseen. Kyse ei ole loppujen kostosta tai edes 
tuomiosta, vaan kovapäisimmänkin oppilaan tavoittavasta äärimmäisestä opetuksesta; 
pintapuolisesti sadistinen Kuolema osoittautuu lähemmässä tarkastelussa opettajaksi 
(vrt. Spinrad 1987, 68–85). Luopumisprosessin kautta Jokamies, samoin kuin ideaaliti-
lanteessa myös näytelmän keskiaikainen katsoja, oppii kuolemaan ars moriendi -oppien 
eli kuolemisen taidon oppien mukaisesti. Itse asiassa, koko Everyman-moraliteetti on 
rakennettu tämän opetuksen ympärille, siinä missä esimerkiksi Castle of Perseverance 
yksinkertaisesti vain päättää oman monipolvisen, koko kristityn elämänkaaren sisäl-
lyttävän opetuksensa vastaaviin, mutta näytelmän didaktisen kokonaisuuden kannalta 
ohimeneviin huomioihin. Palaan jatkossa tarkemmin tähän Jokamiehen intensiiviseen 
oppimisprosessiin; kuten osoitan, selkeästi identifioitavissa olevista saiturimaisista piir-
teistään huolimatta hän on esimerkillinen, loppujen lopuksi jopa varsin sankarillinen 
kuolija. Mutta ensin on syytä tarkastella ns. makaaberin traditiota ja sen suhdetta myö-
häiskeskiajan kuolemankulttuuriin. Mistä juontuu se omalaatuinen intensiteetti, se 
ylenmääräinen dramaturginen kiinnostus, jolla nimenomaan kuolinprosessin kourissa 
kamppailevan Jokamiehen fyysisiä ja psyykkisiä prosesseja representoidaan?

3.2 Makaaberi traditio, teologia ja eettisen toimijuuden narrativisointi

Uskonnolliset auktoriteetit sydän- ja myöhäiskeskiajalla olivat taipuvaisia tulkitse-
maan yhteiskunnan ja yksilön elämän mullistavat katastrofit ensisijaisesti hengellisinä 
kriiseinä. Näkemys otettiin koettelemusten aikoina innokkaasti vastaan. Tällaisissa ti-
lanteissa kuoleman ja synnin, elämän haurauden ja syyllisyyden tuntojen teemat jäsen-
sivät voimakkaasti ihmisten minäkuvaa. Tyypillistä oli myös se, että ihmiset purkivat 
ahdistustaan rituaalisen käyttäytymisen kautta. Ahdistus ja pelko saivat käsiteltävän 
muodon, ja yksilö koki voivansa hallita omaa tilannettaan edes jollakin tasolla. Nämä 
selviytymisstrategiat eivät kuitenkaan saaneet alkuaan esimerkiksi juuri mustan sur-
man vaikutuksista. Uskonnollisia vastauksia kriisien varalle oli kehitelty jo vuosisato-
jen ajan ennen jatkuvien sotien, kulkutautien, nälänhätien ja uskonnollisten kiistojen 
määrittämää 1300-lukua ja seuranneita epävarmuuden vuosisatoja. (Hanska 2002, 23.) 
Jo Boccaccionkin edellä mainitsemat jumalanpalvelukset ja kollektiivisesti järjestetyt, 
liturgisten käsikirjoitusten mukaiset uskonnolliset kulkueet jäsensivät tilannetta; niin 
kutsuttujen katastrofisaarnojen kautta tarjottiin tapahtumille jonkinlainen viitekehys 
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– ja välitettiin myös käytännön toimintaohjeita. Erityisen mielenkiintoista oli kuiten-
kin se, että kriisiaika tulkittiin toisinaan vallitsevan eskatologiseen historiankäsityk-
seen erottamattomasti liittyväksi maailmanlopuksi. Tällaisessa tilanteessa yksilön ei 
juuri kannattanut kantaa huolta omasta henkilökohtaisesta hengissä pysymisestään. 
Vaihtoehtoisesti tilanne otettiin haltuun esittämällä, että kyseessä oli positiivinen hen-
gellinen koe, ”kiirastuli maan päällä”. Koettelemuksen aikana tosiuskovainen saattoi 
näyttää järkähtämättömyytensä. Myöhäiskeskiajalla vanhan testamentin Job nousikin 
keskeiseksi kollektiiviseksi esikuvaksi kärsijästä, joka ei menetä uskoaan pahimpien-
kaan koettelemusten edessä. (Ibid., 27). 

Toisaalta yksityinen varustautuminen kriisien varalle oli yhä yleisempää myöhäis-
keskiajalle tultaessa. Tästä todistavat esimerkiksi kasvava paine yksityisten messujen 
pitämiseen, amulettien ja pyhäinjäännösten käyttöön sekä akuuteissa kriisitilanteis-
sa usein myös kirkon opetuksesta riippumaton taikausko; esimerkiksi naisten tapa 
hakata kattiloita yhteen demonien karkottamiseksi lankeaa jälkimmäiseen kategoriaan 
(Hanska 2002, 100). Jos Jobiin samastuminen arvotti positiivisesti yksilön passiivisen 
sietämisen roolia, myös aktiiviset reagointitavat tulivat ajan myötä yhä suositummiksi. 
Kirjamuotoisten ars moriendi -oppaiden kasvava suosio 1400-luvun myötä todistaa yhä 
suuremmasta kiinnostuksesta yksityisiä kriisinhallintatekniikoita kohtaan. Käsikir-
joituksina ja kirjapainotaidon kehittymisen myötä sarjapainatuksina kansan keskuu-
teen levinneiden oppaiden apu koettiin tuiki tarpeelliseksi. Jos viimeisiä riittejä asian-
tuntevasti suorittavaa pappia ei ollut saatavilla, oli viimeisellä hetkellä turvauduttava 
käsikirjan apuun. Olojen muuttuessa epävarmemmiksi vanhat, luonteeltaan kollektii-
visemmat selviytymisstrategiat alkoivat vaikuttaa riittämättömiltä. Henkilökohtaisella 
tasolla sisäistetty ars moriendi, viittaukset kuolemisen taitoon kulttuurisena tietotai-
tona, putkahtelee esiin tämän tästä. Johdannossa käsittelin jo Hieronymus Boschin 
saituriaiheista alttaritaulua, jossa kuolemisen taito saa mielikuvituksellisen, ja taiteili-
jan tulkinnassa myös erityisen haastavan visuaalisen ilmiasun. Mutta ylipäätään siihen 
voi törmätä tämän tästä läpi meille säilyneiden myöhäiskeskiajan kulttuurituotteiden 
laajan kirjon. Monet tutkijat näkevät tässä kehityksessä viitteitä nousevasta eurooppa-
laisesta individualismista. Esimerkiksi länsimaisen kuolemankulttuurin tutkimuksen 
uranuurtaja, historioitsija Philippe Ariès toteaa kuoleman oppaiden havainnollisista 
puupiirroksista varsin positiiviseen sävyyn seuraavaa:

[I]t seems to me that the human freedom is respected, and that if God appears to have 
set aside the attributes of justice, it is because man has become his own judge. Heaven 
and hell do not battle […]. They are present at this final ordeal that is being given to the 
dying man, an ordeal whose outcome will determine the meaning of his whole life. The 
supernatural beings are there simply as spectators and witnesses. But in that instant the 
dying man has the power to win or lose everything. (Ariès 1982, 109.)

Tämän tunnetun ars-luennan ohella myös taidehistorioitsija Paul Binski vahvistaa yk-
silön kannalta positiivisen tulkinnan: ”It is a form of bedside drama, which plays on 
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the inescapability of death and also on the fragile but fundamental character of human 
choice – Moriens is in effect controlling the character of his own death, and so of his 
destiny.” (Binski 1996, 40, vrt. myös Hanska 2002, 100.) Ars moriendi -opin muotou-
tuminen ja kehittyminen voidaan kytkeä tähän näkemykseen ainakin siinä mielessä, 
että tässä ajattelutavassa ihmisiä lähestyttiin ensisijaisesti yksilöinä, kun taas esimer-
kiksi ns. katastrofisaarnojen avulla ihmisiä ohjeistettiin toimimaan hätätilanteissa 
pääasiallisesti yhteisöllisellä tasolla. Moraliteeteissa, etenkin Everyman-moraliteetissa, 
laajoille yleisöille esitetyt näytökset opettivat henkilökohtaisen kuolemaan valmistau-
tumisen tärkeydestä ja opastivat yleisöä käytännön esimerkin kautta. Niiden voidaan 
siten nähdä sijoittuvan jonnekin näiden lahden ääripään, yksilöllisen ja kollektiivisen 
välimaastoon – joskin tällainen jako on luonteeltaan varsin mekanistinen. 

Avainkysymys tässä yhteydessä on tietenkin se, miten ero kollektiivisen ja henki-
lökohtaisen puhuttelun välillä merkityksellistetään. Individualismi länsimaiselle 
kulttuurille tyypillisinä maailmankatsomuksina ja filosofioina, kuten teorialuvussa 
olen pyrkinyt osoittamaan, korostaa osittain valheellisesti yksilön korvaamattomuutta 
ja valinnanvapautta – tai ainakin kuvattua potentiaalia ylitulkiten. Tällaiset tendenssit 
ovat erityisesti modernien valta- ja tuotantosuhteiden sekä uudella ajalla kehitettyjen 
instituutioiden (modernit koulu-, armeija-, vankila- ja sairaalalaitokset ja niitä kuvaavat 
diskurssit) sivutuote; toisaalta ne liittyvät myös yhteiskunnassa liikkuvan symbolisen 
pääoman anastamiseen osaksi identiteettien diskursiivista rakentumista. Nämä uuden-
laiset merkityksellistämissuhteet samalla sekä suosivat entistä yhtenäisempiä tapoja 
kuva subjektia, että pyrkivät peittämään yhä hienovaraisemmat valta-, hyöty- ja alistus-
suhteet. Individualististen tendenssien ja myöhäiskeskiaikaisen kuolemankulttuurin 
välillä taas voidaan havaita tiettyjä yhtymäkohtia, joskin nämä voidaan nähdä monis-
sa suhteissa myös vastakohtaisena yllä kuvatuille uudenlaisille tavoille esittää yksilön 
(näennäistä) erillisyyttä yhteisöstä. 

Toisaalta muuttuva kuolemankulttuuri vaati siis myöhäiskeskiajan mittaan yhä 
enemmän yksilöltä – ja toisaalta se sitoi tämän alistavien sosiokulttuuristen käytän-
teiden ohella myös itse identiteetin tasolla yhä tiukemmin tiettyihin yksilön ylittäviin 
käytänteisiin ja ajattelutapoihin. Tätä kehitystä voi lähestyä Hanskan ja Ariès’n tavoin 
muuttuvien sosiaalisten käytänteiden tasolla, tarkastelemalla yhteisöllisyydestä yksityi-
seen suuntautuvaa liikettä. Ylipäätään keskiaikainen kuolemankulttuuri oli pitkään 
luonteeltaan kollektiivista. Uskonnollisessa toiminnassa yksilön tarpeet alistettiin 
yhteisille päämäärille. Toisaalta yksilön vastuuseen omasta pelastumisestaan kohdistui 
myöhäiskeskiajalla yhä suurempia paineita. Kiirastuliopin voidaan nähdä vaikuttaneen 
tähän kehitykseen epävarmemmiksi muuttuvien olojen ohella. Oppi virallistettiin 
Lyonin toisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1274, ja sen suosio alkoi kasvaa suuren 
yleisön parissa 1300-luvulta eteenpäin.103 Kiirastulioppiin kuului erottamattomasti 

103 Kiirastuliopin synnystä ja kehityksestä, ks. erit. Le Goff (1984). Oppi näyttää alkaneen varsin 
puhtaasti teologisena kysymyksenä ja vasta ajan mittaan jäsentyi kiinteäksi osaksi arjen käytänteitä; kii-
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ajatus siitä, etteivät ainoastaan yksilön teot vaan myös hänen mielenliikkeensä ja motii-
vinsa vaikuttivat sielun kohtaloon tuonpuoleisessa. Ihmisen tuli jatkuvasti tarkkailla 
sisäistä elämäänsä. Tämän introspektion avuksi kehitettiin syntien luonnetta koskeva 
monimutkainen oppijärjestelmä ja asiaankuuluvia oppaita pahojen ajatusten ja tuntei-
den tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.104 Ripitysoppaat (engl. confession manuals) 
havainnollistivat käytännössä, miten epätoivotussa mielentilassa eläminen – ja valmis-
tautumattomuuden vaarojen kautta myös kuoleminen – vahingoittivat sekä yhteisön 
että yksilön itsensä hyvinvointia. Mikä tärkeintä, synnillisyys tällä tavalla ymmärret-
tynä esti suoran pääsyn taivaaseen. Kiirastulessa vietettyä, kirjaimellisesti helvetil-
listä puhdistautumisjaksoa saattoi kuitenkin lyhentää muun muassa ripittäytymällä 
säännöllisesti ja tekemällä katumusharjoituksia. Tässä suhteessa erityisesti juuri kuole-
vilta odotettiin esimerkillistä käytöstä tai äärimuodoissaan jopa hyvinkin radikaaleja 
katumusharjoitteita, kuten flagellaatiota eli uskonnollista itsensä ruoskimista. 

Kuolevan tuli siis vahvistaa, mikäli vain suinkin mahdollista, puheillaan ja käytök-
sellään yleisesti jaettu näkemys henkilökohtaisesta tuonpuoleiseen valmistautumisen 
tärkeydestä. Tämä on se jo johdannossakin mainittu, myöhäiskeskiaikainen suuri 
kristillinen kuolemakertomus, joka jäsensi sekä aikakauden elämää ja kuolemaa, että sen 
kulttuurituotteita – mukaan lukien uutta ihmismielen ja -sielun diskursiivista maantie-
dettä. Kuolevan odotettiin vahvistavan parhaan kykynsä mukaan tämän kertomuksen 
eetos sekä sanoissa että teoissa, oli oman kuolemanpelon aste kuinka suuri tahansa. 
Edes fyysisen ja psyykkisen suorituskyvyn heikentyminen ei tuonut vapautusta yhtei-
sön painostuksesta. Itse asiassa, kuten ensimmäisessä luvussa osoitin, juuri liiallisen 
kuolemanpelon nähtiin olevan osoitus uskon puutteesta ja siten lopun edessä osoitettu 
pelko tulkittiin vallitsevan maailmankatsomuksellisen paradigman puitteissa yhtei-
söllisesti murentavaksi toiminnaksi. Riippumatta siitä, kuinka sairas tai heikko hän 
viimeisinä hetkinään oli, yksilön tuli siis ainakin tässä suhteessa olla erittäin omatoi-
minen – joskaan ei omapäinen. Hänen tuli käytöksellään vahvistaa yhteisön kollektii-
vinen, uskonnollinen eetos. Tämä ei ollut helppoa siksi, että kuoleminen lienee, kuten 
jo todettua, vaikein ihmiselämän koettelemuksista. Tämä toki huomioitiin tarkkaan 
aihetta sivuavassa uskonnollisessa opetuksessa. Esimerkiksi William Caxtonin paina-
ma The Arte & Crafte to Know Well to Dye toteaa: ”Knowe all men dowteles that men 
that dyen in theyr last seeknes and ende haue grettest and most greuous temptacions, 
and suche as they neuer had to fore in all her lyff.” (Atkinson 1992, 3.) Kuoleman hetki, 
ja tämän hetken odottaminen, on psyykkisesti hyvin raskas koettelemus – etenkin 
mikäli se kohdataan, kuten kuoleman oppaissa ideaaliksi esitetään, edes jossakin 
määrin tietoisesti. Akuutti kuolemanpelko, siihen liittyvä mielenterveyden horjumi-

rastuliopin asteittaisesta sisäistämisestä osaksi mielenmaisemaa, ks. esimerkiksi myös Binski 1996, 186. 
Renessanssidraaman yhteydessä kulttuuripoeettinen luenta kiirastuliopista ja sen vaikutuksesta varhai-
seen kaupalliseen englantilaiseen teatteriin, ks. Greenblatt (2001).
104 Hyvä esitys synnin käsitteen ja ihmisen sisäisyyden kulttuurisesta konstruoinnista syyllisyyden 
kautta tässä yhteydessä, ks. Delumeau (1990).
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nen ja mahdollinen, yleisen terveydentilan heikkeneminen, sekä kaikista näistä johtu-
va mahdollinen hallusinointi jäsentyvät myöhäiskeskiaikaisissa oppaissa kiusausten 
välttämisen kautta. Nimenomaan tähän viittaavat puupiirroksen paholaiset, joiden 
tehtävänä on harhauttaa kuolevaa. Kyseessä on eräänlainen teologisesti koherent-
ti selitys psykofyysisille reaktioille – mieli ei saa harhautua rituaalisista viime hetken 
valmistautumisesta toisaalle. Nykyperspektiivistä tämän voi nähdä helposti tuomitta-
vana taikauskona; toisaalta nimenomaan tätä kautta ars moriendi tarjosi koherentin 
tavan kohdata kuolema käytännössä, kanavoida siihen liittyvää ahdistusta mielekkää-
seen toimintaan. Kuoleminen käytännössä, psyykkisenä tapahtumana, voidaan siten 
tulkita joissakin suhteissa jopa helpommaksi verrattuna siihen, miten nykyihminen 
kokee elämän päättymisen erittäin passiivisena.105 Myöhäiskeskiajan kuolemankult-
tuuri tarjosi ymmärrettävän ja hallittavissa olevan muodon kuolemanpeloille ja samalla 
se myös lietsoi näitä pelkoja. Tapa kohdata kuolema tarjosi sel keät ohjeet tuonpuolei-
seen – kunhan niitä vain kykeni yksilötasolla noudattamaan.

3.3 Makaaberin traditio ja yksilöidentiteetin representointi

Yksilöä toimintaa kohtaan asettui siis kriisitilanteessa voimakas paine, johon vastaami-
nen toivotulla tavalla palkittiin sosiaalisesti. Lopun kohtaaminen merkityksellistettiin 
käytännössä suorituskeskeisenä, mutta samalla myös positiivisesti sielunhoidollisena ja 
arvonantoa lisäävänä riittinä. Mutta näin tarkasteltuna itse vastaanottaja, yksilö, vai-
kuttaa hyvin ristiriidattomalta ja etenkin hyvin historiattomalta konstruktiolta. Edellä 
kuvattua argumentaatiota seuraamalla ei voikaan välttämättä tavoittaa niitä ristiriitai-
sia jännitteitä, joita keskiaikaisen kuolemankulttuurin kollektiivinen, ihmisen yksilöl-
listä toiminnanvapauden rajoitettua luonnetta korostava luonne ja toisaalta yksilöön 
kohdistuvien kasvavien vaatimusten ristipaine synnyttivät käytännössä. Näiden jän-
nitteiden kannalta erityisen hedelmällistä on tutkia varsinaisen sosiaalisen käytänteen 
ohella myös sitä täydentävää, laajemman käsitteellisen (ja tätä kautta myös kokemuk-
sellisen) aikalaishorisontin tutkijalle paljastavaa sana- ja kuvataidetta. Tässä yhteydes-
sä viittaan tietenkin erityisesti tässä analyysiluvussa käsiteltyihin, eettistä toimijuutta 
hyvin suoraan narrativisoiviin moraliteetteihin. Mutta erityisen selkeästi, jopa morali-
teetteja selkeämmin, nämä yksilön ja yhteisön, synnin ja armon, uskonnollisen ideaalin 

105 Seikka, johon palaan kahdessa viimeisessä analyysiluvussa eli luvuissa seitsemän ja kahdeksan. 
Myös pieni varoitus esittämästäni kuoleman oppia koskevasta luennasta on paikallaan; yksilön (ja yh-
teisön) toimintamahdollisuuksien lisääminen eli voimaantuminen sosiaalisen todellisuuden sisällä 
(empowerment) nähdään tässä tutkielmassa kulttuuripoeettisen arvorelativismin vallitessa eräänlaisena 
itseisarvona riippumatta varsinaisen toiminnan luonteesta. Lukijan tulee myös pitää mielessä, että hah-
mottelemani yleinen linja on luonnollisestikin vain avoin ja yleistävä tulkinta, eikä päde kumpanakaan 
aikakautena jokaiseen todellisen elämän tapaukseen (jokainen kuolema, kuten myös jokainen elämä, on 
ainutlaatuinen).
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ja aidon kuoleman raadollisuuden väliset jännitteet ovat kuitenkin esillä ns. makaabe-
rin traditiossa. 

Makaaberin traditio kattaa sekä sana- että kuvataiteen alueen. Laajasti ottaen tällä 
perinteellä voi viitata sellaisiin esitystapoihin, joissa elämä ja kuolema kontrastoitu-
vat toisiinsa nähden mahdollisimman irvokkaalla tavalla.106 Keskeisiä piirteitä ovat 
myös kuoleman kautta elämään assosioituva fyysinen ja moraalinen rappio. Keskiajan 
kontekstissa kaiken kaikkiaan, ja erityisesti myöhäiskeskiajalle tultaessa, makaaberin 
traditioon liittyy erottamattomasti perinteinen kristillinen eetos. Synti, kuolema ja 
ihmiskeho ovat erottamattomia toisistaan. Edellä on jo viitattu moraliteeteissa esiinty-
vään kuoleman personifikaatioon, joka kuvaa kuoleman väistämättömyyttä maailmas-
sa vaikuttavana voimana. Kuolevaisuus voidaan representoida myös matkana, kristi-
tyn positiivisena pyhiinvaelluksena tuonpuoleiseen. Kummatkin ajatukset ovat esillä 
Everyman-moraliteetissa, joka sekä hyödyntää makaaberin traditiota – että joissakin 
suhteissa myös selkeästi ylittää sen elämänkielteisyyden.107

Mustan surman sanotaan usein synnyttäneen uudenlaisen kuvaustyylin taitees-
sa ja synkentäneen merkittävästi ihmisten mielenmaisemaa. Toistuvien ruttoaal-
tojen vaikutus näyttää kuitenkin olleen muutenkin köyhyyden, räikeän sosiaalisen 
epä oikeudenmukaisuuden ja eriarvoisuuden, sotien sekä nälänhätien leimaaman sivili-
saation tiettyjä tendenssejä vahvistava kuin niiden varsinainen alkulähde (vrt. Horrox 
2000, 115). Jo 1200-luvulla, tuolloin suositussa vado mori -runoudessa eri yhteiskun-
taryhmiä edustavat tahot valmistautuvat kuolemaan. Nämä runot ovat makaaberin 
tradition varhainen, melankolinen variantti, jossa kulloinkin äänessä olevan sosiaali-
ryhmän elämä näyttäytyy lähinnä kuoleman lyhyenä alkusoittona. (Ks. esim. Spinrad 
1987, 6, 14). Samalta ajalta on peräisin myös kolmen elävän ja kolmen kuolleen legen-
da, jonka eri versioissa kuolleet saapuvat varoittamaan eläviä tai joissa elävät saavat 
muistutuksen omasta kuolevaisuudestaan nähdessään kuolleiden ruumiita (ks. esim. 
Binski 1996, 134–138). Aikalaiskäsityksiä alati vaanivista käytännön uhista ja ihmis-
elämän (käytännön) arvottomuudesta voi havainnollistaa vielä astetta konkreetti-
semmin. 1400-luvulta eteenpäin muotiin nousevat ns. transi- eli ”ylimenohaudat”. 
Ne ovat pysäyttävää veistotaidetta, jossa hautamonumentissa lepäävä kuvataan sekä 
kohoveistoksena että mädäntyvänä ruumiina, joskus pelkästään jälkimmäisenä (ibid., 
139–152). Ylimenohaudat ovat pysäyttävä muistutus siitä, että kuolemaan valmistau-

106 Näiden piirteiden esiintymisen kautta, kuten jatkossa osoitan, Don DeLillon postmoderni ro-
maani tällaisten esitystapojen ironisena jatkeena. Erojakin on toki mahdollista löytää. Keskiajan kon-
tekstissa makaaberin traditioon liittyy erottamattomasti perinteinen kristillinen eetos, jossa synti, kuo-
lema ja ihmiskeho ovat erottamattomia toisistaan – siinä missä White Noise muodostaa tietämisen ja 
tuonpuoleisen suhteen hermeettisen, pakovarman sanataiteellisen kokonaisuuden, jossa elämän ja kuo-
leman välisestä ristiriidasta voi oppia tuskin mitään (paitsi tietenkin sen, ettei siitä voi oppia mitään). 
Makaaberi-sanan ruumis-, rappio- ja kuolemakeskeisestä etymologiasta, Clark (1950), 119. 
107 Keskiajan syntikäsityksen, kuoleman, uskonnollisen ikonografian ja moraliteettien välisistä suh-
teista yleisesti, ks. Davidson (1989). 
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tuminen alkaa (etenkin ideaalitilanteessa) jo elämän keskellä, ja että kuollut voi viestiä 
tästä eetoksesta eläville vielä haudan takaakin. Astetta tahattomammin ne todistavat 
lisäksi jatkuvasta maallisten ja tuonpuoleisen mittavien, sovittamattomien vaatimusten 
ristipaineesta tietyssä sosiokulttuurisessa ja historiallisessa ympäristössä. 

Kuvaamani esimerkit ovat kuitenkin vain muutamia välähdyksiä laajasta perintees-
tä. Lisäksi tulee muistaa, että kirkko oli jo pitkään ennen varsinaista yhtenäistä makaa-
berin traditiota opettanut ihmisiä pohtimaan syvällisesti omaa kuolevaisuuttaan ja 
elämän väliaikaisuutta. Tässä ajattelussa painotettiin ruumiin heikkoutta viettelyk-
sien ja sairauksien kourissa. Ihmiskehon kuolevaisuuden ohella myös nämä rasitteet 
miellettiin alkuperäisen syntiinlankeemuksen ikäviksi seuraamuksiksi. Mutta etenkin 
myöhäiskeskiajan loppupuolelle tultaessa aihepiiri oli suosittu, ja oikeastaan kuoleman 
personifikaation, kuolleen ihmisruumiin ja moraalista kuolemaa kuvastavan fyysisen 
rappion representaatioihin voi törmätä makaaberissa muodossa lähes missä tahansa 
– esimerkiksi aikakauden uskonnollisissa näytelmissä tämä kuvasto on vakiotavaraa 
lähes kulloisenkin näytelmän varsinaisesta aiheesta riippumatta. 

Nykyään kaikkein tunnetuin osa makaaberin traditiota ovat tietenkin kuoleman-
tanssirunot ja erityisesti samaa aihetta kuvaavat maalaukset. Hyvin suosituksi osoit-
tautunut kuolemantanssiaihe, eräänlainen makaaberin tradition parissa käsiteltyjen 
teemojen kiteytymä, keksittiin 1400-luvulla. Sen suosion huippukausi sijoittui varhai-
selle 1500-luvulle. Idea kehittyi aiemmista makaabereja teemoja sivuavista opettavai-
sista tarinoista, runoista ja maalauksista. Kuolemantansseissa erityisen puhuttelevaa 
on niiden kaikenkattavuus yhdistettynä (väliaikaisuuden kautta petolliseksi arvotet-
tuun) elämästä nauttimisen ajatukseen. Kuvauksissa esitetään erittäin havainnollises-
ti, kuinka kuolevaisuus määrittää koko ihmiskuntaa. Kukaan ei välty ajan kulumisel-
ta; luurangot tai mädäntyvät ruumiit tanssittivat kaikkia yhteiskuntaluokkia ja mitä 
erilaisimpia ryhmiä edustavia ihmisiä. Vaihtoehtoisesti kuolleet johdattavat eläviä 
kohti hautaa. Voidaan ajatella, että kuolemantansseissa esiintyvät ruumiit edustavat 
kuolemaa ylipäätään. Toisaalta tanssittaja usein kuvataan pukeutuneena samanlaisiin 
vaatteisiin kuin tanssitettavansa, jolloin motiivi toimii ajallisesti ennakoivana peili-
kuvana. Tanssiaihe oli erityisen suosittu kaikkialla Alppien pohjoispuolella, mutta 
etenkin Ranskassa, Saksassa ja Englannissa. Varhaisin teoksista maalattiin freskona 
Pariisin des Innocents -hautausmaalle 1424–1425 ja sitä evästi kuolemantanssiaihei-
nen runo. Alkuperäinen fresko inspiroi maalamaan lukemattomia kopioita ympäri 
Pohjois-Eurooppaa. Esimerkiksi ensimmäinen englantilainen kuolemantanssi maalat-
tiin St Paul -kirkon kirkkomaalle Lontooseen vuonna 1430. Maalaukseen kuului John 
Lydgaten käännös Pariisin freskon kuolemantanssiaiheisesta runosta.108 

Kuolemantanssien alkuperäiseen vastaanottoon liittyvät kysymykset ovat herättä-
neet paljon keskustelua toisaalta kuvausten humoristisuuden asteesta, toisaalta niiden 

108 Kuolemantansseista yleisesti, ks. Binski 1996, 153–159, Huizinga 1954, 139–144, Clark 1947, 
1–36.
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yhteiskuntakriittisistä painotuksista. Kuolema on kuvissa ja teksteissä erityisen innokas 
tanssittamaan maan mahtavia aina kuninkaita ja paavia myöden. Maallisten vallanpi-
täjien ohella myös hengelliset auktoriteetit, joiden tulisi virkansa puolesta olla eräänlai-
sia kuolemisen asiantuntijoita ja siten osoittaa esimerkillistä pelottomuutta viimeisellä 
hetkellään, saattavat kuolemantansseissa vastustaa innokkaasti tanssiinkutsua: näin 
esikuvalliseksi tyypillisesti määritelty taho kääntyykin varoittavaksi esimerkiksi liialli-
sesta takertumisesta tämänpuoleiseen. Maallisen vallan ja menestyksen katoavaisuutta 
korostavaa, yleispätevälle kristilliselle eetokselle perustuvaa kielenkäyttöä ei kuiten-
kaan välttämättä pidetty erityisen poliittisena. Tämänkaltainen lukutapa lienee tyypil-
lisempi meidän läpipolitisoituneelle aikakaudellemme. Muistuttamalla esimerkiksi 
paavin kuolevaisuudesta kirkolliset auktoriteetit itse asiassa pyrkivät kuolemantanssin 
kautta pönkittämään omaa valtaansa – alentamalla itseään ylentäen. Instituution sisäl-
lä ilmeni myös toistuvaa konservatiivista itsekritiikkiä. Tällaisen kritiikin pyrkimykse-
nä ei kuitenkaan ollut perustavanlaatuinen sosiaalinen tai hallinnollinen reformaatio 
vaan yksittäisten väärinkäytösten arvosteleminen.109

Jotkin taidehistorioitsijat ovat kuitenkin nähneet myöhäiskeskiaikaisissa kuole-
mantansseissa sosiaalisen järjestyksen kyseenlaistamista; näin ne olisivat tulkittavissa 
sympatian osoittamisena alempien luokkien kansankerrosten raadantaa kohtaan, tai 
ainakin niihin olisi tässä tulkinnassa tietoisesti koodattu jonkinasteista karnevalis-
mia eli keskiajan kansankulttuurille tyypillistä vallitsevien arvohierarkioiden hilpeää 
kääntämisestä päälaelleen hetkellisenä vapautuksena vallitsevasta, useimmille hyvin 
ahdistavasta, jäykän hierarkkisesta yhteiskuntajärjestyksestä (Binski 1996, 157, Morgan 
2000, 125–127). Lopullista tuomiota eri vivahteiden painokkuudesta on jälkikäteen 
mahdotonta antaa. Lienee turvallista sanoa, että kuolemantanssit sisälsivät aikalaisten 
silmissä tällaisten lukutapojen mahdollisuuden. Tämä mahdollisuus aktualisoitui laaja-
mittaisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun kuolemantansseja kehitettiin reformaati-
on myötä provokatiivisempaan suuntaan – Doctor Faustus -näytelmää käsittelevässä 
seuraavassa luvussa eli luvussa kolme palaan tähän kuolemantanssien politisoitumiseen 
tarkemmin, osana kulttuurituotannon kasvavaa kaupallistumista ja uskonnollisten 
identiteettien vakavaa kriisiytymistä.

109 Ks. esim. Hanska (1997).



123Saiturin kuolema

3.4 Kehollisuus ja yksilöidentiteetti moraliteeteissa 
ja makaaberin traditiossa

Moraliteeteissa kuolemantanssiaihe ja yleisemminkin viittaukset makaaberin tradi-
tioon nousevat toistuvasti esiin.110 Esimerkiksi Everyman-moraliteetissa Kuolema ker-
too Jokamiehelle, ettei edes paavilla, keisarilla, kuninkaalla, herttualla tai ruhtinailla 
ole valtaa hänen ylitseen (E, rivit 124–126). Toisaalla Jokamies viittaa hänen henkäyk-
sensä pelottavaan voimaan (ibid., rivi 843). Siteerasin jo Decameronen yhteydessä Castle 
of Perseverance -moraliteetin Kuolemaa, jonka mahtailevassa puheessa myös yllä maini-
tut teemat ovat selkeästi läsnä:

Dyngne dukys arn adred
Whanne my blastys arn on hem blowe.
Lordys in londe arn ouyrled;
Wyth this launce leye hem lowe.
Kyngys kene and knytys kyd,
I do hem deluyn in a throwe,
In banke I buske hem abed,
sad sorwe to hem I sowe,
I tene hem, as I trowe.
(Castle of Perseverance, rivit 2804–2812.)111

Kuolema rakastaa mahtailua, ja Castle of Perseverance -moraliteetin anonyymi kir-
joittaja on hyödyntänyt tarkoin hänen synkeään hahmoonsa liittyvän dramatiikan. 
 Everyman-moraliteetissa makaaberin traditio ei kuitenkaan ilmene pelkkänä koristeel-
lisena ornamenttina tai tyhjänä tehokeinona, vaan sen sisäiset lainalaisuudet jäsentävät 
näytelmässä ihmisen osaa merkittävällä tavalla. Tämä toki pätee moraliteetteihin laa-
jemminkin. Ihmisen elämä kuvataan niissä väliaikaisena ja epätäydellisenä. Kuolema 
– kuten etenkin Everyman tähän hetkeen keskittyen osoittaa – on niissä itse asiassa 
elämän merkittävin hetki, sen kulminaatiopiste. 

Kuolevaisuutta kuvataan moraliteeteissa universaalista perspektiivistä, kuole-
mantanssiaiheille ja laajemminkin makaaberin keskiaikaisesta traditiolle tyypillisel-
le yksilöstä etäännyttävällä tavalla. Näkökulmaa täydentää tietenkin itse allegorinen 

110 Ks. esim. Davidson, 1989, 113–130, Potter 1975, 20, sekä Richardson & Johnston 1994, 101.
111 Vapaasti suomentaen: ”Jalot herttuat vapisevat henkäysteni edessä. Valtiaat päihitän ja suistan 
heidät peitselläni maahan. Mahtavat kuninkaat ja jalot ritarit paiskaan maahan ja sängyksi sijaan heille 
haudan. Surua heille kylvän ja heitä vahingoitan, sen osaan.” – Tämä on se myöhäiskeskiajan kuoleman 
personifikaatioille hyvin ominainen ”deft and stylish line” (DeLillo 1998, 242–243), johon White Noise 
-romaanin akateeminen päähenkilö viittaa ja jota hän ironian ja kauhun sekaisin tuntein odottaa kuu-
levansa luullessaan kohtaavansa kuoleman enkelin. Romaanin kaikenläpäisevän ironian maailmassa ky-
seinen enkeli tietenkin osoittautuu öisessä puutarhakeinussa istuskelevaksi päähenkilön tupakkayskää 
hinkuvaksi, valkotukkaiseksi appiukoksi.
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esitystapa, mutta myös ihmisen kokemusmaailmaa ja elämän fyysisyyttä lähietäisyy-
deltä tarkasteleva yleisote. Jälkimmäinen tarjoaa mielenkiintoisen pääsyn nykyajan 
merkityksellistämiskäytännöistä poikkeaviin tapoihin kuvata ihmissubjektia taiteelli-
sin keinoin. Ruumiillisuuden teema on erityisen mielenkiintoinen. Tämä johtuu siitä, 
että näytelmissä keskitytään kuolleiden ruumiiden sijaan elävän kehon kuvaamiseen. 
Keskeisimpänä teemana tässä kontekstissa on se, mitä moraalisia implikaatioita sisältyy 
ihmisen kuolevaisuuteen. Kuolevaisuutta, ihmisen maailmassa olemisen ja maailman 
itsensä merkityksellistämisen tapoja on moraliteeteissa mahdotonta erottaa kehollisuu-
teen liittyvistä kysymyksistä. 

Ihmisen mikrokosmosta ei keskiaikaisessa ajattelussa niinkään erotettu maailman 
makrokosmoksesta, vaan päinvastoin korostettiin näiden välistä jatkuvuutta, vastaa-
vuuksia tai analogisuutta. Maailmassa vaikuttavien voimien nähtiin vaikuttavan myös 
ihmisen kehossa. (Ks. esim. Imhof 1996, 152–153.) Näkemykseen ”kosmisesta miehes-
tä” sisältyi keskeisesti ajatus ihmisestä luomisen keskipisteenä. Esimerkiksi sydänkeski-
ajalla eläneen Hildegard Bingeniläisen (1098–1179), saksalaisen mystikon, oppineen ja 
säveltäjän ajattelussa ihminen on luomakunnan kruunu ja edustaa luomistyön huippua 
jopa langenneessa maailmassa. Hildegardin käsittelyssä myös nainen nähdään positii-
visesti kosmisena – yleensähän keskiaikaiset kirjoittajat puhuivat nimenomaan kosmi-
sesta miehestä.112 Kosmisuus tässä yhteydessä tarkoittaa siis avoimuutta ulkomaail-
man suuntaan, maailmaa täynnä analogioita ja vuorovaikutussuhteita. Äärimmilleen 
vietynä ja synnin käsitteeseen yhdistettynä tämä analoginen ajattelu tuotti myös hyvin 
toisenhenkisiä ihmiskehon representaatioita. Kehollisuus makaaberin traditiossa 
merkitsi äärimmäistä haavoittuvuutta ja autonomisuuden, jopa itsemääräämisoikeu-
den puutetta. Ihminen oli oman itsensä varaan jätettynä puolustuskyvytön, avoinna ja 
suojattomana langenneen maailman hyökkäyksille.

Edellä olen käsitellyn Foucault’n, feminististen tutkijoiden ja kulttuuripoeetikko-
jen pyrkimystä neuvotella uudelleen tiettyjä kehollisuutta koskevia nykydiskursseja 
sosiaalisten valtasuhteiden näkökulmasta. Modernissa maailmassa olemme edelleen 
pääosin kuitenkin tottuneet jäsentämään omaa kehosuhdettamme ensisijaisesti, tai 
välittömimmillään, biologian, lääketieteen ja muiden luonnontieteiden tarjoamista 
lähtökohdista. Vaikka ihmiskehoa ei edelleenkään nähdä voittamattomana linnakkee-
na, moderneissa diskursseissa korostetaan ainakin yleisesti ottaen kehon erillisyyttä 
ulkoisesta maailmasta. Ihminen biologisena organismina on jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa ympäristönsä kanssa. Sillä on kuitenkin erotettavissa selkeät rajat – itse asias-
sa koko organismin toimintakyky on riippuvainen näiden rajojen aktiivisesta turvaa-
misesta. Jotta keho voisi toimia, sen on kyettävä puolustamaan näitä rajoja ulkoisia 
hyök käyksiä, kuten esimerkiksi viruksia ja bakteereja, kylmyyttä, liiallista lämpöä, 

112 Ks. erit. Hildegard von Bingen, Welt und Mensch: das Buch De operatione dei (1965). ”Miespu-
heen” voi toki nähdä indoeurooppalaisiin kieliin sisäänrakennettuna ongelmana. Toisaalta misogynial-
la on pitkä perinne niin länsimaisessa ajattelussa ylipäätään kuin keskiaikaisessa kristillisessä teologiassa 
erityisesti – ja siten Hildegard Bingeniläisen tuotanto muodostaa positiivisen poikkeaman valtavirrasta.
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säteilyä ja fyysisiä traumoja vastaan. Keskiajalla ihmiset osasivat torjua tällaisia hyökkä-
yksiä tiettyyn rajaan saakka, aivan kuin mekin osaamme ehkäistä esimerkiksi vanhe-
nemisen vaikutuksia, onnettomuuksia ja sairauksia tiettyyn rajaan saakka. Kuitenkin 
ajateltiin lisäksi, että on olemassa myös muunlaisia uhkakuvia, joiden varalta tuli olla 
jatkuvasti valppaana. Uhkia vastaan ei taisteltu niinkään kehon kautta eli käyttämällä 
sitä elämän säilyttämiseen ja jatkamiseen tai suojaamalla sitä muilla keinoilla. Taiste-
lu tapahtui toimimalla ainakin symbolisesti kehollisuutta vastaan. Tässä yhteydessä ei 
voi kuitenkaan puhua selkeärajaisesta identiteetistä, joka kamppailee ulkoisia uhkia 
vastaan, vaan rajoiltaan hämärtyneestä kentästä, jossa sisäiset jännitteet uhkaavat 
yhtä kaikki repiä kokonaisuuden kappaleiksi. Tämä valittuja representaatioita jäsentä-
vä logiikka lähestyy mielenkiintoisella tavalla teorialuvussa esittelemiäni näkemyksiä 
radikaalisti sisäistetyistä moderneista valtasuhteista ja syvästi ”hallituista ruumiista”, 
modernin tietynlaisesta kritiikistä. Sen se tekee purkamalla yksilösubjektin eheyttä 
korostavia diskursseja – paitsi että nämä diskursiivisen tason purkamiset nimenomaan 
aikoinaan olivat osa enemmän tai vähemmän arkiymmärrystä jäsentänyttä uskonnol-
lista ajattelutapaa, vallitsevaa sosiokulttuurista paradigmaa, eikä niinkään sen intellek-
tuaalinen vastadiskurssi.

Myöhäiskeskiaikaiselle kulttuurille monessa suhteessa ominainen, esimoderni 
tapa jäsentää minuutta poikkeaa siis merkittävästi liberaalihumanismille tyypillisistä 
itsenäisyyttä ja erityisyyttä painottavista diskursseista. Kuten Foucault on todennut, 
tietty historiasidonnainen ihmiskäsitys näyttäytyy länsimaalaisille ihmisille pintapuo-
lisesti universaalina. Mutta lähemmässä tarkastelussa, etenkin moderneja instituutioi-
ta ja diskursseja edeltäneitä menneisyyden tekstuaalisia jäänteitä analysoitaessa, tämä 
perspektiivi paljastuu kaikkea muuta kuin objektiiviseksi konstruktioksi:

Strangely enough, man – the study of whom is supposed by the naïve to be the oldest 
investigation since Socrates – is probably no more than a kind of rift in the order of 
things, or, in any case, a configuration whose outlines are determined by the new 
position he has so recently taken up in the field of knowledge. Whence all the chimeras 
of the new humanisms, all the facile solutions of an ‘anthropology’ understood as 
universal reflection, half-empirical, half-philosophical. It is comforting, however, and 
a source of profound relief to think that man is only a recent invention, a figure not yet 
two centuries old, a new wrinkle in our knowledge, and that he will disappear again as 
soon as that knowledge has discovered a new form. (Foucault 1972, xxiii.)113

113 Kuten todettu jo aiemmin, kulttuuripoeetikot jäljittävät ylläolevan lainauksen ”miehen”, ja siihen 
liittyvien valtasuhteiden ja modernien identiteettien konstruoimisen tapojen juuret jo pohjoiseuroop-
palaiseen renessanssiin, uuden ajan alkuun (eikä siis vain viimeaikaiseen, kahden vuosisadan mittaiseen 
jatkumoon). Tässäkin tutkielmassa tämä murros esimodernien ja modernien identiteettien välillä ajoit-
tuu jo pääosin 1500-luvulle, joskin kyseessä on karkea yleistys; voidaanhan esimodernin ja modernin 
piirteiden nähdä jossakin katoavassa määrin esiintyvän rinnakkain jopa nykyään – joskin tällainen spe-
kulaatio ylittää työni kysymyksenasettelun. 
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Tärkeää tässä analyysiluvussa on kuitenkin nimenomaan Foucault’n hengessä kysyä, 
kuka tai mikä puolustaa valitsemissani menneisyyden tekstuaalisissa jäänteissä ihmistä 
rappeutumista ja kuolemaa vastaan, ja millä ehdoilla – ja miten kaikki tämä represen-
toidaan eettistä toimijuutta tulkitsevissa narratiiveissa. Jos kyse ei ole meille tutusta, 
puoliksi empiirisestä ja puoliksi filosofisesta modernista khimairasta, niin mistä tämä 
varhaisempi kompositio sitten on diskursiivisella tasolla muodostettu? 

Liberaalihumanistinen eetos, modernin sivutuote, korostaa yksilön (osittain 
näen näistä) toimintavapautta, mikä taas palvelee tietynlaisten yhteiskunnallis-
ten organisointiperiaatteiden mukaista toimintaa: työ- ja luomisvoima, yksilöllisen 
toi minnan tarjoama lisäarvo, pyritään maksimoimaan muiden päämäärien ja arvojen 
kustannuksella. Esimoderneissa ajattelutavoissa taas korostuu sosiaalinen koheesio, 
yksilön hierarkkisista suhteista erotetun arvon kustannuksella. Kummatkin voi nähdä 
sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa, liittyihän molempiin organisointitapoi-
hin erottamattomasti joukko toisistaan poikkeavia alistamisen ja hallinnan keinoja. 
Sanotun pohjalta on kuitenkin mielenkiintoista huomata, että Everyman-moralitee-
tissa ihmisen heikkouden osoittaminen ja sisäisten jännitteiden visualisoiminen liittyy 
erottamattomasti näytelmän sielunhoidollisiin päämääriin. Kuolevan heikkoutta 
kuvataan vain, koska se kuuluu asiaan. Yleisölle on tehtävä selväksi kuolemisen proses-
sin koko inhimilliset voimavarat ylittävä kaameus, jotta tulevaisuudessa väistämät-
tä häämöttävä koitos ei ajankohtaiseksi tullessaan lamauta kuolevan uskoa armon ja 
pelastuksen mahdollisuuteen. Yleensä kehollisuuden teemojen käsittely on kuitenkin 
astetta vihamielisempää, sillä ars moriendi on vain yksi muiden moraliteettien didak-
tisista päämääristä. Ihmiselämän arkeen keskittyvässä Mankind-moraliteetissa (n. 
1464–1471) ruumiillisuuden tematiikka kiertyy kristilliseen lihan (engl. flesh, lat. 
caro) käsitteen ympärille. Toisin kuin esimerkiksi kuolemisen opin ympärille raken-
nettu Everyman, tai edes elämän kulminaation kuolemassa saavuttava, mutta samal-
la saiturin troopin kautta ikärasistisia piirteitä sisältävä Castle of Perseverance, tämä 
näytelmä ei pyri olemaan mitenkään erityisen terapeuttinen tämän suurimman yksilöä 
arjessa kohtaavan inhimillisen kriisin käsittelyssä. Asiaankuuluvaa on myös se, että 
suhde ihmiskehoon on representoitu varsin säälimättömästi. Mankind-moraliteetin 
nimihenkilö on vaatimaton ja työtä pelkäämätön englantilainen maanviljelijä – tässä 
suhteessa hän muistuttaa itse asiassa hyvinkin paljon arkkityyppistä kristittyä William 
Langlandin apokalyptisessa runoelmassa Piers Plowman (n. 1360–1399). Kumpaakin 
tekstiä yhdistää allegorisen esitystavan ohella myös tietty näkemys ihmisen tehtäväs-
tä. Syntiinlankeemuksen jälkeisessä maailmassa on siten syytä rukoilla ja tehdä työtä, 
mieluiten kumpaakin mahdollisimman paljon. Mankind-moraliteetin nimihenkilön 
elämä representoidaan jatkuvaksi selviytymiskamppailuksi, jonka päämääränä on fyysi-
sen ja hengellisen hyvinvoinnin säilyttäminen. Tavoite uuvuttaa nimihenkilön molem-
missa suhteissa. Lopullisen vapautuksen ristiriitojen repimästä tilasta tarjoaa vasta 
kuolema. Selviytymiskamppailu on luonteeltaan viime kädessä sisäistä, sillä pahimmat 
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uhkat kumpuavat nimihenkilön omasta olemuksesta. Tuskastunut nimihenkilö valit-
taakin jo näytelmän alkupuolella:

O thou my soul, so subtle in thy substance,
Alas! What was thy fortune and thy chance
To be associate with my flesh, that stinking dunghill?
(Mankind, rivit 202–204)

Ihmiskeho, Mankind-moraliteetin ”lantatunkio”, havainnollistetaan moraliteeteissa 
ensisijaisesti jatkuvien, väistämättömien psykologisten ja moraalisten konfliktien aluee-
na – väistämättömien jopa siinä määrin, että kuolema saatettiin tietyissä yhteyksissä, 
oikein suoritettuna representoida varsin ongelmattomasti vapautuksena.114 Siksi mora-
liteetteihin sisältyvä näkemys kehollisuudesta poikkeaa useimmista moderneista näke-
myksistä ja näihin näkemyksiin liittyvistä, ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseen tai edes 
(foucault’laisesti ymmärrettyyn) ihmiskehojen laajamittaiseen hyötykäyttöön tähtää-
vistä diskursseista.115 Tämä tulkinta kuitenkin edellyttää, että kehollisuus tässä yhtey-
dessä ymmärretään ensisijaisesti jonakin muuna kuin biologisena olemassaolona – ker-
jäläismunkkien saarnaperinteessä ja myöhäiskeskiaikaisen teatteri-instituution piirissä 
laajalti propagoitu näkemys palautuu toisenlaisten terapeuttisten keinojen, vallankäy-
tön muotojen ja olemassaolon merkityksellistämisen tapojen pariin. Tässä yhteydessä 
tuottavuus tai sosiaalinen valtuuttavuus, tai voimauttavuus, saati ihmisen hyvinvointi 
käsitteen parantavassa, uudentavassa tai ympäristön olosuhteita muuttavassa nykymer-
kityksessä, eivät kuitenkaan välttämättä näyttele merkittävää roolia.

Mankind-moraliteetissa liha edustaa ihmisenä olemisen negatiivisia piirteitä syntiin-
lankeemuksen jälkeisessä maailmassa: rappeutumista, maanläheisyyttä, arvottomuut-
ta ja karkeutta. Sielun hienovarainen olemus taas kurkottaa kohti taivasta. Vertauksen 
kautta liha vertautuu ruumiin eritteisiin ja ruumiin lopulliseen kohtaloon. Liha repre-
sentoidaan itse asiassa siten, että se voidaan kirjallisuudentutkimuksen nykykäsittein 
merkityksellistää hyvin ongelmattomasti kristevalaiseksi abjektiksi.116 Liha on jotakin, 

114 Vrt. esim Clifford Davidson: ”Spectacle on the stage and in its iconographic context is essentially 
linked to the way in which human existence was perceived in the pre-Reformation period. Further, this 
treatment in the theater of human existence is capable of being understood more clearly in its pheno-
menological basis by examination of the manner in which the critical issue of the end of life as under-
stood during this period became the groundwork for knowledge about the significance of life with its 
in evitable moral and psychological conflicts.” (Davidson 1989, 113.)
115 Joskin toistuvasti epätieteelliseksi leimattu psykoanalyysi on palannut jossakin määrin esimoder-
nin kristillisen näkemyksen teemoihin tutkimalla viettien hallitsemattomuutta. Lisäksi jälkistruktura-
listinen ajattelu, jota tämäkin työ laajasti ottaen edustaa, on kyseenlaistanut tässä suhteessa modernin 
eetoksen. Palaan näihin teemoihin tarkemmin analyysiluvuissa seitsemän ja kahdeksan; alla käsittelen 
myös Julia Kristevaa, joka yhdistää nimenomaan tässä suhteessa sekä psykoanalyysia että jälkistruktu-
ralismia.
116 Abjektin käsite Kristevan ajattelussa liittyy lapsen siirtymiseen semioottisesta symboliseen jär-
jestykseen. Abjekti on jotain, joka on ollut osa ihmisen subjektia (kuten semioottisessa tilassa itsestä 
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joka sijaitsee epämääräisesti ihmisen oman olemuksen ja ulkomaailman välissä, kuulu-
matta tarkasti kumpaankaan. Ruumiin eritteiden tavoin (ja niihin vertautuen) se 
aiheuttaa epämääräistä kuvotusta ja hyljeksintää. Abjektin käsitteen avulla on helppo 
nähdä, kuinka Liha on valitussa moraliteetissa narrativisoitu uhmamaan järjestys-
tä ja häiritsee ihmisen identiteettiä. Päähenkilö on jo oman selviytymisensäkin takia 
pakotettu hyljeksimään ruumistaan ja suhtautumaan siihen jopa avoimen vihamieli-
sesti. Kristevalaisessa abjektiossa on kyse väkivaltaisesta erosta itsen ja toisen välillä, ja 
tässä tapauksessa se on representaation tasolla hyödynnetty pysyvänä itseinhon tilana, 
elämänä jo tavallaan valmiiksi kuolleessa ruumiissa. Makaaberin tradition tapa asettaa 
elämä ja kuolema, elävä keho ja kuollut ruumis räikeään kontrastiin keskenään on 
sulautettu näytelmässä yhdeksi kuvaksi – mutta tämä kokonaisuus on kaikkea muuta 
kuin sisäisesti ristiriidaton, päinvastoin. Sielu edustaa jatkuvuutta ja keho/ruumis/Liha 
rappiota. Tämä näkemys esiintyy jo Uuden Testamentin Roomalaiskirjeessä: 

Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: haluan tehdä hyvää, mutta en pääse 
irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, 
näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani 
vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuole-
man ruumiista? (Room. 7:21–25.)

Paavali on ensimmäinen niistä keskeisistä kristillisistä auktoriteeteista, jonka kirjoi-
tuksissa moraaliset puutteet assosioidaan järjestelmällisesti kehon heikkouteen ja jossa 
pyritään näin edes jollakin tasolla säilyttämään syvimmän minuuden (tai sielun) puh-
taus ja selkeärajaisuus. Roomalaiskirjettä taas on kautta aikojen pidetty eräänä kes-
keisimmistä kristillisen teologian suuntalinjoja muotoilleista teksteistä.117 Ei olekaan 
ihme, että näkemys parantumattomasta ”kuoleman ruumiista” vaikuttaa makaaberin 
tradition ytimessä. Myöhäiskeskiajan lopulle tultaessa tämä traditio on ottanut kaiken 
irti näistä jo varhaiskristillisyydessä ilmenneistä vaikutteista. Traditiossa havainnollis-
tetaan erittäin käytännöllisesti se, että ”synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23). 

erottamaton äiti), mutta joka kieltäytyy enää asettumasta subjektin tai objektin asemaan. Siten siihen 
suhtaudutaan inhon ja kaipauksen sekaisin tuntein (kuten äitiin tietyssä vaiheessa pienen lapsen kehi-
tystä). Kuolema ja kuollut ruumis on Kristevalle suurin mahdollinen abjekti. Kuolemassa ihmisen ruu-
mis ylittää olemassaolonsa rajat ja siten ruumiin – tai sen representaation – kanssa kasvokkain asetettu 
ihminen on tavallaan vaarassa ajautua identiteettikriisiin. Nimenomaan tästä syystä kuoleman pelko 
ilmenee usein kuolleen ruumiin pelkona (kyseessä on psykologinen mekanismi jota, voisi lisätä, makaa-
berin traditio ylipäätäänkin hyvin keskeisesti hyödyntää). Ks. erit. Kristeva 1982, 1–12. 
117 Jo Vanhasta Testamentista on löydettävissä näkemys ihmisen kaksijakoisesta olemuksesta. Tässä 
vaiheessa se ei vielä kuitenkaan esiinny binaarioppositiona. Juutalaiselle perinteelle lihan käsite eli ajatus 
lihan syntisyydestä sielun pyrkimyksien esteenä ei ole koko keho- ja minäsuhdetta jäsentävä perustavan-
laatuinen vastakkainasettelu. Uuden Testamentin evankeliumeissa tätä ajattelutapaa aletaan kuitenkin 
kehittää ja gnostilaisuudesta vaikutteita saaneella, protestantismin eri muotoihin myöhemmin merkit-
tävästi vaikuttaneella Paavalilla se puhkeaa viimein kukkaan. Kristinuskon pitkäikäisistä, ruumis- tai 
kehokielteisistä tendensseistä, ks. Welton 1998, 229–258.
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Olen siirtynyt kuolleiden ruumiiden tietyistä kuvaustavoista kuvaamaan hieman 
samankaltaisia kuvaustapoja elämän ja arkimoraalin representoimisen yhteydessä, 
osoittaen niiden välillä selkeän jatkumon. On tietenkin mahdotonta rekonstruoi-
da välittömiä arjen koettuun ruumiillisuuteen liittyviä aikalaistuntemuksia. Selvää 
kuitenkin on, että ainakin makaaberin ja osittain myös myöhäiskeskiaikaiset morali-
teetit kattavassa ”kuoleman ruumiin” kristillisessä, esimodernissa traditiossa luodaan 
kerta toisensa jälkeen vaikuttavia, jylhiä visioita maailmasta. Näissä visioissa ihmisen 
hauras keho ja vielä hauraampi tahto vaikuttavat lähes merkityksettömiltä – tai jossa 
voimattomuus, teologisesti puolustettavissa olevasta ihmisen vapaasta tahdosta huoli-
matta, on ainakin pohjimmiltaan ylittämätöntä. Ja tietynlaisen ruumiillisuuskuvan 
propagoimisen ohella tällä näkemyksellä, ja sitä uusintavilla representaatioilla, on myös 
sosiaalinen tai oikeastaan (suorastaan kuolettavan) sosiaalikonservatiivinen ulottu-
vuutensa. Näkemys kuoleman ruumiista ei toki ole välttämättä muokannut arjen 
kehosuhdetta tiettyä rajaa pidemmälle, mutta diskursiivisella tasolla sen on kuitenkin 
propagoinut omalta osaltaan konservatiivista sosiaalista eetosta. Yksilön tehtävänä ei 
makaaberin tradition ja moraliteettiperinteen mukaan ole muuttaa maailmaa, vaan 
selviytyä siitä pois. Vapaa tahto ei liity esimerkiksi sosiaalisten hierarkioiden purkami-
seen, vaan oman itsen epätoivottujen piirteiden kanssa kamppailemiseen – taisteluun 
lihaa ja paholaista vastaan langenneessa, muuttumattomassa maailmassa.

3.5 Maailman ja Paholaisen hallitsema, Lihaan vangittu ihmiskunta

Siinä missä Everyman representoi elämää vain kuoleman kautta ja Mankind kuvaa 
arjen fyysisenä ja hengellisenä raadantana, mittavassa Castle of Perseverance -morali-
teetissa luodaan laajempi katsaus myös ympäröivään todellisuuteen. Tämä todellisuus 
näyttäytyy luonteeltaan ihmisen haperon ymmärryksen ja hänen heikon tahtonsa ylit-
tävänä ja siten loputtoman vaaralliselta. Fyysistä maailmaa ei hallitse itse Ihmiskunta, 
vaan Maailma (Mundus), Liha ja Paholainen. Nämä hahmot siintävät majesteettisina 
näyttämön ylle sijoitetuilla korokkeilla. He keskustelevat Ihmiskunnasta kolmannessa 
persoonassa ja ohjailevat tämän toimia tavoilla, joita Ihmiskunta tuskin itse edes ym-
märtää. Kuten Catherine Belsey on todennut identiteettien historiallista rakentumista 
käsittelevässä jälkistrukturalistisessa moraliteettianalyysissaan, tämä dramaturginen 
valinta on mitä osuvin yksilön mahdollisuuksien osalta kielteiseksi tulkitussa sosio-
kulttuurisessa ympäristössä:

As the protagonist, Mankind says relatively little. In the playing area all the authority, 
visually and intellectually, belongs to the figures who tower above him on their scaffolds 
or discuss him in the third person. His assent is the stake in a contest which takes place 
around him, outside him, largely beyond his understanding. (Belsey 1991, 15.)
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Kuten seuraavassa luvussa osoitan, pohjoiseurooppalaisen renessanssin myötä uuden-
lainen ihmisyyden eetos, uudenlainen suhde ymmärrykseen ja ihmisen asemaan maa-
ilmankaikkeudessa oli jo orastamassa Englannissakin – mutta myöhäiskeskiaikaa voi 
kuitenkin nähdä määrittävän, kuten myös Belsey näkee, merkittävällä tavalla kehol-
lisuuden ja ruumiillisten nautintojen hyljeksiminen, samoin kuin laajemmin sosiaa-
likonservatiiviset, säilyttävät maailmankielteisyyden tendenssit. Asiaankuuluvaa on 
myös ajatus siitä, että yksilön yhteiskunnallinen asema on ennalta määrätty. Kulttuuri-
poeetikkojen pyhän lehmä eli uutta aikaa ja uuden ajan yksilöidentiteettejä heidän ajat-
telussaan niin keskeisesti määrittävä sosiaalinen kierto loistaa poissaolollaan. Tämän 
sijaan yksilö vaeltaa maailman turuilla ja toreilla syntymäsäätynsä jäsenenä, kehdosta 
hautaan. Muutos parempaan voi olla lähinnä hengellistä laatua. Jopa muutokset varal-
lisuudessa representoidaan lähinnä hengellisenä uhkana: Liiallinen vauraus houkuttaa 
vallan tavoin syntiin. Köyhyys taas ajaa epätoivoon ja altistaa siten syntiin.

Historioitsija Johan Huizingan klassisessa tulkinnassa keskiajan loppu oli pessimis-
min ja yhteiskunnallisen taantumisen aikaa; vastaavasti ihmiset olivat erityisen kiinnos-
tuneita tuonpuoleisesta, kuolemasta, ja pelkäsivät syntejä ja jumalallista tuomiota.118 
Ruumiillinen olemassaolo, samoin kuin maailma ylipäätään, nähtiin epätäydellisenä 
ja katoavana tilana. Tämä tulkinta voidaan kyseenalaistaa monessa suhteessa – toki 
myöhäiskeskiaika oli paljon muutakin kuin jatkuvaa synnintuntoa –, mutta ainakin 
tarkasteltaessa aikakauden taidetta ja kirjallisuutta teema todella nousee toistuvas-
ti esiin. Belseyn hengessä voidaan puhua tietynlaisesta identiteettejä määrittävästä, 
yksilön mahdollisuuksia ja valmiuksia määrittävästä pessimismistä. Tämä pessimis-
mi määrittää myös sitä, miten aikakauden kulttuurituotteissa suhtaudutaan valtaan, 
vaurauteen ja erityisesti nautintoihin.

Kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan, esimerkiksi Liha on jotakin, joka selkeästi 
ohittaa – ja Castle of Perseverance -moraliteetissa myös kirjaimellisesti ylittää – yksilön. 
Samalla se kuitenkin määrittää päähenkilöä osittain vääristyneenä peilikuvana. Abjek-
tiin liittyvä kuvotus saa voimansa siitä, ettei sitä voi rajata selkeästi ulkopuolelle ja siten 
se uhkaa minuuden rajoja. Liha on Ihmiskunnan hallitsemattomissa samalla tapaa kuin 
kuolleet ruumiit ovat kuolemantansseissa elävien vallan ulottumattomissa – kuole-
mantansseissa ennakoinnin kautta ja kyseisessä näytelmässä vääristämällä mittasuhtei-
ta. Groteski, vasta renessanssin myötä syntynyt taiteellinen termi, on toinen kuvaava 
termi tässä yhteydessä. Liha on kirjaimellisesti, tai oikeastaan dramaturgisesti, paisu-
nut Ihmiskunnan olemuksen ulkopuolelle, maailman ylle häämöttäväksi hirviömäi-
seksi horisontiksi. Samalla hän on osa nimihenkilöä: ”I am Mankyndys fayre Flesch[.]” 
(Castle of Perseverance, rivi 235.) Sielun kohtalo ei ole ”latinkaan arvoinen” tälle päätty-
mättömän mukavuudenhaluiselle, jättiläismäiselle olennolle:

118 Erityisen kuuluisa tässä yhteydessä on tietenkin Huizingan klassinen, kuolettavaa konservatii-
vista ja kuolemakeskeistä eetosta painottava muotoilu: ”No other epoch has laid so much stress as the 
expiring of the Middle Ages on the thought of death. An everlasting memento mori resounds through 
life.” (Huizinga 1954, 138.)
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I loue wel myn ese,
In lustys me to plese;
Thou synne my sowle seze
I geue not a myth.
(Ibid., rivit 244–247.)

Ihmiskunnan maanpäällinen elämä ei kestä ikuisesti, mutta edes kuolema ei voi tal-
tuttaa Lihan hillittömyyttä: ”Thou I be clay and clad, clappyd vndir clowrys, / Ghyt 
wolde I that my wyll in the werld went.” (Ibid., 241–242.) Liha ei toisin sanoen tun-
nista kuolemaa sokeassa nautinnontavoittelussaan. Tästä syystä esimerkiksi Everyman-
moraliteetissa kuoleva Jokamies näkee aiheelliseksi rangaista omaa kehoaan. Riisuen 
hienot vaatteensa hän toteaa:

In the name of the Holy Trinity,
My body sore punished shall be:
Take this, body, for the sin of the flesh!
Also thou delightest to go gay and fresh,
And in the way of damnation thou did me bring,
Therefore suffer now strokes of punishing.
Now of penance I will wade the water clear,
To save me from purgatory, that sharp fire.
(E, rivit 611–618.)

Näytelmässä identifioidaan selkeästi syy, jonka vuoksi moinen radikaali toimenpide on 
paikallaan. Kyseessä on tietenkin kiirastuli, ”that sharp fire”, jonka aiheuttamien kärsi-
mysten rinnalla elämässä koettu kipu on lähes merkityksetöntä. 

Edellä olen puhunut flagellaatiosta osana myöhäiskeskiaikaisten katumusharjoit-
teiden repertuaaria. Myös päättäväinen Everyman, esimerkillistä toimintaa osoittaen, 
ruoskii nopeasti heikkenevää lihaansa. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, ettei 
ruoskinta – sen enempää kuin vain kerran 921 rivin mittaisessa näytelmässä mainit-
tu, sinällään ajan teologiassa hyvin keskeinen kiirastuli – ole kuitenkaan moralitee-
tin keskeinen temaattinen tai didaktinen elementti. Harjoite pikemminkin mainitaan 
kuin ohimennen, yleisölle hyvin tuttuina asioina. Todellinen painotus, näytelmän 
varsinainen opetus on selkeästi toisaalla.

3.6 Kärsimyksestä; jokamiehen hyvä kuolema

Edellä olen maininnut Vanhan Testamentin esikuvallisen Jobin, joka ottaa nöyrästi vas-
taan koettelemuksensa. Mankind-moraliteetissa tähän myöhäiskeskiajalle tyypilliseen 
esikuvakärsijään viitataan tämän tästä. Jobin hahmossa kiteytyvät yhtä aikaa näytel-
män keskeiset teemat, ihmisen hauraus ja maltin säilyttämisen tärkeys vastoinkäymi-
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sissä. Lempeäkäytöksinen Armo (Mercy) neuvoo näytelmän nimihenkilöä siinä, miten 
maailmassa selviydytään. Oleellista on se, ettei antauduta impulsiiviselle toiminnalle:

Ye may not have your intent at your first desire.
See the great patience of Job in tribulation;
Like as the smith trieth iron in the fire,
So was he tried by God’s visitation.
(Mankind, rivit 285–288.)

Armo, joka näytelmässä assosioidaan puhetapansa, vaatetuksensa ja käytöksensä puo-
lesta täydellisesti idealisoituun hengelliseen paimeneen, vertaa Jumalan Jobille aset-
tamia kärsimyksiä sepän tapaan koetella raudan laatua ahjossa. Samalla hän osoittaa, 
ettei materiaalin laatu ole viime kädessä lähtöisin ihmisen omista, vähäisistä voima-
varoista; Job oli vajavainen ihminen siinä missä moraliteetin päähenkilökin. ”He was 
of your nature and of your fragility.” (Ibid., rivi 289.) Todellinen voima tulee yksilön 
ulkopuolelta, tämän Jumalaan kohdistaman luottamuksen asteesta – uskon määrästä 
ja alistumisesta. Ihmiskunnan ajautuessa paheiden viettelyksiin Armo pelastaa hänet. 
Syyllisyyden tuskista kärsivää neuvotaan nöyryyden tärkeydestä: 

Your criminous complaint woundeth my heart as a lance.
Dispose yourself meekly to ask mercy, and I will assent.
Yield me neither gold nor treasure, but your humble obeisance,
The voluntary subjection of your heart, and I am content.
(Ibid., rivit 814–817.)

Syyllinen vaikerrus (”criminous complaint”) ei ole se, mitä Armo tässä yhteydessä kai-
paa. Ihmiskunnalta odotetaan ennen kaikkea kärsivällisyyttä koettelemuksissa. Edellä 
olen tarkastellut makaaberin traditiota ja myöhäiskeskiaikaista kuolemankulttuuria 
tahallisesti provosoivasta näkökulmasta. Individualismin syvästi määrittämille län-
simaisille nykyihmisille myöhäiskeskiaika ja sen kulttuurituotteista konstruoitavissa 
olevat vastaanottajapositiot näyttäytyvät väistämättä hyvin vieraina. Nykyaikainen 
konsumerismi,119 jossa yksilö määritellään ensisijaisesti nautintojen kautta, on muut-
tanut ajatuksen kieltäymyksille perustuvasta identiteetistä lähes absurdiksi. Työn tai 
yleensä olemassaolon päämäärä ei ole enää ensisijaisesti selviytyminen vaan taloudel-
lisen pohjan luominen elämästä nauttimiselle. Sekä individualismin filosofioissa että 
vaikkapa juuri konsumerismin propagoimassa ihmiskäsityksessä nautintoa ja valin-
nanvapautta rajoittava kulttuurinen ja etenkin uskonnollinen aines näyttäytyy hyvin 
negatiivisena. Suhtaudumme karsaasti avoimesti ilmaistuun yhteisön ylivaltaan yksilön 
ylitse. 

119 Tarkastelen konsumerismia viimeisimpänä eikä välttämättä loistokkaimpana lisäyksenä indivi-
dualismiajattelun ja markkinatalouden läpäisemään, monimuotoiseen historialliseen jatkumoomme; 
aiheesta, ks. erit. luku seitsemän. 
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Myöhäismodernia eettistä toimijaa pitkälti ohjaava mielihyvän tavoittelu ei kuiten-
kaan toimi luotettavana maamerkkinä silloin, kun ympäröivä materiaalinen maail-
mankaikkeus alkaa sammutella valojaan. Ja juuri tätähän kuolema nykyään helposti 
merkitsee: ainoan tunnetun maailman katoamista ja yksilöllisen olemassaolomme 
loppua. Toisaalta nykyään voidaan korostaa yksilön rohkeutta kuoleman edessä. Näin 
voi nähdä edes jotakin arvokasta omassa tai läheisen poismenossa. Myöhäiskeskiajan 
Pohjois-Euroopassa humanismi, yksilön merkitystä, arvoa ja kykyjä korostava maail-
mankatsomus, otti kuitenkin vasta ensimmäisiä askeleitaan. Rohkeus kuoleman 
kohtaamisen perustui luottamukseen korkeampia voimia kohtaan. Jopa kaikkein 
esimerkillisimmissäkin tapauksissa voimanlähteen katsottiin sijaitsevan yksilön vailli-
naisten voimavarojen ulkopuolella. Toisaalta tämä perinteisempi maailmankatsomus, 
jossa ihmiset elivät elämäänsä itseään määrättömästi suuremman Jumalan varjossa, 
sisälsi syyllistävien ja rajoittavien elementtien ohella myös vilpitöntä huolta yksilön 
hyvinvoinnista. Asenne on löydettävissä helposti esimerkiksi uskon- ja vastauskonpuh-
distusta edeltävistä ars moriendi -oppaista. Erään puhuttelevimmista muodoistaan se 
kuitenkin saa Everyman-moraliteetissa. 

Everyman-moraliteetissa ihmisen elämä kiteytetään kuoleman hetkeen. Nimihen-
kilö kohtaa kuoleman, pelästyy, turvautuu maalliseen ja huomaa sen kestämättömäk-
si, ja lopulta etsiytyy ars moriendi -oppien pariin. Viimeksi mainittuja näytelmässä 
edustaa Tieto (engl. Knowledge). Tämä ei hylkää yksilöä edes kaiken muun pettäessä: 
”Everyman, I will go with thee, and be thy guide. / In thy most need to go by thy side.” 
(E, rivit 522–523.) Kaikki opetuksen kannalta ylimääräinen on rajattu näytelmän 
ulkopuolelle. Ihmisen heikkouden osoittamisella ja sisäisten jännitteiden visualisoimi-
sella ei pyritä syyllisyyden tunteiden herättämiseen katsojissa, vaan tämä tematiikka 
liittyy erottamattomasti näytelmän sielunhoidollisiin päämääriin. Kuolevan Jokamie-
hen menneestä elämästä emme tiedä oikeastaan mitään. Hänen yleisluontoista synti-
syyttään kuvataan vain, koska se kuuluu asiaan. Yleisölle on tehtävä selväksi kuolemi-
sen prosessin koko inhimilliset voimavarat ylittävä kaameus. Edes Tiedon tukemana 
Jokamies ei ole sankari tai yli-ihminen vaan syvästi inhimillinen olento, jolle kuolema 
on yksinkertaisesti liikaa. Hänen haurautensa ja erehtyväisyytensä myötä osoitetaan 
myös, että syntisyys on ihmiselämää väistämättä määrittävä tosiasia. Kaikki tämä 
propaganda siksi, että tulevaisuudessa väistämättä häämöttävä koitos ei lamauttaisi 
kuolemaa totaalisesti – niin pelottavaa kuin kuoleminen ihmiselle onkin. 

Noudattamalla näytelmän opettamia toimintatapoja yksilön kuolema jäsen-
tyy osaksi yhteisön elämää. Näin kuoleva myös saavuttaa yhteisön hyväksynnän 
heikoimmalla ja turvattomimmalla hetkellä. Yksilö voi vielä viimeisilläänkin kokea 
edes jonkinlaista – joskin nopeasti katoavaa – hallinnan tunnetta elämänsä suhteen. 
Kiirastulelta on vältytty ripin ja katumusharjoitusten kautta. Lopun hetkellä riittää, 
että usko armoon ja pelastuksen mahdollisuuteen säilytetään. Mikä tärkeintä, katoa-
vaan elämään ei kannata enää tarrautua. Ideaalitilanteessa kuoleva, Jokamiehen mallia 
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seuraten, voi päästää irti kaikesta maallisesta ja jättää kohtalonsa suuremman, hyvän-
tahtoisen voiman haltuun. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa. Kauneuden ja Voiman 
jo kadottua moraliteetti opettaa, että jopa Harkintakyky ja Viisi Aistia (engl. Beauty, 
Strenght, Discretion ja Five Wits) pettävät. Kuoleman lähestyessä ympäröivä maailma 
katoaa pelottavalla tavalla ja oma mieli alkaa temppuilla. Tajunnan viimeisissä pilkah-
duksissa Jokamies kokoaa kuitenkin olemuksensa rippeet viimeiseen ponnistukseen. 
Se ei tähtää puolustautumiseen vaan antautumiseen. Tapaillen Kristuksen viimeisiä 
sanoja ristillä Jokamies päästää vapaaehtoisesti otteensa elämästä. Tehtävissä ei ole enää 
mitään muuta kuin kuolla armon tilassa, ajatellen esikuvan viimeisiä hetkiä ja imitoida 
hänen viimeisiä toimiaan. Jokamiehen viimeiset latinankieliset sanat, sairaan voitelun 
sakramentista,120 ovat yhdistelmä rituaalisuutta ja nöyrää resignaatiota:

Into thy hands, Lord, my soul I commend;
Receive it, Lord, that it be not lost.
As thou me boughest, so me defend,
And save me from the fiend’s boast,
That I may appear with that blessed host
That shall be saved at the day of doom.
In manus tuas, of mights most 
For ever, commendo spiritum meum.
(E, rivit 880–887, kursiivi alkuperäinen.)

Hän astuu hautaan ja pääsee suoraan taivaaseen. Enkeli, tapaillen Veni electa mea -an-
tifonin sanoja, toivottaa sielun tervetulleeksi ja kiittää tätä – mistäpä muustakaan kuin 
– lopulta esikuvalliseksi kääntyneistä toimista (ibid., 894–901). 

3.7 Kohti uutta aikaa

Turvautumalla itsensä ulkopuolelta tulevaan Tietoon Jokamies voittaa luontaisen tai-
pumuksensa takertua maalliseen. Tätä on näytelmän makaaberin traditiolle vieras te-
rapeuttisuus. Tai, kuten Nancy Lee Beaty asian muotoilee The Craft of Dying: A Study 
in the Literary Tradition of the Ars moriendi in England -teoksessaan: 

This dry little conduct-book, channeling into an unpretentious formalized pattern 
of behaviour the frenzied behaviour of the time, thereby reduced their disturbance-
potential to the minimum. […] Born in an age when religious thought and religious 
sensibility were alike distorted and corrupt, it reasserts the validity of the genuinely 
traditional in Christian tradition and feeling – while doing it in such a way that the age 
was able to appropriate its message.” (Beaty 1970, 50.)

120 ”Everyman, denied (like Christ) by all, yet sustained by good deeds, and bound (with Christ) in 
the sacraments, dies in the state of Grace. His last thoughts are of Christ’s redeeming death and his last 
words (from the sacrament of extreme unction) are Christ’s last words [...].” (Potter 1975, 54.)
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Beaty kirjoittaa avoimen katolisesta näkökulmasta – hänen tulkinnassaan ars morien
di on eettinen ja teologinen korjausliike, poikkeama myöhäiskeskiajan nekromaniasta 
”aitoon” kristillisyyteen. Varustan sanan aito tässä yhteydessä lainausmerkeillä, sillä 
jatkuvaa uudelleentulkintaa inhimillisen merkityksenannon perusdynamiikkana ko-
rostavassa kulttuuripoetiikassa paluu aitoon tai edes alkuperäiseen ei yksinkertaisesti 
ole mahdollista. Ajatus korjausliikkeestä on kuitenkin huomionarvoinen. Myös Paul 
Binski on todennut kuoleman oppaista, että ne ovat oletettavasti olleet todellisena loh-
tuna koettelemuksien aikoina:

In presenting death as a series of symbolic temptations, it serves, like many symbols, to 
simplify the reality of a messy process. At heart it acts as preventative medicine for the 
soul. Its nature as a procedural guide or codification might be explained, as Huizinga 
[…] suggest[s], by the tendency in late-medieval culture to formalize and regulate 
behaviour of all types. But the Ars moriendi relates much less successfully to what we 
may call late medieval ‘necromania’; it does not belong with the genres of the macabre 
which it emerges historically, except in so far as it regulated anxiety. Rather, it confronts 
death with tried and tested forms of Christian consolation. (1996, 41.)

Sanottu pätee vähintään yhtä merkittävästi myös Everyman-moraliteettiin – ja nimen-
omaan tämä on seikka, joka on tehnyt siitä kaikkein arvostetuimman moraliteetin 
myöhäiskeskiaikaisen englanninkielisen, keskiaikaisen näytelmäperinteen tutkimuk-
sessa. Jos uskonnollinen eetos loi yksilöön kuoleman yhteydessä kohdistuvia paineita, 
parhaimmillaan aikakauden kulttuurituotteet myös tarjosivat jäsentyneen pakotien 
näistä paineista ja vaikeasti hallittavasta, vaarallisesta maailmasta. Omalaatuinen, ri-
tualistinen lähestymistapa kuolemaan paljastuu lähemmässä käsittelyssä esimoderniksi 
terapeuttisuudeksi. Lopulta valitussa moraliteetissa paetaan vallankäytön sisäistetyistä 
rakenteista ja kuolemanpelon ylhäältäpäin säännellystä maantieteestä asetelmaan, jossa 
yksilö vapautetaan toimimaan (ainakin osittain) symbolisesti omillaan, ja jossa hänen 
takertumishalunsa tämän puoleiseen merkityksellistetään pohjimmiltaan hyväksyttä-
väksi inhimilliseksi piirteeksi.

Myöhäiskeskiajan kuolemankulttuurin ja yksilöidentiteetin kannalta tarkasteltu-
na Everyman on erittäin mielenkiintoinen teksti. Se on sellaisen yhteiskunnan tuote, 
jossa yksilö määrittyi hyvin voimakkaasti oman sosiaalisen asemansa kautta. Samal-
la se kuvaa nimenomaan sitä, miten kuolema kohdataan yksilönä ja millaisia teologi-
sia, sosiaalisia ja psykologisia haasteita tämä kohtaaminen asettaa yksilölle. Sanotulla 
on myös valtapoliittinen ulottuvuutensa. Kuten kulttuuripoetiikka opettaa, valittu 
teksti saattaa joko toimia alistamisen välineenä tai sitten se lisää valitun ryhmän tai 
jopa yksilön toimintavalmiuksia. Usein tämä tapahtuu paradoksaalisesti jopa saman-
aikaisesti. Sanottu pätee myös kulttuurisiin käytänteisiin laajemmin. Kiirastulioppi, 
joka vakiintui osaksi elämys- ja kokemusmaailmaa viimeistäänkin myöhäiskeskiajalle 
tultaessa, jäsensi voimakkaasti myös ajan kuolemankulttuuria. Kuolemasta oli tullut 
jotakin, johon oli hyvin tärkeää valmistautua huolella. Yhä useamman voitiin ajatel-
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la joutuvan kärsimään kuolemansa jälkeen – myös niiden, joiden kohtalona ei ollut 
ikuinen kadotus. Kasvanut symbolinen kaupankäynti tämän- ja tuonpuoleisen välillä 
mahdollisti katolisen kirkon häikäilemättömän anekaupan.

Opillisista väärinkäytöksistä ja aiheuttamastaan ahdistuksesta huolimatta kiirastu-
lioppiin liittyvä kuoleman ja elämän, elävien ja kuolleiden, sekä syntisen ja hurskaan 
välisten käsitteellisten raja-aitojen liudentuminen auttoi kuitenkin ihmisiä heidän arjes-
saan lieventämällä pelastukseen ja kuolemiseen, sekä omaisten menettämiseen, liittyviä 
ahdistuksia ja pelkoja. Osana tätä uutta kaupankäyntiä, tai oikeastaan sen loogisena 
jatkona, on ymmärrettävä myös ars moriendi ja siitä innoituksensa saanut Everyman. 
Uusien kuolemanpelon kulttuuristen muotojen rinnalle kehittyi myös uudenlai-
sia lohdutuksen muotoja. Jo edelläkin siteerattu, vahvasti katolisesta näkökulmasta 
kirjoittava Nancy Lee Beaty selittää ars moriendi -genren suuren suosioon vaikuttaneen 
ainakin sen, että kirkon rooli oli muuttumassa. Ennen yliampuva makaaberi traditio 
toimi keinona paimentaa ihmisiä takaisin kirkon helmaan ja luoda uskoa kirkon aukto-
riteettiasemaan. Mutta tämänkaltainen ”ekstravaganssi” menetti ajan myötä tehonsa, 
eikä enää tavoittanut ihmisiä. Siispä kirkko hylkäsi makaaberin ylitsevuotavan tunne-
latauksen ja palasi rituaaliseen kurinalaisuuteen. Lähestymistapa on Beatyn mukaan 
makaaberia terveempi tapa saavuttaa emotionaalinen ja uskonnollinen katharsis, ja ars 
ilmaisee hänen mukaansa tämän paluun kirkollisten dogmien pariin. (Beaty, xii.)

Asian voi ilmaista myös kulttuuripoeettisin termein. Moraliteetti on sinut kuole-
man kanssa, mutta se on kuitenkin sidottu uudelleentulkinnan ja inhimillisten valta-
kamppailuiden loputtomaan kehään tai verkostoon, eikä siten saavuta kuoleman todel-
lisuutta suoraan eikä myöskään pyyteettömästi. Ja juuri tästä syystä Jokamies, samoin 
kuin Everyman ylipäätäänkin, voidaan hajottaa osatekijöihinsä myös kulttuuripoeet-
tisesti. Se koostuu viime kädessä ympäristöstä ja minuudesta koostuvista väitelauseista, 
arvo- ja valtasidonnaisista tavoista ottaa ympäristö haltuun suoraan. Sen enempää kuin 
modernit minuuden kuvauksetkaan, tämäkään moraliteetti ei tarjoa suoraa pääsyä 
ajattomaan, perustavanlaatuiseen inhimillisyyteen (väite, johon esimodernin kuole-
man kulttuurihistorian tutkimuksen yhteydessä toisinaan törmää). Myöhäiskeskiajan 
tavat kohdata kuolema eivät ole sen ”aidompia” tai ”rehellisempiä” kuin omammekaan, 
eikä siinä tarjottu eettisen toimijuuden malli elämän päättymisen yhteydessä ole yleis-
pätevä millään tasolla. Greenblatt kiteyttää tämän ajatuksen astetta yleisemmällä tasol-
la viittaamalla jännitteiseen avioliittoon kahden luonteiltaan toisistaan poikkeavan 
puolison välillä:

It is, I think, a theoretical mistake and a practical blunder to collapse the distinction 
between representation and reality, but at the same time we cannot keep them isolated 
from one other. They are locked together in uneasy marriage in a world without ecstatic 
union or divorce. (Greenblatt 1991, 7.)
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Todellisuuden ja sen kuvaamisen välisen välttämättömän mutta vaikean suhteen lo-
pullinen purkaminen ei ole mahdollista sen enempää kuin mitä on mahdollista löytää 
jokin harmonisen yhteiselämän muoto näiden samojen representaatioiden ja niiden 
kuvauskohteen välille. Representaatiot muodostetaan aina suhteessa johonkin elettyyn 
todellisuuteen. Tällaisen todellisuuden olemassaoloa ei käy kieltäminenkään, joskaan 
siihen ei pääse käsiksi suoraan. Niinpä myöhäiskeskiaikainen kuolemisen taito, joka 
moraliteetista on luettavissa, ei onnistu tavoittamaan mitään universaalia kuolema kos-
kevaa viisautta. Se ei myöskään välttämättä onnistu tavoittamaan mitään peri-inhimil-
listä. Silti se tarjoaa yhdenlaisen, nyt jo auttamattomasti vanhanaikaiseksi muuttuneen 
tavan kohdata olemassaolon perimmäiset haasteet rakentavasti. Ja kuoleman oppaiden 
kuivakkuudesta poiketen mielikuvitus ja luovuus näyttelevät tässä tärkeää osaa. Itse 
asiassa juuri Everyman omalaatuisine päähenkilöineen kohtaa saituruuden ja kuolevai-
suuden inhimillisen haasteen erityisen loistokkaasti ja runollisesti, vangitsevuutensa ja 
puhuttelevuutensa vuoksi ”suurena” taiteena – mutta toki vain omassa ympäristössään. 
Kuolemisen representaationa se paljastaa tai oikeastaan ottaa omakseen, muokkaa ja 
fantasioi uuteen puhuttelevaan muotoon tarjolla olevista historiasidonnaisista aineksis-
ta (sekä tietyistä kirjoittajan hyvin ymmärtämistä, sinällään ohittamattomista olemas-
saoloomme liittyvistä biologisista ja psykologisista reunaehdoista) sellaisen ihmisyyden 
(kuvan), joka sekä säilyttää esimodernin hajautetun subjektin idean että vahvistaa osal-
taan kirkkoinstituution valtaa epävakaissa oloissa. Lisäksi se laajentaa ympäristöönsä 
vahvasti sidotun, rajoiltaan avoimen subjektin sosiaalikulttuurista toiminta-aluetta 
elämän päättymisen yhteydessä eräänlaisena myönnytyksenä aikansa kuolemankult-
tuurin uudistumispaineisiin. Samanaikaisesti se siis sekä vahvistaa ja turvaa katolisen 
kirkon valta-asemaa että myös muokkaa tietä uudenlaisille kokemisen ja toimimisen 
tavoille.

Everyman on omanlaisensa vedenjakaja elämää ja kuolemaa koskevan saiturimaisuu-
den historiassa. Oma kulttuuripoeettinen luentani poikkeaa niin Beatyn tulkinnasta 
kuin Huizingan viitoittamasta näkemyksestä myöhäiskeskiajasta leimallisesti normi-
hakuisena kulttuuriympäristönä. Kulttuurituotteet kuten tarkasteltu moraliteetti 
pyrkivät vastaamaan kuolemisen haasteisiin epävarmoina aikoina, eikä niitä niinkään 
tulisi lukea pyrkimykseksi vahvistaa vallitsevia valtarakenteita. Pikemminkin ne ovat 
oire yhdenlaisen järjestelmän radikaaleista muutospaineista. Puhutellessaan ylhäistä 
ja alhaista, oppinutta ja oppimatonta samalla tavalla ja sosiaalisesti erottelematta uusi 
kuolemisen taito leikkaa myös aikakaudelle tyypillisten, elämässä käytännössä ylittä-
mättömien jaotteluiden lävitse. Pohjautuessaan nousevan kuolemisen taidon genren 
oppeihin se myös purki vanhaa asetelmaa, jossa kuolemisen taito oli sidoksissa hengel-
lisen eliitin siunaukselliseen läsnäoloon. Tämän kehityksen taustalla toki oli olojen 
muuttuminen epävarmemmaksi – oppi kiirastulesta ja kuolemaan valmistautumisesta 
tuli mukauttaa kriisitilateisiin sopivaksi – eikä niinkään pyrkimys tasa-arvoon, mutta 
omalla laillaan ja omalta osaltaan tämä uudenlainen opillinen kehitys loi pohjaa uudel-
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le ajalle tyypillisemmälle sosiaaliselle ja tiedolliselle kierrolle. Kuten Boccacion kuvaa-
ma musta rutto käytännössä, yhteiskunnan kudosta repiessään, purki entisiä asetelmia 
ja hierarkioita, niin samaten myös Jokamiehen kohtaama Kuolema raivasi tietään halki 
yhteiskunnan symbolisten kerrosten, jättäen jälkeensä tilaa uudenlaisille kehityskuluil-
le. Sosiaalikonservatiivisesta ideologiasta ponnistava makaaberi aines kääntyy omalla 
omalaatuisella tavallaan erästä perusteemaansa eli yksilön vajavaisuuskäsitystä vastaan.

Ars moriendi, Everyman-moraliteetin ohella, oli kuitenkin sidottu vielä keskiaikai-
siin käsityksiin ihmisen osasta. Todellinen muutos Englannissa ja muuallakin Euroo-
passa tulisi kuitenkin vaatimaan muutosta myös tällä alueella. Aikana, jolloin uskon-
nollinen teatteri-instituutio ja johdannossa sivutun Hieronymus Boschin kaltaiset 
taidemaalarit vielä propagoivat vielä haurasta ja haavoittuvaa ihmiskuvaa, seuraavassa-
kin pääluvussa esiintyvä Erasmus Rotterdamilainen (1466–1536) ja muut pohjoiseu-
rooppalaiset humanistit opettivat jo, että vapahduksen voisi saavuttaa tässä maailmassa 
työskentelemisen ja siinä vaikuttamisen, eikä niinkään esimerkiksi kieltäymyksellisen 
elämän ja esimerkillisen kuoleman kautta. Etelä-Eurooppa oli tässä kehityksessä edellä. 
Täysrenessanssia töissään jo edustanut Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 
(1475–1564) maalasi Aatamin luomisen Sikstiiniläiskappeliin noin vuonna 1511. 
Fresko kuvaa Jumalan eräänlaisena arkkityyppisenä taiteilijana, joka muovaa ihmisen 
alkukaaoksesta omin käsin. Kuvattu nuorekasta terveyttä uhkuva, lihaksikas Aatami 
on Jokamiestä kaksikymmentä vuotta nuorempi – eikä tämä hahmo juuri näytä jäävän 
loistossaan jälkeen pilven päältä kurkottavaa luojaansa. Kuusi vuotta tämän jälkeen, 
vuonna 1517, Martti Luther naulasi Wittenbergiläisen kirkon oveen yhdeksänkym-
mentäviisi teesiään. Tämä oli teko, joka käynnisti vanhan järjestyksen lopulliseen 
murtumiseen johtaneen väkivaltaisen prosessin.

Uusi maailma tarvitsi myös uuden kuolemasuhteen. Kiirastuliopin kritiikki ja sen 
lopullinen kieltäminen reformaation myötä muokkasi pohjoiseurooppalaisesta kuole-
masta entistä pelottavamman asian ja etäännytti tuonpuoleista arjesta. Tätä seikkaa, 
samaten kuin uuden, pelottavalla tavalla kiehtovan ihmiskuvan esiinmarssia tarkastel-
laan seuraavassa luvussa.
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4 chrIStOPher MArLOWe jA 
ePätOIVON KIUSAUS

Changes in man’s attitude toward death either take place very slowly or else occur 
between long periods of immobility. Contemporaries do not notice these changes 
because these periods of immobility span several generations and thus exceed the 
capacity of the collective memory. (Ariès 1982, xvi.)

Eräänä paastoviikkoa edeltävänä sunnuntaiyönä vuonna 1538, vain neljä vuotta sen jäl-
keen, kun Englannin kuningas Henrik VIII oli irrottanut Englannin kirkon katolises-
ta kirkosta ja asettanut itsensä sen päämieheksi, kantautui erään Alice Gysbye -nimisen 
naisen sängystä epätoivoinen huuto. Testamentin todentamiseen liittyvä todistusasia-
kirja kuvailee naisen hätää; metelöidessään ”[Alice was] saing neyghbors for goddes 
sake praye for me, / for I am very syke / and I thynke I shall never eskape yt” (Wunderli 
& Broce 1989, 268).121 Nämä olivat viimeiset ymmärrettävät sanat, jotka Alice Gysbye 
pystyi tuottamaan. Hänen niskaansa oli kehittymässä paise, joka laajetessaan teki pu-
humisen mahdottomaksi. Pian Alice pystyi päästämään vain kurlaavia ääniä. Yön ai-
kana paise repesi, ja naisen sänky ja sänkyvaatteet tahriutuivat revenneestä avohaavasta 
vuotaneesta verestä. Seuraavina päivinä naapurit ja ystävät vierailivat toistuvasti sairas-
vuoteen äärellä, nähdäkseen kuinka Alice voi. Torstaiaamuun mennessä päätettiin ajan 
olevan kypsä viimeisen voitelun suorittamiseen.122 Yksijalkainen pappi nimeltä Robert 
Byggyns, joka tavoitettiin läheisestä kapakasta, saapuikin paikalle pyhitetyn ehtoollis-
leivän kera. Byggyns ja muut paikallaolijat

dydd cry and call meny tymys unto the said Alice to loke upon the sacrament then 
stonding by hir and knocked hir upon the breste but the said Alice didd nother looke 
upon the sacrament nother dydd make any knowledge or countynaunce to yt. (Wunderli 
& Broce 1989, 269.) 

121 Lainattu Richard Wunderlin ja Gerald Brocen artikkelista ‘Final Moment before Death in Early 
Modern England’ (1989). Olen kiitollinen em. artikkelin kirjoittajille siitä, että he kiinnittivät mie-
lenkiintoni juuri Alice Gysbyen tapaukseen. Alkuperäinen käsikirjoitus löytyy Lontoossa sijaitsevasta 
Guildhall Library -arkistosta (MS 9065A). Tarkemmat tiedot, ks. ibid., 269, alav. 29.
122 Katolilaisuudessa puhutaan Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen viimeisen voitelun si-
jaan sairaiden voitelusta tai sairaanvoitelusta, mutta olen säilyttänyt vanhemman termin, joka vastaa 
paremmin aikalaiskäytännettä. Nykyisin anglikaaninen kirkko, samoin kuin evankelis-luterilainen 
kirkko, tunnustaa vain kaksi sakramenttia: kasteen ja ehtoollisen.
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Koska Alice ei vastannut, useat paikalla olevista naisista huusivat hänelle: ”what wyll ye 
dye lyke a hellhound and a beast / not remembringg your maker” (Wunderli & Broce 
1989, 269). Agnes Bishop, yksi todistajista ja Alicen ystävä kahdenkymmenen vuoden 
ajalta, kertoo omassa todistajanlausunnossaan, kuinka naiset hakkasivat Alicen rintaa 
ja kutsuivat häntä nimillä kuten ”beast and helhounde because se dydd not speake not-
her loke uppon the sacrament” (Wunderli & Broce 1989, 269). Myöhemmin eräs toi-
nen Alicen ystävistä, William Robynson, asettui Alicen vuoteen ääreen. William koet-
ti epätoivoisesti saada yhteyttä vain tajuntansa raja-alueilla häilyvään vuodepotilaaseen, 
anellen tätä seuraavin sanoin: ”Alice I am here, I pray you speke to me and remember 
the passhion of Christ and speke for youre soule helth” (Wunderli & Broce 1989, 269). 
Ystävien pyynnöt eivät kuitenkaan saaneet aikaan toivottua vaikutusta. Alice kuoli pu-
humatta sanakaan tai ylipäätään osoittamatta olevansa tietoinen ympäristönsä tapah-
tumista. Viimeisillä hetkillään hän oli joko täysin tiedoton tai ainakin kykenemätön 
kommunikoimaan ympärillä olleiden ihmisten kanssa. 

Miten tätä tapausta tulisi tulkita? Kuolevalle oli soveliasta käyttäytyä tietyllä taval-
la; Alice Gysbye ei kyennyt edes nostamaan katsettaan kuolinvuoteensa yllä pidettyyn 
ehtoollisleipään. Läheisten käytös on ymmärrettävä tässä kontekstissa. Mikäli Alice 
ymmärtäisi epätoivoisen tilansa, he järkeilivät, hän saattaisi koota voimiensa rippeet.123 
Kuolevan terveyden tila oli asia, joka ei enää ollut lainkaan keskeinen huolenaihe. Nyt 
kyse oli Alice sielusta. Erittäin mielenkiintoisessa artikkelissaan ‘Final Moment before 
Death in Early Modern England’ Richard Wunderli ja Gerald Broce tulkitsevat Alice 
Gysbyen kuolemaa edeltäviä dramaattisia hetkiä seuraavasti:

Alice’s final moment, her last chance at salvation, was slipping away. She was not 
conscious of it – hence the poignancy of the seemingly desperate behaviour of her 
friends, who implored Alice to die while gazing upon the blessed sacrament. […] Alice 
had no chance for her last carefully planned words of pious devotion. To her friends 
she must have ended as a ”helhounde.” (Wunderli & Broce 1989, 269, kursiivi omani.)

Ystävien ”soveliaan, asiaankuuluvan” (seemingly) epätoivoinen käytös on mielenkiin-
toinen sanavalinta kuvaamaan tilannetta, jossa läheisten huoli kuolevasta on erittäin 
suuri. Yllä siteeratut tutkijat eivät halua edetä liian sitoviin tulkintoihin menneisyyden 
tekstuaalisten jälkien pohjalta. Siten vastaamatta jää, oliko tällainen kuolevan erittäin 
kovakourainen kohtelu tuohon aikaan normaalia kriittisiksi tulkituissa olosuhteissa. 

123 Mikäli psykologi Jerome Kagania on uskominen, lähipiirin suhtautumista Alicen tajuttomuu-
teen vaikeutti omalta osaltaan myös se, että he eivät täysin kyenneet merkityksellistämään tämän tilaa 
positiivisella tavalla vapauttavaksi. Kagan osoittaa ihmispsyyken a-historiallisiksi koettuja rakenteita 
purkavassa teoksessaan Three Seductive Ideas (1998), että tajunnan käsite syntyi vasta 1700-luvulla. Tätä 
ennen mielen toiminta jäsentyi hereillä olemisen ja nukkumisen käsiteparin kautta. 1500-luvun englan-
tilaisille Alicen kyvyttömyys kommunikoida ympäristönsä kanssa oli luultavasti vaikeampi ymmärtää 
kuin meille. On mahdollista, että lähipiirin mielestä Alice oli hereillä. Täten hänen ”välinpitämättö-
myytensä” saatettiin tulkita aivan väärin. Vrt. Kagan 1998, 14–15, 31–52.
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Radikaali sanavalinta ja sen taustalla oleva asenne liittyvät toisaalta jo edellä käsitel-
tyihin historiantutkimuksen diskurssin vaatimuksiin, toisaalta artikkelin päämääriin. 
Wunderli ja Broce painottavat sitä, että usko hyvän kuoleman ideaaliin – tai käyttääk-
semme heidän termiään, usko viimeisen hetkeen – oli varhaisella uudella ajalla erittäin 
positiivinen ilmiö. Kaikkein merkittävintä heidän mukaansa tässä yhteydessä oli se, 
että hyvän kuoleman ideaali tarjosi ihmisille mahdollisuuden radikaaliin individua-
lismiin:

It was […] an act of radical individualism. An individual could at least control his death 
and most important, his salvation. For some, perhaps many, Christians, only moriens 
could save himself through his own mental concentration at the final instant. He alone 
became his own judge and took upon himself full responsibility for his salvation through 
a heroic effort of mental concentration. He alone had the power to make irrelevant life’s 
virtues and sins. (Wunderli & Broce 1989, 275.)

Se, että Alice Gysbye ei kyennyt noudattamaan yhteisön häneen kohdistamia ulkoi-
sia – ja, ottaen hyvän kuoleman ideaalin suosion tuohon aikaan, epäilemättä myös 
hyvin sisäistettyjä – paineita kuolinvuoteellaan, ei tässä luennassa ole erityisen oleel-
lista.124 Alice on vain yksi monista, joiden kuolema on kuvattu aikalaisasiakirjoissa. 
Wunderli & Broce käyvät läpi joukon historiallisia, dokumentoituja kuolemia samalta 
ajalta. He osoittavat, kuinka kuolema onnistuttiin monesti suorittamaan enemmän 
tai vähemmän oppikirjamaisesti, oppikirjamaisuuden hyvinkin kirjaimellisessa mer-
kityksessä.125 Oleellista Alicen ja muiden tapauksessa on se, että usko hyvän kuoleman 
ideaalin vaikutusvoimaan ja siihen liittyvät kulttuuriset käytänteet olivat luonteeltaan 
tasa-arvoisia aikana, jolloin ihmisten välinen tasa-arvo oli kaikkea muuta kuin yleises-
ti hyväksytty normi. Asiaankuuluvaa on myös se, että jopa kuolemaantuomituilla ri-
kollisilla oli yhtäläinen mahdollisuus hallita kohtaloaan. Kuolemaantuomittu saattoi 
vielä mestauslavallakin osoittaa katumusta ja hurskautta. Näin hänen nähtiin yleen-
sä pelastavan sielunsa, ja joissakin harvoissa tapauksissa myös maallisen tuomiovallan 
alaisuuteen kuuluvan kehonsakin.126 Toisaalta hyvän kuoleman ideaali voidaan nähdä 

124 Wunderli & Broce ovat todella varovaisia siinä, etteivät tule esittäneeksi vahvaa tulkintaa aineis-
tostaan. Oxford English Dictionary listaa sanan seemingly merkitysulottuvuuteen sellaisia merkityksiä 
kuin ”fittingly, becomingly, to external appearance, apparently, So far as it appears from the evidence; so 
far as one can judge by circumstances.” Sanalla saatetaan viitata johonkin, joka on mahdollisesti (mutta 
ei välttämättä) vastakohtainen totuudelle. (Lähde: http://www.oed.com 26.5.2013.) Tämä sanavalin-
ta viestii historiantutkimukselle tyypillisistä retorisista keinoista, joiden avulla vähätellään tulkinnan 
merkitystä tutkimuksessa. Kuolinhetken tunteisiin ja toiveisiin keskittyvässä artikkelissa on mielestäni 
kuitenkin suorastaan asiaankuuluvaa paljastaa avoimesti oman tulkintansa väistämättömän subjektii-
vinen luonne. Tunteet, kuolema ja historiantutkimuksen subjektiivisuus, vrt. erit. Phillippy 2002, 1–14.
125 Ks. esim. John Burre -nimisen henkilön todistus James Monfordin kuolemasta (Wunderli & 
 Broce 1989, 269–270). Käyttäytyminen tiettyjen odotusten mukaisesti viimeisellä hetkellä saattoi jos-
kus johtaa jopa tuomitun armahtamiseen.
126 Aiheesta lisää, ks. esim. Jankofsky (1979) ja Sharpe (1985).
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myös käytänteenä, joka ylitti keskenään verisesti riitautuneiden uskontokuntien rajat 
ja teologisen hiustenhalkomisen pahimmat sudenkuopat; käytännön tasolla – joskaan, 
kuten jatkossa osoitan, ei itse ars moriendi -genren tasolla – se eli omaa elämäänsä, 
riippumatta siitä, mikä kulloinkin nähtiin viralliseksi kannaksi uskonnollisten auk-
toriteettien taholta: ”Belief in the Final Moment as a determinant for salvation runs 
counter to any accepted theology of salvation, either Catholic free-will, protestant de-
termination, or any Catholic/Protestant combination on the free will/predestination 
spectrum.” (Wunderli & Broce 1989, 261.)

Wunderlin ja Brocen hengessä voidaan siis todeta, että hyvän kuoleman ideaali oli 
tarjolla kaikille, jotka kokivat sen omassa elämässään ja kuolemassaan hyödylliseksi 
ja tärkeäksi. Mutta seuraavaksi esitän luennan, jossa nouseva individualismi nähdään 
astetta ongelmallisempana kysymyksenä. Tällaisessa luennassa historiantutkimuk-
sellista näkökulmaa on täydennettävä kirjallisuushistoriaa sivuavilla kulttuuripoeet-
tisilla pohdinnoilla. Sen sijaan, että arvottaisin individualismin yksinomaan positii-
visena asiana – mitä se yksilön omanarvontunnetta lisäävänä tekijänä tietenkin toki 
on – osoitan, millaisia ristipaineita uuden ajan alussa liittyi niihin käytänteisiin, jotka 
ohjasivat ihmisiä kasvavasti entisistä sosiaalista koherenssia painottavista yksilön eetti-
sen toimijuuden malleista kohti uudenlaisia käsitystapoja. Ylipäätäänkin tarkastellun 
ajankohdan yhteydessä voidaan todeta, että sosiaalisten roolien vaihtuessa asteittain 
kohti entistä liikkuvampia ja tavallaan siten minäkokemuksen tasolla myös entis-
tä keinotekoisempia minäkuvan muotoja, uudenlaiset ahdistuksen aiheet yleistyvät. 
Sanottu pätee itse asiassa niin modernisoituvaan elämään – kuin modernisoituvaan 
kuolemaankin. 

Englantilaisen kielipiirin yhteydessä kaikki tämä on erityisen hyvin esillä aivan 
tietyssä, tarkkaan rajatussa yhteydessä. Pureutumalla erääseen 1500-luvun fiktiiviseen 
tekstiin osoitan, miten uudenlaisten teologisten painotusten ja uudenlaisen yhteiskun-
nallisen tilanteen ristipaine synnytti aivan uudessa mittakaavassa myös sellaista identi-
teettien rakentumiseen liittyvää epätoivoa, joka voidaan nähdä suorana jatkumona 
entisiin saiturin representaatioihin, mutta joka myös alkoi purkaa saiturihahmon alun 
perin synnyttäneitä arvoasetelmia ja näkökantoja. Christopher Marlowen (1564–1693) 
luomassa fiktiossa – erityisesti renessanssitragediassa The Tragedy of Doctor Faustus127 
– yksilö on sekä entistä vapaampi, että ainakin henkilökohtaisen identiteetin tasolla 
entistä uhatumpi.

127 Kirjoitettu n. 1588. Kaikkien Marlowen näytelmien siteerausten lähteenä käytän kieliasultaan 
modernisoitua teosta Christopher Marlowe: The Complete Plays (2003). The Tragedy of Doctor Faustus 
on säilynyt kahtena toistaan poikkevana versiona. Käytän tämän tutkielman tarpeisiin näytelmän A-
versiota vuodelta 1604, joka löytyy vuoden 1616 B-version ohella jo yllä mainitusta teoksesta. Viittaan 
jatkossa Doctor Faustus -näytelmään lyhenteellä ”F.”
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4.1 Marlowe ja hänen Faustuksensa astuvat 
renessanssinäyttämölle

Edellisessä luvussa tarkastelin kuolemisen representoimista pääosin ei-kaupallisen 
myöhäiskeskiaikaisen teatteri-instituution parissa. Everyman-moraliteetin narratii-
vinen imu, kuten osoitin, perustui nimenomaan jaetulle kollektiiviselle tietämykselle 
kuolemisen taidon tärkeydestä. Myös renessanssiteatterin ammattilaiset tunsivat hy-
vin kyseenomaisen kulttuurisen käytänteen ja hyödynsivät sitä osana omaa tuotanto-
aan. Vaikkakin niiden herättämät reaktiot ihmisten mielissä saattoivat liittyä hyvin 
perustavanlaatuisiin olemassaolon kysymyksiin, uskonnollisen, esimodernin teatteri-
instituution tapauksessa tasapainottelu mahdollisimman selkeästi esitettyjen uskon-
nollisten opinkappaleiden ja esityksen kauppaamiseksi tarpeellisen viihdyttävyyden 
välillä jäsentyi näytelmän didaktisten päämäärien pohjalta. Renessanssinäytelmäkirjai-
lijat toimivat taas ammatissa, jonka häpeilemättömänä käyttövoimana olivat ihmisten 
tunteet sinällään. Rajoittavana tekijänä jälkimmäisessä tapauksessa oli lähinnä se, ettei 
sosiaalisia normeja rikottu liikaa, eikä esivaltaa kyseenlaistettu liian suoraan; myyvät 
aiheet toivat tuloja, mutta saattoivat myös johtaa teatterin sulkemiseen. Uuden kau-
pallisen teatterin välittömänä päämääränä oli kaupallisen voiton maksimointi yleisön 
tunteiden mahdollisimman onnistuneen manipuloinnin avulla. Siispä sellaisen henki-
lön työnä, joka tuotti käsikirjoituksia nousevan teatteri-instituution tarpeisiin, oli tun-
nustella luomiensa henkilöhahmojen ja juonikuvioidensa kautta yleisönsä mielihyvän, 
pelon, epätoivon ja innostuksen lähteitä ja muotoja. Sen tunteminen, mikä yleisössä sai 
aikaan kiinnostusta, oli elintärkeää. Mikä kiinnosti yleisöä heidän henkilökohtaisessa 
elämässään, mikä heidät sai kiihdyksiin, muodosti näytelmien ydinaineksen – kuten 
vaikkapa juuri kuolemiseen liittyvät pelot ja toiveet. 

Menestyvä näytelmäkirjailija joutui jo pelkästään oman toimeentulonsa puolesta 
tarkkailemaan herkeämättä, mikä sai ihmiset kiinnostumaan tai kauhistumaan. Se, 
mikä teatterin näyttämöllä esitettynä herätti voimakkaimman reaktion yleisön paris-
sa, myi. Pohtiessaan esimerkiksi renessanssiajan lääketieteen ja Shakespearen renes-
sanssiteatterin sukupuolirepresentaatioiden välistä suhdetta Stephen Greenblatt ei ole 
niinkään kiinnostunut siitä, kuinka hyvin näytelmäkirjailija tunsi oman aikansa lääke-
tieteen näkemykset ja diskurssit. Olivat nämä tälle tuttuja tai ei, tärkeämpää on havain-
noida, kuinka Shakespeare hyödyntää niitä yleisiä puhetapoja, episteemejä ja trooppeja, 
jotka yhdistivät tuona aikana hyvin perustavanlaatuisella tavalla kaikkia aikakauden 
ihmisiä ja sukupuolisuutta koskevia keskusteluja: 

Shakespeare’s knowledge about medical science is not the important issue here. The 
relation I wish to establish between medical and theatrical practice is not one of cause 
or effect or source and literary realization. We are dealing with a shared code, a set of 
interlocking tropes and similitudes that function not only as the objects but as the 
conditions of representation. […] [S]exuality is itself a network of historically contingent 
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figures that constitute the culture’s categorical understanding of erotic experience. These 
figures function as modes of translation between distinct social discourses, channels 
through which the shared commotion of sexual excitement circulates. (Greenblatt 
1988, 86–87.) 

Näiden tietämistä ja ymmärryskykyä ylipäätään jäsentävien, historia- ja kulttuurisi-
donnaisten lainalaisuuksien tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi jokin ”myy” tiet-
tynä aikana ja tietyssä paikassa, sekä kaupallisesti että termin puhuttelevuutta koros-
tavassa merkityksessä. Se auttaa myös ymmärtämään jo kadonnutta ymmärrystä siitä, 
miksi jokin kontingentti ja mahdollisesti lukijalle itselleen varsin merkityksetön asia 
saattaa tietyssä yhteydessä ja tietylle yhteisölle olla hyvinkin ”iso juttu” ja miksi siihen 
valituissa kulttuurituotteissa kiinnitetään niin suurta huomiota. Tässä tutkielmassa 
liitän tietenkin tämän yleisen kulttuuripoeettisen työkalun, puhuttelevuuden tarkas-
teluperspektiivin, systemaattisesti tiettyihin teemoihin. Sanottu pätee seksuaalisuuden 
ja sukupuoli-identiteettien kulttuuristen muotojen, niiden puhuttelevuuden ja tabujen 
ohella yhtä hyvin myös kuolemaa koskevaan, historiallisesti kontingenttiin tietämyk-
seen. Myös tämä tieto kiertää toisenlaisena energiana sosiokulttuurisessa todellisuu-
dessa, tuottaen sekä tiettyjä tunteita että myös aihetta käsitteleviä kulttuurituotteita, 
etenkin tietenkin fiktiota. Vaikka kumpikin seikka, sekä ihmisen seksuaalisuus ja kuo-
levaisuus, säätelee ihmisten toimintaa symbolisesti myös varsinaisten biologisten tar-
peiden ja pakkojen ulkopuolella, kyse on muustakin. Kyse on yhteisöllisestä tai oikeas-
taan – vakiintunutta kulttuuripoeettista termiä käyttääkseni – sosiaalisesta energiasta 
(social energy). On kuitenkin huomattava, että tässä tutkielmassa valitun sosiaalisen 
energian viimekätisenä synnyttäjänä ei ole esimerkiksi ihmisen libido ja sen yhteisöl-
liset kontrollointipyrkimykset myös tietämisen muotojen kautta (kuten välittömästi 
edellä siteeratun artikkelin yhteydessä), vaan eksistentiaalinen ahdistus ja sen yhteisöl-
liset kontrollointipyrkimykset. Yhteisö sekä pyrkii säätelemään, että on loputtoman 
kiinnostunut kuolemasta. Kuoleman merkityksellistäminen on samanaikaisesti sekä 
tämän hajottavan voiman symbolista säätelemistä että sen muokkaamista tajuttavaan 
muotoon – ja jopa tietyissä muodoissa silkkaa ajanviihdettä. Tärkeää ei kuitenkaan ole 
tarkastella kuolemaa sinällään, vaan kuoleman roolia osana intertekstuaalisia prosesse-
ja ja historiasidonnaisia lainalaisuuksia. 

Etsiessään myyviä aiheita Christopher Marlowe tarttui toistuvasti myös elämän 
päättymisen kysymyksiin. Hän kuljetti katsojansa paholaisten riivaamille kuolinvuo-
teille, kidutuskammioihin, sotatantereille, paljastaen mitä hätkähdyttävimpiä näkymiä 
kerta toisensa jälkeen. Ylipäätäänkin juuri tätä skandaalinkäryistä kirjailijaa voi pitää 
erityisen uhkarohkeana ja hyvin menestyneenä uuden instituution toimijana. Marlo-
wea ja hänen huikenteleva tuotantonsa näyttävät kiehtoneen aikalaisten mieliä hyvin 
paljon. Vaikka näytelmäkirjailijan henkilökohtaisesta elämästä tiedetään harmittavan 
vähän, hän on kuitenkin kiistämättä kaikkein kiehtovin hahmo renessanssienglannin 
kirjallisella näyttämöllä. Vähemmän kriittisesti tarkasteltuna on helppo nähdä nuore-
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na kuolleen näytelmäkirjailijan oman, kapinallisen olemuksen heijastuksen monissa 
hänen kuuluisimmissa ja dramaattisimmissa hahmoissaan: Faustuksen levottomuudes-
sa, loppuun asti täysillä eteenpäin jyräävässä Tamburlaine-valloittajassa, miesrakkautta 
suosivassa Edvard toisessa ja ikuisesti juonia punovassa saiturissa, Barabas-juutalaises-
sa. Eikä romanttisen kapinallisen sankarileimaa vähennä suinkaan Marlowen legen-
daarinen ja legendoja synnyttänyt, väkivaltainen kuolema 29-vuotiaana. Veriteon voi 
nähdä kiteyttävän jotakin oleellista sekä Marlowen luonteesta että myös siitä urasta, 
jolle hän oli elämässään antautunut. Omana aikanaan, kuten myöhemminkin, häntä 
on pidetty intellektuaalisena kuuseen kurkottelijana. Häntä on pidetty ainutlaatuise-
na mutta ei välttämättä esikuvallisena henkilönä, joka Ikaroksen tavoin tähtää ehkä 
liiankin kor keal le ja tavoittelee taivaita, mutta sortuu lopulta kuitenkin omiin puuttei-
siinsa. Tällaisen tutun kuvaston kautta tarkasteltuna unohtuu tietenkin helposti se, 
että hänellä oli myös suorastaan taiturimainen kyky vangita tuotannollaan aikalaisten 
huomio.

Marlowelle, suutarin pojalle, näyttää karttuneen tavallista huomattavasti laajem-
paa kokemusta oman aikakautensa yhteiskunnasta. Canterburysta lähtöisin oleva 
köyhä näytelmäkirjailija opiskeli Cambridgessa stipendin turvin ja näyttää ryhty-
neen tämän jälkeen niinkin vaihteleviin toimiin kuin kääntäjän uralle, runoilijaksi, 
näytelmäkirjailijaksi, mutta myös väärentäjäksi ja vakoojan töihin. Hän kuului siihen 
korkeasti koulutettuun, mutta sosiaalisten lähtökohtiensa vuoksi yliopistovirkoihin 
pääosin kelpaamattomaan joukkoon, joka oli tuomittu kiertämään Elisabetin aikais-
ta yhteiskuntaa työtilaisuudesta toiseen, etsien rahoitusta ja suojelijoita usein hyvin-
kin poliittisesti huonomaineisten mesenaattien taholta. Marlowen elämä, kuten hänen 
kuolemansakin, on herättänyt ihmisissä ristiriitaisia tunteita kautta aikojen. Thomas 
Kyd (1558–1594), Marlowen asuintoveri ja The Spanish Tragedy -näytelmän kirjoittaja, 
oli sekä hyvin kiintynyt näytelmäkirjailijaan että myös kateellinen tälle ja vihamieli-
nen tätä kohtaan. Samoin on Marlowea The Jew of Malta -näytelmän kirjoittamisessa 
avustaneen Thomas Nashen (1567–1601) laita. Kun näytelmäkirjailijaan vihamielises-
ti suhtautuvat tahot hyökkäsivät tätä nuorta nousukasta vastaan, he kuvasivat tämän 
salakavalalla tavalla viehättäväksi. Samalla häneen kuitenkin liitettiin räävittömiä, 
jopa demonisia piirteitä; hänet kuvattiin mieheksi, joka ei kunnioita mitään eikä osaa 
arvostaa niitä asioita, joiden varaan ihmisen elämä ja yhteiskunta tuohon aikaan raken-
tui. Tämä olikin epäilemättä totta, ainakin tiettyyn rajaan saakka. ”I count religion 
but a childish toy, / And hold there is no sin but ignorance.” (Prologi, rivit 14–15.) 
Huikentelevaiset sanat ovat johdannon kyyniseltä Machevil-henkilöhahmolta The Jew 
of Malta -näytelmästä (n. 1589–1590), mutta niistä tuntuu kaikuvan kirjailijan oma 
näkemys maailmasta. On kuin Marlowe purkaisi mahdollista illuusioiden menetyksen 
tunnettaan – suorastaan eksistentiaalisiin mittoihin yltävää pettymystä ja yhtäaikaista 
loukatun ylpeyden lietsomaa uhmaa – uhitteleviin säkeisiinsä. 
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Kuten aikalaisiaan, Marlowen ristiriitainen hahmo kiehtoo myös seurannei-
ta sukupolvia. Christopher Marlowea koskevat löydökset ovatkin tuottaneet jotkin 
1900-lopun mielenkiintoisimmista kirjallisuustieteellisistä töistä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi jo klassikoksi luettava John Bakelessin laaja, kahdessa osassa julkaistu ja valtavan 
määrän dokumentaarista aineistoa sisältävä Tragical History of  Christopher Marlowe 
(1942 – teoksen nimi on parafraasi Faustus-näytelmän nimestä), Leslie Hotsonin 
uraauurtavan teos The Death of Christopher Marlowe (1925), sekä Charles Nichollin 
palkittu rekonstruktio elisabethinaikaisesta vakoilutoiminnasta, The Reckoning (1985) 
– nostaakseni esiin vain muutamia keskeisiä teoksia laajasta Marlowe-korpuksesta, 
mainitsematta tässä yhteydessä sen kummemmin alati karttuvaa, kirjailijaa koskevaa 
fiktiivistä aineistoa kuten Marlowe-dekkareita. Jo johdannossa olen sivunnut Stephen 
Greenblattin ajatuksia Marlowesta; kulttuuripoeettisluontoisen Marlowe-tutkimuk-
sen yhteydessä on lisäksi nostettava esiin jo edelläkin mainittu David Riggsin The 
World of Christopher Marlowe (2004). Riggsin teos tarjoaa paljon hyvin dokumen-
toitua tietoa, jos ei kirjailijan monilta osin hämärän peittoon jääneestä elämästä itses-
tään, niin ainakin niistä paikoista ja siitä ajasta, jossa Marlowe eli: Canterburysta ja 
Cambridgesta, Lontoon teatterimaailmasta, aikakauden uskonnollisesti ja intellektu-
aalisesti käymistilassa olevasta henkisestä ilmastosta sekä myös poliittisten salamurhi-
en ja terroritekojen varjomaailmasta, joka heijastui myös kirjailijan näytelmissä.128 

Liikkuvainen Marlowe, kaikessa omaksumiskykyisyydessään, sitoutumattomuu-
dessaan ja kyynisyydessään, näyttäytyy ennen kaikkea oudon modernina toimijana 
– etenkin kulttuuripoeettisesti tarkasteltuna. Kulttuuripoetiikka nimittäin tulkitsee 
uudelleen myös (renessanssi)humanistista yksilökäsitystä, osoittaen sen syntyprosessin 
liittyvän loppujen lopuksi myös eettisesti hyvin kyseenalaisiin kehityskulkuihin länsi-
maisessa kulttuurissa. Nimenomaan pinnallisuus nähdään modernisaation keskei-
senä psykologisena piirteenä. Mutta kuinka moderni Marlowe, joka eli vielä monissa 
suhteissa esimodernissa ympäristössä, sitten todellisuudessa oli? 

Kuten edellisessä pääluvussa jo esitettiin, kulttuuripoeetikot ovat ottaneet lähtökoh-
dakseen sen, että jopa ihmisen minuus, kokemus omasta itsestä, samoin eettistä toimi-
juutta koskevat lainalaisuudet, ovat kummatkin historiasidonnaisia konstruktioita; itse 
ihmisyys, myös eettisen toimijuuden merkityksessä, on perustavanlaatuisesti sidoksissa 
kulloiseenkin historialliseen ja kulttuuriseen ympäristöönsä. Tämä kulttuuripoetiikan 
propagoiman minän konstruktioluonteen teema on erityisen selkeästi esillä renessans-
siajan piirissä tehdyssä kulttuuripoeettisessa tutkimuksessa. Modernisaatiokehityksel-
le ominaisten, refleksiivisten, liikkuvien, erittäin sopeutuvien ja kulttuuripoeetikkojen 
mielestä myös näiden piirteiden kautta väistämättä myös hyvin pinnallisten minuus-
käsityksien kulttuurinen pohja nähdään syntyneen tuona aikakautena. Tutkiessaan 

128 Valtaisan Marlowe-korpuksen pinnallisen esittelyn yhteydessä lienee paikallaan mainita myös 
tätä keskustelua purkava, tasaisesti ansiokas artikkelikokoelma, jossa kirjailijaa tarkastellaan nimen-
omaan tekstuaalis-historiallisena konstruktiona. Ks. Downie Parnell (toim.), Constructing Christopher 
Marlowe (2000). 
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tämänkaltaisia minuuskäsityksiä tutkija asettuu väistämättä neuvottelevaan suhtee-
seen sekä valitun aikakauden kanssa että myös oman minäkuvansa kanssa:

We continue to see in the Renaissance the shaping of crucial aspects of our sense of self 
and society and the natural world, but we have become uneasy about the whole way of 
constituting reality. Above all, perhaps, we sense that the culture to which we are as 
profoundly attached as our face is to ours skull is nonetheless a construct, a thing made, 
as temporary, time-conditioned, and contingent as those vast European empires from 
whose power Freud drew his image of repression. We sense too that we are situated at 
the close of the cultural movement initiated in the Renaissance and that the places in 
which our social and psychological world seems to be cracking apart are those structural 
joints visible when it was first constructed. (Greenblatt 1984, 174–175.)

Modernin länsimaisen minuuden rakenneluonne näyttäytyy parhaiten niissä vaiheissa, 
joissa se on joko vasta syntymässä – renessanssi, uuden ajan alku –, tai jossa se on jo osit-
tain hajoamassa.129 Jälkimmäisenä mainittu tarkoittaa tietenkin sitä myöhäismodernia 
maailmaa, jossa kulttuuripoeetikko on osallisena ja josta hänen identiteettinsäkin ra-
kenteet ovat peräisin. Tässä tutkielmassa tulkitsen tätä jatkumoa erityisesti fiktion ja 
sen tuottajien kautta, alkaen Christopher Marlowesta ja hänen Faustuksestaan – mut-
ta palaan tutkimusprosessin myötä kerta toisensa jälkeen ainakin implisiittisesti myös 
omaan itseeni, omiin maailman hahmottamisen ja arvottamisen tapoihini. Mutta sa-
malla juuri Marlowen yhteydessä on tiedostettava ne vaarat, joita hänen kirjailijami-
nänsä analysointiin liittyy. Tiedämme nimittäin hänestä hyvin vähän ja toisaalta Mar-
lowen analysoinnilla on takanaan pitkä, sinällään tätä menneisyyden hahmoa värittävä 
historiansa.

Peruuttamattomasti pinnallisista minuuksista sanottu liittyy myös siihen, 
miten lähestymistavassa ymmärretään tekstin tuottaja. Tekijyyskin elää, neuvotte-
lee ja mukautuu vielä kauan kirjailijan itsensä kuoleman jälkeen. Mikään teos ei ole 
kulttuuripoetiikassa koskaan pelkkä yksittäisen toimijan pyrkimysten ja toimien 
kokonaissumma – vaan huomattavasti enemmän. Tekijyydellä on toki sijansa; esimer-
kiksi sellaisen historiallisen toimijan kuten Christopher Marlowe, Charles Dickens, 
William Golding tai Don DeLillo keskeinen osuus, persoonallinen vaikutus ja yksilöl-
liset taidot osana valitun tekstin tuottamista myönnetään. Mutta kuten David Riggs, 
yksi nykyhetken johtavista Marlowe-tutkijoista, on varsin osuvasti todennut tutkimus-
kohteestaan teoksessa The World of Christopher Marlowe (2004): ”The strong-minded 

129 On kuitenkin ehkä paikallaan puhua hajoamisen sijasta eräänlaisesta näennäisen vapaasta tilasta, 
johon yksilö on lopulta päätynyt (ajautunut?) minää rajoittavien instituutioiden rapautumisen myötä 
– tai Foucault’n hengessä, niistä hyvin sisäistetyistä ja siten jo hyvin pitkälle näkymättömiksi muuttu-
neista valtarakenteista, jotka mahdollistavat yhteiskunnallisten tuotantosuhteiden ylläpidon ja kulttuu-
risen merkityksenannon jatkuvuuden länsimaisen kulttuurin tässä vaiheessa. Erityisesti tämä liitetään 
tämän tutkielman yhteydessä konsumerismiin ja sen kritiikkiin. Tällainen vapaus merkityksellistyy hy-
vin kapea-alaisesti. Raja-aidat ovat kuitenkin siksi niin huomaamattomia, että ne ovat itse asiassa lähes 
paradigmaattisia eli jo vapauskäsitys itsessään toimii eräänlaisena häkkinä. Ks. myös luku seitsemän. 
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protagonist of traditional literary biography appears on a regular basis in the pages that 
follow, but always with reference to the world around him.” (Riggs 2004, 5.) Tämä 
kulttuuripoeettishenkinen formulointi kuvaa hyvin sitä tapaa, jolla tässä tutkielmassa 
analysoin kaikkia valitsemiani auktoreita. Erityisen osuva se on itsellänikin tietenkin 
juuri Christopher Marlowen yhteydessä, joka jätti tuotantoaan lukuun ottamatta vain 
hyvin vähän historiallisia jälkiä itsestään – minkä Riggs myös tarkentaa:

He is an irretrievably textual being. […] In place of Marlowe’s absent authorial psyche, I 
describe the culture that created the wayward master lurking in the archives. Although 
my story […] traces the course of Marlowe’s personal history, it focuses on the institutions 
– city, church, grammar school, university, secret service and public playhouse – that 
taught Christopher Marlowe what transgression was. (Ibid., 4–5.)

Fiktion ohella myös menneisyyden toimijasta muodostettu kirjailijakuva on teksti, jota 
ovat muokanneet alkuperäisyhteyden instituutiot, arvot ja asenteet – mutta myös yhtä 
lailla myöhemmät käyttö- ja tulkintayhteydet. Näin ollen, siinä vaiheessa kun lukija 
kohtaa valitun tekstin, tämä teksti on ottanut jo kantaakseen merkityksiä sekä sen 
varsinaisesta luomisprosessista että myös aiemmista vastaanottotapahtumista. Nämä 
kaksi prosessia ovat vaikeita edes erottaa toisistaan. Tekstin liikkuessa sukupolvien, 
aikakausien ja jopa kulttuurien lävitse se absorboi samalla vaikutteita sieltä täältä – ku-
ten esimerkiksi Marlowen tekstit, ja Marlowe itse (jälkimmäinen meille periytyneenä 
viktoriaanisena, romanttishenkisenä ja siten osittain varhaiselle uudelle ajalle epätyy-
pillisenä) tekstinä. Täten kukin teksti on sekoitus hyvinkin erilaisia vaikutteita ja mer-
kityksiä. Tekstien liikkuessa taholta toiselle, niitä editoitaessa tai käännettäessä, niitä 
muokataan kerta toisensa jälkeen uudelleen ja niitä koskevista merkityksistä käydään 
jatkuvia neuvotteluja. Lopulta näiden vaihtojen kompleksinen kokonaisuus kattaa laa-
joja tekstin tuottamista ja tulkintaa koskevia, erilaista ihmisistä, ajoista, paikoista, ja 
kulttuureista muodostuvia verkostoja. Tuotannon subjektiivisuus liittyy enemmän tai 
vähemmän saumattomasti vastaanottoa koskevaan subjektiivisuuteen. Tämä hämär-
tyminen ei ainoastaan tee mahdottomaksi vetää tarkkaa rajaa tekstin tuottamisen ja 
vastaanoton sekä menneisyyden ja nykyisyyden välille. Myös tekstin ja lukijan välinen 
raja hämärtyy. Siten esimerkiksi Riggs, purkaessaan Marlowen persoonaan pitkään lii-
tettyjä, viktoriaaniselta aikakaudelta peräisin olevia sitkeähenkisiä oletuksia radikaalil-
la uudelleentulkinnallaan, kuvaa väistämättä myös itseään ja omaa akateemista ilmas-
toaan. Tutkimuskohteen riisuminen ei poista siitä kerroksia – vaan lisää niitä. Näin 
tapahtuu, oli teoksessa The World of Christopher Marlowe esitetty uusi tulkinta, uusi 
paluu ”autenttisuuteen” kuinka oivaltava tahansa. Ehkäpä onkin siis parempi jättää jo 
kauan sitten maatuneen renessanssikirjailijan psyyken syväluotaamisyritykset sikseen 
ja keskittyä hänen jälkeensä jättämiin teksteihin ja niissä kuvattuihin fiktiivisiin per-
soonallisuuksiin – ja lähestyä kysymystä näytelmäkirjailijan moderneista piirteistä tätä 
kautta. 
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Olen jo maininnut muutamia Marlowen kuuluisimmista henkilöhahmoista. 
Marlowen kautta aikojen maineikkain näytelmä on eittämättä tässä luvussa erityisen 
keskeinen The Tragedy of Doctor Faustus. Mutta aikalaisyleisölle Marlowe oli ennen 
kaikkea kahden Tamburlaine-näytelmän kirjoittaja (ensimmäinen osa n. 1587, toinen 
1588). Tamburlainen esikuvana oli väljästi aasialainen sotaherra Tīmūr bin Taraghay 
Barlas (1336–1405).130 Hänen kauttaan Marlowe kuitenkin kuvaa pikemminkin 
oman aikakautensa poliittista macchiavellianismia ja esittelee reaalipolitiikan moraa-
littomuutta. Marlowen itämainen sotaherra-nousukas on häikäilemätön hirviö, jolle 
pohdinnat oikeasta ja väärästä ovat merkityksettömiä hänen verisellä tiellään lopul-
liseen, vertaansa vailla olevaan maineeseen ja kunniaan. Siinä missä myöhäiskeskiai-
kaisissa moraliteeteissa tämänpuoleinen menestys osoittautuu lopulta katoavaksi, tässä 
näytelmässä maailma kuuluu lopultakin niille, joilla on rohkeutta sen anastamiseen. 
Lopulta Tamburlaine jopa kuolee pakanallisen uljaasti ja pelotta, ihaillen kartaltaan 
valloituksiaan ja harmitellen vain sitä, ettei ole ehtinyt valloittaa koko maailmaa (ks. 
Tamburlaine the Great, V. näytös, 3. ja viimeinen kohtaus) – tekijöitä, jotka asettuvat 
hyvän kuoleman kristillistä mallia vastaan tavalla, joka varmastikaan ei jäänyt kauhis-
televalta aikalaisyleisöltä huomiotta.

Siinä missä vieraiden maiden eksotiikan kulisseihin ja siten eletystä arjesta varsin 
kauas sijoitettu Tamburlaine, paimenpojasta hirmuhallitsijaksi etenevä nousukas 
luottaa aseisiin ja valtaan, pohjoiseurooppalaiseen akateemiseen maailmaan juurru-
tettu Faustus keplottelee tiensä maanpäällisessä maailmassa taikuuden ja juonien 
avulla. Juonittelu jää kuitenkin jollakin tapaa epätäydelliseksi, ja tämä tekee päähen-
kilöstä ensisijaisesti traagisen hahmon. Faustus on tarina oppineesta, joka myy sielunsa 
paholaiselle, mutta ei oikeastaan tiedä, mitä tekisi kaikella sillä tiedolla ja niillä voimilla, 
jotka hän tässä kaupassa saavuttaa. David Riggs on tulkinnut Faustuksen hahmoa tätä 
kautta hyvin mielenkiintoisesti, liittämällä fiktiivisen oppineen tekijänsä välittömästi 
kokemaan todellisuuteen. Riggs liittää saksalaisen taikurin hahmon siihen englantilai-
sen reformaation jälkeisen yliopistomaailman suurten lupausten ja vähintäänkin yhtä 
suurten pettymysten maailmaan, jossa alhaisista lähtökohdista alettu sosiaalinen liike 
ylöspäin saattoi niin kovin helposti osoittautua pelkäksi illuusioksi. Kuten Faustus, 
myös 

Marlowe lived by it. He formed strong personal attachments to stories about poverty, 
poetry, and social mobility. […] Although the devil agrees to grant Dr Faustus’s every 
wish for twenty-four years, the lowly scholar cannot see beyond his bookish existence; he 
does not know what to ask for. […] The story of Marlowe’s life follows the same trajectory. 

130 Suomen kielessä Timur (tai Tīmūr) on tyypillisin muoto, mutta tämä historiallinen henkilö tun-
netaan meillä myös nimillä Timur, Temur, Taimur, Tamerlane tai – aivan samoin kuin valitun eng-
lanninkielisen renessanssitragedian yhteydessä – muodossa Tamburlaine. Olen säilyttänyt Marlowen 
alkuperäisen muotoilun, sillä viittaan ensisijaisesti näytelmän henkilöön enkä hänen historialliseen 
esikuvaansa. 
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Poetry raises him up out of obscurity, but it cannot deliver him into prosperity. (Riggs 
2004, 59–60, ks. ylipäätäänkin ibid., 44–61.) 

Marlowe tuotantoineen on tässä luennassa suorastaan kulttuuripoeettinen malliesi-
merkki moderniin sosiaaliseen kiertoon ja minän muokkaamisen tekniikoihin liitty-
vistä ahdistavista tekijöistä. ”The worst cases of all were young men like Christopher 
Marlowe, who received their BA and MA degrees, but still proved unable, or unwilling, 
to fill a respectable place in society.” (Ibid., 61.) Niiden osaksi, joilta puuttui tarvittavat 
suhteet tai tarpeeksi ylhäinen tausta, saattoi koitua elämä yhteiskunnan marginaaleissa 
vailla sen kummempia lojaalisuuden siteitä, yhdistyneenä akuuttiin tietämykseen vallit-
sevan järjestyksen ideologisista ja poliittisista rakennusaineista. Kyse oli tiedosta ilman 
lojaalisuutta, ymmärryksestä ilman arvoja, liikkeestä ilman vakaata suuntaa – sanalla 
sanoen vapaasta keinotteluista hyvinkin autonomisten, jopa solipsististen päämäärien 
hyväksi. Etenkin teatteri-instituution tarpeisiin hyödynnettynä tällainen yhdistelmä 
oli hyvin räjähdysaltis.

4.2 Faustus tiedollisena saiturina

Kuten moneen kertaan tutkimuksessa on osoitettu, Doctor Faustus sekä lainaa suoraan 
perinteisemmästä draamaperinteestä että ylittää sen. Tiukan genreluokittelun tasolla 
se voitaisiin nähdä moraliteettina niin juonellisesti kuin aiheensakin vuoksi. Mutta sa-
malla se on eräänlainen ”varjomoraliteetti”. (Vrt. esim. Spinrad 1987, 147.) Näytelmä 
kertoo perinteisen tarinan lankeamisen vaaroista negatiivisen esimerkin kautta, vaih-
taen näkökulman didaktisesta ja yleisestä yksityiseen, skandaalihakuiseen perspektii-
viin. Tästä syystä, ja ylipäätäänkin Marlowen tuotannon yleisestä kyynisyydestä joh-
tuen, näytelmä on perinteisesti nähty tavalla tai toisella jumalattomana, tai ainakin 
jollakin tavalla vihamielisenä aikakautensa uskonnolliselle ajattelulle. Tässä onkin 
tiettyä perää, ainakin tiettyyn rajaan saakka. Marlowe tunsi hyvin protestantismin 
maaston ja sen sudenkuopat, eikä varjellut yleisöään jälkimmäisiltä. Päinvastoin hän 
nosti esiin, kuten jatkossa näytän, sen pahimmat kipukohdat. Huomionarvoista on ni-
menomaan moraliteetista henkivä teologian tuntemus sinällään – sen räävittömyyskin 
on hyvin kultivoitunutta.

Faustusta voidaan toki lukea renessanssiajan ”ortodoksisen kristinuskon taustaa 
vasten,” kuten esimerkiksi Robert Ornstein tekee näytelmän teologisessa analyysis-
saan (Ornstein 1968, 1378–1385).131 Tässä luennassa näytelmä täyttää ajankohtansa 
uskonnollisten auktoriteettien, nousevan ja itsenäisen Englannin kirkon, esittämän 
ortodoksisuuden vaatimukset (siinä määrin kun tässä vaiheessa edes voidaan puhua 
yhtenäisestä, kontekstinomaisesta uudesta järjestelmästä). Ornstein kuitenkin mainit-

131 Ortodoksisuuteen liittyen ks. erit. Ornstein 1968, 1379, 1383, sekä alaviite 19 sivulla 1383. 
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see artikkelissaan katolisen uskon vain kerran, eikä viittaa esimerkiksi reformaatioon 
sanallakaan. Kristinusko on hänen käsittelyssään eräänlainen muuttumaton taustaver-
ho, jonka keskeinen osa koostuu ajattomista opinkappaleista. Todellisuudessa tämän 
varjomoraliteetin näytelmän suhde teologiaan on kaikkea muuta kuin selkeä – eikä 
vähiten siksi, että Marlowe on huomioinut näytelmässään tarkkaan ne kiistanalai-
suudet ja kuohunnan, jotka liittyvät pelastuksen ja kuolemisen välisiin suhteisiin ja 
laajemmin protestantismin nousuun liittyviin sosiokulttuurisiin ongelmiin näytelmän 
kirjoittamisajankohtana. Nimenomaan tähän neuvotteluun – kirjoittajan kykyyn sekä 
hyödyntää tietyt opinkappaleet että myös saattaa ne epämiellyttävään valoon – keski-
tyn jatkossa.

Näytelmän välitöntä luontiajankohtaa, varhaismodernia Englantia, luonnehti 
hengellinen hajaannus. Teoksessaan Issues of Death: Mortality and Identity in English 
Renaissance Tragedy (1997) Michael Neill toteaakin kuvaavasti, että kyseinen näytelmä 
on luettavissa oikeastaan suoranaisena hyökkäyksenä tiettyjä uskonnollisia tendensse-
jä vastaan. Muiden renessanssitragedioiden tavoin se tarkasteli kriittisesti perinteisen 
kiirastuliopin ympärille rakennetun symbolisen järjestelmän purkamisen aiheuttamaa 
akuuttia tyhjiötä:

Tragedy’s self-reflexive insistence upon its own ability to confer ‘noble memory’ on its 
heroes […] needs to be understood in terms of a wider preoccupation with the importance 
of remembrance in a culture forced to device new ways of accommodating itself to the 
experience of mortality: Crucial in exacerbating the anxieties attendant upon death and 
dying for most post-Reformation English people were the changes in religious practice 
that resulted from the Protestant denial of purgatory. […] In Protestant churches this 
liturgy of remembrances fell abruptly silent; and when it was no longer possible for the 
living to assist the dead by such pious interventions, then death became a more absolute 
annihilation than ever. Each individual’s death was now (as Doctor Faustus vividly 
demonstrates) a painfully private apocalypse, whose awful judgement could never be 
reversed. (Neill 1997, 38.)

Monet niistä perinteisistä keinoista, joiden varaan esimerkiksi edellisessä luvussa käsi-
telty Everyman rakentuu ja joilla englantilaiset olivat tottuneet neuvottelemaan kuo-
leman kanssa, olivat nyt kadonneet, tai ainakin julistettu laittomiksi valheiksi ilman 
korvaavaa oppijärjestelmää ja tällaiseen oppijärjestelmään erottamattomasti liittyviä 
sosiokulttuurisia käytänteitä. Kuolema oli hyvin lyhyessä ajassa muuttanut muotoaan 
täydellisesti (aivan toisin kuin mitä kuoleman länsimaisen kulttuurihistorian uranuur-
taja Philippe Ariès aikoinaan keskeisenä teesinään väitti – vertaa koko Marlowe-luvun 
alun lainaus). Uusi entistä ehdottomampi, varhaismoderni tuonpuoleisen tiekartta as-
karrutti mieliä, ja monet näkivät sen valheellisena. Toisaalta perinteistä katolistakin 
lähestymistapaa leimattiin auktoriteettien taholta innokkaasti valheeksi. Kuolemasta 
oli tullut vieras opillisesti, eikä entiseen verrattavissa olevaa, yleisesti uskottavaa keinoa 
neuvotella sen kanssa enää ollut – kiirastuli, reformaattoreiden sepitteeksi leimaama 
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puskurivyöhyke täydellisen pelastuksen ja täydellisen kadotuksen välimaastossa, oli 
joko kadonnut täysin, tai sitten siihen uskovien ei enää sopinut julkisesti tuoda näke-
myksiään esiin. Useimpien henkilökohtaiseen elämään uusi ehdottomuus sopi huonos-
ti. Lisäksi auktoriteetit uskonkiistan molemmin puolin kärsivät ennenäkemättömästä 
uskottavuuden puutteesta yleisessä epävarmuuden ilmapiirissä.132 

Ajankohdalle tässäkin suhteessa sopivasti, renessanssia niin keskeisesti määritte-
levän antiikki-innostuksen myötä näyttämöt vallannut tragedia lajityyppinä sovel-
tui hyvin sosiaalisen nousun ja sosiaalisen (mutta uskonkriisin kautta myös akuutin) 
tuhoutumisen aiheiden käsittelemiseen. Se käsitteli uusia pelkoja, myös kuolemanpe-
lon nousevia muotoja, nimenomaan simuloimalla niitä. Toisin sanoen niiden menes-
tyksen salaisuus oli se, että fiktion tasolla tragedia teki totta pahimmasta kuviteltavissa 
olevasta:

The psychological value of tragedy’s displays of agony, despair and ferocious self-assertion, 
one might argue, was that they provided audiences with a way of vicariously confronting 
the implications of their own mortality, by compelling them to rehearse and re-rehearse 
the encounter with death. Thus tragedy served, in a fashion that was inseparable alike 
from its didactic pretensions and its entertaining practice, both as an instrument for 
probing the painful mystery of ending, and as a vehicle of resistance to the leveling 
authority of death. (Neill 1997, 31.)

Siinä missä Tamburlaine haastaa perinteiset maalliset auktoriteetit omalla häikäile-
mättömän väkivaltaisella nousukkuudellaan, Faustus haastaa reformaatiota toteuttavi-
en tahojen rummuttaman uskonnollisen eetoksen – ja havainnollistaa, kuten jatkossa 
näytän, protestanttisen ajattelun sokeat pisteet oman loppunsa kautta. Marlowen mie-
likuvituksen kautta yleisölle tarjoutuu keino käsitellä uusia sekä nousevia sosiaalisia 
pelkoja että kuolemankulttuurin uusien muotojen synnyttämiä pelkoja. Tämän kaiken 
kirjailija toteuttaa näytelmissään hyvän maun rajoja hipoen, jopa ne uhkapelurimaises-
ti toisinaan ylittäen. 

Christopher Marlowea voidaan siis hyvällä syyllä pitää herkkävainuisena ja myös 
ammatillisiin riskinottoihin valmiina teatterimiehenä – symbolisella tasolla väkival-
taisena nousukkaana, kaupallisena ja ideologisena uhkapelurina sellaisessa sosiaalisessa 
todellisuudessa, jota määrittää nousevan kaupallisuuden ohella yhä enenevämmässä 
määrin muutoksen ja tähän liittyvä, epämääräisen uhan tunne. Hän tarkasteli tätä 
uhkaa monelta taholta – myös teologian. Mutta miten tämä kaikki edellä sanottu 
sitten liittyy kuolemisen ideaaleihin ja saiturin trooppiin? Marlowen Barabas, The Jew 
of Malta -näytelmän päähenkilö, on tietenkin hyvin tyypillinen saituri, mutta hän on 
jo näytelmän alussa merkitty juutalaisuutensa kautta pysyvästi ulkopuoliseksi. Tähän 
hahmoon katsojan ei ole edes tarkoitettu samastuvan. Barabaan hahmon toki täyttää 

132 Reformaation mukanaan tuomasta kuolemankulttuurin kriisistä, ks. esim. Cressy 1999 & 2000, 
Duffy 1992, Gittings 1988, Greenblatt 2001 ja Neill 1987.
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perinteiset saiturin tunnusmerkit, tavataanhan tämä jo näytelmän alussa kammiossaan 
laskemassa rikkauksiaan:

Bags of fiery opals, sapphires, amethysts,
Jacinths, hard topaz, grass-green emeralds,
Beauteous rubies, sparkling diamonds,
And seld-seen costly stones of so great price,
[…]
Infinite riches in a little room.
(The Jew of Malta näytös I, kohtaus 1, rivit 25–28, 37.)

Itse asiassa Barabas jopa ylittää perinteisen saiturin tunnusmerkit loputtomassa ener-
gisyydessään, epäinhimillisessä juonikkuudessaan ja vieteriukkomaisessa dynaami-
suudessaan sekä mielettömässä vihassaan tekopyhiä Maltan kristittyjä kohtaan. Hän-
tä tuntuu pikemminkin motivoivan viha ja yleinen tahto anarkiaan kuin vain oman 
rikkauden (tai edes statuksen tai vallan) kasaaminen. Barabaan hahmoon ei toisaalta 
myöskään sisälly pelastuksen ja kadotuksen kristillistä, moralisoivaa jännitettä. Tämä 
jännite on The Jew of Malta -näytelmässä muutenkin toissijainen. Onhan sen maail-
massa jokaisen henkilön motivaationa ainoastaan silmitön ahneus etniseen identiteet-
tiin ja (lähinnä pintapuoliseen) uskonnolliseen vakaumukseen katsomatta. Kuten jo 
ensimmäisen näytöksen ensimmäisessä kohtauksessa käy selkeästi ilmi, juutalainen on 
vain yksi lenkki kiertävän pääoman loputtomassa, maailmaa eteenpäin kiskovassa ket-
jussa. Tämän seikan kiteyttää hyvin Maltan kuvernöörin ja Callapinen välinen kursai-
lematon sanavaihto: ”What wind drives you thus to Malta road?” […] ”The wind that 
bloweth all the world besides; Desire of gold.” (The Jew of Malta näytös III, kohtaus 5, 
rivit 2–4.) Ihmisten toimintaa luonnehtii näytelmässä vaurauden kasaamisen kaiken 
moraalisen pohdinnan ohittava tarve ja pakko. Varhaisella uudella ajalla juutalaiset 
kauppiaat ja rahanlainaajat (sekä jopa kristityt koronkiskurit, jotka ammattinsa vuoksi 
olivat tuomittu yhteiskunnalliseen marginaaliin) edustivat valtavirran kristityille toki 
halveksittua toiseutta. Marlowe oli kuitenkin tietoinen koronkiskuriin liittyvien mie-
likuvien käyttämiseen liittyvästä poliittisesta ja taloudellisesta kaksinaamaisuudesta. 
Läpikyynisessä The Jew of Malta -näytelmässä hän käytännössä purki tätä dikotomiaa 
osoittamalla ahneuden yleisesti ja tasapuolisesti jaetuksi piirteeksi. Näin tekemällä hän 
hyökkäsi hyvin suorasukaisesti, joskin toki symbolisesti, maansa uskonnollista ja po-
liittista valtaeliittiä vastaan.

Barabas muistuttaa siis ilmiasultaan saituria, mutta ei pohjimmiltaan poikkea valta-
virrasta maailmassa, joka on ahneuden ja itsekkyyden läpäisemä. Faustus taas on saituri 
nimenomaan tiedollisesti, nimenomaan edellä kuvatussa musertavan kokemuksellises-
sa, aikalaisia enemmän tai vähemmän kollektiivisesti kuvaavassa hengessä. Kun hänet 
esitellään Barabasta vastaavalla tavalla Doctor Faustus -näytelmän (1588) alkukohta-
uksessa, opiskelemassa yksinään oppineen kammiossa, hän kasaa tietoa röykkiöihin. 
Faustus on kuitenkin täysin kyvytön ymmärtämään haalimansa tietovaraston todel-
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lista arvoa. Helposti sovellettavissa olevaa taikuutta lukuun ottamatta hän hylkääkin 
pian kaiken oppimansa:

Philosophy is odious and obscure;
Both law and physic is for petty wits;
Divinity is the basest of the three,
Unpleasant, harsh, contemptible, and vile.
‘Tis magic, magic that has ravished me.
(F., I, 108–112.)

Everyman-moraliteetissa jäljelle jää lopulta vain taivaallisen tiedon personifikaatio. 
Tämä tieto representoidaan ainoaksi asiaksi katoavassa maailmassa, johon kuolevainen 
voi tosissaan takertua. Marlowen Faustus taas hylkää ensimmäiseksi jumaluusopin, 
nimeten sen jopa muita tieteenaloja hyödyttömämmäksi. Edellä olen käsitellyt sitä, 
miten Alice Gysbyen kuolema merkityksellistettiin lähiyhteisön toimesta erittäin mer-
kittävänä tapahtumana – ja että ylipäätäänkin kuolemiseen suhtauduttiin asiapitoisis-
sa aikalaisteksteissä suurella, kirjaimellisesti kuolemanvakavalla mielenkiinnolla. Tätä 
vasten tarkasteltuna ei olekaan ihme, että yksi keskeisimmistä tällaisista aiheista myös 
1500-luvun loppupuolen lontoolaisella näyttämöllä oli kuoleminen ja kuolemiseen 
liittyvät odotukset, toiveet ja paineet. Se sosiaalinen energia, joka oli keräytynyt kuo-
lemisen maagiseksi uskotun hetken ympärille, tarjosi uskonnollisesta didaktisuudesta 
vapautetulle teatterille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia vanhoilla asetelmilla leik-
kimiseen. Toisaalta fiktiivisen opinkieltäjän tarina, kaikessa pelastumista ylipäätään 
koskevassa oikeaoppisuudessaan, kuvastaa yksilön kauhua uuden ehdottomamman 
kuoleman edessä – takertuuhan hän tarjolla oleviin sepitteisiin. Toisaalta Faustuksen 
tragedia kuvastaa myös reformaation aiheuttamaa kollektiivista kauhua. Oli ylipäätään 
epävarmaa, mihin vaihtoehtoon koko yhteisön olisi takerruttava pelastumisen nimissä.

On olemassa useita kuuluisia esimerkkejä tämän hysteerisyyttä hipovan, kuolemis-
ta kaikilta kanteilta töykkivän energian kaupallisesta hyödyntämisestä; esimerkiksi 
Shakespeare käytti sitä toistuvasti omassa työssään.133 Christopher Marlowen Doctor 
Faustus lienee kuitenkin kaikista parhain esimerkki sellaisesta englantilaisesta renes-
sanssinäytelmästä, jonka kantava voima rakennettiin alun perin hyvän kuoleman 
ideaalin kulttuurisen käytänteen yleisen tuntemuksen ja painoarvon varaan. Näytel-
män keskeinen jännite – päähenkilön esittämä avoin halveksunta taivaallista tietoa 
kohtaan ja toisaalta juonen edetessä yhä selkeämmin esiin nouseva Faustuksen epätoivo 
ja häilyvä halu parannukseen – perustuu juuri kyseisen ideaalin ja yleisön siihen liittä-
mien odotusten ja pelkojen kanssa leikittelylle. Kuten aikalaisyleisö hyvin ymmärsi, 
Faustus on nimenomaan tiedollinen saituri. Troopille perinteisen dynamiikan hengessä 
hän ei suinkaan sijoita tietoa tuottaviin projekteihin, vaan kasaa sitä yhteisöstä erillään, 

133 Shakespearen tavasta käsitellä kuolinhetkeä, ks. esim. Doebler (1967) ja Koller (1945). Hamlet ja 
kyseinen ideaali, ks. erit. Greenblatt (2001).
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tuomiten näin itsensä hedelmättömän takertumisen kautta auttamattomasti ulkopuo-
liseksi. Kuten edellä olen osoittanut, Jokamiehelle avautuu Tiedon kautta keino hajota 
maailmasta positiivisella tavalla. Marlowen traaginen päähenkilö taas etääntyy haali-
mansa kautta yhä kauemmas taivaasta. Faustuksen puutteellinen ymmärrys magiasta 
ja toisaalta usko muun tiedon käyttökelvottomuuteen hajottaa hänet tämänpuoleiseen 
maailmaan.

Mutta nyt saiturin trooppiin liittyy myös jotakin ennennäkemätöntä – oli kysees-
sä sitten Faustus tai Barabas, tämä hahmo on innokas poistumaan kammiostaan, ja 
osallistumaan tämänpuoleiseen maailmaan traditiolleen ennennäkemättömällä 
innokkuudella. Samalla kuitenkin koko tämänpuoleisesta maailmasta, siitä maailmas-
ta jossa Faustus levottomasti ja päämäärättömästi näyttämöllä vaeltaa, on tullut saitu-
rin kammio.

4.3 Faustuksen epäröinti ja uudet kuolemisen taidot

Edellä mainitsin, kuinka kuolemaan liittyvä sosiaalinen energia hyödynnettiin tark-
kaan renessanssinäyttämöllä. Mutta esimerkiksi Shakespeare ei rakentanut näytelmi-
ään hyvän kuoleman ideaalin varaan. Hänen tuotannossaan se oli pikemminkin yksi 
sivujuonne rikkaassa kudelmassa. Tässä suhteessa Shakespeare näyttääkin enemmän 
sitoutuneen nousevaan humanistiseen kuolemasuhteeseen, jossa kuoleman merkitys 
palautuu elettyyn elämään eikä päinvastoin. Ylipäätäänkin uudelle ajalle tultaessa pe-
rinteisempi ars-genre saa rinnalleen myös renessanssihenkisiä, antiikista inspiraationsa 
ammentavia uudenlaisia kuoleman oppaita ja kuolemaa käsittelevää yleistä tuotantoa – 
kirjallisuutta, jota Montaignen jälkeen olemme tottuneet nimittämään esseistiikaksi. 
Osa oli luonteeltaan uskonnollista, osa enemmänkin filosofista. Tässä yhteydessä on 
mainittava esimerkiksi hollantilainen renessanssifilosofi, humanisti, teologi ja kirjailija 
Erasmus Rotterdamilainen (n. 1466–1536), joka pyrki uudistamaan katolisen kirkon 
vanhentuneita opinkappaleita yhdistelemällä uudella tapaa kristillisyyttä antiikin si-
vistykselliseen perintöön. Hän kuitenkin kirjoitti kuoleman kohtaamisesta kuitenkin 
vielä varsin perinteisessä keskiaikaisessa hengessä, korostaen kuinka tärkeää sielun pe-
lastumisen kannalta on valmistautua kuolemaan.134 Erasmuksen teos De preparatione 
ad mortem (1534) ilmestyi aikanaan myös englanniksi nimellä Preparation to Deathe 
(1538). Kirjallisilta ansioiltaan se on vaikuttava ja aiempaan perinteeseen verrattuna 
kiinnostavan omakohtainenkin, muttei välttämättä muuten tuo traditioon mitään ra-
dikaalisti uutta. Toki huomiota on siirtymässä yleisemmän tendenssin mukaisesti itse 
kuolinhetken rituaaleista elinikäisen valmistautumisen tärkeyden korostamiseen (seik-
ka, joka uudelle ajalle tultaessa alkaa määrittää sattumoisin kasvavasti myös humanisti-
sista diskursseista vaikutteita keräävää saiturin trooppia).

134 Ks. esim. Atkinson (1980), 10–21.
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Kuolemaa käsittelevistä renessanssikirjailijoista puhuttaessa ei sovi tässä yhteydes-
sä ohittaa myöskään englantilaista kirkonmiestä ja humanistista oppinutta Thomas 
Lupsetia (n.1495–1530) ja hänen humanistista työtään The Waye of Dyenge Well (julk. 
1534/1538). Lupsetilla kristillinen humanismi yhdistyy jo sujuvasti Lucius Annaeus 
Seneca eli Seneca nuoremman (n. 4 eaa. – 65 jaa.) stoalaisiin moraalisiin ideaaleihin.135 
Itse asiassa Lupset näyttää arvostavan antiikin pakanallis-filosofisia kuoleman kohtaa-
misen tapoja enemmän kuin kristillistä perinnettä, nähden niiden integroimisen kuole-
misen taitoon välttämättömänä. Kuolemanpelko ja elämään kohdistuva kiintymys on 
kummatkin ymmärrettävä ennen kaikkea itsereflektiivisesti, järkeä apuna käyttäen, 
jotta ne voisi tarvittaessa voittaa. Kyseessä on ennen kaikkea tiedollinen ongelma, joka 
on mahdollista ratkaista käyttäen kriittistä harkintaa. Asiaankuuluvasti makaaberin 
tradition pateettinen, synkeä ja inhimillisiä voimavaroja vähättelevä esimoderni asenne 
hylätään. Viitaten Senecan kirjoituksiin De brevitate vitae ja Ad lucilium epistulae 
morales, LXXXII Lupset toteaa:

I fynde a lerned paynyme wrote that we shoulde nother care for lyfe by it selfe, nor yet for 
death by itself. He sayth that we sh[o]ulde care to lyue well and to dye well, and let lyfe 
and deathe passe without care, for lyfe is not good, but to lye well is good. If paynymes 
haue this ryghte consideration of lyfe and of death, what shame is hit for Christened 
men to care for death? Seing Christe, whose words can not but be true, so vehemently 
forbyddeth vs the same that paynymes sawe by reason to be done? (Atkinson 1992, 78.)

Stoalainen seesteinen ja samalla harkitsevan valpas elämänasenne mukautuu tässä 
osaksi uudenlaista kristillistä kuolemaneetosta. Pakanallinen järkiajattelu kohtaa kris-
tillisen armon käsitteen. On mukauduttava jumalalliseen tahtoon ja kohdattava mitä 
tuleman pitää tähän mukautumiseen liittyvällä itsekunnioituksella ja arvokkuudella – 
ja pelkäämättä loppuaan (vrt. myös ibid., 72). Ajatus näyttää otetun laajasti vastaan uu-
den antiikki-innostuksen myötä ja se muokkaa myös uskonnollisuuden uusia muotoja. 
Samalla painotus kuoleman kohtaamisesta akuuttina tilanteena siirtyy kohti kuoleman 
ja elämän kokonaisuuden itseensä sisällyttävää, laajempaa elämisen taitoa (ars vivendi). 
Kyse on uudenlaisesta, ehkäpä astetta modernimmasta ja ainakin entistä vapaammasta, 
maallista avoimesti syleilevästä ja tämänpuoleisessa toimimista korostavasta olemassa-
olon eetoksesta. 

Stoalaisuuden ohella toinen uuden ajan alussa kuolemasuhteeseen vaikuttaneis-
ta antiikin ajattelusuuntauksista oli tasapainoista elämää, harkittuja aistinautintoja 
sekä (jumalien ja kuoleman)pelosta pois opettelemista hahmotellut epikurolaisuus. 
Aikakauden mieliä kiihottaneen epikurolaisen opin, jossa kuolema nähdään sielun 
hajoamisena ja siten vapautuksena itsestä, tunsi Marlowekin muiden antiikkiharrasta-
jien ohella Titus Lucretius Caruksen (n. 99–55 eaa.) teoksen De rerum natura (n. 50 eaa., 
suom. Maailmankaikkeudesta) kautta. Kuuluisin uuden humanistisen, epikurolaisvai-

135 Humanismi ja Lupsetin The Waye of Dyenge Well, ks. myös Beaty 1970, 54–107.
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kutteisen kuolemasuhteen propagoijista on kuitenkin vapaamielisen katolinen Michel 
de Montaigne (1533–1592). Hänen vuosien 1570 ja 1592 välillä kirjoitettuun Essais-
kokoelmaan kuuluvaa esseetä ’Que philosopher c’est apprendre à mourir’ (Filosofointi 
on kuolemaan oppimista, 1572–1774) luetaan tyypillisesti renessanssihengen kuole-
masuhteen tyylipuhtaimpana edustajana. Esseen mukaan sellainen henkilö, joka on 
oppinut ennakoimaan oman kuolemansa sisällyttämällä sen omaan henkilökohtaiseen 
elämänfilosofiaansa, on vapaa kuolemanpelon orjuudesta. Pohjimmiltaan kuolemaa 
koskeva filosofia on kuitenkin tarpeellista vain siksi, että sen kautta voidaan ymmärtää 
kuoleman luonnollinen olemus.136 Tämän ymmärryksen saavutettuaan asian voikin jo 
heittää mielestään. Montaigne kuvaa elävästi, kuinka kaikenlainen kuolemiseen liitty-
vä melske, pateettiset rituaalit ja saattoväen hysteerisyys ovat pelottavampia kuin itse 
sinällään luonnollinen, loputtomasti toistuva poismeno:

I truly think it is those dreadful faces and trappings with which we surround it, that 
frighten us more than death itself: an entirely new way of living; the cries of mothers, 
wives, and children; the visits of people dazed and benumbed by grief; the presence of 
a number of pale and weeping servants; a darkened room; lighted candles; our bedside 
besieged by doctors and preachers; in short, everything horror and fright around us. 
There we are already shrouded and buried. Children fear even their friends when they 
see them masked, and so do we ours. We must strip the mask from things as well from 
persons; when it is off, we shall find beneath only the same death which a valet or a mere 
chambermaid passed through not long ago without fear. Happy the death that leaves no 
leisure for preparing such ceremonies! (Montaigne 2003, 81–82.)

Kuten johdannossa siteerattu Francis Bacon, myös hänen ranskalainen aikalaisensa, 
systemaattinen epäilijä, kaihtoi kaikenlaisia ylilyöntejä ja kiihkoilua kuoleman koh-
taamisessa. Elämässä tulisi keskittyä elämiseen, eikä kantaa turhaa huolta väistämät-
tömästä. Tämä etäisen älyllinen, sekulaari asenne kurottaa vahvasti jo uudenlaiseen, 
maalliseen keskittyvään maailmaan. 

Huolimatta antiikkiharrastuneisuudestaan ja laajasta sivistyksestään  Marlowe 
sivuuttaa Faustuksen yhteydessä täysin renessanssin synnyttämän uudenlaisen, 
humanistisen kuolemisen ja elämisen taidon – tai jopa hyökkää sitä vastaan myllä-
tessään aikansa pahimpia kuolemanpelkoja niiden pohjia myöden. Näytelmän helve-
tinkatkuisessa maailmassa ei ole sijaa tyynen, tasapainoisen, pohtivan ja sivistyneen 
kuoleman- ja elämänasenteen arvostamiselle – saati tarkkaan harkituille korulauseille. 
Pikemminkin jopa oppineisuus on tässä tylyssä, armottomassa maailmassa isku vasten 
kasvoja. ”His waxen wings did mount above his reach, / And melting heavens conspired 
his overthrow” (F.; Prologi, 21–22) – näillä sanoilla Chorus kuvailee Doctor Faustus 
-näytelmän nimihenkilön elämää ja kohtaloa aloituspuheenvuorossaan. Näytelmä 
tähtää alun esipuheesta lähtien vain yhteen pisteeseen. Yhtä varmasti kuin Ikaroksen 

136 Kyseessä viisauden laji, jonka Montaigne näkee Tolstoin tavoin olevan rahvaalle – tai venäläiskir-
jailijan yhteydessä maaseudun oppimattomille talonpojille – luontaista, vaistonvaraista.
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on pudottava korkeuksista, kuljettaa yltiöpäisen Faustuksen liikerata hänet viimeisel-
le tilinteolle, murhanhimoisten paholaisten valtaamalle kuolinvuoteelle. Sinetöityään 
sopimuksen Mefistoteles-paholaisen kanssa hänelle on annettu kaksikymmentänel-
jä vuotta aikaa elää. Tämän jälkeen Faustus noudetaan helvettiin ja hänen elämänsä 
päättyy. Oppineiden tovereidensa avusta ja hengellisestä tuesta huolimatta hän kuolee 
kuin ”helhounde”. Näytelmän edetessä ja vuosien kuluessa päähenkilö palaa tähän 
ajatukseen kaiken aikaa, se tekee myös hänen maanpäällisestä elämästään omanlaisen-
sa helvetin. Pintapuolisesti tarkastellen Faustus suhtautuu tulevaan näennäisen vaihte-
levasti. Välillä hän on epätoivoinen: ”[F]earful echoes thunders in mine ears: / ‘Faustus, 
thou art damned!”’ (F., VII, 20–21.) Usein hän vaikuttaa kuitenkin välinpitämättö-
mältä: ”Contrition, prayer, repentance – what of them?” (Ibid., V, 16.) 

Miten moinen mielialojen loputon vaihtelu on ymmärrettävä? Aikalaisteologia, 
jonka Marlowe tunsi syvällisesti omien opintojensa kautta, tarjoaa yhden näkökulman. 
Kuten Phoebe S. Spinrad on osoittanut, Marlowen yleisön tuntema, nousevan protes-
tanttisuuden jumaluusoppi oli pääsääntöisesti painottunut siten, että vaikka myöhäis-
keskiaikaiselle katolilaisuudelle niin keskeisen vapaan tahdon osuutta ei tahdottu täysin 
kieltääkään, painotus oli muuttunut huomattavasti esimerkiksi moraliteettien edusta-
masta, vapaata tahtoa propagoivasta näkökulmasta. Aiemmin oikein kuoleminen oli 
merkityksellistetty viime kädessä valinnaksi. Kuten ajankohdan saarnoista ilmenee, 
nyt katumuksenteolla oli entistä suurempi rooli. Yksilö oli ikään kuin entistä kauempa-
na kaikenlaisista varmuuksista, myös pelastumisensa suhteen. Tällä oli vaikutuksensa 
myös eettisen toimijuuden malleihin. Samalla yksilön turmeltuneisuudesta oli tullut 
niin suosittu aihe uskonnollisessa opetuksessa, että siihen liittyvä ajatus henkilökohtai-
sesta epätoivosta oli kasvanut ennennäkemättömiin mittoihin. Jean Calvinin (1509–
1564) hengessä alettiin kasvavasti nähdä, että hyvillä töillä ei ollut sinällään merki-
tystä, vaan ne olivat itsessään vain merkki Jumalan armosta. Lisäksi vaikka kristitty 
saattoi hetkellisesti vaipua epätoivoon pelastuksen mahdollisuudesta, itsessään toistuva 
epätoivon ilmaiseminen oli tulkittavaksi merkiksi siitä, ettei kyseinen taho kuulunut 
valittujen joukkoon. Epäröinnistä muodostui siten hyvin selkeä merkki kadotukses-
ta. Toki katumisella oli arvoa, mutta mitä useammin yksilö teki syntiä ja katui, sitä 
suuremmassa määrin tämä tulkittiin niin, ettei katumus ollut aitoa alun perinkään.137

Kalvinistinen predestinaatio-oppi muodosti kehämäisen, painajaismaisen logii-
kan. On olemassa katumukseen kyvyttömiä sieluja, ja mitä pidempään yksilö viivyttää 
yritystään katua, sitä selkeämmin hän vahvistaa kuuluvansa kadotettujen joukkoon. 
Kaiken kaikkiaan tämä kamppailu on entisistä ulkoisiin rituaaleihin vahvasti painot-

137 Calvinin vaikutus saarivaltion uskonnollisen ajattelun kehitykseen on tässä vaiheessa ohittama-
ton, mutta myös Martti Lutheria (1483–1656) tulkittiin Spinradin mukaan Englannissa vastaavassa 
hengessä: ”For someone already in the state of despair, which both Luther and Calvin had posited as the 
first step toward repentance, there is in fact very little way into that repentance except through an act of 
faith which the despairing are usually incapable—an emotional surge of assurance, or, in other words, a 
cessation of despair.” (Spinrad 1987, 153.)
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tuvista katumisen muodoista poiketen ulkopuolisille näkymätöntä. Kuten Englannissa 
reformaatiota toteuttavat teologit esittivät, esimerkiksi kuolevan ulkoisesta käytökses-
tä ei voinut vetää mitään pysyvää johtopäätöstä onnistuneesta kuolemasta. Todellinen 
lopputulos oli vain Jumalan – ja kuolleen itsensä – tiedossa. (Spinrad 1987, 143–161.) 
Vaikka alkuperäisen yleisön joukossa tuskin olisikaan ollut puhdasoppisia kalvinisteja 
(joiden usko kielsi tällaisessa teatterissa käynnin), Spinrad summaa, Marlowe kuiten-
kin puhutteli sellaista joukkoa, joka tunsi tämän uuden asetelman:

In this sense, Mephistophilis’s famous, ”Why, this is hell, nor I am out of it” (iii.77: 304) 
may stand as Faustus’s motto during life. His is a self-created hell, one in which he is 
never satisfied, because his refusal to accept his own limitations forces him, ironically, to 
accept the paltry rather than continue grappling unsuccessfully with the important. He 
will watch a pageant rather than explore on kai me on; and he will go to perdition rather 
than ask for help of God or man. He has been sinful and boastful; he has even been 
vindictive; but, above all, like so many tragic heroes before him, he has been colossally 
wasteful and catastrophically blind. (Ibid., 161.)

Klaustrofobinen, yksilöön itseensä kaiken palauttava logiikka on keskeinen osa niitä ta-
poja, joilla Faustuksen sisäistä elämää kuvataan juonen edetessä. Toisinaan näyttää jopa 
siltä, ettei Faustus edes usko omaan kadotukseensa. Näin on, vaikka kaikki tosi asiat 
puhuvat tätä mielipidettä vastaan, jopa Mefistoteles-paholaisen vakuutteluja myöten. 
Faustuksen ja Mefistoteleen välinen sananvaihto aiheesta on kuuluisa ja usein siteerat-
tu. Heti sen jälkeen kun parivaljakko on tehnyt sopimuksen teologian tohtorin sielusta, 
ja kun he ovat kohta kohdalta käyneet läpi sopimukseen liittyvät ehdot, Faustus toteaa 
rehvakkaasti: ”I think hell’s a fable.” (F., V.129.) Mefistoteles vastaa välittömästi: ”Ay, 
think so still, till experience change thy mind.” (F., V.130.) Lakoninen vastaus kiteyt-
tää hyvin sen, että näytelmän maailmaa määrittävät raskaat realiteetit, joita edes sieluja 
metsästävän Mefistoteleen ei tarvitse peitellä. Faustus ei kuitenkaan ole valmis hyväksy-
mään tai edes ajattelemaan asiaa. Jopa paholaisen esittelemän sopimusasiakirjan edessä 
hän jatkaa: ”Think’st thou that Faustus is so fond / To imagine that this life there is any 
pain? / Tush, these are trifles and mere old wive’s tales.” (F., V.135-7.) Kuten Marlowe-
tutkimuksessa on usein osoitettu, sanavaihto paljastaa kiteytetysti päähenkilön sokeu-
den, hänen vajavaisuutensa ja puutteellisuutensa. Mutta tällä on suora kytkentä myös 
Marlowen hyvin tuntemiin kalvinistisiin oppeihin. Faustuksen oma identiteetti, joka 
rakentuu renessanssinousukkaille niin tyypilliselle, jatkuvalle itseen ja omiin taitoihin 
vetoamiselle (selfassertion), on hänen pahin vihollisensa; minuudesta on tullut saiturin 
kadotukseen vievistä rikkauksista suurin. Avainkäsitteenä tässä yhteydessä on liialli-
nen, ja samanaikaisesti osittain illusorinen, sijoittaminen omaan itseen.

Edellä olen käsitellyt sitä, miten mahdollisimman suureen sosiaaliseen koheesioon – 
vaikkakaan ei missään nimessä yhteiskunnalliseen tasa-arvoon – pyrkivä myöhäiskes-
kiaikainen katolilaisuus hyväksyi ihmisen vajavaisuuden. Moraliteeteissa se itse asiassa 
merkityksellistettiin jopa kaikkien jakamana yksilön perustavanlaatuisena sokeutena: 
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esimerkiksi Castle of Perseverance -moraliteetissa koko ihmiskuntaa edustavan päähen-
kilön alttiutena seurata lähes sokeasti Maailman, Lihan ja Paholaisen houkutuksia. 
Aiemmin olen abstraktilla tasolla käsitellyt sitä, miten keskeisiä minuuden tekniikat 
eli omien elämäntapojen, käytöksen ja ajattelun muokkaaminen sosiaalisen pääoman 
maksimoimiseksi ovat nousevien modernien identiteettien rakentumisessa. Kirjal-
lisuuden kautta tämä näyttäytyy käytännössä. Reformaation myötä mannermaalta 
tuotettu kalvinismi toi kuitenkin tähän näkemykseen uuden vivahteen englantilaisessa 
teologiassa, samalla kun Marlowe, monialainen nousukas, oli mitä todennäköisimmin 
pakotettu omassa elämässään kohtaamaan sosiaaliseen nousuun liittyvien pyrkimysten 
väistämättömät sudenkuopat. Sanotun pohjalta on mielenkiintoista tarkastella, miten 
Faustuksen epäröinti on dramatisoitu tavallaan itsetuhoiseksi sisäiseksi jännitteeksi 
aikana, jolloin meille niin tuttu sisäinen monologi draamallisena käytänteenä oli vasta 
muotoutumassa renessanssinäyttämöllä – ja aikana, jolloin toisaalta perinteinen katoli-
nen usko vapaan tahdon merkittävään asemaan kuolemisen yhteydessä oli vielä hyvässä 
muistissa, mutta jolloin samalla usko siihen oli kokenut suuren kolauksen reformaation 
vaikutuspiirissä elävien keskuudessa. Faustuksen hengellinen sokeus ei nimittäin ole 
täydellistä, vaan peittää alleen jatkuvan jännitteen, joka on keskeinen osa koko näytel-
män vetovoimaa. Näytelmän kolmannessatoista kohtauksessa näemme kuin vilauksel-
ta suoraan päähenkilön sisimpään, siihen kiehuvaan noidankattilaan, jossa epätoivo 
kadotuksesta, kuolemanpelko ja toive hyvän kuoleman ideaalin vaikutusmahdolli-
suuksista kamppailevat keskenään:

What art thou, Faustus, but a man condemned to die?
Thy fatal time doth draw to final end.
Despair doth drive distrust unto my thoughts.
Confound these passions with a quiet sleep.
Tush! Christ did call the thief upon the cross,
Then rest thee, Faustus, quiet in conceit.
(F., XI.29–35.)

”What art thou, Faustus, but a man condemned to die”, kysyy epätoivoinen Faustus, 
tarkastellen syvimpiä tuntojaan. Hän kuitenkin lohduttaa itseään Uuden Testamentin 
esimerkillä katuvaa synnintekijää kohtaavasta viime hetken armosta.138 Ajatellessaan 
varkaan kohtaloa Faustus rauhoittuu siinä määrin, että pystyy nukahtamaan – hieno-
varainen vihjaus siitä, että nukahtaminen ei ole hänelle aina aivan helppoa. Mielenkiin-
toinen merkitysleikki liittyy hänen sanavalintaansa ”rest thee, Faustus, quiet in con-
ceit”. Conceit viittasi uuden ajan alussa, kuten monesti nykyäänkin, omahyväisyyteen 

138 Jeesus lupaa pelastuksen katuvalle varkaalle, joka ristiinnaulittiin samaan aikaan hänen kanssaan 
(Luuk. 23:40-3). Näytelmän viittaus Uuden Testamentin kohtaan voidaan taas ottaa universaalina kris-
tillisenä sanomana armosta ja pelastuksesta, mutta välittömän kontekstinsa se löytää uuden ajan alun 
kuolemisen taitoa koskevasta keskustelusta, joka näytelmän juonen edetessä varustetaan tahallisesti am-
bivalenteilla merkityksillä.
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ja jopa itsepetokseen, mutta myös ylipositiiviseen arvioon, mielikuvituksen lentoon, 
jopa yksinkertaisesti pelkkään mielikuvaan, käsitykseen, merkityksen antamiseen, 
merkitykseen, ymmärrykseen, asenteeseen ja henkilökohtaiseen mielipiteeseen.139 Ai-
van näytelmän loppuun saakka Marlowe jättää viime hetken katumisen mahdollisuu-
den tahallisesti avoimeksi. Onko se Faustuksen tapauksessa pelkkää itsepetosta? 

Päähenkilön nukahtaminen korostaa tilanteen dramaattisuutta. Faustus aikoo 
katua, mutta vasta myöhemmin. Hän sulkee silmänsä asialta toistaiseksi ja elää 
unelmissaan. Päähenkilö myös nauttii siitä arvoasemasta, jonka Mefistoteleen tarjo-
ama tietämys ja voimat antavat hänelle akateemisessa maailmassa, hoviväen ja aristo-
kratian keskuudessa – maineesta, josta esimerkiksi Saksan keisari Kaarle viides laite-
taan innokkaasti toteamaan: ”I have heard strange report / of thy knowledge in the 
black art – how none in my empire, / nor in the whole world, can compare with thee for 
the rare effects of magic.” (F., X.1-3.) Epätoivoinen tai ei, Faustus ei aio luopua mainees-
taan ja uusista voimistaan hänelle annettuna elinaikana. Aivan näytelmän viimeisille 
minuuteille asti yleisölle vihjataan, että Faustus saattaa pelastua; epätoivoon ei välttä
mättä ole syytä; ehkä kyse ei ole aivan liian suuresta luottamuksesta katumukseen vasta 
kuolinvuoteella. Toisaalta päähenkilö saattaa vain huijata itseään, tuudittaa itsensä 
uneen valheellisella uskomuksella. Ehkäpä ne teot taivasta vastaan, joita Faustus on 
suorittanut, ovat yksinkertaisesti aivan liian kammottavia, eikä mahdollisuutta pelas-
tumiseen ole? Näytelmän alkupuolella mahdollisuus jätetään vielä täysin avoimeksi. 
Kuullessaan Faustuksen puuhista kaksi kirjanoppinutta huolestuvat ja miettivät, mitä 
asialle voi tehdä. He eivät kuitenkaan pääse aiheesta sen enempää akateemiseen kuin 
käytännölliseenkään yksimielisyyteen. Ensimmäisen mukaan Faustuksen kotiyliopis-
ton Wittenbergin rehtori saattaisi saada heidän tuttavansa luopumaan puuhistaan: ”[L]
et us go and inform the Rector, and see if he, by his grave counsel, can reclaim him.” 
(F., II.36-8.) Toinen kirjanoppinut vastaa: ”O, but I fear me nothing can reclaim him.” 
(F., II. 39.) Ensimmäinen ei kuitenkaan luovu toivosta, vaan toteaa ”Let us try what 
we can do.” (F., II.40.) Oppineiden lopullinen tuomio katumuksen mahdollisuudesta 
jätetään avoimeksi – he eivät itsekään osaa sanoa, kuinka paha tilanne lopultakin on. 
Tämän voi helposti palauttaa yllä kuvattuun keskusteluun siitä, ettei yksikään kuole-
vainen voi tulkita vedenpitävästi toisen käytöstä pelastumisen kannalta. Toisaalta se 
kuvastaa myös hyvin sitä Marlowen kokemaa epävarmuuden, kilpailevien näkemys-
ten, reformaation aiheuttaman kyynisyyden ja suoranaisen kaappiateismin ilmapiiriä, 
joka vallitsi Cambridgen oppineiden ja opiskelijoiden keskuudessa näytelmäkirjailijan 
opiskellessa siellä (vrt. Riggs 2004, 77–96). Tässä maailmassa kaikki ovat omillaan, 
niin sielunsa pelastumisen kanssa kuin poliittisiin ja uskonnollisiin suhdannevaihte-
luihin sidotun uransakin kanssa.

139 Lähde: http://www.oed.com 26.5.2013.
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4.4 Uuden ajan alku ja yksilöä kohtaava modernisaatiopaine

Edellä olen osoittanut, miten kuolemisen ideaalit hajosivat reformaation myötä laajak-
si spektriksi erilaisia näkemyksiä. Jottei tämän spektrin yksi ääripää korostuisi liikaa, 
 Doctor Faustus -näytelmässä ilmenevää klaustrofobisuutta purkava vastaesimerkkikin 
on paikallaan. Marlowe ei toki ollut ainoa näytelmäkirjailija, joka hyödynsi perinteisten 
rituaalien pelastumisarvoon liittyviä kasvavia epäilyksiä näytelmiensä rakennusainee-
na. Mutta esimerkiksi Shakespeare ei niinkään hyödyntänyt näitä ihmisiä askarrutta-
via uusia näkökulmia lisätäkseen epävarmuuden ilmapiiriä näytelmiinsä – päinvastoin. 
Hamlet, jonka ensiesitykset sijoittuvat 1600-luvun alkuvuosiin, propagoi perinteisen 
kuolemisen taidon jatkuvuuden mahdollisuutta myös reformaation jälkeen, monella 
tapaa entistä epävarmemmassa maailmassa. Näytelmä sisältää kohtauksen, jossa nimi-
henkilö on kykenemätön kostamaan isänsä murhaa sedälleen. Hamlet tavoittaa Clau-
diuksen turvattomana ja toteaa turhautuneena: ”Why, this is hire and salary, not reven-
ge.” (Hamlet, III.3., rivit 2362.) Vallananastaja ja murhamies on nimittäin polvillaan, 
syventyneenä rukoukseen. Hyvän kuoleman ideaalin ulkoiset vaatimukset on täytetty, 
ja kostaja joutuu perääntymään. Hamlet selittää toimintaansa:

He took my father grossly, full of bread,
With all his crimes broad blown, as flush as May;
And how his audit stands, who knows, save heaven?
But, in our circumstance and course of thought,
‘Tis heavy with him. And am I then reveng’d,
To take him in the purging of his soul,
When he is fit and season’d for his passage?
No.
(Ibid., III.3., rivit 2363–2370.) 

Prinssi pelkää tekevänsä syntiselle murhamiehelle ja vallananastajalle palveluksen. 
Syynä tähän ei ole se, että hän tietäisi, kuinka rukoukseen syventyneelle Claudiukselle 
käy tuonpuoleisessa. Tässä nimenomaisessa kohtauksessa ongelmana on juuri epävar-
muus. Ulkopuolinen oli nyt kyvytön tietämään yksilön ja korkeampien voimien vä-
lisen vaihtotaseen määrää ja laatua: ”who knows, save heaven?” (Hamlet, III.3., rivit 
2365.) Tämän voi tulkita kuvastavan sitä määrittelemättömän vapaamielistä tai ai-
nakin maailmankaikkeuden ja ihmisluonnon olemusta avoimelta, sitoutumattomalta 
kantilta viime kädessä tarkastelevaa pohjavirettä, joka on niin tyypillistä Shakespearen 
tuotannolle. Toisaalta voimme tulkita kohtauksen Wunderlin ja Brocen hengessä juu-
ri siten, että se omalla arkaaisella tavallaan kuvastaa kasvavan individualismiajattelun 
kehitystä. Yksilön valintoja ja vapautta korostavien diskurssien kehitys on uuden ajan 
alun jälkeen vienyt sellaiseen suuntaan, jossa ajatus yksilön jakamattomasta, loukkaa-
mattomasta ja mikä tärkeintä, muille perustavanlaatuisesti näkymättömästä sisäisyy-
destä muuttuu kyseenlaistamattomaksi normiksi ja jossa se varustetaan lähes refleksin-
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omaisesti positiivisella arvomerkillä – myös uskonnollisessa tai uskonnollisia teemoja 
sivuavassa ajattelussa. 

Ylipäätään Hamlet onkin arkkityyppinen kulttuuripoeettinen teksti, jota on analy-
soitu usein tästä prosessinomaisesta näkökulmasta. Se voidaan nähdä jopa eräänlaisena 
länsimaisen ja etenkin protestanttisen, pohjoiseurooppalaisen ja angloamerikkalaisen 
modernisaation arkkitekstinä, eräänä sen (symbolisena mutta minuuden tekniikoiden 
kautta, suosionsa pohjalta myös akuuttina) lähtöpisteenä. 1500-luvulla olemme vielä 
tilanteessa, jossa modernit individualismia korostavat ajattelutavat ja näitä ajatteluta-
poja jäsentävät taloudelliset, oikeudelliset ja arkipuheen sosiaaliset osadiskurssit ovat 
vasta muotoutumassa. Greenblattin mielestä freudilainen psykoanalyysi on tämän 
kehityskulun ääriesimerkki ja eräänlainen purkautumista edeltävä huippukohta. Hän 
kirjoittaa prosessista, jossa ”the accumulation of institutional decisions and communal 
pressures […] did help to fashion the historical mode of selfhood that psychoanalysis has 
tried to universalize into the very form of universal condition” (Greenblatt 1986, 216). 
Individualismi, tällaisessa luennassa, ei ole jotakin, johon pääseminen on ihmisluon-
non todellisen laadun löytämistä. Se on vaihe tai oikeastaan jopa väliraportti, vaiheen 
abstraktio, johon esimerkiksi juuri taloudelliset tekijät vaikuttavat perustavanlaatui-
sesti ja jonka juuret eivät palaudu essentiaaliseen ihmisluontoon, vaan alati jatkuvaan 
historialliseen prosessiin. Edellä mainittujen, ars moriendi -genreä, hyvän kuoleman 
ideaalin ja tämän populaarin uskomuksen muiden tekstuaalisten representaatioiden 
välisten havaintojen pohjalta onkin mahdollista väittää kärjistetysti, että kirjapainotai-
don myötä entistä tunnetummaksi tullut ars moriendi todella on luonteeltaan moder-
ni ja individualismia painottava ilmiö juuri siinä merkityksessä, että yksilön sisäinen 
maailma muuttuu yhteisön silmissä tavoittamattomaksi yksityisalueeksi.

Kuten edellisessä luvussa osoitin, ripin sakramentti ja siihen liittyvät sosiokulttuu-
riset käytänteet olivat aiemmin tarjonneet näkymän yksilön sisäisyyteen, tavallaan 
jopa luonut sen diskursiivisella tasolla. Reformaation myötä yksilön sisäisyyden ja 
Jumalan suhde oli kuitenkin muuttunut uudestaan ulkopuolisen silmille näkymättö-
mäksi. Tällaisessa argumentaatiossa ars moriendi -genre asettuu liiankin vaivattomas-
ti vastakkaiseksi esimodernille ja kollektiiviselle kristilliselle kuolemaperinteelle, joka 
tavoitti kristikunnan useimmat jäsenet saarnastuolin, kirkkotaiteen ja kertomaperin-
teen kautta. Samaan tapaan voimme erotella renessanssiajalla syntyneen kaupallisen 
teatteri-instituution ja viime luvussa käsitellyn, perinteisemmän, pääosin epäkaupalli-
sen uskonnollisen teatterin toisistaan – samalla kun Shakespearen yksilöllisen toimi-
juuden rajoja ja mahdollisuuksia alati tuotanto ja vaikkapa juuri moraliteetit, yksilöitä 
kasvottomana massana puhuttelevat kulttuurituotteet, asettuvat toistensa luonnol-
lisiksi vastakohdiksi. Kuoleman oppaiden yhteydessä on kuitenkin syytä suhtautua 
tähän käsiteparijakoon tietyin varauksin. Monet tekijät tukevat Wunderlin ja Brocen 
peräänkuuluttamaa radikaalin individualismin mahdollisuutta hyvän kuoleman 
ideaalin yhteydessä; tämä sama näkemys soveltuu hyvin, ehkä jopa vielä kyseenomais-
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ta ideaalia paremminkin, ars moriendi -genren tuotantoon ja kulutukseen. Näin on 
etenkin, mikäli lähestymme kuoleman oppaiden genreä kirjaimellisessa merkityksessä, 
painettuina kirjoina. Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, perinteisempi hyvän kuole-
man ideaali oli luonteeltaan pitkään yksilön suhteen spesifioimaton. Alun perin katoli-
nen kirkko oli itse asiassa halunnut pitää viimeisen hetken omana yksityisenä osaamis-
alueenaan, jonne maallikoilla ei ollut asiaa. Kuoleva osallistui ideaalitilanteessa omaan 
kuolemaansa kirkollisten tahojen suorittamien riittien kontrolloituna vastaanottajana. 
Samoin kuolemisen taito pidettiin tulevaan kehitykseen nähden varsin yleisluontoise-
na. Oppi, jota yksilö tarvitsi kohdatessaan kuoleman, oli suodattunut hänelle exempla-
perinteen kautta, osana saarnaperinnettä ja esikuvallisia pyhimystarinoita – omalta 
osaltaan tietenkin myös uskonnollisen draaman kautta, osana sellaisia näytelmiä kuin 
mitä esimerkiksi Everyman tai Castle of Perseverance olivat. Kuten edellisessä luvussa 
osoitin, vasta yleisen epävarmuuden lisääntyessä läntisessä Euroopassa 1400-luvulta 
eteenpäin toistuvien sotien ja ruttoaaltojen aiheuttamien yhteiskunnallisten kriisien 
myötä kävi niin, ettei katolisia kuoleman ammattilaisia välttämättä ollutkaan useissa 
kuolematilanteissa. Tämä rituaalisesti merkittävän hetken atomisoituminen aiheutti 
niin suuria paineita kirkkoa kohtaan, että kuolemisen taito kulttuurisena käytäntee-
nä alkoi – jos ei aivan demokratisoitua, niin ainakin – jäsentyä uudella tapaa yksilön 
omista toimista ja ajatuksista käsin. Kirkollisesti koulutettuja kuolemisen ammatti-
laisia ei yksinkertaisesti riittänyt jokaisen tarpeeseen. Vapautumisprosessi, sääntelyn 
vähentyminen ei kuitenkaan ollut lähtöisin niinkään kasvavasta tarpeesta kohdata 
kuolema yksilönä, vaan olojen kriisiytymisestä ja ihmisten elämän muuttumisesta yhä 
epävarmemmaksi. 

Ruttoaaltojen vaikutusta eurooppalaisiin yhteiskuntiin ja uskonnolliseen kuole-
mankulttuuriin myöhäiskeskiajalta uuden lähtien käsiteltiin jo edellisessä luvussa. 
Uskonnon asema yleisemmin niin kaupallisissa renessanssinäytelmissä kuin yksilön 
elämässäkin on lisäksi ymmärrettävä sitä taustaa vasten, joka uskonnolla oli vastauskon-
nonpuhdistuksen ajan Euroopassa. Olen todennut, että etenkin Christopher  Marlowea 
inspiroinut kalvinistinen, jyrkkä kanta kuolemiseen ja yksilön mahdollisuuksiin sen 
yhteydessä on vain yksi ääripää laajasta spektristä. Marlowen elinaikana kristikun-
nan poliittinen ja uskonnollinen yhtenäisyys oli haljennut kahdeksi laajaksi, toisilleen 
vihamieliseksi puoliskoksi. Lisäksi protestanttisen liikkeen sisällä ilmeni hyvinkin 
erilaisia käsityksiä siitä, mihin reformaatio lopulta tähtäsi. Englannissa nouseva kaupal-
linen teatteri-instituutio työsti aikakauden levottomuutta omalta osaltaan näyttämöllä. 
Se käsitteli ihmisiä puhuttelevia vaikeita uskonnollisia ja poliittisia aiheita, ottaen usein 
sangen epäortodoksisen kannan aiheeseen, joskin englantilaisissa näytelmissä lopulli-
nen kanta olikin aina englantilaisten puolella, ulkomaalaisia ja ulkopuolisia vastaan.140 

140 Esimerkiksi Marlowen The Massacre of Paris (n. 1592) käsittelee suoraan pyhän Bartolomeuksen 
päivän verilöylyä (1572) ja sen historiallisia vaikutuksia. Merkittävästi, näytelmä ei ota kantaa oikea-
oppisuuteen, vaan paljastaa kummankin osapuolen valmiuden veritekoihin. Kuitenkin viimeinen sana 
annetaan protestanteille; poliittisten johtajien manipuloivuus ja eettinen tunnekylmyys kiteytyy katoli-
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Kuten jo edellä totesin, Englannissa reformaatio oli hyökännyt voimakkaasti katolisia 
rituaaleja vastaan, ja tällä oli välitön, köyhdyttävä vaikutuksensa kuolemankulttuu-
riin (ks. erit. jo mainittu Duffy 1992 ja lisäksi Simpson 2002). Uskonnolliset aukto-
riteetit olivat julistaneet monet kuolemaan liittyvät tavat ja uskomukset valheellisiksi 
ja tämä lisäsi omalta osaltaan kuolemaan liittyvää, yksilön tuntemaa ahdistusta (ks. 
erit. jo mainittu Gittings 1988). Toisaalta reformaatio ei hyökännyt kuoleman oppaita 
vastaan, vaan kyseinen genre pikemminkin sai uutta pontta tilanteessa, jossa vaihtoeh-
toiset kuoleman kohtaamisen tavat olivat joko auktoriteettien mielestä valheellisia tai 
jopa laittomia ja johtivat rangaistuksiin. 

Toisaalta uuden ajan alkua luonnehtii myös uusi usko ihmisen mahdollisuuksiin 
vaikuttaa ympäristöönsä. Se on myös perinteisesti nähty aikakautena, jolloin yksilö 
murtautuu esiin kollektiivisuuden paineista. Tästä syystä voimme laajentaa englantilai-
sen 1500-luvun renessanssin käsitteen koskemaan myös muita kuin taiteellisia ilmiöitä 
kyseisenä aikana. Kasvavaan vakaumukseen ihmisen ja myös yksilön vaikutusmahdol-
lisuuksista liittyy monia sellaisia kulttuurisia tekijöitä, jotka näyttävät tukevan väitettä 
hyvän kuoleman kulttuurisen ideaalin ja kasvavan individualismin välisistä suhteis-
ta. Uuden ajan alku voidaan oikeutetusti nähdä aikakautena, jota luonnehtii kasva-
va, toisistaan poikkeavien puhetapojen laajamittainen yleistyminen, tiedonalojen- ja 
tapojen mullistuminen, ja erilaisten, toisiensa kanssa kilpailevien näkökantojen ennen-
näkemättömän laaja tunnetuksi tuleminen. Analogisesti – tai ehkä pikemminkin 
tietoisen anakronistisesti – voidaan puhua sellaisesta ennen kokemattomasta media- 
ja informaatiopommituksesta, joka on tyypillistä myös meille, 1900-luvun lopun ja 
2000-luvun alun ihmisille. Uuteen kehitykseen on varmasti suhtauduttu ristiriitaisin 
tuntein. Raymond Waddington esimerkiksi toteaa, että 1500-luvun loppuun mennessä 
”the number of dialects […], varieties of discourse, had burgeoned in a manner both 
alarming and exhilarating to contemporaries” (Waddington 2000, 287). Erityisesti 
juuri kirjapainotaitoa on kiittäminen monista muutoksista, jotka ravistelivat Eurooppaa 
1500- ja 1600-lukujen aikana. Tiedonkulun nopeutuminen ja tavallaan jopa demokra-
tisoituminen mahdollisti sen, että yhä laajemmat kansaosat Euroopan eri maissa saivat 
mahdollisuuden kurkistaa oman, ennen keskimäärin varsin suppean elinpiirinsä 
ulkopuolelle. Eikä kyse ollut pelkästään painetun sanan, vaan myös painetun kuvan 
yleistymisestä. Monet varhaisen uuden ajan alun maailmankuvaa mullistaneet keksin-
nöt tulivat tutuiksi useimmille ihmisille juuri sarjapainatuksina tehtyjen kuvakirjojen 
kautta. Tämän tutkielman kannalta oleellista on tietenkin se, että ars moriendi -genre 
levisi kansan tietoisuuteen sekä painettuna sanana että painettuina kuvina. Mutta kyse 
oli vain yhdestä myyntiartikkelista monien muiden joukossa, eikä se välttämättä edes 
ollut kokonaistarjonnasta se, joka myi eniten. 

sen Guisen herttuan innokkuudessa hyödyntää räjähdysaltista tilannetta omien päämääriensä hyväksi. 
Välittömämpi esimerkki näytelmien antikatolisuudesta on tässä yhteydessä Doctor Faustus -näytelmän 
hauskanpito paavin ja katolisten munkkien kustannuksella. (Ks. F., kohtaus VIII.) 
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Eräs erityisen suosittu yksittäinen teos oli flaamilaisen taidemaalarin Jan van der 
Straetin (1523–1605, tunnettu myös nimellä Giovanni della Strada) suunnittele-
ma Nova Reperta (”uudet löydökset”), joka levisi kirjapainotaidon avulla Englantiin 
1500-luvun loppupuolella. Nova Reperta esittelee uusia ja vähän vanhempiakin ideoita, 
tietoa ja keksintöjä suurelle yleisölle. Kuvaus keskittyy ihmisyksilön hyvinvointia lisää-
viin apuvälineisiin. Lääketiede ja ihmisen fyysisen hyvinvoinnin lisääminen ja mielihy-
vä ovat esillä monenlaisina aiheina: tislaustekniikan esittelemisenä, Guaiacum-kasvin 
käyttömahdollisuuksina sukupuolitautilääkkeenä, silkin ja silkkiperhosen toukan 
tarjoamien uusien, entistä miellyttävämpien pukeutumismahdollisuuksien esittele-
misen muodossa, sokerin ja oliiviöljyn entistä teollisemman tuottamisen esittelyssä, ja 
jopa kuvailemalla sellaista ylellisyyttä kuin haarniskan kiillotustekniikkaa. Toisaalta 
kehollisuuden teemoista liikutaan kohti yleisempää ympäristön hallintaa ja nauttimi-
sen mahdollisuuksia. Nova Reperta kuvailee ympäröivän maailman, ihmisten ja eläin-
ten haltuunottoon ja hallitsemiseen liittyviä innovaatioita kuten tuuli- ja vesimyllyä, 
ruudin käyttöä tuliaseissa ja jalustimia. Myös tiedon levittämiseen ja maailmankaikke-
uden kuvailemiseen liittyviä apuvälineitä esitellään, öljyväreistä aina kirjapainotaitoon 
ja kuparipiirroksien painatustekniikkaan. Lisäksi uusia huimaavia näköaloja tarjoil-
laan lukijan ihmeteltäväksi: kuvastossa ovat mukana Amerikan löytäminen ja maan 
pituusasteiden määrittäminen maan maantieteellisen ja magneettisen pohjoisnavan 
välisen eron perusteella. Nova Reperta esittelee myös ympäröivän maailmankaikkeu-
den tarkastelemiseen ja mittaamiseen liittyviä innovaatioita kuten silmälaseja, mekaa-
nista kelloa, magneetti(kompassi)a, sekä astrolabia. Kuvakavalkadin liikkumavara on 
energisyydessään riemukas, siitä henkii usko ihmisen mahdollisuuksiin ja maailman 
ihmeellisyyteen.141

Nova Repertan sivuilla esiintyvän dynaamisuuden kaltaista liikettä voidaan löytää 
myös Christopher Marlowen tuotannosta. Hänen näytelmissään maailma näyttää 
yhtäkkiä menettävän totutut rajansa, räjähtävän auki joka suuntaan, muuttuvan pelot-
tavan avoimeksi. Doctor Faustus -näytelmässä uusi dynaamisuus, maailman lumo, on 
esillä etenkin näytelmän alkupuolella. Se liittyy Faustuksen hankkimiin taitoihin 
taikuuden saralla: 

O, what a world of profit and delight,
Of power, of honour, of omnipotence 
Is promised to the studious artisan!
All things that move between the quiet poles
Shall be at my command. […]
(F., I.55–59.)

Uuden näköalan aiheuttama tunnetila ei näytelmässä ole muuta kuin pintapuolisesti 
positiivinen. Mahdollisuuksien kirjo on viety rajojen ulospäin työntymisen aiheutta-

141 Lisää aiheesta, ks. erit. Waddington (2000). Ks. myös Landau & Parshall (1994).
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masta riemusta rajattomuuden aiheuttamaan huimaukseen – innostunutta päähenki-
löä uhkaa vauhtisokeus. Pahan enkelin hahmo, jonka tehtävänä on sokaista Faustus 
eettisenä ja kristittynä toimijana, lietsoo parhaansa mukaan Faustuksen kunnian- ja 
vallanhimoa ja etenkin tämän turhamaisuutta:

Go forward, Faustus, in that famous art
Wherein all nature’s treasury is contained.
Be thou on earth as Jove is in sky,
Lord and commander of these elements.
(F., I.76–89.)

Ironista näytelmän lopun kannalta on tietenkin se, ettei Faustus loppujen lopuksi on-
nistu hallitsemaan omaa kohtaloaan. Uusi tieto ei auta häntä kuolemaan oikein. Kuten 
edellisessä luvussa käy ilmi, moraliteettien perinteessä juuri ylenmääräinen usko yksi-
lön mahdollisuuksiin ja haavoittumattomuuteen oli varmin keino suistua kadotukseen. 
Marlowe leikittelee tällä näytelmäperinteellä, tietäen hyvin aikalaisyleisönsä tuntevan 
vanhan moraliteettien kaavan lankeamisesta, josta yksilö pelastuu vain katumuksen 
ja tavallaan itsen kuolettamisen kautta. Samalla näytelmässä kuitenkin tunnustetaan 
avoimesti sen ihmetys, joka liittyy yksilön mahdollisuuksiin – vaikkakin tämä näke-
mys sijoitetaan paholaisen suuhun. Kun Faustus osoittaa katumuksen merkkejä, Me-
fistoteles vakuuttaa hänelle, että tämänpuoleinen maailma on taivaita parempi, aivan 
kuin yksilön maailma on Jumalan maailmaa parempi: 

Think’st thou heaven is such a glorious thing?
I tell thee, ‘tis not half so fair as thou
Or any man that breathes on earth.
(F., VII.5–7.)

Onkin mielenkiintoista tarkastella, miten Marlowe hyödyntää sitä vielä esimerkiksi 
edellä käsitellyistä moraliteeteista puuttuvaa esimodernin ja modernin yksilökuvan vä-
listä ristiriitaa, joka askarrutti voimakkaasti ihmisten mieliä varhaisella uudella ajalla, 
modernin maailman rakentumisen varhaisvaiheissa. Samalla kun Doctor Faustus esittää 
aiheesta tahallisen ambivalentin luennan, se osallistuu myös yhä keskeisemmäksi nou-
sevaan kysymykseen kuoleman ja yksilön välisestä suhteesta. Kuoleman kulttuurihis-
torioitsija Glare Gittings toteaa, että vaikka individualismia pidetäänkin länsimaisessa 
ajattelussa helposti kyseenalaistamattomana lähtöoletuksena, kulttuurisen varioinnin 
näkökulmasta se on pikemmin vähemmistön asemassa. Itse asiassa pääasiallinen osa 
maapallon väestöstä elää (edelleen) toisenlaisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti ja 
pitää tällaista itsekeskeistä kokemis- ja ajattelutapaa naurettavana, jopa uhkaavana:

It is perhaps sobering to remember that while individualism is for the western world a 
given truth, in global terms it is very much a minority outlook, regarded with derision 
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and hostility by most of the earth’s population, for whom it is most commonly associated 
with narcissism (Gittings 1988, 10). 

Vastaavasti keskiaikainen ihminen olisi pitänyt nykyarvoja hämmentävinä ja itselleen 
vieraina, ja mahdollisesti jopa vastenmielisinä. (Gittings 1984, 10.) Toisin kuin 2000-lu-
vun alun länsimaisille ihmisille, esimoderni maailma oli Marlowen yleisölle vielä lähei-
nen. Näkemys yhteisön ylivallasta ja auktoriteetista yksilön nähden itse asiassa vastasi 
hyvin pitkälti monen omaa maailmankuvaa, joskin kilpaileva malli lienee ollut ainakin 
Marlowen huvitushaluiselle, urbaanille yleisölle hyvin tuttu. Tavallaan Marlowe näyt-
tää näytelmissään jakavan kuvatun kammon nousevaa, individualistisempaa maailmaa 
kohtaan, jopa omaa modernia, kosmopoliittista identiteettiään myöten. Mutta samalla 
hän näytelmiensä päähenkilöiden kautta kuvaa sitä hypnoottista vetovoimaa, sitä jopa 
itsetuhoistakin imua, joka tällä maailmalla on siinä eläviin ihmisiin. Maailman aarre-
arkku – ja sen pienoiskuva, teatterin näyttämö – on edelleen vaaraksi sielulle. Mutta 
jossakin määrittelemättömässä hengessä se on kuitenkin muuttunut myös lähes vastus-
tamattomaksi. Samalla tämä maailma hajottaa minuuden, purkaa sen osiin ja viskaa 
maailman tuulin aivan yhtä varmasti, kuin mitä kuolema dekonstruoi Jokamiehen ja 
palauttaa hänet osaksi laajempaa kosmista järjestystä. Faustus, Jokamiehestä poiketen, 
ei kuitenkaan voita mitään tässä kaupassa. Toisin kuin saituruudesta antautumiseen 
etenevä Jokamies, Faustus etenee vääjäämättä yhä suurempaa saituruutta ja siten myös 
väistämätöntä tuhoa.

4.5 renessanssiteatteri ja simulacran paholaismainen logiikka

Ehkäpä kuuluisin yksittäinen säepari Marlowen kokonaistuotannosta on se, jossa Faus-
tus katselee eteensä manattuja Troijan Helenan jumalaisen kauniita kasvoja ja kysyy: 
”Was this the face that launched a thousand ships, / And burnt the topless towers of 
Ilium?” (F., XIII, 90–91.) Vastaus on tietenkin – ei. Kyseessä on elävältä vaikuttava 
mallinukke tai pikemminkin naispuolisen demonin omaksuma naamio. Mefistoteleen 
hänelle manaama kutkutus on kuitenkin niin aidon oloinen, ettei sitä voi sinällään 
erottaa oikeasta. Faustus kuitenkin tiedostaa ainakin osittain näkemänsä illuusioluon-
teen ja tähän liittyvän vaaran, ovathan näytelmän paholaiset todellisuudessa jo fyysi-
sesti luotaantyöntäviä. Siltikin, koettua ambivalenssia on mahdotonta erottaa juovut-
tavasta halusta kuvajaista kohtaan: 

Sweet Helen, make me immortal with a kiss.
 [They kiss.]
Her lips suck forth my soul. See, where it flies!
Come, Helen, come, give me my soul again.
 [They kiss again.]
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Here will I dwell, for heaven be in these lips,
And all is dross that is not Helena!
(F., XIII, 92–96, hakasulkujen näyttämöohjeet alkuperäiset.)

Eräs Marlowen tuotannon kiinnostavimpia piirteitä on toistuva kuvasto luvatuista ja 
täyttymyksestä, joka pysyttelee tavoittelijansa ulottumattomissa. Samalla nämä täyt-
tymättömät lupaukset muuttavat kaiken muun merkityksettömäksi hölynpölyksi tai 
roskaksi. Oli kyse sitten vallasta, tiedollisesta ylivallasta, maineesta tai ylivertaisesta 
omaisuudesta, näytelmien päähenkilöt ajautuvat kerta toisensa jälkeen tilanteisiin, jot-
ka pakottavat heidät tavoittelemaan saavuttamatonta täyttymystä. Barabas ei ole kos-
kaan tyytyväinen minkään juonensa toteutumiseen, vaan suunnittelee aina jo uutta; 
Tamburlaine kuolee suunnitellen uusia valloituksia; Edward toinen vaihtaa rakastajaa 
edellisen vasta kylmetessä; Faustus tavoittelee illuusiota toisensa jälkeen, samalla kun 
häntä jäytää epämääräinen tunne siitä, ettei mikään tavoiteltu olekaan todellista. 

Ikaros on varsin tyypillinen Marlowen tuotantoa jäsentävä ja häneen itseensäkin 
assosioitu myytti, joka ilmentää taivaiden tavoittelussaan edellä kuvattuja asioita – 
ainakin tiettyyn rajaan saakka. Toinen tapa lähestyä tätä tavoittamattoman täytty-
myksen tematiikkaa on kuitenkin mieltää se näytelmäkirjailijan itsetietoiseksi haluk-
si tarkastella ja soveltaa antiikista periytynyttä ja Marlowelle jo yliopistokoulutuksen 
kautta tutuksi tullutta Tantaloksen myyttiä. Tämä jälkimmäinen onkin keskeinen 
tulkinnallinen idea Fred B. Tromlyn teoksessa Playing With Desire: Christopher 
Marlowe and the Art of Tantalization (1998). Tromly esittää, että Marlowen tuotantoa 
läpäisee punaisena lankana se, että hän on kautta linjan erittäin kiinnostunut mieli-
halun (desire) ja turhautumisen välisistä kytkennöistä. Mielihalun herättäminen ja 
tähän haluun liittyvien pyyteiden pettäminen on keskeistä kaikissa kirjailijan teksteis-
sä. Tromly liittää tämän kokoavan tematiikan Tantaloksen myyttiseen hahmoon, 
jonka loputtomasti toistuva täyttymykseen pyrkimisen ja turhautumisen sykli toimii 
kokoavana rakenteellisena mallina useimmille Marlowen töistä.142 Hänen luennassaan 
suurin osa Marlowen nimiin luetuista teoksista on nähtävissä tämän kokoavan teeman, 
mielihyvän ja sen itsetietoisen ”turhauttamisen”, variaatioina. Osittain tämä liittyy 
seksuaaliseen turhautumiseen. Tuotannossa toistuu eroottisen mielihyvän herättä-
minen, mutta kuitenkin aina siten, että täyttymisen tavoittelu johtaa aina väistämättä 
pettymiseen. Halun kohdetta on mahdoton saavuttaa; Tromlyn mukaan seksuaalista 
turhautumista käsittelevät etenkin Marlowen näytelmät Dido, Edward II ja runo teos 

142 Tromly näkee esimerkiksi Doctor Faustus -näytelmän loppukohtauksen, jossa nimihenkilö ko-
ettaa tavoittaa Kristuksen pelastavaa verta ylettymättä kuitenkaan pelastukseen, yhtenä Tantaloksen 
marlowelaisista ilmenemismuodoista. Antiikin myyttinen Tantalos halusi selvittää, ovatko jumalat to-
della kaikkitietäviä ja kutsui heidät luokseen päivälliselle. Ateriaksi kuningas teurasti oman poikansa. 
Hajamielinen Demeter-jumalatar maistoi palan lihaa. Tantalos oli syyllistynyt hybrikseen, hän oli ollut 
ylimielinen jumalia kohtaan. Rangaistukseksi jumalat heittivät hänet Manalaan ikuisiksi ajoiksi kärsi-
mään polttavaa nälkää ja janoa.



170 Mikko Kallionsivu

Hero and Leander (Marlowe käänsi myös tätä tematiikkaa sivuavia Ovidiuksen 
runoja). Laajemmin ottaen kyse on kuitenkin jostakin muusta kuin erotiikalla leikit-
telystä ja seksuaalisesta turhautumisesta. Tromlyn mukaan seksuaalisuutta tärkeäm-
pänä aiheena on vallan tematiikka. Hänen luennassaan vallankäyttö Marlowella on 
aina ensisijaisesti kykyä härnätä, kiusoitella, ja tämän kautta tehdä vallankäytön kohde 
turhautuneeksi; tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun näkymättömiksi tekeytyneet 
Faustus ja Mefistoteles keskeyttävät paavin juhla-aterian. Vallankäytön tematiikkaan 
liittyy tässä yhteydessä erottamattomasti yleisön reaktioiden ennakointi ja ylittäminen. 
Marlowe herättää katsojissa toistuvasti tietynlaisia odotuksia ja sitten vaihtaa odotta-
matta suuntaa. Erityisesti Barabas on Tromlyn käsittelyssä esimerkki siitä, miten 
Marlowe herättää katsojissa tietynlaisia odotuksia viittaamalla juutalaisiin ja ahneu-
den perisyntiin liitettyihin stereotypioihin. Odotukset saavat kuitenkin kyytiä. Kuten 
edellä itsekin olen todennut, Maltan juutalainen ylittää genreodotukset omalaatuisella 
hyperaktiivisuudellaan ja loppuun saakka muuttumattomalla vakaumuksellaan olla 
tekemättä parannusta (joista jälkimmäinen olisi näytelmän perikyynisessä maailmas-
sa vailla uskottavaa motivaatiota). Saiturin stereotyypin traditio herätetään vain, jotta 
trooppi saataisiin heittämään kuperkeikkaa ympäröivän maailman seuratessa mukana. 

Tromlyn teoksessaan hyvin perustelema, kokoava tulkinta on hyvä tuntea, mutta 
sillä on ongelmansa. Tässä luennassa Marlowe nähdään hyvin määrätietoisena ja 
omista taiteellista valinnoistaan vastuullisena kirjailijana, jolle tiettyjen toistuvien 
motiivien ja kerrontateknisten esitystapojen käyttö on erittäin hallittua ja itsetietois-
ta. Marlowen näytelmien epäkoherentit ja haparoivat piirteet, jotka on oikeastaan 
laskettava uuden teatteri-instituution käytänteiden ja uusien taiteellisten tehokeinojen 
sinällään nerokkaiksi ensiaskeliksi, Tromly lukee toistuvasti tahallisen härnäämisen 
ja häkellyttämisen (tantalization) keinoina. Kirjailijan ajoittainen tyylillinen kömpe-
lyys – ja nimenomaan sellainen kömpelyys, joka paljastuu vain turvallisen jälkiviisau-
den kautta – tulkitaan leikkinä, jota keinoistaan ja taidoistaan varma kirjailija pitää 
yleisönsä kustannuksella. Muutenkaan Tromly ei juuri pohdi niitä ulkoisia tekijöi-
tä, paineita ja konventioita, jotka vaikuttavat tekijän taiteellisiin valintoihin. Hänen 
analyyseissaan tekstit näyttävät myös syntyvän kulttuurisessa tyhjiössä. Toinen tapa 
lähestyä kuvatun tematiikan keskeisyyttä valitun kirjailijan työssä on liittää se Marlo-
wen omassa elämässään mahdollisesti kokemiin vastoinkäymisiin. Tällöin se kietoutuu 
myös kirjailijan oletettuun, tai oikeastaan viimeaikaisessa tutkimuksessa hypoteettises-
ti konstruoituun143 haluun menestyä maailmassa, jossa taivaiden tavoittelu niin akatee-
misessa, kaupallisessa kuin poliittisessakin ympäristössä saattoi johtaa helposti myös 
sosiaaliseen paitsioon, jopa akuutteihin vaaratilanteisiin. Kasvanut tietämys ei ainoas-
taan mahdollista entistä suurempaa liikkuma-alaa sosiaalisessa elämässä. Pahimmas-
sa tapauksessa se lähes marginalisoi ja ennen kaikkea vieraannutti, kuten kirjailijalle 
itselleen näyttää käyneen. Ylipäätään on syytä tarkastella valittua tematiikkaa aikasi-

143 Vrt. esim. Riggs 2004.
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donnaisena markkinointistrategiana. Marlowe kirjoitti sellaiselle urbaanille yleisölle, 
joka oli akuutisti tietoinen tietyistä ahdistuksen aiheista kuten uskonkiistoista ja poliit-
tisesta epävakaudesta – jonka monet jäsenet koettivat omakohtaisesti tulla toimeen 
näiden kysymysten kanssa parhaansa mukaan ja sellaisissa olosuhteissa, joissa oikean 
tahon veikkaaminen ja itsensä siihen assosioiminen oli kaikkea muuta kuin helppo 
menestymis- ja selviytymisleikki. Tällaista kohdeyleisöä kiinnostivat mitä suurimmas-
sa määrin kertomukset sosiaalisesta kierrosta ja sen koukeroissa väijyvistä tragedioista. 
Mutta kyseistä näkökulmaa on mahdollista laajentaa myös sellaisille alueille ja sellaisiin 
aikakausiin, joita näytelmäkirjailija tuskin tuli itse ajatelleeksi.

Teorialuvussa käsittelin sitä, miten menneisyyden merkitys nykyisyydelle on nostet-
tu esiin uudella tavalla kulttuuripoeettisessa ja ylipäätään uushistoristisessa lähestymis-
tavassa; lainasin esimerkiksi Greenblattin näkemystä siitä, miten renessanssiaika on 
vahvasti yhteydessä nykypäivään sekä kausaalisesti että analogisesti. Renessanssiajan 
yhteys nykypäivään on erityisen keskeisellä sijalla kulttuuripoeettisessa käsittelyssä 
erityisesti siksi, että se nähdään modernin länsimaisen subjektiviteetin syntysijana. 
Juuri täällä, nousevan markkinatalouden kasvavasti läpäisemissä varhaismodernin 
Euroopan yhteiskunnissa, renessanssi hautoi perinteisistä hierarkioista vapautuvan 
modernin länsimaisen kulttuurin siementä. Perinteiset arvohierarkiat olivat murtu-
massa kasvavan sosiaalisen kierron ja pääomaan sidotun statuksen muuttaessa ihmis-
ten tapaa hahmottaa suhdettaan ympäristöönsä. Paikallisesti luodut ratkaisut hallin-
nollisiin tarpeisiin osoittautuivat riittämättömiksi maailmassa, jossa operoitiin yhä 
laajemmalla tasolla niin poliittisesti, kaupallisesti kuin uskonnonkin alueella. Ylipää-
tään feodaalisen yhteiskunnan rakenne oli muuttunut paljolti vanhanaikaiseksi uusia 
sosiaalisia, hallinnollisia ja identiteetin luomiseen liittyviä tarpeita silmälläpitäen. 
Enemmän tai vähemmän vapaa markkinatalous, rahatalouden nousu ja pääoman 
tunkeutuminen yhteiskunnan joka tasolle, sekä ajatusten ja ideoiden entistä vapaampi 
yhteiskunnallinen kierto, merkkien itseensä viittaavuus (simulacra) ja siihen liittyvä 
illusorinen todellisuuden tai oikeastaan näennäistodellisuuden tuntu – kaikki nämä 
modernia kapitalistista järjestelmää määrittävät piirteet saivat ensimmäistä kertaa 
systemaattisen muotonsa juuri renessanssiaikana. Meille säilyneissä menneisyyden 
jäljissä tämä on erityisen selkeää tietenkin juuri renessanssinäyttämöllä. Kyse ei tieten-
kään ollut mistään valmiista tai kaikenkattavasta uudesta mallista, vaan esiin murtau-
tuvista hatarista uudistuksista. Mutta juuri tämä keskeneräisyys tekee näistä piirteistä 
erityisen kiinnostavia, samoin kuin Marlowen tuotannon tietty arkaaisuus tekee siitä 
niin kiehtovan modernin teatterin kehityskulun laajan tarkastelemisen yhteydessä. 
Uusi identiteetti kaikessa keskeneräisyydessään sisälsi jo monia niistä piirteistä, jotka 
ovat alkaneet määrittää yhä kasvavassa määrin modernia minäkuvaa viimeisen neljän-
viidensadan vuoden aikana. Renessanssi synnytti modernin subjektin sen kaikessa 
liikkuvuudessaan ja onttoudessaan; kulttuuripoeettisessa lähestymistavassa nämä yhä 
keskeisemmiksi nousseet piirteet on identifioitu ja esitetty johdonmukaisesti osana 



172 Mikko Kallionsivu

kirjallisuus- ja kulttuurihistoriallisia analyyseja. Tätä aikaa ja sen kulttuurituotteita, 
erityisesti fiktiota, analysoiden tutkijoiden työssä identiteettiin liittyvä modernisaatio 
– itsereflektiivisyyden kasvanut asema ja akuutti tietoisuus minuuden konstruktioluon-
teesta osana yhä monimutkaisempaa ja yksilön perspektiivistä vaikeammin hallittavaa 
yhteiskuntarakennetta – nähdään synnyttäneen myös uudenlaista ahdistusta.144

Nyt alhaisista lähtökohdista aloittaneet onnenonkijat saattoivat kokeilla siipiään 
entistä vapaammin niin poliittisen, kaupallisen kuin akateemisenkin elämän alueella. 
Englantilainen yhteiskunta tarvitsi aivan uudessa mittakaavassa kaikenlaisia onnenon-
kijoita kansainvälisistä kauppiaista tutkimusmatkailijoihin, sotilaista vakoojiin, 
ilmiantajista kaupallisiin viihdyttäjiin. Syntyi aivan uudenlaista kysyntää akateemisil-
le uranuurtajille ja uskonnollisille reformaattoreille. Monet perinteiseen säätyjakoon 
liittyvät rajoitteet olivat alkaneet käytännön pakosta joustaa. Tapahtumat ja olosuh-
teet vaihtuivat nopeaan tahtiin. Ne myös vaativat yksilöltä aivan uuden mittakaavat 
reagointia. Silti mikään ei taannut sitä, ettei omien lähtökohtien ylittäminen ja uusi 
yhteiskunnallinen liikkuvuus johtaisi menestyksen sijaan katuojaan tai väärien valinto-
jen ja liiallisten riskien ottamisen kautta jopa hirsipuuhun. Marlowe jos kuka, ryhtyes-
sään (muun muassa) uhkarohkeaan, luonteeltaan epävarmaan teatteribisnekseen, tiesi 
tämän hyvin omasta kokemuksestaan. Kaupunkeihin kerääntyviä irtolaisia kohdeltiin 
yhä karskisti; kiertelevät teatteriseurueetkin tarvitsivat liikkumiselleen aina mahta-
van suojelijan. Väärän mahtimiehen edusmiehenä tai juoksupoikana toimiminen oli 
sidoksissa isännän kohtaloon, ja jokainen yritys kohota oman asemansa yläpuolelle oli 
aina uhkayritys. Eikä tämä koskenut vain myös rahvasta. Myös eliitin tasolla liiallinen 
uudistusmielisyys oli henkilökohtaista riskinottoa siinä missä liiallinen vanhoillisuus-
kin. Kuoleman ajatus liittyy yllä todettuun sekä symbolisesti että akuutisti. Sosiaalisen 
tuhon kasvanut mahdollisuus ja uhka, renessanssitragediaa kuljettava keskeinen voima, 
representoitiin pääsääntöisesti nimenomaan annihilaationa. Toisaalta yhteiskunnalli-
set ja kulttuuriset muutokset muokkasivat voimakkaasti myös käytännön kuoleman-
kulttuuria.

Samoin kuin myöhäismodernissa operoivat kirjailijat, kuten luvussa seitsemän 
analysoitu Don DeLillo, myös nousevan modernin piirissä fiktiota tuottaneet tahot, 
kuten erityisesti juuri Christopher Marlowe, olivat akuutin tietoisia elämänsä ja kuvaa-
mansa sosiaalisen todellisuuden itsetietoisen keinotekoisesta luonteesta. Siinä missä 
viimeksi mainittu onnistui taltioimaan tämänkaltaisen maailman synnytyspaineita, 
hahmottaa ensiksi mainittu eli DeLillo sen (fiktiivistä) purkautumista. Nimenomaan 
konstruoinnin ja purkautumisen yleisesti tiedostettu tematiikka ympäröivässä sosiaali-
sessa todellisuudessa informoi ja inspiroi kummassakin tapauksessa moderneja identi-
teettejä syväluotavaa työtä. Tämän luvun alussa olen siteerannut Ariès’n muotoilua 

144 Vrt. esim. Veeser 1994, 13–14. Näkemyksiä uudenlaisen minuuskäsityksen syntymästä ovat 
Greenblattin ohella esittäneet muun muassa esimerkiksi Orgel (1994), Montrose (1994) ja Fineman 
(1984).
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siitä, miten mentaliteettien hidas, aikalaisille pääosin näkymätön muuttuminen vaikut-
taa myös siihen, että kuolemaa koskevat mentaliteetit ovat pitkään liikkumattomia ja 
jopa muuttuvat niin hitaasti, etteivät aikalaiskokemukset pysty taltioimaan tämän-
kaltaista muutosta. Uudemman kulttuurihistoriallisen tutkimuksen pohjalta näyttää 
pikemmin siltä, että markkinatalouden yleistymisen myötä Pohjois-Euroopassa juuri 
nopeat muutokset ja jopa entisten mallien avoin kriisiytyminen alkoivat määrittää sekä 
ihmisten identiteettejä että uutta modernia kuolemakokemusta ylipäätään. Etenkin 
refromaation yhteydessä, kuten Marlowen tuotanto osaltaan osoittaa, nämä muutokset 
ovat niin nopeita, dramaattisia ja traumaattisia, että uudenlainen kuolema näyttäytyy 
kaikessa uhkaavuudessaan suorastaan epätodellisena. 

Protestanttinen kuolemisen ja kuoleman simulacra on Doctor Faustus -näytelmäs-
sä niin käsittämätön, että sen suora kohtaaminen on näytelmän päähenkilölle lähes 
mahdotonta. Tämä ei kuitenkaan vähennä kulttuurisesti vielä paljolti säätelemättö-
män uuden kuoleman vaarallisuutta. Elämässään illuusioilla leikitellyt ja illuusioiden, 
näennäisvallan ja -mahdin harhauttama Faustus päätyykin vasta kuolinhetkellään 
kohtamaan jotakin todellista, nimittäin protestanttisen logiikan luoman säälimättö-
män helvetin. Itse asiassa juuri se, mikä on päähenkilölle jollakin tasolla käsittämätön-
tä, osoittautuu viime kädessä pysyväksi. Ainoa Faustuksen kohtaama asia näytelmässä, 
joka varmuudella ei ole simulacrum, on ikuinen ja päättymätön kärsimys tuonpuolei-
sessa. Kaikki muu osoittautuu levottomaksi, lopultakin päämäärättömäksi liikkeek-
si näyttämölle lavastetussa, tavallaan täysin illusorisessa maailmassa. Vain modernin 
viimekätinen toiseus eli kuolema, Jean Baudrillardin näkemyksiä lainatakseni,145 voi 
taata jonkinlaisen lopullisen pysähtymisen tilan päähenkilön elämässään luomille, 
häntä itseään koskeville merkityksille. Faustuksen traagisen hahmon kautta Marlowe 
tutustuttaa katsojan maailmaan, joka kätkee kuoleman tiedollisesti, mutta jossa lopulta 
maailmallinen tieto osoittautuu mielihyvän, vallan ja temppuilun peilisaliksi – ja kuole-
ma kadotuksena ainoaksi asiaksi, joka ei viittaa harhaanjohtavasti itsensä ulkopuolelle.

4.6 Luvun yhteenveto: modernin saiturin kuolemankaipuu

Edeltä muistamme sen paniikin, jota historiallisen toimijan Alice Gysbyen väärin suo-
ritetuksi tulkittu kuolema aiheutti hänen uskonnollis-rituaalisesti orientoituneessa yh-
teisössään. Myös Faustus kuolee tavalla, joka järkyttää perin pohjin viereisessä huonees-
sa hänen loppuaan tunti tunnilta seuraavia Wittenbergin oppineita, entisen kollegan 

145 Baudrillard näkee kuoleman modernin suurena toiseutena ja ylipäätään ainoana vakaana toiseu-
tena, merkitysten ankkurina nykymaailmassa – toisaalta hän myös näkee, että olemme kadottaneet yh-
teyden tähän merkityksenantoa vahvasti määrittävään inhimilliseen tosiasiaan. Kuolema,  simulacrum 
ja modernit vaihtosuhteet, ks. erit. jo aiemminkin mainittu Symbolic Exchange and Death (1993). Kä-
sittelen Baudrillardin modernia kuolemaa koskevia postmoderneja ajatuksia tarkemmin luvussa seitse-
män, DeLillon tuotannon yhteydessä. 
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pelokasta tukijoukkoa. Mutta kasvottoman, persoonattoman ajan etenemisen edessä 
kaikkein pelokkain on kuoleva päähenkilö itse: 

The stars move still, time runs, the clock will strike,
The devil will come, and Faustus must be damned.
O, I’ ll leap up to heaven! Who pulls me down?
See, where Christ’s blood streams in the firmament!
(F., XIV.72–75, kursiivi omani.)

Tämä aika poikkeaa Jokamiehen viime hetkillään ja ylipäätään elämässään kokemas-
ta esimodernista ajasta. Faustuksen kuolinhuoneen täyttävät kellonlyömät eivät suin-
kaan toteuta edellisessä analyysiluvussa hahmotellun kosmisen tasapainon lakeja, vaan 
summaa eliniän mittaisen levottoman vaelluksen kauhut. Päähenkilön lopun edessä 
suoltama retoriikka, paniikinomainen tilanneanalyysi kadotuksen välttämiseksi, kier-
tyy paradoksaalisen väistämättä hänen omaan toimijuuteensa. Se, mikä kiskoo pää-
henkilöä kadotukseen, on tietenkin hänen oma epäilyksensä omasta itsestään, omasta 
identiteetistään – edellä protestanttisten kuolemisen taitojen mukaan juuri tämä itseen 
kohdistuva epäilys, luottamuksen puute omiin mahdollisuuksiin, kun on suurin mah-
dollinen este katumiselle ja pelastukselle.146 Itseen kohdistuvan epäilyn myötä nou-
see myös mahdoton toive totaalisesta annihilaatiosta, itsen kadottamisesta. Tällaista 
mahdollisuutta ei Marlowen luomassa universumissa kuitenkaan ole. Klaustrofobinen 
tunnelma on huipussaan. Faustus visioi eteensä sekä kasvottoman materiaalisen maail-
mankaikkeuden että kostonhimoisen Jumalan, joka

Stretcheth out his arm and bends his ireful brows!
Mountains and hills, come, come and fall on me,
And hide me from the heavy wrath of God!
No, no!
Then I will headlong run into the earth.
Earth, gape! O, no, it will not harbour me.
(F., XIV, 80–85.)

Tilanteesta ei kuitenkaan ole minkäänlaista pakotietä. Näytelmässä kaiken aikaa 
hyvin kaukaisen mutta samalla kaikkivoivan Jumalan tuomiota ei voi paeta olemat-
tomuuteen. Vielä aivan helvetin kynnykselläkin Faustus kuitenkin fantasioi turhaan 
toisenlaisesta olemassaolosta tai oikeastaan sen päättymisen mahdollisuudesta. Hänen 
kauttaan artikuloidaan eräänlainen renessanssiajan antiikkia harrastavan ateistin tai-
vas, jossa oman itsen loppuminen on kuin onkin mahdollista. Itse asiassa tämä haave 
olemattomuudesta on paras mahdollinen vapautus oman itse taakasta: 

Why wert thou a creature wanting a soul
Or why is this immortal that thou hast?

146 ”[…] Marlowe’s use of medieval convention is colored by his time; Faustus falls prey not only to 
the devil or to his self-conceit but also to a distinctly post-Reformation despair.” (Spinrad 1987, 143.)
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Ah, Pythagoras’ metempsychosis,147 were that true,
This soul should fly from me, and I be changed
Unto some brutish beast!
All beasts are happy, for, when they die,
Their souls are soon dissolved in elements;
But mine must live still to be plagued in hell.
Cursed be the parents that engendered me!
No, Faustus, curse thyself, curse Lucifer,
That hath depriv’d thee of the joys of heaven.
(F., XIV, 80–85, kursiivi alkuperäinen.)

Oma tuho, harhauttava tietämys maallisesta ja inhimillisestä maailmasta, sekä synnissä 
eletty elämä yhdistyvät päähenkilön mielessä, ja lopulta tästä keitoksesta jäljelle jää kai-
kenkattava inho petollisen houkuttelevaa maailmaa ja sen turhiin lupauksiin sekaan-
tunutta omaa itseä kohtaan. 

Siinä missä Jokamiehen saituruus osoittautuu lopultakin häntä ulkoisesti määrit-
täväksi piirteeksi, Marlowen Faustus paljastuu nimenomaan pohjimmiltaan itsetie-
toiseksi konstruktioksi: Faustus on se, miksi hän on itsensä tehnyt, ja tässä suhteessa 
pohjimmiltaan riittämätön. Jokamies taas on konstruktio eri tavalla. Hänen hahmon-
sa hajoaa pohjimmiltaan ulkoa annettuihin määritteisiin; kyseessä on prosessi, joka 
johtaa suuremman, vapauttavan tiedon täydelliseen syleilemiseen. Tämä tapahtuu 
jollakin syvemmällä, moraliteetissa sinällään täysin määrittelemättömällä tasolla. 
Lähes viimeisinä sanoinaan Faustus kiroaa Lusiferin ohella myös itsensä, ironisena 
antiteesinä omille aiemmille suuruuskuvitelmilleen. Uusi moderni saituruus ei Marlo-
wen luennassa niinkään liity sinällään lopulta illusoristen rikkauksien kasaamiseen tai 
yhteisöllisestä maailmasta pois sulkeutumiseen. Pikemminkin se liittyy maailmallisen 
tiedon ja oman itsen varaan rakennetun olemassaolon ympärille, nimenomaan liial-
liseen sekaantumiseen tämänpuoleiseen. Tämä uusi saituruuden lajike sisältää kaiken 
aikaa itsensä rapauttavan epäilyksen ja riittämättömyyden siemenet, niin kalvinistisen 
opin suunnalta (epäily siitä, ettei kuulu valittujen joukkoon) kuin Marlowen koko 
tuotannossa hahmoteltujen, modernin maailman lainalaisuuksien suunnalta (etenkin 
pelkona merkkien itseensäviittaavuudesta, loputtomasta simulacran maailmasta). 

Marlowen kyynis-moralistisen katseen alla, ja paradoksaalisesti moraliteettien 
genren vanhemman perinteen tämänpuoleista halveksivassa hengessä, maailma on 
muuttunut valtavaksi saiturin aarrekammioksi. Omalaatuisen itsetuhoisessa luennas-
sa tässä maailmassa menestyy se, joka takertuu tarjolla oleviin rikkauksiin ja omiin 

147 Metempsychosis on myöhäinen latinannos vastavasta kreikankielisestä sielunvaellusta tarkoitta-
vasta filosofisesta termistä. Antiikin ajattelijat käyttivät sitä erilaisten itämaisten uskontojen ja omien 
filosofioidensa yhteydessä kuvaamaan sielullisten olotilojen muutoksia; liitetty yleensä Pythagoraan yh-
teyteen ja tässä viittaa ilmeisesti enemmänkin inhimillisen olemassaolon lakkaamisen toiveeseen kuin 
olemassaolon jatkumiseen sinällään (”This soul should fly from me, and I be changed / Unto some bru-
tish beast!”) – Faustus kiroaa oman ihmisyytensä sen kaikkine paradokseineen.
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kykyihinsä. Tämä on sovelias tulkinta, oli sitten kyse Faustuksesta, Barabaasta tai 
Tamburlainesta – tai erilaisten uuden ajan alun konfliktien ja instituutioiden myller-
tävässä maailmassa liikkuvasta vapaasta toimijasta kuten kirjailijasta itsestään. Mutta 
rauhaton liike kammion sisällä ei kuitenkaan lopulta tarjoa pääsyä tärkeimpien 
rik kauk sien luo, sen enempää kuin se tarjoaa pääsyä tasapainoiseen suhteeseen omasta 
asemasta maailmankaikkeudessa. Esimoderni ajattelu kummittelee näytelmässä kuin 
Hamletin isän haamu Shakespearen merkkiteoksessa, löytämättä lepoa tässä uudessa 
maailmassa.

Marlowe koki pian näytelmän kirjoittamisen jälkeen itsekin väkivaltaisen kuole-
man. Tämä tapahtui mahdollisesti omien valintojensa seurauksena, sillä hän saattoi 
olla sekaantunut mannermaalla toimivien katolisten poliittis-uskonnollisten ryhmit-
tymien vakoiluun. Mutta ennen tätä näytelmäkirjailija näyttää päästäneen saitu-
rin hetkeksi valloilleen. Saituri, saiturimaisen logiikan säätelemässä maailmassa, on 
ainakin hetken vapaa suorastaan kosmisessa mittakaavassa. Tästä vapaudesta maksettu 
hinta on kuitenkin järkyttävä. Näistä korkeuksista putoaminen on entistäkin vaaral-
lisempaa, ja korkealle kaartavaa lentoa väijyy alati epäonnistumisen vaara. Näennäi-
nen vapaus nivoutuu erottamattomasti aivan uudenlaiseen, vain osittain teologian ja 
metafyysisen tietämyksen alueelle liittyvään epätoivoon. Kuoleman ohella myös elämää 
säätelee yhä suurempi epävakaus, etenkin tiedollisella tasolla ja oman, nyt paljolti jo 
omaehtoisesti konstruoidun identiteetin tasolla. Tiedon määrä on kasvanut. Samalla 
tieto on etääntynyt absoluuteista, aivan kuten Doctor Faustuksen Jumala on etääntynyt 
kirjailijan näyttämölle luomasta maailmasta. Ja olivatpa myös uuden ajan alun artes 
moriedi, kuolemisen taidot, etääntyneet katolisen yhtenäiskulttuurin tarjoamasta 
uskottavuuden aurasta, luotettavan (ja yhtenäisen) auktoriteetin takaamasta turvan 
tunteesta. Kuolinvuoteellakin koettiin nyt monesti aivan uudenlaista tiedollista hyste-
riaa, uudenlaista epävarmuutta.

Tietyt pelot ovat tulleet pitkäaikaisiksi vieraiksi, vaikka ne pian alkavatkin etään-
tyä uskonnollisista kysymyksistä. Seuraavassa luvussa tarkastelen tätä uudella ajalla 
yhä keskeisemmin esiin nousevaa teemaa – uudenlaista omaan itseen kohdistuvaa 
epävarmuutta ja siitä kumpuavia saiturimaisia tuntoja – Charles Dickensin elämässä 
ja tuotannossa.
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5 ”the StrANGeSt AGItAtION”: dIcKeNS jA 
VIKtOrIAANISeN KUOLeMAN tOISeUdet

A Christmas Carol (jatkossa lainausten yhteydessä lyhenteellä C) sisältää kohdan, jossa 
paluu menneisyyteen – tarkalleen ottaen Fezziwigin joulujuhliin Scroogen nuoruudes-
sa – yllyttää päähenkilön outoon mielentilaan. Tämän kohtauksen ajan ”Scrooge had 
acted like man out of his wits. His heart and soul were in the scene, and with his former 
self. His corroborated everything, enjoyed everything, and underwent the strangest 
agitation” (C, 64). Saatuaan päätökseen A Christmas Carol -pienoisromaanin148 juuri 
sopivasti ennen joulua Charles Dickens (1812–1870) oli sekä hyvin tyytyväinen teok-
seensa että tympääntynyt omaan kirjailijantyöhönsä. Hän kaipasi jotain, jolla ottaa 
etäisyyttä omaan arkiseen, kiireiseen elämäänsä. Vuoden 1843 joulukuun 26. päivänä, 
hän osallistui näyttelijä William Charles Macreadyn vaimon järjestämille kekkereille. 
Ilta ei jäänyt Fezziwigin tai Scroogen veljenpojan Fredin fiktiivisten joulujuhlien var-
joon, sillä kirjailija itse oli yhtä riehakkaalla päällä kuin mielikuvituksellisten tapahtu-
mien myötä kääntymyksen kokenut Ebenezer. Charles Dickens juhli Macreadyn luo-
na tavalla, jonka aiheuttajana näyttää todellakin olleen ”the strangest agitation”. Hän 
esitti läsnäolijoille taikatemppuja ja pelleili. Hän tanssi valssia ja kansantansseja kuin 
viimeistä päivää. Omien sanojensa mukaan Dickens ”broke out like a Madman”. Paljon 
siteeratussa kirjeessä professori C. C. Feltonille hän kuvailee tätä juhlaa ja sitä edeltäviä 
tapahtumia: 

To keep Chuzzlewit going, and to do this little book, the Carol, in the odd times 
between two parts of it, was, as you may suppose, pretty tight work. But when it was 
done, I broke out like a Madman. And if you could have seen me at the children’s party 
at Macreadys the other night, going down a country dance […] with Mrs. M. you would 
have thought I was a country Gentleman of independent property, residing on a tip-top 
farm, with the wind blowing straight in my face every day. (Dickens 1977, 3.)

Leikkisä fantasia ylemmän yhteiskunnallisen aseman tarjoamasta huolettomuudesta 
leikkaa suoraan irtioton ytimeen. Olihan kirjailijuus Dickensille nimenomaan väylä 
yhteiskunnalliseen nousuun, ja uurastaminen tämän päämäärän tavoittamiseksi oli 
pääosin kaikkea muuta kuin jatkuvaa juhlaa. Mutta samalla kirjailijalle tyypillisessä 

148 Lähteenä käytän teosta Charles Dickens, A Christmas Carol and Other Christmas Writings 
(2003). Viittaan jatkossa teokseen lyhenteellä C.
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käytöksessä oli myös toisella tapaa jotain hyvin paljastavaa. Kaiken ikäänsä Dickens 
oli halunnut päästä huomion keskipisteeksi, ihailun kohteeksi. Yhtä lailla kuin päivit-
täinen kirjailijantyö, uurastaminen kirjoituspöydän ääressä, oli myös juhlien keskipis-
teenä toimiminen keskeinen osa miehen rakentamaa ja huolella vaalimaa identiteettiä. 

Tämän kirjallisen silmänkääntäjän ja monitaiturin maanisen hilpeää käytöstä 
selittänee osaltaan se, millaisten teemojen parissa hän oli työskennellyt intensiivisesti 
juhlia edeltävinä viikkoina.149 Dickens kirjoitti saiturin troopin ympärille rakennetun 
A Christmas Carol -moraliteetin hyvin nopeasti, hieman yli kuudessa viikossa. Kirjai-
lijan aikalaiselämäkerrassaan John Forster kertoo, kuinka prosessi sai hänen ystävänsä 
oudolla tavalla otteeseensa (Forster 1928, 299).150 Dickens itse kuvaa prosessia kolman-
nessa persoonassa, verraten itseään juopuneeseen: 

Over which Christmas Carol, Charles Dickens wept, and laughed, and wept again, 
and excited himself in a most extraordinary manner; and thinking whereof, he walked 
about the black streets of London, fifteen or twenty miles, many a night when all the 
sober folks had gone to bed. (The Letters of Charles Dickens 1977, 2.)

Vain kuuden viikon intensiivisen työskentelyperiodin aikana sanat ikään kuin ”kum-
pusivat” kirjailijan alitajunnasta (vrt. Ackroyd 1990, 408–13) – tai pikemminkin, on 
ehkä syytä lisätä, siitä kulttuurisesta piilotajunnasta, johon saiturin trooppi oli jättänyt 
vuosisataiset jälkensä. Nyt, saatuaan itseään tiukasti otteessa pitäneen työn päätök-
seen, kirjailija oli siirtynyt sulkeutumisen ja yksinäisen ahertamisen tunnoista ainakin 
hetkeksi täysin päinvastaiseen olotilaan, iloisen yhteiselämän ja vapaa-ajan pariin: hän 
halusi kurottaa ulospäin. Dickensin hilpeys heijasteli kuin huomaamatta sitä hilpeyt-
tä, joka valtaa Scroogen tämän henkien kanssa läpikäymiensä koettelemusten jälkeen. 
Kokeehan päähenkilö sisarentyttärensä juhlien nyt olevan hänelle itselleenkin, kerto-
jan sanoin, ”[a w]onderful party, wonderful games, wonderful unanimity, wonder-ful 
happiness” (C, 115, ajatusviiva alkuperäinen). Kirjailijantyö on yksinäistä puurtamista, 
ja siten kertomus kammiossaan ilottomasti työskentelevästä Scroogesta jäsentyy väis-
tämättä myös ironisena kirjailijaomakuvana. Mutta kuten jatkossa osoitan, Dickensin 

149 Peter Ackroydin osittain fiktiivisessä elämäkerrassa Dicken kirjailijan pidäkkeetöntä juhlimista 
kuvataan elävästi (1990, 414–415). Ackroydin än Hän siteeraaman historioitsija Thomas Carlylen vai-
mon mukaan voimme päätellä, että kirjailijan omalaatuisella käytöksellä on tuona iltana ollut magneti-
soiva vaikutus läsnäolijoihin (ibid., 415); vapaassa tulkinnassa juhlimisen taustalle luetaan, herkullisesti, 
lähes hysteerinen juonne.
150 John Forsterin Life of Charles Dickens on julkaistu kokonaisuudessaan vuoteen 1874 mennessä. 
Itse käytän vuoden 1928 painosta. Viimeaikaisista elämäkerroista, ks. erit. yksityiskohtaiset Tomlin 
(2011) ja Slater (2009). Viimeaikaisista kirjailijan uran alkuvaiheeseen keskittyvistä elämäkerroista 
ks. erit. Douglas-Fairhurst (2011). Vanhemmista elämäkerroista ks. myös esim. varsin pätevä Connor 
(1985) ja jo osittain vanhentunut, mutta kirjailijan tuotantoa elämäkerrallisesta perspektiivistä uskot-
tavasti tarkasteleva Fielding (1977). Dickensin luonneanalyyseista kuuluisimpia lienee Edward Wagen-
knechtin alun perin vuonna 1929 julkaisema The Man Charles Dickens: A Victorian Portrait (1966). 
Elämäkerroista myös Kaplan (1988) on psykologisesti hyvin tarkkanäköinen.
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identifioituminen saituriin, ja troopin hyödyntäminen eräänlaisena aikalaistuntojen 
kuvaajana, ilmenee myös syvemmällä tasolla. 

Macreadyn juhlissa kiireinen Dickens onnistui ehkä unohtamaan hetkeksi häntä 
tuohon aikaan vaivanneet huolet ja itse valitun uran asettamat, usein kohtuuttomilta-
kin tuntuneet vaatimukset. Kyseessä ei kuitenkaan ollut sellainen ehdottoman onnel-
linen ja täydellisen peruuttamaton loppu, jonka hän oli hahmotellut Scroogelle. Tämä 
on luonnollisesti itsestäänselvyys, mutta se liittyy kulttuuripoeettisiin teemoihin 
identiteetin konstruoimisen teemojen kautta. Kuten tässä tutkielmassa olen pyrkinyt 
osoittamaan, vähääkään pysyvämmän narratiivin pakottaminen todelliseen elämään – 
ja, mikä tärkeämpää, todelliseen kuolemaan – on parhaimmillaankin varsin sattuman-
varaista toimintaa, ja se on yleensä mahdollista tehdä vasta jälkikäteen. Carol-saturo-
maanissa kertomus päättyy onnellisesti elämässä omaksutun identiteetin tahalliseen 
hukkaamiseen. Kääntymyksen kokeva päähenkilö kadottaa itsensä, tai ainakin entisen 
identiteettinsä, ystävällismielisen kollektiivin lämpimään huomaan. Samalla hän lunas-
taa itselleen hyvän kuoleman. Saituri onnistuu pakenemaan kammiostaan. Lukijalle 
vihjataan, että kääntymyksen kokenut päähenkilö tulee aikanaan kohtaamaan loppun-
sa viktoriaanisen aikakauden151 perhe- ja kuolemankulttuurille tyypillisten ideaalien 
mukaisesti – Scroogen pimeän ja tyhjän, yksinäisen talon (C, 103) sijaan ehkäpä juuri 
sellaisessa huoneessa, joka on ”lighted cheerfully, and hung with Christmas” (C, 106) ja 
jossa kertomuksen Pikku Tim kohtaa loppunsa nöyrästi ja vastustelematta, rakastavan 
perheensä ympäröimänä, Dickensiä itseään ja monia hänen lukijoitaan innostaneen 
herätyskristillisyyden hengessä.152

Kuolemalla on moraliteetissa salaisuutensa, joka paljastuu asteittain. Jo aiemmin, 
ennen kertomuksen kulminaatiopisteenä toimivaa kuolinvuodekohtausta, tule vien 
joulujen henki on paljastanut Scroogelle näennäisen triviaaleja katukohtaamisia 
ja -keskusteluja, jotka kaikki osoittavat tavalla tai toisella samaan suuntaan: kohti 

151 Niin kutsuttu viktoriaaninen aikakausi määritellään kuningatar Viktorian valtakauden mu-
kaan vuosiksi 1837–1901. Toisinaan vuoden 1832 parlamentaaristen lakiuudistuksien voidaan nähdä 
jo aloittaneen sen. Lakiuudistuksiin, jotka laajensivat äänioikeutettujen määrää, viitataan nimekkeellä 
”Great Reform Act”. Näitä uudistuksia tärkeämpi Carolin tulkinnan kannalta on kuitenkin vuoden 
1834 uusi köyhäinlaki, ”New Poor Law,” jossa yhteiskunnallisiin epäkohtiin pyrittiin löytämään vasta-
uksia utilitaristisen talousajattelun puitteissa. Tämä lakiuudistus muun muassa mahdollisti irtolaisten 
ruumiiden käyttämisen lääketieteellisiin tarkoituksiin, vahvistaen jatkossa tarkemmin käsiteltyihin 
köyhäinhautajaisiin liittyviä pelkoja.
152 Tosin Pikku Tim kuolee vain, mikäli Scrooge ei koe kääntymystä; päähenkilön rahallisen avun 
turvin hän selviytyy. Viktoriaanisia kuolinvuodekäytänteitä on tarkastellut viime aikoina erityises-
ti sosiaalihistorioitsija Pat Jalland (1996, 1999). Herätyskristillisyys tai oikeastaan evankelismi (engl. 
evangelicalism) tarkoittaa tässä yhteydessä sitä uskonnollista herätysliikettä, joka kasvatti suosiotaan 
1700-luvun lopulta eteenpäin, ja joka ylitti erilaisten uskonnollisten suuntausten rajat. Ks. esim. Jal-
land 1999, erit. 2–5, sekä herätyskristillisen kuoleman ideaalin yhteydessä ibid., 17–38. Tässä luvussa 
esittämäni viktoriaanisen kuoleman ideaalia koskevat tulkinnat perustuvat tietyin jatkossa esitetyin va-
rauksin paljolti Jallandin näkemyksille. Ylipäätään herätyskristillisyydestä Isossa-Britanniassa, ks. myös 
Bebbington (1989). 
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päähenkilön huonoksi tai epätoivottavaksi arvotettua kuolemaa. Näitä hänelle paljas-
tettuja näkyjä asteittain pehmenevä ja inhimillistyvä misantrooppi on kuunnellut 
tarkasti, ”feeling assured that they must have some hidden purpose” (C, 97). Vaikka 
hän ei kykene näkemään näytetyissä visioissa suoraa yhteyttä jo seitsemän vuotta sitten 
kuolleeseen liikekumppaniinsa eikä etenkään itseensä, Scrooge on päättänyt vaalia 
jokaista sanaa kuin aarretta:

[C]onversations apparently so trivial […] could scarcely be supposed to have any bearing 
on the death of Jacob, his old partner […]. Nor could he think of any one immediate-
ly connected with himself, to whom he could apply them. But nothing doubting that 
to whomsoever they applied they had some latent moral for his own improvement, he 
resolved to treasure up every word he heard […]. He looked about in that very place for 
his own image; but another man stood in his accustomed corner […]. It gave him little 
surprise, however; for he had been revolving in his mind a change of life […]. (Ibid., 98.)

Tapahtumia kuljettava narratiivinen imu piilee tietenkin siinä, että lukija tietää jo 
tarkalleen sen, mistä päähenkilöllä on vasta kajastava aavistus – troopille tyypillinen 
melodramaattinen, retorinen keino, joka on tuttu jo esimerkiksi Jokamiehen ja Kuole-
man kohtaamisesta. Viktoriaaniselle aikakaudelle tyypillisistä peloista voimansa am-
mentavan kuolinvuodenäyn äärellä tämä oman kuoleman kieltäminen ja epätoivoinen 
itsepetos saavuttaa huippunsa. Päähenkilö tulkitsee näkyä täysin oikein, mutta on ky-
vytön viemään ajatustaan sen väistämättömään päätepisteeseen: ”[I]f this man could be 
raised up now,” elävä Scrooge miettii, ”what would be his foremost thoughts? Avarice, 
hard-dealing, griping cares? They have brought him to a rich end, truly!” (ibid., 103). 
Vaikka Scrooge onkin jo pyöritellyt mielessään elämänmuutosta, hän ei vielä tässäkään 
vaiheessa ymmärrä, että kyseessä on juuri hänen oma, sosiaalisesti kaikkea muuta kuin 
rikas loppunsa.

Köyhyyttä ei merkityksellistetä Dickensillä vain rahallisen pääoman puuttumi-
sena. Tällaisesta kulttuuripoeettisesta köyhyyden muodosta annetaan moraliteetissa 
vihjeitä pitkin matkaa. Esimerkiksi päähenkilön liikekumppani Jacob Marley on yksi 
kertomuksen lukuisista varjoista, aavemaisista peilikuvista ja vaihtoehtoisista olemisen 
ja olemattomuuden muodoista Carolissa. Mielenkiintoiseksi tämän sivuhenkilön tai 
oikeastaan -hahmon tekee tietenkin se, että Jacob on kertomuksen huonon valinnan 
tehnyt ja siten tuomittu saituri vastakohtana ajoissa kääntymyksen tekevälle Scroogelle 
– häneltä puuttuu moraliteeteille perinteisesti tyypillisen hengellisen pääoman sijasta 
pelastava sosiaalis-emotionaalinen pääoma. Näiden kahden kohdatessa Marleyn nykyi-
sestä olinpaikasta annetaan myös selkeitä, joskin varsin koomisesti kuvattuja vihjeitä: 
”The hair was curiously stirred, as if by breath or hot air; and thought the eyes were wide 
open, they were perfectly motionless; [...] though the Ghost sat perfectly motionless, 
its hair, and skirts, and tassels, were still agitated as by the hot vapour from an oven.” 
(Ibid., 42, 47.) Tämä kahlein koristeltu levoton vaellus, eräänlainen maanpäällinen 
helvetti Marlowen Mefistoteleen luonnostelemassa, mutta Dickensin kertojan ironises-
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sa hengessä, odottaa myös Scroogea. Se on tragikoominen rangaistus niille, jotka ovat 
eläessään kätkeneet kunnialliseen julkisivunsa taakse välinpitämättömyytensä läheisiä 
kohtaan, jotka ovat päähenkilön tavoin sulkeneet itsensä maailmalta ja omistautuneet 
täydellisesti vain omille liiketoimilleen. ”It is required of every man, [...]”, selittää nykyi-
sen joulun henki,

that the spirit within him should walk abroad among his fellow-men, and travel far and 
wide; and if that spirit goes not forth in life, it is condemned to do so after death. It is 
doomed to wander through the world—oh, woe is me!—and witness what it cannot 
share, but might have shared on earth, and turned to happiness! (C, 47.)

Vaikka liberaaleimmat kristityt olivat jo hylkäämässä ajatusta helvetintulesta akuut-
tina fyysisenä kärsimyksenä, herätyskristillisyys nosti ajatuksen omakohtaisesta, in-
tensiivisestä kuolemanjälkeisestä tuomiosta uudemman kerran osaksi jokapäiväistä 
uskonnollista elämää.153 Dickensiä kirjailijana ei kuitenkaan kiinnostanut kadotus 
saati sen lopullinen muoto sinällään, vaan ajankohtaisten teemojen ja myös uskonnol-
lisen tunne-energian anastaminen osaksi kerrontaa, osaksi puhuttelevaa, opettavais-
ta ja myyvää tarinaa. Marley on toki joutunut jonkinlaiseen dickensläiseen limboon 
(mikä on jo sinällään erittäin tragikoominen kohtalo kenelle tahansa). Edellä mainittu 
kuumuus ei kuitenkaan tunnu vaivaavan aavetta, toisin kuin hänen kyvyttömyytensä 
auttaa kaltoin kohdeltuja maan päällä.154 Tärkeämpää kuin itse kärsimys onkin tari-
nassa sen aiheuttaneen synnin tarkka muoto, sulkeutuminen maailmalta kunniallisen 

153 Hyviä yleisesityksiä viktoriaanisesta teologiasta ja sen vaikutuksesta aikakauden taiteeseen 
Dickensiä myöten, ks. Wheeler (1990, 1994). Suuri kysymys tässä yhteydessä liittyi ongelmaan hyvän-
tahtoisen Jumalan sallimasta ikuisesta kidutuksesta. Liberaaleimmat viktoriaaniset teologit etenkin 
vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla korostivat fyysisen kivun rangaistuksen (poena sensus) sijaan me-
netyksen, Jumalasta erottamisen (poena damni) huomattavasti abstraktimpaa rangaistusta ja johtavat 
viktoriaaniset kirjailijat ja runoilijat – jotka olivat vastaavasti näissä asioissa pääsääntöisen liberaaleja tai 
jopa revisionistisia – tarttuivat innokkaasti ajatukseen, varsinaisen uskonnollisen aihepiirin ohella myös 
kuvatessaan kurjistuneita, teollistuneita kaupunkiympäristöjä maanpäällisenä olemassaolon helvettinä. 
Tämä jälkimmäinen topos oli niin suosittu, että 1800-luvun loppuun mennessä se oli muuttunut täysin 
konventionaaliseksi työkaluksi myös sosiaalisten epäkohtien kommentaattoreiden retorisessa työkalu-
pakissa. Herätyskristillisyydelle taas oli samaan aikaan tyypillistä korostaa henkilökohtaisen, tunteen-
omaisen kääntymyksen merkitystä kristityn polulla kohti tuonpuoleista. Tällainen tunnevyöry johti pe-
lastukseen, ja muunlaiset uskonnollisuuden harjoittamisen muodot ajateltiin helposti riittämättömiksi 
– samalla kun tällaista radikaalia kääntymystä lietsovat evankeliset saarnaajat leiskuttivat saarnoissaan 
helvetintulta tavoilla, jotka jo valitusaikana olivat protestantismin monissa muodoissa muuttuneet fyy-
sisyydessään arkaaisiksi. Ks. erit. Wheeler 1990, 178–187, 196–198.
154 Hyvin käytännönläheisesti uskonnollisuutta toteuttaneen ja toisaalta kaunokirjallisessa tuo-
tannossaan loputtomia mielikuvitusleikkejä harrastaneen kirjailijan ”teologiaa” lienee muutenkin he-
delmätöntä yrittää ainakaan tässä yhteydessä vakavissaan konstruoida. Dickens suhtautui ylipäätään 
karsaasti kaikenlaiseen uskonnolliseen nurkkakuntaisuuteen; onpa nykyisen joulun hengenkin suuhun 
laitettu varoitus julkisen kouluopetuksen kehitystä hidastavista oppiriidoista (näitä ovat ”factitious pur-
poses”, ks. C, 94). Yhteenveto kirjailijan uskonnollisista ja eettisistä näkemyksistä, ks. esim. Ackroyd 
1990, 504–508. Ks. myös Wagenknecht 1966, 212–248.
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elämän julkisivun taakse. Marley ja monet muut Scroogen tuntemat edesmenneet ovat 
hylänneet mahdollisuutensa vaikuttaa positiivisesti ympäristöönsä: ”[t]he misery with 
all them was, clearly, that they sought to interfere, for good, in human matters, and had 
lost the power for ever.” (C, 52.) 

A Christmas Carol -saturomaanin viittaukset keskiajalta lähtöisin olevaan moralis-
tiseen perinteeseen ovat lukuisat. Esimerkiksi Danten Infernossa syntiset kauppiaat 
erottuvat nimenomaan heidän kantamansa ammattivälineistön kautta (vrt. esim. Le 
Goff 2001, 35, 56, 98–103); Carolin kaikkein selkeimmin erotettavan aaveen, Marleyn, 
mukanaan raahaamat ketjut, ”made […] of cash-boxes, keys, padlocks, ledgers, deeds, and 
heavy purses wrought in steel” (ibid., 44) sekä muiden, vilaukselta näytettyjen bisnes- ja 
kahleaaveiden (ibid., 51–52) muodostaakin yhden uuden linkin pitkään jatkumoon. 
Dickensin rautatavaran voi nähdä viittaavan toisaalta exemplum-hengessä ajan kulumi-
seen ja siten katoliseen kiirastulioppiin sisältyvään ajatukseen lopullisesta vapautuk-
sesta. Marleyn ja moraliteetin muiden kitupiikki-aaveiden kohtalo viittaisi tavallaan 
siis helvettiä enemmän myöhäiskeskiaikaisten, eläviä varoittavien sielujen vankilan eli 
kiirastulen suuntaan; mitataanpa heidän syntitaakkaansa nimenomaan juuri vuosissa, 
kullekin kertyneen, edellä mainittujen rahanlainaajan ammattiin liittyvien esineiden 
avulla (C, 47–48). Kuten aave kertoo, vastaavat kahleet odottavat seitsemän vuotta 
pidempinä myös Scroogea, sillä tämän yksinäinen elämänpiiri kun rajoittuu, hänen 
sisarenpoikansa sanoja lainatakseni, saiturin vanhaan homeiseen toimistoon ja pölyi-
siin kamareihin (C, 88). Yhteiskunnallisen omatuntonsa elämässään hukannut Marley 
on siis jo tuominnut itsensä jonkinlaiseen kadotukseen. Mutta jo hänen hautajaisensa 
ovat todistaneet – jos ei muusta, niin ainakin – sosiaalisesta kadotuksesta. Kuten kerto-
ja toteaa, suru ei juuri kosketa jälkeenjääneitä, semminkään kun näistä paikalla on yksi 
ainoa:

Scrooge was his sole executor, his sole administrator, his sole assign, his sole residuary 
legatee, his sole friend, and sole mourner. And even Scrooge was not so dreadfully cut 
up by the sad event, but that he was an excellent man of business on the very day of the 
funeral, and solemnised it with an undoubted bargain. (C, 33.)

Marleyn hautajaisten tunneköyhyys paljastaa tapahtuman emotionaalisen arvon tai oi-
keastaan arvottomuuden. Historialliseen kontekstiinsa palautettuna tämä määrällinen 
(osallistujien vähäisyys) ja laadullinen (Scroogen piittaamattomuus) puute viittaa myös, 
kuten jatkossa osoitan, hyvin suoraviivaisesti yhteiskunnalliseen epäonnistumiseen. 
Mutta toisin kuin hänen liikekumppaninsa, päähenkilö-saiturin omia hautajaisia ei 
paljasteta lukijalle – ainakaan suoraan. Sama pätee myös Scroogen hyvään ja huonoon 
kuolinvuodekohtaukseen. Tulevien joulujen hengen näyissä päähenkilö on kuollut 
surkean ja yksinäisen kuoleman; kääntymyksen myötä muuttuu muutakin kuin hänen 
elämänsä. 
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Carol-moraliteetissa ei ainoastaan Scroogen elämä, vaan myös hänen kuolemisensa, 
on vaakalaudalla. Tämä pätee niin hänen hautajaisiinsa kuin myös viimeisiin hetkiin-
sä. Etenkin tällaisen jälkimmäisenä mainitun kohtauksen parempi versio on teoksen 
näkymätön aave sen näkyvämpien aaveiden ja henkien ohella. Lukijalle tämä näkymä-
tön kummittelija paljastuu vain epäsuorasti, sillä se on erottamattomasti sidottu omaan 
aikakauteensa. Carol onkin ensin palautettava sen alkuperäiseen, meille vieraaksi 
käyneeseen kulttuuriympäristöön. Tähän vierauden tuntuun, johon kaunokirjallise-
na tyylipiirteenä viitataan yleensä osittain harhaanjohtavalla käsitteellä viktoriaani-
nen sentimentaalisuus, liittyy erottamattomasti hyvän kuoleman ideaalin renessanssi. 
Edellä olen viitannut ramman Pikku-Timin esimerkilliseen kuolemaan; ylipäätäänkin 
kuolemisen taito oli palannut kuolemista koskevan tiedon monissa suhteissa kyseen-
laistaneen valistusajan jälkeen muotiin niin fiktiossa kuin eletyssä elämässä.155 Tämän 
se oli tehnyt romantiikan tendenssien avittamana ja englantilaisen herätyskristillisyy-
den kautta, osana nousevaa porvarillista perheideologiaa. Scroogen koko sovitustari-
na onkin luettava tätä perheideologian ja tunnekeskeisyyttä korostavien kulttuuris-
ten tendenssien taustaa vasten. Toisaalta analysoitaessa Carolia osana viktoriaanista 
kuolemankulttuuria, ei sovi myöskään unohtaa teollistumisen, markkinatalouden ja, 
kuten jatkossa näytän, jopa konsumerismin lainalaisuuksien yhä suurempaa invaasio-
ta aikakauden ihmisten kokemusmaailmaan ja tätä kautta populaarikirjallisuudessa 
toistuvasti käsiteltyihin aiheisiin – onhan viktoriaaninen aikakausi nimenomaan yhä 
suuremmilla kierroksilla käyvän kapitalismin aikaa Englannissa, niin hyvässä kuin 
pahassakin. Edellä mainittujen teemojen lisäksi, täydentääkseni annettua kuvaa, analy-
soin tässä luvussa kuolemisen ja kuoleman representaatiota Dickensin muussa tuotan-
nossa.156 Viktoriaanisen idealisoidun kuolinvuodekohtauksen ohella tarkastelen myös 
niitä erikoislaatuisia huolenaiheita ja pelkoja, joita 1800-luvun keskivaiheilla kuolemi-
seen liitettiin: yksinäisyydessä kuolemiseen liitettyä ylenmääräistä kammoa ja halpo-
jen hautajaisten aiheuttamaa häpeää.157 Mutta ensin on syytä tarkastella kuolemisen 
taidon renessanssia.

155 Edellä mainittu Jalland nostaa keskeiseksi aikakauden kuolemaa määrittäväksi tekijäksi juuri 
evankelisen hyvän kuoleman ideaalin, jota määrittävät hellittämätön usko, nöyryys ja alistuminen ju-
malan tahtoon kuoleman edessä (Jalland 1996, erit. 2, 5–11, 17–38). Pikku-Timin moraliteetissa kuo-
lemaa tekevää henkilöhahmoa, jota määrittää toisaalta sairaus ja hauraus ja toisaalta vilpitön lapsenusko 
ja luottamus korkeampia voimia ja ympäröivää aikuisten maailmaa kohtaan, voidaankin helposti lukea 
pateettisena näiden piirteiden henkilöitymänä.
156 Dickensin ja muidenkin hänen aikakautensa kärkikirjailijoiden (Brontët, Conrad, Forster, Law-
rence, Woolf) tavoista representoida kuolemaa ja kuolemista, ks. myös Stewart (1984). Valitettavasti 
Garrett tarkastelee teoksia varsin hermeettisesti kirjallisuusinstituution sisäpuolella eikä siten juurikaan 
tarjoa mitään valaisevaa sanottavaa tämän tutkielman kysymyksenasettelun puitteissa.
157 Kummastakin aiheesta, ks. Bourke 2005, 25–50. Jälkimmäisestä ks. myös Thomas Laqueurin 
tyylipuhdas kulttuuripoeetinen artikkeli ’Bodies, Death, and Pauper Funerals’ (1983).



184 Mikko Kallionsivu

5.1 Viktoriaanisen kuolemankulttuurin sosiaalinen energia
Oh cold, cold, rigid, dreadful Death, set up thine altar here, and dress it with such 
terrors as thou hast at thy command: for this is thy dominion! But of the loved, revered, 
and honoured head, thou canst not turn one hair to thy dread purposes, or make one 
feature odious. It is not that the hand is heavy and will fall down when released; it is not 
that the heart and pulse are still; but that the hand WAS open, generous, and true; the 
heart brave, warm, and tender; and the pulse a man’s. (C, 102.)

”No voice pronounced these words in Scrooge’s ears,” toteaa ääni Scroogen kuolinvuo-
teen äärellä, ”and yet he heard them when he looked upon the bed” (C, 102–103). Kuka 
puhuu? Sanat ovat täynnä ylevää paatosta. A Christmas Carol -moraliteetin kertoja 
– jota päähenkilö ei voi edes kuulla – on isällinen, huvittunut ja etäinen.158 Tulevien 
joulujen henki – sinällään hyvin pateettinen hahmo – on puolestaan mykkä, ja siten 
tuomittu toimittamaan asiansa synkästi viittilöiden. Siispä mihin nyt viittaillaan, ke-
nen ääntä lainataan?

On toki totta, että Carol on ensisijaisesti avoimen sadunomainen ja viihteellinen. 
Nämä ovat piirteitä, joista lukija saa selkeän vihjeen jo kertomuksen alussa. Kerto-
jan päivitellessä liikekumppani Marleyn kuolemaa sävy on tahallisen pehmentävä 
– lukijalle alleviivataan kertomuksen leikillisyyttä: ”Old Marley was dead as door-
nail. […] Mind! I don’t mean to say that I know, of my own knowledge, what there 
is particularly dead about a door-nail.” (C, 33.) Teoksen viihteellisyys ja etenkin sen 
humoristisuus rakentuu tyylin tasolla lisäksi vapaasti etenevien assosiaatioketjujen 
ja etenkin voimakkaiden, jopa kärkevien, kontrastien varaan. Näiden tyylikeinojen 
kautta toteutetun koomisuuden voi helposti nähdä ylipäätäänkin Dickensille tyypilli-
seksi kirjalliseksi piirteeksi.159 Kaikki aikalaiset eivät pitäneet kirjailijan jääräpäisestä 
leikillisyydestä. Muun muassa William Makepeace Thackeray piti tätä tyylipiirrettä 
erinomaisen ärsyttävänä.160 Carolissa Dickensin omin tyyli on kuitenkin erottamaton 

158 Dickensin ratkaisu onkin tässä yhteydessä siirtää kevyeen ja leikkisään kerrontatyyliin sopima-
ton, mutta kertomuksen puhuttelevuuden kannalta olennainen lausuma kertojan ulkopuolelle. Carolin 
kertojan analysointia ja ylipäätäänkin kirjailijan tavoista suhteuttaa toisiinsa kerronta, henkilöhahmot 
ja kulloinkin vallitseva kerronnallinen eetos, ks. erit. Davies (1989).
159 Dickensin aateliston snobismiin kohdistama pilkka on tunnettua. Esimerkiksi aikansa yhteis-
kunnalisia ja hallinnollisia epäkohtia ruotivassa Little Dorrit -romaanissa (1855–1857) hän kutsuu 
fiktiivistä Lancaster Stiltstalking -lordia ”ylvääksi kylmälaatikoksi” (noble refrigerator). Myös orpojen 
vertaaminen osakkeisiin, pönäköiden ihmisten hinaajaveneisiin sekä ruokaseurueen vertaaminen huo-
nekaluihin on tyypillistä Dickens-huumoria.
160 Thackerayn mukaan realismi oli välttämätöntä romaanitaiteessa. Kirjeessään kirjallisuuskriitik-
ko David Massonille vuonna 1851 hän kirjoittaa, että Dickensin romaanit ”[do not] represent Nature 
duly; for instance Micawber appears to me an exaggeration of a man, as his name is of a name. It is 
delightful and makes me laugh: but it is no more a real man than my friend Punch is: and in so far I 
protest against him … holding that the Art of Novel is to represent Nature: to convey as strongly as pos-
sible the sentiment of reality” (siteeraus Mauskopf 1966, 22, kursiivi alkuperäinen). Micawber on David 
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osa sinällään yksinkertaisen tarinan imuvoimaa. Voimakkaiden kontrastien tuotta-
minen palvelee humoristisuuden ohella teoksessa myös kerronnallisia jännitteitä. 
Nyt kuitenkin äänessä on ironiasta täysin tietämätön ja kaikkea muuta kuin leikilli-
nen puhuja. ”Strike, Shadow strike!” uhmaa esiin kumpuava ääni kuolemaa, ”And see 
his good deeds springing from the wound, to sow the world with life immortal!” (C, 
102–103). Näyttää siltä, että itse kuolinvuode kutsuu voimakkaana retorisen puheen 
esiin. Lohduton näkymä sekä inspiroi paatosta täynnä olevia sanoja, että mahdollis-
taa ne. Tämä on 1900-luvun vieraaksi tekemä, mutta aikoinaan erittäin rakastettu 
ja kaikille tuttu ääni, johon törmää Carol-moraliteetissa, mutta toistuvasti muualla-
kin viktoriaanisen aikakauden kulttuurituotteissa. Sentimentaalisuudella, ja tähän 
tunnepuheeseen erottamattomasti liittyvällä ylevöittämisellä on vahvoja vaikuttimia 
ja päämääriä. Se nousee arjen kärsimystä ja pelkoja vastaan, ja liittyy tiettyihin sosiaa-
lisiin suhteisiin ylevöittävässä hengessä. Sen rooli muuttuvissa kuoleman kohtaamisen 
tavoissa nousee esiin aikana, jolloin romantiikan perintö, viktoriaaninen herätyskris-
tillisyys ja kaupallisuus muodostavat omalaatuisen kokonaisuuden – ja aikana, jonka 
suurimmat perheyhteyteen ja lähimmäisenrakkauteen asetetut toiveet muodostavat 
jyrkän kontrastin monien kokeman jokapäiväisen puutteen ja eriarvoisuuden synkkien 
realiteettien kanssa. 

Kuten jokainen läheisen menetyksen kokenut tietää, kuolemaa ja sen aiheuttamia 
negatiivisia tunteita voi hallita estetisoimalla ne ja heijastamalla niihin vahvasti positii-
viseksi nähtyjä arvoja sosiokulttuurisen todellisuuden muilta alueilta. 1700-luvun 
loppua ja etenkin 1800-lukua voidaan tässä suhteessa pitää hyvin hedelmällisenä 
aikakautena. Aikakauden taide on tuottanut ehkä kaikkein puhuttelevimmat surun-
ilmaukset länsimaisen kulttuurin historiassa. Ylipäätäänkin surusta puhuminen 
muistutti muotokieleltään runoutta myös taiteen instituutioiden ulkopuolella. Kirjal-
linen monitaituri Charles Dickens osasi puhua tätä kieltä – edellä siteerattu kohta 
todistanee hyvin tämän – mutta sen taitavimmat ilmaukset löytyvät toisaalta: ”I hold 
it true, whate’er befall; / I feel it when I sorrow most; / ‘Tis better to have loved and 
lost / Than never to have loved at all.” (Tennyson 1967, 237.) Nämä kuuluisat säkeet 
loi ystävänsä menettänyt Alfred Tennyson (1809–1892) vuonna 1850. Kuolematto-
maksi muuttuneessa runossaan Tennyson työsti tyylitellysti suruaan. Englantilainen 
runoilija Arthur Henry Hallam oli kuollut 17 vuotta aiemmin, ja pitääkseen ystävänsä 
muistoa yllä juhlittu runoilija kirjoitti:

Let Love clasp Grief lest both be drown’d,
Let darkness keep her raven gloss:
Ah, sweeter to be drunk with loss,
To dance with death, to beat the ground, 

Copperfield -romaanin (1850) jatkuvissa rahavaikeuksissa oleva sivuhenkilö, jossa assosioidaan edelleen 
voimakkaasti kirjailijan omaan isään. Näkemykset realistisesta esitystavasta voidaan taas nähdä ajan 
myötä muuttuneen siinä määrin, ettei Thackerayn tuotantokaan vastaa enää omaa käsitystämme siitä 
mitä Thackerayn ”Luonto” eli sosiaalinen todellisuus on, ja miten sitä tulisi totuudenmukaisesti kuvata. 
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Than that the victor Hours should scorn
The long result of love, and boast,
‘Behold the man that loved and lost,
But all he was is overworn.’ 
(Ibid., 230.) 

Kuten Tennyson hyvin tiesi, surun estetiikka tekee ainakin symbolisella tasolla kuo-
lemattomaksi ne, joiden poismenoa käsitellään. Vastaavasti itse tekijä voi niittää lähes 
kuolematonta mainetta. Kuningatar Viktoria myönsikin Tennysonille paronin arvon 
vuonna 1884, tehden tästä ensimmäisen taiteellisista ansioistaan aateloidun englan-
tilaisen kirjailijan. Kuningattaren omakohtaiset elämänkokemukset olivat keskeinen 
motiivi aateloinnille. In Memoriam A.H.H. oli Viktorian suosikki, sillä hän löysi teolo-
gisilta tunnoiltaan ajankohtaisesta161 runosta suurta lohtua prinssi Albertin kuoleman 
jälkeen vuonna 1861. ”Next to the Bible,” tunnusti kuningatar Tennysonille miehensä 
kuolemaa seuranneena vuonna, ”In Memoriam is my comfort” (Siteeraus Ross 1973, 
100). Tennysonin lohduttavista sanoista huolimatta Viktoria sairastui vakavaan, pitkä-
aikaiseen masennukseen. Hänen reippaasti yli kymmenen vuoden mittaista surupro-
sessiaan onkin luettu tyypillisesti malliesimerkkinä viktoriaanisen kuolemankulttuu-
rin ylilyönneistä.162 Siinä missä monet viktoriaanisen kuolemankulttuurin ilmaukset 
näyttäytyvätkin nykykatsojalle vieraina ja ylenmääräisinä, jopa patologisina, Tennyso-
nin runo on säilyttänyt asemansa yhtenä 1800-luvun runouden suurimmista merkki-
teoksista. Lukemattomien muiden vastaavien kulttuurituotteiden puhuttelevuus on 
kuitenkin jo laantunut, osittain niiden välittömän historiallisen kontekstin – kuten 
juuri esimerkiksi keskiluokan arvojen edustajaksi voimakkaasti koetun valtionpäämie-
hen kuoleman – muuttuessa meille etäiseksi, mutta myös muista, painavammista syistä 
johtuen.

Aikana, jolloin kirjallisuuden keskeisimpänä, loputtomasti toistuvana teemana oli 
yksilön suhde yhteiskuntaan,163 myös kirjallinen kuolemankulttuuri jäsensi aihee-

161 Tennysonin runoteos voidaan lukea kamppailuna epäuskoa vastaan tieteellistyvän maailmanku-
van ristipaineessa, kristinuskon tuonpuoleista olemassaoloa koskevan toivonsanoman hyväksi. Runon 
teologisesta ja kulttuurihistoriallisesta ulottuvuudesta, ks. erit. Wheeler 1990, 221–264.
162 Kuningatar Viktoria, ”the widow of Windsor,” pukeutui loppukänsä mustaan. Ajatus surijan yh-
teiskunnallisesta pakkoroolista, niin kuningattaren kuin muidenkin viktoriaanisten leskien tapaukses-
sa, on keskeinen J. S. Curlin klassisessa luennassa (1972). Curlin patologisoiva tulkinta viktoriaanisesta 
kuolemankulttuurista ja suremiskäytännöistä on sittemmin kyseenlaistettu – ks. esim. käytänteiden 
terapeuttisuuden näkökulmasta (Jalland 1999, erit. 194, 223) ja sosiaalisen statuksen näkökulmasta 
(Laqueur 1983).
163 Dickensin elinaikana romaanitaidetta keskeisesti määrittävä teema on se, miten yksilö etsii paik-
kaansa yhteiskunnassa. Tähän viktoriaaniselle kirjallisuudelle tyypilliseen aiheeseen liittyy keskeisesti 
kysymys siitä, miten yksityinen ja julkinen kokemus, sekä julkinen ja yksityinen identiteetti, voidaan yh-
distää tyydyttävällä tavalla; tämän kysymyksen voidaan toki nähdä määrittävän romaania sen synnystä 
lähtien (vrt. Gallagher 1985, erit. 184). Romaanitaiteen monitasoisuudesta johtuen esitetyt ratkaisut 
ovat yleensä jossakin määrin avoimia ja merkityksiltään ambivalentteja. Carolissa, jossa fantastinen ai-
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seen liittyviä toiveita, pelkoja ja huolia omassa synkeässä ympäristössään. Mutta myös 
kirjallisuusinstituution ulkopuolella kuolemaa sivuavat representaatiot palasivat kerta 
toisensa jälkeen menetyksen, surun ja viimeisten hetkien teemoihin. Hyvä esimerkki 
tästä on prinssi Albertin kuolinvuodetta kuvaavan – tai oikeastaan tätä historiallista 
tilannetta vahvasti idealisoivan164 – W. I. Waltonin litografian suosio (kuva 4). Se levisi 
lukemattomina painoksina kaikkialle brittiläiseen imperiumiin, puhuttaen ja puhutel-
len. Litografia kierrätti omalta osaltaan niitä malleja, jotka nähtiin soveliaiksi erityises-
ti ylä- ja keskiluokalle. Kuva kertoi aikalaisilleen, kuinka tiettyyn yhteiskunnalliseen 
ryhmään kuuluvan tuli toimia eettisenä ja yhteiskunnallisena subjektina. Näkemys 
koski elämää, mutta yhtä lailla myös kuolemaa.

Materiaalisen hyvinvoinnin kasvusta huolimatta viktoriaanisen eliitinkin oli 
valmistauduttava äkilliseen poismenoon. Ennen vanhuutta kohdattu kuolema ei 
ollut sellainen yllättävä vieras, jollainen se nykyisin usein on: kuvaavaa on, että prins-
si Albert, valtakunnan keulahahmo, kuoli jo 42-vuotiaana lavantautiin, valtakun-
nan parhaiden lääkäreiden toimista huolimatta. Viktoriaaninen yhteiskunta, jota 
erityisesti 1800-luvun kolmena keskimmäisenä vuosikymmenenä määritti yhtä aikaa 
voimakkaasti korkea lapsi- ja tautikuolleisuus, herätyskristillisyys ja nopeasti kohoava, 
mutta hyvin epätasaisesti jakautuva elintaso, elikin itse asiassa kaupallisen kuoleman 

nes on keskeistä, ratkaisu näiden kahden modernin aikakauden elämää ja identiteettejä keskeisesti mää-
rittävän alueen, julkisen ja yksityisen välisen jännitteen ratkaisu vaikuttaa äkkiseltään hyvin helpolta: 
psykologinen ote antaa tilaa saiturin trooppiin sisältyvälle katumuksen ja kääntymyksen narratiiville.
164 ”[I]t is an idealized Christian death, with Albert looking surprisingly alert for a man in the ‘last 
moments’ of a sudden death from typhoid.” (Jalland 1999, 233.)

Kuva 4. W. I. Walton, The Last Moments of HRH The Prince Consort (1862). Lainattu artikkelista 
jalland 1999, 234.
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huippukautta.165 Ihmiset määrittivät identiteettiään ostamalla, mutta konsumerismin 
muodot poikkesivat nykyisistä. Kuolemaa sivuavat tuotteet, kuten läheisten poisme-
noa ja tuonpuoleisessa odottavaa jälleennäkemistä käsittelevät lukemattomat runot ja 
muu aiheesta puhuttelevuutta ammentava sana- ja kuvataide (ks. esim. kuva 5), mutta 
myös surupukumuoti ja sitä kauppaava, nouseva muotilehtigenre, kuolleiden omaisten 
kasvoista tehdyt valokset, valokuvat, rintakuvat ja muistomerkit, lohdutuskirjallisuus, 
hautajaisten ja ruumissaattojen rekvisiitta, sekä esimerkiksi edesmenneistä muistuttavat 
korut, olivat hyvin suosittuja. Tämä toiminta oli perustavanlaatuisesti itseään vahvis-
tavaa. Prinssi Albertin viimeisiä hetkiä representoivan kuvan menestykseen vaikutti 
esimerkiksi juuri edellä siteerattu In Memoriam A.H.H. Kuoleman yhteydessä ihmis-
ten, kuten kuningatar Viktorian, mieliin nousivat sen lohduttavat sanat. Vastaavasti, 
Albertin kuoleman muun kiihkeän narrativisoinnin ohella, litografia lisäsi Tennyso-
nin runon suosiota jatkossa – ja edelleen päinvastoin, loputtomana syklinä. 

Tätä elävän kuolemankulttuurin taustaa vasten Scroogen kuulema ruumiiton ääni 
Carol-moraliteetissa saa selkeämmin hahmotettavan, näkyvän muodon. Tärkeää ei 
ole niinkään tietää, kuka yksittäisistä kuolemaa estetisoivista puhujista on kulloinkin 

165 Viktoriaanisen kuoleman erityispiirteitä demografisen, sosiokulttuurisen ja lääketieteellisen nä-
kökulmien ristikkäisperspektiivistä, ks. esim Rugg 1999, Jalland 1999, 1994.

Kuva 5. henry Alexander bowler, 
The Doubt: ‘Can these Dry 
Bones Live?’ (1855). tennysonin 
kuuluisimman runon kuvitukseksi 
tarkoitettu maalaus; hautakiven teksti 
resurgam, ”nousen jälleen,” vastaa 
retoriseen kysymykseen. http://www.
tate.org.uk. tarkastettu 20.5.2013.
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äänessä. Yksittäiset äänet, satunnaisine variaatioineen ja laadullisine eroineen, yhtyvät 
laajempaan kuoroon. Yhtenä monista kuolemaa ja menetystä määrittävistä, kulttuuri-
sesti määräytyneiden merkitysten neuvottelujen ja omaksumisen solmukohdista toimi 
myös A Christmas Carol. Tennysonin runon, Albertin kuolemaa kuvaavien litografian 
ja muiden vastaavien kulttuurituotteiden tavoin se osallistui viktoriaanista identiteetin 
määrittämiseen. Omalta osaltaan se kartoitti tai selkiytti neuvottelun kohteena olevaa 
sosiaalista todellisuutta: onhan Scroogen ongelmana oikein elämisen lisäksi nimen-
omaan myös oikein kuoleminen. 

Asiaankuuluvaa on myös se, että tämä todellisuus on muuttunut nykyajan yleisölle 
vieraaksi, innokkuudessaan ja melodramaattisuudessaan osittain jopa käsittämättö-
mäksi. Välillä aihetta käsittelevät representaatiot kykenivät agitoimaan aikalaisia sellai-
sella emotionaalisella intensiteetillä, että se vaikuttaa nykyajan näkökulmasta yliampu-
valta. Edwin Landseerin (1802–1873) maalauksessa The Old Shepherd’s Chief Mourner 
(1837, kuva 6) vainajan arkun äärellä eivät sure hänen omaisensa, vaan läheinen ystävä – 
lammaspaimenen koira. Tämä odottaa turhaan isäntänsä heräämistä. Eläinparan asento 
kuvastaa valppautta ja odotusta, mutta korvien asennosta voimme päätellä menetyksen 
surun vallanneen uskollisen ystävän mielen. Vainajan jälkeensä jättämät esineet, arkun 
viereen yksin jääneet paimenen hattu ja hänen sauvansa, symboloivat maallisen työn 
päättymistä ja isännän peruuttamatonta poismenoa. Ainakaan aikalaistensa mielestä 
Landseer ei syyllistynyt taiteelliseen ylilyöntiin tai liialliseen imelyyteen. Kuvatessaan 
eron aiheuttamaa tuskaa isäntänsä menettäneen koiran hahmossa Landseer onnistui 
lisäksi luomaan jotakin, joka puhutteli syvästi aikalaistensa kuolemaa koskevia tuntoja. 

Kuva 6. edwin Landseer, The Old Shepherd’s Chief Mourner (1837). Lainattu http://www.
wikipaintings.org. tarkistettu 20.5.2013.
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Maalauksesta tuli suunnattoman suosittu. (Rugg 1999, 211–212.) ”Tapa, jolla koiran 
käpälät ovat kouristuneet”, kirjoitti teosta estoitta ylistävä aikalaiskriitikko John 
Ruskin (1819–1900), ”ilmaisee äärimmäisen syvää toivottomuuden tunnetta” (Lennie 
1976, 91, Ruggin siteeraamana; ks. Rugg 1999, 211; suomennos omani).

Edward Landseer – tai vuodesta 1850 eteenpäin sir Edwin Henry Landseer – oli 
saavuttanut niin suurta suosiota eläinaiheisilla veistoksillaan ja maalauksillaan, että 
hänet luetaan edelleen merkittäväksi hahmoksi 1800-luvun brittiläisessä kuvataitees-
sa. Hän ei suinkaan ollut ainoa, jolle aikalaisten tuntojen luotaaminen taiteen keinoin 
tuotti vaikutusvaltaa, kunniaa sekä myös vaurautta.166 Eräs viktoriaanisen kuole-
mankulttuurissa kiertävän sosiaalisen energian taidokkaimmista hyödyntäjistä oli 
kiistatta itse työssään lähes rajattoman energiseltä vaikuttava Dickens, joka ymmärsi 
hyvin sekä aikalaistensa kuolemaa koskevia tuntojen luonteen, että niiden kaupallisen 
potentiaalin. Suosionsa meidän päiviin vahvasti säilyttänyt Carol-moraliteetti liikkuu 
taidokkaasti vakavien teemojen ja viihteellisyyden risteävillä poluilla, tulkiten toisaal-
ta aikalaistuntoja ja puhuen toisaalta kieltä, jota kuluttajien uudet sukupolvet jaksa-
vat vieläkin kuunnella.167 Moraliteetin loppupuolella Scrooge huomaa kauhukseen 
aikansa käyvän vähiin. Nykyisen joulun hyväntahtoinen henki katoaa ja Kuolema – tai 
tarkalleen kertomuksen tulevien joulujen pikku-Timin ja Scroogen kuolemaa ennakoi-
va henki – ilmestyy dramaattisten efektien kera:

The bell struck twelve. 
Scrooge looked about him for the Ghost, and saw it not. As the last stroke ceased to 
vibrate, he remembered the prediction of old Jacob Marley, and lifting up his eyes, 
beheld a solemn Phantom, draped and hooded, coming, like a mist along the ground, 
towards him. (C, 94).

Viktoriaaninen lääketiede eteni nopein harppauksin, mutta kehitysaskeleista huoli-
matta kuolema saattoi iskeä äkisti. Kuten aikalaiset hyvin tiesivät, terveimmillekään 
tai edes maan mahtavimmille ei pystytty antamaan minkäänlaisia takuita seesteisis-
tä vanhuusvuosista. Mutta vaikka vaikutuksiltaan dramaattinen ja toistuvasti melo-
dramaattisesti kuvattu kuolema, ”a solemn Phantom, draped and hooded,” oli usein 
liikkeellä, myös toinen maailmassa vaikuttava voima, elämää yhä kasvavasti määrittävä 
markkinatalous, oli nopealiikkeinen ja valmis reagoimaan tilaisuuden tullen. Seuraa-
vaksi analysoin tarkemmin kumpaankin näistä aavemaisista olennoista, aloittamalla 
tarkastelun ensin mainitusta eli kuolemasta. 

166 Landseer, joka Dickensin tavoin menestyi luovalla työllä huomattavan hyvin viktoriaanisessa yh-
teiskunnassa, esitteli jo kolmetoistavuotiaana töitään kuninkaallisessa akatemiassa. Hänet olisi myös 
valittu kuninkaallisen akatemian puheenjohtajaksi 1866, mutta Landseer kieltäytyi kutsusta. Landsee-
rin taiteellinen toiminta, ks. Ormond (1981) ja Lennie (1976).
167 Carol-moraliteetin suosiosta ja erityisesti sen lukemattomista filmatisoinneista 1900-luvulla, ks. 
Guida (2000). 
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5.2 ”home’s like heaven!”: romanttis-
herätyskristillisen kuoleman ideaalit

Aiemmissa analysoimissani kohdeteksteissä kuolema on niittänyt eläviä lähes tunteet-
tomasti, ilmaisten esimerkiksi keskiaikaisen uskonnollisen teatterin perinteessä lähin-
nä jonkinlaista sadistista mielihyvää toimistaan. Kuitenkin 1800-luvulle tultaessa jopa 
itse kuoleman representaatio saattoi joutua tunnekuohun valtaan. Carol-moraliteetin 
epifaninen hautausmaakohtaus ilmentää hyvin moraaliteettien kaavaa ihmisen liik-
keestä lankeamisen kautta katumukseen ja pelastumiseen. Oman hautansa edessä 
Scrooge on viimein vakuuttunut lopullisesti henkilökohtaisen muutoksen tarpeellisuu-
desta. Hän todistelee tulevien joulujen hengelle olevansa muuttunut mies, ja ”[f]or the 
first time the hand appeared to shake[,]” huomioi kertoja, ”The kind hand trembled” 
(C, 109–110). Itse asiassa, juuri tämä saiturin melodramaattisesti ilmaisema tunne on 
tekijä, joka saa hengen lopulta taipumaan: 

In his agony, he caught the spectral hand. It sought to free itself, but he was strong in his 
entreaty, and detained it. The Spirit, stronger yet, repulsed him. Holding up his hands 
in a last prayer to have his fate reversed, he saw an alteration in the Phantom’s hood 
and dress. It shrunk, collapsed, and dwindled down into a bedpost. (Ibid., 110. Kursiivi 
omani.)

Dickensin moraliteetin melodramaattinen hautausmaakohtaus, jota Ebenezer Scrooge 
ei vielä tunnista omakseen, on, kuten sanottua, itse asiassa jo toinen kahdesta kuolin-
näystä. Ensin päähenkilölle näytetään hänen oma yksinäinen ruumiinsa kylmeneväl-
lä vuoteella (C, 102–103). Sitten hän joutuu kohtaamaan oman hautansa yksinäisellä 
kirkkomaalla (C, 108–110, ks. myös kuva 7). Kummatkin kuvaustavat ovat tuttuja jo 
edellisistä analyysiluvuista. Marlowe johdattaa Faustuksensa aina kuolinvuoteelle asti, 
ja Jokamies taas astuu lopulta hautaansa vapaaehtoisesti. Dickens, joka haluaa ottaa 
kaiken irti kuolemisen dramatiikasta, ei tyydy valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä. 
Hän ammentaa kertomukselleen pontta kummastakin topoksesta. 

Saituri on siis jälleen kerran pakotettu kuoleman kanssa silmäkkäin. Perinteistä ja 
troopin menneisyydelle tuttua on myös Carolin päähenkilön häilyminen kahden identi-
teetin, tuhoon johtavan saituruuden ja avautumisen kautta tapahtuvan pelastumisen 
välillä. Tässä luvussa analyysin kohteena olevan moraliteetin opetus ei kuitenkaan 
ole perinteinen, eikä viktoriaaniseen kaapuun pukeutunut kuolemakaan enää näytä 
samalta kuin edellisissä luvuissa. Paluuta entiseen ei ole. Viktoriaaninen uusgotiikka, 
sen enempää kuin mikään muukaan menneisyydestä voimansa ammentava tyylisuun-
taus, ei koskaan jäljennä tai kopioi menneisyyttä, vaan tulkitsee sitä oman aikakautensa 
lävitse (vrt. esim. Belsey 1985, 2–4). Vaikka huumorilla on Everyman-moraliteetissa 
sijansa, sen maailmaa määrittää taivaallinen, yksilön erityisyyttä huomioimaton oikeu-
denmukaisuus. Liiallinen tunteilu on lähinnä hidaste Jokamiehelle hänen valmistau-
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tuessaan itselleen viimeiseen – ja tärkeimpään – koitokseen. Faustuksen maailmaa 
taas määrittää Jumalan salaperäinen, kammottava välinpitämättömyys kuolevaisten 
epäröintiä ja yksilöllisiä motiiveja kohtaan, päähenkilön vallitsevan tunteen ollessa vain 
osittain hallittu, agorafobinen hysteria. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Miten 
tämä muutos tulisi ymmärtää? 

Kuten Doctor Faustus -analyysissa olen osoittanut, reformaatio oli muuttanut 
tuonpuoleisen huomattavasti entistä etäisemmäksi etäännyttämällä kuolleiden maail-
maa elävistä ja tekemällä siitä symbolisesti entistä säälimättömämmän. Kuolemaa ja 
elämää etäännytti toisistaan entisestään valistusaika; 1700-luvulla lääketieteen kehit-
tyminen erotti kuolleet ruumiit yhä tarkemmin elävistä. Hautausmaita alettiin siirtää 
kaupunkien ulkopuolelle.168 Ylipäätäänkin hygienian merkitystä alettiin korostaa 

168 Kuuluisimmat ja tutkituimmat näistä kaikkialla länsimaissa tehdyistä toimenpiteistä lienevät 
valtavan Cimetière des Innocents -hautausmaan raivaaminen, sen kirkon purkaminen ja koko alueen 
tasaaminen vuonna 1785. Ks. erit. Mytum 1989, sekä esim. Ariès 1975, 20–25, 75, ja Imhof 1996, 177–
182. Des Innocents oli aiemmin eräs Pariisin suosituimmista julkisen elämän keskuksista, jossa luita 

Kuva 7. The Last of the 
Spirits. Kuolema ja saituri 
kohtaavat uudelleen uusgotiikan 
hengessä. j. Leechin 
alkuperäiskuvitusta. Lainattu 
osoitteesta http://www.fidnet.
com/~dap1955/dickens/carol.
html. (tarkistettu 20.5.2013.).
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myös kuoleman yhteydessä; kuolemaa loitonnutti elämästä myös aikalaistieteen kyvyt-
tömyys selittää sitä rationaalisesti.169 Vaikka kristinusko toimi edelleen useimpien 
eurooppalaisten maailmankatsomuksellisena kulmakivenä, uudenlaiset tietämisen 
muodot olivat sekä vallanneet siltä paljolti alaa sosiaalisen todellisuuden selittämises-
sä että yksinkertaisesti kyvyttömiä selittämään ja merkityksellistämään kuolemaa nyt 
arkaaisiksi käyneiden mallien tapaan. Rakentava, terapeuttinen tapa narrativisoida 
kuolemaa – erityisesti itse kuolinprosessia – muuttui rationalisoituvassa maailmassa 
jossakin määrin vanhanaikaiseksi. Yhtäaikaisesti, ars moriendi -genren suosion haipu-
misen myötä, kuolemista koskeva tietämys ylipäätäänkin alkoi marginalisoitua. 

Kuolevan saiturin troopille tämä kehitys oli vahingollinen, lähes fataali. Kuten 
olen edellä osoittanut, sen puhuttelevuus perustui perinteisesti suurelta osin teolo-
gial le, joka selittää kuolemanpelkoa ja maailmaan takertumista myöhäiskeskiaikaisen 
katolisen viitekehyksen kautta, narratiiville kuolevan ja kuolemaa pelkäävän yksilön 
häilymisestä silmittömän ahneuden ja kaikenkattavan armon välillä. Kuten Faustus-
luvussa olen osoittanut, alkuaikojen protestanttinen taide hyödynsi vielä kaikkea tätä 
omiin päämääriinsä. Mutta suurin piirtein 1600-luvun lopun ja 1700-luvun myötä, 
aikakautena jolloin kuolema oli muutettu ensi kertaa arjen ulkopuolelle, trooppi kalpe-
ni ja muuttui voimattomaksi. Lähes huomaamattomana se kitui arkaaiseksi käynei-
den uskonnollisten diskurssien sisällä, assosioituneena taikauskoiseen menneisyyteen. 
Tässä hyvänsuovan, mutta etäisen Jumalan luomassa, hyvin järjestetyssä maailmassa 
kuoleva saituri oli arkaainen ja hiukan hävettykin vieras. Entiseen verrattuna elämä 
tikitti eteenpäin kuin hyvin rasvattu kellokoneisto. Kuolema taas muistutti yhä enene-
vässä määrin vieterivoiman ehtymistä. Verrattuna esimoderneihin katolisiin, ja osittain 
myös varhaismoderneihin, reformaation tuottamiin kuoleman merkityksellistämisen 
tapoihin, valistusajan myötä kristillinen kuolema oli muuttunut vähemmän dramaat-
tiseksi: sille lasketun ajan päätyttyä loppuun käytetty ruumis yksinkertaisesti palautet-
tiin Herran huomaan entistä koruttomampien rituaalien saattelemana.

Vaikka kuolema olikin muuttunut uudella tavalla tuntemattomaksi alueeksi, 
romantiikka yhdisti elävät ja kuolleet toisiinsa uudemman kerran. Painotus oli nyt 
kuitenkin entistä yksilöllisempi ja tunteellisempi – mikä ei ollut ihme, sillä tämä 
Länsi-Euroopassa 1700-luvun loppupuolella muotiin noussut ajattelutapa, valistuksen 
vasta- ja täydennysreaktio, juhlisti yksilön ainutlaatuisuutta ja tunteiden merkitystä. 
Romantiikan taiteellisen ja intellektuaalisen painopistealueen sosiaaliseksi rinnakkais-
ilmiöksi voidaan nähdä ydinperheen vakiintumisen sosiaalisen elämän perusyksikök-

täynnä olevat ossuaarit olivat ”the natural backdrop for all kinds of everyday activities, such as trading, 
peddling, exchanging novelties, begging, burying, exhuming, letting dogs do their business, going for 
walks, seeing and being seen” (Imhof 1996, 179, alaviite 37). Tällainen elävien ja kuolleiden yhteiselo 
länsimaissa oli tuntematonta jo Dickensin elinaikana.
169 Kuolleita koskevien asenteiden muuttumisesta valistuksen myötä ja lääketieteen vaikutuksesta 
hautauskäytäntöihin länsimaissa ylipäätään ja erityisesti ranskalaisessa kontekstissa, ks. erit. aihealueen 
klassikko McManners (1981).
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si. Kaupungistuminen, rahatalouden yhä voimakkaampi tunkeutuminen yksityisen 
elämän määrittäjäksi sekä muut modernisaatiopaineet suosivat kyseistä tapaa organi-
soida elettyä elämää. Ydinperheen pienessä mikromaailmassa tunnesiteet aviomiehen 
ja vaimon sekä vanhempien ja lasten välillä nähtiin ideaalisena yhteiselämän muotona. 
Vastaavasti kuolemankulttuuri alkoi painottaa läheisten menettämisen aiheuttamaa 
surua ja sen hallintaa. Nyt korostui ennennäkemättömässä mittakaavassa sosiaalis-
ten siteiden ja niihin liittyvien positiivisten tunteiden symbolinen vaikutus kuoleman 
pakkovaltaa vastaan.170 Kuoleman kulttuurihistorian uranuurtaja Philippe Ariès 
tunnetusti valitsi juuri tämän asennemuutoksen ilmentämään laajempaa kehitystä tai 
oikeastaan katkosta kuolemaa ja kuolemista koskevissa länsimaisissa mentaliteeteissa. 
Hänelle läheisten surun korostaminen kuoleman yhteydessä merkitsi kokonaan uuden-
laisen kuolemasuhteen syntymää kaikkialla länsimaissa: 

Beginning with the eighteenth century, man in western societies tended to give death a 
new meaning. He exalted it, dramatized it, and thought of it as disquieting and greedy. 
But he already was less concerned with his own death than with la mort de toi, the death 
of the other person, whose loss and memory inspired in the nineteenth and twentieth 
centuries the new cult of tombs and cemeteries and the romantic, rhetorical treatment 
of death. (Ariès 1975, 56. Kursiivi alkuperäinen.)

Tämä on yksi niistä muutoksista, jonka Carol-moraliteetin Kuoleman personifikaation 
romanttinen vastine on kokenut suhteessa kirjallisiin edeltäjiinsä. Tärkeäksi kuoleman 
yhteydessä tuli nyt erityisesti se, että ylipäätään sitä merkityksellistävissä diskursseissa 
korostettiin perheyhteyttä ja jatkuvuutta, sekä jälkeenjääneiden välisiä siteitä.171 Varsi-
naisen kuolinhetken luonne muuttui. Nyt keskeiseksi nousi dramaattisuus. Tapahtu-
man peruuttamattomuutta korostettiin sitä koskevissa narratiiveissa, oli kyseessä sit-
ten hetken representointi kaunokirjallisuudessa tai todellisen kuoleman kuvaaminen 
yksityisissä kirjeissä. Vastaavasti kuolemaa alettiin estetisoida uudella tavalla, sitä kos-
keva kaipaus ja kuolleiden saavuttamattoman maailman kuvaaminen nousivat muo-
tiin. Kuolinvuoteen ympärillä ei enää käyttäydytty perinteiden ja rituaalien tiukasti 
sääteleminä, vaan spontaanit – tai ainakin spontaaneiksi esitetyt – tunteenpurkaukset 
rikkoivat vanhoja kaavoja. Ariès’n mukaan esteettisellä kehityksellä oli välitön vaiku-
tuksensa siihen, miten kuolinvuodekohtausta merkityksellistettiin ja jäsennettiin myös 

170 Tällä en tarkoita, ettei tunnesiteiden korostaminen kuoleman kohtaamisen ja hallitsemisen stra-
tegiana olisi ikivanha. Sen intensiivisimmät hetket länsimaisessa perinteessä, uskontorajoista piittaa-
matta, näyttävät kuitenkin ajoittuvan juuri 1700-luvun loppupuolen ja 1800-luvun tienoille.
171 Asennemuutos näkyi hyvin monenlaisilla sosiaalisilla alueilla, joista suurin osa rajautuu tämän 
tutkielman kysymyksenasettelun ulkopuolelle. Esimerkiksi uudella tavoin järjestetyistä, puistomai-
semmista ja tarkemmin muusta julkisesta elämästä rajatuista hautausmaista tuli paikkoja, johon elävät 
kokoontuivat. Nyt paikalle ei saavuttu niinkään kuitenkaan kohtamaan kuolleita, vaan eläviä. Hautaus-
maaretkien tarkoituksena oli nyt muistaa yksittäisiä edesmenneitä. Myös merkkihenkilöiden muisto-
merkit kokivat uudenlaisen tulemisen. 
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käytännön elämässä. 1800-luvulle tultaessa vanha malli, jossa kuolijaa ympäröivät hä-
nen läheisensä ja sukulaisensa, säilyi. Ranskalaishistorioitsijan mukaan nyt mukana oli 
aivan uudenlaisia, vahvoja tunteita:

[A] new passion stirred those present. Emotion shook them, they cried, prayed, 
gesticulated. They did not refuse to go trough the activities dictated by custom; on the 
contrary. But while performing them they stripped them of their banal and customary 
character. Henceforth these activities were described as if they had been invented for 
the first time, spontaneously, inspired by a new passionate sorrow which is unique 
among sorrows. (Ibid., 59.) 

Ariès’n klassisen tulkinnan mukaan esiin oli noussut uudenlainen sietokyvyn puute 
eroa kohtaan. Se ei kuitenkaan johtunut vain kulloisenkin tilanteen intensiteetistä tai 
läheisen poismenon aiheuttamasta tunnemyrskystä – pikemminkin, ”the very idea of 
death moved them” (Iibid., 60). Ariès’n mukaan uusi ”ylitsevuotava, makaaberi tun-
nealttius” ei ole niinkään selitettävissä uskonnollisuuden kautta, oli kyseessä sitten ro-
manttisluontoinen katolilaisuus tai herätyksellinen protestanttisuus. Uskonnollisuu-
della oli toki hänen mukaansa osansa, mutta ”morbidi” kiinnostus kuolemaa kohtaan 
oli pikemminkin osoitus varhaisemman kuoleman ja eroottisuuden välisen kytköksen 
sublimoinnista osana romantiikan esiinmarssia taiteessa ja ihmisten maailmankat-
somuksessa.172 Tämä sublimointi liittyi erottamattomasti romanttiseen kehitykseen 
perhesuhteissa. 1700-luvulta eteenpäin alettiin painottaa perheenjäsenten välisiä tun-
nesiteitä ennen tuntemattomalla intensiteetillä – myös tämän tutkielmalle keskeisissä 
kuolinvuodenarratiiveissa. Ennen taka-alalle jääneillä omaisilla oli lähinnä statistin 
rooli, mutta nyt heistä tuli yhä tärkeämpiä. Kuolija oli toki edelleen pääosassa: aina 
1900-luvun alkuun saakka hänellä oli vielä aktiivinen, jopa kaikkein näkyvin, rooli. 
Ariès’n mukaan nimenomaan läsnä olevien asenne kuitenkin muuttui: ”[T]he bystan-
ders were no longer the passive, prayerful walk-ons of the past.” (Ariès 1975, 66.) Siinä 
missä sivullisten rooli oli ennen ollut hyvin tapojen tiukasti säätelemä ja hyvin rituaa-
linomainen (kontrolloiden sekä liiallisia surunilmauksia että myös peittäen mahdolli-

172 Ariès jäljittää syyt tähän kuvaus- ja sitä kautta myös kokemustapojen muutokselle 1500-luvulla 
syntyneeseen muotivirtaukseseen kuvata kuolema eroottisessa yhteydessä. Kuolinkohtaukset alettiin 
rinnastaa seksuaaliseen toimintaan, kiihkeäksi kohtaamiseksi kuolevan ja kuoleman välillä. Vastaavasti 
hänen luennassaan kuoleman ”kesytetty luonne” alkoi muuttua, ja se miellettiin yhä enenevässä määrin 
elämän loppumisena, eräänlaisena äärimmäisenä ja lopullisena ekstaasina. Näkemys syntyi eroottisten 
kuvitelmien (”erotic phantasms”) sisällä, mutta pian – Ariès’n argumentointi kulkee – ”it passed into 
the world of real and acted-out events” (Ariès 1975, 58). Ajan myötä kuoleman kohtaamisen dramatii-
kan eroottinen aspekti unohtui ja tilalle astui romantiikan mukainen kuolemaan heijastettu kauneuden 
kokemus: ”Death was no longer desirable, […] but it was admirable in its beauty. This is what would 
be called the romantic death, found in Lamartine in France, the Brontë family in England, and Mark 
Twain in America”. (Ibid., 58.) Tässä tutkielmassa representaatioiden ja yhteisöllisten merkitysten vä-
lillä nähdään monimutkaisempi, kahdensuuntainen vuorovaikutussuhde: estetiikka myötäili ja vahvisti 
uusia painotuksia sosiaalisten ja taloudellisten suhteiden organisoinnissa.
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sen välinpitämättömyyden), 1800-luvulle tultaessa mikään ei estänyt enää reaktioita, 
jotka Ariès merkityksellistää ylilyönneiksi:

mourning was unfurled with an uncustomary degree of ostentation. It even claimed 
to have no obligations to social conventions and to be the most spontaneous and 
insurmountable expression of a very grave wound: people cried, fainted, languished, 
and fasted […]. It was a sort of return to the excessive and spontaneous demonstrations 
– or apparently spontaneous demonstrations – of the Early Middle Ages, after seven 
centuries of sobriety. […] It means that survivors accepted the death of another person 
with greater difficulty than in the past. Henceforth, […] the death which is feared is no 
longer so much the death of the self as the death of another, la mort de toi, thy death. 
(Ibid., 1975, 67–68.)

Yllä esitetty, yleislänsieurooppalainen luenta ”toisen kuolemasta” on pitkään jäsentänyt 
1700-luvun lopun ja 1800-luvun kuolemankulttuurin tulkintaa, ja se on hyvä tuntea 
– mutta viimeaikaisen tutkimuksen hengessä on syytä tässäkin yhteydessä korostaa 
myös viktoriaanisen kuolemankulttuurin uskonnollisia, kaupallisia ja myös varovaisen 
yhteiskuntakriittisiä vaikuttimia. Kyse ei ollut pohjimmiltaan jonkinlaisen sietokyvyn 
vähenemisestä kuolemaa kohtaan, vaan kuolemalle sälytetystä uudesta tehtävästä: enti-
sen kristillisen opin vahvistamistehtävän lisäksi elämän päättymisestä ja tämän väistä-
mättömyyden ankaruudesta haettiin vahvistusta aitouden tunteelle.

Ariès’n näkemys toki selittää osaltaan, miksi Scroogen hirviömäisyys ja eristynei-
syys artikuloidaan Carol-moraliteetissa nimenomaan hautajaiskäytänteiden kautta. 
Aikakauden sosiaalisessa eetoksessa Carolin päähenkilö merkityksellistyy nimenomaan 
ensisijaisesti hahmona, joka on hylännyt ydinperheen suojan. Kuolema taas merkityk-
sellistettiin teoksen kirjoittamisajankohtaan toistuvasti nimenomaan suorana hyökkä-
yksenä välitöntä yhteisöä vastaan (esimerkiksi laajemman kristillisen yhteisön sijasta), 
ja siten Scroogelta puuttuu se emotionaalinen tuki ja pääoma, joka nyt miellettiin sekä 
herätyskristillisyydessä että kuoleman kohtaamisessa olennaisena pelastavana tekijänä. 
Ars moriendi, uudelleen herätettynä osana romanttis-herätyskristillistä eetosta, sulau-
tuu yhä enemmän näkemyksiin siitä, miten yksilön tulisi elää osana (perhe)yhteisöä 
muuttuneessa maailmassa.173 Laajemminkin kuolemankulttuurin voidaan nähdä 

173 Tyypillinen viktoriaaninen eufemismi olikin ”not lost, but gone before” (Rugg 1999, 213). Esi-
merkiksi Jalland on vahvistanut Ariès’n fiktiivisesta lähdeaineistosta hahmottelemat suremiskäytänteet 
sellaisten todellista elämää kuvaavien aikalaiskuvausten kuten päiväkirjojen ja silminnäkijäkuvausten 
kautta: ”Evangelicalism encouraged the expression of love, sorrow, and faith at the nineteenth-century 
deathbed. Therew were countless examples of Victorian families’ recognition of the need of dying re-
latives for affection and companionship, particularly in the final days, when holding hand the hand or 
stroking the hair could be more meaningful than words.” (Jalland 1999, 27.) Vaikka Jalland vahvistaa 
ranskalaishistorioitsijan fiktiosta abstrahoiman muotokielen eletyssä elämässä, samalla hän kyseenlais-
taa Ariès’n tulkinnan epämääräisen sublimaatioteorian osoittamalla sen laajan uskonnollisen ja kaikkea 
muuta kuin estetiikkaa painottavan keskustelun, joka vaikutti akuutisti näiden käyttäytymiskoodien 
taustalla. Vrt. erit. Jalland 1999, 7–8, 41, 318–319.
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sopeutuneen urbaanin, atomisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin – tarpeisiin, jossa 
tietyn prestiisin ja yksilöllisyyden ilmentäminen sosiaalisen nousun mahdollisuuksien 
ja toisaalta entistä suuremman urbaanin kasvottomuuden kasvaessa on vähintään yhtä 
tärkeää kuin sen mahdollistavien sosiaalisten ja taloudellisten resurssien olemassaolo. Ja 
kuten jo Ariès aikoinaan havainnoi, varsinaisen kuolijan rooli on tässä kaikessa menet-
tänyt jotakin olennaista entiseen verrattuna. Siinä missä ritualistisemmat tavat painot-
tivat aiemmin aivan erilaista aktiivisuutta, nyt hän on enemmän passiivinen juhlakalu 
– elämänsä päättymistä juhlistava kuolemapäivänsankari – kuin muiden osallistujien 
tavoin aktiivinen eettinen toimija. Nyt lähes kaikki toimenpiteet hyvän kuoleman 
suorittamiseksi, kenties lukuun ottamatta ”kristillisen rohkeuden osoittamista kuole-
man edessä”, liittyvät enemmänkin jo elettyyn elämään, jo hankittuun identiteettiin 
ja sen ilmentämään ”aitouden” kokemukseen. Vastaavasti uusi kuoleman aave, verrat-
tuna edellisissä luvuissa esiteltyihin kuolemiin, niiden personifikaatioihin tai muihin 
ilmenemismuotoihin, vaikuttaa hyvin sentimentaaliselta ja jälkikäteen tarkasteltuna 
tässä tunteellisuudessaan jopa omalaatuisen tungettelevalta.174

Tämä yllä kuvattu viktoriaanisen kuoleman- ja suremiskulttuurille tyypillinen 
sentimentaalisuus on kuitenkin kaukana pinnallisesta koristeellisuudesta. Etenkin 
representaatioiden tasolla uudenlainen logiikka nostaa päätään. Kuten kirjallisuuden-
tutkija John Kucich on huomioinut, sekä viktoriaanisen aikakauden kulttuurituottei-
den yhteydessä että vahvasti myös Dickensin tuotannossa kuoleman artikuloima eetos 
läpäisee elämän kokonaisuudessaan.175 Itse asiassa – ja tavalla joka on meille vieras 
seuraavassa pääluvussa tarkemmin käsitellyistä syistä – kuoleman representaatio oli yllä 
hahmotellussa hengessä nimenomaan suurin mahdollinen (moraalisen) autenttisuuden 
tae:

[T]he Victorians were able to value, as an initiation into a kind of transcendent 
genuineness, their contact with the abyss of negativity represented by death and they 
were able to express this genuineness in a way that was more than just culturally 
acceptable. Because of its transcendent dimensions, death imaginatively legitimated 
society for the Victorians, insofar as society recognized death as its originating event. 
(Kucich 1980, 59.)

174 Jos Kuolema vaikuttaa tungettelevalta, niin myös hänen uhrinsa representoinnissa liikutaan hy-
vin intensiiviseen suuntaan. Toisinaan vaikuttaa jopa siltä, että kuvattu taho haluaa kuolla – kuten ai-
koinaan Atlantin molemmilla puolilla erittäin suosituksi nousseen The Old Curiosity Shop -romaanin 
(1840–1841) Pikku-Nell -sankarittaren suuhun Dickensin sovittamat sanat osaltaan todistavat: ”’Oh 
yes,’ rejoined the child, clasping her hands earnestly. ’A quiet, happy place – a place to live and learn to die 
in!’ She would have said more, but that the energy of her thoughts caused her voice to falter, and come in 
trembling whispers from her lips.” (Dickens 1991, 386.) Pikku-Nellistä lukijoiden historiasidonnaisten 
toiveiden ilmentäjänä, ks. erit. Kucich (1980).
175 ”Dickens – like the Victorians generally – was much more attuned to death than we are. In fact, 
Dicken’s undisguised fascination with death reflects an entire social climate, for the Victorians made the 
etiquette of mourning and burial into an elaborate cathechism.” (Kucich 1980, 59.)
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Death into society represents and redeems death into oblivion. While it was clear to 
Victorian novelists that society as a whole did not merit such a surrender, their novels 
typically end in sentimentalized visions of a smaller, good society that could embody 
their greatest hope for culture at large: that it might legitimate, and be legitimated by, 
contact with the limitlessness of death. (Ibid., 69.)

Tämä kuoleman ja kuolemisen representaatioiden aitouden logiikka on nimenomaan 
se, jonka riittämättömyyttä 1900-luvun puolenvälin tarpeisiin Golding analysoi omas-
sa saituritarinassaan (seuraava luku, luku kuusi) ja jonka esimerkiksi luvussa seitsemän 
analysoitu Don DeLillo kääntää lopullisesti ylösalaisin postmodernia kuolemanko-
kemusta hahmottelevalla romaanillaan. Carolissa autenttinen kuolema on kuitenkin 
vielä voimissaan, myös kulttuurisesti jaetulla merkityksen pintatasolla. Myös tähän 
Dickensin kertomukseen pätee hyvin Kucichin tekemä huomio The Old Curiosity Shop 
-romaanista: ”The real hero of the novel is, in idealized form, Victorian society itself.” 
(Ibid., 68.) Lopullinen sankari ei näissä teoksissa ole esimerkillisesti edellä siteeratun 
tutkijan analysoima, kuoleva pikku-Nell sen enempää kuin hautansa äärellä käänty-
myksen tekevä Scroogekaan. Lopullinen sankari on se aitoudeksi hahmotettu yhtei-
söllisyyden tunne, johon myös Dickens moraliteetissaan viime kädessä vetoaa, ja johon 
aikalaislukijat halusivat viime kädessä uskoa – tunne, joka koettiin pitävän koossa ko-
konaista yhteiskuntaa. Tämä on renessanssi kokeneen kristillisen ars moriendin uusi, 
yhteiskunnallinen pohjavire. Mutta kuten Kucich on huomioinut, tätä henkeä ei sen 
pohjimmiltaan positiivisesta vetovoimasta huolimatta representoida kaikkivoipana.

Kuten sanottua, Carolissa kummittelee yllä käsitellyn kuoleman moralistisen, 
yhteisöllisen aaveen ohella myös markkinatalouden aave, joka on teoksen moralisti-
sen diskurssin tasolla vain osittain erotettavissa kaksoisveljestään. Vaikka Dickens 
tarttui hanakasti aikakautensa kuoleman- ja suremiskulttuurin positiivisiin puoliin, 
hän käsitteli tuotannossaan myös jälkimmäistä teemaa, kuoleman esiin tuomaa 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja kaksinaamaisuutta. Jo aikaisemminkin mainittu 
vaivaishautajaisten (engl. pauper funerals) pelko ja sitä sivuavat konsumeristiset hauta-
jaiskäytänteet liittyvät vastavuoroiseen voimatekijään viktoriaaniselle yhteiskunnalle 
ominaisessa ristipaineessa. Hautaaminen julkisilla varoilla on meidän aikakaudellem-
me suhteellisen tuntematon kuolemanpelon muoto. Sitä välttääkseen monet muuten-
kin jo toimeentulon rajalla elävät olivat kuitenkin aikoinaan valmiita jopa panttaa-
maan omaisuuttaan (ks. esim. Laqueur 1983, 109–131). Kyse ei siis ollut millään tavoin 
hengellisestä uhasta. Kammo vaivaishautajaisia kohtaan, jota kirjailija hyödynsi omiin 
kirjallisiin tarkoitusperiinsä ja jonka kautta hän myös mahdollisesti artikuloi tiettyjä 
identiteettiinsä ja historiasidonnaiseen olemassaoloonsa liittyviä ahdistuksen aiheitaan 
sekä epäaitouden ja vieraantumisen tuntojaan, liittyi aikoinaan laajemmassa yhteydes-
sä pelkoon yhteiskunnallisesta epäonnistumisesta nimenomaan taloudellis-julkisessa 
mielessä. Sekä Dickensin fik tiossa että ylipäätään kollektiivisessa aikalaismielikuvituk-
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sessa tämä merkityksellistyi peruuttamattomana yhteiskunnallisen statuksen menettä-
misenä, lopullisena henkilökohtaisena tappiona.

5.3 Kunniallisuus ja kuolevaisuus: Scrooge 
porvarillisena jokamiehenä

Yksinäinen ja onneton elämä johtaa Carolissa yksinäiseen ja kammottavaan kuole-
maan. Viktoriaaniselle aikakaudelle niin tyypillisen yksinäisen kuoleman kammon voi 
nähdä suorastaan kiteytyvän sukulaisensa hylänneen Scroogen hahmossa, jonka kuo-
linpesästä viedään kaikki irtain sokeripihtejä myöden. ”[A] wicked old screw,” kysyy 
teoksen demoninen siivoojaeukko Dilber puolustellessaan varkauttaan, ”why wasn’t he 
natural in his lifetime? If he had been, he’d have had somebody to look after him when 
he was struck with Death, instead of lying gasping out his last there, alone by himself” 
(C, 100). Marleyn poismenossa mukana on sentään edes liikekumppani; muutamien 
muiden Scroogelta varastavien tahojen ohella rouva Dilber taas on ainoita, joita pää-
henkilön kuolema kiinnostaa – ja häntäkin vain taloudellisen hyödyn nimissä siinä 
alamaailmassa, joista moraliteetin urbaanin todellisuuden syrjäisimmät ja surkeimmat 
kolkat muodostuvat (ks. erit. C, 98–99). Aivan kuin tässä ei olisi vielä tarpeeksi, toinen 
kuolleen kanssa tekemisissä ollut taho, rouva Dilberin kanssa ryöstösaalistaan kaup-
paava anonyymi pyykkärirouva on varastanut sänkyverhojen ja lakanoiden ohella jopa 
Scroogen kuolinpaidan. Ryöstösaaliin jakoa tulevien joulujen hengen kanssa seuraava 
päähenkilö onkin syystä kauhuissaan. Kuten kertoja toteaa, ”he viewed them with a 
detestation and disgust, which could hardly have been greater, though they had been 
obscene demons, marketing the corpse itself ” (C, 102, kursiivi omani).

Vaikka ruumiinryöstäjät olivat välittäneet materiaalia lääketieteen palvelukseen 
jo aiemmin, irtolaisten ruumiit muuttuivat lailliseksi kauppatavaraksi vuoden 1834 
lakiuudistusten jälkeen. Uusi köyhäinlaki aiheutti huomattavaa ahdistusta erityises-
ti toimeentulonsa rajoilla kamppailevalle väestönosalle; myös Carol-moraliteetissa 
kuolema merkityksellistyy markkinatalouden lopullisena invaasiona yksityiselämään, 
päähenkilön perheettömyyden kautta itselleen lopullisesti aiheuttamana tuomiona. 
Kuvatun tilanteen ironia on tietenkin siinä, että Scrooge on koko ikänsä pelännyt 
köyhyyttä. Silti hänen kasaamansa omaisuus ei lopulta suojele häntä eräältä pahim-
malta mahdolliselta viktoriaanisen aikakauden sosiaaliselta stigmalta, eli omistusoi-
keuden menettämiseltä omaan ruumiiseen. Päähenkilön jäännöksiä ei tosin myydä 
ruumiinavauksen raakamateriaaliksi, mutta kuten kuolinvuode- ja hautausmaa Scroo-
gen kohtalo ei toisaalta eroa paljoakaan niistä, joiden koskemattomuutta yhteiskunta ei 
kunnioittanut kuolemassa. Mutta Dickensin luoma, saiturin troopin kautta artikuloitu 
ironia leikkaa vielä syvemmälle. Juuri köyhyyden pelko, eikä sinällään pelkkä tunteeton 
keskittyminen voiton tuottamiseen, on muuttanut Scroogen vanhuuden ja saituruuden 
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fantastiseksi kuvajaiseksi – ja nimenomaan hänen saiturimaiset luonteenpiirteensä ovat 
syynä siihen, että hän kuolee aivan yksin. Lopullinen syy saituripersoonan omaksumi-
selle paljastuu menneisyyden näyssä, jossa Scrooge ja hänen nuoruudenmorsiamensa 
eroavat lopullisesti. Päähenkilö on juuri puolustanut kasvavaa kovuuttaan viittaamalla 
maailman kovuuteen: ”There is nothing on which it is so hard as poverty; and there is 
nothing it professes to condemn with such severity as the pursuit of wealth!” (C, 65.) 
Nuoren naisen vastauksessa nostetaan esiin päähenkilön ylenmääräinen köyhyyden-
pelko:

”[…] Another idol has displaced me; […] A golden one. […] You fear the world too much,” 
She answered, gently. ”All your other hopes have merged into the hope of being beyond 
the chance of its sordid reproach. I have seen your nobler aspirations fall off one by one, 
until the master-passion, Gain, engrosses you. Have I not?” (Ibid., 65.)

Millainen tämä jo nuorena itsensä kovettanut hahmo sitten on kertomuksen nyky-
hetkeen ehdittäessä? Eittämättä, Carolin kuuluisa kitupiikki-kuvaus lienee villeimpiä 
syntisen rahanlainaaja/kauppiaan kuvauksista koko aihetta kuvaavassa kristillisessä 
traditiossa: 

Oh! But he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge! a [sic.] squeezing, 
wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner! Hard and sharp as a flint, 
from which no steel had ever struck out generous fire; secret, and self-contained, and 
solitary as oyster. The cold within froze his features, nipped his pointy nose, shrivelled 
his cheek, stiffened his gait; made his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly 
in his grating voice. (C, 34.)

Annettu kuva tuo elävästi mieleen esimerkiksi johdantoluvussa analysoidun Hieron-
ymys Boschin alttaritaulun. Myös sulkeutumisen, lukkojen ja kammioiden kuvas-
to kulkee kaiken aikaa mukana, samoin kuin niihin assosioitu pelko ulkomaailmaa 
kohtaan.176 Tekstin ohella Carolin alkuperäiskuvitus toistaa maalauksessa ilmenevät 
stereotyyppiset piirteet koomisella tarkkuudella: myös John Leechin piirroksissa jopa 
saiturin kaapumainen asu on säilynyt Scroogen aamutakin muodossa, pelokkaista suu-
rista silmistä puhumattakaan.177 Scroogen ihmisvihamielisyyttä ei kuitenkaan tule 
ottaa pelkkänä katkeroituneen vanhuksen eristäytymisen kuvauksena. On myös tot-
ta, että vanha rahan käsittelemiseen liittyvä kuvasto, siihen liittyvät väärinkäytöksien, 

176 Monet tyylipiirteet ovat tietenkin vain symboliseksi nostettua tilannekohtaista kuvastoa; Scroo-
ge ei ole niinkään eristäytynyt muusta maailmasta fyysisesti kuten esimerkiksi keskiaikaiset juutalaiset 
rahanlainaajat eristettiin omiin gettoihinsa. Vasta nähtyään Marleyn aavemaisen pään yksinäisellä ko-
timatkallaan, varoituksena tulevista henkivierailuista, Scrooge ”closed his door, and locked himself in; 
double-locked himself in, which was not his custom. Thus secured against suprise, he took off his cravat; 
put on his dressing-gown and slippers, and his nightcap” (C, 43).
177 Alkuperäiskuvitus, ks. http://www.fidnet.com/~dap1955/dickens/carol.html. Tarkistettu 26.5. 
2013.
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synnin ja riistämisen teemat ovat jatkuvasti kuvassa mukana ja että kirjailija hyödyn-
tää perinnettä oman yhteiskunnallisen agendansa puitteissa. Itse asiassa nimenomaan 
tämän sinällään täysin fantastisen hahmon kautta Dickens ottaa vahvasti kantaa val-
litsevaan yhteiskuntajärjestykseen. Siinä missä esimoderneissa käyttöyhteyksissä saitu-
ri edusti ensisijaisesti ulkopuolista (tai, kuten olen osoittanut, jonkinlaista jokaisessa 
piilevää, kuolemanpelkoon assosioitua synnillistä takertumishalua elämään), Scrooge 
edustaa nyt, hieman Marlowen Barabaan tavoin, kokonaista ihmistenvälistä toimintaa 
yhteiskunnallisella tasolla säätelevää, vääristynyttä taloudellista eetosta. 

Mitä vastaan Dickens sitten saiturihahmollaan hyökkää? Ottaessaan vastaan kaksi 
hyväntekijää Scrooge järkyttää näitä puhumalla muiden ihmisten hädästä ja jääräpäi-
sestä kunniantunnosta täysin tunteettomasti:

Are there no prisons? […] Are there no Union workhouses? […] I help to support the 
establishments I have mentioned: they cost enough and those who are badly off must 
go there […] If they would rather die, […] they had better do it, and decrease the surplus 
population. (Ibid., 38–39.)

Vankilat, pakkotyölaitokset ja niihin liittyvä uusi lainsäädäntö ovat yhteiskunnallises-
ti hyväksyttyjä ratkaisuja köyhyyden aiheuttamiin ongelmiin; fiktiivinen Scrooge on 
laitettu uskomaan näihin utilitaristisiin ratkaisuihin järkähtämättä. Samassa henges-
sä hän on myös sisäistänyt ainoaksi velvollisuudekseen taloudellisen lisäarvon tuotta-
misen. Samaan hengenvetoon lukijalle osoitetaan havainnollisesti, että päähenkilö on 
täysin haluton ajattelemaan vähäosaisten kärsimyksiä, niiden lievittämiseen johtavista 
toimista puhumattakaan. Tuottamaton väestönosa edustaa hänelle pelkkää ylijäämää. 
Kertoja, muita kertomuksen hyvyyden voimia edustavien tahojen ohella, on kuiten-
kin toista mieltä. Myöhemmin, pikku-Timin kärsimystä kuvatessaan, nykyisen joulun 
henki heittää yllä siteeratun, väestö- ja taloustieteilijä Thomas Malthusin (1766–1834) 
elitistisiä ajatuksia heijastelevan Scroogen kommentin takaisin jo hieman pehmenneen 
päähenkilön silmille.178 Sanavaihdon kautta ilmaistu viesti on selvä. Dickensin repre-
sentoidessa Scroogen utilitaristisen filosofian ruumiillistumaksi, käytännön toimissaan 
perimmiltään amoraaliseksi ja hyötyfunktioon kaiken palauttavaksi homo economicuk
seksi, hän ei ainoastaan tuomitse tätä yksittäisenä toimijana liike-elämässä ja yhteiskun-

178 ”Man, [...] if man you be in the in heart, not adamant, forbear that wicked cant until you have 
discovered What the surplus is, and Where it is. Will you decide what men shall live, what men shall 
die? It may be, that in the sight of heaven, you are more worthless and less fit to live than millions like 
this poor man’s child. Oh God! To hear the Insect on the leaf pronouncing on the too much life among 
his hungry brothers in the dust!” (C, 82.) Malthusin väestötieteellinen pääteos, An Essay on the Principle 
of Population (1998), on ensimmäisiä lajissaan. Se käsittelee väestönkasvun ja ravinnontuotannon on-
gelmia ylikansoittumisen näkökulmasta (eksponentiaalisen, rajoittamattoman kasvun osalta sittemmin 
vääräksi osoitetun lähtöoletuksen pohjalta). Dickensiä raivostutti se, että 1800-luvun puolessavälissä 
Englannissa yleisesti pelätty kasvavan väestön ongelman nähdään Malthusin ajattelussa koskevan lä-
hinnä työläisiä ja köyhälistöä – syntyvyyden säätely piti Malthusin näkemyksen mukaan kohdistaa vain 
näihin luokkiin. Ks. myös C, alav. 275–276.
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nassa; Scrooge, fantastisista piirteistään huolimatta, edustaa moraliteetissa kokonaista 
väärän kehityssuunnan ottanutta yhteiskuntaa (vrt. esim. Johnson 1953, 483–489). 
Kuten viittaukset niin kutsuttuun liikaväestöön osoittavat, kirjailija kohdistaa kritiik-
kinsä sellaiseen ajatteluun, jossa ihmisarvo voidaan mitata jonkin yksittäisen, ylhäältä 
päin annetun kriteerin pohjalta. 

Oleellista tämänkaltaisissa, lukevalle aikalaisyleisölle helposti tunnistettavissa 
yhteiskuntakriittisissä viittauksissa ei kuitenkaan ole ainoastaan moraliteetin vähempi-
osaisiin kohdistetun hyötyajattelun kritiikki. Tämä kritiikki pohjautuu toki Dickensin 
vilpittömään huoleen utilitaristisen filosofian käytännön rapauttavasta vaikutuksesta 
ihmisarvoon, ja tämän ajattelutavan yksisilmäisyyteen ihmisen merkityksen suhteen. 
Yhteisvastuuta ja yhtäläistä ihmisarvoa mainostava sovitusteema muodostaa Carolin 
ydinaineksen. Kuten nykyisen hengen joulun aaveen toimenpiteet ja hänen Scroogen 
konttoriapulaisen köyhään asuntoon vaikeuksitta soveltuva majesteettinen olemuk-
sensa hyvin käytännönläheisesti todistavat, ihmisen arvo ei määrity tuottavuuden ja 
pääoman sekä etenkin jälkimmäiseen erottamattomasti liitetyn yhteiskunnallisen 
arvostuksen pohjalta: ”Bob had but a fifteen ’Bob’ a-week; he pocketed on saturdays 
but fifteen copies of his Christian name; and yet the Ghost of Christmas Present 
blessed his four-roomed house!” (C., 78.) Moraliteetin kirjoittamisajankohta, ”hungry 
forties”, jos mikä oli omiaan tuomaan esiin ihmisten välisen epätasa-arvon taloudel-
lisen eriarvoisuuden saavuttaessa aivan ennennäkemättömiä mittasuhteita – Dickens 
aloitteli uraansa niinä vuosikymmeninä (1830- ja 40-luvulla), jolloin teollistumisen 
ja urbanisoitumisen kylkiäisinä kasvanut sosiaalinen kuilu menestyvien ja toimeentu-
lonsa äärirajoilla kamppailevien välillä oli räikeimmillään.179 Mutta mikä tärkeämpää 
tämän tutkielman yhteydessä, näiden kriittisten viittausten kautta artikuloituu myös 
potentiaalinen, omakohtainen vieraantuneisuuden siemen. Tämä siemen on kylvetty 
alun perin ehkäpä jopa tiedostamattomasti teoksen asetelmiin. Samainen hyötyajattelu 
nimittäin määrittää myös niitä sosiaalisia siteitä, joiden puitteissa Carolin päähenki-
lö on tottunut määrittämään itseään – vastaavasti Scroogen itsensä sitä tiedostamatta. 
Kertomuksen edetessä, tulevien joulujen hengen näkyjen kautta paljastuu, että koko se 
liikemiesten yhteisö, jossa päähenkilö on tottunut elämään varmana omasta ohittamat-
tomasta merkityksestään sen jäsenenä, perustuu kaikkea muuta kuin lojaalisuudelle tai 
edes toisten huomioon ottamiselle.

179 Dickensin laajamittaisen suosion ohella onkin tyypillistä korostaa myös hänen kirjailijantyönsä 
sosiaalisten vaikutusten merkitystä, epäinhimillisissä oloissa työskentelevien tehdastyöläisten, erityises-
ti lapsityöläisten, sekä ylipäätään köyhien ja esimerkiksi myös naisprostituoitujen aseman parantamista 
mielipideilmastoon vaikuttamalla. Esimerkiksi Karl Marx on todennut, että Dickens toi ihmisten tie-
toisuuteen enemmän poliittisia ja yhteiskunnallisia totuuksia, kuin mitä kaikki maailman ammatti-
maiset poliitikot, pr-miehet ja moralistit ovat yhdessä onnistuneet esittämään (Akroydin siteeraamana, 
ks. Akroyd 1990, 720. Suomennos omani). Toisaalta, kuten jatkossa osoitan, Dickensin persoonassa ja 
jossakin määrin myös tuotannossaan voidaan nähdä myös voimakkaan autoritäärisiä piirteitä.
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Carolin päähenkilön liiketuttavat ovat yhtä kovasydämisiä kuin Scrooge itse. 
Tiedostamatta hengen ja päähenkilön läsnäoloa, eräässä tulevaisuuden näyssä nämä 
ennen niin kohteliailta vaikuttavat tahot puhuvat päähenkilön kuoleman jälkeen 
edesmenneestä täysin välinpitämättömään sävyyn. Yksi heistä toteaa: ”It’s likely to be 
a very cheap funeral, […] for upon my life I don’t know of anybody to go to it.” (C, 
97). Kadulla sattumalta kokoontunut seurue suunnittelee laiskasti hautajaisiin osallis-
tumista, mutta osallistumismotivaatio näyttää määrittyvän lähinnä muistotilaisuuden 
tarjoilun perusteella. Tätä kautta he tulevat osoittaneeksi päähenkilön valitseman 
maailman – liikemiesten näennäisen perheen – raakuuden ja laskelmoivuuden. Myös 
toisen vastaavan katukokouksen jäsenet paljastavat välinpitämättömyytensä kuole-
mantapauksen suhteen, ja kertoja kommentoikin: 

He [Scrooge] knew these men, also, perfectly. They were men of business: very wealthy, 
and of great importance. He had made a point always of standing well in their esteem: 
in a business point of view, that is; strictly in a business point of view. (Ibid., 97.)

Erityisesti nyt, kuvattaessa päähenkilön arvostamia ja hänelle suorastaan esikuvallisia 
tahoja, paljastuu tiukasti liiketoimiin liittyvien suhteiden emotionaalinen arvo. Näille 
kuollut Scrooge on lähinnä vanha vihtahousu, ”[o]ld Scratch [who] has got his own 
at last” (ibid., 97). Kaksinaamaisuus on aivan normaalia. Tämä on se kylmä, vaihto- 
ja hyötysuhteille sekä statukselle perustuva julkisen (mutta samalla paradoksaalisesti 
piilotetun) todellisuuden representaatio, joka kertomuksessa asetetaan vastakohdak-
si eetokseltaan päinvastaiselle perhe- ja läheisyyskeskeiselle maailmalle. Tällainen on 
moderni keinotekoinen yhteisö Dickensin tulkinnassa, se Carolin arjen prestiisiin kät-
keytyvä julkisen elämän pimeä sydän – kuolemaan nyt myös metaforisesti assosioitu 
asetelma representoidaan havainnollisesti kuin keskiaikaisessa exemplumissa ikään. 
Charles Dickensiä syvästi ihaillut arkkimoralisti Leo Tolstoi (1828–1910) innos-
tui näistä nimenomaisista katukohtauksesta siinä määrin, että loi sen pohjalta oman 
modernin saiturihahmonsa neljäkymmentä vuotta Carolin ilmestymisen jälkeen.180 
Smert’ Ivana Iljitša (1886, suom. Ivan Iljitšin kuolema 1963/2001) suomii porvarillista 
kaksinaamaisuutta, ja paljastavimmillaan tämä näyttäytyy juuri Ivan Iljitšin tuttavapii-
rin keskusteluissa päähenkilön kuoleman jälkeen. Teos alkaa kuvaavasti ennakoinnilla 
(luku 1), jossa päähenkilön virkatoverit ja tuttavat koettavat vältellä muistokäyntiä pää-
henkilön lesken luona; he kokevat, ettei tämä kuulu heidän sosiaalisiin velvollisuuksiin-
sa, hauskanpidosta puhumattakaan (Ivanin eläessä säännölliset skruuvi- ja visti-iltamat 
tämän kanssa ovat olleet aivan toinen juttu).181 

180 Tolstoi on sekä kääntänyt Carolin venäjäksi, että myös osallistunut kirjailijan julkiseen lukutilai-
suuteen Englannissa, jossa Dickens luki otteita kyseisestä teoksesta. Tolstoin innostus, ks. Rogers (1998).
181 Käytän työssäni Eero Balkin suomenkielistä käännöstä (2001). ”’Otti ja kuoli; minäpä en’, ajatteli 
tai tunsi jokainen. Ivan Iljitšin lähituttavat, niin sanotut ystävät, tulivat samalla myös ajatelleeksi, että 
heidän täytyi nyt täyttää erittäin ikävät säädyllisyysvelvoitteet ja käydä panihidassa ja surunvalittelu-
käynnillä lesken luona.” (Tolstoi 2001, 9.) 
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Dickensin moraliteetin tavoin Tolstoin moralistisesti kuvaama, hänen tulkinnas-
saan epäaidoille ulkokultaisille siteille perustuva yhteisöllisyys on pohjimmiltaan sekä 
epävieraanvaraista että vieraannuttavaa. Vasta lähestyvä kuolema paljastaa päähenki-
lölle hänen identiteettinsä valheellisen, arvottoman luonteen. Silläkin uhalla, että tässä 
kohdin eksytään lavealle sivupolulle, on syytä tarkastella tätä Tolstoin saiturin trooppia 
hyödyntävää työtä hieman tarkemmin. Venäläiskirjailijan kertomus nimittäin toimii 
eräänlaisena äänenvahvistimena niille identiteettipaineisiin liittyville kaiuille, jotka on 
vaimeasti erotettavissa Carolin fantastisten elementtien alta. Smert Ivana Iljitša hyödyn-
tää tarkkaan ne modernin elämän- ja kuolinkokemuksen kaunokirjalliseen kuvaami-
seen liittyvät innovaatiot, joita Dickens liitti, ehkäpä jäsennellysti ensimmäistä kertaa, 
saiturin trooppiin; venäläiskirjailijan käsittelyssä nämä vain yksinkertaisesti viedään 
astetta pidemmälle, ja astetta ankarammassa hengessä.182 Jo ennen Carol-moraliteettia 
Dickens oli leikitellyt opettavaisen kuoleman, vieraantumisen, ihmisvihamielisyyden 
ja toisaalta perheyhteyden teemoilla. Esimerkiksi Dickensin The Pickwick Papers (1836) 
sisältää kertomuksen perheettömästä ja lapsia vihaavasta suntio-haudankaivaja Gabri-
el Grubista. Tämä on ”an ill-conditioned, cross-grained, surly fellow – a morose and 
lonely man, who consorted with nobody but himself” (Dickens 1972, 7). Menninkäiset 
vievät Grubin jouluyönä maanalaisiin saleihin ja hänelle näytetään kuvia perheonnesta 
(mutta myös lukuisista lapsikuolemista) eräänlaisena vaihtoehtoisena elämänpolku-
na.183 Vaikka menninkäiset potkivatkin häntä jatkuvasti opetuksen yhteydessä, Grub 
liikuttuu vaihtoehtoisten elämän- ja kuolemantapojen eli idealisoidun viktoriaanisen 
perheyhteisön tarjoaman mallin olemassaolon mahdollisuudesta. Tähän asti hän on 
elänyt yksin, ”constantly surrounded by emblems of mortality” (ibid., 7), eikä siten 
kyennyt näkemään kuoleman yhteisöllistä puolta, sen positiivista moraalista opetus-
ta. Näkyjen jälkeen hän kuitenkin luopuu ”muuttuneena miehenä” (ibid., 18) sunti-
on ammatistaan ja muuttaa kauas pois. Toisin kuin Scrooge, Grub pysyy loppuun asti 
hyvin etäisenä ja koomisena hahmona, jonka mielenliikkeisiin ei tarjoudu samastumi-
sen mahdollisuutta. Asetelmasta puuttuu vielä se narratiivinen imu, joka luonnehtii 
Carol-moraliteettia. Kertomuksen maailmassa ei sinällään ole muita epäkohtia kuin 

182 Siinä missä Carol palauttaa kaikki ristiriidat onnelliseen loppuratkaisuun, parantavaan yhteisöl-
lisyyteen, Ivanin kääntymys on lopultakin tiukan henkilökohtainen, jopa luonteeltaan autonominen. 
Vaikka hän itse löytää ”riemun”, se ”tapahtui yhdessä silmänräpäyksessä, eikä tuon silmänräpäyksen 
merkitys enää muuttunut. Läsnäolijoille hänen kuolinkamppailunsa kuitenkin jatkui vielä kaksi tuntia” 
(Tolstoi 2001, 84). Tämä kuolema ei ole yhteisöllisesti parantava, ainakaan teoksen sisäisessä maailmas-
sa; Carolin tapaan sen opetus voidaan kuitenkin nähdä potentiaalisen lukijan perspektiivistä esikuvalli-
seksi, ja sitä kautta sillä on moraalinen ulottuvuutensa ars-perinteen hengessä.
183 Näiden visioiden perheenpää, vanhuuteen ehdittyään, kuolee seesteisesti ja koko tapahtuma suo-
ritetaan viktoriaanisen kuolemankulttuurin yleisten tendenssien kannalta tarkasteltuna suorastaan esi-
kuvallisesti: ”Slowly and peacefully the father sank into the grave, and, soon after, the sharer of his cares 
and troubles followed him to a place of rest and peace. [...] The few, who yet survived them, knelt by their 
tomb [...], sadly and mournfully, but not with bitter cries, [...] for they knew that they should one day 
meet again [...].” (Dickens 1972, 15.) 
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päähenkilön ihmisvihamielisyys, joka sekin juontuu ilmeisesti vain Grubin synkeäs-
tä ammatista ja juomatavoista. Siinä ei myöskään ole edes vihjausta siihen modernin 
yhteisön kaksinaamaisuuteen, jonka Tolstoi lainasi Dickensin myöhemmästä tuotan-
nosta keskeiseksi osaksi omaa kertomustaan.

Vasta saiturin moralistisen, yhteiskuntakritiikkiin mainiosti soveltuvan troopin 
kautta kuoleman, eristäytymisen ja perhekuvaston yhdistelmä muuttuu siksi maagisek-
si amalgaamiksi, joka tekee sekä Carol-moraliteetista että Smert Ivana Iljitša -pienoisro-
maanista kiehtovia nimenomaan aivan erityisen kokemuksellisuuden kuvaajina: kapita-
listisille vaihtosuhteille perustuva ja nämä suhteet pyhittänyt yhteiskunta (Dickens) tai 
keinotekoisille siteille rakennettu pikkuporvarillinen yhteisö (Tolstoi) puutteineen 
näyttelee nimittäin niissä keskeistä, ohittamatonta osaa. Christopher Marlowen ja 
hänen tuotantonsa yhteydessä olen puhunut kulttuuripoeettisesta minän muokkaami-
sesta sosiaalisesti valtuuttavassa merkityksessä, päättymättömänä – ja esimerkiksi juuri 
Marlowen yhteydessä paljolti täyttymättömänä – haluna nousta sosiaalisessa kierrossa 
yhä arvostetumpaan asemaan. Tolstoi, ja peitetymmin myös Dickens, esittelevät moder-
nisaatioon assosioidun minän muokkaamisen kääntöpuolen. Voidaan tietenkin ajatel-
la, että tämä kääntöpuoli on lähes universaali, inhimilliseen yhteisöllisyyteen liittyvä 
aspekti. Mutta kummallakin kirjailijalla se on erityisesti oman aikakauden pikkupor-
varillisuuden ominaisuudeksi tulkittu pyrkimys ja liittyy yhteiskunnan monimutkais-
tumiseen, vuorovaikutussuhteiden muuttumiseen entistä kasvottomimmiksi (urbani-
saatio) ja samanaikaiseen, kiihtyneeseen sosiaaliseen liikkeeseen sekä ylös- että alaspäin. 

Avainsanana on tässä yhteydessä paradoksaalisesti huomaamattomuus. Kyseessä on 
paljolti symbolinen sosiaalinen strategia (ja toisaalta myös sen symbolinen anastami-
nen osaksi ironisoitua kerrontastrategiaa), jossa pyritään kuvatun tai eletyn subjektin 
maksimaaliseen sopeutumiseen. Sekä Dickensin että Tolstoin päähenkilöt pyrkivät 
menestymään muistuttamalla mahdollisimman paljon kaikkia muita omassa viite-
ryhmässään ja samanaikaisesti identifioitumaan ylempiinsä. Scrooge hakee esikuvaa 
ylemmistään, jotka tuskin uhraavat hänelle ajatustakaan tämän kuoleman jälkeen. 
Vertaistensa joukossa hän on omaksunut tiukasti liikemiehen roolin (ehkäpä siinä 
kuitenkaan liiemmälti onnistumatta, kohtaahan hän kuoleman jälkeen julkiseen 
minäänsä kohdistuvaa pilkkaa). Ivan on puolestaan sovinnainen pikkuvirkamies, joka 
pyrkii muokkaamaan itsestään mahdollisimman seurapiirikelpoisen kaikin mahdol-
lisin keinoin, oli kyse sitten etenkin ylempiä miellyttämään tähtäävistä sovinnaisista 
käytöstavoista ja hyvin hallituista seurustelutaidoista (vrt. erit. Tolstoi 2001, 19–20), 
sinällään pätevistä mutta muodollisen etäisistä työskentelytavoista julkisena toimijana 
(ibid., 22), työ- ja elämänuralle soveliaista naimakaupoista (ibid., 25), asunnon sisus-
tamisesta hyvällä maulla184 (ibid., 30–31) ja tahallisesta, järjestelmällisestä etäisyy-

184 Tosin kertoja tarkentaa, että kaikki kodin ulkoasun eteen tehty työ osoittaa pohjimmiltaan pa-
remminkin hyvää jäljittelytaitoa: ”Itse asiassa se [sisustus] oli samanlainen kuin kaikilla ei kovin rik-
kailla, jotka haluavat näyttää rikkailta ja muistuttavat siksi toinen toistaan: silkkidamasti, musta puu, 
kukat, matot ja pronssiveistokset, tummaa ja kiiltävää – kaikkea tätä tietynlaiset ihmiset harrastavat 
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den ottamisesta vähemmän mallikelpoisiin sukulaisiin ja tuttaviin (ibid., 36). Siinä 
missä Dickens tekee Scroogesta utilitaristisen hyötyajattelun ruumiillistuman tämän 
kaikessa epäinhimillisyydessään, on Ivan, ”bon enfant” (ibid, 20), sovinnaisen elämän 
täysiverinen personifikaatio. Jälkimmäiselle ajatus elämän pehmentämättömistä reali-
teeteista kuten elämän sattumanvaraisuudesta, köyhyydestä, kuolemasta ja seksistä on 
liikaa (vrt. Rogers 1988, 202) – kaikki nämä ovat viimeksi mainittua lukuun ottamatta 
seikkoja, jotka saituri on perinteisesti kokenut uhaksi omalle hyvinvoinnilleen. 

Pinnallisesti toisistaan hyvinkin paljon poikkeavat Ivan ja Scrooge ovat saman 
kolikon kaksi eri puolta. Liiallinen mukautuminen siihen, mikä hahmotetaan pohjim-
miltaan kielteiseksi ulkoiseksi paineeksi, tekee heistä myös eräänlaisia sosiaalisia konei-
ta tai yhteiskunnallisia eläimiä, jotka moralistin käsittelyssä ovat kykenemättömiä sekä 
osoittamaan aitoa kiintymystä että muokkaamaan omasta asemastaan käsin ympäröi-
vää yhteiskuntaa yhtään parempaan suuntaan. Kuten Rogers toteaa,

Doing the ”proper” thing – Ivan’s downfall – is also Scrooge’s. Mere stinginess (the 
popular understanding of Scrooge) is not the basis of his misanthropy. [...] Not wealth 
but the respectability of wealth is Scrooge’s raison d’ être. Like Ivan, Scrooge is ”strict in 
the fulfillment of what he considered to be his duty,” as duty is understood in utilitarian 
economics. In both A Christmas Carol and Ivan Il’ič, ”respectability” – the values 
guiding the lives of the ”best people” – is the source of ultimate evil. (Rogers 1988, 209, 
kursiivi alkuperäinen.)

Kuten Rogers osoittaa, Carolissa ihmisten sokeus maailmassa vaikuttavaa pahuutta 
kohtaan johtuu siitä, että pahin kärsimys on lähtöisin hyvämaineisten, kunniallisten 
kansalaisten toimettomuudesta ja välinpitämättömyydestä; myös kuoleva Ivan kamp-
pailee käsittääkseen, miten hän on voinut elää vääränlaista elämää, jos on aina tehnyt 
sen, mitä häneltä odotetaankin (Rogers 1988, 211). Sekä Dickensin että Tolstoin pää-
henkilö samastuu ylempiinsä, omaksuen näiden arvomaailman, ja siten moralistisessa 
käsittelyssä he kumpikin tuomitsevat itsensä henkiseen ja myös hengelliseen sokeuteen. 
He ovat pelkureita, jotka ovat kyvyttömiä elämään aidosti ja tyydyttävästi varoessaan 
liikaa ympäristönsä tuomiota. Ivan tyytyy turruttavaan mukavuuteen,185 ja Scrooge 

näyttääkseen kaikilta muilta tietynlaisilta ihmisiltä. Ivan Iljitšin sisustus oli niin samannäköinen, et-
tei se herättänyt minkäänlaista huomiota; mutta hänestä kaikki vaikutti jotenkin erikoiselta.” (Tolstoi 
2001, 32.) Kuvatut rikkaudet osoittautuvat jälleen kerran saiturin troopille ominaisesti – katinkullaksi.
185 Ivanin saatua uuden asuntonsa sisustettua kertoja toteaa, että ”elämä muuttui hieman tylsäksi 
ja jotain tuntui puuttuvan, mutta tuttavuuksien ja tottumusten kautta elämä täyttyi. [...] Ylipäänsä 
Ivan Iljitšin elämä lähti sujumaan kuin elämän hänen mielestään tulikin sujua: kevyesti, mukavasti ja 
sovinnaisesti.” (Tolstoi 2001, 33.) Ivanin vieraantuminen ”aidosta” itsestä selitetään tasapäistävän ai-
kuistumisprosessin kautta: ”Kaikki lapsuuden ja nuoruuden innostukset olivat menneet ohi jättämättä 
häneen suuria jälkiä; hän oli antautunut sekä lihan himoihin että turhamaisuuteen ja yläluokilla peräti 
liberaalisuuteenkin, mutta aina vain niissä kohtuuden rajoissa, jotka hänen vaistonsa hänelle varmasti 
saneli.” (Ibid., 19.) Aikuistuminen ei ole tässä kasvamista aitoon itsenäisyyteen (myös eettisessä mieles-
sä), vaan ainoastaan kasvamista operoimaan sosiaalisesti hyväksytyissä rajoissa.
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pyrkii varmistamaan kaikin keinoin sen, ettei erotu negatiivisesti siitä nimettömästä 
massasta, jonka muodostaa Lontoon kaduilla kiirehtivä keskiluokka. Kummallekin 
vasta kuoleman läheisyys, ja tähän erottamattomasti liitetty lapsuuden viattomuuden 
positiivinen uudelleenarviointi rousseaulaisen romantiikan hengessä, mahdollistaa va-
litun roolin ylittämisen. Vasta lapsenmielensä uudelleen löytänyt Scrooge kestää (kään-
tynyttä itseään) kyynisempien pilkan (ks. erit. C, 116–117).

Kuten Everyman-luvussa osoitin, jo troopin keskiaikaisissa muodoissa on ollut 
vahvasti läsnä lopullisen tilinteon ajatus. Nimenomaan saiturin häilyminen pelastuk-
sen ja kadotuksen välillä tekee hänestä niin kiinnostavan. Myös nyt käydään taivaal-
lista oikeutta, ainakin käsitteen metaforisessa merkityksessä. Suurin ja hämmentävin 
kysymys kuolemaa tekevälle Ivanille on se, onko hän todellisuudessa elänyt rehellistä, 
onnellista elämää, vai onko hänen elämänsä ollut lapsuuden jälkeen pelkkää alamäkeä 
sovinnaisuuksien sokkeloihin.186 Scrooge taas oppii auttamaan, mutta myös elämään, 
kohtaamaan ympäristönsä silmästä silmään. Olen edellä viitannut niihin väistämättä 
historiasidonnaisiin lukutapoihin, jotka vaikuttavat menneisyyden tulkintoihin myös 
saiturin troopin yhteydessä. Kuten olen näyttänyt, johdannossa analysoimaani esimo-
derniin ars moriendi -kuvitukseen on helppo heijastaa sellaisia aikalaistuntoja, jotka 
eivät sen alkuperäisessä tuottamis- ja vastaanottoympäristössä olleet tulkinnan kannal-
ta välttämättömiä, ensisijaisia tai didaktisuuden näkökulmasta edes tarkoituksellisia. 
Eräs näistä piirteistä on se ihmisen kuolevaisuuden ja sosiaalisen elämän asettamien 
rajoitteiden yhteentörmäyksestä syntyvä, korostuneessa itsereflektiivisyydessään hyvin 
moderni ironia, joka heijastuu helposti esimerkiksi ars moriendi -kuvitukseen (vrt. 
johdanto). Myös Tolstoi ja Dickens liikkuvat nimenomaan tässä osassa saiturin troopin 
merkitysavaruutta, semminkin kun sekä Scrooge että Ivan on nimenomaan kuvattu 
oman ympäristönsä synnyttäminä ja tämän ympäristön rajoittamina. Kuten käsitel-
lyistä moraliteeteista on luettavissa, kumpikin kirjailija oli akuutin tietoinen siitä, että 
rajoitteiden ohella myös monet identiteettiin omaksutut tavoitteet ovat selkeästi lähtöi-
sin yksilön itsensä ulkopuolelta. 

Nuorta Charles Dickensiä ajoi eteenpäin voimakas menestymisen halu, tarve turva-
ta oma ja perheensä toimeentulo. Nämä ovat tyypillisiä pyrkimyksiä aikana, jolloin 
epäonnistumisen ja menestyksen välisen kuilun mittaamattomuuden, mahdollisuuden 
sekä suorittaa dramaattinen nousu että traaginen putoaminen pystyi hahmottamaan 
yksinkertaisesti vain tarkkailemalla Lontoon katuvilinää. Mutta kirjailijan ura oli 
selkeästi myös jotakin enemmän, se oli elinikäinen narsistinen projekti niillä välineil-
lä, valmiuksilla ja mahdollisuuksilla, joita Dickensillä oli. Scrooge taas vastavuoroisesti 
pelkää epäonnistumista ja epävarmuutta, tappioksi merkityksellistetyn kuoleman läsnä-

186 ”[S]aattoi olla hyvinkin totta se, [...] että hän olisi elänyt koko elämänsä väärin. Hänen mieleen-
sä juolahti, että ne hänen tuskin huomattavat yrityksensä vastustaa ylempiensä hyvänä pitämiä asioita, 
jotka hän oli heti torjunut, olivatkin saattaneet olla oikeita ja kaikki muu väärää. Hänen työnsä ja elä-
mäntapansa, hänen perheensä, seuraelämänsä ja urapyrkimyksensä – kaikki ne saattoivat olla väärää.” 
(Tolstoi 2001, 79, ks. myös 71–74.)
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oloa elämässä niin paljon, että nämä pelot estävät häntä elämästä täysipainoista elämää 
– dynamiikka, joka varmasti askarrutti nuorta kirjailijaa kovasti. Ivanin tragikoomi-
nen tarrautuminen katoavaan elämään, metaforisesti illusorisen elämän muuttuessa 
akuutisti haihtuvaksi illuusioksi, täydentää taas tämän (näennäisen) vastakohtaparin 
Dickensin ja hänen luomuksensa välillä. Venäläisvirkamiehen surkuhupaisan hahmon 
kautta Tolstoi havainnollistaa puhdasverisen moralistin armottomuudella, ettei tahal-
lisen itsensä turruttamisen kautta tarjoudu pakotietä conditio humanasta, kuolevaisen 
traagisesta osasta. Täydellinen sulautuminen yhteisöön, noudattamalla orjallisesti sen 
asettamia vaatimuksia ja tavoitteita, kuolettaa sielun. Se on takertumista rikkauksiin, 
joiden todellinen arvo saattaa pakkotilanteessa osoittautua riittämättömäksi. Toisaal-
ta, kuten Ivanin viimeiset hetket todistavat, näiden arvojen, katsantotapojen ja asentei-
den täydellinen hylkääminen on jo itsessään eräänlainen kuolema – tai ainakin katoa-
mista sosiaaliselta kartalta tutkimattomille ja siten yhteisön kannalta näkymättömille 
alueille. Etenkin tämä viimeisin ihmiskuva on kiehtonut eksistentialisteja, seuraavas-
sa luvussa tarkemmin käsiteltyjä Jean-Paul Sartrea (1905–1980) ja Albert Camus’ta 
(1913–1960) myöten. Ei olekaan ihme, että Tolstoin sanotaan usein inspiroineen tätä 
filosofista koulukuntaa kokonaisuudessaan. Ja jo Scroogessa, Ivanin kirjallisessa esiku-
vassa, kiteytyy valintojen tekemisen traaginen pakko maailmassa, jossa ympäröivä 
sosiokulttuurinen matriisi vaikuttaa väistämättömästi yksilöön, hänen sielunsa syvim-
piä sopukoita myöden.

Palaamme jälleen kerran kulttuuripoeettisiin välimiehiin. Ivanin kautta Tolstoi 
pyrkii viestimään lukijalle omaa elämän- ja uskonnonfilosofiaansa, joka on kaikkea 
muuta kuin ymmärtäväinen soveliaisuudelle ja porvarilliselle yhteiskuntajärjestykselle 
perustuvia identiteettejä kohtaan. Tässä yhteydessä varsinainen yhteiskuntakritiikki on 
hyvin toissijaista tai ainakin selkeästi toissijaisempaa kuin Carol-moraliteetissa (Tolstoi 
on ylipäätään huomattavasti introvertimpi kirjailija kuin englantilaiskollegansa). 
Dickens taas nostaa tietyt identiteettiin liittyvät jännitteet ja lehmänkaupat esiin, vain 
palauttaakseen ne kuitenkin lopulta osaksi omaa yhteisvastuun sanomaansa ja senti-
mentaalista sovituksen representaatiotaan. Carolissa Dickens ei propagoi radikaalia 
muutosta, vaan koettaa löytää kultaisen keskitien niin yhteiskunnallisten ratkaisujensa 
kuin kertomuksen viihde- ja opetustehtävienkin välillä. Sen sijaan elinympäristöstään 
yksityishenkilönä selkeästi vieraantuneelle Tolstoille riittää vain täydellinen, radikaali 
elämänarvojen uudelleenarviointi. Mutta kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan, se, 
mitä venäläiskirjailija kaivoi esiin Dickensin tarinasta, on kylvetty itämistä odottavana 
siemenenä jo Carolissa esitettyyn kritiikkiin. Myös Carol sisältää modernistisen kirjal-
lisuuden eksistentialistisia piirteitä – tai ainakin alustavia kaikuja, tai etiäisiä, niistä – 
kuvaamalla sosiaalista todellisuutta ja sen vaikutusta minäkokemukseen potentiaalisen 
vieroksuvasta näkökulmasta.

Viime kädessä juuri Scroogen omaksuma identiteetti, eikä niinkään hänen saituruu-
tensa sinällään, johtaa hänet oman kuolinvuoteen ja haudan (näkyjen) äärelle. Edellä 
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olen viitannut Kucichin ajatukseen viktoriaanisen kuolemankulttuurin ja kuolemaa 
käsittelevän fiktion tavasta rinnastaa autenttisuus äärimmäiseen menetykseen. Carol 
vahvistaa yleisen säännön: vain haudan vankkumattomuudesta, ihmisen kuolevaisuu-
den väistämättömyydestä ja sitä kautta uudelleen löydetystä yhteisöllisyydestä, löytyy 
lopullinen moraali harhauttavaksi kuvatussa maailmassa. Tämän moraalin kautta 
löytyy myös sovinnonteko yhteisöllisyyden ajatuksen kanssa. Ja tätä kautta palataan 
takaisin viktoriaaniseen sovitusajatteluun ylipäätään.

5.4 Liesi kapitalismin augmentaationa: perhekeskeinen sovitus

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta sentimentaalisuus on merkittävä tekijä Dickensin 
moraliteetissa. Onkin varottava tässä yhteydessä sitä, että valittu kirjailija nähdään jon-
kinlaisena modernistisen tai jopa eksistentialistisen kirjallisuuden pioneerina. Sitä hän 
ei moraliteetistaan luettavissa olevasta vieraantuneisuuden tunteesta ja Tolstoita niin 
kovin kiehtoneesta, Carolin koskettelemasta kuolevaisuuden tematiikasta huolimatta 
kuitenkaan ole. Avoimet, kahtiajakautuneen urbanisoituvan kokemusmaailman rep-
resentaatiot eivät missään nimessä olleet vieraita 1800-luvun puolenvälin Englannis-
sa. Ne kuitenkin kuvattiin pääsääntöisesti ratkaisukeskeisestä näkökulmasta, luottaen 
tarjolla olevien parannuskeinojen tehokkuuteen. Myös liberaali markkinatalous ja sen 
vaikutus identiteettien muokkautumiseen on kuvassa mukana, samoin kuin julkisen ja 
yksityisen välinen ristiriita. Vain neljä vuotta Dickensin moraliteetin julkaisemista ai-
emmin itseapukirjoja tuottanut kirjailija Sarah Ellis (1812–1872) kirjoitti esimerkiksi 
teoksessaan Women of England (1839), että vastakohtana naisen yksityiselle perhemaa-
ilmalle, miehen julkisessa maailmassa

there is no union in the great field of action in which he is engaged; but envy, and hatred, 
and opposition, to the close of the day – every man’s hand against his brother, and each 
struggling to exalt himself, not merely by trampling upon his fallen foe, but by usurping 
the place of his weaker brother, who faints by his side, from not having brought an equal 
portion of strength into the conflict, and who is consequently borne down by numbers, 
hurried over, and forgotten. (Sarah Ellis, The Women of England: Their social Duties and 
Domestic Habits, 11. painos [Lontoo: n.d.], 52. Gallagherin siteeraamana, ks. Gallagher 
1985, 116.)

Women of England pyrkii antamaan naisille käytännön neuvoja siihen, miten kotiin 
luodaan onnellinen ilmapiiri; vallinneen perheideologisen eetoksen hengessä, Ellisin 
mukaan perheen tehtävänä on voittaa mies takaisin tästä sodasta ja parantaa järjes-
telmä muistuttamalla miestä tämän sosiaalisista velvollisuuksista ja Jumalasta. Ellisin 
tulkinnassa ilman myötätuntoa ja kristillistä lähimmäisenrakkautta säätelemättömille 
vaihtosuhteille perustuva yhteiskuntajärjestys olisi sietämätön. Tarjottu malli, ja kir-
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joittajan vilpitön usko naissukupuolen herkkyyteen, ei voisi olla kauempana siitä laskel-
moivuudesta, kärsimättömyydestä ja empatian puutteesta, jota Tolstoin kuolemaa te-
kevä Ivan joutuu kokemaan vaimonsa taholta. Mutta jos venäläiskirjailija olikin astetta 
kyynisempi ainakin tässä suhteessa, Charles Dickensin ja Sarah Ellisin näkemysten vä-
lillä oli yhteys, joka ylitti kummankin henkilökohtaisen arvomaailman ja kurotti kohti 
laajempaa eetosta – aluetta, jossa fiktion ja todellisuuden, ideaalien ja käytännön raja-
aidat hämärtyivät. Jos teollistuva ja urbaani viktoriaaninen maailma nähtiinkin hyvin 
tylynä (osuva, Ellisille vielä tuntematon termi ”betoniviidakko” lienee tässä yhteydessä 
kuvaava), niin sitä tasapainottavat vielä toisenlaiset voimat: lieden turva kapitalismia 
vastaan. Kulttuuripoeetikko Catherine Gallagher on analysoinut tätä yksityisen ja ylei-
sen välisiä suhteita kartoittavaa keskustelua ja sen suhteita 1840-, 1850-, ja 1860-lu-
kujen teollistumista käsittelevissä, realismin perinteeseen luettavissa romaaneissa ja 
populaarikertomuksissa tavalla, joka soveltuu hyvin myös oman analyysini kohteena 
olevaan teokseen.187 Kuten Dickens tuotannossaan tarkkasilmäisesti havainnoi, ta-
loudellista ja teknologista kehitystä näytti seuraavan lähes väistämättä laajamittainen 
kurjistuminen kaupunkeihin työn perässä muuttaneen työväestön perässä. Perinteiset, 
maatalousyhteiskuntaan kuuluvat sosiaaliset rakenteet, etenkin yksilöä tukeva mutta 
samalla hänen toimiaan rajoittava tiukka sosiaalinen verkosto, menetti merkityksensä 
urbaanin väestön parissa. Samalla yksilön elämä näytti ajautuvan aivan uudenlaisten, 
entistä arvaamattomampien voimien vietäväksi. Usein nämä voimat olivat tappavia.188 
Teollinen vallankumous tuotti vaurauden ohella myös aivan uudenlaisia kuoleman ja 
kärsimyksen muotoja. Kehitys pelkästään tuotannon mittapuulla tarkasteltuna oli yk-
sinkertaisesti riittämätön torjumaan uudenlaisen yhteiskuntajärjestyksen epäkohtia.

Gallagherin mukaan tätä mainittua rakennemuutosta ja sen negatiivisia seurauksia 
kuvaavat kirjailijat pyrkivät välttämään yhteiskunnallisessa kehityksessä koetun deter-
minismin ja yksilön vapauden välisen ristiriidan siirtämällä romaaniensa toiminnan 
julkisesta, sosiaalisesta maailmasta perheen yksityiseen maailmaan; perhepiiri vaikutti 
vapaalta alueelta näiden rajoitteiden suhteen. Se oli alue, jossa yksilön vapaan tahdon 
pystyi edelleen näkemään vapaana nopean teollistumisen ja etenevän kapitalismin 
asettamista uusista rajoitteista ja vaatimuksista. Tämänkaltaisessa fiktiossa julkisen 
käyttäytymisen kuvaamisen sijasta keskeiseksi nousi yksityisen käytöksen tarkastelu 

187 Gallagher (1985). Dickensin yhteydessä hän keskittyy teollistumisen ja kaupungistumisen epä-
kohtia ruotivaan, tässä suhteessa suorastaan klassiseen Hard Times -romaaniin vuodelta 1854 (ks. erit. 
ibid., 149–166). Valinta on osuva. Ajan englantilaisesta kirjallisuudesta löytyy runsaasti kaupunkien 
kurjuuden kuvauksia, mutta tuskin mikään niistä vetää vertoja romaanin fiktiiviselle Coketownille, 
joka koostuu loputtomista taloriveistä, mukulakivikaduista ja kanavista, mutta ei suihkulähteistä, to-
reista, puistoista tai edes kirkoista.
188 Kuten kirjallisuudentutkija Alan Friedman on todennut, ”[n]o moral reformation accompanied 
nineteenth-century technological advances. Producing both massive wealth and the living death of 
 grinding poverty, the Industrial reformation had a class-based impact on urban mortality rates” (Fried-
man 1995, 22, ks. myös demografinen alaviite 71, 286).
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ja kuvaaminen. Julkisen ja yksityisen väliset suhteet perustuivat sille, että ne nähtiin 
toisistaan erillisinä alueina. Yksityiset ongelmat näyttäytyivät harvoin julkisina ongel-
mina. Lisäksi niiden ratkaisemisessa yksilön omilla valinnoilla ja tahdolla voitiin 
nähdä välitön vaikutuksensa. Näistä näkemyksistä innoittuneet kirjailijat ratkaisivat 
näennäisesti sosiaalisia konflikteja tulkitsemalla ne ensisijaisesti yksityisinä konflik-
teina. Tällaiseen uudelleen- tai väärinsijoittamiseen liittyi myös se, että edellä mainit-
tu jaottelu representoitiin erittäin liioitellussa muodossa. Perhe esiteltiin tyypillisesti 
ensisijaisena tai jopa ainoana yhteiskunnalliset parannukset ja uudistukset mahdol-
listavana instituutiona. Perhesuhteiden lämpö ja lähisukulaisten välinen, koheesiota 
lisäävä yhteistoiminta nähtiin parhaana vastalääkkeenä yhteiskunnassa laajemmin 
vaikuttavalle hajottavalle kilpailukeskeisyydelle. Julkisia ja yksityisiä moraalikäsityk-
siä saataisiin lähentymään toisiinsa perhe-elämän harmonisen hengen avulla. Perhe-
elämän idealisointi ei kuitenkaan rajoittunut vain fiktion piiriin, vaan monet aikakau-
den englantilaiset yhteiskuntakriitikot esittivät samankaltaisia näkemyksiä. (Gallagher 
1985, 113–116.) 

Tämä on myös se pinnallisempi, tietoinen ratkaisu modernin elämän ristipaineisiin, 
jota Carol ensisijaisesti, ja jälkikäteen tarkasteltuna tavallaan myös hyvin osoittelevas-
ti, propagoi. Mutta naisen rooliin eräänlaisena kapitalismin logiikan ulkopuolelle ja 
kodin sisäpuolelle pelastettuna (tai näkökulmasta riippuen vaihtoehtoisesti vangittuna 
– ja tässä tietenkin puhutaan vain niistä naisista, joilla tällaiseen pakopaikkaan on edes 
mahdollisuutta), ja siten kilpailukeskeisen maailman lainalaisuuksille immuunille, 
henkistyneenä olentona törmää kerta toisensa jälkeen aikakauden julkisissa keskuste-
luissa.189 Lisäksi se on toistuva teema englantilaisessa fiktiossa niinä vuosikymmeninä, 
jolloin Charles Dickens kirjoitti useimmat teoksensa. Myös Carolissa perheelliset naiset 
representoidaan ennen kaikkea moraalisina, markkinatalouden ulkopuolelle suljet-
tuina olentoina. He augmentoivat ja, silloin kun tähän annetaan mahdollisuus, myös 
pehmentävät tätä todellisuutta miehilleen – miehille, jotka näyttävät olevan aina palaa-
massa, kuten jo Dickensin kertomuksessa ’The Goblins who stole a sexton’, väsyneenä 
töistään vaimon ja tyttäriensä hellittäväksi. Carolin ohella kirjailijalle tyypillisen tavan 
representoida hyveellinen nainen miehen omantunnon ääneksi ja moraaliseksi oppaak-
si voidaan nähdä kiteytyneen Dickensillä myös Oliver Twist -romaanin (1837–1839) 
idealisoidussa Rose Maylien hahmossa.190

189 Aikakauden aihetta käsittelevistä teoksista Gallagher nostaa esiin erityisesti kaksi yhteiskunnal-
lista teosta, Sarah Ellisin jo edellä siteeratun Women of England (1839) ja Arthur Helpsin Claims of 
Labour (1844), joista viimeksi mainittu on (miehille kohdistettu) ehdotus siitä, miten luokkataistelu 
saataisiin päätökseen. 
190 Naisten representoinnista kodin piiriin suljettuina hengettärinä ja ylipäätän Dickensin tuo-
tannon naiskuvasta, ks. myös Slater (1983). Teos vahvistaa käytännön analyysin kautta usein toistetut 
väitteet kirjailijan kyvyttömyydestä luoda monitasoisia naispuolisia henkilöhahmoja, sekä taipumuk-
sen välttää seksuaalisuuden käsittely kuvaamalla perheidylliä etenkin veljen ja sisaren välisen suhteen 
kautta. Lisäksi vahvistetaan feminististen kirjallisuudentutkijoiden usein esittämät väitteet siitä, että 
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Mutta miten kaikki sanottu vaikuttaa sitten miehen representoimiseen? Kohda-
tessaan saiturin troopin tämä Dickensin omaksuma ja innokkaasti tuotannossaan 
hyödyntämä ajattelu- ja kuvaustapa muodostaa mielenkiintoisen yhdistelmän. Nimen-
omaan yllä kuvatussa hengessä yksinäinen Scrooge ei siis ole niinkään paha rahanlai-
naaja tai riistokauppias, vaan enemmänkin harhautunut sielu, väärän valinnan tehnyt 
jokamies. Kuvatun ideologian puitteissa hän voisi olla kuka (mies) tahansa, maailman 
ollessa niin säälimätön kuin mitä se on. Ja raaka, pehmentämätön maailma tuottaa 
viime kädessä vihamielisen asenteen. Tämä perheettömän elämän kautta artikuloi-
tu saiturin ihmisvihamielisyys on nostettu etualalle jopa siinä määrin, että se peittää 
osittain alleen perinteisemmän, rahankäyttöön liittyvän vallan väärinkäytön morali-
soinnin. Scroogen ongelma ei ole oikeastaan hänen liiketoimiinsa assosioitu tylyytensä. 
Perheellisenä, moraliteetti vihjaa, hän saattaisi olla elänyt tasapainoisemman elämän ja 
silti edetä valitsemallaan uralla menestyksekkäästi. 

Uudenlaisen, perheyhteyteen liittyvän painotuksen ohella oleellisin ero troopin 
perinteisempiin käsittelytapoihin ja opetukseen verrattuna onkin se, että Dickensin 
käsittelyssä markkinatalouden lainalaisuuksia sinällään ei kyseenalaisteta. Markkina-
talous ihmiselämää ja yhteiskuntaa määrittävänä todellisuutena ymmärretään Carol-
moraliteetissa väistämättömänä pahana. Markkinatalouden määrittämää todellisuutta 
ei kuitenkaan nähdä täydellisen toivottomana kirjailijan ajattelussa sen enempää kuin 
Carolin maailmassakaan – ratkaisu ongelmiin kun on viime kädessä moraalinen eikä 
poliittinen.191 Yhteiskunta viittaa tässä yhteydessä ensisijaisesti tuotannon ja kaupan-
käynnin maailmaan. Perhe taas näyttäytyy saarekkeena, jossa hyväntahtoisuus, yhteis-
työ ja epäitsekkyys voivat löytää turvapaikan ja selviytyä. Opittuaan kaiken tämän 
uudelleen Scrooge soveltaa näitä oppeja myös roolissaan paternalistisena julkisena 
toimijana: moraliteetti on kiertänyt täyden kierroksen, muodostaen ainakin oman 
diskursiivisen totuutensa tasolla rikkumattoman kokonaisuuden. 

Caroliin viitatessa voidaan hyvällä syyllä puhua täysiverisestä moraliteetista. Siinä 
missä myöhäiskeskiaikainen saituruus representoitiin helvetintulta ennakoivana 

kirjailijalla oli tapana joko ylikorostaa vahvojen naishahmojen koomisuutta (esim. rouvat Pardiggle ja 
Jellyby), tai vaihtoehtoisesti tehdä näistä totaalisia uhreja (kuten Dombey and Son -romaanin palkinto-
vaimo Edith).
191  Vaikuttaa siltä, ettei tämänkaltaisen piirteen korostaminen enää ole hyväksi silloin, kun 
A Christmas Carol -saturomaaniin TV- ja filmisovituksia pyritään edistämään. Tätä toimintaa 
analysoinut Fred Guida on todennut muuttuneesta vastaanottoperspektiivistä seuraavaa: ”For Dickens, 
even thought the problems being attacked in the Carol would ultimately have to be addressed within 
the context of an existing political infrastructure, the true solution was not political but moral. Many 
distinguished Dickensian commentators have made this point crystal clear over the years, but it has 
often escaped the general public. […] And yet that segment of the populace that knows Dickens primarily 
or exclusively through film and television […] hears very little to suggest that Dickens’ radicalism was 
ultimately grounded in some pretty old-fashioned moral and religious beliefs. If the subject does come 
up, it is too often ‘explained’ (as film critics often are wont to do) with a condescending reference to his 
‘sentimentality.’” (Guida 2000, 27.)
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negatiivisena poikkeuksena idealisoidusta, samastumiskelpoisesta kollektiivisesta 
eetoksesta, viktoriaaninen saituruus merkityksellistyy Dickensillä ainakin ensisijaises-
ti sekä tiettynä sosiaalikonservatiivisuutena että hienovaraisena omatuntojen kolkut-
telijana. Yhdistelmä on nerokas. Kertomuksen alussa on jo osoitettu havainnollisesti, 
kuinka Scroogen käytös kanssaihmisiä kohtaan on vihamielistä ja välinpitämätöntä. 
Suhde konttorivirkailija Bob Scratchitiin osoittaa, kuinka hän on kuolettanut sosiaa-
lisen elämän liiketoiminnan laskelmoivasta maailmasta. Kuolleen liikekumppani 
Jacob Marleyn varoittavat puheet alleviivaavat tätä turtumista entisestään. Myöhäis-
keskiaikaisessa saituriperinteessä tätä yhteisön ja kristillisen opetuksen hylkäämistä 
seuraa joko tuhoutuminen – tai, ainakin yleisellä tasolla, katumus ja pelastuminen. 
Trooppia luonnehtii voimakkaasti myös ristiriita yksityisen ja yhteisen välillä, ristirii-
ta, jonka onnellinen ratkeaminen edellyttää aina yhteisön etujen valitsemista yksityis-
ten sijaan. Kuten Dickens ymmärsi, nämä kaikki piirteet tarjoavat loistavia aineksia 
myös kulutuskelpoiselle, kevyttä viihdettä ja vakavia didaktisia sävyjä mestarillisesti 
yhdistävälle melodraamalle – melodraamalle, jonka polttopisteenä toimii myöhäiskes-
kiaikaisten moraliteettien tapaan yksittäinen eettinen toimija. Huomio kiinnitetään 
yksilöön ja hänen valintoihinsa kasvottoman yhteiskunnan sijaan. Markkinaliberaali 
yhteiskuntajärjestelmä nostetaan negatiivisessa valossa esiin, vain jotta se palautetaan 
uudelleen yleisesti hyväksyttävässä, prosessoidussa muodossa osaksi teoksen loppurat-
kaisua. Carol tarjoaakin lähes jokaiselle lukijalle jotakin, melkeinpä yhteiskunnalli-
seen asemaan ja poliittiseen katsantokantaan katsomatta. Kukin lukija voi vetää sen 
opetuksista omat johtopäätöksensä, moraliteetti kun ei määrittele lopullisesti henki-
lökohtaisen sosiaalisen vastuun määrää ja laatua.192 Toki politiikkakin kulkee kaiken 
aikaa mukana, mutta käärittynä turvallisesti fantastisuuden ja sovinnaisten ratkaisu-
jen kaapuun. Vanhuusvuosiinsa edennyt Scrooge merkityksellistetään saituriksi hänen 
ihmisvihamielisyytensä ja kylmän talousajattelunsa kautta, mutta ennen kaikkea siksi, 
että hän on rationalisoinut taloudellisesti tuottamattoman yksityisen alueen oman 
olemassaolonsa ulkopuolelle. Hän on tavallaan benthamilaisen utilitarismiajattelun 
ääripiste, sen reductio ad absurdum, ja pohjimmiltaan tämä juontuu kertomuksessa 
siitä, ettei hänelle tarjoudu perhe-elämän kautta tasapainottavaa voimaa kapitalistista 
hyötyajattelua vastaan. Kaikenlainen sosiaalinen pääoma on muuttunut hänelle merki-
tyksettömäksi, ja siten tuskin kukaan voi samastua häneen henkilökohtaisesti. 

Onkin oleellista huomioida, etteivät kaikki teoksen kauppiaat ole tällaisia. Lihava 
ja iloluonteinen Fezziwig, päähenkilön oppi-isä menneisyyden näyissä, muodostaa 

192 Kuten Michael Slater on osuvasti todennut, vaikka Dickens ottaakin Carolissa voimakkaasti kan-
taa köyhien puolesta yleisen, kristillisen hyväntahtoisuuden hengessä, hän pidättäytyy tekemästä kerto-
muksestaan liian kriittistä sosiaalisen eriarvoisuuden suhteen sinällään: ”by steering clear of too much 
topical reference (not having Bob Scratchit tempted to become a Chartist, for example) Dickens avoided 
alienating his middle-class readers.” Lainattu esipuheesta teokseen C, xix. Kirjailijan uudistushenkistä, 
mutta samalla toisinaan hyvinkin piilopaternalistista ja massapakoista asennetta, joka on näkyvämmin 
esillä hänen ei-fiktiivissä kirjoituksissaan, on analysoinut osuvasti Goldberg (1972), 61–76.
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vastakohdan saiturille. Esimerkiksi siinä missä kuivakka päähenkilö puhuu raasta-
vasti, jo pelkkä Fezziwigin äänikin on ”comfortable, oily, rich, fat, jovial” (ibid., 61). 
Mutta Fezziwig onkin naimisissa ja, kuten kertomuksen aikana havainnollisesti osoite-
taan, panostaa lähiympäristöönsä. Tämän kertomuksen nykyhetkestä menneisyyteen 
suljetun hahmon suhteellisen vaatimaton investointi, menneisyyden joulujen hengen 
sanoin, ”few pounds of your mortal money”, (C, 64) on taas riittänyt yhdistämään 
sosiaalisen elämän ilot ja liiketoiminnan velvoitteet. Pelkkä rahan tekeminen liiketoi-
minnalla ei teoksen maailmassa koskaan toimi inhimillisyyden esteenä. Fezziwig elää 
tasapainoisesti, koska hänellä on yhteys korkeampaan totuuteen. Vailla perheyksikön 
emotionaalista tukea ja halua ylläpitää tunnesiteille perustuvia sosiaalisia verkostoja – 
sanalla sanoen sellaisessa poikamiehen taloudessa, joka on vailla naisen käden koske-
tusta – Scrooge taas on pakotettu elämään ja kuolemaan moraliteetin yhteiskuntaa 
määrittävien kylmien vaihtosuhteiden ehdoilla. Tämä on seikka, joka perheen roolia 
käsittelevässä viktoriaanisessa fiktiossa ylipäätään, ja tietenkin juuri Carolissa, merki-
tyksellistettiin toistuvaksi lähes kuolemaksi itsessään. Kuten sanottua, tämä, eikä 
pelkkä saituruus valloilleen päästettynä luonteenpiirteenä, on myös pohjimmainen syy 
sille, miksi pelkkä materiaalinen vauraus ei tuo onnea Dickensin karikatyyrille.

Pakonomainen omaisuuden tai tässä yhteydessä oikeastaan kunniallisuuden kasaa-
minen on troopin perinteessä leimattu aina sairaalloiseksi – tai psykoanalyyttista 
termiä retrospektiivisesti hyödyntääkseni, neuroottiseksi. Perinteelle soveliaasti Scroo-
gen sisarenpoika Fred toteaakin moraliteetin päähenkilöstä: ”His wealth is no use to 
him. He don’t do any good with it. He don’t make himself comfortable with it. […] I 
am sorry for him; I couldn’t be angry with him if I tried. Who suffers by his ill whims! 
Himself, always!” (C, 87.) Scrooge ei kuitenkaan niinkään panttaa rahaa, vaan puhtaan 
hyötyajattelun ylittävää inhimillisyyttään. Juuri tämä kostautuu. Viimeisen iskun 
kirjailija antaa Scroogelleen kuvaamalla sitä perheonnea, jonka päähenkilön nuoruu-
denrakastettu saa myöhemmin toisen perheen äitinä (ibid., 67–68). Scroogen annetaan 
tarkastella edeltäjänsä Grubin hengessä, kuinka kotiinsa juuri saapunut perheenpää

having his daughter leaning fondly on him, sat down with her and her mother at his 
own fireside; and when he thought that such another creature, quite as graceful and 
as full of promise, might have called him father, and been a spring-time in the haggard 
winter of his life, his sight grew very dim indeed (ibid., 67).

Vaikka tämä huone ei ole ”very large or handsome”, se on sitäkin enemmän ”full of 
comfort” (ibid., 68). Toisin kuin Scroogen sinällään varakas mutta kolkko asunto, tämä 
huone sisältää päähenkilön sijaiselle kertyneitä muunlaisia rikkauksia. Jälleen kerran 
kyseessä on taidokas kompromissi Fezziwigin tapaan, tavalla johon Scrooge on ollut 
kyvytön. Juuri kyvyttömyytensä vuoksi Carolin saituri ei ole yksinomaan hirviömäi-
nen. Hän on myös säälittävä. Tällaista elämän katkeroittamaa vanhusta on loppujen lo-
puksi vaikea vihata, eikä lukijaa houkutella tuomitsemaan häntä (edes dickensläiseen) 
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helvettiin. Vaikka Dickens onkin ottanut suuria vapauksia saituriperinteen suhteen, 
kirjailija tunsi hyvin troopin historian samoin kuin hän tunsi ja hyödynsi ars moriendi 
-perinnettä.193 Aiemmin, esimerkiksi Christopher Marlowen tuotannossa, julkisen ja 
yksityisen elämän välisiin jännitteisiin viitataan troopin yhteydessä yleensä vain ohi-
mennen. Kuten edellä olen osoittanut, troopin myöhäiskeskiaikaisissa käyttöyhteyksis-
sä tämänkaltaiset lukutavat ovat täysin toissijaisia, ja kertovat pikemminkin omista tul-
kintatavoistamme ja painotuksistamme. Dickensin vaikutuksen myötä nämä piirteet 
kuitenkin nousevat – järjestelmällisesti ehkä ensimmäistä kertaa troopin historiassa 
– tarkastelun keskiöön.

Carol-moraliteetissa fantastinen poikamies-saituruus on suoraa, Dickensin mieli-
kuvituksen tuottamaa jatkoa sille, mihin Ellisin abstrahoima, sosiaalisen eetoksen 
idealisaatio jää kuvatessaan vain yleisiä, tavallaan itsekin (ehdottoman sovituksensa 
kautta) fiktiivisiä lainalaisuuksia. Toisin kuin menneisyyden ”ongelmattomampaan” 
eli oikeastaan vähemmän markkinatalouden laeille alisteiseen maailmaan nostalgisesti 
viittaava Fezziwig, päähenkilö on saiturin troopille tyypillisesti kyvytön yhdistämään 
erilaisia Dickensin hahmottelemia ristipaineita sekä yhteisöä että itseään tyydyttävällä 
tavalla. Tämä ristipaineiden yhteensovittaminen onkin eräänlainen viktoriaaninen ars 
vivendi, elämisen taito, jonka mahdollisuutta kirjailija muun muassa juuri  Fezziwigin 
ja Scroogen vastakohtaisuuden kautta Carolissa puntaroi. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
pelkästään perinteinen kristillisten elämänideaalien omaksuminen omaksi omaa 
toimintaa ohjaavia motiiveja, joskin tämä on ylipäätään Dickensin tuotannossa toistu-
va teema ja selkeästi läsnä myös Carolissa. Scroogen tulisi säilyttää yhteys positiivisesti 
arvotettuun yhteisöllisyyden tunteeseen. Lisäksi hänen tulisi osata soveltaa tätä tunnet-
ta myös laajemmassa kontekstissa, ruohonjuuritasolta käsin tapahtuvalla yhteiskunnal-
lisella tasolla. Hänen tulisi olla sekä liikemies että eettinen toimija, jolle sekä ihmisarvo 
että lisäarvo ovat kummatkin asialistalla. Ilman henkien ja kuolleen liikekumppaninsa 
tarjoamaa (moraalista) perspektiiviä ympäröivän maailman tilaan hän on kuitenkin 
epäonnistumassa kummassakin suhteessa, varallisuuden kadotessa kuolemassa taivaan 
tuuliin ja omakohtaisen sosiaalisen pääoman osoittautuessa kestämättömäksi illuu-
sioksi.

Viihdyttäjän ammattimaisin ottein Dickens hyödyntää Carol-moraliteetissa aikalai-
siaan askarruttaneen yksityisen ja julkisen jännitteen aikana, jolloin melodramaatti-
nen ja sentimentaalinen tai oikeastaan herätyskristillinen, uskonnolliselle eetokselle 
pohjautuva materiaali oli erityisen suosittua. Ratkaisuksi esiin nostamiinsa jännittei-

193 Ehkäpä juuri näistä syistä hän onkin niin taidokas troopin merkitysten uudelleenneuvottelija. 
Erityisesti Dickensille oli tuttu anglikaanisen kirkonmiehen Jeremy Taylorin (1616–1667) teoskoko-
naisuus The Rule and Exercises of Holy Living (1650) ja The Rule and Exercises of Holy Dying (1651), 
joka on vaikuttanut muun muassa aikalaisia puhuttaneen pikku Nellin kuoleman kuvaukseen vuosina 
1840–1841 kirjoitetussa teoksessa The Old Curiosity Shop (ks. erit. Georgas 1991); Taylor oli suosittu, 
ehkäpä jopa suosituin kristillisen elämän ja kuoleman opas viktoriaanisissa kodeissa (vrt. esim. Jalland 
1999, 18–20, 36–37).
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siin hän tarjoaa kristillis-romanttisen perheideologian näennäisratkaisua, höystettynä 
myös laajemmalla, astetta kriittisemmällä hyväntoivonsanomalla. Kohtauksessa, jossa 
Scrooge on hylkäämässä nuoruudenrakastettunsa, hän on hylkäämässä tämän edusta-
man moraalisen ideaalimallin – ja perinteinen kristillinen retoriikka on vallattu perhe-
ideologiaan käyttöön, tai oikeastaan erottamattomasti sekoittunut siihen. Saiturin 
huonon valinnan kautta Dickens siirtää, kuten sanottua, Scroogen todellisen elämään 
suhteutettavissa olevan eettisen toimijuuden alueelta puhtaasti fantastisen alueelle. 
Pelko yksin elämisestä ja sen henkisistä ja hengellisistä vaaroista assosioidaan vapaasti 
yksin kuolemisen pelkoon, sen historiasidonnaisesti merkityksellistettyihin vaaroihin 
– vain jotta sovitustarina päättyisi vanhuksen lopulliseen kääntymiseen ja sovituk-
sen kautta riemun ja mielihyvän tuottamiseen lukijassa. Väärän idolin, (puhtaasti 
taloudellisen) pääoman hylättyään Scrooge ei tavallaan edes kuolekaan. Lopullinen 
ja näkymätön, positiivinen kuolinvuodekohtaus onkin oikeastaan pelkästään jatkoa 
niille vanhuusvuosille, joiden aikana hän lopulta ”became as good a friend, as good 
a master, and as good a man, as the good old city knew, or any other good old city, 
town, borough in the good old world” (C, 116). Hyvän ihmisen maine on eräänlainen 
kuolemattomuuden muoto; asiaankuuluvasti kertoja jättää lukijan lopulta kasvokkain 
nimenomaan Scroogen uuden maineen, eikä päähenkilön itsensä, kanssa.

Ilman lieden moraalista turvaa julkinen maailma edustaa yksinäisyyttä ja kestä-
mättömiä siteitä, ja yksinolo ilottomuutta ja kuolemaa. Saiturin trooppi, kuten olen 
edellisissä luvuissa osoittanut, on liittynyt erottamattomasti perinteiseen kuolemises-
ta käytyyn keskusteluun. Dickens kuitenkin käytti saituria tarkoituksiin, jotka olivat 
alun perin vieraita sen käyttöyhteyksille tai jopa vastakohtaisia monille troopin havain-
nollistamille uskonnollisille opetuksille. Näiden kaunokirjallisten operaatioiden ja 
merkitystä koskevien neuvottelujen kautta – tai, käyttääksemme astetta väkivaltaisem-
paa kulttuuripoeettista termiä, anastusten ja haltuunottojen (appropriation) kautta – 
palataan väistämättä myös viktoriaanisen kuolemankulttuurin sentimentaalisuuteen. 
Kuten viktoriaaninen hyvän kuoleman ideaalin renessanssi, myös Dickensin kuole-
van saiturin trooppi edusti hyvin erilaisia arvoja ja asenteita, kuin mitä sitä hyödyn-
tävät representaatiot olivat tehneet myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla. 
Yhtäkkiä troopin kautta jäsennetäänkin ensisijaisesti perhesuhdetta sekä kirjaimel-
lisesti (aviopuolisoiden roolimallit, joita käsittelin edellä) että metaforisesti (Dicken-
sin idealisoima paternalistisen hyväntekijän rooli, johon palaan tarkemmin jatkossa). 
Mutta myös kuolema kulkee edelleen kuvassa mukana. Jotta hahmottelemani tulkinta 
ei jäisi täysin ulkokohtaiseksi aikakauden vähemmän metaforisen kuolemankulttuurin 
ja kuolemaa käsittelevän fiktion piirteiden suhteen, on syytä tarkastella elämää jäsentä-
vien ajattelu- ja ilmaisutapojen ohella myös kuolemaa jäsentäviä diskursiivisia lainalai-
suuksia tarkemmin. Tehdäkseni tämän palaan uudemman kerran siihen osaan vikto-
riaanista sosiaalista todellisuutta, joka on meille 1800-luvun keskivälin ja 2000-luvun 
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alun jakamia, modernia elämää koskevia tuntoja ja ahdistuksen aiheita vieraampi: 
Scroogen kuolinvuoteen äärelle.

5.5 charles dickens ja sosiaalisen nousun identiteettipaineet

Edellä olen käsitellyt uusia, romanttis-herätyskristillisiä kuoleman kohtaamisen ta-
poja terapeuttisesta näkökulmasta. Viktoriaanisen yhteiskunnan suhde kuolemaan ei 
kuitenkaan ole kaikissa suhteissa aivan yhtä ongelmaton ja rakentava – seikka, jonka 
myös Dickens tiesi hyvin, ja joka ilmenee toisinaan myös hänen tuotannossaan osana 
laajempaa eriarvoisuuden kritiikkiä. Great Expectations -teoksen (1860–1861) alussa 
kertomuksen päähenkilö viipyilee hautausmaalla, luomassa itselleen jonkinlaista men-
neisyyttä. Tavatessaan vanhempiensa hautakiveä Pip kuvittelee lapsenmielessään, mil-
laisia nämä ovat olleet:

I give Pirrip as my father’s family name, on the authority of his tombstone […]. As I never 
saw my father or my mother, […] my first fancies regarding what they were like, were 
unreasonably derived from their tombstones. The shape of the letters on my father’s, 
gave me an odd idea that he was a square, stout, dark man, with curly black hair. From 
the character and turn of the inscription, ”Also Georgiana Wife of the Above,” I drew a 
childish conclusion that my mother was freckled and sickly. (Dickens 2002, 3. Kursiivi 
omani.)

Jopa päähenkilön viisi edesmennyttä veljeä – ”who gave up trying to get a living, ex-
ceedingly early in that universal struggle” (ibid., 3) – saavat kuvitteellisen muotonsa 
hautakiven neliömäisistä koristeista. Pipin tarve sitoa identiteettinsä menneisyyteen, 
joskin suurelta osalta kuvitteelliseen sellaiseen, on koomisuudessaan liikuttavaa. Hau-
takiven kalseaan ”auktoriteettiin” turvautuminen ei kuitenkaan ole yksinomaan Pipin 
persoonaa koskeva piirre, sen enempää kuin teoksen päähenkilön myöhempi, pelkkään 
maailmassa selviytymisen tarpeen kirkkaasti ylittävä kunnianhimokaan. Kumman-
kin voi nähdä määrittävän Charles Dickensin aikakauden englantilaista yhteiskuntaa 
ylipäätään. Fiktiivisen orpolapsen mielenmaisemaa kuvaavan narratiivin ohella myös 
todellisessa maailmassa mieliä askarruttivat voimakkaasti maallisen menestyksen ja 
kuolemanjälkeisen, itsetietoisesti symbolisen olemassaolon toisiinsa kietoutuvat tee-
mat. Jälkimmäisessä yhteydessä on kuitenkin mahdotonta löytää viitteitä ironiasta tai 
edes hyväntahtoisesta huumorista; asiaan suhtauduttiin aikuismaisella vakavuudella. 
Oudolla tavalla juuri viktoriaanisessa kaupallisessa kuolemankulttuurissa kaikki tut-
kielmani toistuvat aiheet – sosiaalinen liikkuvuus, markkinatalouden vaikutukset sosi-
aalisen todellisuuden rakentumiseen, minän muokkaaminen ja kuoleman symbolinen 
haltuunotto – leikkaavat toisiaan. Kuten Thomas Laqueur on osoittanut, hautajaisista 
oli tullut 1700-luvun loppupuolella nousevan porvariston edustajien henkilökohtai-
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sen merkityksen postuumi näyttämö, ja tämä tendenssi saavutti huippukautensa juuri 
1800-luvun ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän kehityksen ominaislaadun ym-
märtämiseksi on kuitenkin ensin luotava lyhyt katsaus perinteisempiin hautaamista ja 
hautajaisia koskeviin käytänteisiin. 

Varhaisella uudella ajalla yksilön kuoleman merkityksellistämiseen ei vielä liitty-
nyt sosiaalisesta liikkuvuudesta kertovia piirteitä. Kuolemansa hetkellä yksilön asema 
oli voimakkaasti sidoksissa hänen sukuperintöönsä. Renessanssienglannissa, edellä 
käsitellyn Christopher Marlowen aikakautena, yhteiskunnallinen eliitti kuoli samalla 
tavalla kuin se oli elänytkin: tiukasti erotettuna alemmista luokista. Englannissa viral-
lisesti hyväksytty heraldinen säännöstö (ns. ”College of Arms”) määritti aatelisnimeen 
oikeutetun henkilön hautajaisten sisällön erittäin tarkkaan. Ruumissaaton heraldiset 
tunnusmerkit osoittivat aatelisen aseman yhteiskunnallisessa hierarkiassa.194 Myös 
tavallisten ihmisten hautajaiset olivat ensisijaisesti sisällyttämisen rituaaleja (”rituals 
of inclusion”), joskaan ne eivät olleet luonteeltaan julkisia. Myös tavallisten ihmisten 
hautajaisissa yksilön paikkaa yhteisössä määritti ensisijaisesti status jäykässä yhteiskun-
nallisessa hierarkiassa, eikä suinkaan hänen akuutti varallisuutensa; itse asiassa jälkim-
mäisessä tapauksessa edesmenneen varallisuuden ja hautajaisten kustannusten välillä 
ei ollut oikeastaan minkäänlaista korrelaatiota.195 Siinä missä aatelisten ruumissaattoa 
ja koko hautajaistapahtumaa määritti arvovallasta viestivä mahdikkuus ja heraldisen 
koodiston koristeellisuus, tavalliset hautajaiset olivat jo yleisestä, esiteollisen yhteiskun-
nan materiaalisten resurssien vähäisyydestäkin johtuen hyvin vaatimattomia. Suurin 
kustannuserä muodostui hautajaisväelle tarjotusta ruoasta ja juomista. (Laqueur 
1983, 110–112.) Hautajaisia koskeva heraldinen säännöstö kumottiin englannissa 
1700-luvun loppupuolella (ibid., 113). Tämä johti siihen, että nouseva keskiluokka 
alkoi vuokrata innokkaasti aatelisten hautajaisissa käyttämää rekvisiittaa. Hautaus-
urakoitsijoiden marginaalinen ja järjestäytymätön ammattikunta, jonka palveluille oli 
perinteisesti ollut vain suhteellisen vähän kysyntää, koki nyt uudenlaisen tulemisen:

Profiting from the declines of the heralds, this novel class of merchant rented out cloaks, 
hangings, escutcheons, coach coverings and even coaches to whoever could afford them. 
From one stock he could furnish a hundred funerals relatively cheaply. (Laqueur 1983, 
113.)

194 ”In short, the College and its officials insured that the funerals it arranged were at once a mirror 
of hierarchy and a specific mnemonic device reminding both viewers and participants of the deceased’s 
place in the world order.” (Laqueur 1983, 111.)
195 ”The funeral was less a parade, a public procession, marking the deceased’s place in the world, than 
a feast to which the greater or lesser part of the community was invited. […] More to the point, material 
display was largely irrelevant to funerals which were demonstrations of status largely independent of the 
deceased’s economic prowess, funerals produced to make manifest a well-defined hierarchical niche.” 
(Laqueur 1983, 112.)
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Uusi konsumeristinen käytänne mullisti nopeasti koko hautajaiskulttuurin ja ihmisten 
käsitykset hautajaisten merkityksestä. Ylellisistä hautajaisista tuli tärkeä keino yhteis-
kunnallisen merkittävyyden ja vaurauden osoittamiseksi: ”In a world of this sort, where 
public standing had become intimately linked with the importance one had earned in 
the eyes of one’s fellow men, no man’s reputation could be finally until the moment of 
his death.” (Ibid., 109.) Laqueurin mukaan hautajaiset olivat ideaalinen tilinpäätös sik-
sikin, että ne tavallaan sinetöivät yksilön menestyksen ikuisiksi ajoiksi. Rahalla, kuten 
jo aikalaiset hyvin ymmärsivät, oli keskeinen rooli tässä muutoksessa:

[A]s almost all social commentators in the eighteenth century noted, money was a 
solvent of the old order. Earned wealth could make a man; and, trade and commerce 
were essentially incompatible with fixed hierarchy. […] Of course, mobility trough 
acquired wealth had always been possible, but never before so dramatically and never 
before with such an impact on the nature of society. (Ibid., 112–113.)

Aiemmin, kuten Laqueur muistuttaa, vaikka aatelisten hautajaiset olivatkin silmin-
nähtävän kalliita, ne eivät kuitenkaan heijastaneet ensisijaisesti edesmenneen vau-
rautta; lisäksi tällainen tapahtuma ”was not a moment of judgement […], but rather 
a magnificent display of what was never in doubt” (Laqueur 1983, 111). Kuten myös 
edellisistä luvuista ilmenee, myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla kuolinta-
pahtuma ymmärrettiin taivaallisen tuomion hetkeksi ja yksilön näytön paikaksi. Nyt 
hautajaiset olivat ainakin osittain vallanneet tämän paikan kuoleman kohtaamisessa, 
ja tuomion antamisesta oli tullut – tällä kertaa avoimesti – yhteisön tehtävä. Ennen 
kuoleman hetki määritti yksilön kohtaloa tuonpuoleisessa. Nyt kuoleman suorittami-
nen alkoi kuitenkin merkitä ensisijaisesti yhteiskunnallista tai oikeastaan sosiaalista 
tuomiota, tiukan retrospektiivisesti. Tämä johti siihen, että hautajaisseremonioista tuli 
yhä loistokkaampia ja näyttävämpiä ainakin niillä, joilla tällaiseen oli varaa. Kehitys-
kulkuun kuului, että yhteisön kunniallisen jäsenen hautajaisista raportoitiin lehdissä, 
niihin osallistui usein huomattava määrä yleisöä – ja niiden valmistelut saattoivat olla 
erittäin kalliita. Edellä olen käsitellyt sitä, miten suhteellisen varakkaat Jacob Marley 
ja (henkinäyssä) Scrooge tuomitaan muiden nöyryyttävien kuolintapahtumien ohella 
Carolissa myös yksinäisiin hautajaisiin. Näyttävimmät viktoriaaniset maahanpanijaiset 
eivät voisi olla kauempana tällaisesta kohtalosta, sillä hautakiven auktoriteettiin satsat-
tiin mahdollisuuksien salliessa hyvinkin paljon henkistä ja materiaalista pääomaa. 

Edellä olen käsitellyt Fezziwigin isällistä hahmoa, jolle hänen pienyhteisönsä 
johtoasema on representoitu samalla sekä taloudellisten että sosiaalisten velvoitteiden 
ristikenttänä, jonka tämä menneisyyden hahmo vaivattomasti hoitaa; aikakaudelle 
tyypillinen, Dickensin poliittista ajattelua jäsentänyt, aikakaudelle varsin tyypillinen 
paternalismi ulottui elämän ohella myös kuolemaan. Länsi-Yorkshiressa sijaitsevassa 
Bradfordin teollisuuskaupungissa vaikuttaneen kangasmagnaatin Titus Saltin (1803–
1876) hautajaissaattoon osallistui esimerkiksi neljäkymmentätuhatta ihmistä (Laqueur 
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1983, 119–120).196 Melko vaatimattomista oloista noussut Salt – jota on kuvattu epitee-
tillä ”the archetypical Victorian industrialist” (Bradley 1987, 30) – oli 3500 työläisen-
sä arvostama, moraalia, uskonnollisuutta ja itsekuria itseltään ja alaisiltaan vaativa, 
vaikutusvaltainen ja varakas tehtaanomistaja, raatimies, hyväntekijä, rauhantuomari, 
kaupunkinsa kauppakamarin sekä lopulta myös alahuoneen jäsen. Hänen elämänsä, 
kuoleman ohella, ilmentää monella tavalla aikakauden kurjuutta ja loistoa, mahdolli-
suuksia ja epätoivoa. Salt aateloitiin vuonna 1869. Saastainen, elinympäristönä hengen-
vaarallinen teollisuuskaupunki Bradford ja sen 12-tuntisia työpäiviä raatava työväestö 
taas esitetään usein koko 1800-luvun puolenvälin teollistuvan englantilaisen yhteis-
kunnan symbolina. Toisaalta kaupungin pormestarinakin lyhyen aikaa toiminut Salt 
esitetään monista muista kaupungin teollisuusmagnaateista poiketen lähes poikkeuk-
setta todellisena, joskin terävät liikemiesvaistot ja autoritaarisen asenteen omaavana 
filantrooppina. Vuosisadan puolessavälissä hän perusti nykyisin Unescon kulttuuri-
perintökohteisiin kuuluvan Saltairen malliteollisuuskylän alaistensa hyvinvoinnin 
turvaamiseksi (ja kuinka ollakaan, Dickens vieraili Saltairessa nuorena lehtimiehenä 
vuonna 1857). Salt kannatti yleistä äänioikeutta ja oli vuoden 1834 köyhäinlain jyrkkä 
vastustaja – mutta myös kannatti täysin vapaata kauppaa ja esimerkiksi lapsityövoi-
maa.197 Salt erkani tästä maailmasta yhtä näyttävästi kuin oli elänytkin. Hänen valtava 
saattojoukkonsa todisti, kuinka kuolemasta oli tullut elämän suurenmoinen ruumis-
saatto. Aateluuteen ja vaurauteen johtaneen, suhteellisen matalista kauppiaslähtökoh-
dista alkaneen aateloidun miljardöörin elämä ja kuuluisa kuolema ovatkin malliesi-
merkki noususta merkityksettömyydestä hyvään ja vakavaraiseen asemaan. Se oli myös 
malliesimerkki, jonka Dickens hyvin tunsi: mainittu vierailu Saltin mallikaupunkiin 
oli tehnyt toimittajanuorukaiseen suuren vaikutuksen. Salt oli yksi niistä paternalisti-
sen toimekkuuden ja tiukasti omaehtoisen yhteiskunnallisen aktiivisuuden esikuvis-
ta, joiden rooli oli nimenomaan vertauskuvallisen isällinen – ja ainakin näennäisesti 
hyvin autonominen. Titus Salt oli malli miehestä, joka ylittää yhteiskunnan asettamat 
haasteet niin suuressa määrin, että lopulta päättyy muokkaamaan yhteiskuntaa itseään. 
Kuten Fezziwig, hänen saattoi nähdä pelaavan kollektiivista peliä omilla isällisillä, yhtä 
aikaa (oletetusti) mahdollisimman lempeillä ja silti autoritäärisillä ehdoillaan. Lyhyesti 
– kyseessä oli unelma suvereniteetista elämässä eikä niinkään kuolemassa.

Edellä olen käsitellyt sitä, miten viktoriaaninen perheyhteys ja tätä kautta metonyy-
misesti myös viktoriaaninen yhteisö, jopa aikakauden yhteiskunta, idealisoidaan 
käsittelemällä sitä tietyn, vahvasti historiasidonnaisen pelon kautta – vaikka Dicken-
sin mielikuvituksen tasolla, tässä nimenomaisessa yhteydessä, on oikeastaan parempi 
mieltää tämä toiminta kaunokirjallisen anastamisena. On myös syytä muistaa, että 

196 ”It was estimated that 120,000 people turned out to witness his last journey from Lightcliffe to 
Saltaire via the centre of Bradford. There were more than 40,000 in the funeral procession itself and 
10,000 lined Victoria Road as the coffin was carried to its final resting place in a special mausoleum 
adjoining the Congregational church.” (Bradley 1987, 36.)
197 Ks. esim. Reynolds (1983A, 1983B) ja Bradley (1987). 
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kuoleman haltuunotto symbolisesti on teema, jota ei tule niinkään ymmärtää Dicken-
sin henkilökohtaisena, akuuttina huolenaiheena 1840-luvulla. Se tulee nähdä ensisijai-
sesti osana hänen kirjallisen tuotantonsa käsittelemien, ihmisiä tuohon aikaan syvästi 
kiinnostavien aiheiden laajaa kirjoa – eräänlaisena oikein eletyn elämän epiteettinä. 
Jo johdannossakin mainittu kulttuuripoeetikko William J. Palmer kuvaa hyvin tätä 
keskeistä aspektia kirjailijan ammattitaidossa. Dickensin teosten puhuttelevuus ja 
etenkin niiden kaupallinen suosio rakentuivat sille materiaalille, jonka hän kokosi 
välittömästä elinympäristöstään: 

As a historian, Dickens knows exactly what books his readers are reading, what plays 
they are attending, what news they are reading daily in the newspapers, what language 
they are using to express their joy, dissatisfaction, and curiosity, what strategies for social 
survival they are employing, what prejudices and charities they are supporting. Dickens 
did not just walk the streets of London at night for post-prandial exercise. He prowled 
those streets stalking the cultural information that would inform his social histories. 
(Palmer 1997, 169.)198

Jälkikäteen tarkastellen, tiheän kuvauksen metodia hyödyntäen voidaankin ymmärtää, 
miksi tämä ”romaanitaiteen Shakespeareksi” usein nimitetty kirjailija teki ne temaatti-
set ja rakenteelliset ratkaisut, joista esimerkiksi juuri hengenlähdön ja joulujuhlien ku-
vastoa yhdistelevä Carol muodostuu. Toki teokseen voi lukea paljon henkilökohtaista-
kin. Ennen kaikkea Dickens teki sitä työtä, josta hän hankki elantonsa ja johon hän oli 
keskittänyt luovan energiansa. Kulttuuripoeettisessa katsannossa kirjailija on työnsä 
kautta ennen kaikkea ympäristönsä havainnoitsija ja tulkitsija, osallistuva neuvottelija 
– sosiokulttuurinen kauppamies, jolle myyntiartikkeleiden kokoaminen ja kauppaami-
nen, ikuinen puuhakkuus ja valppaus ovat ammattitaidon ytimessä. Se, kuinka paljon 
tällaisessa toiminnassa on Fezziwigiä ja kuinka paljon Scroogea, on tietenkin mahdo-
ton kysymys vastata. Menneisyyden verkostoluonne, sen monimuotoisuutta ja määrit-
telyjä pakeneva olemus heijastuu väistämättä myös itse tutkimustekstiin, sen olemuk-
seen. Dickens-tutkimuksen yhteydessä uushistoristi199 William J. Palmer on todennut, 
kuinka viimeaikaiset kyseisen kirjailijan tuotantoa koskevat analyysit 

[…] have taken particular characters, themes, social and cultural objects, and historicized 
them – traced their origins and identities. Their work is essential to the dialectical 
conversation of the structural phase that asks why particular people, events, and modes 
of thought were catalysts for Dickens’s imagination and how, then, did he structure 
fictions around them. (Palmer 1997, 13.)

198 Palmer (1997) käsittelee laveasti Dickensin historiasuhdetta – hän menee tulkinnoissaan jopa 
niin pitkälle, että näkee sosiaalisen todellisuuden moniäänisyyttä teoksissaan korostaneen kirjailijan 
varhaisena uushistoristina (ks. erit. 1–21, 165–172). Dickensin ja uushistorismin välisestä suhteesta as-
tetta kriittisemmin, ks. erityisesti Newton (1990).
199 Palmer käyttää itse edelleen termiä uushistorismi, mutta hänen työnsä poikkeaa selkeästi esimer-
kiksi kulttuurimaterialistisesta linjasta. 
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Tämä analyysin temaattinen rakenne – tai Palmerin sanoin, tutkimuksellinen vaihe 
(phase) – aloittaa yksityiskohdasta ja etenee kohti yleistä (sitä tyhjentävästi kuitenkaan 
koskaan kuvaamatta). Juuri tällä tapaa nyt tartutaan Scroogen hahmoon, laajentaen 
analyysia tätä kautta myös Carol-moraliteetin ulkopuolelle. Kyseinen saituri artikuloi 
sekä tiettyjä sosiaalisia pelkoja ja toiveita että osallistuu niiden tuottamista säätelevien 
olosuhteiden symboliseen vastarintaan – ja samalla osoittaa kunnioitusta niille, jotka 
ovat vastuussa vallitsevasta järjestyksestä. Se, mikä on näyttäytynyt kokonaista yhteis-
kuntaa edustavana piirteenä – tässä yhteydessä ”viktoriaanisena kuolemaan liittyvä-
nä sosiaalisena eetoksena” –, paljastuukin monimutkaiseksi neuvotteluksi. Tiettyjen 
teoksen kokonaisuuden kannalta avainasemassa olevien osaelementtien esiintuomisen 
ja taidokkaan merkityksellistämisen avulla Dickens, sijoittaa itsensä ja tuotantonsa 
sekä suotuisaan asemaan sosiaalisessa valtakudoksessa että varmistaa oman agendansa 
julkisen vastaanoton myös jatkossa. Kyseessä on eräänlainen dickensläinen, kirjailijan 
julkista imagoa ja fiktiivistä sekä ei-fiktiivistä tuotantoa yhdistävä performanssi. Vaik-
ka kirjailijan intentioihin ei sinällään ole pääsyä, voimme näinkin mittavan ajallisen 
etäisyyden päästä kuitenkin tarkastella tätä merkityspeliä mielekkäästi. Dickens ei toki 
ainoastaan hyödyntänyt aikansa merkitystapoja. Hän myös tulkitsi ja tuotti niitä – jä-
sensi aikalaistensa itseymmärrystä. Niinpä Dickensin kirjoitusten kautta kulttuuripo-
eetikko pääsee kurkistamaan sellaiseen menneisyyteen, joka on muuten jo kadonnut. 
Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että kirjailijan pääasiallinen työkalu on kieli, joka 
sisältää edelleen jälkiä hahmottelemistani valtakamppailuista, neuvotteluista ja vaih-
doista.

Voi Carol-moraliteetin toki lukea kirjoitetuksi terapeuttisessakin mielessä. Sen 
kirjoittamisen jälkeen Dickensin elämässä jatkuivat kuitenkin entiseen tapaan kirjai-
lijuuteen ja keskiluokkaisuuteen liittyvät paineet ja rajoitteet entiseen tapaan, eikä 
niiden karkottamiseen tähtääviä keinoja – ainakaan lopullisia sellaisia – ollut kirjaili-
jan näköpiirissä.200 Kysymys tässä yhteydessä kuuluukin: miksi Dickens valitsi tämän 
analyysiluvun alussa siteeratussa kirjeessään professori C. C. Feltonille juuri sanat 
”murtautua vapaaksi mielipuolen lailla” kuvatessaan juhlintaansa Macreadyjen luona? 
Mistä hän halusi paeta, ainakin piilotajuisella tasolla? Dickensin uran varhaisvaiheet 
olivat koukeroiset. Edes A Christmas Carol -saturomaanin valmistuminen, ja sen 
mahdollisesti odotettavissa oleva hyvä myynti, ei tarjonnut vapautusta kirjailijantyö-
hön väistämättä liittyvistä rasitteista. Työt jatkuivat kiireellisinä, sillä kirjailijan oli 
palattava Martin Chuzzlewit -romaanin keskeneräisen toisen osan pariin. Ensimmäi-
nen osa, jota kirjailija oli itse pitänyt erittäin hyvänä, oli myynyt huonosti. Jo rahahuo-
liensakin vuoksi hänen oli saatava toinen osa menestymään edeltäjäänsä paremmin. 
Professori Feltonille lähetetyssä kirjeessä leikillisesti mainittu ”Gentleman of indepen-

200 ”[A]ll the pressures of his life were still there, and only alternative seemed to be escape […],” kir-
joittaa Ackroyd tämän ajankohdan tunnoista; Dickens ”wanted to make a clean break” (Ackroyd 1990, 
415).
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dent property” oli haave, jota Dickens ei kokenut myöhemminkään koskaan täysin 
saavuttaneensa. Kautta elämänsä hän oli akuutin tietoinen niistä nopeasti modernisoi-
tuvan, kasvavasti kapitalistisiin vaihtosuhteisiin perustuvan yhteiskunnan piirteistä, 
jotka toisaalta vieraannuttivat ihmisiä toisistaan ja toisaalta aiheuttivat menestyvien 
keskuudessa ahdistusta epäonnistumisesta. Esimerkiksi Grahame Smith kirjoittaa 
teoksessaan Dickens, Money and Society, johdannossa käsittelemäni Frankfurtin koulu-
kunnan kriittisessä hengessä, kuinka 

Dicken’s vision of his world was conditioned by what he saw as the degenerating power 
of money and the personal alienation that stemmed from it [...]. It is certainly true that 
Dickens regarded the degradation of human spontaneity into a mechanical rigidity of 
personality as one of his society’s constant threats to the individual [...]. Dickens saw 
the triumph of Machinery as the fate progressively overtaking the nineteenth century, 
and it was this insight that gave him his almost abnormal awareness of his society’s flux 
hardening into a mechanical arrangement of things. (Smith 1968, 210–211.)

Huono-osaisten kokeman sietämättömän kurjuuden kuvaamisen ohella tämä ympä-
röivässä yhteiskunnassa havaittu muutos näyttäytyi kirjailijan tuotannossa ensisijaisesti 
negatiivisena puskurina, moraalisena ja elämänlaadullisena haittatekijänä sosiaalisessa 
ja henkilökohtaisessa elämässä.201 Harvemmin on kuitenkaan käsitelty johdonmukai-
sesti sitä, miten Charles Dickens määritti omaa identiteettiään suhteessa hahmotta-
miensa kapitalististen vaihtosuhteiden dynamiikkaan. Dickensin kirjailijaidentiteetin 
asettamien vaatimusten ja yksityiselämän tarpeiden välinen jännite on toki sinällään 
aihe, joka toistuu muodossa tai toisessa kirjailijan elämää koskevassa tutkimuksessa 
kerta toisensa jälkeen. Usein tämä kuitenkin tulkitaan liian yksioikoisesti taloudel-
listen realiteettien kautta.202 Todellisuudessa tämä tekijä lieventyi kirjailijan elämän 
loppua kohden huomattavasti. Kyse ei itse asiassa koskaan ollut pelkästä toimeentulon 
turvaamisesta sinällään, vaan kirjailijan levottomuus tässä ja muualla on ymmärret-
tävä laajemmassa yhteydessä. Hänen nousunsa vaatimattomista oloista menestyväksi 
kirjailijaksi ja merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi lienee yksi puhtaimmista 
esimerkeistä jo johdannossa käsittelemistäni, Stephen Greenblattin ja muiden kulttuu-
ripoeetikkojen tutkimasta sosiaalisesta noususta ja improvisaation mahdollisuuksista 
modernissa yhteiskunnassa. Tähän nousuun liittyvä voimakas minän muokkaaminen 
oli olennainen osa Dickensin identiteettiä kirjailijan koko aikuisiän ajan, niin hyvässä 
kuin pahassakin.203

201 Rahan ja ihmistenvälisten (vaihto)suhteiden merkitys Dickensin kaunokirjallisessa tuotannossa, 
osana hänen aikalaiskritiikkiään, ks. myös Smith 1968, 8–9, 194–221.
202 Tämänkaltaisen yksisilmäisen tutkimusotteen kritiikkiä, vrt. esim. Guida 2000, 31.
203 Erityisen selkeästi tämä piirre on esillä siinä ylenkatseessa, jota kirjailija tunsi (ja jossakin määrin 
myös osoitti) auttamiaan, työväenluokkaisia harrastelijakirjoittajia kohtaan. Ks. esim Ackroyd 1990, 
417–418. 
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Kirjailijan omat lähtökohdat olivat tunnetusti huonot ja sosiaalisen epäonnistu-
misen leimaamat. Hänen vanhempansa olivat kyvyttömiä huolehtimaan taloudes-
taan. Hänen alkoholisoituneen isänsä, kuninkaallisen laivaston palkkasihteerin John 
Dickensin velkakierteen vuoksi hän joutui jo kaksitoistavuotiaana huolehtimaan 
perheensä toimeentulosta. Tehdastyöskentelyn ja perheen velkavankeuden jättämä 
häpeä näyttää vainonneen häntä lopun ikää.204 Nuoruuden kokemus vaikutti toisaalta 
hänen yhteiskunnallisiin näkemyksiinsä. Mutta se vaikutti myös kunnianhimoon ja 
jääräpäiseen haluun tulla toimeen omillaan, omien erityisominaisuuksien ja -taitojen 
eikä niinkään pelkän työpanoksen myymisen kautta. Dickens oli todellinen vikto-
riaanisen aikakauden ”selfmade man”, itse opittua sivistystä ja ammatillisia taitoja 
myöden. Eteneminen lakitoimiston oppipojasta tuotteliaaksi lehtimieheksi (erit. lehdet 
Household Words ja All the Year Round) ja ympäri maata tauotta matkustelevaksi 
poliittiseksi kommentaattoriksi vaativat sekä tarmoa että lahjakkuutta. Samanaikai-
nen uran aukeaminen kirjailijana verotti osaltaan Dickensin voimavaroja – alkupään 
tuotannosta mainittakoon tässä yhteydessä lehdissä julkaistujen tarinoiden pohjalta 
muokattu Sketches by Boz -novellikokoelma (1836) ja Pohjois-Amerikan matkaa kuvaa-
van  American Notes for General Circulation -teos (1842) sekä tietenkin romaanit The 
Pickwick Papers (1836), Oliver Twist (1837–1839), Nicholas Nickleby (1838–1839), 
jo edelläkin mainittu The Old Curiosity Shop (1840–1841), Barnaby Rudge (1841), 
Martin Chuzzlewit -romaanin ensimmäinen osa (1843–1844) sekä tietenkin tämän 
luvun keskeinen analyysin kohde eli A Christmas Carol (1843).205 Lisäksi hän oli avioi-
tunut vuonna 1836 Catherine Hogarthin kanssa. Catherinen ja Charlesin myrskyisän 
avioliiton aikana syntyi yhteensä kymmenen lasta, näistä neljä ennen vuotta 1842.206 
Tämä liitto oli kaukana siitä perheideaalista, jota olen hahmotellut edellä ja jota Dickens 
hyödynsi tavoitellessaan otetta aikalaisyleisöstään. Todellisuudessa jännitteinen perhe-
elämä rasitti kirjailijaa, eikä tilannetta parantanut se, että Dickensillä oli tapana purkaa 
töihin liittyvää ärtymystään lähiomaisiinsa. Laajeneva lapsikatras aiheuttivat osaltaan 
vaatimuksia taloudelliselle toimeentulon jatkuvuudelle. Tilannetta pahensivat kirjaili-
jan velka Chapman and Hall -kustantamolle, kirjailijan kontolle lankeavien leväperäis-
ten sukulaisten veloista puhumattakaan. Lisäksi kirjailijantyöhön ja julkiseen vaikut-
tamiseen liittyi jatkuvaa edustustyötä. 

204 Tämän lapsuudenkokemuksen käsittely kirjailijaa koskevassa tutkimuksessa on erittäin kaluttu 
aihe, enkä paneudu siihen tässä tutkielmassa sen kummemmin. Ks. esim. Allen (1988). Psykoanalyyttis-
ta lähestymistapaa tässä suhteessa edustaa esimerkiksi jo ehkä hieman vanhaksi käynyt Lindsay (1950).
205 Kirjailijan uran alkupään tuotantoa (tiukasti kaunokirjallisesta perspektiivistä) analysoiva tutki-
mus, ks. esim. Bowen (2000).
206 Tämä avioliitto päättyi ajan mittapuulla erittäin skandaalimaisesti avioeroon vuonna 1858 
(Dickensin kaltaisen julkisuuden hahmon ei yksinkertaisesti oletettu tekevän koskaan tällaista ratkai-
sua). Rose tulkitsee kirjailijan järjestämän avioeron keski-iän kriisiksi, mutta ylipäätäänkin voidaan kat-
soa kirjailijan kohdelleen vaimoaan epäoikeudenmukaisesti liiton alusta alkaen (Rose 1983, 141–192).
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Kaikki edellä mainittu Martin Chuzzlewit -romaanin toisen osan julkaisemista 
lukuun ottamatta tapahtui ennen kuin Charles Dickens oli täyttänyt kolmekymmen-
täkolme. Mainettaan ja julkista rooliaan rakastavasta, mutta toisaalta jatkuvia julkisia 
esiintymisiä ja edustusillallisia enemmän tai vähemmän inhoavasta nuoresta kirjaili-
jasta tuntui varmasti siltä, että työnteosta ja siihen liittyvästä edustustyöstä oli tullut 
hänet elämästä sulkeva vankila. Dickens tunsi tämän intuitiivisesti, se ilmeni hänes-
sä – lainatakseni nuoruudenrakastetun sanoja Scroogesta – ”[i]n a changed nature; in 
altered spirit; in another atmosphere” (C, 66). Charles Dickens, kuten hyvin tunnettua, 
palasi kerta toisensa jälkeen rikollisten, vankiloiden ja rankaisemisen teemoihin sekä 
fiktiivisissä että ei-fiktiivissä teksteissään.207 Hän myös tunsi henkilökohtaisesti monia 
lainvalvonnan ja vankeinhoidon ammattilaisia. Eräässä kirjeessään hyvin tuntemalleen 
Lontoon pahamaineisen Coldbath Fields -rangaistuslaitoksen johtaja G. L. Chesterto-
nille hän jopa assosioi itsensä rangaistusvangiksi (Ackroyd 1990, 377). Omien elämän-
kokemustensa pohjalta hän tunsi, että se maailma, jossa hän eli, rankaisi köyhimpiä 
jäseniään työlaitoksilla ja säälimättömällä rangaistuskoneistolla – teema, joka kummit-
telee kirjailijan tuotannossa voimakkaasti jo The Pickwick Papers -romaanista alkaen. 
Vähemmän loisteliaista lähtökohdista ponnistavilla, kuten Dickensillä itsellään, oli 
seuranaan ainainen vaara vajoamisesta takaisin pohjalle ja joutua vieläpä velkavankeu-
teen. Vain ainainen ja kuolettava raadanta, johon Scroogekin turvautuu, takasi turval-
lisuuden. Mutta myös raadanta oli omanlaisensa rangaistuslaitos.

Toisaalta kirjailijan elämä 1840-luvun puolessavälissä ei olisi voinut olla yhtään 
kauempana yhteiskunnallisesta marginalisoitumisesta tai voimattomuuden teemoista, 
kuin mitä se oli. Kuten esimerkiksi Fred Kaplan on osoittanut, Yhdysvalloista palan-
nut Dickens oli sekä saanut eräänlaisen poliittisen herätyksen että oli täynnä saarivalti-
on osattomien aseman parantamiseen tähtäävää tarmoa (Kaplan 1988, 142). Ackroyd 
korostaa tämän energisyyden kunnianhimoista puolta: ”[Dickens] had come back from 
America with a greater awareness of his own fame and a greater sense of his power as 
public figure. […] He […] was eager to place himself in a new and more authoritative 
relationship with his public.” (1990, 374.) Kumpikin lienee osaltaan oikeassa. Nämä 
tulkinnat eivät kuitenkaan ole sen enempää poissulkevia keskenään kuin vastakohtaisia 
sosiaalisen nousun mahdollistavien viktoriaanisten käytänteiden eli oman julkisuuden 
ja oman identiteetin manipuloimisen kanssa. Pikemminkin sekä uutta potkua saanut 

207 Kirjailijan suhteesta rikollisuuteen, ks. esim. Collings (1962). Collingsin mukaan Dickensin 
”concern for crime was […] more persistent and more serious than most men’s” (Colling 1962, 1). Col-
lings osoittaa teoksessaan, kuinka kirjailijan suhde rangaistusjärjestelmään oli hänen journalistisissa 
kirjoituksissaan huomattavasti myötämielisempi, kuin mitä olemme tottuneet tämän kannan mieltä-
mään romaaneissa esitettyjen näkemysten pohjalta. Ambivalenssi tai oikeastaan eräänlainen paterna-
lismi näyttää määrittävän ylipäätäänkin Dickensin suhdetta moniin kurinpitoa tai valvontaa vaativiin 
yhteiskunnallisiin asioihin. Toisaalta hän ilmiselvästi samastui rikollisten kärsimyksiin, mikä ilmenee 
jo Pickwickin toimissa ja ajatuksissa. Dickens ei kuitenkaan ollut erityisen innokas höllentämään ran-
gaistuskäytäntöjä julkisten mestausten kieltämistä lukuun ottamatta – ja tämänkin siitä syystä, että 
hänen mielestään se sai ihmiset samastumaan murhaajaan (vrt. ibid., 254).
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poliittinen tarmo että kirjailijan itsensä yhä selvemmin tiedostama maine ovat edellä 
mainittuja tekniikoita väistämättä täydentäviä tai jopa ne mahdollistava tekijä.208 

Mutta asialla on myös kääntöpuolensa. Lainatakseni jälleen Greenblattin radikaalia 
näkemystä improvisoinnille perustuvista moderneista identiteeteistä, ”in our culture 
to abandon self-fashioning […] is to die” (Greenblatt 1980, 257). Minän muokkaami-
nen on luonteeltaan keinotekoista, mutta identiteettien luomista koskevat vaihdot ja 
neuvottelut leikkaavat väistämättä kokemuksen syvimmille alueille. Lisäksi toiminnal-
la on erittäin konkreettisia vaikutuksia käytännön elämään ja itse asiassa jopa kokemi-
sen tapoihin. Tätä toimintaa ei voi myöskään tehdä antautumatta ulkoapäin tuleville 
reunaehdoille, joiden vaikutusalue on ”strictly delineated by the social and ideological 
system in force” (ibid., 256). Minän muokkaaminen voidaan ymmärtää äärimmäisenä 
väkivaltana itseä kohtaan, mutta samalla se on ymmärrettävä eräänlaisena välttämät-
tömyytenä modernissa yhteiskunnassa. Tämän sisäsyntyisen hysteerisen jännitteen 
kautta ajaudumme väistämättä takaisin siihen jo edellä implikoimaani kulttuuripo-
eettiseen näkemykseen, jonka mukaan nimenomaan Dickensin luoma persoonallisuus 
itsessään tuntui hänestä itsessään väistämättömältä vankilalta. Älynsä, luovuutensa ja 
tarmonsa avulla hän oli paennut useimpien vastaavista lähtökohdista olevien loukuis-
ta itse luomaansa pinteeseen. Tästä jatkuvaa ylläpitoa vaativasta tilanteesta kirjailija ei 
kuitenkaan halunnut missään tapauksessa luopua, eikä edes kuvitellut luopuvansa – 
olihan kyseessä nimenomaan se julkinen Dickens, jonka hän tunnisti yhä suuremmassa 
määrin omaksi itsekseen ja joka hiveli hänen egoaan lukemattomin tavoin.

Lopullinen vapautus edellä hahmottelemastani klaustrofobisesta tilasta oli kuvitel-
tavissa vain fiktiivisen tai oikeastaan metaforisen kuoleman kautta, hyödyntäen vikto-
riaanisen kuolemankulttuurin aihetta koskevaa kuvastoa; Dickens kuvitteli vapautuk-
sen ehdottomana paluuna yhteisöllisyyteen. Tietyllä tasolla A Christmas Carol onkin 
pelkän viktoriaanisen perheideologian yleiset suuntalinjat ylittävä kuvitelma vapautuk-
sesta ehdottomana paluuna muodottomaan, hahmottomaan ja omalaatuisella tavalla 
äitimäisen lämpimään yhteisöön tai jopa yksilön rajat häivyttävään kollektiiviin. Vihja-
uksen tästä kuvitteellisesta tilasta voi löytää sanoista, joilla Scroogen sisar Fran kuvailee 
kotiinpaluuta veljelleen: 

”Yes!” said the child, brimful of glee. ”Home, for good and all. Home, for ever and ever. 
Father is so much kinder than he used to be, that home’s like Heaven! […] And you […] 
are never to come back here; but first, we’re to be together all the Christmas long, and 
have the merriest time in all the world.” (C, 60.)

208 Ackroyd myös kuvailee Dickensille tyypillistä halua olla julkisuuden moniottelija, sekä rakastet-
tu kirjailija että merkittävä vaikuttaja: ”[A]fter his American journey, he saw himself as an eminent man, 
an important man – not simply an entertainer who, to use his phrase of only a few months before, was 
adding to the stock of harmless cheerfulness. Or, rather, he wanted to be both things at once. He wanted 
to be a leader of opinion as well as an entertainer.” (Ackroyd 1990, 374.)
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Vastakohdaksi tulevaisuudessa odottavalle lunastukselle asetetaan nopeasti rapistuva, 
ankea ja homeinen koululaitos – alkavan eriytymisen kuva teoksen päähenkilön elä-
mässä. Tässä paikassa kertoja korostaa rappeutumista ja ajan kulumista tavalla, joka 
köyhtymisen ja sosiaalisen tappion kuvaston kautta sivuaa omalaatuisesti makaaberin 
traditiota. Päähenkilön silmien edessä luokkahuone, jonne hänen nuorempi version-
sa on vangittu, vanhenee huimaavaa vauhtia: ”[T]he room became a little darker and 
more dirty. The panels shrunk, the windows cracked; fragments of plaster fell out of 
the ceiling, and naked laths were shown instead [...].” (C, 58.) Makaaberin traditioon 
liittyy myös kertojan viittaus kätkettyyn piilomerkitykseen: yksinäisyys assosioidaan 
ajan kulumiseen ja rappeutumiseen, piilevään omaan olemukseen liittyvään riittämät-
tömyyteen. Kotoisa taivas tai taivainen koti taas rinnastuu joulunviettoon. Juhlava ja 
lämminhenkinen tila on, kuten edellä olen osoittanut, viktoriaanisen kuolemankult-
tuurin keskeisintä kuvastoa – jopa ankaran paternalistisen isän pohjimmaista lempeyt-
tä myöden. Se on aikakauden herätyksellisessä teologiassa, ihmisten mielikuvissa ja vik-
toriaanisessa kuolemaa käsittelevässä populaarikirjallisuudessa paikka, jossa maallisista 
rasitteista ja huolista vapautetut omaiset kohtaavat toisensa iloisen jälleennäkemisen 
hengessä.209 Ja mikä tärkeintä – tällainen vapautus on nimenomaan suljettu tiukasti 
todellisen, kaiken aikaa ilman huoltoa rappeutumaan pyrkivän maailman ulkopuolel-
le, lapsuuteen ja taivaaseen, juhlahetkiin ja fiktiivisten henkilöiden lopullisiin käänty-
misiin kirjoituspöydän äärestä perheen pariin.

Vaikka rajoittava ja ajoin ahdistavakin, loppujen lopuksi Dickensin maailma, hänel-
le niin rakas tämänpuoleinen, oli tiukasti työn ja toiminnan aluetta. Pako ja lepokin, 
karkaaminen sosiaalisen kierron vinhasti pyörivästä pyörästä, sublimoitui hänellä 
viime kädessä aina kirjalliseksi tai henkilökohtaiseksi performanssiksi.

5.6 A Christmas Carol -analyysiluvun yhteenveto

Edellisissä luvuissa olen analysoinut saiturin trooppia omassa kompositiossaan hyödyn-
täneitä tekstejä irrallaan niiden tekijöiden henkilökohtaisesta elämästä. Pääasiallisena 
syynä tähän ovat käytännölliset syyt. Uushistoristisessa ja kulttuuripoeettisessa lähes-
tymistavassa elämäkerrallinen tarkastelu on tyypillinen osa analyysiä – meille tekijästä 
välittyneet tekstit väistämättä vaikuttavat tulkintoihimme –, mutta tämä edellyttää 
edes jonkin asteista tekijän tuntemista: Everyman-moraliteetin tekijä on kuitenkin pii-
loutunut täydelliseen anonymiteettiin ja Marlowen yksityiselämästä tiedetään vain hy-
vin vähän. Dickensin tapauksessa hänen elämänsä ja kirjallisen luomistyönsä lähempi 

209 ”The indefinitive nature of New Testament teaching on the future life, which is reflected in the 
Book of Common Prayer, allowed Victorian preachers and poets considerable latitude of interpretation, 
and the idea of heaven as a blessed home or country in which friends and loved ones meet is the most 
characteristic of the age.” (Wheeler 1990, 6.) Ylipäätään tämä kuvasto, ks. Wheeler 1994, 1990.
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tarkastelu on kuitenkin mahdollista. Mielikuvituksen avarissa maailmoissa liikkuvasta 
Carol-saturomaanista on tarkemmassa analyysissa luettavissa jälkiä vähemmän avarista 
teemoista, kuten sosiaalisen nousuun liittyvistä paineista, rahaa ja yksityiselämää kos-
kevista huolista sekä ylenmääräisen työskentelyn aiheuttamista rasituksista. Kokemus 
”muuttuneesta luonnosta, hengestä ja ilmapiiristä” ei kuitenkaan liity vain kirjailijan 
omaan elämänkaareen, vaan laajempiin tendensseihin kyseisenä aikakautena – kyse oli 
vahvasti maailmasta, jossa kuka tahansa saattoi nousta ja etenkin pudota omien toi-
miensa ja tekemättömyyksiensä kautta. Edellä käsitellyssä Laqueurin artikkelissa tätä 
teemaa käsitellään vaivaishautajaisten pelon kautta:

The glass which death held before the eyes of nineteenth-century men […] projected a 
profound anxiety about earthly standing; and on it could be etched in perpetuity the 
definite record of the place of the deceased in a social order in which that place had, 
during life, been tenuous. The nineteenth century was a world enormously conscious 
of the fragile nature of respectability, and even of civilization. […] One thinks heroines 
”ruined,” it was said, by on single step; one thinks the image bankruptcy and debtor’s 
prison; and one thinks of charities ministering to those who had fallen from grace. 
(Laqueur 1983, 126.)

Jopa suhteellisen hyvinkin toimeentulevat ihmiset jakoivat vaivaishautajaisten tämän 
pelon, se oli kulttuurisesti jaettu, voimakas symboli yhteiskunnalliselle epäonnistumi-
selle: ”as both wealth and the bonds of the new social order were fragile, contingent, 
and susceptible to the wild swings of fortune, the pauper funeral became the locus of 
enormous anxiety about dying bereft of the final signs of communal membership.” 
(Ibid., 117.) Tässä luvussa tarkastelin sosiaalisen nousun paineiden lisäksi kuoleman ja 
kuolemisen representaatioiden suhdetta alati kiihtyvään, yhteiskuntaa yhä syvemmin 
määrittävään 1800-luvun englantilaiseen markkinatalouteen. Paradoksaalisesti juuri 
kaupallisuus ja konsumerismi, jotka nykymuodoissaan pyrkivät hallitsemaan kuolemaa 
peittämällä sen realiteetit, toimivat Dickensin elinaikana keskeisenä äänenvahvistime-
na kuolemaa koskeville tunnoille ja näkemyksille. Samalla, ehkä vielä tärkeämmin, ne 
toimivat neuvottelun ja itseilmaisun kanavina myös laajemmille näkemyksille yhteisön 
ja yksilön välisistä suhteista. 

Siinä missä Jokamies onnistuu lopulta pääsemään eroon ahneudeksi merkityk-
sellistetystä kuolemanpelostaan ja katsoo haudan partaalla tiukasti kohti tulevaa 
tuonpuoleista, hyläten ystävistä, sukulaisista ja omaisuudestaan koostuvan mennei-
syytensä sielunsa hyvinvoinnin hyväksi, Faustus jähmettyy kauhusta itse kuolemaan 
sisältyvien, reformaation mukanaan tuomien vaarojen ja epävarmuustekijöiden edessä. 
Kummastakin edeltäjästään poiketen saituri Scrooge kääntyy haudan partaalla katso-
maan omaa sosiaalista asemaansa ja yhteiskunnallista rooliaan. Tässä kuolinkoh tauk-
sessa – tai oikeastaan sen fantastisessa simulaatiossa, onhan kyse tulevien joulujen 
esittämästä visiosta – uskonnollisuudella ei enää ole pääroolia kuoleman merkityksel-
listäjänä. Tuonpuoleisuus on monessa suhteessa asetettu palvelemaan muiden yhteis-
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kunnallisten instituutioiden etuja ja vaatimuksia. Markkinatalouden lait määrittivät 
viktoriaanisessa sosiokulttuurisessa todellisuudessa perustavanlaatuisesti kuoleman 
kohtaamista, muokaten sekä kuolemaa itseään diskursiivisesti ymmärrettynä että itse 
kohtaajan identiteettiä – eräänlaisena ruumiittomana, kaikkialle tunkeutuvana aavee-
na tai psyykkisenä imperatiivina, omalaatuisena agitaationa ihmisten mielissä. Ja tätä 
aavetta vastaan asettuu Carolissa spontaanisti puhumaan ryhtyvä, anonyymi kuolemaa 
pateettisesti luotaava ääni. Se kuuluu viime kädessä viktoriaaniselle yhteiskunnalle ja 
aikakaudelle itselleen. Se, että edellä erinäisin maalaustaiteen ja kirjallisuuden esimer-
kein kuvattu ”kuoleman alttari” pystytettiin kerta toisensa jälkeen sana- ja kuvatai-
teessa, johtui siitä, että se juhlisti ja ylisti viime kädessä tätä yhteiskuntaa ja sen yksit-
täisiä jäseniä. Yksilön elämällä voi olla merkitystä, kuolema voi olla merkityksellinen, 
vakuuttaa Carolin anonyymi kuoleman sentimentalisoija – jopa tässä uusien ankari-
en realiteettien maailmassa. Mutta tässäkin on toki tietyt reunaehdot. Mitään pakoa 
elämän ankaruudesta ei tosin ole. Sosiaalisen kierron enemmän tai vähemmän vapau-
duttua jokaisen on kasattava oma sosiaalinen ja taloudellinen pääomansa itse.

1900-luvulle tultaessa tilanne kuitenkin muuttui nopeasti. Siinä missä markki-
natalous jatkoi voittokulkuaan, kuolemankulttuuri ajautui viimeistään ensimmäisen 
maailmansodan myötä vakavaan identiteettikriisin. Modernia kuolemaa – tai sen 
diskursiivista inflaatiota – käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa, Pincher Martin 
-romaanin kautta. Scroogen jälkeen saituri kokee jälleen kerran muodonmuutoksen. 
Goldingin teoksessa hän muuttuu yhteiskunnallisesta toiseudesta lähes yleisesti jaetuk-
si samuudeksi.
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6 tAPPAjIeN yKSINäISyyS

What man is, whatever man is under the eye of heaven, that I burn to know and that – I 
do not say this lightly – I would endure knowing. The themes closest to my purpose, to 
my imagination have stemmed from that preoccupation, have been of such a sort that 
they might move me a little nearer that knowledge. They have been themes of man at 
an extremity, man tested like building material, taken into the laboratory and used to 
destruction; man isolated, man obsessed, man drowning in a literal sea or in the sea of 
his own ignorance.210

We misunderstand altogether the authoritarian personality type if we construe it as a 
function of a particular politico-economic ideology; the well-known oscillation before 
1933 of millions of voters between the National Socialist and the Communist parties 
is no accident when considered in terms of social psychology. […] It must be defined, 
rather, in terms of character traits such as thinking within the paradigm of power-
powerlessness; rigidity and the inability to react; conventionality; conformist behavior; 
lack of self-reflection; and finally an altogether deficient capacity for experience.211 

6.1 reichenau-käsky, Golding moralistina 
ja kulttuuripoeettinen retoriikka

Vuoden 1941 lokakuun kahdentenatoista päivänä kenttämarsalkka Walther von 
Reichenau (1884–1942) lähetti alaisilleen itärintaman joukkojen menettelytapoja kos-
kevan salaisen toimintakäskyn nimeltä ”Das Verhalten der Truppe im Ostraum”.212 

210 William Goldingin puheesta ’Belief and Creativity’ Hampurissa 11.4.1980. Lainattu teoksesta 
Golding, A Moving Target (1983), 185–20. Yllä oleva lainaus 199, kursiivi alkuperäinen.
211 Theodor Adornon fasismin perinnön ja toisen maailmansodan jälkeisten demokratioiden suh-
teita käsittelevästä luennosta. Englanninkielinen käännös ’What Does Coming to Terms with the Past 
Mean?’ lainattu teoksesta Hartman (1986), 114–130, yllä oleva lainaus 120.
212 Vapaasti saksan kielestä kääntäen: ”Joukkojen asennoituminen ja menettelytavat itärintamalla.” 
Nykyisin tämä pahamaineinen pala lähihistoriaa on yleisesti tunnettu myös yksinkertaisella nimellä 
”Reichenau-käsky.” Käytän siteerauksien lähteenä englanninkielistä käännöstä, joka löytyy osoittees-
ta www.ess.uwe.ac.uk/genocide/USSR2.htm (tarkastettu 26.5.2013). Saksankielinen alkuperäisteksti 
löytyy faksimilena osoitteesta http://www.ns-archiv.de/krieg/untermenschen/reichenau-befehl.php 
(tarkastettu 26.5.2013). Tarkemmin tästä käskystä ja ylipäätään itärintamalla tapahtuneesta siviilivä-
estön raa’asta kohtelusta sekä Hitlerin että Stalinin alaisuudessa, ks. esim. Robert Service (1998), 275–
290. Raakuuksien laajempaa poliittista ja sosiaalista taustaa sekä psykologisen dynamiikan lähilukua, 
ks. erit. Goldhagen (1997).
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Vaikka käskyssä puhutaankin partisaaneista, sen todellisena aiheena on itärintamalla 
vallattujen alueiden siviiliväestön kohteleminen. Ohjeet ovat käytännönläheiset:

The Commanders of the units in question are responsible for the carrying and of the 
cleaning up of partisans in these areas and their permanent control. They regulate 
the employment of troops at their disposal in the area. In case of the appearance of 
partisans, Ic and neighbour will be notified. The antitank company in Igoghewo and 12 
Detachment of the field military police – excluding the squad attached to the Adjutant 
will be at the disposal of Quartermaster Section in their area. (http://www.ess.uwe.
ac.uk/genocide/USSR2.htm, kursiivi alkuperäinen.)

Näissä sanoissa oikeutetaan hirmuvalta. Linjojen takaa tavattuja ihmisiä ei tule koh-
della vihollissotilaina (eli partisaani-nimikkeen turvin kenet tahansa saa ampua ilman 
oikeudenkäyntiä).213 Alueen ruokavarat varataan omien joukkojen ja orjatyövoiman 
käyttöön. Käytännössä tämä tarkoitti laajamittaista nälkään näännyttämistä.214 

Reichenau-käsky on osa sitä jatkumoa, joka alkoi ensimmäisen maailmansodan 
raaistamien ääriainesten valtaannoususta Weimarin tasavallassa 1993215 ja päättyi natsi-
Saksan antautumiseen toukokuussa 1945. Määräykset eivät ole natsi-Saksan yleistä 
linjaa raaempia, ainoastaan erityisen laajavaikutteisia. Mielenkiintoiseksi käskyn tekee 
tässä yhteydessä siinä käsitelty kasvottomuuden ja naamioiden tematiikka – tematiik-
ka, jota myös kirjailija William Golding käsitteli hieman myöhemmin alkupään 
tuotannossaan. Kenttämarsalkka oli hyvin tietoinen ihmisen kyvystä tuntea empati-
aa toisiaan kohtaan. Tästä syystä kielletään erityisesti leivän ja savukkeiden tarjoami-
nen siviileille. Kuten hän asian muotoilee, se on tarpeettomien ihmisten ruokkimisen 
lailla ”yhtä lailla väärin ymmärrettyä inhimillisyyttä” (eine ebenso mißverstandene 
Menschlichkeit). 

Väärin ymmärretty inhimillisyys on mielenkiintoinen termi. Sotilasoperaatio vaati 
miljoonien ihmisten työpanoksen. Miksi von Reichenau kiinnittää alaistensa huomion 
nimenomaan inhimillisyyteen? Aihepiiri näyttää kiinnostaneen häntä nimenomaan 
käytännön esteenä – kysymyksenä siitä, miten joukot saadaan toimimaan mahdolli-
simman tehokkaasti tiettyjen päämäärien puitteissa. Tietyt asiat lähentävät ihmisiä 

213 ”The combating of the enemy behind the front line is still not being taken seriously enough. Tre-
acherous, cruel partisans and unnatural women are still being made prisoners of war and guerrilla figh-
ters dressed partly in uniforms or plain clothes and vagabonds are still being treated as proper soldiers, 
and sent to prisoner of war camps.” (Ibid.)
214 ”The feeding of the natives and of prisoners-of-war who are not working for the Armed forces 
from Army kitchens is an equally misunderstood humanitarian act as is the giving of cigarettes and 
bread. Things which the people at home can spare under great sacrifices and things which are being 
bought by the command to the front under great difficulties should not be given to the enemy by the 
soldier even if they originate from booty. It is an important part of our supply.” (Ibid, kursiivi omani.)
215 Hitler nimitettiin valtakunnankansleriksi 30.1.1933.
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toisiinsa.216 Kyky empatiaan, mikäli se ymmärretään ihmisiä toisiinsa lähentävänä 
tekijänä, oli vahingollista kenttämarsalkan sisäistämien päämäärien kannalta. Joukko-
jen mielialan ja asenteiden manipuloimiseen se oli toisaalta erittäin hyödyllinen työka-
lu. Myötätuntoa herättävien olosuhteiden syntymistä oli pyrittävä välttämään kaikin 
keinoin. Ihminen, jolla on tutut kasvot, on vaikea tappaa; itsekin kasvoton sotilas 
suostui helpommin ääritekoihin.

Tuhoamisstrategia mahdollistettiin kaikkein konkreettisimmalla tasolla siten, että 
kasvokkain tapahtuva kanssakäynti rajoitettiin minimiin. Mikäli emme ota lukuun 
koko toisen maailmasodan 50 miljoonaa uhria, sota natsi-Saksan ja Neuvostoliiton 
välillä on edelleen maailman eniten ihmisuhreja vaatinut yksittäinen inhimillinen 
operaatio.217 Aseistamattomiin siviileihin kohdistuneet kostotoimenpiteet, väestöjen 
pakkosiirrot sekä etniset ja ideologiset puhdistukset eivät olleet sotilasstrategisesti 
perusteltavissa. Sodan päättyessä Itä-Eurooppa oli tuhottujen kaupunkien, hylätty-
jen kylien ja joukkohautojen tilkkutäkki. Moderni poliittis-sotilaallinen byrokratia 
mahdollisti kirjaimellisesti miljoonien erilaisiin kansallisuuksiin ja etnisiin ryhmitty-
miin kuuluvien siviilien tappamisen ja näännyttämisen.218

216 Myötätuntoista eläytymistä ilmenee jopa keskellä sotaa, jonka Joseph Goebbels nimesi ”totaalisek-
si” hieman myöhemmin. ”Totaalinen sota” on käsite, jonka löytyy jo Napoleonin venäjänretkeen osallis-
tuneelta sotahistorioitsija Carl von Clausewitzin (1780–1831) klassisesta teoksesta Vom Kriege (1832). 
Clausewitz, joka vastusti Venäjälle hyökkäämistä mielipuolisuutena sen koon huomioiden, käytti termiä 
kuvaamaan sotaa, joka ei ole edullinen kummallekaan osapuolelle. Myös Joseph Goebbels käytti termiä 
vain puolitoista vuotta Reichenaun käskyannon jälkeen; sotaonnen jo käännyttyä saksalaisia vastaan 
hän orkestroi kotijoukkojen kannatusta vahvistavan radio- ja elokuvashow’n, jossa tarkkaan valitun vä-
kijoukon innostuneet kannatushuudot toimivat vastauksena sellaisiin kysymyksiin kuten ”Haluatteko 
totaalista sotaa?” ja ”haluatteko totaalisemman, radikaalimman sodan, kuin mitä olisimme ikinä voi-
neet kuvitella?”. Puhe englanninkielisenä käännöksenä, ks. esim. Welch (1993), 108–109.
217 Tyypillisen arvion mukaan kuolleiden saksalaisten siviilien ja sotilaiden määrä ylittää yhteen 
laskettuna neljä miljoonaa, Puna-armeijan palveluksessa menehtyi kahdeksan miljoonaa sotilasta 
ja Neuvostoliiton siviiliväestöä tuhoutui yli 27 miljoonan ihmisen edestä – siinä missä esimerkiksi 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sotilastappiot ovat kumpikin noin neljännesmiljoonan luokkaa 
(Merridale 2006, 4). Tai vähemmän; esim. Cross, Messenger & Wilmott arvioivat luvun ”vain” 
kolmeksisadaksituhanneksi (2005, 303).
218 Kaksi esimerkkiä monista vastaavista havainnollistaa hyvin sitä monimutkaista ja raakaa peliä, 
jota vastapuolet ryhtyivät pelaamaan toisiaan ja välissään sijaitsevia valtioita vastaan. Ensimmäinen 
on Katynin joukkomurha, jossa vetäytyvät venäläisjoukot teloittivat maaliskuussa 1940 ilman oikeu-
denkäyntiä lähes 22 000 epätoivottavaa henkilöä, mukaan lukien 4000 Puolan armeijan upseeria (ks. 
esim. Sanford 2005). Myöhemmin saksalaiset löysivät joukkohaudat ja käyttivät niitä aseena propagan-
dasodassa, jossa vastapuolen raakuus oikeutti heidän omat toimensa (Welch 1993, 112–113). Lopulta, 
kun punaisen armeijan joukot alkoivat valloittaa Puolaa Saksalta kesällä 1944, eteneminen pysäytettiin 
usean viikon ajaksi Varsovan esikaupunkialueiden tuntumaan. Pysähdyksen aikana vetäytyvien saksa-
laisten SS-joukot ehtivät tukahduttaa kaupungissa virinneen kapinan. 300 000 puolalaista surmattiin. 
Stalinin virallinen selitys pysähdykselle oli, että hän antoi joukkojensa levätä ennen suurta yhteenottoa. 
Todellisuudessa hän halusi välttää niitä mahdollisia ongelmia, joita aseistettujen puolalaisten kanssa 
saattaisi ilmetä – päävihollinen sai hoitaa ongelman hänen puolestaan, mukaan lukien mahdolliset so-
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Kulttuuripoetiikkaa syytetään usein pessimistiseksi ja kauhukuvilla mässäileväksi, 
shokkihakuisuudessaan jopa täysin moraalittomaksi lähestymistavaksi. Sitä kuiten-
kin määrittelee juuri toistuvasti julki tuotu eettinen närkästys modernille maailmal-
le tyypillistä erittäin järjestelmällistä väkivaltaa kohtaan. Kaikessa retorisessa revit-
telyssään se on lisäksi avoin kannanotto näitä väkivaltaan erottamattomasti liittyviä 
kolonialistisia, nationalistisia ja ideologis-etnisiä identiteettejä ja katsantokantoja 
vastaan – samalla kun se osoittaa, mitkä diskursiiviset lainalaisuudet yhdistävät valit-
tuja fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä ja sitä sosiaalista todellisuutta, josta ne nousevat ja 
jota ne osaltaan muokkaavat. Kuuluisin esimerkki tästä kantaaottavasta kulttuuripo-
eettisesta shokkiretoriikasta lienee edelleen Stephen Greenblattin artikkeli ‘Marlowe 
and the Will to Absolute Play’ (Greenblatt 1980, 193–221). Artikkelin alussa Green-
blatt siteeraa John Sarracoll -nimisen kauppiaan päiväkirjaa vuodelta 1586. Sarracoll, 
joka purjehti Cumberlandin jaarlin rahoittamassa pienessä laivastossa pitkin Afrikan 
länsirannikkoa, kuvaa vain ohimennen tapausta, jossa retkikunta havaitsee paikallisten 
evakuoiman rannikkokylän, ihailee sen kauneutta ja siisteyttä – ja polttaa paikan maan 
tasalle. ”This passage is atypical,” Greenblatt toteaa tästä tapauksesta ”for it lacks the 
blood bath that usually climaxes these incidents” (Greenblatt 1980, 193). Hän analysoi 
Sarracollin asennetta:

What is most striking in Sarracoll’s account, of course, is the casual, unexplained 
violence. Does the merchant feel that the firing of the town needs no explanation? If 
asked, would he have one to give? Why does he care to tell us why the town burned so 
quickly, but not why it was burned? […] The questions are all met by the moral blankness 
that rests like thick snow on Sarracoll’s sentences: ”The 17th. day of November we departed 
from Sierra Leona, directing our course for the Straits of Magellan. (Ibid., 194. Kursiivi 
omani.)

Kauppiaan päiväkirjamerkinnöissä kammottavinta on kirjoittajan näennäinen ulko-
puolisuus tapahtumiin nähden.219 Kenttämarsalkan käskyn tyrmistyttävin piirre taas 
on nimenomaan sen laskelmoivuus. Siteeratun kaltaiseen retoriseen kysymykseen siitä, 
osaisiko kirjoittaja edes antaa selitystä toimilleen, ei ole tarvetta. Toisin kuin Sarracoll, 
von Reichenau selittää yksityiskohtaisesti omat perustelunsa. Demonisointi pyhittää 
epäinhimillistävän strategian:

Regarding the conduct of troops towards the Bolshevistic system, vague ideas are still 
prevalent in many cases. The most essential aim of war against the Jewish-Bolshevistic 
system is a complete destruction of their means of power and the elimination of Asiatic 
influence from the European culture. In this connection the troops are facing tasks 
which exceed the one-sided routine of soldiering. The soldier in the eastern territories is 

danjälkeiset jälkiseuraukset kansainvälisellä näyttämöllä. (Service 1998, 267–268.) Ideologia, propa-
ganda ja sotilaalliset näkökulmat yhdistyivät näissä tapauksissa hyvin epämiellyttävällä tavalla.
219 Kuten Albert Camus’n arkkisivullinen herra Meursault, johon palaan jatkossa, Sarracoll ei oike-
astaan tunnu edes ymmärtävän epämoraalista osallisuuttaan veritekoihin.
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not merely a fighter according to the rules of the art of war but also a bearer of ruthless 
national ideology and the avenger of bestialities which have been inflicted upon German 
and racially related nations. (http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/USSR2.htm.)

Aktiiviseksi viholliseksi määritellyt, kasvottomiksi muutetut siviilit ja sotavangit epä-
inhimillistetään rasistisen propagandan avulla. Ennakkoluuloista ja panettelusta luo-
tu asetelma on todellisuuden peilikuva. Siinä hyökkääjä merkityksellistetään kaltoin 
kohdelluksi tahoksi. Häikäilemättömyys ei ole olekaan hyökkääjän, vaan vastapuolen 
ominaisuus. Tämä oikeuttaa armottoman koston:

Therefore the soldier must have full understanding for the necessity of a severe but 
just revenge on subhuman Jewry. The Army has to aim at another purpose, i.e., the 
annihilation of revolts in hinterland which, as experience proves, have always been 
caused by Jews. (Ibid.)

Jos Greenblattin siteeraaman kauppiaan sanoja voi kuvata (vapaasti suomentaen) mo-
raaliseksi lumiaavaksi, voi Reichenaun käskyttämisen ja psykologisen manipulaation 
taidonnäytettä kuvata toteamalla, että siinä väkivallalta tehokkaasti suojattu, moderni-
en diskurssien informoima, läpäisemä ja voimauttava yksilö panttaa itse inhimillisyyttä 
kuin homeista leivänkannikkaa.220

Tämän analyysiluvun tarkoituksena ei kuitenkaan ole saksalaisen kansallissosialis-
min tai sen päävastustajan, poliittisen spektrin toisesta ääripäästä itselleen oikeutuksen 
ammentavan totalitaristisen Neuvostoliiton ruotiminen, vaan tiettyjen moderneihin, 
fasistisiin ideologioihin liittyvien teemojen käsittely muualla. Brittiläinen fiktio reagoi 
voimakkaasti äärioikeistolaisuuteen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. 
Tähän reaktioon liittyen analysoin kasvottomuuden, naamioiden, ahneuden, eristäy-
tymisen, inhimillisyyden ja toisaalta inhimillisyyden panttaamisen tematiikkaa sekä 
myös – puhuttiinhan jo edelläkin nälästä, ruokkimisesta ja ruokkimatta jättämises-
tä – tappamisen ja syömisen tematiikkaa erään 1900-luvun kuuluisimman tarinanker-
tojan ja moralistin tuotannossa. Tällä vuosisadan moralistilla tarkoitan tietenkin (ja 
yksinomaan positiivisessa, eettistä toimijuutta ja tämän toimijuuden historiasidon-
naisia puutteita rakentavasti tarkastelevassa merkityksessä) Nobel-kirjailija William 
Goldingia. Osoitan, kuinka erityisesti teoksessa Pincher Martin (1956, jatkossa 
lai naus ten yhteydessä P) Golding sekä hyödynsi hyvin tietoisesti saiturin trooppia että 
myös kommentoi tämä troopin avulla oman aikansa äärimmäisyyksiä omalaatuisesta ja 
persoonallisesta, moralistis-myöhäismodernistisesta perspektiivistä käsin. Mutta jotta 
voisin tarttua viimeksi mainittuun romaaniin kulttuuripoeettisella metodologiallani, 
joudun ensiksi analysoimaan myös kahta muuta kirjailijan kolmesta ensimmäisestä 

220 Kenttämarsalkan voi helposti nähdä muusta ihmiskunnasta eristyneenä ihmishirviönä, saiturina 
saitureiden joukossa – ja siten myös hän, ironisella tavalla, on pakotettu kantamaan länsimaisessa kult-
tuurissa juutalaisten niskaan vuosisatojen ajan sälytettyä diskursiivista ulkopuolisuuden ja toiseuden 
taakkaa.
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romaanista, esikoisromaania Lord of the Flies (1954) ja sitä seurannutta romaania The 
Inheritors (1955). Itse asiassa, kuten jatkossa osoitan, tulkinnallisesti tämä kolmikko 
muodostaa kirjailijan tuotannossa erottamattoman kokonaisuuden – tämän luvun 
pääasiallista tutkimuskohdetta, kuten vahvasti näyttää, ei edes voi ymmärtää tutustu-
matta sen edeltäjiin.

6.2 ”I am busy surviving”: The Inheritors ja 
kuolemankulttuurin inflaatio

Mikäli kenttämarsalkka von Reichenau olisi kohtalon oikusta selvinnyt kohtalokkaas-
ta sydänkohtauksen ja pakkolaskun yhdistelmästä tammikuussa 1942, hän olisi saatta-
nut olla vielä hengissä Goldingin kolmannen romaanin ilmestyessä. On tietenkin mah-
dotonta sanoa, olisiko kenttämarsalkka koskaan tullut tutustuneeksi tähän suosittuun 
teokseen – saati ymmärtänyt sitä merkitysyhteyttä, jonka Pincher Martin -romaanin 
kirjoittaja pyrki romaanin päähenkilö Christopher Hadley Martinin ja hänenlaistensa 
välille luomaan. Tämän romaanin kerronnan pääosan muodostaa haaksirikkoutuneen 
brittiupseerin yksinäinen selviytymiskamppailu kivisellä luodolla keskellä Pohjois-At-
lanttia. Sen hämmentävimmäksi juonenkäänteeksi paljastuu lopulta se, että hän itse 
asiassa on mahdollisesti jo kuollut hukkumalla pudottuaan veteen tuhoutuneesta aluk-
sestaan.221 Kokonaisuus vaikuttaa äkkiseltään varsin etäiseltä kenttämarsalkan elä-
mään, tekoihin ja edellä käsiteltyihin teemoihin nähden. Teoksessa luodaan kuitenkin 
sellainen kerronnallinen paradoksi, että oletettu alkuasetelma täytyy lukukokemuksen 
myötä arvioida radikaalisti uudelleen. Martin on nimenomaan julman aikansa kuva; 
hänen lopullinen liminaalitilansakin luonne määrittyy nimenomaan tämän seikan 
kautta.

Myös ihmislajin esihistoriaan sijoittuvassa teoksessa The Inheritors kuvataan murros-
ta ja senkin kokonaiskuva luodaan esittelemällä menetetty viattomuuden tila. Kuvattu 
vanha väki eli Neandertalin ihmisten idyllinen yhteisö on täydellisen vastakohtainen 
kaikelle sille, mitä ihmiskunta oli tehnyt itselleen vain vuosikymmen teoksen julkai-
semista aiemmin. Jo kertomuksen alkupuolella kertoja kuvaa sympaattisesti, joskin 
samalla alkeellisen tajunnan rajoitteet armotta paljastaen, miten tämä pieni yhteisö 
valmistelee kuolemansairaan jäsenensä haudan lepoon. Aluksi vanha väki kaivaa käsin 
ja luunpalasilla maapohjaa luolasta, jossa ruoan perässä vaeltava heimo on majaillut aina 
tiettyyn aikaan vuodesta. Se, mitä maan alta paljastuu, todistaa siitä, että heimo on 
käynyt paikalla jo lukemattomien sukupolvien ajan. Löydöt todistavat myös siitä, että 
heillä on, kaikkien ryhmän jäsenten sitä itsekään tiedostamatta, suorastaan orgaaninen 
yhteys esi-isiinsä:

221 Erityisen hyvä lähiluenta romaanin tapahtumista, ks. Pincher Martin -luku teoksesta Gregor & 
Kinkead-Weekes (2002), 99–137.
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They came on dry and scentless bones, bones so long divorced from life that they had no 
meaning to them and were tossed on one side, bones of the legs, rib-bones, the crushed 
and opened bones of a head. There were stones too, some with edges that would cut or 
points that would bore and these they used for a moment where they useful but did 
not keep. The dug earth grew into a pyramid by the hole and little avalanches of brown 
grains would run back as they lifted they lifted the new earth out by the handful. There 
were bones scattered over the pyramid. Liku played idly with the bones of the head. 
(Golding 1963, 89.)

Sylilapsen leikkiessä pääluilla – kuolevaisuuden kuva, joka viittaa sekä ironisesti että 
liikuttavasti Hamletin kuuluisaan Yorick -monologiin – muut saattavat työn päätök-
seen. Ehkäpä juuri henkisistä rajoitteistaan johtuen he eivät reflektoi sen kummemmin 
löytöjensä merkitystä keskenään. Nuori ja naiivi Lok, jonka kautta kerronta pääosin 
fokalisoidaan, tosin muistaa nyt kuolema tekevän Malin nuorempana ja vahvempana 
kaivamassa samanlaista kuoppaa samassa paikassa, mutta tämän muistikuvan merkitys 
jää hänelle vähintäänkin hämäräksi. Toisin kuin teoksen uudella väellä eli Cro Mag-
non -ihmisillä, jota edustava ryhmä pitää teoksessa hyvinkin tarkasti tiliä omasta ve-
risestä polustaan nykyhetkeen (vrt. Golding 1963, 231), vanhalla väellä ei ole järjestel-
mällisesti narrativisoitua kuvaa menneisyydestä. He eivät tarvitse sellaista käytännön 
elämässään, eivätkä myöskään osaa sellaista ainakaan kollektiivisesti, jokaiselle ryhmän 
jäsenelle selitettävällä tavalla muodostaa. 

Vanha väki on kuitenkin yksimielisen vakuuttunut yksilön arvosta osana yhteisöä, 
mikä ilmenee heidän kömpelöissä, mutta koskettavissa kuoleman siirtymäriiteissään. 
Ryhmän hengellinen johtaja, vanha naaras Fa kokoaa ryhmän yhteen, kunnioittaa 
kuolevaa muistopuheella – ”When Mal was strong he found much food” (ibid., 90) – 
ja suorittaa eräänlaisen armomurhan. Toverit asettavat vainajan lepäämään hautaan. 
Vainajalle, jota kuolleenakin kohdellaan hellävaraisesti kuin hänen sairastaessaan, 
tuodaan ruokaa ja joesta vettä. Ryhmä toistaa hartaasti Fan sanat: ”Eat, Mal, when you 
are hungry. […]. Drink when you are thirsty.” (Ibid., 90.) Vanha väki, selkeästi liikut-
tuneen tapahtuneesta, luo haudan umpeen ja vanha naaras päättää riitin viittaamal-
la heimon äitijumalaan: ”Oa has taken Mal into her belly.” (ibid., 90.) Tapahtuman 
tunteellista luonnetta on jo pohjustettu aiemmin Malin kommenteilla: ”Do not open 
my head and my bones. You would only taste weakness. […] Put me in the warm earth 
by the fire.” (Golding 1963, 87.) Vielä viimeisilläkin voimillaan heikkenevä Mal on 
keskittynyt muiden opastamiseen ja auttamiseen. Hän tietää hyvin omien kokemus-
tensa pohjalta, että vanhan väen tapana on syödä kuolleiden jäseniensä aivot ja luuydin 
– näin yksilö antaa vielä viimeisen, merkittävän lahjan alati ruokaa henkensä pitimiksi 
haalivalle keräilijäyhteisölle. Mutta koska Mal kuolee sairauteen, hän ei halua muiden 
vahingoittuvan. Kohtauksen sanoma on selvä. Vanha väki elää ja kuolee yhteisönsä 
vuoksi. Yhteisön ulkopuolella tämän lajin yksilöillä ei ole elämää. Kuten jopa nuori ja 
naiivi teoksen päähenkilö Lok oppii ymmärtämään, siteet heidän välillään ”were not 
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the ornament of life but its substance. If they broke, a man would die” (Golding 1963, 
78, vrt. myös sivu 93). Yksin yksilö kuolee; toisaalta jokainen kuolema on vakava yhtei-
söllinen isku. 

Teoksessa myöhemmin kuvatut mielenliikkeet vahvistavat, kuinka traumaattinen 
kuvattu repeämä on yhteisön tiukassa kudoksessa. Kyse ei kuitenkaan ole abstraktis-
ta filosofiasta, vaan kuolemanvakavasta arkitodellisuudesta. Vanhalle väelle jokaisen 
työpanos on merkittävä kokonaisuuden säilymisen kannalta. Fan kaltaisten poikkeus-
yksilöiden tehtävänä saattaa olla todellisuuden tulkitseminen ja työstäminen, mutta 
noin yleisesti ottaen vanhan väen jäsenten tulee yksinkertaisesti taata olemassaolon 
jatkuminen hyvin käytännöllisellä tasolla. Tästä syystä jo pelkkä kuoleman yleiskäsi-
te on vaikea. Mutta myös läheisen poismeno tuntuu käsittämättömältä, etenkin kun 
ryhmän jäseniä yhdistävät vahvat tunnesiteet. Yrittäessään myöhemmin ymmärtää, 
mitä yhden heidän toisen jäsenensä menettäminen tarkoittaa, vanha väki ”meditated 
formlessly the picture of no Ha. But Ha was with them. They knew his every inch and 
every expression, his individual scent, his wise and silent face” (Golding 1963, 68). 
Kuten parhaat viktoriaaniset kuoleman yhteisöllisen kohtaamisen sentimentaalisoi-
jat, Golding kuvaa koskettavasti kuoleman aiheuttaman tyhjiön ja siihen reagoimi-
sen kauneimpia piirteitä. Mutta kirjailija osoittaa selvästi myös sen, esimerkiksi viime 
luvussa käsitellystä Dickensistä poiketen, kuinka riittämätöntä koko toiminta on. Ha 
on tapettu, eikä vanha väki voi terapeuttisilla rituaaleillaan estää kuoleman ylivaltaa, 
veritekojen jatkumista. Todellisen maailman kansallissosialistien tavoin teoksen fiktii-
vinen uusi väki, joka alun perinkin aiheutti Malin ja Han kuoleman, toteuttaa kansan-
murhaa pienoiskoossa.

The Inheritors -teoksen maailmassa aika on ajanut vanhan väen ohitse. Sama pätee 
heidän ritualistiseen tapaansa kohdata kuolema. Uusi väki, kuten kertomuksen edetes-
sä paljastuu, on lähes joka suhteessa heitä kehittyneempiä. Heillä on paremmat aseet, 
kehittyneempi kieli ja selkeästi enemmän aivokapasiteettia oman tilanteensa ymmär-
tämiseen. Se, että he tulevat uuden ja vanhan väen kohtaamisen aikana tuhonneeksi 
ne, joita he pitävät vaarallisina olentoina, ”paholaisina” (Golding 1963, 227), ei aiheuta 
edeltäjien kollektiivista kuolemaa. 

Vanha väki, joka osaa toki puolustautua esimerkiksi hyeenoja vastaan, on lähes 
täysin kyvytön puolustautumaan suunnitelmallista pahantahtoisuutta vastaan – siitä 
yksinkertaisesta syystä, että inhimillisen pahantahtoisuuden toimintamekanismit ovat 
heille, ehkä ryhmän viisaimpia lukuun ottamatta, erittäin vaikeita edes ymmärtää. 
Kun uuden väen metsästäjä ampuu nuolella Lokia, tämä ei edes ymmärrä, mitä tapah-
tuu heidän lyhyen kasvokkaisen kohtaamisensa aikana:

Suddenly Lok understood that the man was holding the stick out to him but neither 
him nor Lok could reach across the river. He would have laughed if it were not for the 
echo of the screaming in his head. The stick began to grow shorter at both ends. Then it 
shot out to full length again.
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 The dead tree by Lok’s ear acquired a voice.
 ”Clop!”
 His ears twitched and he turned to the tree. By his face there had grown a twig: a twig 
that smelt of other, and of goose, and of the bitter berries that Lok’s stomach told him he 
must not eat. This twig had a white bone at the end. There were hooks in the bone and 
sticky brown stuff hung in the crooks. (Golding 1963, 106.)

Ongelma ei ole vain siinä, että ylipäätään jousen ja myrkytetyn nuolen sisältämä tappa-
va teknologia ylittää hänen käsityskykynsä. Vaikka Lok on juuri kuullut, miten uuden 
väen varastama Liku huutaa tuskissaan uuden väen leirissä, kokonaiskuva ei avaudu 
hänen yhteisöllisyyden ja yhteispelin kaiken muun edelle asettavan maailmankuvansa 
puitteissa. Hiukan myöhemmin hän kiskoo nuolen irti puusta ja kertoja toteaa: ”He 
had a confused idea that someone was trying to give him a present. He would have 
smiled across at the bone-faced man but no-one was visible there [.]” (Ibid., 111.) Aivan 
samalla tavoin kuin uusien ihmisten lintumaiset äänet (eli kompleksinen puhe, ibid., 
104), heidän kasvokkaisen kohtaamisen aikana paljastuneet, korkean luumaisen otsan 
ja pikkuruisien silmien määrittämät naamiomaiset kasvonsa sekä susimaiset hampaan-
sa (ibid., 173–174), myös Cro Magnon -ihmisten käytännön toiminta on vierasta Lo-
kille. Nämä tekijät eivät kuitenkaan saa häntä pitämään uutta väkeä uhkaavana toise-
utena. Hän kokee kokonaiskuvan huomioiden koskettavalla, hyvin traagisella tavalla 
sekä samanaikaista pelkoa ja kiinnostusta (ibid., 181) että myös kauhunsekaista yhteyt
tä ja rakkautta tähän toiseen ihmislajiin (ibid., 191, 198).

Kuten Charles Darwinin opetukset luonnonvalinnasta 1900-luvulla usein ymmär-
rettiin, selviytyminen (luonnossa) on kamppailu, jossa sopeutumis- tai oppimiskykyi-
simmät vievät voiton – kyseessä on kaikkien taistelu kaikkia vastaan. Vaikka Lokin 
yhteisö tapetaankin järjestelmällisesti, kertomuksen edetessä paljastuu, että vanha väki 
on joka tapauksessa kuolemassa sukupuuttoon (vrt. McCarron 1994, 13). Evolutii-
visessa kamppailussa heistä ei ole ylipäätäänkään vastusta kuumeisesti itseään eteen-
päin piiskaaville kilpailijoilleen. Menestyksellä on kuitenkin hintansa. Uuden väen 
sosiaalinen todellisuus, joka mahdollistaa suuremman yksilön liikkumavapauden ja 
yksilöllisyyden, on edeltäjiään ahdistuneempaa – ja vieläpä juuri tästä nimenomaisesta 
sosiaalisesta liikkumavapaudesta johtuen. Siihen liittyy myös vanhalle väelle tuntemat-
tomia, epämääräisiä pelkoja ja uhan tuntoja. Uusi väki on, kuten S. J Boyd on todennut, 
onnettomia, riitaisia, pelkojen vaivaamia ja murhanhimoisia. Kuten Martin kuoleman-
sa jälkeen, he ovat jo eläessäänkin eristettyjä saarelle, etenkin mentaalisesti:

They dispossess the people, wrench the land from them. Their whole attitude to the 
world and, to each other is inimical, violent and alienated. We discover them encamped 
on an island, guarding themselves with a natural moat against the world outside. […] 
[T]heir fallen state, their lack of innocence, makes them […] island people, cursed with 
a bunker or laager mentality, cut off by mistrust, fear and aggression from nature and 
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from one another. Among the new people each man is an island. (Boyd 1988, 35, kursiivi 
alkuperäinen.)

Vastakohtana vanhan väen kokonaisvaltaiselle ja aistikeskeiselle olemassaololle, ”[t]heir 
world is not a marvellous network of aliveness of which they are part, but a series of 
obstacles to be overcome in their struggle to get on, to make good, to survive, to advan-
ce” (Ibid., 33). Myös rajoittuneet Neandertalin ihmiset oppivat ymmärtämään tämän, 
ainakin tulokkaiden ulospäin huomaamattaan viestimänä tunnetilana. Havaintojensa 
pohjalta Fa selittää Lokille uuden väen luonnetta:

The new people are frightened. They stand and move like people who are frightened. 
They heave and sweat and watch the forest over their backs. But there is no danger in 
the forest. They are frightened of the air where there is nothing. (Golding 1963, 206, 
vrt. myös 209.)

Teoksessa viimeinen luku päästää lukijan kurkistamaan erään uuden väen ihmisen ta-
junnan sisään näiden matkatessa kohti uusia, tuntemattomia seutuja. Tuami, rohkea 
metsästäjä, pelkää ja kunnioittaa ryhmänsä johtajaa Marlania; hän puolittain uskoo 
johtajansa pelastaneen heidät suuresta vaarasta. Hän myös potee huonoa omaatuntoa 
vanhan väen tappamisesta. Samalla hän kuitenkin jo hioo luuveistään, vakaana tarkoi-
tuksenaan anastaa itselleen johtajuus ja Marlanin nainen, Vivani, itselleen. ”Not long 
now,” Tuami pohtii, ”when we are safe, I shall dare use the ivory-point” (Golding 1963, 
226). Kontrastina vanhalle väelle uuden väen parissa vallitsee sosiaalidarvinistinen il-
mapiiri. Kolkuttipa hänen omatuntonsa menneistä teoista tai ei, ryhmän jokainen ai-
kuinen jäsen kamppailee ulkoisten uhkien ohella myös toisiaan vastaan. Yksilöllisenä 
päämääränä on mahdollisimman suuri valta, parhaat varusteet, houkuttelevin paritte-
lukumppani (ibid., 223–233, vrt. myös 170–188). Teoksen tästä osasta löytyy myös se-
litys – ainakin kaikkein konkreettisimmalla tasolla – uutta väkeä hallitsevalle pelolle. 
Kuvattu ryhmä on pakosalla jouduttuaan konfliktiin oman heimonsa kanssa.

Yhteisön ja yksilön välisten jännitteiden – tai niiden fiktiivisen puutteen – kannalta 
on mielenkiintoista tarkastella sitä epäitsekkyyttä, jota Mal kuolemisellaan niin hyvin 
havainnollistaa, sekä sitä fiktiivistä vanhan väen kuolematietämystä, jonka varassa 
hänen viimeiset hetkensä sosiaalisesti jäsentyvät. Kuten tämän tutkielman varhaisem-
missa luvuissa olen osoittanut, modernisaation yhteydessä yksilön liikkuma-alan kasvu 
merkityksellistetään usein siten, että se eristää tätä yhteisöllisyydestä. Tämän voi nähdä 
toisaalta sekä yksilön toimintamahdollisuuksia vahvistavana, että tiettyjä ahdistavia, 
sosiaaliseen kiertoon liittyviä negatiivisia tuntoja lisäävänä. Sillä on myös vaikutuk-
sia siihen, millainen moraalikäsitys yksilön toimintaa säätelee. Ja mikä tärkeintä tässä 
luvussa analysoidun teoksen kannalta, tämänkaltaisen kehitysajattelun – siis kehityk-
sen sopeutumisena, ei laadullisena muutoksena – voi nähdä koskevan ylipäätään myös 
sen aikakauden kuolemankulttuuria, jossa Golding aloitteli kirjallista tuotantoaan. 
Toisin sanoen valitun teoksen maailmaa säätelevän periaatteen ohella eristäytymisen 
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ajatusta voidaan käyttää sen hahmottamiseen, millä tavoin moderni ihminen kohtaa 
elämänsä päättymisen. 

”More than any other manifestation,” toteaa Alan Warren Friedman teoksessaan 
Death and the Modernist Enterprise, ”narratives of death and dying reflect a culture’s 
symbolic and mythic truths” (Friedman 1995, 5). Myös 1900-luvulla on omat myyttin-
sä. Analysoidessaan kyseisen vuosisadan kuolemankulttuurin ja modernismin välisiä 
suhteita Friedman osoittaa, kuinka erityisesti kirjallisuuden voi nähdä keskeisenä aluee-
na, jossa moderneja myyttejä tuotetaan, testataan, ja kierrätetään. Edellä olen käsitel-
lyt tätä toimintaa varhaisempina aikakausina ja varhaisemmissa kirjallisuuden tyyli-
suuntauksissa. Vastaavasti myös 1900-luvun maailmaa koskevat yleiset uskomukset on 
helposti löydettävissä angloamerikkalaista kirjallisuuden kenttää vuosisadan alkupuo-
lella dominoineesta modernismista, jonka piiriin myös Goldingin myöhäisenä suunta-
uksen edustajana voidaan lukea. Nämä friedmanilaiset ”modernit myytit” kuitenkin 
poikkeavat huomattavasti entisistä siinä, että ne ovat entistä lohduttomampia. Fried-
man on itse asiassa esittänyt, että modernistinen kirjallisuus kokonaisuudessaan heijas-
telee 1900-luvun kuolemakielteistä ilmapiiriä ja kuolemaa koskevien, yksityiselämää 
merkityksellisesti tai koherentisti jäsentävien diskurssien puutetta. Hän nimeää moder-
nistisen kuoleman lohduttomaksi ja sosiaalisesti eristyneeksi ”likaiseksi kuolemaksi” 
(dirty death), modernille 1900-luvun mielenlaadulle tyypillisen kuolemakäsityksen 
tyylilajilliseksi vastineeksi (korkea)kirjallisuudessa. Kuuluisimmaksi esimerkiksi likai-
sesta kuolemasta Friedman nimeää Hemingwayn novellin ‘The Snows of Kilimanja-
ro’ (1936), jonka päähenkilö menehtyy hitaasti kuolioon miehekkäästi juopotellen, 
äristen ja vaimoaan pilkaten, kaipaamatta sääliä tai läheisyyttä. The Inheritors -romaa-
nia mukaillen voisi taas todeta lisäten edelliseen aikaperspektiivin, että modernismin 
kuvaamassa pirstoutuneessa, entistä vaativammassa maailmassa edellisen vuosisadan 
tapa elää on yhtä vanhanaikainen ja riittämätön, kuin heidän tapansa kuolla – valitet-
tavasti, kuten kuvattu ”uuden ja vanhan väen” erottavan kehitys teoksessa arvotetaan.

Mikä sitten oli muuttunut? Kuten Friedman toteaa, pohjimmiltaan satunnaisesta ja 
moni-ilmeisestä luonteestaan huolimatta kuolema narrativisoitiin ennen modernismin 
synnyttänyttä aikakautta siten, että se vaikutti pitkään liikkumattomalta, järjestävältä 
prinsiipiltä. Tällainen merkityksen kiinnittävä perusta antoi rakenteellisen muodon 
esteettisille ja moraalisille merkityksille, samalla kun se toimi näitä merkityksiä vahvis-
tavana voimana. 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa tuotettiin kuiten-
kin uudenlaisia, entisestä radikaalisti poikkeavia paradigmoja sille, miten ihminen ja 
maailmankaikkeus, sekä näiden välinen suhde, on ymmärrettävissä. Marx, Darwin, 
Nietzsche, ja hieman myöhemmin Einstein, Freud ja antropologin kehitykseen keskei-
sesti vaikuttanut Arnold van Gennep – näiden merkittävien tahojen vaikutus yleisiin 
ajattelutapoihin heijastui väistämättä myös siihen, miten kuolema merkityksellistet-
tiin. Fysiikan, antropologian, ja psykoanalyysin alueella tapahtunut uudelleenorientaa-
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tio tuotti ne kulttuuriset ja historialliset viitekehykset, joiden puitteissa modernismille 
tyypillinen kuolema likainen kuolema, mahdollistui. (Friedman 1995, 5–7.)222

Valistusajalta periytyvä usko kehitykseen ja siihen, että ymmärryksemme elämän ja 
kuoleman luonteesta voisi olla ratkaisevaa, säilytti puhuttelevuutensa aina 1800-luvun 
viimeisiin vuosikymmeniin saakka (tämä ajatus on selkeästi luettavissa esimerkiksi 
viime luvussa analysoimastani Dickensin tuotannosta). Vastakohtana tieteen ja uskon-
non vastakohtaistaville, kehitysuskoa seuranneille näkemyksille tässä viitekehykses-
sä uskonto ja newtonilaisesti ymmärretty, harmonista kosmosta kuvaava tiede olivat 
toisiaan täydentäviä. 1900-luvulle tultaessa muuttunut tiedekäsitys poikkesi kaikkein 
radikaaleimmin entisestä siinä, että se kyseenalaisti uskon tiedettävissä ja ymmärrettä-
vissä olevaan, äärelliseen maailmankaikkeuteen. Sekä tieteellistä että kaunokirjallisuu-
den tuottamista ja vastaanottamista koskeva ymmärrys muuttui. Tietämisen luontee-
seen liittyi nyt erottamattomasti oma asema ja tarkastelupositio; oli olemassa asioita, 
joita ei voi tietää; ja jopa se, minkä tiedämme, on monessa suhteessa itsensä kanssa 
ristiriidassa. (Friedman 1995, 7–10.) Einsteinin jälkeen tieteellisen tiedon ontologinen 
status on ollut jatkuvasti hyökkäyksen kohteena. Kokeellinen data ei enää niinkään 
esitä todellista maailmaa, vaan suhteita tutkijan, välineistön ja kulttuurisen kontekstin 
välillä. Itse asiassa, ”[s]cience and aesthetics has become complementary, with anthro-
pologists, historians, biographers, and theoretical scientists often sounding like poets, 
philosophers, or literary theorists” (Friedman 1995, 11). 

Kuten elämää ja maailmaa koskeva tieto, myös kuolemaa koskeva tieto kriisiytyi 
tieteessä ja etenkin taiteessa. Einstein julkaisi suhteellisuusteoreettisen tutkimuksensa 
1905. Arnold von Gennep julkaisi klassisen antropologisen tutkielmansa siirtymäriiteis-
tä vuonna 1909. Ajatus universaaleista sosiaalisten rakenteiden ja merkitysten pohjalla 
vaikuttavista siirtymäriiteistä – jotka niin hyvin havainnollistuvat juuri kuolemisen 
yhteydessä – kyseenalaisti viktoriaanisten antropologien hellimän ajatuksen länsi-
maisesta kulttuurista ”kulttuurievoluution” huippuna. Kuten Einstein, van Gennep 
häivytti paikalliset kulttuurierot universaalin kolmivaiheisen mallinsa (preliminaali-
set eroriitit, liminaaliset siirtymäriitit ja postliminaaliset yhdistämisriitit) nimissä ja 
tuhosi samalla pohjan kulttuurisista hierarkioista. (Friedman 1995, 13–14.)223 Freud 

222 Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen paradigmanvaihdos 1900-luvun mittaan; kuten Fried-
man toteaa, vastareaktiona Einsteinin, van Gennepin ja Freudin ajatuksille syntyi joukko toisiinsa kyt-
köksissä olevia kulttuurisia ja tieteellisiä liikkeitä: kvanttimekaniikan keksiminen johti kaaosteoriaan, 
antropologi Clifford Geertzin viitoittamaan kulttuurintutkimukseen, jälki-freudilaiseen psykoana-
lyysiin ja kaunokirjallisuuden puolella postmodernismiin. Kuten modernismi vastusti viktoriaanisia 
paradigmoja, tämä uusi tapa hahmottaa ihmistä, maailmaa ja kuolemaa vastusti modernismin parissa 
hyödynnettyjä ideoita ja näkemyksiä. (Friedman 1995, 7). Näitä postmoderneja teemoja käsittelen Don 
DeLillon yhteydessä seuraavassa luvussa; oma metodologianikin perustuu lisäksi viimeksi mainittujen 
ajattelijoiden vaikutukseen kirjallisuustieteessä.
223 Golding tunsi hyvin van Gennepin ajatukset; tästä juontuu vuonna 1980 julkaistun, englantilaista 
luokkayhteiskuntaa suomivan Rites of Passage -kasvuromaanin moraalista kasvua ja laajentunutta 
suhteellisuudentajua kuvaava nimi (kyseessä on kirjailijan pääteoksiksikin lanseeratun meritrilogian 
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jakoi van Gennepin essentialistisen näkemyksen kuolemasta ja näkemyksen elämäs-
tä sarjana vaiheita. Freudin ajatukset alitajuisesta kuoleman kieltämisestä ja toisaalta 
kuolemanvietistä, kuten van Gennepin siirtymäriitit ja Einsteinin ajatukset suhteelli-
suudesta, hyökkäsivät kategorista ajattelua vastaan. Vakiinnuttamalla essentialistisen 
ja arkkityyppisen ajatuksen siitä, että on olemassa objektiivinen, joskin ei välttämättä 
havaittavissa oleva todellisuus, edellä mainittu kolmikko kaatoi hierarkkiset oppositiot 
sivistyneen ja sivistymättömän, tieteen ja uskonnon, kehittyneen nykyisyyden ja ”primi-
tiivisen” menneisyyden, historian ja myytin sekä myös säännellysti kohdatun kuoleman 
ja muiden riittien välillä. Silti heidän saavutuksensa, samoin kuin myös kyvyttömyy-
tensä sovittaa nämä essentialistiset ideat ja konkreettinen, prosessinomainen historia 
toisiinsa, mullistivat ajattelutapamme. Niiden provosoima jatkuva, ristiriitainen väitte-
ly, auttoi myös synnyttämään modernismin. (Friedman 1995, 14–16.) 

Ajattelutapojen mullistus mullisti myös taiteen tyylikeinoja. Modernistit on pitkään, 
ja varsin osuvasti, paikannettu 1800- ja 1900-lukujen vaihteen luonnontieteilijöiden, 
antropologien, psykoanalyytikkojen ja historioitsijoiden popularisoitujen ajatusten ja 
väärintulkintojen yhteyteen. Kuten Friedman toteaa, suuntauksen edustajat ”trans-
muted Marx, Darwin, Einstein, and Freud into literary currency” (Friedman 1995, 
17). Modernismille ylipäätään (ja selkeästi myös analysoimilleni Goldingin teoksille) 
ominaiset tyylipiirteet, kuten aikatasojen sekoittaminen, vapaan tajunnanvirran kuvai-
lu, avoimet loput, freudilainen sivistyksen ”primitiivisten juurien etsintä” ja esimerkiksi 
pysyvän egon kyseenlaistamisen tematiikka ovat helposti jäljitettävissä kirjallisuusins-
tituution ulkopuolisiin vaikutteisiin. Kuten Einstein, van Gennep ja Freud, moder-
nististen teosten kertojat etsivät (turhaan) epistemologista varmuutta maailmassa, 
jonka osaset eivät enää ole yhteensopivia. Ulkoisen todellisuuden ontologista status-
ta ei kyseenalaisteta, mutta sen ymmärtämiseksi ei tarjoudu välineitä. Siispä moder-
nistiset kertojat ajautuvat hämmennyksen tilaan, joko kuvatessaan oman kerrontansa 
kautta suodatettuja tapahtumia – tai jopa itse luomiaan tapahtumia, kuten esimerkiksi 
mahdollisesti jo kuollut Pincher Martin -romaanin kuollut päähenkilö tekee kertomal-
la itselleen tarinaa erilaisista pienellä luodolla kohdatuista vastoinkäymisistä ja niiden 
voittamisesta hengissä selviytyen. Sen jälkeen, kun Martin on romaanin loppupuolella 
pakotettu tiedostamaan kokemusmaailmansa kiistattoman epäkoherenttiuden, hän 
joutuu tyrmistyksen aiheuttamasta shokista herättyään toteamaan: 

This side of the gap is different from the other. It’s like when you’ve finished a lights 
rehearsal and they cut. Then where there was bright, solid scenery is now only painted 
stuff, grey under the pilot light. It’s like chess. You’ve got an exultant attack moving but 
overlooked a check and now the game is a fight. And you’re tied down. (P, 169.)

ensimmäinen osa). Myös suhteellisuusteoriaan liittyen on tehtävä lyhyt havainto. Kirjailija tulkitsi 
suhteellisuusteorian myös moraalisten valintojen kannalta, omaa aikakauttaan kuvaavana, eettistä 
havaintoa negatiivisuuden kautta kuvaavana prinsiippinä: ”We have discovered that there are black 
holes out there because we have Hiroshima and Belsen here: we have made black holes in here and then 
discovered them in there.” Teoksessa Haffenden (1985), 116.
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”And you’re tied down.” Osuvasti Goldingin fiktiivisen kuolijan havainto todistaa 
hänen pitkään jatkuneesta itsepetoksestaan kuoleman suhteen, ei tämän tiedon epä-
luotettavuudesta ylipäätään. Ja yhtä osuvasti, etenkin kirjoitusajankohdan kuoleman-
kulttuurille, Martin on lopulta tietonsa kanssa täysin yksin. Lopullisesti paljastuessaan 
hänen itsepetoksensa itse asiassa osoittaa, kuinka yksin kuollut, itse luomassaan an-
keassa todellisuudessa sinnittelevä Martin itse asiassa onkaan. Osuma torpedosta on 
pyyhkäissyt hänet Atlantin autiuteen, ulos sodanaikaisesta sotilasyhteisöstä ja ylipää-
tään ihmiskunnasta. Yksitoista sivua edellisen lainauksen jälkeen Martin huutaakin 
autiuteen itsesäälin vallassa: ”I am so alone. I am so alone.” (Ibid., 181, kursiivi alku-
peräinen.) Kertoja jatkaa hänen ajatustensa kuvailua: ”Now there is no hope. There is 
nothing. If they would only look at me, or speak – if I could only be part of something 
–” (ibid., 181–182). Tämä ei ole enää pelkkää maantieteellistä eristäytymistä – tieten-
kään, se on luonteeltaan eksistentiaalista.

Yksinäisyyden, etenkin urbaanin sellaisen, voi nähdä keskeisenä modernismis-
sa kerta toisensa jälkeen toistuvana teemana. Tämä ei kuitenkaan liity vain pohjim-
miltaan abstrakteihin todellisuutta ja ihmisyyttä koskeviin havaintomuutoksiin. 
1900-luvulle tultaessa ei vain tiede, vaan myös sosiaalinen todellisuus oli muuttunut 
radikaalisti viktoriaanisesta vastaavasta. Kuten läheisensä menettänyt brittisosiologi 
Geoffrey Gorer totesi vain vuotta ennen Pincher Martin -romaanin ilmestymistä, sekä 
kuolemisesta itsestään että läheisten menetyksen suremisesta oli tullut angloamerikka-
laisessa kulttuuripiirissä äärimmäisen yksityistä toimintaa, suorastaan masturbaatioon 
verrattavissa oleva häpeällinen akti. Myös Friedman viittaa siihen viime vuosisadan 
maallistumis-, kaupungistumis- ja medikalisoitumiskehitykseen, jossa luonnollinen 
kuolema siivottiin arjesta sairaaloihin ja siten eroon ihmisten kokemustodellisuudes-
ta.224 Hän kirjoittaa: 

Epistemological and religious incertitude help explain modernism’s turn from stable 
rituals associated with Victorian dying. Modern novels are replete with characters of 
uncertain mortal (and moral) status, ”grave” voices, revenants. No longer natural and 
culturally acceptable, fictional death becomes attenuated, denied, or horrific: initiatory 
or evaded rather than climatic. Subverting suspense, modern novels became circular 
and self-reflexive, returning repeatedly and ultimately to terminal events they rarely 
confront or transcend. (Friedman 1995, 18.)

Mielenkiintoiseksi Friedmanin modernismin yleistä esitystapaa ja siihen liittyvää 
kuolematietämyksen muuttunutta teoreettista luonnetta koskevan huomiot tekee-
kin se, että niissä huomioidaan myös se radikaali kuolemankulttuurin muutos, johon 
angloamerikkalainen kulttuuripiiri oli sukeltanut. Kuolemankulttuurin sosiaaliset 

224 Mainittu Gorerin huomio muodostaa hänen sosiologisen artikkelinsa pääväittämän. Artikkelia 
’The Pornography of Death’ (1955) pidetään nykyään yleisesti modernin kuolemankulttuurin (proble-
matisoivan) tutkimuksen lähtölaukauksena. Olen käsitellyt tätä artikkelia ja ylipäätään 1900-luvulla 
kuolemaan liitettyjä tabuja toisaalla tarkemmin. Ks. Friedman 1995, 26, sekä Kallionsivu 2003.
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muutokset eivät kuitenkaan selitä tyhjentävästi Pincher Martin -teoksen omalaatuista 
kokonaisuutta (sen enempää kuin se selittää, miksi The Inheritors -teoksessa kuvataan 
Neandertalin ihmisten kuolemarituaaleja), sillä Golding ei ollut alkupään tuotannos-
saan erityisen kiinnostunut kuolemisesta tai siihen liittyvistä käytänteistä sinällään 
– vaan tappamisesta, moraalittomuudesta ja ihmisten välisten siteiden katkeamisesta. 
Mutta toisaalta, tappamisellakin on tärkeä osuutensa sekä modernismin että sen luo-
neen sosiaalisen todellisuuden ominaispiirteissä. Kuten Friedman toteaa, sekä taistelu-
kentillä että sairasvuoteiden ääressä, sosiaalisissa käytänteissä ja kaunokirjallisuudessa 
”death’s process shifted from Victorian aestheticization (the death of Little Nell) to de-
caying material ([…]Hemingway’s ‘Snows of Kilimanjaro’): the beautiful death became 
the elided or the dirty death” (Friedman 1995, 21). Miksi?

Edellä viittasin siihen, miten The Inheritors -romaanin maailmassa vanha väki ei enää 
voi terapeuttisilla rituaaleillaan estää kuoleman ylivaltaa, koska heille tuttu luonnol-
linen kuolema on vaihtunut hallitsemattomiksi veriteoiksi. Vastaavasti jäykän mahti-
pontinen viktoriaaninen kuolemankulttuuri ei pystynyt enää tarjoamaan terapeuttisia 
välineitä ensimmäisen maailmansodan traumatisoimille, massakuoleman lannistamil-
le, sureville englantilaisille. Ensimmäinen maailmansota aiheutti perustavanlaatuisen 
muutoksen länsimaisissa ja etenkin brittiläisissä kuolemaa koskevissa asenteissa. Vikto-
riaaniselle aikakaudelle tyypillinen, hidas ja ylevä kuoleman ajatuksen ja rituaalien 
parissa viipyily muuttui massakuoleman aikakaudella sietämättömäksi. Mahtiponti-
nen kuolemankulttuuri oli muuttunut häiritseväksi eikä vastannut raadollista todelli-
suutta. Ensimmäinen maailmansota, kaikessa mittavuudessaan ja järjettömässä massa-
tuhossaan, yksinkertaisesti kielsi yksilön elämän ja kuoleman arvon. (Vrt. Friedman 
1995, Jalland 1999, 358–381, ja erit. Fussell 1975.) Kuten Dickens-luvussa kriittiseltä 
kannalta osoitin, aiemmin tämä yksilön arvon korostaminen oli ollut vähintäänkin 
yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi, kuin rituaalien kristillinen elementti. Samaan aikaan 
kun siviilien elämän päättyminen alkoi yhä useammin olla lääketieteen ammattilaisten 
hallitsema, sairaaloihin eristetty kliininen tapahtuma, sotilaskuolema alkoi muuttua 
yhä ennustettavammaksi ja yleisemmäksi – ensin ensimmäisen maailmansodan takia 
ja pian myös (Goldingin tuotantoon tarkemmin liittyen) toisen. 

Näin olemme päässeet tilanteeseen, jossa Neandertalin ihmisten kiinteän yhteisön 
tapa kunnioittaa kollektiivisesti vainajiaan paljastuu kaunokirjalliseksi strategiaksi, 
jonka tehtävänä ei ole yhteisöllisyyden voiman glorifiointi kaikkein pahimmankin 
edessä. Golding kuvaa näitä koskettavia rituaaleja, koska hän pyrkii esittämään moder-
nin eristäytymisen ja epävarmuuden tuntoja kontrastin kautta, retorisen peilikuvan, 
vastakohdan vahvistamana. The Inheritors -romaanin kuolema on lopulta yhtä julma 
kuin sen yliälykkäät aiheuttajatkin. Se ei johda mihinkään hyvään, vaan väijyy vanhaa 
väkeä kaikkialla alituisena ja vanhalle väelle osittain selittämättömänä uhkana; vuoren-
jyrkänteillä, metsissä, aukioilla. Vastaavasti henkisessä ympäristössä, joka kieltää kuole-
man perinteiset merkitykset sekä tieteen, arjen että kansakuntien välisten konfliktien 
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tasolla, ”[m]odernist fictional death, no longer tragic and consummatory, the ultima-
te and timely form of closure, became unpredictable, incoherent, often initiatory and 
pervasive” (Friedman 1995, 23–24). Kuten Friedman analyyseissään osoittaa, moder-
nismi sivuuttaa kuolemisen prosessin esimerkiksi Woolfin tuotannossa; vaihtoehtoi-
sesti se vääristää kuoleman epäluotettavan muistin kautta kuten Conradilla; toisaal-
ta kuolema saatetaan palauttaa tylysti sen materiaalisuuteen kuten Hemingwaylla; 
kuolema voidaan myös siirtää taustalle etualaistamalla siihen liittyvät seksuaalisuu-
den ja itsetuhoisuuden vietit kuten Lawrencella. Toisaalta modernistinen kirjallisuus 
väistelee parhaansa mukaan kuolemaa jopa siitä suoraan puhuttaessa, kuten Joycen 
vuonna 1914 ilmestyneessä Dubliners-novellikokoelmassa julkaistu ‘The Dead’ -novelli 
tekee. Sitä voidaan myös halventaa parodioimalla kuoleman yhteisöllisiä rituaaleja ja 
niihin osallistuvia, kuten Faulknerin As I Lay Dying vuodelta 1930 tekee. Friedmanin 
analysoimien teosten ja strategioiden ohella voisin lisätä, että modernistisissa teoksissa 
kuolema saatetaan ylipäätään merkityksellistää fiktiolle vastakohtaiseksi assosioimalla 
elämässä ja merkityksessä kiinni pinnistelyn tarinankerronnan jatkuvuuteen – osuva 
strategia aikana, jolloin kuolemaa kuvataan suurimmaksi mahdolliseksi tabuksi, kielle-
tyksi ja väistellyksi puheenaiheeksi (vrt. esim. Ariès 1975, 85–107). Tähän viimeksi 
mainittuun sarjaan kuuluvat erityisesti Beckettin vuonna 1951 (englanniksi julkais-
tu) Malone Dies, Flann O’Brienin metafiktiivinen The Third Policeman (kirjoitettu 
1939–1940, julkaistu 1967) ja ohittamattomana esimerkkinä myös Pincher Martin. 
Viimeksi mainitun voi lukea siten, että teoksen päähenkilö luo itselleen kuudeksi 
päiväksi olemassaolon edellytykset. Autio kivisaari keskellä vihamielisen valtameren 
autiutta näyttää syntyneen irronneen hampaansa muistosta. Seitsemäntenä päivänä 
luomiskertomuksen nurin niskoin kääntänyt narratiivi päättyy, mahdollisesti silkan 
tyhjyyden paineessa tai sitten – naturalistisemmin – hukkuvan päähenkilön biologi-
sen tajunnan viimeisten rippeiden sammuessa. Joka tapauksessa Martinin vähemmän 
jumalainen luomisvoima, elämää kaikin keinoin jatkava mielikuvitus ehtyy. Mutta 
ennen tätä ehtymistä hän on pakotettu tuottamaan loputonta yksinpuhelua: 

I am busy surviving. I am netting down this rock with names and taming it. Some people 
would be incapable of understanding the importance of that. What is given a name is 
given a seal, a chain. If this rock tries to adapt me to its ways I will refuse and adapt it to 
mine. I will impose my routine on it, my geography. I will tie it down with names. If it 
tries to annihilate me with blotting-paper, then I will speak in where my words resound 
and significant sounds assure me of my own identity. I will trap rainwater and add it to 
this pool. I will use my brain as a delicate machine-tool to produce the results I want. 
Comfort. Safety. Rescue. (P, 86–87.)

Käsiteltiinpä kuolemaa tavalla tai toisella, modernismin tyylipalettia yhdistävänä teki-
jänä on se, että tukahdutettuna ja riittämättömästi kuvattuna kuolema on itse asiassa 
salaisesti läsnä kaikkialla – kuten edellisessä vertauksessa, minkä teoksen loppurat-
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kaisun tunteva lukija tiedostaa kaikesta tästä näennäisoptimistisesta puuhakkuudesta 
huolimatta. 

Myös The Inheritors on, edellisiin liittyen, kuolemakokemukseltaan ennen kaikkea 
moderni, modernistinen. Koska maailma kuuluu nyt aivan uudella, negatiivisella tapaa 
inhimillisille Cro Magnon -ihmisille, on kuolemakin uudenlainen uhka kuolemasta 
tarkasti erilleen rajatulle identiteetille. Koska kaikki positiivisesti arvotettu palautuu 
omakohtaiseen olemassaoloon, on oma kuolema yhteisöstä eristetylle tai yhteisössä 
toisia vastaan kamppailevalle lopullinen tappio. Sen välttääkseen, tai sitä tuottaak-
seen, on esimerkiksi uusiin ihmisiin kuuluvan, päällikkönsä murhaa hautovan Tuamin 
esitettävä kuuliaisuuden naamiota Marlanille. Tähän Goldingin käsittelemään ”tappa-
jien yksinäisyyteen” liittyen tarkastelen seuraavaksi naamioiden tematiikkaa Lord of 
the Flies -romaanissa.

6.3 Lord of the Flies, moderni barbaria ja modernistiset allegoriat

Golding näyttää ottaneen vakavasti monien aikalaistensa punnitseman, modernismin 
synnyttäneisiin virtauksiin liittyvän ajatuksen inhimillisen kehityksen valheellisuu-
desta. Se määrää koko hänen alkupään tuotantonsa kirjallisen strategian. The Inheritors 
on H. G. Wellsin novellin ‘The Grisly Folk’ (1921) käänteiskertomus; teoksen alussa 
myös lainataan Wellsin vuonna 1951 julkaisemassa teoksessa The Outline of History 
esitettyä ”paleorasistista” formulointia. Osoittaessaan, miten vastapuolen lapsia varas-
televat ja moraalittomat ihmiset ovatkin Cro Magnon -ihmisiä eikä Neandertalin ih-
misiä, Golding kirjoittaa novellin tahallisesti uudelleen – kääntäen samalla wells’läisen 
kehitysuskon järjestelmällisesti päälaelleen. Vastaavasti The Lord of the Flies kirjoittaa 
uudelleen R. M. Ballantynen poikien seikkailukertomuksen The Coral Island (1858). 
Siinä missä brittien ylemmyydentuntoa uhkuvassa viktoriaanisessa kertomuksessa 
joukko englantilaisia poikia päihittää heitä uhkaavat, kannibalistiset villit ylivertaisel-
la sivistyksellään ja älykkyydellään, Lord of the Flies kuvaa samanlaisella innokkuudella 
saarella elämäänsä aloittelevien brittipoikien vajoamista barbariaan ja lopulta verite-
koihin.225 Siinä missä The Coral Island -seikkailukertomuksen keskeisimpänä subteks-
tinä on koloniaalisten diskurssien läpäisemä, ensimmäinen englanninkielinen romaani 
Robinson Crusoe (1719), Pincher Martin osoittaa kolmikon viimeisenä jäsenenä kysei-

225 Lord of the Flies -romaania koskevaa tutkimusta on tuotettu niin paljon, että niiden läpikäymises-
tä saisi aikaiseksi oman tutkimusaiheensa. Hyvänä, tasapainoisena johdatuksena teokseen ja muuhun-
kin kirjailijan tuotantoon sekä ajatteluun (julkaisuajankohtaan saakka) toimii kuitenkin esimerkiksi 
Nelson (1963). Hyvänä johdatuksena kaikkiin tässä analyysiluvussa käsiteltyihin kirjailijan alkupään 
teoksiin toimii myös Babb (1970). Tässä analyysiluvussa en käsittele Goldingin loppupään tuotantoa, 
sillä 1960- ja 1970-lukujen aikana hän siirtyy pahuuden ja modernisaatioin ongelmista käsittelemään 
enemmän englantilaista luokkayhteiskuntaa ja tyyli muuttuu entistä kevyemmäksi, leikittelevämmäksi. 
Näitä piirteitä voi alkupään (myöhäis)modernismin sijasta pitää jo jossakin määrin postmodernismina. 
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sen Daniel Defoen teoksen yksilöoptimismin riittämättömäksi. Christopher Hadley 
Martin, haaksirikkoinen Crusoen tapaan, ei kykene ottamaan ympäristöään haltuun-
sa – semminkin, kun eristetty kallioluoto on alun alkaenkin pelkkä hänen solipsisti-
sen olemassaolonsa epätoivoinen projektio. Individualismi ja ylipäätään yksilön kyky 
hallita ympäristöään omalla erillisellä älykkyydellään sekä omien henkilökohtaisten 
motiiviensa ohjaamana ei ole Goldingilla kehitystä. Se on omalla tavallaan arvotettu 
taantumaksi.

Mistä moinen pessimismi ja peittelemätön inho egoismia tai ylipäätään yksilön 
etualaistavaa ajattelua kohtaan? Kuten John Carey osoittaa mainiossa (ja tällä hetkellä 
myös ainoassa) Goldingin elämäkerrassa William Golding: The Man Who Wrote Lord 
of the Flies (2010), kirjailija oli yksityishenkilönä sekä hyvin uskonnollinen että myös 
skeptinen ihmisluontoa ja sen eettisiä voimavaroja kohtaan. Tämä sosiaalikonservatii-
vinen eetos sai hänet toisaalta sekä suhtautumaan kasvavan varauksellisesti kaikenlai-
siin poliittisiin ideologioihin että myös keskitti kirjailijan huomion sellaisiin kulttuu-
risiin symboleihin, ilmiöihin ja käytänteisiin, jotka käsittelivät yksilön ja kuoleman 
välistä jännitettä – kuten vaikkapa egyptiläistä kuolemankulttuuriin ja (hänen tulkin-
nassaan) egon transsendoinnista kertoviin pyhimyselämäkertoihin. Samalla kuitenkin 
kirjailija oli myös hyvin kiinnostunut tieteellisestä maailmankuvasta ja oli taipuvai-
nen tulkitsemaan todellisuutta nimenomaan tavalla, jossa uskonnollisuus monissa 
muodoissaan näyttäytyi kuitenkin aina ensisijaisesti todellisuuden lainalaisuuksien 
runollisina tulkintoina eikä niinkään kirjaimellisina totuuksina. Goldingin tuotantoa 
ei voikaan perustellusti lukea yksioikoisesti uskonnollisena vastareaktiona modernisoi-
tumispaineisiin ja perinteisempien, koherenttien maailmankuvien kokemaan tap pioon 
– pikemminkin kirjailija eläytyy suorastaan henkilökohtaisesti teoksissaan niihin 
moraalisiin ristipaineisiin ja todellisuuden selittämistä koskeviin sokeisiin pisteisiin, 
jotka niin keskeisesti hänen elämänsä vuosisataa määrittävät.

Kuvaavaa on, että tässä luvussa analysoidusta Pincher Martin -teoksesta hän totesi 
sen olevan lähes omaelämäkerrallinen. Tämä on hyvin tietoinen strategia, sillä romaa-
nin päähenkilö on siviiliammatiltaan näyttelijä siinä missä Golding oli innokas harras-
telijanäyttelijä; kummankin tie vie sota-aikaan laivaston palvelukseen reservin upsee-
rina; he pelaavat intohimoisesti shakkia ja Christopher Hadley Martinilla kuvataan 
olevan jopa samanlainen arpi reidessään kuin sotatoimissa haavoittuneella Goldingilla. 
Kirjailija, joka varhaisissa julkaisemattomissa kirjoituksissaan leikitteli usein erilai-
silla omaa persoonaansa halventavilla, fiktiivisillä toisinnoilla, analysoi myös Chris-
topherin kautta itsessään ongelmalliseksi kokemaansa himoa, ahneutta, egoismia, 
julmuutta ja kunnianhimoa. Alkoholismiin ja vihanpurkauksiin taipuvainen Golding 
näyttää käsitelleen teoksessa kuvatussa kolmiodraamassa omia elämänkokemuksi-
aan ja naisvihaansa. (Carey 2010, 130–148, 190–205.) Toisin kuin täysin takaumien 
kautta moraalittomaksi ja itsekkääksi öykkäriksi kuvattu Christopher, kirjailija itse ei 
sentään kuitenkaan toki ollut esimerkiksi raiskaaja ja murhamies (saati The Inheritors 
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-romaanin uuden väen tapaan kannibaali). Tarkoituksellinen samastuminen, oman 
persoonan aineksien käyttäminen taiteellisen kokonaisuuden rakennusaineina perus-
tui itsessä havaituille impulsseille; Golding ei halua kirjailijana saarnata, sillä hänen 
töissään kokemuksellinen viisaus kumpuaa intuitiivisesta introspektiosta. Tämän 
pohjalta voidaan ymmärtää myös miehen pääsääntöinen haluttomuus asettua kuului-
sanakaan, Lord of the Flies -romaanin julkaisemisen jälkeen minkään yksittäisen yhteis-
kunnallisen asian ajajaksi. Ihmisenä hän tuomitsi ennen kaikkea itsensä. Näkijänä hän 
etsi tietämisen sijaan. Paljolti tästä syystä se uskonnollinen viitekehys, joka on usein 
piilotettu alkupään teosten syvärakenteeseen, on kaikkea muuta kuin päälle liimat-
tu. Sen tehtävä on hermeneuttinen. Ja tämä hermeneuttisuus ponnistaa kaiken aikaa 
henkilökohtaisesta kohti universaalia, erityisestä kohti yleistä. Pohjimmiltaan Golding 
ei nimittäin kuitenkaan näyttänyt tuottavan henkilökohtaista itseterapiaa, vaan histo-
riallista. Teoksissa etsitään poispääsyä siitä olosuhteiden muodostamasta häkistä – tai 
kammiosta –, johon kirjailija näkee itsensä ja aikalaisten päätyneen vangiksi.226

Edellä olen käsitellyt sekä kuolemankulttuurin radikaalia inflaatiota, sen katoa-
mista sosiaalisen todellisuuden hämärimmille raja-alueille, että ylipäätään optimisti-
sen, harmonisen maailmankuvan hajoamista modernismin(kin) syntyyn keskeisesti 
vaikuttaneiden ajattelijoiden toimesta. Kumpikaan näistä tekijöistä ei kuitenkaan ole 
riittävä esittämään sitä illuusioiden katoamisen tunnetta, joka on selkeästi luettavissa 
Goldingin teoksista. Ne eivät myöskään selitä sitä, miksi kirjailija tuomitsee kolman-
nen romaaninsa elämässään aina pohjattoman itsekkäästi toimineen päähenkilön 
eristetylle saarelle, koettelee häntä tässä ankarassa ympäristössä, ja paljastaa lopulta 
hänen kamppailunsa merkityksettömäksi, joskin taidokkaasti rakennetuksi myöhäis-
modernistiseksi houreeksi. Mistä kumpuaa moinen tarve kuvata itseensä (elämässä ja 
kuolemassa) käpertynyttä olemassaoloa yksinäisenä kidutuksena, vieläpä omaehtoise-
na ja itse luotuna rangaistuksena? Martinin kiirastulen luonteen ymmärtääkseen on 
palattava niihin kasvottomuuden ja tappamisen teemoihin, joita olen käsitellyt aivan 
tämän luvun alussa. Tavallaan kyse on entistä rajatummasta kohdistamisesta, poltto-
pisteen tarkentamisesta. Siinä missä olen edellä tarkastellut sitä laajempaa (modernis-
min) maisemaa, jonka osana Golding toimi kirjailijana, nyt on syytä tarkentaa niihin 
akuutteihin traumaattisiin tuntoihin, jotka sodan jälkeen operoivilla kirjailijoilla 
määrittivät heidän teemojaan, kiinnostuksen kohteitaan ja huolenaiheitaan.

Eric Blair, paremmin tunnettu nimellä George Orwell (1903–1950), kirjoittaa 
eräässä toisen maailmansodan aikaisessa esseessään:

As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me. They 
do not feel any enmity against me as an individual, nor I against them. They are only 

226 Surette (1994) on käynyt systemaattisesti läpi kirjailijan omia ajatuksia Pincher Martin -romaa-
nista – mukaanlukien sitä, miten Golding halusi teosta tulkittavan metafyysisesti. Artikkeli analysoi 
myös teoksen pyhyyden kokemukseen ja esittämiseen liittyviä aspekteja sekä kirjailijan uskonnollisia 
käsityksiä ylipäätäänkin.
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”doing their duty”, as the saying goes. Most of them, I have no doubt, are kind-hearted 
law-abiding men who would never dream of committing murder in private life. On the 
other hand, if one of them succeeds in blowing me to pieces with a well-placed bomb, he 
will never sleep any the worse for it. (Orwell 1969, 56.)

Orwell, joka työsti hengentuotettaan Lontoon pommituksien keskellä, tiesi mistä pu-
hui. Kasvoton vihollinen, joka lentokoneensa ohjaamoon suljettuna liikkui korkealla 
Ison-Britannian kaupunkien yllä, ei tulisi koskaan kohtaamaan pudottamiensa pom-
mien uhreja (vrt. Newman 2000, 180–181). Vastaavasti Freud, illuusioiden menettämi-
sen tunteen vaivaamana, oli jo kirjoittanut ensimmäisen maailmasodan keskellä:

When the furious struggle of the present war has been decided, each one of the 
victorious fighters will return home joyfully to his wife and his children, unchecked 
and undisturbed by thoughts of the enemies he has killed whether at close quarters or 
at long range. […] Savages … are far from being remorseless murderers; when they return 
victorious from the war-path they may not set foot in their villages or touch their wives 
until they have atoned for the murders they committed in war by penances which are 
often long and tedious. It is easy, of course, to attribute this to their superstition. […] But 
[…] behind this superstition there lies concealed a vein of ethical sensitiveness which has 
been lost to us civilized men.227

Perinteinen länsimaista ja etenkin koloniaalista ajattelua jäsentänyt villi/sivistynyt 
-jako on näissä lainauksissa käännetty päälaelleen. Aiemmin esimerkiksi sellaiset johta-
vat viktoriaaniset antropologit kuten Herbert Spencer, Lewis Henry Morgan ja Edward 
Taylor olivat esittäneet, että länsimainen kulttuuri oli kehittynyt ohi aikaisempien, 
taikauskoisten vaiheiden monimutkaisempaan, korkeamoraalisempaan ja rationaali-
sempaan suuntaan (vrt. Friedman 1995, 13). Nyt kaikkein kylmäverisin tappaminen ja 
siihen liittyvä moraalisuuden puute nähdäänkin yllättäen ainakin teknisesti kaikkein 
kehittyneimpien ihmisten ominaisuutena – ja modernisaatio, tai oikeastaan ylipäätään 
länsimainen sivistys, sen tehokkaimpana mahdollistajana. Esseekokoelmassaan The 
Hot Gates Golding toteaa, että natsien vuosina 1939–1945 suorittamat hirmuteot oli-
vat aivan erityislaatuista barbaarisuutta; ne ”were not done by the headhunters of New 
Guinea, or by some primitive tribe in the Amazon. They were done, skilfully, coldly, by 
educated men, doctors, lawyers, by men with a tradition of civilization behind them, to 
beings of their own kind” (Golding 1965, 85).

Ottaen huomioon toisen maailmansodan julmuuden, ei ole ihme, että kysymys 
sivistyksen ja barbaarisuuden välisestä suhteesta nousi brittiläisessä kirjallisuudessa ja 
intellektuaalisessa elämässä aivan uudella intensiteetillä esiin. Se, minkä Freud ennakoi 
jo aiemmin, oli nyt palannut – ja entistä laajemmin. Sotivien maiden kansalaiset 
joutuivat kohtaamaan ihmisen kyvyn tunteettomuuteen ennennäkemättömässä mitta-
kaavassa. Länsimaalaisten voidaan noin yleisesti ottaen sanoa olleen valmistautumatto-

227 Englanninkielinen käännös lainattu teoksesta Enright (2002), 232–233.
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mia kohtaamaan sitä emotionaalista järkytystä, jonka teollisesti ja tieteellisesti erittäin 
kehittyneiden yhteiskuntien välinen laajan mittakaavan konflikti tuotti.228 Samalla, 
vaikka useimmille hirviömäisyyden uusi mittakaava oli sinällään yksinomaan luotaan-
työntävä, taistelevien maiden sodanjohto oli hyvin tietoinen kansallisten voimavaro-
jen maksimaalisen hyödyntämisen merkityksestä sekä omalla että vihollisen puolella 
muuttuvia rajoja. Sotilaille propagoitua, heidät yksilöllisestä moraalisesta vastuusta 
vapauttavaa velvollisuusajattelua motivoi ajatus siitä, että viime kädessä tuotantoky-
ky, kyky rakentaa ja ylläpitää mahdollisimman suurta armeijaa, määrittäisivät tämän 
sodan voittajat. Siviiliväestö oli tällaisessa yhteenotossa yksi vihollisen resursseista, ja 
siten sen aktiivinen tai passiivinen tuhoaminen saattoi vaikuttaa näennäisen loogiselta 
– etenkin, jos tämä väestö oli jo propagandassa demonisoitu tavalla tai toisella tai jos 
itse tuotettu väkivalta nähtiin selkeästi oikeutettuna vastauksena kohdattuun vääryy-
teen. 

1900-luvun totalitaristisia ideologioita ruotivassa Goldingin viidennessä romaanis-
sa Free Fall (julkaistu alun perin 1959) minäkertoja Sammy joutuu saksalaisten sotavan-
giksi ja saa tietää tovereidensa pakoyrityksestä. Vankileirin komentaja tohtori Halde, 
jolla keskeisiksi piirteiksi nostetaan erittäin hienostuneet kasvonpiirteet, sivistynyt 
käytös ja täydellinen englannin kielen hallinta, uhkaa häntä kidutuksella tehdäkseen 
tämän yrityksen tyhjäksi. Sammyn pyytäessä armoa Halde vapauttaa itsensä tekojensa 
eettisistä puolista toteamalla ykskantaan: ”It is the karma of our two nations that we 
should torture each other.” (Golding 1987, 148.) Halde kaipaa ennen kaikkea takai-
sin rauhan aikaan, mahdollisesti psykologian alaan liittyvään työhönsä yliopistossa. 
Hänelle sota on moraalitonta, eräänlainen absoluuttisen vallan mahdollistava ”sosiaa-
linen kone”; hän kuitenkin paljastaa Sammylle osana sodanaikaista elämän- ja kidutus-
strategiaansa, että on päättänyt kansallisten päämääriensä nimissä pyhittää tämän 
”kansainvälisen moraalittomuuden” julmimmatkin keinot (ibid., 140). Vankileirin 
komentaja, jonka viittaus karman lakiin yhdistettynä hänen toimenkuvaansa viittaa 
ironisesti Jungin suuntaan, havainnollistaa tehokkaasti sitä ajatusta, jota olen Freudin, 

228 Länsimainen historia, ylipäätään historia, on täynnä raakoja sotia. Modernisaation myötä so-
dankäynti kehittyi yhä tehokkaampaan suuntaan. Avainsana on modernisaation tuottama tehokkuus 
ja kaikenkattavuus, uudenlainen taloudellisuus. Tyypillistä länsimaisille sodille on perinteisesti ollut 
se, että väkivalta rajoittui ainakin pääosin itse taistelutantereille. Vastaavasti siviiliväestöön kohdistetut 
julmuudet, kuten yhteiskunnallisten marginaalien ja vähemmistöjen vainot, olivat pitkään suhteellisen 
lyhytkestoisia, paikallisia ja usein myös enemmän tai vähemmän spontaaneja. Jopa vielä ensimmäisessä 
maailmansodassa, joka sinällään ylitti kaikki edelliset kokemukset sotimisen epäinhimillisyydestä ja 
tappamisen mekaanisuudesta, organisoitu väkivalta rajoittui pääasiallisesti vastapuolen sotilaiden tuho-
amiseen. Kulttuuripoeettisesti tarkasteltuna muutos ei siis liity niinkään ihmisluontoon, sen todellisen 
karvan paljastumiseen tai ko. luonnon muuttumiseen, vaan nimenomaan siihen, että materiaaliset ja 
analogisesti ideologiatason diskursiiviset lainalaisuudet määrittelivät inhimillisen toiminnan muotoja 
uusiksi. Golding tosin, arkkityyppisessä ajattelussaan, lukee aikansa tapahtumia nimenomaan negatii-
visen epifanian kautta. Tässä lieneekin juuri ero post- tai jälkimodernin kulttuuripoeettisen luennan ja 
modernistisen, tietämiseen astetta varmemmin suhtautuvan poeettisen luennan välillä.
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Orwellin ja Goldingin muotoiluna lainannut edellä. Ja mikä pahinta, Free Fall -teoksen 
minäkertoja on pakotettu, jopa osittain myös omaan käytökseensä liit tyen, toteamaan:

And he was right of course. […] I could see this war as the ghastly and ferocious play of 
children who having made a wrong choice or a whole series of them were now helplessly 
tormenting each other because a wrong use of freedom had lost them their freedom. 
Everything was relative, nothing absolute. Then who was most likely to know best what 
is best to do? (Golding 1987, 150.)

Itsekin laivastoupseerina taisteluihin osallistunut ja mitä todennäköisemmin toimil-
laan viholliselle tappioita tuottanut Golding ei sotaa käsitellessään kuitenkaan turvau-
du resignaatioon sen enempää kuin Free Fall -teoksessa lopulta asetutaan vankileirin 
komentajan akateemisella vakuuttavuudella argumentoimalle kannalle. Teoksen lo-
pussa aiemmin piittaamaton, jopa raakalaismainen Sammy palaa sotavankeuden syö-
vereistä henkisesti puhdistuneena ja maailmankaikkeuden kanssa harmoniassa elävänä 
olentona, sanalla sanoen maallisista, itsekkäistä pyyteistä puhdistuneena pyhimyksenä 
– eräänlaisena Pincher Martin -romaanin päähenkilön peilikuvana.229 Kirjailija itse 
on todennut kirjallisuudentutkija Virginia Tigerille Free Fall -romaanista, että hän 
yritti sisällyttää teokseen vallitsevan päämäärättömyyden tunteen, jotta voisi luoda 
kuvan länsimaisen ihmisen olemassaolon esikuvattomuudesta ja ”hahmottomuudesta” 
( patternlessness); hänen mielestään 1900-luvun puolessavälissä ei ollut olemassa mi-
tään referenssisysteemiä tai hengellistä vetovoimakenttää, joka olisi kannatellut yksilöä 
(Tiger 2003, 120). Goldingin ajattelussa tämä johtaa perinpohjaiseen itsekkyyteen, ja 
itsekkyyden kautta vapauden menetykseen niin itsen kuin muidenkin kohdalla. Kirjai-
lijan oma näkemys nivoutuu helposti osaksi romaanin tulkintaa. Osana kasvuprosessi-
aan Sammy toteaa:

Once human being has lost freedom there is no end to the coils of cruelty. I must I must 
I must. They say the damned in hell were forced to torture the innocent live people 
with disease. But I know that life is perhaps more terrible than that innocent medieval 
misconception. We are forced here and now to torture each other. (Golding 1987, 115.)

Sammy puhuu ylipäätään itseään riivaavista haluista. Mutta myös julmuus, kiduttami-
nen, vapauden tai hengen ottaminen ovat kaikki omanlaisiaan vankiloita. Ne vangitse-
vat omaan vääjäämättömyyteensä myös jatkuvuutta tuottavista rakenteista vapautetun 
vangitsijan, kiduttajan ja tappajan. Väkivalta ja piittaamattomuus, kuten jatkossa osoi-
tan, tuottavat analysoiduissa teoksissa itseään. Ylipäätäänkin Goldingin kirjallinen 
kokonaisstrategia tähtää täsmälleen päinvastaiseen suuntaan kuin sivistyneeseen, in-
duvidualistiseen moraalirelativismin propagointiin (Cristopherin täydellisen moraalit-

229 Irrallisuuden ja siihen liittyvän vahingollisuuden sekä itsekkyyden teemat yhdistävät jopa siinä 
määrin romaaneja Free Fall ja Pincher Martin, että esimerkiksi Boyd (1988, 46–82) ja Johnson (1988, 
61–72) ovat tulkinneet tätä kaksikkoa toisiaan täydentävänä parina. Raakalainen kehittyy kokemus-
tensa myötä; jälkimmäisessä aiempi romaani kirjoitetaan uudelleen positiivisen lopputuloksen kautta.
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tomuuden puolustelusta valitun romaanin yhteydessä puhumattakaan). Tuotannossa 
osoitetaan johdonmukaisesti ja ehdottomasti naamioiden taakse kätketyn barbaarisuu-
den, erityisesti sen fasistisen muodon, seuraukset (joskaan kirjailija itse ei välttämättä 
uskonut tämän tuomion muuttavan mitään). Goldingin esikoisromaani sijoittuu ajalli-
sesti kuvitteelliseen kolmanteen maailmansotaan.

Sinällään Goldingin teoksissaan ja haastatteluissaan propagoima moraalinen kanta, 
kaikenlaisten totalitarististen järjestelmien tiukka vastustaminen, ei tietenkään ollut 
mitenkään radikaali. Sodan aikana poliittisten ääriliikkeiden vastustamisella oli ennus-
tettavasti kansakuntaa yhdistävä vaikutus. Esimerkiksi Orwell, kuten vuonna 1945 
julkaistu Animal Farm hyvin osoittaa, oli hyvin huolissaan stalinismista ja vasemmis-
tototalitarismin vaaroista jo siksikin, että ajoi aktiivisesti vasemmistolaisia päämääriä 
Englannissa. Oikeistototalitarismi näyttäytyi kuitenkin hänelle pohjimmiltaan erilai-
sena uhkana. Lainatakseni edelleen jo edellä siteerattua esseetä, Orwell oli sodanaikai-
sen tietämyksen valossa kuitenkin ainakin näennäisesti hyvin vakuuttunut siitä, että 

human behaviour differs enormously from country to country. Things that could 
happen in one country could not happen in another. Hitler’s June Purge, for instance, 
could not have happened in England. And, as western peoples go, the English are very 
highly differentiated. (Orwell 1969, 56.)

Pasifismin kannatus oli sodan myötä kääntynyt nopeasti laskuun kirjoittajan kotimaas-
sa. Useimpien aikalaistensa tavoin Orwell kannattikin aseellisia vastatoimia natsi-Sak-
san englantilaisiin ja muihin kansallisuuksiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan. Uhka, 
jota vastaan sodan yhdistämä luokkayhteiskunta taisteli ja jota Orwell innokkaasti tuki 
tässä yrityksessä, oli selkeästi ulkoinen:

The liberty of the individual is still believed in, almost as in the nineteenth century. But 
this has nothing to do with economic liberty, the right to exploit others for profit. […] 
Like all other modern peoples, the English are in process of being numbered, labelled, 
conscripted, ”co-ordinated”. But the pull of their impulses is in the other direction, 
and the kind of regimentation that can be imposed on them will be modified in 
consequence. No party rallies, no Youth Movements, no coloured shirts, no Jew-baiting 
or ”spontaneous” demonstrations. No Gestapo either, in all probability. (Ibid., 59.)

Näkemyksensä Orwell perustaa toisaalta maanmiestensä inhoon epäparlamentaarista 
hallintoa kohtaan (ibid., 63), ja toisaalta yltiöpositiiviselle tulkinnalleen englantilaises-
ta kansanluonteesta, joita fasismin väärät profeetat eivät koskaan voisi johtaa harhaan: 
”The power-worship which is the new religion in Europe, and which has infected the 
English intelligentsia, has never touched the common people.” (Ibid., 59–60.) Hän 
jopa näkee sekä kotimaisen muukalaisvihamielisyyden (ibid., 65), että pitkin ham-
pain myöntämänsä keskiluokan poliittisen merkityksen kasvun puskurina fasistisen 
ideologian täysimittaista rantautumista vastaan (ibid., 76–77). Kaiken kaikkiaan Or-
well toteaa sodanaikaiselle, mielialoja nostattamaan pyrkivälle kirjoitukselle sopivassa 
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innostuneessa hengessä, että älymystön inho patriotismia kohtaan, samoin kuin kon-
servatiivien inho älymystöä kohtaan, on menneisyyttä. Paradoksaalisesti juuri käydyn 
sodan kautta luvassa oli parempi tulevaisuus: ”A modern nation cannot afford either of 
them. Patriotism and intelligence will have to come together again. It is in fact that we 
are fighting a war, and a very peculiar kind of war, that may make this possible.” (Ibid., 
75.)

Edellisen kirjoittajan lainaus ei voisi olla kauempana siitä pessimismistä, joka valta-
si myös sodan voittaneiden maiden ajattelijat pian aseiden vaiettua, ja toisen maail-
mansodan aikana tehtyjen hirmutekojen todellisen mittakaavan alkaessa paljastua. 
Keskeistä tässä luvussa yleiseen ilmapiiriin liittyen on tietenkin se, että myös Goldin-
gin entuudestaankin haparoiva usko ihmiskunnan henkiseen kehittymiseen, ihmis-
yksilön itsenäisyyteen ja etenkin ihmisen yleiseen humaaniuteen oli kokenut inflaa-
tion. Hänelle tilanteen ongelmallisuus jäsentyi pitkällisesti kristillisen viitekehyksen, 
vapaan tahdon ja syyllisyyden teemojen lävitse – ja siten käyty sota oli kaikkea muuta 
kuin ratkaistu, ainakin pakon edessä tehtyjen moraalisten valintojen tasolla. Tämä 
synkeä pohdiskelu ja siihen johtanut, yleisesti jaettu näkemys kadonneista illuusioista 
on selkeästi luettavissa hänen alkupään tuotannostaan.230 Kuten kirjailija itse kertoo 
eräässä haastattelussa, ennen toista maailmansotaa hän oli omien sanojensa mukaan 
ainakin näennäisesti kannattanut edistysmielistä kuvaa inhimillisyydestä. Sodanaikai-
set kokemukset ja sen jälkeiset paljastukset turmelivat kuitenkin lopullisesti tämänkal-
taisen optimistisen kehitysuskon. Mikä pahinta, juuri ihmisten sokeus heidän omalle 
eettiselle vajavaisuudelleen vaikutti pahimmalta uhalta ihmiskunnan tulevaisuudelle:

I recognized the folly of the naive, liberal, almost Rousseauesque view of man as being 
capable of perfection if left to himself. I really have to say I found out things which 
made me feel that human beings do have a strand – or element, if you like – of real 
malignancy. I think we ignore it at our absolute peril. (Haffenden 1985, 112–113.)

Ihminen, kuten kirjailija huomauttaa, kykenee toki todelliseen epäitsekkyyteen. Sodan 
jälkeen oli kuitenkin mahdotonta kieltää sitä tosiasiaa, että on olemassa myös tahallis-
ta, aktiivista inhimillistä pahuutta. Keskeiseksi esimerkiksi hän nostaa juuri natsien 
teot. Samainen, essentialistisesti ymmärretty pahuus on Goldingin mukaan löydettä-
vissä kuitenkin myös huomattavasti lähempää, liittoutuneiden joukoista, oman maan 
ihmisistä, jopa omasta itsestä. Kysyttäessä kirjoittamisen itseterapeuttisesta aspektista, 
hän myöntää tämänkaltaisen mahdollisuuden:

230 Toisaalta voidaan puhua myös vaivaavasta tunteesta. Ei-fiktiivisessä esseessään ’A Moving  Target’, 
joka löytyy samannimisestä kokoomateoksesta, kirjailija kertoo esikoisromaaniinsa teemoihin – ja epäi-
lemättä myös muuhun alkupään tuotannon aiheisiin – johtaneista sodanjälkeisistä pohdinnoista: ”The 
years of my life that went into the book were not years of thinking but of feeling, years of wordless 
 brooding that brought me not so much to an opinion as a stance. It was like lamenting the lost childhood 
of the world. The theme of Lord of the Flies is grief, sheer grief, grief, grief, grief.” (Golding 1984B, 163.)
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I think it is broadly true to say that in the Lord of the Flies I was saying, ‘Had I been in 
Germany I would have been at most a member of the SS, because I would have liked the 
uniform and so on.’ I think that maybe in Lord of the Flies I was purging myself of that 
knowledge… I don’t think one can go into more detail than that. (Ibid., 115.)

Vaikka pahuuden olemassaolo on ainakin periaatteessa helppo havaita, on moralisoin-
nin vaikeus juuri siinä, ettei tämä pahuus ole lähtöisin oman itsen ulkopuolelta. Lord 
of the Flies asettuu samaan selkeään temaattiseen jatkumoon Pincher Martin -romaa-
nin kanssa nimenomaan siinä suhteessa, että kummassakin lukijaa johdatellaan itse-
tutkiskelun kiirastuleen ja kertomusta informoi omalaatuisesti masokistinen, oman 
minän rakenteisiin kohdistuva kurittaminen. Tässä suhteessa ei olla kovinkaan kau-
kana  Everyman-moraliteetin teemoista. Periaatteessa ihmisen heikkouteen suhtaudu-
taan ymmärtäväisesti – kuten synteihin taipuvaisen Jokamiehen tapauksessakin, sille 
annetaan sija psykologisessa maantieteessämme –, mutta humanistiseen, moderniin 
ihmiskuvaan kuuluva luottamus omin voimin tapahtuvaan pelastukseen puuttuu. 
Pincher Martin sisältää loppupuolellaan myös kuvauksen siitä, miten romaanin pää-
henkilö joutuu vastakkain kuvittelemansa tai todellisen – tulkinta tässäkin yhteydes-
sä jätetään avoimeksi – Jumalan kanssa. Kohtaaminen pakottaa Christopher Hadley 
Martinin kohtaamaan omat riippumattomuuskuvitelmansa ja ainakin jollakin tasolla 
hylkäämään ne. Tämä tietenkin johtaa kuolemanarratiivin päättymiseen edellä käsitel-
lyn, modernistiselle sanataiteelle tyypillisen juonenkäänteen tapaan. Kirjan viimeinen 
luku siirtääkin näkökulman Martinin tajunnan ulkopuolelle, ja hänet esitellään täs-
sä vaiheessa pelkkänä rannalta löydettynä, hukkuneena ruumiina. Aiemmin kuvatut 
tapahtumat kuvitteellisella saarella osoittautuvat sellaiseksi kerronnalliseksi paradok-
siksi, jonka luonteen ratkaisemiseksi lukija joutuu tarkistamaan sekä romaanikerron-
taan että minuuden rakentumiseen liittyviä, lukemista ohjanneita pohjaoletuksiaan 
– aivan kuten Everyman-moraliteetinkin yhteydessä tapahtuu. Yksilön omalakisuus 
paljastuu väellä ja voimalla rakennetuksi illuusioksi, jota todellisuuden lait eivät kan-
nata. Autiosaariepisodissa on kyse joko kuolevan tajunnan viimeisistä välähdyksistä 
ennen lopullista pimeyttä tai sitten teoksessa kuvataan vaihtoehtoisesti kuolemanjäl-
keinen kokemus. Teksti on pohjimmiltaan avoin. Joka tapauksessa Pincher Martin on 
 Everyman-moraliteetin tavoin liminaalitilan taidetta, ja siten lukijan on neuvoteltava 
tekstin avoimeksi jätettyjen merkitysten kanssa tavalla, joka siirtää huomion pois tari-
namaailmasta kohti laajempia kysymyksiä. Moraliteettigenren hengessä lukijaa houku-
tellaan kohtaamaan ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan, tämän katsomuksen 
eettisiä ja etenkin metafyysisiä kiinnikkeitä – tai niiden puutetta.

Omalla tavallaan Pincher Martin on myös hienovarainen hyökkäys porvarillista 
itsetyytyväisyyttä kohtaan. Ylipäätäänkin barbaarisuuden käsitettä kohtaan tunnettu 
uusi kiinnostus heti toisen maailmansodan jälkeen selittyy sillä, että käsitteen sisäl-
tö pyritään neuvottelemaan toiseuden määrittelystä itseymmärryksen hapuilevaksi 
välineeksi. Samalla entisestä itseymmärryksestä otetaan ylipäätäänkin reipas etäännyt-
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tävä askel. Myös allegorinen esitystapa nousee uudella tapaa muotiin sotaa ja kärsimys-
tä sekä hallintokoneistojen pakkovaltaa kuvaavilla kirjailijoilla. On kuin todellisuus 
(tai tarkalleen ottaen modernin synnyttämät, realismin tunteen välittävät historiasi-
donnaiset minuuden ja ympäröivän sosiaalisen todellisuuden kuvaustavat) eivät enää 
riittäisi koetun kuvaamiseen ja hahmottamiseen. Jo edellä mainittu Orwell kirjoitti 
antistalinistisen ja totalitarisminvastaisen teoksen Animal Farm (1945), jonka jatku-
va suosio ja kiehtovuus ovat Lord of the Flies -romaanin tavoin legendaarisia.231 Myös 
samoja teemoja käsittelevä 1984 (1949) on jaettujen pelkojen selkeää tyylittelyä. Toisaal-
ta myös toista maailmansotaa edeltävä Aldous Huxleyn Brave New World (1932), jonka 
paperinohuet henkilöt elävät hedonistisessa, mutta pohjimmiltaan henkisesti tyhjässä 
maailmassa, muistuttaa joiltakin piirteiltään allegoriaa – ainakin se asettaa etualalle 
ideoiden vuorovaikutteisen maailman kertomuksen uskottavuuden kustannuksella. 
Yksi suurimmista 1900-luvun allegorisista (mutta kaikkea muuta kuin paperinohues-
ta) pahan kuvauksista länsimaissa on kuitenkin Goldingin Lord of the Flies (1954). 
Näyttää siltä, että tietynasteinen esitystavan arkaaisuus on suorastaan välttämätöntä, 
jotta kuvattu saadaan etäännytettyä arjen kuvaamisen rekistereistä. Toisaalta narratii-
vin taustalla väijyvä, pahaenteinen logiikka osoittautuu parhaimmaksi tavaksi kuvata 
modernin maailman järjestyksen taustalla piilevää, hyvinkin konkreettista moraalis-
ta pimeyttä. Edellä olen osoittanut, kuinka alkuperäisten moraliteettien allegorinen 
esitystapa sitoi ihmiselämää jäsentävien narratiivien yksityiskohdat tiukasti metafyysi-
seen, yleisesti jaettuun viitekehykseen. Vaikka maailma ja liha saattoivat syntiinlankee-
muksen seurauksena olla pahoja ja vaikka paholaisen ymmärrettiinkin olevan maail-
massa jatkuvasti pahantahtoisena vaikuttava voima, on esimodernien moraliteettien 
maailma pohjimmiltaan kuitenkin oikeudenmukainen – jopa armelias. Nyt sellaiset 
kirjailijat kuten Orwell ja Golding hyödyntävät esitystapaa nimenomaan päinvastai-
seen tarkoitukseen. Eettisesti tarkasteltuna maailmassa, he viestivät taiteellisilla valin-
noillaan, ei ole pohjimmiltaan mitään näkymätöntä, inhimillisen ylittävää turvaverk-
koa. Olemassaolonsa jatkumisen suhteen ihmiskunta keikkuu kaiken aikaa kaaoksen 
partaalla.

Onkin mielenkiintoista tarkastella sitä keitosta, jossa universaalius, perustavan-
laatuiset kulttuuriset vastakohtaparit, kristillinen aines ja kiihtyvään modernisaation 
liittyvä itsereflektiivisyys (ja modernisaatioon liittyvä epämääräinen hallitsematto-
muuden tunne, kehityspessimismi) paiskautuvat yhteen. Viimeistään toisen maailman-
sodan jälkipeli sytytti uudelleen liekkiin jo valmiiksi kytevän illuusioiden kadottami-
sen tunteen. Tietoisuus natsien julmuuksista, stalinistisesta sorrosta, liittoutuneitten 
suorittamista mittavista siviilikohteiden pommituksista, atomiaseen vaikutuksista ja 
potentiaalista sekä ylipäätään kehittyneen aseteollisuuden tuottamien hyödykkeiden 

231 Kuvaavaa on, että kyseinen teos koettiin niin mullistavaksi, että se oli itäblokin kiellettyjen kir-
jojen listalla aina vuoteen 1989 – mullistusten vuoteen, jolloin Berliinin muuri kaatui. Kommunistiset 
vallanpitäjät ymmärsivät hyvin fiktiivisen sanan elettyä todellisuutta (de)konstruoivan, alkemistisen 
mahdin. 
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käsittämättömästä tehokkuudesta, seikkoja joista oltiin kasvavassa määrin tietoisia 
1950-luvulle tultaessa, nosti keskustelun sivistyksen ja ihmisen barbaarisuuden välises-
tä suhteesta aivan uudelle tasolle. Vähintäänkin nyt, kuten sanottua, väkivaltaisuus 
nähtiin – lähes haluttiin nähdä – ihmiskunnan perustilana, myyttinä universaalista 
raakalaisuudesta, vastakohtana perinteisemmille kolonialistisille diskursseille, joissa 
barbaarisuus oli varattu sivistyneen länsimaalaisen toiseuksille. Tämä kehitys oli 
traumaattinen ja epätoivoinen intellektuaalinen vastareaktio sille, mikä varsin oikeute-
tusti tulkittiin hyökkäykseksi humanistista maailmankatsomusta ja etenkin humanis-
tista ihmiskäsitystä vastaan. Asetelmassa on toki oma, aikalaisille ehkä näkymättömiin 
jäänyt ironiansa, kuten brittiläinen kulttuurimaterialisti Alan Sinfield on osuvasti 
todennut teoksessaan Literature, Politics and Culture in Postwar Britain: 

The myth of universal savagery is the final, desperate throw of a humiliated and 
exhausted European humanism. It is informed by both anxiety about and a continuing 
embroilment in imperialist ideology. It works like this: when it was just the natives who 
were brutal, the British were enlightened and necessary rulers. But if the British are 
(have been) brutal, that’s human nature. (Sinfield 2004, 160.) 

Sinfield on kuitenkin teoksessaan turhan kriittinen perinteiseksi konservatiiviksi tul-
kitsemaansa Goldingia kohtaan eikä siten anna arvoa kirjailijan alkupään tuotannossa 
toistuvasti ilmenevälle kolonialismin kritiikille. Oman poliittisen agendansa motivoi-
mana hän ei myöskään anna arvoa kristillisen metanarratiivin kaunokirjalliselle kier-
rätykselle: ”The savage-in-everyone idea ties in conveniently with the Christian notion 
of ‘original sin’, and so it does in Golding’s novels. The whole idea of Lord of the Flies 
(1954) is that English boys are reduced to the complete stereotype of the savage[.]” 
(Ibid., 161.) Golding ei pyrkinyt millään lailla peittelemään lähtökohtiaan. Kuten edel-
lä on käynyt ilmi, hän hyödyntää villi/sivistynyt -vastakohtaparia hyvinkin avoimesti. 
Samaten teos käsittelee kirjailijan omienkin sanojen mukaan ”ihmisen langennutta 
tilaa” (Golding 1965, 90).232 Mutta kuten seuraavaksi osoitan, hyödynnettyjen, mo-
dernille länsimaiselle kulttuurille perustavanlaatuisten metanarratiivien ja -asetelmien 
hyväksikäyttö ei kuitenkaan suinkaan ole Lord of the Flies -romaanin heikkous. Kyse 
on pikemminkin kulttuuripoetiikan kuvailemasta jaetun symbolisen aineiston anas-
tamisesta ja hyödyntämisestä (appropriation). Vanha aines kierrätetään puhuttelevalla 
tavalla uudelleen, sitä käytetään hyvinkin itsereflektiivisen, ”modernin” luennan väli-
neenä. ”Villeiksi” muuttuvat pojat ja etenkin heidän johtajansa ovat kaikkea muuta 
kuin pelkkiä stereotyyppejä – he ovat elävä kuvaus siitä, mitä sovinnaisuussääntöjen 
ja yhteisönormien rappeutuminen, yhdistettynä samanaikaiseen autoritäärisen vallan 
voimakkaaseen keskittymiseen, voi nykymaailmassa tuottaa. 

232 Golding ei suinkaan ollut ainoa lajissaan. Myös sellaisten kirjailijoiden kuten Graham Greenen 
(1904–1991) tapauksessa universaalin raakalaisen myyttiä tulkitaan uskonnollisen viitekehyksen kaut-
ta, jolloin aiheeseen pujahti kuin huomaamatta ripaus vaikeasti määriteltävää eskatologisuutta.
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Kuten kahden esihistoriallisen ihmislajin yhteentörmäystä käsittelevässä teoksessa, 
myös Lord of Flies -romaanissa myytinomaiset piirteet antavat perään, ja niiden alta 
paljastuu psykologista ja sosiaalista tarkkanäköisyyttä. Etenkin autiolle saarelle eristet-
tyjen poikien johtajaksi nouseva moderni barbaari, häikäilemätön Jack Merridew, 
on tietyn modernisaation vaiheen suosimien persoonallisuuspiirteiden syväluotaava, 
säälimätön yhteenveto. Seuraavaksi, päästäkseni käsiksi Christopher Hadley Marti-
nin erikoisluonteeseen ja sitä kautta Goldingin modernia saiturimaisuutta koskevaan 
kokonaisvisioon, analysoin tätä Goldingin hahmottelemaa fasistista, kirjaimellisesti-
kin epäkypsää persoonallisuustyyppiä.

6.4 ”delirious abandonment”: Golding ja fasistiset persoonallisuudet

Kuten analyysiluvun johdannon Reichenau-käsky, myös Lord of the Flies käsittelee ni-
menomaan yhteistoiminnan, pakkovallan ja tappamisen välisiä temaattisia ja psykolo-
gisia yhteyksiä. Se on nerokas tarina pelon, aggression ja valtapelien välisistä suhteista, 
joka keskittyy loppujen lopuksi hyvinkin paljon tarinan konnan, vallanhimoisen Jack 
Merridew’n ympärille. Tämä on häikäilemätön vallananastaja, jolle autiolle saarelle 
eristetyn poikajoukon pelot, siinä missä avoin väkivaltakin, ovat välineitä vallan saa-
vuttamiseksi. Poikajoukon alkuperäinen johtaja Ralph valitaan johtajaksi alun perin 
äänestyksellä ja hän edustaa harkitsevaa johtajatyyppiä. Tällainen johtaja on kuitenkin 
teoksen maailmassa voimaton kontrolloimaan tai tukahduttamaan kasvavaa, kollek-
tiivista pelkoa ja aggressiota. Vielä huonommin pimeyden voimiin kykenee vaikutta-
maan kiusattu Piggy, Ralphin rationaaliseen ajatteluun kykenevä, mutta sosiaalisesti 
rajoittunut apulainen. Siinä missä Ralph edustaa demokraattisia arvoja sekä hoivaavaa 
empatiaa ja Piggy tieteellistä maailmankuvaa sekä sen harjoittajia, on teoksen pyhimys-
hahmo Simon egottomuudessaan lähes persoonaton. Hänen tappiokseen koituu se, et-
tei Simon onnistu välittämään kosmista rauhanvisiotaan levottomalle poikajoukolle. 
Yhdessä tämä kolmikko muodostaa teoksen vapauttavan potentiaalin (tai tarkemmin 
sanottuna sen riittämättömyyden) eli osallistuvan järkipohjaisen yhteisöllisyyden yh-
distettynä tieteelliseen tietoon ja hengelliseen visioon. Ralph ja hänen rationalistinen 
apurinsa Piggy pyrkivät valtaan ainoastaan pelastaakseen itsensä ja toverinsa saarelta. 
He, samoin kuin itseään suuremman totuuden profeetaksi valikoituva introvertti Si-
mon, ovat vastentahtoisia ottamaan itselleen johtajuuden tai suunnannäyttäjän taak-
kaa. Jackille taas valta on päämäärä itsessään. 

Jack lupaa alusta alkaen eksyneille pojille välittömiä, mutta näennäisiä ratkaisuja 
ongelmiin, joista hän syyttää populistisesti edeltäjiänsä. Jälkimmäisen puhuessa hän 
keskeyttää pojan tylysti ja pilkkaa tätä pelkuriksi: 

 ”You’re always scared.”
 ”I got the conch –”
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 ”Conch! Conch!” shouted Jack, ”We don’t need the conch any more. We know who 
ought to say things. What good did Simon do speaking, or Bill, or Walter? It’s time 
some people knew they’ve got to keep quiet and leave deciding things to the rest of us – 
[…] This is a hunter’s job.” (Golding 1972, 111, kursiivi omani.)

Jack hyödyntää vallitsevaa järjestelmää ja sen keskeisiä symboleita silloin kun se on 
tarpeen. Hän myös ohittaa näiden käytön aina, kun uskoo pystyvänsä luottamaan 
kannatukseensa sääntöjen rikkomisesta huolimatta. Pojat koolle kutsuvan ja yhteisen 
neuvottelun etenemistä säätelevän simpukankuoren käyttö voidaan ohittaa silloin, kun 
halutaan runtata läpi oma kanta ja ylipäätäänkin rapauttaa yhteisiä, alkuperäisiä peli-
sääntöjä. Myöhemmin hän toimii täsmälleen päinvastoin:

 ”[…] Ralph said my hunters are not good.”
 ”I never said that!”
 ”I’ve got the conch. Ralph thinks you’re cowards, running away from the boar and the 
beast.”
 There was a kind of sigh on the platform as if everyone knew what was coming. Jack’s 
voice went on, tremulous yet determined, pushing against the unco-operative silence.
 ”He is like Piggy. He says things like Piggy. He isn’t a proper chief.”
 Jack clutched the conch to him.
[…]
 ”He’s not a hunter. He’d never have got us meat. He isn’t a prefect and we do not know 
anything about him. He just gives orders and expects people to obey for nothing. All 
this talk –”
(Golding 1972, 139–140, kursiivi omani.)

Sivistyneesti jaetut puheenvuorot ja demokraattiset kokoukset eivät ole Jackin mu-
kaan tuottavia. Hän tarjoaa vaihtoehdoksi välitöntä toimintaa ja kääntää populistisesti 
omaan toimintamalliinsa liittyvät perustelemattomat piirteet, kuten autoritäärisyy-
den, vastustajiensa ominaisuudeksi. 

Teoksen poeettinen tulkinta fasismin, erityisesti saksalaisen kansallissosialismin, 
ideologisista ja käytännöllisistä vastauksista modernisaation synnyttämiin ongelmiin 
on rauhaton dynaamisuus, liike liikkeen itsensä vuoksi. Ja kuten todellisen elämän 
kansallissosialistienkin tapauksessa, Jack ei kaihda lopulta edes murhia ja yhteisen 
maailman (eli poikien saaren) sytyttämistä tuleen oman asemansa säilyttämiseksi. 
Merridew’n hahmossa esitetään moralistin säälimättömyydellä ja hyvin havainnolli-
sesti fasistisen kansanjohtajan poliittinen strategia – mikä ei ole ihme, syntyihän teos 
kirjailijan omien sanojen mukaan ”kolmesta tekijästä,” joista yksi on natsien hirmute-
kojen paljastuminen hänelle sodan jälkeen.233 

233 Muut näistä elämänkokemuksellisista avaintekijöistä olivat viiden vuoden sotapalvelus ja kym-
menen vuoden kokemus siitä, millaista on opettaa pieniä poikia. Nämä vaikutteet Golding tunnusti 
jo hieman romaanin julkaisemisen jälkeen kirjeessään kirjallisuudentutkija Henri A. Talonille. ”That 
anyone can think more – or less – than that as a genesis, makes me despair of the intelligentsia.” Siteeraus 
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Mielenkiintoista teoksessa on myös sen myyttihakuisuus. Kuten Golding on toden-
nut, ihminen kykenee todelliseen epäitsekkyyteen. Toisen maailmansodan jälkeen 
hänen oli kuitenkin mahdotonta kieltää sitä tosiasiaa, että on olemassa myös tahallis-
ta, aktiivista inhimillistä pahuutta. Keskeiseksi esimerkiksi tässä suhteessa Golding 
nostaa eräässä haastattelussaan juuri kansallissosialistien teot: ”You only have to look 
at the Nazis closely: there was deliberate, specific human evil at work in the middle 
of it.” (Haffenden 1980, 113.) Goldingin haastattelussa antama formulointi, ”specific 
human evil”, jolla hän koetti ymmärtää todellisen elämän kansallissosialisteja ja heidän 
toimintaansa, soveltuu kuvaamaan myös Jackin toimia ja tyhjää persoonaa. Suuris-
ta sanoista huolimatta kirjailijan väitteen takana ei kuitenkaan ole mystifiointia. Jos 
essentialismi ymmärretään pohjimmiltaan oman itsensä selitykseksi, pahuus tässä ei 
ole essentialistista tai arkkityyppistä kuin vain välittömältä ilmiasultaan. Sen syvyys 
ei ole selittämätön mysteeri, sokea kuilu, sillä pahuuden psykologinen mekanismi on 
selvä. Tämä ajatus on itse asiassa keskeinen Paul Crawfordin viimeaikaiselle teoksel-
le Politics and History in William Golding: The World Turned Upside Down (2002). 
Crawfordin mukaan epähistoriallinen tarkasteluperspektiivi, joka on ollut Golding-
tutkimuksen vallitseva paradigma jo lähes puoli vuosisataa, johtuu tutkijoiden innok-
kuudesta tarkastella teoksia kirjailijan itsensä peräänkuuluttamalla tavalla; suuri osa 
jo tehdystä tutkimuksesta on noudattanut Goldingin tyylillistä linjaa toisteisuudes-
saan, tyylittelevyydessään ja yleisessä konservatiivisuudessaan. Soveltaessaan kirjailijan 
tuotannon kuvailemiseen sellaisia epähistoriallisia kategorioita kuin faabeli, myytti ja 
allegoria, 

much of this criticism has restricted itself to Golding’s portrayal of the human 
condition sub specie aeternitatis. Here we are alerted to Golding’s preoccupation with 
humankind’s perennial battle between good and evil, its fallen nature and experience 
of pain, grief and guilt. This critical focus, of course, is partly due to Golding’s own 
reluctance to view himself as a politically engaged novelist or his novels as literature 
engage. His politics are often implicit rather than explicit in his fiction. (Crawford 
2002, 1–2.)

Oli kirjailijan näkemys omasta työstään, julkisesta imagostaan ja päämääristään mikä 
tahansa, Goldingin fiktio käsittelee julkaisuaikojensa ajankohtaisia teemoja eli totali-
tarismia ja fasismia, kansanmurhaa ja joukkotuhoa, sekä tuotantonsa edetessä kasva-
vassa määrin myös englantilaisen luokka-yhteiskunnan epäkohtia; lisäksi tuotannossa 
otetaan toistuvasti, mutta hienovaraisesti kantaa lähihistoriallisiin kysymyksiin oma-

Haffenden (1985), sivu 97. Vuonna 1980, haastattelijan kysyessä onko fiktiivisen saaren tapahtumissa 
hänen itsensä mielestä kyse ”laajemman tekstin kommentaarista” (commentary of a larger text), Golding 
kommentoi jälleen ensimmäistä romaaniaan: ”Yes, completely. The book concerned what human beings 
were doing to each other and to the world in which they lived.” (Ibid., 106.)
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laatuisen modernistisen, etäännytetyn tyylin kautta (ks. erit. Crawford 2002, 1–28, 
222–238).234

Pahuus on ennen kaikkea käytännöllistä ja käytännöllisellä tavalla itsetuhoista. 
Teoksen alusta alkaen Jackia on kiinnostanut pidäkkeetön valta. Sen kasaaminen 
johtaa teoksen maailmassa lopulta väistämättä myös kahmitun määräysvallan väärin-
käyttämiseen – vaikkapa alussa analysoidun Reichenau-käskyn hengessä, väistämät-
tömänä eskalaationa. Jo alussa paljastuu Merridew’n viehtymyksensä vallan ulkoisiin 
merkkeihin ja sotilaallisuuteen; Jack marssii lukijan eteen johtaen kuoripoikien mustiin 
asuihin puettua joukkoa ja seisottaa näitä auringossa, kunnes yksi pojista pyörtyy. 
Jokainen pojan johtamasta joukosta ”wore a square Black cap with a silver badge in it. 
[…] The boy who controlled them was dressed in the same way though his cap badge 
was golden” (Golding 1972, 20–21). Jack myös pyrkii alusta alkaen ottamaan loppujou-
kon hallintaansa. Pelastumiseen tähtääviä päämääriä kannattavat onnistuvat kuiten-
kin vielä tarinan alkupuolella päihittämään tämän yhteisistä asioista päätettäessä, sillä 
hänellä ei ole juuri annettavaa tässä yhteydessä. Aikuisten maailman ja sitä edustaviin 
symboleihin assosioidun vallan muuttuessa yhä etäisemmäksi Jack kuitenkin omaksuu 
nopeasti uudenlaisia vallankäytön keinoja ja välineitä.

Tietyn pisteen jälkeen Merridew, jolla on akuutti kyky hyödyntää itse keksimiään 
tai muiden luomia vallan symboleita, hylkää perinteisiin kuoripoika-univormuihin 
sisältyvät, merkityksettömiksi käyneet valtahierarkiat. Hän alkaa sen sijaan hyödyntää 
veristen sianmetsästysretkien aikana saavutettua mainettaan ylivertaisena metsästäjä-
nä. Hän käyttäytyy kuin tulisi pojista parhaiten toimeen saaren olosuhteissa, vaikka 
puuhakkuus onkin luonteeltaan lähinnä symbolista. Myös parannusehdotukset ovat 
symbolisia. Todellinen hyvinvointi ja jatkuvuus korvataan valta- ja yltäkylläisyyskuvas-
tolla. Juuri ennen poikien suorittamaa hysteeristä rituaalisurmaa, jossa Pedoksi luultu 
Simon tapetaan, kertoja kuvaa Jackin johtaman, taantuneen joukkion karnevalistista 
juhlintaa: ”[A] great log had been dragged into the centre of the lawn and Jack, painted 
and garlanded, sat there like an idol. There were piles of meat on green leaves near him, 
and fruit, and coco-nut shells full of drink.” (Golding 1972, 164.) Atavistinen kuvasto 
ja käytös toimivatkin hyvin eristetyn, pelokkaan ja päämäärättömän joukon keskuu-
dessa. Jack lupaa seuraajilleen sekä toimintaa, peijaisia, että näennäistä turvaa poikia 
vainoavalta Pedolta – mutta sivuttaa järjestelmällisesti kysymyksen siitä, miten saarelta 
päästään pois (vrt. esim. Golding 1972, 112). Lopulta neuvoteltuaan itsensä poikajou-
kon johtajaksi hän hyppyyttää alaisiaan ja katselee päihitettyä kilpailijoitaan ylenkat-
seen vallassa; kertoja kommentoi kuinka valta (power) ”lay in the brown swell of his 
forearms; authority sat on his shoulder and chattered in his ear like an ape” (ibid., 165). 
Jack on asemassa, johon on halunnut päästä alusta alkaen. Nyt tehtävänä on enää säilyt-

234 Nimenomaan tässä hengessä lähestyn itsekin valittuja teoksia, joskin hylkään Crawfordin tulkin-
noissa keskeisen, Goldingin fiktiota ylipäätään hänen määrittävän väkivaltaisen, ilottoman karnevalis-
tisuuden teeman Pincher Martin -teoksen tulkintaa voimakkaasti jäsentävän saiturin troopin hyväksi.
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tää tilanne hinnalla millä hyvänsä, vaikka se sitten tarkoittaisi jopa saaren ja poikajou-
kon muodostaman pienoismaailman tuhoutumista. 

Goldingin esikoisromaanin tarina ei kuitenkaan olisi niin synkkä, jos se päättyisi 
yksinkertaisesti vain vallan anastamiseen ja sinällään epämiellyttävän totalitaristisiin 
tunnelmiin. Oleellista on huomata, että ne välineet, joilla Jackista on tullut heimopääl-
likkö, ovat itsessään nimenomaan petomaisia – ja että ne liittyvät dynaamiseen kykyyn 
kehittyä.235 Neljännessä luvussa Jack, joka suhtautuu intohimoisesti metsästysleikkei-
hin, saa järisyttävän inspiraation. Maalatessaan kasvoilleen sotamaalauksen hänelle 
paljastuu, että se on erittäin vapauttava. ”He began to dance and his laughter became 
a bloodthirsty snarling […],” kertoja kuvailee paljastuksen aiheuttamia tunteita, ”and 
the mask was a thing on its own, behind which Jack hid, liberated from shame and 
self-consciousness” (ibid., 69). Hän pakottaa seuraajansa tekemään samoin. Jopa nisku-
roivat yksilöt saadaan mukaan, koska ”[t]he mask compelled them” (ibid., 69). Lopulta, 
kansanliikkeen suosion kasvaessa, lähes kaikki saarelaiset on pakotettu seuraamaan 
Jackin esimerkkiä. Pojat ymmärtävät alusta alkaen hyvin, mikä uhkaa ulkopuolel-
le jättäytyviä. Jackin tanssiessa ja nauraessa mielipuolen lailla yksi pojista, Bill, alkaa 
nauraa. Arvaamattomaksi muuttuneen johtajan tanssahtaessa hänen suuntaansa Bill 
kuitenkin ymmärtää äkkiä radikaalin muutoksen sosiaalisessa ilmastossa – vapaa-
na vellovan väkivallan uhan, joka saattaa kohdistua keneen tahansa poikkeavaan – ja 
pakenee pelästyneenä aluskasvillisuuden sekaan. Sotamaalausten myötä tilanne saarel-
la alkaa nopeasti huonontua. Maalatut pojat hylkäävät toimet pelastumisen eteen ja 
taantuvat Jackin johdolla leikkimään täysipäiväisesti metsästysleikkejä. Myös väkival-
ta astuu kuvaan. Ensimmäinen verityö suoritetaan vielä tosin ritualistisen hysterian 
vallassa, poikien tuskin itsekään ymmärtämättä tekemäänsä.236 Toinen murha on 
kuitenkin jo harkittu.

Teoksen yhdennestätoista luvussa Piggy ja Ralph, viimeiset evakuoinnin eteen töitä 
tekevät pojat, lähtevät puhumaan järkeä saaren kivikkoiseen kärkeen linnoittautuneil-
le entisille tovereilleen. Vakuutteluyritykset ovat tässä vaiheessa kuitenkin tulokset-
tomia, sillä ne kilpistyvät Jackin nostattamaan raivostuttavaan mekkalaan ja täydel-
liseen välinpitämättömyyteen pelastumista kohtaan: ”A great clamour rose among 

235 Myös The Inheritors -romaanissa luiskaotsainen Lok kiinnittää huomionsa uusien ihmisten outoi-
hin kasvoihin, yrittäen löytää ”todelliset” – siis itselleen tutut – kasvot niiden takaa: ”There were white 
bone things behind the leaves and hair. The man had white bone things above his eyes and under the 
mouth so that his face was longer than a face should be.” (1963, 106.) Älykkyys ja kehitys näyttäytyvät 
naamiona, mutta sekä modernisaatioon itsensä assosioivan lukijan että ihmiseen uskovan Lokin odotus-
ten vastaisesti niiden alla ei ole tuttua ja turvallista – elävän naamion takaa kurkistaa vain laskelmoiva 
tyhjyys.
236 Pojat surmaavat yöllisessä kohtauksessa Pedoksi luulemansa Simonin pelkonsa sokeuttamina ja 
tuskin itsekään tajuten tekemäänsä; jää epäselväksi, ymmärtävätkö monet tekonsa todellista luonnetta 
edes myöhemmin. (Golding 1974, 160–170, ks. myös poikien hämmennys jälkeenpäin, sivut 171–175.) 
Simonin pyhimysroolin huomioiden tämä on tulkittavissa nimenomaan siksi hengelliseksi sokeudeksi, 
joka on vallannut perinteisistä olemisen tavoista irrroitetut saaren asukkaat. 
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the savages.” (Ibid., 199.) Jack, jonka valta-asemalle Ralph on edelleen uhka, kanavoi 
kollektiivisen pelon ja raivon kohti poliittisia vastustajiaan. Yleisen hälinän aikana eräs 
pojista, sadistinen Roger, kampeaa ”haltioituneen luopumisen tilassa” (with a sense of 
delirious abandonment) valtaisan kivenlohkareen Piggyn niskaan. Samalla kun järkäle 
pyyhkäisee ruumiin jyrkänteeltä alas, Piggyn pitelemä hauras siipikotilo, järjestyksen 
symboli romaanissa, särkyy tuhansiksi sirpaleiksi. Tyylillisesti mestarillisessa kappa-
leessa kertoja kuvailee lakonisesti pojan kuolemaa:

Piggy fell forty feet and landed on his back across that square, red rock in the sea. His 
head opened and stuff came out and turned red. Piggy’s arms and legs twitched a bit, 
like a pig’s after it has been killed. Then the sea breathed again in a long slow sigh, the 
water boiled white and pink over the rock; and when it went, sucking back again, the 
body of piggy was gone. (Golding 1972, 200.)

Erityisen hyytäväksi kuvauksen tekee se, että tapahtuma fokalisoidaan poikajoukon 
havaintojen ja mielenliikkeiden kautta. Kertoja käyttää lapsille ominaista sanavalin-
taa (stuff came out). Lisäksi väkivallan ulkoinen muoto hahmotetaan poikien jo hyvin 
tunteman sian tappamisen kautta (arms and legs twitched a bit, like a pig’s after it has 
been killed). Omien toimien seuraamusten todistaminen silmästä silmään ei rauhoita 
poikia tai vieraannuta heitä väkivallasta, päinvastoin. Seuraavaksi poikajoukko kään-
tyy Ralphia vastaan. Tämän piileskellessä viidakossa Jack käskee, että kasvillisuus on 
sytytettävä tuleen pojan savustamiseksi esiin. Jo edellä mainitun haltioituneen luopu-
misen tilassa pojat sytyttävät oman pienoismaailmansa liekkeihin, tajuamatta tekonsa 
seurauksia itselleen. 

Romaanin maailmaa ei määritä perustavanlaatuisesti vain poikien vähittäinen 
lipsuminen tietyistä perustavanlaatuisista normeista. Siinä missä teoksen välittömin 
taso on kuvaus poikien raaistumisesta ilman aikuisten tukea ja turvaa, kertomuksen 
edetessä paljastuu, että poikien syöksykierre onkin itse asiassa kuva kuvassa. Saari on 
aikuisten maailma pienoiskoossa. Ehkä eräs kaikkein intensiivisimmistä kohtauksis-
ta 1900-luvun angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa onkin se, jossa Lord of the Flies 
-romaanin takaa-ajettu Ralph syöksyy palavasta viidakosta aikuisen eteen. Näkökul-
manvaihdos on huimaava. Henkensä puolesta pakeneva sankarillinen päähenkilö 
paljastuu uudemman kerran pelkäksi lapseksi, jota seuraa joukko pelon ja vihan sokai-
semia, murhanhimoisia ikätovereita – hänen entisiä kavereita ja tovereitaan. Muusta 
maailmasta näennäisesti erotettu lapsijoukko, joka vielä hetki sitten näytti uhkuvan 
synkkää voimaa, palautetaan todellisiin mittasuhteisiinsa. Pahantahtoisuus ja laskel-
moivuus paljastuvat lapselliseksi peloksi, väärin suunnatuiksi aggressiivisiksi impuls-
seiksi ja ylipäätään ymmärtämättömyydeksi. Tämä näkökulmanvaihdos on kuitenkin 
vasta ensimmäinen silmukka mentaalisella vuoristoradalla. Rantautunut upseeri on 
itsekin osallisena sotaan. Aikuisten maailma on joko ydintuhon partaalla, tai ainakin 
hyvää vauhtia luisumassa täydelliseen kaaokseen. Kuten upseeri jo pelkällä olemassa-
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olollaan muistuttaa, ihmiskunnan tulevaisuus, pojat mukaan lukien, on uhattuna niin 
eettisesti kuin hyvin käytännönläheisestikin. Edessä on radan viimeinen maailman 
ylösalaisin kääntävä silmukka. Lukija pakotetaan huomaamaan, että sama yllättävä, 
pelokas kääpiöperspektiivi, joka juuri paljastui lapsien kohdalla, pätee myös kertomuk-
sen aikuisiin. Usko aikuismaiseen rationaalisuuteen on järkkynyt. Heistä ei ehkä ole 
lasten pelastajiksi – vaikka upseeri jo suunnittelee pelastusoperaation yksityiskohtia, 
ovat aikuiset itse asiassa ainakin kollektiivisella tasolla lasten pahin uhka. Tilanteen 
synkkää ironiaa alleviivaa vielä upseerin brittiläistä ylemmyydentuntoa uhkuva, lausu-
jansa auttamattoman ymmärtämättömyyden paljastava kommentti: ”I should have 
thought that a pack of British boys – you’re British aren’t you? – would have been able 
to put up a better show than that[.]” (Golding 1972, 222.) Maailmassa, jossa edes aikui-
silla ei välttämättä ole toivoa, vaatimus paremmasta esityksestä vaikuttaa mielettömältä 
– mutta tämän ymmärtääkseen lukijan on sekä juostava Ralphin rinnalla läpi palavan 
viidakon että myös tunnettava 1900-luvun pahimmat kipupisteet Dresdeniä, Ausch-
witzia, Hiroshimaa, Nankingia ja Stalingradia myöten.

Ilman viittauksia lähitulevaisuuteen sijoittuvaan kolmanteen maailmansotaan 
poikien teot voisi sivuuttaa kiusaantuneella olankohautuksella. Vaikka saarella 
inhimillisyys joutuu väistymään, kaikki ei ole vielä menetetty – tekeväthän järjettö-
myyksiä loppujen lopuksi vain aikuisten valvonnan ulkopuolelle ajautuneet ja muusta 
ihmiskunnasta auttamattomasti eristetyt, paremmasta tietämättömät pojankoltiai-
set. Mutta tämä henkinen pakotie johtaa umpikujaan saaren paljastuessa aikuisten 
maailmaksi pienoiskoossa. Lopullinen kuva on erittäin klaustrofobinen, semminkin 
kun se ei edes suostu pitäytymään kirjan sivuilla. Metonyyminen asetelma Lord of the 
Flies -teoksen sisällä, aikuisia ja lapsia yhdistävänä epävarmuutena palavassa saaressa ja 
palavassa maailmassa, tuntuu vihjaavan myös laajempaan vastaavankaltaiseen suhtee-
seen. Samoin kuin lasten ja aikuisten maailman, myös romaanin fiktiivisen maailman 
ja lukijan todellisen maailman väliltä on löydettävissä vastaava, mittasuhteiden tasolla 
yhtä lailla jälkimmäistä painottava analogia. Paul Crawford kirjoittaa teoksen loppu-
kohtauksesta:

Our unease shifts from the carnival square of the island to the wider adult world – a 
world at war for a third time, a world in which the theatre of war greatly resembles, in 
its detail of a paramilitary fascist group, machine-gunning and, in its dead parachutist, 
the familiar Second World War. It is a world of continuing inhumanity. […] The 
substantiation of children as British subject is not superfluous to the novel’s meaning. It 
is fundamental to this novel’s ethic interrogation of England, Britain, and its Allies at a 
specific juncture in history. (Crawford 2002, 63.)

Hyvin taidokkaasti rakennettu Goldingin visio tunkee kuin väkisin kirjan sivuilta lu-
kijan tajuntaan ja sitä kautta määrittämään historiallista todellisuutta. Lord of the Flies 
ei suostu jäämään pelkäksi karmivuudessaan viihteelliseksi kuvaukseksi liian pitkälle 
menneistä metsästys- ja sotaleikeistä – tai edes fiktiivisestä lähitulevaisuuden kolman-
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nesta maailmansodasta. Näennäisestä hermeettisestä realismistaan huolimatta se esit-
täytyy hyvin suorasukaisena vertauskuvana kirjailijan itsensä kokemasta maailmasta 
ja todellisuudesta. Kyseessä on maailma, jossa von Reichenaun kaltaiset saavat päättää 
miljoonien ihmisten kohtaloista. Ja mikä pahinta, Golding osoittaa, se on maailma, 
jossa julmuutta ja välinpitämättömyyttä ei voi rajata oman itsen ulkopuolelle, viholli-
sen ominaisuudeksi. Ihmisen kyky pahuuteen ei ole yksittäisen valtion, puolueen, ide-
ologian tai edes sotapoliittisen liittoutuman ominaisuus.

Teoksen sosiaalisessa todellisuudessa jylläävät siis synkeät, pelon ja pelosta synty-
neen aggression ohjaamat, itsetuhoiset voimat. Näitä voimia ei ole mahdollista ulkois-
taan täysin mihinkään soveliaaseen toiseuteen, turvallisesti oman itsen ulkopuolelle. 
Mutta vaikka tämä pimeys onkin sinällään jaettua potentiaalia, se tarvitsee toteutu-
akseen aivan erityislaatuista katalyyttiä – apukeinoa, jonka avulla yhteisö vapauttaa 
itsensä lopullisesti säilyttävien, jatkuvuutta tuottavien instituutioiden ja käytänteiden 
kahleista. Tästä pääsemme takaisin pahuuden ja modernin mielenlaadun yhtymäkoh-
tiin, perinteiden hapertumiseen ja teoksessa pohjimmiltaan negatiiviseksi arvotettuun 
dynaamisuuteen ja mukautumiskykyyn. Jack, jolla on tietyistä puutteistaan huolimatta 
akuutti kyky havainnoida ryhmädynamiikkaa ja sen muutoksia, ei osaa luoda mitään 
uutta. Pikemminkin hän manipuloi havaitsemaansa ja antaa ilmaisukanavan jo laten-
tisti vallitseville tunnelmille. Lopullista veritekoa onkin tähän liittyen pohjustettu 
huolella. Kertoja kuvaa systemaattisesti, miten pojat muuttuvat vaiheittain yhä välinpi-
tämättömämmiksi toisten kärsimystä kohtaan. Saarelle eristetyn poikajoukon toimin-
taa säätelee aluksi aikuisten ulkoapäin pakottamien estojen ja sosiaalisten rajoitteiden 
matriisi. Tämän länsimaiseen sivistykseen ja kristillis-protestanttiseen kulttuuriperi-
mään assosioidun, teoksen maailmassa yksilöä positiivisesti rajoittavan viitekehyksen 
puitteissa toisen vahingoittaminen on kielletty.237 Väkivaltamonopoli on ollut yksin-
omaan aikuisilla, ja hekin ovat voineet kurittaa lapsia vain rangaistusmielessä. Vielä 
teoksen alkupuolella sadistinen Roger on pakotettu tottelemaan entisiä sääntöjä ja 
rajoituksia. Heittäessään kivellä erästä rannalla leikkivistä pikkuisista hän on pakotet-
tu tähtäämään eräänlaisen suoja-alueen – jonka fyysiseksi halkaisijaksi määritellään 
”ehkä kuusi jaardia” – ulkopuolelle. Kertoja selventää: 

Here, invisible, yet strong, was the taboo of the old life. Round the squatting child 
was the protection of parents and school and policemen and the law. Roger’s arm was 
conditioned by a civilization that knew nothing of him and was in ruins. (Golding 1972, 
67. Kursiivi omani.)

Tässäkin viitataan kuin ohimennen maailmanpaloon, joka on aiheuttanut poikien al-
kuperäisen evakuoinnin ja sitä kautta eristänyt pojat saarelle. Viittaus ”vanhan elämän 

237 Päiväntasaajalle sovelias, keskipäivän kuumuuden huomioiva päiväjärjestys ei tunnu tarttuvan 
poikiin, sillä ”the northern European tradition of work, play, and food right through the day, made it 
impossible for them to adjust themselves wholly to this new rhythm” (Golding 1972, 64).
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tabuihin”, jotka olisivat pitäessään pelastaneet Piggyn hengen, on teoksen kokonaistul-
kinnan kannalta erittäin keskeinen. Perimmäinen muutosvoima piileekin siis muualla 
kuin kasvomaaleissa (tai viitoissa ja kokardeissa) tai edes kyvyssä voittaa entiset estot ja 
vahingoittaa eläviä olentoja. Kuten edellä mainitulla von Reichenaulla myös muuten 
varsin yksioikoisella Jackilla on akuutti tilannetaju ja silmää valtapsykologialle. Juuri 
tämä, yhdistettynä hänen lyhytnäköisyytensä ja todellisen empatian puutteeseen sekä 
kykyyn uudistaa vallitsevia rakenteita lähes kirjaimellisesti fasistisen tehokkuuden ni-
missä, tekee teoksen muut voimat syrjäyttäneestä nousukkaasta niin vaarallisen. Hän 
kurkottaa, kuten sanottua, vain nimellisesti menneeseen. Todellisuudessa suunta on 
päinvastainen.

Jack ei itse tunnu ymmärtävän, tai vallanhimossaan välittävän, siitä hinnasta, jolla 
valtaannousu mahdollistetaan epätietoisen ja eristetyn poikajoukon keskuudessa. 
Varomaton peloilla ja aggressiolla leikitteleminen ilmenee välittömimmillään Jackin 
mahtipontisen heimopäällikkömäisessä käytöksessä. Se näkyy astetta epäsuoremmin 
myös hänen kyvyssään saada seuraajat luopumaan omasta tahdostaan ja omastatun-
nostaan. Jack todistaa omalta osaltaan Goldingin kiinnostuksesta toisaalta erittäin 
vahvoiksi nähtyjä kulttuurisia ja sosiaalisia rajoitteita kohtaan sekä toisaalta sitä luovien 
yksilöiden kykyä kohtaan, jolla tätä matriisia manipuloidaan taloudellisen, symbolisen 
ja valtapotentiaaliin liittyvän lisäarvon saavuttamiseksi. Hän on itse asiassa herkullisen 
lähellä sitä dynaamista pinnallisuutta, joka kulttuuripoetiikan piirissä ymmärretään 
keskeiseksi modernin suosimille luonteenpiirteille: pinnallisuus ei olekaan moraalinen 
puute, vaan nopeasti muuttuvissa ympäristöissä hyvin tarpeellinen persoonallisuuden 
voimavara. Se on aivan uudenlaista itsereflektiivisyyttä, joka kulttuuripoetiikassa yhdis-
tetään sekä empatiaan että piittaamattomuuteen, kykyyn käyttää empatiaa yksinkertai-
sesti työkaluna. Jackin lähes vaistomainen tarve raivata poliittiset vastustajat tieltään 
keinolla millä hyvänsä paljastaa, kuinka vähän hän oikeastaan tietoisesti tekee mitään 
saavuttamallaan asemalla. Ja mikä kummallisinta, kuten kulttuuripoeettiset silmäla-
sit pukenut lukija joutuu myöntämään, siltikin, kaikista puutteistaan huolimatta Jack 
on päämäärähakuisuudessaan hyvin älykäs ja systemaattinen, omalla hirviömäisellä 
tavallaan jopa ihailtava. Hän omaa toimissaan yllättävän suuren henkisen liikkuma-
alan. Tässä suhteessa Merridew’n hahmo muistuttaa läheisesti 1900-luvun todellisen 
elämän totalitaristisia toimijoita.

Jack ei siis ole, kuten sanottua, uudistaja. Silti hän ei tunnu todella kurkoittavan 
menneisyyteenkään. Hän yksinkertaisesti hyödyntää oman kulttuurinsa symboleita 
kasatakseen valtaa. Merridew’n vallankäyttö on prosessinomaista ja antiessentialistista, 
neuvottelupainotteista – atavistisesta kuvastostaan huolimatta ennen kaikkea luovaa, 
itsereflektiivistä. Ainoa puute tässä luovuudessa on kyky tuottaa mitään aidosti uutta 
tai rakentavaa. Jack ohjailee voimia, jotka eivät ole viime kädessä lähtöisin yksilöstä, 
vaan yhteisöstä, yhteisödynamiikasta. Hyödynnettävät voimat ovat lisäksi yhteisölli-
sesti, moraalisesti rapauttavia. Tarkasteltaessa Goldingin ”luentaa” fasistisen johtajan 
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urakehityksestä palataankin väistämättä tässä tutkielmassa toistuviin teemoihin. Jack 
Merridew esiintyy toki asiaankuuluvaa stereotyyppiä hyödyntäen ”villinä”, mutta 
ennen kaikkea hän on – moderni, omaa agendaansa yksisilmäisesti paisuttava saituri.

6.5 ”think you can play Martin, Greed?”: modernistinen likainen 
kuolema ja sivullisuus vapautettuna perusluonteena

Kuten sanottua, The Inheritors kuvaa kömpelöiden, lähes lapsenomaisten ihmisten ja 
kehittyneiden, kyynisellä tavalla älykkäiden ja toimissaan tehokkaiden ihmisten yh-
teentörmäystä. Eroa alleviivataan toistuvasti myös fyysisellä tasolla. Kuva vastaa luonti-
ajankohdan käsityksiä etenkin neandertalin ihmisistä – Lokin väestä –, mutta siinä on 
otettu myös tietoisesti taiteellisia vapauksia. Lord of the Flies -romaanissa taas poikien 
fyysiset piirteet kuvaavat hyvin selkeästi heidän muita ominaisuuksiaan, heidän rooli-
aan ja etenkin heidän luonnettaan. Karismaattinen Ralph on sekä olemukseltaan että 
luonteeltaan ” fair”, kaunismuotoinen, vaalea ja reilu.

Jack taas on korostetusti se, mitä hän tekee. Punaisen, valkoisen ja mustan kirja-
va, pojat estoista vapauttava naamio on se mikä hänessä on todellista. Sen alla ei 
erityisen kaunista tai ikimuistettavaa. Hän on pitkä, luiseva ja (epäilemättä Juudak-
seen viitaten) punatukkainen poika, jonka kasvot ovat ”rumat näyttämättä typeriltä” 
(Golding 1972, 21). Vain hänen hätkähdyttävän siniset silmänsä näyttävät erikoisil-
ta. Hollywood-natsiestetiikassaan ne ovat kylmät, pistävät ja vihjaavat laskelmoivasta 
älykkyydestä. Lisäksi kertoja kuvaa, kuinka viidakossa kyyristelevän, saalista väijyvän 
Jackin silmät välkkyvät kuin petoeläimellä: ”They were bright blue, eyes that in this 
frustration seemed bolting and nearly mad.” (Ibid., 52.) Jo ensimmäisessä luvussa ne 
kuvaavat ailahtelevaisuutta ja aggressiivisuutta: ”Out of his face stared two light blue 
eyes, frustrated now, and turning, or ready to turn, to anger.” (Ibid., 21.) Loppujen 
lopuksi juuri kuvattu alue onkin ainoa osa Jackin kasvoissa, joka säilyttää alkuperäisen 
ilmiasunsa. Vaatteet muuttuvat rääsyiksi, iho ruskettuu ja tukka takkuuntuu pehkok-
si. Siistiin ulkomuotoon sekä soveliaisuussääntöihin assosioitua aikuisten maailma 
muuttuu yhä etäisemmäksi. Vain alkuperäinen katse jää. Sivistyksen naamio, joka on 
pakotettu hänen osakseen saaren ulkopuolisessa maailmassa, ei ole koskaan yltänyt 
tänne asti. Silmästä silmään kohdattuna, Jack on kimppu itsekkäitä haluja ja toiveita, 
joita hän pyrkii kaikin keinoin toteuttamaan – ympäristön sallimissa rajoissa ja, mikäli 
tilaisuus vain tarjoutuu, niiden ylikin.

Naamion ja sosiaalisten roolien välisiä temaattisia suhteita käsitellään myös Goldin-
gin kolmannessa teoksessa, kaksi vuotta Lord of the Flies -teoksen jälkeen ilmestynees-
sä Pincher Martin -romaanissa (1956). Siinä missä Goldingin esikoisteos käsittelee 
pelon, aggression ja valtapelien välisiä suhteita, Pincher Martin keskittyy Jackin kaltai-
sen ”protofasistisen” persoonallisuuden metafyysiseen, ehkä jopa jonkinlaiseen väljän 
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teologiseen syväanalyysiin. Tämä perspektiivinvaihdos interpersoonallisesta intraper-
soonalliseen asettaa teokset selkeään jatkumoon. Vaikka tappajatematiikka säilyykin, 
naamioita ei jälkimmäisessä käsitellä enää psykologisesti vapauttavana tekijänä. Ote 
on astetta symbolisempi; edellisen teoksen temaattinen sivujuonne on nostettu tarkas-
telun keskiöön. Eräs Pincher Martin -romaanin avainkohdista on takauma, jonka 
aikana teoksen päähenkilö pakotetaan kasvokkain itsensä kanssa. Seitsemälle kuole-
mansynnille valitaan sopivia näyttelijöitä. Näyttelijä-murhamiehelle esitellään Ahneu-
den personifikaation naamio. Tuottaja-Alfred, jonka Christopher Hadley Martin on 
tehnyt aisankannattajansa, toteaa katkerasti:

”Chris-Greed. Greed-Chris. Know each other. […] Let me make you two better 
acquainted. This painted bastard here takes anything he can lay his hands on. Not food, 
Chris, that’s far too simple. He takes the best part, the best seat, the most money, the 
best notice, the best woman. He was born with his mouth and flies open and both hands 
out to grab. He’s a cosmic case of the bugger who gets his penny and someone else’s bun. 
[…] Think you can play Martin, Greed?” (P, 119–120.) 

Kuten hän esittää, tuplaroolien esittäminen on seurueen esittämässä moraliteetissa 
välttämätöntä. Christopher Hadley Martinin kohdalla voi kuitenkin kysyä lisäksi, 
kuka esittää ja ketä. Kumpi on todellinen näyttelijä ja kumpi roolihahmo? Viimeistään 
Martinin kuoleman jälkeen kysymys muuttuu sosiaalipsykologisesta taiteelliseksi ja 
metafyysiseksi: samalla tavoin kun Martin tulee esittämään Ahneutta tulevassa näy-
telmässä, Ahneus esittää romaanin hienovaraisen surrealistisessa, pieleen menneiden 
yksityiskohtien kautta omituisen häiritsevässä kuolemanjälkeisessä maisemassa Mar-
tinia.238 Mutta jo miehen eläessä päähenkilön hienovaraisemmat luonteenpiirteet, 
kuten kuvattuun tilanteeseen liittyvä lievä häpeän tunne, ovat pohjimmiltaan merki-
tyksettömiä. Kuten tuottaja huomioi, nämä piirteet Martinin persoonallisuudessa ovat 
turhaa ja ylenmääräistä, kuin kivilattian päälle vedetty pehmentävä matto, ”thick and 
costly, just allowing your senses to feel the basic stuff beneath” (ibid., 119). Itse asias-
sa Martiniin voisi soveltaa useampaakin kuolemansyntiä. Näyttelijäseurueen mielestä 
erityisesti itserakas Ylpeys on tällainen: ”He could play that without a mask and just 
stylized make-up, couldn’t he?” (Ibid., 119.) Myös Kateus ja Irstailu pukevat häntä, ku-
ten kertomuksen edetessä paljastuu. Kaikkein pohjimmaisena, hänen luonteensa kul-
makivenä, on kuitenkin ensiksi mainittu. Ahneus, pohjaton ja silmitön himo asioiden 
ahmimiseen, onkin teoksen johtomotiivi, romaanin todelliset kasvot Christopherin 
inhimillisen naamion alla.

238 Näytelmä-analogia toimii teoksessa monella tasolla. Kirjallisuudentutkija Bernard F. Dick menee 
jopa niin pitkälle, että hän lukee koko romaanin ennen kaikkea eräänlaisena kosmisena näytelmänä. 
Tällöin Shakespearen King Lear myrskyn ja hulluuden riepomine, maailmallisen jalansijansa menettä-
mine kuninkaineen olisi tulkinnan kannalta keskeinen kirjallinen esikuva. Samaten teatterimetaforalla 
selittyisi teatraalinen loppuratkaisu – teos viittaa toistuvasti omaan räikeään asetelmallisuuteensa, eikä 
mikään katsojan todistama ole lopulta aitoa. (Dick 1967, 49–61, erit. 59.)
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Aiemmin romaanissa Martin miettii miten koko ”syömisbisnes” (business of eating) 
on jollakin ”määrittelemättömällä, omalaatuisella tavalla merkittävää” (peculiarly 
significant). Hän kokee elävänsä maailmassa, jossa yksilö joko syö kilpailijansa tai tulee 
itse syödyksi. ”They made a ritual of it on every level,” hän miettii,

the Fascists as a punishment, the religious as a rite, the cannibal either as a ritual or as a 
medicine or as a superbly direct declaration of conquest. Killed and eaten. And of course 
eating with the mouth was only the gross expression of what was a universal process. 
You could eat with your cock or with your fists, or with your voice. You could eat with 
hobnailed boots or buying and selling or marrying and begetting or cuckolding. (P, 88.)

Sosiaalidarvinistiseen pohdintaan liittyy erottamattomasti mieluisa muisto mennei-
syydestä. Päähenkilö on yllätetty tuottajan vaimon kanssa. Petetty aviomies hyökkää 
Martinin kimppuun nyrkit pystyssä. Tämä kuitenkin taltuttaa hyökkääjän helposti. 
Miehet katsovat toisiaan kasvoista kasvoihin: ”He took the wrist as the fist came at his 
chest and twisted it till Alfred was gritting his teeth and hissing through them. Secure 
in his knowledge of the cosmic nature of eating he grinned down on him.” (P, 89.) 
Ylimielinen ja muiden suhteen piittaamaton käyttäytyminen, johon esikoisromaanin 
metsästäjäpojat Jackin johdolla lopulta tuntevat olevansa oikeutettuja, on vaihtunut 
ympäristön tuomitsemaksi, yksilölliseksi piirteeksi – ja sen kuvaamiseen on keskitytty 
vielä esikoisromaaniakin suuremmalla intensiteetillä. Martin voisi hyvinkin olla Jack 
kaksikymmentä vuotta vanhempana. Piittaamattomuuteen liittyy myös erottamatto-
masti häikäilemättömyys. Kuten Jack, myös Martin on valmis mihin tahansa omien 
päämääriensä saavuttamiseksi.

Martin kuolee murha mielessään, kuoleman kohtaamisen perinteiden epäpuh-
taaksi merkityksellistämässä tilassa. Hukkumisen jälkeen tai sen aikana hän käy läpi 
helvetillisen tai oikeastaan kiirastulimaisen, yksinäisyyden ja eristymisen määrittä-
män puhdistautumisjakson. Samalla päähenkilö pakotetaan oman itsensä kanssa 
vastakkain. Kuten Lord of the Flies -romaanissa, viimeisiä hetkiä määrittää laajemmin-
kin sosiokulttuurinen poikkeustila – vieläpä sellainen, jossa tavanomaiset normit ja 
soveliaisuussäännöt hellittävät otteensa ihmisten mielistä: sota. Martin on komennettu 
parhaan ystävänsä Nathanielin kanssa samalle brittihävittäjälle. Koska hän himoitsee 
Nathanielin morsianta, näkee hän nyt tilaisuutensa tulleen. Ihmiseste on helppo suistaa 
laidan yli yön pimeydessä. Suunnitelma on jopa vähällä onnistua, mutta viime hetkellä 
hävittäjään osuu saksalainen torpedo. Martin paiskautuu mereen ja kokee sitä itsekään 
tajuamatta hukkumiskuoleman. Jäljelle jää vain niin suuri ahneus elämää kohtaan, että 
se sen tarkemmin erittelemätön osa, joka päähenkilöstä jää jäljelle, kieltäytyy tosiasiois-
ta ja rakentaa itselleen haaksirikkoisen elämän illuusion. Moralistinen luenta yhdistet-
tynä modernismille tyypilliseen lopun merkityksillä leikittelyyn mahdollistaa häikäi-
lemättömälle individualistille hetkellisen, mahdottoman olemassaolon todellisuuden 
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tuolla puolen. Martin jätetään toisin sanoen täysin oman ahneen egoisminsa, oman 
mielikuvituksensa varaan. 

Lopputulos on kielellisesti hyvin vaikuttava. Romaanin 208 sivun mittaises-
sa kokonaisuudessa kuvataan aution kiviluodon ankeutta ja yksinäisyyttä sellaisella 
intensiteetillä ja niin onnistuneen vuolassanaisesti, että sitä vasten lyhyet ja hahmotel-
malliset, arkielämään ja -maailmaan sijoittuvat takaumat näyttäytyvät kuin varjoina. 
Elottoman luonnon armottomuuden stoalainen, hallittu maalailu on sitäkin säpsäh-
dyttävämpi siksi, että se osoittautuu kasvavasti Martinin omaksi kuvitelmaksi.

Edellä olen käsitellyt varsin vähän Pincher Martin -romaania, etenkään yhteydes-
sä 1900-luvun kuolemankulttuuriin. Tälle on syynsä. Ensinnäkin romaani on raken-
nettu sellaiseksi, että se on tahallisen autio, vaikeasti tavoitettava. Pitkät kuvausjaksot 
yksinäisestä kamppailusta ja armottomasta ympäristöstä eivät ole tälle tutkielmalle 
tyypilliseen, ensisijaisesti ei-tyylilliseen analyysiin helposti antautuvaa materiaalia. 
Toisekseen, kuten modernistisen likaisen kuoleman käsitteen yhteydessä osoitin, on itse 
asiassa kyseenlaista, voiko 1950-luvulle tultaessa puhua mistään erityisestä kuoleman-
kulttuurista. Isossa-Britanniassa oli juuri käyty läpi kaksi traumaattista maailmansotaa. 
Tämä yhdistettynä nopeaan urbanisoitumiseen sekä perustavanlaatuiseen muutoksen 
sairaiden- ja vanhustenhoidossa olivat tehneet selvää jälkeä perinteisistä kuoleman 
kohtaamisen rituaaleista ja diskursseista. Inhimillinen kanssakäynti ja kulttuuriset 
merkitykset olivat kuoleman kohtaamisen osalta köyhtyneet. Kehityskulku jätti väistä-
mättömät jäljet myös kirjallisuuden tapoihin kuvata kuolemaa. Aiemmin lukijoilla 
oli ollut tiettyjä positiivisia odotuksia kuolemankohtausten yhteydessä ja rikas perin-
ne ammennettavanaan. Nyt kuitenkin kuoleman kuvaamisen tavat ja niihin liittyvät, 
vastaanottoa jäsentävät odotukset olivat muuttuneet itse kuolemankulttuurin tavoin 
pääosin negatiivisiksi. Golding, joka oli esikoisteoksensa myötä profiloitunut voimak-
kaasti kulttuuripessimistiksi, tarttui monien muidenkin aikalaiskirjailijoiden tapaan 
innokkaasti juuri tähän seikkaan. Ei olekaan sattumaa, että kuolemaa kuvatessaan hän 
valitsee tyylilajikseen eräänlaisen modernistisen autiuden, inflatorisen luontokuvauk-
sen, elottomuusretoriikan tai hypertyhjyyden tilan.

Tyylillisesti Pincher Martin on suljettu ja klaustrofobinen kirja, eräänlainen kliini-
nen laboratorio, sielun rottakoe – omanlaisensa kammio. Samalla se on taiteilijaromaa-
ni, kuvaus ihmismielen kyvystä, tarpeesta ja pakosta luoda omia maailmoita vapaana 
ympäristön paineista ja odotuksista. Taiteilijuuteen suhtaudutaan kuitenkin sarkas-
tisesti, sillä itsensä toteuttaminen motivoituu teoksen päähenkilöllä sellaisista tavoit-
teista käsin, joiden hyväksyminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. Martin on 
moraalinen hirviö ja hänen suhteensa sosiaaliseen todellisuuteen on kosmisella tavalla 
hillitöntä. Hän ei pyri kiipeämään yhteiskunnan hierarkioissa ylöspäin kuten Goldin-
gin myöhemmissä teoksissa usein tehdään, osallistuen niihin rakenteisiin ja tuottaen 
rakenteita, joiden varassa yksilö itseään nostaa. Sosiaalisen kierron sijaan Martinia 
kiinnostaa yksinkertaisesti kuluttaa ympäristönsä statuksen ja mielihyvän lähteitä. 
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Valta toisiin ei siten ole edes päämäärä. Se on ahminnan mahdollistumisen yhteydessä 
paljastuva lisänautinto – kulutettava asia muiden joukossa. Tästä syystä tässä analyy-
siluvussa on ollut tarpeellista pohjustaa huolella valitun myöhäismodernistisen saituri-
narratiivin taustalla vaikuttavaa moralistista asennetta itse teosta laajemmin. Teos on 
tavallaan kirjoitettu tiukasti kiinni Goldingin kirjailijauran alkuvaiheisiin, alkutuo-
tannon kokonaisteemoihin. On ollut tarpeen myös kuvata sitä henkistä hajaannusta, 
jonka kirjailija tunsi kirjailijanuransa alkuvaiheissa luonnehtivan omaa aikakauttaan. 
Mainitut seikat resonoivat tyylillisesti ja temaattisesti. Siinä missä vaikkapa neander-
talinihminen Lok on jopa tunnetasolla ennen kaikkea kollektiivinen olento,239 Chris-
topher Hadley Martin on keskeisesti juuri vapaa muista. Hän on pidäkkeettömyydes-
sään voimautettu erakko, joka elää omalakisessa autiomaassa. Hän ei myöskään lopulta 
pääse eristäymisensä kautta lähemmäksi jumalallista, toisin kuin Free Fall -romaanin 
Sammy. Tilaisuus tähän kyllä tarjoutuu kuvitteellisen tai teoksen maailmassa mahdol-
lisesti oikean Jumalan kohtaamisessa – mutta, kuten sanottua, Martin vertautuu 
ennen kaikkea Lord of the Flies -romaanin Jackin fasistiseen persoonallisuuteen. Juuri 
tästä syystä hän pysyy loppuun asti pohjimmiltaan Jackin tavoin perustavanlaatuisesti 
vajavaisena ja kyvyttömänä muutokseen, minuuden rajat purkavan armon vastaanotta-
miseen – Jokamiehestä poiketen hän ei osaa antautua ja purkautua.

Martin on siis perinteistä vapautunut ja uudessa rajattomuudessaan muodoton, 
hirviömäinen persoonallisuustyyppi. Tämän tyypin kautta Golding yritti omaa 
aikaansa ja sen vavahduttavia muutoksia ylipäätään hahmottaa. Tietty konservatiivi-
suus, osittain myös kirjailijaan, kirjailijuuteen itsessään kohdistuva moralismi nousee 
nimenomaan siitä, että Golding suhtautuu muutoksiin varauksella. Hänelle lähihistori-
an umpikujat ovat samanlainen oire tukevien rakenteiden puutteesta, kuin mitä kuole-
mankulttuurin köyhtyminen merkitsi sosiaalista todellisuutta ruotineille aikalaistut-
kijoille. Jäljelle jää hyvin vähän – tai ei ollenkaan – mitään rakentavaa. Kuten aiemmin 
analysoitu Marlowe, hän näkee muuttuneessa maailmassa suurta kyynistä draamaa. 
Esimerkiksi aiemmin analysoidun Marlowen The Jew of Malta -näytelmän käsikirjoit-
tajasta poiketen Golding kuitenkin tuomitsee kaiken vapauttavan maailmanmiesmäi-
syyden, pelaamisen maailmassa sen omilla uusilla ehdoilla. Rohkeimpiin välimiehiin 
suhtaudutaan yksinkertaisesti inholla. Inhimillisyyteen liittyvä pessimismi on univer-
saalia. Ja tätä kautta päästään ihmisen rajallisuuteen.

239 Kuvaava esimerkki on vanhalle väelle tyypillinen uhkien muistelu: ”Without any warning fear 
flooded into him, fear as complete and unreasoning as Mal’s when he had seen fire burning the forest in 
his dream. And because he was one of the people, tied to them with a thousand invisible strings, his fear was 
for the people.” (Golding 1963, 103–104. Kursiivi omani.)
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6.6 Pincher Martin moraliteettina

Edellä käsittelin vanhan väen yhteisöllisiä, väen mukana katoamaan tuomittuja kuo-
lemarituaaleja. Vaikka kuolema, kuoleman merkitykset sinällään ovatkin sivuseikka, 
likainen kuolema on silti Goldingia omimmillaan. Kuoleman ja yksilön välinen yh-
teentörmäys on pohjimmiltaan sentimentaalisuudesta puhdistettua moralismia, koros-
tettua tyylillistä koruttomuutta väistämättömän edessä. Kuolema kirjailijan teoksissa 
on paljaimmillaan lopullista ja subliimia, se on ankara ja ihmisen ylittävä inhimilliseen 
maantieteeseen kuuluva hedelmätön kiviluoto. Yksilönä ihminen paiskautuu tätä vii-
meistä reunaa vasten luonnonlakien voimasta, mutta myös sosiaalisen maailman anka-
rien lainalaisuuksien takia; ihmisen pohjimmainen raakuus on se vuorovesi, joka tätä 
tappavaa virtaa liikuttaa. Edellisessä luvussa analysoimassani Charles Dickensin Pikku-
Timin kuolemafantasia A Christmas Carol -moraliteetissa kuuluu vielä selkeästi opet-
tavaisen kuoleman länsimaisten perinteiden piiriin, ja se liikkuu tunnerekisterin helle-
mmällä puolella, kuoleman ehdottomuutta vahvasti pehmentäen. Piggyn kuolemassa 
on vain vähän mitään ylevää – saati esimerkillisellä tavalla opettavaista. Kummankin 
lapsen loppu on koskettava, mutta eri tavalla. Dickensin Tim on tietyn ideaalin ää-
nitorvi tahtoessaan kuolla tietoisesti tavalla, joka pitää yllä ja vahvistaa ympäristön 
kristillisiä ja yhteisöllisiä arvoja. Hän jatkaa kuollessaankin symbolista olemassaoloa 
Kristus-lapsen osassa. Tim viittaa sovittavassa roolissaan ristinkuolemaan. Piggy taas 
hyvin ymmärrettävästi ei tahdo kuolla – eikä häntä kuvata moisia edes miettimään. 
Kuten Pincher Martin -teoksen elämän päättymisen yhteydessä, myös tässä kuolema 
on väkivaltainen ja nopea, vaikeasti hahmotettava ja uhrinsa yllättävä. Piggy ei voi saa-
vuttaa mitään tavoittelemisen arvoista kuolemalla yksinäisellä saarella ja villiintyneen 
poikajoukon käsissä. Marttyyrikuoleman symbolinen arvo on kulutettu loppuun, ja 
pelkkä ajatuskin toisenlaisesta mahdollisuudesta tuntuu vieraalta. Modernismille tyy-
pillinen tyylikeino, häilyvien kuvien ja irrallisuuden takaa hetkeksi vilahtava epifani-
nen totuuden hetki, on puhtaasti negatiivinen.

Vuosia sen jälkeen, kun Golding oli kirjoittanut esikoisteoksensa, kirjallisuuden-
tutkija John Haffenden havainnoi tarkkanäköisesti kirjailijahaastattelussa, että hänen 
teoksissaan kuolemat ovat tyypillisesti ”closed circuits, significant only to the indivi-
dual destiny” (Haffenden 1985, 117). Tähän modernismille ylipäätäänkin tyypilliseen 
havaintoon liittyen Haffenden myös esitti kirjailijalle kysymyksen siitä, onko tämän 
teoksissa kuolemalla mitään yhteisöllisesti positiivista vaikutusta.240 Odottamaton 

240 Haffenden kysyy: ”Do you believe […] that a tragic vision has a relevance in the modern world? 
[…] [T]ragedy invariably has effects on the society in which the hero lives, if only to the extent that his 
death is seen as a sort of relief, a life-giving and blessing.” Osana vastaustaan Golding toteaa: ”I do agree 
that in some curious way there is life-enhancement in the body of classical tragedy. One does feel uplifted 
by Lear’s death.” (Haffenden 1985, 117.) Vaikka alkupään tuotantoa ei voikaan lukea tragedioina aivan 
tässä mielessä, Golding lukeutui vahvasti kreikkalainen tragedian ihailijoihin, ja käytti tragedian yleistä 
kaavaa esimerkiksi teoksessaan The Pyramid (1967). 
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kysymys näyttää hämmentäneen haastateltavan. ”I don’t think […] that it’s ever occur-
red to me to think in terms of the hero’s death being enhancing to the next generation… 
and the more I think of it,” hän toteaa kooten ajatuksiaan,

the less I believe in it. When Ralph weeps in the end of Lord of the Flies, something is 
being healed; I think it’s an enhancement of life that, in his grief, Ralph understands 
about the nature of man. I think that is what students feel and why they’ve gone for 
the book; in a sense they grow up a bit through the book, because Ralph grows up. 
(Haffenden 1985, 117.)

Kirjailijalle kasvaminen aikuisuuteen ei ole välttämättä silkkaa kyynisyyteen kasvamis-
ta. Se kuitenkin sisältää sellaisten ihmisluontoon liittyvien realiteettien hyväksymisen, 
jotka muokkaavat inhimillistä maailmaa koskevia merkityksiä väistämättä kielteiseen 
suuntaan. Kristillisellä viitekehyksellä on tässä osansa. Edellä mainitussa Haffendenin 
haastattelussa, Piggyn kuoleman merkitystä koskevan pohdinnan yhteydessä, Golding 
puntaroi myös Christopher Hadley Martinin kuolemaa:

Equally, in Pincher Martin, this temporal construct called Pincher is destroyed by 
the merciless cruelty of God which is going to release whatever there is, whatever this 
wordless, nameless, indescribable thing is. You have to have basically a religious in 
nature to see that. (Haffenden 1985, 117.)

Egosta luopuminen, maailmanväsymys, saa kirjailijan omassa tulkinnassa kosmiset 
mittasuhteet. Saiturimainen takertuminen voidaan selättää vain äärimmäisillä voi-
milla – ja silloinkin vapautuminen tarkoittaa jonkinlaista tuhoutumista tai ainakin 
illuusioiden loppua. Kasvaminen tällaisiin realiteetteihin assosioituu voimakkaasti 
myös lähihistorian kokemusten paljastamaan modernisaatiopessimismiin. Ihmiskunta 
kasvaa maailmanväsymykseen itse aiheutettujen koettelemusten kautta, ja tieto todel-
lakin lisää tuskaa. Tämä negatiivinen kehitysusko, muutos naiiviudesta älykkääseen, 
alati muodoissaan kehittyvään, tuhoavaan individualismin on luettavissa Goldingin 
alkupään teoksista hyvin selkeästi. Oleellista tässä yhteydessä on myös havaita se, että 
kirjailijan hahmottelema kasvuprosessi itsessäänkin on perusluonteeltaan yksilöllinen 
eikä yhteisöllinen – ja että kirjailijan vastaus kuoleman yhteisöllisyyttä koskevaan ky-
symykseen on selkeästi jälkikäteinen. Lord of the Flies -romaanissa Golding ei muotoi-
le näkemystään niinkään kuoleman kohtaamisen kautta. Pikemminkin jopa kuolema 
kirjallisena symbolina heijastaa hänen laajempaa visiotaan. Mutta kuten kaikella ro-
maanin saaresta kerrotulla, myös edellä siteeratulla kuolinkohtauksella kuitenkin on 
tarkkaan harkittu tehtävänsä. Likaisen kuoleman arvottomuus, mukaan lukien sur-
mateon järjettömyys, ovat juuri niitä seikkoja, joka tekevät Piggyn lopusta niin dra-
maattisen.241 Romaanin lopullinen veriteko on sekä tahallinen että vailla rationaalista 

241 ”They always talk about sticking a pig.” (Golding 1974, 33.) Näin toteaa Ralph vielä ensimmäises-
sä luvussa, onnellisen tietämättömänä siitä vaikutuksesta, johon harjoittelu eläinten kanssa Jackin met-
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motiivia. Siihen on johtanut yksinkertaisesti asetelmien kärjistyminen osana pelkoja ja 
aggressiota hyödyntävää poliittista valtakampanjaa, silkka ihmismielen kyky ”luopua 
haltioituneesti” järkiajattelusta, eettisyydestä tai omien tekojen konkreettisista seu-
raamuksista. Pääasia on aggressiivinen liike, teoksessa esitetään, ei mikään erityinen 
suunta – täsmälleen kuten Pincher Martin -romaanin Martinilla, jota ohjaa kasvoton 
ahneus omien halujen toteuttamiseen, muista riippumatta ja tarvittaessa helposti myös 
muita vastaan. Kuolema on yksinkertaisesti tällaisen isoamisen ainoa mahdollinen raja, 
ja vain tässä nimenomaisessa merkityksessä – eikä siis esimerkiksi teologisena kysymyk-
senä sinällään – kiinnostava.

Entä missä on sitten kuoleman kautta artikuloitu moraalioppi? Esikoisromaanissa 
Ralph toki aikuistuu ja oppii koskettavasti ystävyyden ja ihmisarvon merkityksen juuri 
”jalon, viisaan” Piggyn tuhoutumisen ja ”ihmissydämen pimeyden” kautta (Golding 
1972, 223). Mutta kasvottomaksi itsensä tehneiden poikien kollektiivinen syyllisyys 
ei ole laisinkaan varmaa sen enempää kuin heidän henkinen kasvunsa tapahtumien 
jälkeen. Teoksen lopussa, poikien seisoessa hämmentyneinä rantaan nousseen upseerin 
edessä, näyttää pikemminkin siltä, että he yksinkertaisesti pelkäävät hyvin käytännön-
läheistä rangaistusta teoistaan. Pimeys jatkuu ja Ralphin moraalinen kasvukokemus jää 
roikkumaan kollektiivisen tyhjyyden päälle. Se on jotakin jonka vain hän itse ja lukija 
voivat hiljaisuudessa, henkilökohtaisena kokemuksena jakaa. The Inheritors -romaanis-
sa taas itse syyllisyyden, synnillisyyden tunteella on ohittamaton merkityksensä. Se itse 
asiassa muotoilee syntiinlankeemuksen antropologisena uusintana – tai sitä ennakoiva-
na tapahtumana – koko ihmiskunnan aikuisuuden. Toisin kuin uuden väen tietäjän ja 
johtajan roolin ottanut Marlan antaa ymmärtää, kansan- tai oikeastaan lajinmurha ei 
ratkaise mitään. Paholaisiksi ja peikoiksi nimettyjen, vaarallisiksi koettujen olentojen 
järjestelmällinen tuhoaminen ei anna uusien ihmisten ryhmälle suojaa pelolta tai edes 
väliaikaista mielenrauhaa. Nämä teot tuottavat päinvastoin oman rautaisen logiik-
kansa, ne tuottavat itselleen jatkoa. Teoksen viimeisillä sivuilla Tuami, uuden väen 
tarkastelun keskeinen fokalisointipiste, huutaakin tappamisen aiheuttaman syylli-
syyden vallassa: ”What else could we have done?” (1963, 227.) Hän kokee ryhmänsä 
toimet välttämättömiksi, eikä kykene ylittämään ”koira syö koiraa” -mentaliteettia ja 

sästäjät myöhemmin johtaa. Enteellisesti, metsästysretkien verisiä päätöksiä kuvataankin hyvin saman-
laisella tavalla kuin Piggyn tappamista, kuvaustapojen (ja poikien) muuttuessa kerta kerralta raaemmik-
si (ibid, 81–82, 124–127, 146–151). Sattumaa ei assosiointiin liittyen ole myöskään se, että poikaa on jo 
koulussa kutsuttu Piggyksi – hänen tunnustaessaan sen liian luottavaisesti Ralphille nimi seuraa häntä 
myös saarelle (ibid, 11–12, 23). Viimeinen silaus tapahtuman monimutkaiselle merkitysavaruudelle on 
se, että sian tappaminen, johon Piggyn kuolema moninkertaisesti rinnastuu, on tekona arvoton. Se ei ole 
yhtä vaikeaa kuin villieläimen metsästäminen, sillä saaren siat ovat puolivillejä (tämä tekee myös poiki-
en metsästysonnesta uskottavampaa). Ja mikä tietenkin tärkeintä ihmisarvon riistämisen yhteydessä on 
se, että itse siaksi leimaamisen merkitysylijäämä, eli sian kohteluun ylipäätään liittyvät arkipäiväiset ja 
likaiset merkitykset, kaadetaan nyt kivenjärkäleen tavoin kotiloa pitelevän Piggyn niskaan. Lasinsa me-
nettäneenä, liikkeissään saaren sikojen tavoin kömpelönä tämä on lopulta yhtä avuton kuin sika lahti-
penkillä. Lopputuloksena on moninkertaisesti arvoton – ja joukosta eristettynä yksinäinen – kuolema. 
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irtautumaan väkivallan kierteestä (mikä goldingmaisessa maailmassa todennäköises-
ti johtaisikin hänen omaan tuhoonsa). Myös naamioiden ja minuuden vaihdettavuu-
den tematiikka nostaa päätään. Tuamin valtaa hetkesi irrationaalinen pelko siitä, että 
kohtaaminen ”paholaisten” kanssa on vaihtanut hänet joksikuksi muuksi kuin omaksi 
itsekseen (ibid., 229). Hän on kuitenkin uusia ihmisiä ja siten pohjimmiltaan käytän-
nössä rationalisti. Taikauskoiselle ajattelulle tyypillinen, mekanistinen maailmankaik-
keus on vaihtunut auttamattomasti dynaamisiksi, tilannekohtaisiksi vaihtosuhteiksi. 
Tämä laskelmoivuus menetyksenä sopii luonnollisesti hyvin yhteen syntiinlankeemus-
myytin tiedollisen aspektin kanssa.

Vanhan väen muuttumaton, yksilön omat valinnat ja mieltymykset ylittävä maail-
ma pysyvine merkityksineen on siis vaihtunut muuttuviksi valta-asetelmiksi. Näissä 
asetelmissa koko minuus rakennetaan nimenomaan lehmänkauppojen, uhrausten, 
kompromissien ja neuvotteluiden kautta – vaikka tavallaan eettisestä perspektiivistä 
katsoen Tuami onkin tappajana toki ylittänyt jonkin näkymättömän rajan, ”vaihtu-
nut toiseksi”. Paluuta viattomuuteen ei ole. The Inheritors -teoksen lopussa Tuami on 
pakotettu tiedostamaan moraalisten ja etenkin epämoraalisten valintojen väistämät-
tömyyden osana goldingmaista ihmisen olemassaoloa. Tätä olemassaoloa määrittää 
myös ihmisen lähes vaistomainen kyky pahuuteen. Väkivaltaisten valintojensa kautta 
cromagnon on herännyt yllättäen maailmaan, jossa ”[t]he very cry of despair that Tuami 
utters suggests the growth of a new, more refined consciousness, one that could not have 
come into existence without the knowledge of evil and guilt” (McCarron 1994, 14). 
Pahuus ja itsekkyys ovat henkilökohtaiselle selviämiselle välttämätöntä, vaikka se sitten 
johtaisikin Lord of the Flies -teoksen itsetuhoiseen maailmanpaloon ja Pincher Martin 
-teoksen silmittömään, ympäristölle vaaralliseen solipsismiin. Martin itse assosioi 
maailmansa vääjäämättömän petomaisen logiikan juuri metafysiikkaan ja käyttää sitä 
tekojensa puolusteluna viimeisinä hetkinään, korkeimman edessä:

You gave me the power to choose and all my life you led me carefully to this suffering 
because my choice was my own. Oh yes! I understand the pattern. All my life, whatever 
I had done I should have found myself in the end on that same bridge, at the same time, 
giving that same order – the right order, the wrong order. Yet, suppose I climbed away 
from the cellar over the bodies of used and defeated people, broke them to make steps 
on the road away from you, why should you torture me? If I ate them, who gave me a 
mouth? (P, 197.)

Marlowen maailma juutalaisen stereotypiaksi pakon edessä muuttuvine Barabaineen ja 
sielunsa tiedollisessa sokeudessaan myyvine Faustuksineen ei ole tästä puheenvuorosta 
kaukana – hurskaus on vain houkille. Ja silti kyseessä on nyt itsetuhoinen tie. Goldin-
gin alkupään tuotannon maailma on omalla tavallaan armottoman ennaltamääräämis-
opin muovaama, samaten sen kuolema. Itsekkäät ja laskelmoivat kulkevat kohti omaa 
tuhoaan tiellä, jolta he eivät voi itsesäilytyksen nimissä poiketa. Myös muita uhkaa 
väistämätön tuhoutuminen – tai todistamisen henkinen taakka. Tieto ja ymmärrys 
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eivät auta väistämään tätä kohtaloa. Inhimillisen maailman lainalaisuuksien hahmot-
taminen auttaa ainoastaan ymmärtämään pelin käytännöllisen, toivottoman hengen. 
Mitään vapautusta moraalijärjestelmistä kiinni pitäville Goldingin teokset eivät tarjoa. 
Martinin viimeisinä hetkinään harrastama teologissävyinen retoriikka, jolla hän pyrkii 
oikeuttamaan tekonsa, vertautuu toki natsi-ideologian romanttissävyisiin sofismeihin, 
mielikuvapeliksi – ja silti se on tietyllä tavalla myös totta, ainakin käytännössä. Maail-
ma kuuluu vahvoille, sillä toisella tapaa tietäminen ei muuta mitään. Kuten ajankohdan 
brittikirjallisuuden teemoihin sopii, eksistentiaalinen, jopa eksistentialistinen ahdistus 
on suurinta autenttisuutta. Ihminen jää ahdistuksensa kanssa lopultakin yksin. 

Pincher Martin -romaani on tietyssä mielessä yritys lukea ajankohtaisia, eksistentia-
lismia sivuavia teemoja vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Se luotaa yksinäisyyden ja sivul-
lisuuden teemoja valmiiksi tunteettoman tappajan tai pahantekijän kautta. Teokses-
sa kartoitetaan irrallisuutta epä-älyllisenä, vaistomaisena reaktiona – eikä niinkään 
elämänkatsomuksellisena, filosofisena suojautumiskeinona. Albert Camus’n Sivulli
nen (L’etranger, 1942) esittelee lukijalle herra Meursault’n, joka kavahtaa maailmaa ja 
suojautuu tunteilta viimeiseen asti. Tämä tekee hänestä tietyllä tapaa sokean ja altistaa 
hänet tuholle.242 Christopher Hadley Martin, Camus’n kuvitteellisen päähenkilön 
fiktiivinen aikalainen, on sokea täsmälleen päinvastaisesta syystä. Jo johdantoluvussa 
käsittelin sitä, kuinka maailmanväsymystä voi pitää perinteistä vapautuneen, sosiaali-
seen kiertoon pakotetun yksilöidentiteetin potentiaalisena, yleisenä piirteenä. Pohdin 
myös kuinka tämä äärimuodoissaan jopa kuolemankaipuuna ilmenevä modernisaation 
sivutuote kulkee läpi modernin länsimaisen kirjallisuuden kaanonin sen yhtenä punai-
sena lankana. Individualismin pakkoon ja tarpeeseen liittyvä hysteria on sosiaalisen 
kilpailun kääntöpuoli. Erityisesti sen nostavat esiin ääriolosuhteet: Uuden ajan alun 
traumaattisen nopeat muutokset; viktoriaaninen kilpailu menestyksen ja sosiaalisen 
kuoleman välillä; maailmansotien jälkeinen, universaaleihin mittoihin yltävä moraali-
krapula. Ei olekaan ihme, että yksilöpaineisiin liittyvät kipupisteet löytyvät ranskalai-
sen aikalaiskirjallisuuden ohella myös kehitysuskoon epäillen suhtautuvan Goldingin 
tuotannosta. Valittu romaani kuvaa omalla omalaatuisella tavallaan ahdistusta tilan-
teessa, jossa maallistuneen yhteiskunnan arvot ja totuudet osoittautuvat riittämättö-
miksi ratkaisemaan ihmiselämään väistämättä liittyviä ikuisuuskysymyksiä. Ja kuten 
Camus’n Sivullinen, myös Pincher Martin kuvaa lopultakin tilannetta, jossa teoksen 

242 Meursault tuomitaan kuolemaan tunteettomana psykopaattina, vaikka kaoottiseksi koetus-
sa maailmassa pyrkimys edes jonkinlaiseen itsellisyyteen, tunneautonomiaan, on hänen inhimillisin 
piirteensä. Yhteisö suojaa itsensä enemmänkin hänen oletetulta hirviömäisyydeltä kuin varsinaiselta 
veriteolta. Kuvaavaa on, että esimerkiksi päähenkilön haluttomuus edetä omalla urallaan luetaan oikeu-
denkäynnissä todisteeksi tämän hirviömäisyydestä. Meursault ei yksinkertaisesti halua pelata sosiaalisia 
pelejä sen enempää kuin ankkuroitua tunnesitein läheisiinsä. Nämä seikat joko ajavat tai eivät aja häntä 
satunnaiseen veritekoon. Valamiehistön kauhuksi Meursault myöntää rehellisesti ettei tiedä murhate-
konsa vaikuttimia. Teoksen eksistentialistisessa maailmassa ampumatta jättäminen on yhtä järjetön – 
tai järkevä – ratkaisu kuin ampuminenkin; joihinkin minuuden piirteisiin ei yksinkertaisesti ole syytä 
ja selitystä.
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päähenkilö menettää kykynsä nähdä elämänsä merkityksellisenä kuoleman ääretöntä 
ja hänen omasta näkökulmastaan merkityksetöntä horisonttia vasten. Erona näiden 
välillä on yksinkertaisesti se, että jälkimmäisessä tapauksessa kyse on paluusta villiin ja 
kahlitsemattomaan normaalitilaan. Camus’n hahmottelema eksistentialistinen minä 
kokee toivottomuutta perinteisten, minuutta koossa pitävien rakenteiden romahtaessa. 
Hän hajoaa hahmottomuuteensa ja vetäytyy saiturimaisesti kuoreensa. Kyse on intro-
vertista paosta emotionaalisella tasolla. Vaistomainen tappaja taas – ainakin Goldin-
gin moralistisena luomuksena – nimenomaan vapautuu sosiokulttuurisessa tyhjiössä 
ja poikkeusoloissa. Tämän hän tekee omaksi ja muiden tappioksi, sillä lopputulokse-
na on pohjatonta ahneutta ja nälkää. Tämä huomio, taidokkaasti narrativisoituna, on 
moraliteetin propagoima moraalinen todellisuushavainto – mitään patenttiratkaisua 
sinällään ei tarjota.

Romaani päättyy painostaviin tunnelmiin. Vanha väki yksin jäävää ja oman itsensä 
varassa avuttomaksi muuttuvaa Lokia lukuun ottamatta on tuhottu. Tappajajoukon 
kanootit lipuvat eteenpäin tuntemattomassa ja uudelle väelle ihmisille uhkaavassa, 
likaisessa maisemassa. ”The world with the boat moving so slowly at the centre was 
dark amid the light, was untidy, hopeless, dirty.” (Golding 1963, 225, kursiivi omani.) 
Tuami tuijottaa eteenpäin nähdäkseen, loppuuko puiden alainen pimeys järven toises-
sa päässä. Mutta vesistö ”was so long, and there was such a flashing from the water 
that he could not see if the line of darkness had an ending” (ibid., 233, kursiivi omani). 
Kertomus meloo selkeästi nykyaikaan päin. Vaikka Tuami onkin nimellisesti ihmis-
lajimme edeltäjien edustaja, on tämä metsästäjä-keräilijä loppujen lopuksi kuitenkin 
1900-luvun puolenvälin lapsi. Hänen ongelmansa ovat nykyajan ongelmia. Teokses-
sa maalataan vain pintapuolisesti kuvaa esihistoriallisesta maailmasta. Vaikka se on 
omalla laillaan maaginen uuden väen pimeyttä häätävine taikauskoisine rituaaleineen 
ja vanhan väen kaikkeutta antaumuksella syleilevine kosmologioineen, pohjimmiltaan 
kuvattu maailma on kuitenkin, modernistiselle kirjallisuudelle tyypilliseen tapaan, 
täysin naturalistinen ja siten mykkä. Tässä maisemassa inhimillisen olennon kuolema 
on valtakamppailujen ulkopuolella merkityksetön. Mikään uusien ihmisten tavoissa 
ei motivoi yhteisön koheesiota vahvistavaan rituaaliseen käyttäytymiseen. Itse kuole-
vakaan ei voi symbolisella tasolla lunastaa kuolemaa itselleen. Elämän päättyminen 
on likaista puuhaa, tappajien omaisuutta. Se on osa veristä luonnollista kamppailua 
ympäristön ja etenkin toisten herruudesta. 

Entä missä mielentilassa itse Pincher Martin -romaanin päähenkilö sitten tarkalleen 
ottaen lopulta kuolee? Aiemmin viittasin jo Martinin retoriikkaan, jolla hän perus-
telee moraalittomuuttaan (”If I ate them, who gave me a mouth?”). Sanat kaikuvat 
ontosti lopullisessa itse luodussa tyhjiössä. Tappajan yksinäisyys, jonka juuret ulottu-
vat  Martinin elämään, moninkertaistuu viimeistenkin siteiden katketessa ympäröi-
vään maailmaan – Nathanieliin, Maryyn, teatteriseurueeseen, muuhun ihmiskun-
taan. Hukkuessaan merellä Martin ei itse opi mitään. Hän kohtaa loppunsa vähintään 
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yhtä ”likaisesti” ja yksin, äristen ja uhitellen, kuin aiemmin mainitun Hemingwayn 
novellin ‘The Snows of Kilimanjaro’ seikkailija. Kun saaren illuusio on jo rakoilemas-
sa,  Martinin eteen kohoaa ilmestys, joka muistuttaa luojaa, tekijää (author) ja myös 
 Martinia itseään. Kun tämä kysyy, onko Martin saanut jo tarpeeksi sinnittelystä, 
päähenkilö vastaa uhmakkaasti: ”I spit on your compassion!” (P, 199.) Sanat lausutaan 
tyhjiöstä. Niskuroiva asenne säilytetään loppuun asti, siihen hetkeen, jolloin Martin on 
enää pelkkä muodoton, sinnittelevä piste: 

 There was no mouth.
 Still the centre resisted. It made the lightning do its work according to the laws of this 
heaven. It perceived in some mode of sight without eyes that pieces of the sky between 
the branches of black lightning were replaced by pits of nothing. This made the fear of 
the centre, the rage of the centre vomit in a mode that required no mouth. It screamed 
into the pit of nothing voicelessly, wordlessly.
 ”I shit on your heaven!” (Ibid., 200.) 

Martin, toisin kuin Jokamies, kohtaa loppunsa katumatta ja luopumatta omasta erityi-
syyden illuusiostaan. Ja nimenomaan tästä syystä, eikä niinkään pelkästään pahoista 
teoistaan johtuen, hän (tai tässä vaiheessa kirjaimellisesti se) on alttiina solipsismia vas-
taan suunnatulle, armottomalle iskulle. Ja kuten kristilliseen viitekehykseen kuuluu, 
armoa olisi tarjolla synnillisellekin. Kuten Virginia Tiger toteaa, että sekä Free Fall että 
Pincher Martin sisältävät armon teologisen komponentin, vaikka viimeksi mainitussa 
se ei olekaan välittömästi näkyvissä: 

Mercy does operate in the world, although it may be hidden from the eye of those who 
reject goodness. The drowning Pincher imagines the faces a bully and an Executioner 
while Sammy despairs of the Judge, who he imagines stands on the other side of the cell’s 
door preparing to punish him for his guilt. Yet both novels suggest that the punishment 
which each protagonist posits is the projection of his darkness. (Tiger 1982, 229.)

Pahuus on teoksessa pohjimmiltaan sokeutta. Lopun epifaninen tuhoutumiskohtaus 
ei paljastakaan kätkettyä moraalitodellisuutta teoksen päähenkilölle, vaan lukijalle – 
mikäli hän osaa oikeaa viitekehystä soveltaa.

Samoin kuin Lord of the Flies -romaanin Ralphin kasvukertomus, myös valitussa 
teoksessa koko huolella rakennettu kokonaisuus tähtää tähän pisteeseen. Ja juuri tästä 
syystä kyseessä on moraliteetti. Pincher Martin havainnollistaa itsessään kuivakkaita 
moraalisia lainalaisuuksia luomalla niistä draamaa. Yksin elävä myös kuolee yksin. 
Totuus, todellisuus ylittää yksilön. Moraaliset periaatteet kaventavat yksilön liikku-
ma-alaa, ja hyvästä syystä. Pelastuakseen, mitä se ikinä tarkoittaakaan, ihmisen on 
nöyrryttävä itseään suuremman edessä tai ainakin luovuttava solipsismista. Itsekkäi-
den ”moderni” maailma tuhoaa itsensä, mutta hyppy tämän maailman lainalaisuuk-
sista johonkin toiseen symboliseen vaihtojärjestelmään on samalla myös sokea hyppy 
pimeään.
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6.7 Pincher Martin -analyysiluvun yhteenveto 

Golding voidaan helposti nähdä moralistina, oman aikakautensa ajattelua ja ihmis-
ten toimintaa jyrkästi kritisoivana kirjailijana ja ajattelijana. Mutta todella puhutte-
leva moralisointi, kuten keskiaikainen exemplum-perinne mendikantin itsensä peliin 
laittavine käänteineen osoittaa, ei voi olla ulkopuolisen tuottamaa. Kritiikin on oltava 
ainakin osittain lähtöisin jaetuista arvoista, näkemyksistä ja lähtökohdista. Saarnaaja ei 
voi asettua täysin ylä- tai ulkopuoliseksi. Jos moralisti on sivullinen, häntä ei kuunnella. 
Sanottu pätee vahvasti tässä luvussa analysoituun kirjailijaan. Eräänä Goldingin kes-
keisenä kirjallisena taitona onkin nostaa esiin vakavia aiheita tavalla, joka sekä herättää 
vastaanottajassa negatiivisen reaktion kritiikin kohdetta kohtaan että myös aiheuttaa 
samastumisen tunnetta kuvattuun, auttaa sijoittamaan niin sanotusti sekä kirjoittajan 
että lukijan samalle moraaliselle kartalle fiktiivisten asetelmien ja henkilöiden kans-
sa. Vastaavasti edellisessä luvussa osoitin, kuinka Dickens samanaikaisesti sekä kritisoi 
että ylisti oman moraliteettinsa kautta viktoriaanista yhteiskuntaa. A Christmas Carol 
kuvaa kirjailijan elämää sosiaalista todellisuutta fantastisten ja sadunomaisten element-
tien kautta, palauttaen kokonaisuuden kuitenkin hyvin akuuttien eettistä toimijuutta 
koskevien kysymysten äärelle. Kumpikin teos on kirjoitettu nimenomaan tietystä – 
omasta – historiallisesta ajankohdasta ja tietystä – omasta – yhteiskunnallisesta ja eet-
tisestä positiosta käsin, sekä oman historiasidonnaisen toimijuuden kipupisteet tiukasti 
mielessä, vaikka tämä kaikki helposti unohtuukin Dickensin fantastisten elementtien 
ja Goldingille tyypillisen etäännyttävän esitystekniikan ja eristyksen teemojen takia.

Kyseessä siis on edellisten kohdetekstien tavoin moraliteetti. Mutta termi ei ole 
tässä yhteydessä tyylillinen tai lajiopillinen vaan operationaalinen. Kirjallisuudentut-
kijat ovat nähneet paljon vaivaa sen määrittelemiseksi, miten tarkastelun kohteena 
oleva romaani loppujen lopuksi voidaan luokitella. Onko Pincher Martin tulkittavis-
sa modernistiseksi metafiktioksi, teologiseksi faabeliksi, sci-fiksi? Kaikki genrepohjai-
set määrittely-yritykset jäävät jollakin tapaa vajavaisiksi. Romaania ei oikein voi pitää 
myöskään varhaisena kokeiluna postmodernin kuolemaa sivuavan taiteen saralla. Se 
toki on oman kerrontansa viime kädessä kyseenlaistava romaani, muttei postmoder-
nin romaanin tavoin todellista epifanisuutta pilkkaava, loppuun asti kiinni lyötyjä 
merkityksiä ja näkökulmia väistelevä teos. Vaikka Pincher Martin sijoittuu Thomas 
Pynchonin Vineland -romaanin (1990) tavoin pääosin omalaatuiseen välitilaan elämän 
ja täydellisenä olemattomuutena ymmärretyn kuoleman rajamaille, ei teoksen tyylikei-
nona käytetty hypertyhjyys palvele postmodernin kirjallisuuden analysoimaa ontolo-
gista epävarmuutta. Päinvastoin. Tällaista kuoleman merkityksen epävarmuudella tai 
silkalla kuolemaan liitettyjen merkitysten leikillä ilottelevaa kirjallisuutta tarkastelen 
vasta seuraavassa luvussa. Pincher Martin -teoksen maailmassa kuolema on epäilykset-
tä kaiken loppu – etenkin jos se tapahtuu yhteisöjä ylläpitävästä ja yhteisöiden tuotta-
masta symbolisesta verkostosta erillään. Ja silti, moralistin näkökulmasta, Martinin 
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loppu ja siihen liittyvä kärsimys ovat merkityksellisiä. Niiden kautta osoitetaan muihin 
ihmisiin yksinomaan hyötysuhteiden kautta kurkottavan inhimillisen olemassaolon 
merkityksettömyys tai riittämättömyys. Todellisuus on ennen kaikkea jaettua, ihmis-
tenvälistä. 

Oleellista ei siis romaanin yhteydessä olekaan kysyä, millainen kuvatun kuoleman-
jälkeisen kiirastulen luonne todella on, tai onko se teoksen maailmassa ylipäätään 
tarkoitettu todelliseksi. Samoin kuin vaikkapa alkuperäisissä allegoriaa hyödyntävissä 
moraliteeteissa, tässäkin kerronnallinen paradoksi luodaan nimenomaan osoittamaan 
moisten pohdiskelujen mielettömyys. Moraalitarina itsessään on hyvin keinotekoinen, 
sillä moraali ei palaudu mihinkään piilotettuun tai kätkettyyn; Jokamies on niiden 
ominaisuuksien summa, jotka hänestä kuolemassa riisutaan. Pincher Martin, moderni 
moraliteetti, kurkottaa samalla lailla modernin todellisuuden rajojen yli siihen pimeään, 
jossa ei ole mitään. Rationalistisen ja instrumentalistisen saiturinkammion ylittämättö-
mät rajat kuitenkin ylitetään hyvästä syystä. Saiturikuolema alleviivaa sen seikan väistä-
mättömyyttä, että kaikki mitä inhimilliseen olemassaoloon sinällään kuuluu, liittyy 
tämänpuoleiseen maailmaan. Ja tästä maailmallisesta kokemuksesta ihminen rakentaa 
maailmansa merkitykset ja hahmottaa sen lainalaisuudet – jos hahmottaa. Se mikä jää 
ulkopuolelle, ei ole tietämällä tai järjellä tavoitettavissa. Tietyt periaatteet yksinkertai-
sesti ovat mitä ovat. Moraali ei synny salaisuuksista. Ja lukiessani näin Goldingia ennen 
kaikkea (positiivisella tapaa) moralistisena kirjailijana on tietenkin hyvä muistaa, ettei 
kyse välttämättä ole pelkästään tietoisesta strategiasta. Pikemmin kyseessä on tietty-
jen historiallisten olosuhteiden, modernin kristillisen viitekehyksen ja tietynlaisen 
persoonallisuuden hedelmällinen yhteentörmäys. Tuotanto on yhtä lailla aikansa lapsi 
kuin kirjailijankin. Silti juuri Golding onnistuu luomaan kokemastaan niin taiteelli-
sesti kuin elämänkatsomuksellisestikin poikkeuksellisen puhuttelevaa taidetta. Kyse 
on kriisiajan motivoimasta paluusta länsimaisten perusmerkityksien äärelle ja näiden 
perusmerkityksien taiteellisesta ja moraalisesta hyötykäytöstä ajankohtaisella tavalla.

Golding ei toki näytä aina olleen erityisen päämäärähakuinen kantaaottavuuden 
suhteen. Esimerkiksi jo mainittu romaani Rites of Passage, josta kirjoitusprosessin myötä 
muodostui moraalinen kasvutarina, sai alkusykäyksensä täysin tarinankerronnallisesti 
mielenkiintoisista ja viihdyttävistä ideoista. Golding kertoo kuitenkin, kuinka kirjoi-
tusprosessin aikana hän huomasi olevansa pakotettu osallistumaan teoksen tapahtu-
miin ja henkilöhahmojen olemukseen myös eettisellä tasolla – halusi hän sitä tai ei. 
Ihmisyyden tätä puolta ei Goldingin mukaan voi välttää. Vaikka kirjailija ei voikaan 
hallita tuottamiensa teosten kaikkia merkityksiä tai sitä, miten lukijat niitä tulkitsevat, 
hän on kuitenkin aina – ja tässä Golding viittaa erityisesti itseensä – ”engaged in the 
process of being human, or else you’re writing articles about chess” (Haffenden 1985, 
106). Edelleen hän kertoo, että mitä enemmän hän on alkanut kirjoittaa itseään varten, 
sitä enemmän hän on alkanut suuntautua kohtia perustavanlaatuisia ihmiselämää 
koskevia kysymyksiä: Kuinka yhteiskunta saataisiin toimivaksi? Mitä hyvälle ihmiselle 
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tapahtuu yhteiskunnassa? Voiko hyvä ihminen hallita muita? ”[The questions of] how 
to live in society without exploiting anybody else, are more immediate than anything 
else.” (Haffenden 1980, 119.)

Kuinka elää oikein ja arvokkaasti arvottomassa maailmassa? Kaikista myyttisiin 
teemoihin viittaavista piirteistään huolimatta Goldingin tuotannon alkupään teokset 
eivät pyri muokkaamaan maailmaa muuksi kuin mikä se jo valmiiksi on. Pikemmin-
kin niissä etsitään yksilön moraalista jalansijaa konservatiivisin painotuksin. Kyse on 
tavallaan modernistisesta ”likaisesta elämästä” – ainakin siinä mielessä, että ihminen 
on pakotettu elämään 1900-luvun sotkun, sekavuuden ja silkan järjettömyyden keskel-
lä. Tätä maailmaa ei voi paeta lupaukseen tuonpuoleisesta, resignaatioon, eikä sitä 
välttämättä voi myöskään muuttaa. Goldingin maailmassa kuitenkin täytyy – ja, jos 
on onnekas, voi –, nähdä olemassaolonsa ja toimintansa annettujen mahdollisuuksien 
tai mahdottomuuksien puitteissa oikeutettuna ja arvokkaana. Ja kun viisaus lopulta 
syntyy, epifaninen tietämisen hetki ei raota yli-inhimillisten salaisuuksien verhoa. Tieto, 
tietäminen ei puhdista maailmaa eikä muuta sitä uudeksi. Tässä modernissa, moder-
nistisessa maailmassa inhimillisen merkityksenannon näkökulmasta eletty ja yhteisesti 
jaettu todellisuus on yksinkertaisesti kaikki, mitä ihmisillä on. Yhteiset, perinteisiin 
pohjautuvat pelisäännöt eivät tarvitse ulkopuolista pyhittämistä. Ne eivät tarvitse 
auktoriteettitakuita järjen tuolta puolen. Silti niiden rikkominen – tai saiturimaisesti, 
von Reichenaun hengessä, niiden panttaaminen moraalin ohittavana äärirationalisoin-
tina – kutsuu pahuuden, itsetuhoisuuden maailmaan. Ja koska moraalin takuut tulevat 
tästä maailmasta, palautuu kaikki lopulta konkreettiseen, elettyyn. Sokeuden ohella 
edes kyynisyyteen ei ole lopulta varaa. Se mikä on käsillä, takerruttavissa, on se mitä 
on. Sille on rakennettava, vaikka eletyssä olisikin kyse enää vain pelkästä ankeasta ja 
sotaisasta, savuavasta rauniosta – ja vaikka tämän raunion häikäilemättömät asukkaat 
olisivat, sitä itsekään tiedostamatta, hukkumassa omiin juoniinsa.
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7 KONSUMerIStIN KUOLeMA

You’ve said good-bye to everyone but yourself. How does a person say good-bye to 
himself? It’s a juicy existential dilemma. (DeLillo 1998, 293.)243

Vuonna 1982 kirjailija Don DeLillo, joka oli tuolloin asunut pidemmän aikaa Krei-
kassa Guggenheim-apurahan turvin, palasi takaisin kotimaahansa Yhdysvaltoihin. 
Apurahakautensa aikana hän oli matkustellut laajasti sekä Euroopassa että Lähi-idässä, 
tutustuen itselleen vieraisiin elämäntapoihin ja hankkien uutta perspektiiviä omaan 
työhönsä. Elämä vieraiden kulttuurien vaikutuspiirissä oli tehnyt suuren vaikutuksen 
kirjailijaan. Kotiin palattuaan hän tunsi, että ennen niin tuttu amerikkalainen elin-
ympäristö oli käynyt läpi suuren muutoksen. Eräässä haastattelussa hän toteaa tästä 
vaiheesta, että jotain uutta ja odottamatonta oli alkanut ujuttautua amerikkalaiseen 
televisiotarjontaan:

I lived abroad for three years, […] and when I came back to this country in 1982, I began 
to notice something on television which I hadn’t noticed before. This was the daily toxic 
spill—there was the news, the weather and the toxic spill. This was a phenomenon no 
one even mentioned. It was simply a television reality. It’s only the people who were 
themselves involved in these terrible events who seemed to be affected from them. No 
one even talked about them. This was one of the motivating forces of White Noise. 
(Rothstein 2005, 23–24.)244

DeLillon tekemä havainnot vaikuttivat syvästi siihen tapaan, jolla hän kuvaa ihmisiä 
White Noise romaanissa. Eräs teoksen sivuhenkilöistä, urallaan häikäilemättömästi 
edennyt ja työympäristössään avoimesti aggressiotaan osoittava populaarikulttuurin-
tutkija Alfonse Stompanato, toteaa: ”For most of the people there are only two places 
in the world. Where they live and their TV set. If a thing happens in on television, we 
have every right to find it fascinating, whatever it is.” (W, 66.) Tarkkanäköisyydestään 
huolimatta Stompanato unohtaa kuitenkin mainita kolmannen paikan, joka määrit-

243 Siteeraus minäkertojan loputtomasta, tragikoomisesta yksinpuhelusta Don DeLillon vuonna 
1985 julkaisemassa romaanissa White Noise. Jatkossa viittaan analyysiluvun pääasialliseen tutkimus-
kohteeseen lyhenteellä W. Osia tästä luvusta on ilmestynyt julkaisemassani artikkelissa ’Osta henkesi 
edestä! Don DeLillon Valkoinen kohina, kuolemanpelko ja konsumerismi’ (2004).
244 Siteeraamaani kohta liittyy alun perin The New York Times -lehden julkaistuun Mervyn Roth-
steinin haastatteluun ’A Novelist Faces His Themes on New Ground’. Käytän lyhennettyä versiota Tho-
mas DePietron toimittamasta teoksessa Conversations with Don Delillo (2005). Alkuperäinen haastat-
telu samalla nimekkeellä, The New York Times (joulukuu 20, 1987), 5, 19. 
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tää romaanin henkilöitä merkittävällä tavalla. Supermarket on paikka, joka kiehtoo 
heitä jopa enemmän kuin televisio. Teoksen päähenkilö Jack Gladney kertoo lukijalle, 
että hänen kotikaupunkinsa kodit ja julkiset tilat osoittavat merkkejä laiminlyönneis-
tä. Puistonpenkit ja katujen päällysteet ovat korjauksen tarpeessa, eivätkä ihmiset enää 
panosta perinteiseen yhteisöelämään. Onneksi on jotain, johon voi aina luottaa:

[T]he supermarket did not change, except for the better. It was well-stocked, musical 
and bright. This was the key, it seemed to us. Everything was fine, would continue to be 
fine, would eventually get better as long as the supermarket did not slip. (W, 170.)

Jack Gladneyn huomautuksesta, kuten koko hänen häilyvästä persoonastaan, on vaikea 
saada otetta. Onko tämä hänen, implisiittisen tekijän, vai kummankin piikkiin luetta-
vaa sarkasmia? Onko Gladney todella sitä mieltä, materiaalisesta yltäkylläisyydestä on 
tullut jatkuvuuden, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ainoa tae? On vaikea sanoa, onko 
Jack samanlainen konsumeristinen zombie kuin romaania kansoittava kulutuskarja. 
Määrittelyn ongelma, romaaninpäähenkilön todellisen luonteen tavoittamisen mah-
dottomuus, johtuu siitä, että päähenkilön elämältä puuttuu kiintopiste. Se saa hänet ta-
kertumaan saiturimaisesti maalliseen. Mainosten ja tuotteiden maailma näyttää olevan 
ainoa asia, johon sisältyy lupaus jonkinlaisesta jatkuvuudesta. Jo teoksen ensimmäisessä 
kappaleessa lukijan eteen leväytetään kuolemantanssimaisesti eteenpäin (eli hautaan?) 
vyöryvä autokaravaani collegeen lomilta palaavine opiskelijoineen. Romaanissa niin 
keskeinen ja tässä yhteydessä ajoneuvoihin pakattu roina – 

[…] station wagons were loaded down carefully secured suitcases of light and heavy 
clothing; with boxes of blankets, boots and shoes, stationery and books, sheets, pillows 
and quilts; with rolled-up rugs and sleeping bags; […] bicycles, skis, rucksacks, English 
and Western saddles, inflated rafts […]; the stereo sets, radios, personal computers small 
refrigerators and table ranges; the cartons of photograph records and cassettes; the hair 
dryers and styling irons; the tennis rackets, soccer balls, hockey and lacrosse sticks, bows 
and arrows; the controlled substances, the birth control pills and devices, the junk food 
still in shopping bags—onion–and–garlic chips, nacho thins, peanut crème patties, 
Waffeloes and Kabooms, fruit chews and toffee popcorn; the DumDum pops, the 
Mystic Mints […] (W, 1.) 

– ei valitettavasti ole lääke epävarmuuteen, kuten Jack itse haluaisi uskoa. Kyseessä on 
itse asiassa myrkky, joka pahentaa hänen tilaansa. Tarjottu materia on toki mielihyvää 
lisäävää ”kontrolloitua substanssia”, mutta eksistentiaaliseen ahdistukseen nautittu-
na sen vaikutus on täsmälleen päinvastainen. Toisinaan hän on hyvin tietoinen tästä 
seikasta. Tarkastellessaan kotikaupunkinsa Blacksmithin ylipainoisia asukkaita, jotka 
näyttävät syövän kaiken aikaa ja jotka kulkevat pitkin katuja kasvot ruokaan tahrittui-
na, hän pistää merkille arkiseen elämään sisältyvän hiljaisen epätoivon: ”When times 
are bad, people feel compelled to overeat.” (W, 14.) Lause ei ainoastaan saata Yhdysval-
toihin niin voimakkaasti assosioitua ylipainoisuutta ja siihen vaikuttavaa elämäntapaa 
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herkullisen makaaberiin valoon – asiat eivät ole materiaalisesta yltäkylläisyydestä huo-
limatta hyvin, vaan itse asiassa salaisesti huonosti –, siihen kiteytyy myös oivaltavalla, 
suorastaan poeettisella tavalla mainoksien tarjoaman lupauksen onttous. Romaanin 
ihmisiä pommitetaan jatkuvasti täyttymyksen kuvilla. Nämä kuvat kuitenkin peilaa-
vat vain toisiaan. Saiturin kammion kuvatut aarteet ovat harhaa tai roskaa roskaruoan 
tavoin. Koska todellinen referentti puuttuu, vastaanottaja on pakotettu kokemaan jat-
kuvaa nälkää. Tämä on paradoksaalisesti nimenomaan sitä nälkää, jonka juuri nämä 
kuvat ovat itse alun perin herättäneet. Simulacrumia ei voi syödä. Jos se aiheuttaa täyt-
tymättömän näläntunteen, sen on siten oltava henkisen ruoan sijasta henkistä myrk-
kyä. 

DeLillo ei suinkaan ollut ainoa, jolle ”televisiomyrkky” oli 1980-luvun puolivälis-
sä sekä tärkeä aihe että taiteellisen innoituksen lähde. Esimerkiksi Jean Baudrillard 
kirjoitti teoksessaan Amerikka (1991) kyseisen maan televisiomaailman ja ihmisten 
arkielämän välisestä epäoikeudenmukaisesta suhteesta happamin, mutta runollisin 
sanakääntein.245 Hänkin oli kiinnostunut uuden maailman kesyttömistä mediavii-
dakoista. DeLillon tavoin myös Baudrillard lähestyi Amerikkaa sekä fyysisesti että 
verbaalisesti, kohdaten sen pelon- ja ihmetyksensekaisin tuntein. Kuten DeLillolle, 
myös ranskalaiselle tarkastelijalle tämä maailma näyttäytyi samaan aikaan sekä oudon 
tenhoavana että salavihkaisena, jopa kuolettavan vaarallisena. Tutkimusmatkailijan 
muistiinpanoissa sekoittuvat kauneus ja piilevä uhka, satumaisten aarteiden kuvaukset 
ja aavistukset kauniin ulkokuoren alla piilevästä, vähemmän kauniista käänteistodelli-
suudesta. Baudrillardin esseistinen matkapäiväkirja, joka julkaistiin vain vuosi postmo-
dernin White Noise -romaanin jälkeen, saavutti suurta suosiota Atlantin molemmin 
puolin. Kirjoittaessaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta, sen kulutuskulttuurin 
yltäkylläisyydestä ja samanaikaisesta elämismaailman paradoksaalisesta yksitoikkoi-
suudesta, ranskalainen postmoderni filosofi analysoi hyvin samanlaisia teemoja kuin 
DeLillo omassa postmodernissa moraliteetissaan. 

Baudrillardin kuuluisa kysymys koskee materiaalisen yltäkylläisyyden ongelmaa. 
Amerikkalaisen kulutuskulttuurin yksitoikkoisuuteen on kiteytynyt ”toteutuneen 
utopian tragedia”:

Rikkauden ja vapautumisen ytimeen kätkeytyy aina sama kysymys: ”What are you 
doing after the orgy?” Mitä tehdä, kun kaikki seksistä kukkasiin sekä elämän ja kuoleman 
stereotyyppeihin on saatavilla? Tässä on Amerikan ongelma, josta Amerikan välityksellä 
on tullut koko maailman ongelma. (Baudrillard 1991, 61, kursiivi omani.)

Baudrillardin fiktiivistä tai ainakin tahallisen ääritulkinnallista Amerikkaa ja Jack 
Gladneyn kokemaa todellisuutta yhdistävät minän konstruoinnin ja hyperreaalisuu-
den teemat, voittoisan postmodernin maailman ja katoavan modernin subjektin koh-
taamisesta aiheutuvat ongelmat. Kummassakin tapauksessa esiin nousee voimakkaasti 

245 Ranskankielinen alkuperäisteos Amérique julkaistiin vuonna 1986. 
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kuoleman henkilökohtaisen merkityksen määrittely-yritysten mahdottomuus maail-
massa, jossa entiset, merkityksen paikalleen sitovat maamerkit ovat joko kadonneet tai 
vaihtavat jatkuvasti paikkaa. Ne modernit instituutiot ja diskurssit, jotka ovat ennen 
kuvanneet yksilöä koherentisti ja säädelleet hänen rooliaan eettisenä toimijana, ovat 
purkautumassa. Tämä heijastuu väistämättä minäkertojan identiteettiin. Erojakin toki 
löytyy. Baudrillardin teoksessa maata tarkastellaan selkeästi ulkopuolisesta perspektii-
vistä. Siinä missä DeLillo tarjoaa lukijalleen mahdollisuuden samastua Jack Gladneyn 
henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan, Baudrillardin Amerikka on eurooppalaiselle 
vieras elinympäristö. Esimerkiksi Kalifornialaista hienostokaupunkia kuvataan tavalla, 
joka tekee siitä auttamattomasti luotaantyöntävän: 

Santa Barbaran tuoksuvilla kukkuloilla kaikki huvilat muistuttavat hautaustoimistoja 
( funeral homes) […], täällä valheellinen levollisuus kyllästää kaiken. Viherkas vien irstas 
rönsy tunkeutuu kaikkialle kuin kuolemanahdistus, lasiruuduin varustetut ikkuna-
aukot muistuttavat Lumikin lasista ruumisarkkua ja kalvakat kääpiökukkapensaat 
levittäytyvät ympäriinsä kuin multippeliskleroosi. Lukemattomat teknisten apuväli-
neiden haarakkeet, jotka risteilevät talon sisällä, sen alla ja sen ympärillä tuovat mieleen 
sairaalan elvytys- ja tiputusletkut. Televisio, stereot ja video varmistavat yhteyden 
tuonpuoleiseen, auto tai autot puolestaan takaavat yhteyden ruumiiden ostoskeskuk-
seen, supermarkettiin […]. Kaikesta huomaa, että kuolema on vihdoinkin löytänyt itsel-
leen ihanteellisen asuinpaikan. (Baudrillard 1991, 61–62.)

Keinotekoinen ympäristö on muuttunut kuollutta ylläpitäväksi koneistoksi. Huoli-
matta siitä, että Baudrillard ei tarjoa lukijalleen mahdollisuutta samastua kuvaamansa 
paikan asukkaisiin, hän käyttää Amerikassa hämmästyttävän samanlaista kieltä kuin 
DeLillo. Jälkimmäinen tosin osoittaa edelleen kunnioitusta kulutuskulttuurissa elävi-
en ihmisten tunteille. Tämä kunnioitus saa oudosti sairaalamaisen luonteen: on kuin 
kirjailija olisi vierailukäynnillä sairastuneen ystävänsä luona. Kuvaus on astetta myötä-
tuntoisempaa. Mutta kuten Amerikka, myös White Noise kuvaa piilevää ambivalenssia, 
joka kätkeytyy jokapäiväiseen, yltäkylläiseen elinympäristöön ja kodin tarjoamaan tur-
van tunteeseen. Vaikka neuroottisuus näyttelee kummassakin tapauksessa merkittävää 
osaa, amerikkalaismoralistin kieli on kuitenkin astetta vähemmän osoittelevaa kuin 
ranskalaisen kollegansa. Systeemin potilas, tai vaihtoehtoisesti sen uhri, on sentään 
edelleen elossa – ainakin nipin napin.

7.1 Myöhempien aikojen moralisti ja modernin kultainen häkki

White Noise -moraliteetissa kuoleman ajatukseen epämääräisesti viittaava uhka on 
kaikkialla, mutta se ilmenee hienovaraisesti. Se näyttää karttuneen iän myötä, Jackin 
kasvavasti kokeman epämääräisyyden ja epävarmuuden kautta: ”I tell myself I have 
reached an age, the age of unreliable menace. The world is full of abandoned meanings. 
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In the commonplace I find unexpected themes and intensities.” (W, 184.) Toisaalta 
tämä uhka lomittuu esimerkiksi keski-ikäisen päähenkilön tuntemaan, kotielämästä 
kumpuavan onnen tuntemuksiin. Tästä tunteesta saadaan vihiä satunnaisten arkista 
elämää koskevien kommenttien muodossa, joita Jack sijoittaa muun kerrontansa tauko-
paikkoihin. Ahdistuksen olemassaolo paljastuu vähä vähältä. Jack ja hänen avioliitto-
jensa ja avioerojensa muodostaman ketjun uusin vaimo, Babette, uskovat esimerkiksi, 
että heidän kotoisan omakotitalonsa kellarissa elää jotakin, jota he eivät osaa nimetä 
tai jolle he eivät edes uskalla antaa nimeä (W, 27). Pinnan alla, kulttuurisen ja etenkin 
päähenkilön henkilökohtaisen alitajunnan komeroissa todellakin muhii jotakin, joka 
vaikuttaa perheilmapiiriin. Gladneyn perheen elämässä kaikkein arkipäiväisimpiinkin 
asioihin liittyy omalaatuisen synkkä ja ahdistava tunnelma. Oli sitten kyseessä esimer-
kiksi yön tullen kuivaajarummussa uhkaavasti pyörivät farkut (W, 27), kaksi itsekseen 
avautuvaa ja sulkeutuvaa komeronovea (ibid., 64), tai vaikkapa itseensä sulkeutuneen 
pakastelokeron steriili ja pysähtynyt tunnelma (ibid, 258), kaikessa tuntuu olevan jokin 
kätketty merkitys, joka vieraannuttaa eletystä arjesta. Erityisesti eri osiin taloa varas-
toidut vanhat tavarat tuntuvat viittaavaan johonkin kätkettyyn salaisuuteen kotoisan 
idyllin sisällä. Näihin saiturimaisesti kasattuihin muistoesineisiin ja muuhun tarpeet-
tomaksi käyneeseen tavaraan törmää talon käyttämättömissä huoneissa. Siinä missä 
perheen sosiaalinen elämä keskittyy keittiön ja olohuoneen ympärille, Gladney kertoo,

[…] we regard the rest of the house as storage space for furniture, toys, all unused objects 
of earlier marriages and different sets of children, the gifts of lost in-laws, the hand-me-
downs and rummages. Things, boxes. Why do these possessions carry such sorrowful 
weight? There is a darkness attached to them, a foreboding. They make me wary not of 
personal failure and defeat but of something more general, something large in scope and 
content. (W, 6, kursiivi omani.)

Myös ullakolla päähenkilö pistää merkille, että vuosien varrella kokoon haalittu omai-
suus näyttää elävän omaa outoa elämäänsä: ”Abandoned possessions were everywhe-
re, oppressive and soul-worrying, creating a weather of their own among the exposed 
beams and posts, the fiberglass insulation pads.” (W, 110.) Roinaan liittyy myös lähes 
tunnistamaton, tuskin kuultavissa oleva kohina.246 Esimerkiksi jääkaapin pakasteloke-
rossa, puoliksi syötyjen ja sitten uudelleen pakastettujen elintarpeiden joukossa, Jack on 
kuulevinaan pakastetun elämän, talvehtivien sielujen valkoisen, pihisevän äänen: ”An 
eerie static, insistent but near subliminal, that made me think of wintering souls, some 
form of dormant life approaching the threshold of perception.” (W, 258.) Tyylillisesti 
teos on mitä herkullisin. Se lähestyy myös edellisessä luvussa käsiteltyä Pincher Martin 

246 Teoksen työnimenä oli ”Panasonic”. Ei ole myöskään sattumaa, että sekä egyptiläinen ja tiibeti-
läinen kuolleiden kirja, jotka kummatkin ovat uskonnollisia kuolemisen taitoa opettavia teoksia, maini-
taan romaanissa. Panasonicin ohella DeLillo hahmotteli muotoilua ”The American Book Of The Dead” 
toiseksi mahdolliseksi nimeksi romaanilleen. Teoksesta amerikkalaisena kuoleman oppaana, ks. Osteen 
2000, 165–191.
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-romaania, jonka monotoninen, pikkutarkka ympäristön kuvaus jatkuu rajattomana 
kuin autio ulappa. Kummassakin teoksessa pyritään tietynlaisen yliannostuksen kaut-
ta luomaan ahdistava tunnelma, piilevä tietoisuus siitä, että kaikki ei ole kohdallaan. 
Lukijaa herätellään laajempaan todellisuuskokemukseen. Mutta siinä missä Goldingin 
luoma maailma on oudon tyhjä, on DeLillon materialistinen todellisuus liiankin täy-
teen tupattu – niin ironiaa, tavaraa kuin ihmisiä. 

White Noise on täynnä ääniä ja meteliä, loputonta kuva- ja mielleyhtymävirtaa. 
Tekniikka on pidemmän päälle samalla sekä turruttava että stimuloiva, se kiihot-
taa mielikuvitusta ärsytykseen asti. Myös päähenkilön suhde muihin ihmisiin on 
kummassakin romaanissa hyvin mielenkiintoinen. Siinä missä Christopher Hadley 
Martin on monellakin tasolla hyvin yhteisöpakoinen aina silkkaan ihmisvihamielisyy-
teen saakka, on White Noise -romaanin Jack sidottu omiin sosiaalisiin viitekehyksiinsä 
loputtomin sitein. Ja samalla jälkimmäisen teoksen yhteisöitä määrittää juuri kaiken 
hajoaminen, merkitysavaruuden kiihtyvä lämpökuolema. Sekä Jackin että Babet-
ten edellisten avioliittoelämien aikana kertyneet, syrjään työnnetyt esineet säteilevät 
määrittelemättömällä tavalla tietoisuutta nimeämättömistä ja masentavista asioista. 
Heidän lapsilaumansa, joka on kasautunut varhaisempien avioliittojen mittaan, tuntu-
vat elävän omaa elämäänsä. Gladney tuskin ymmärtää, mitä hänen lastensa päässä 
liikkuu. Vanhimmat lapsista, esiteini-iän saavuttaneet sukkuloivat tottuneesti matkus-
tajakoneilla pitkin Yhdysvaltoja perheeseen nykyisin kuulumattomia isiään ja äitejään 
tapaamassa. Ylipäätäänkin sukulaiset ja entiset aviopuolisot tulevat ja menevät – jos 
heitä nyt ylipäätään näkyy. Tiiviistä sukuyhteydestä ei voida puhua tilanteessa, jossa 
sukulaisuussuhteet muuttuvat radikaalisti vuodesta toiseen. Entisten omaisten kuulu-
misetkin saadaan usein tietää vain hämmentävinä, kiertelevinä huhupuheina. Koko 
sukulaisuuden käsite tuntuu venyvän uusiin, hyvin väljiin mittasuhteisiin. Eräs tämän 
tutkielman teemojen kannalta herkullisimmista sivuhenkilöistä on Gladneyn uusin 
appi, jota hän erehtyy juonen edetessä luulemaan Kuolemaksi. Päähenkilö herää keskel-
lä yötä ja nousee oudon tunteen vaivaamana katsomaan esikaupunkiomakotitalonsa 
ikkunasta ulos. Eteen avautuva näky pelästyttää hänet pahemman kerran:

There was someone sitting in the backyard. A white-haired man sitting erect in the old 
wicker-chair, a figure of eerie stillness and composure. At first, dazed and sleepy, I didn’t 
know what to make of the sight. It seemed to need a more careful interpretation than 
I was able to provide at the moment. I thought one thing, that he’d been inserted there 
for some purpose. Then fear began to enter, palpable and overwhelming, a fist clenching 
repeatedly in my chest. Who was he, what was he doing here? […] I saw him in profile 
in the uncertain light, motionless and knowing. Was he as old as I’d first thought – or 
was the white hair purely emblematic, part of his allegorical force? That was it, of course. 
He would be Death, or Death’s errant-runner, a hollow-eyed technician from the plague 
era, from the era of inquisitions, endless wars, of bedlams and leprosariums. He would 
be an aphorist of last things, giving me the barest glance – civilized, ironic — as he 
spoke his deft and stylish line about my journey out. (W, 242–243.)
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Tilanteen banaalius valkenee White Noise -romaanin päähenkilölle hieman myöhem-
min. Hänen uusimman vaimonsa Babetten isä, unettomuudesta kärsivä vanha nais-
tenmies, odottaa pihalla aamun valkenemista. Tajuamatta tätä Gladney piiloutuu kyl-
pyhuoneeseen ja istuu WC-istuimen kannella miettien kuumeisesti, mitä tehdä. (W, 
268.) Rakentavampaa tapaa kohdata – tai tarkalleen ottaen olla kohtaamatta – näke-
määnsä hän ei keksi. Päähenkilön mielestä kuolema tuntuu kuuluvan kuin suorastaan 
kokonaan toiseen, epämiellyttävämpään ja vaikeammin hallittavampaan aikakauteen; 
esikaupunkiomakotitalon pihalle sillä ei ole sijaa.

Laajemminkin Gladney tuntuu olevan pahasti hukassa, sillä häneltä puuttuvat 
kunnolliset toimijuuden mallit. Pitkälti yhteiskunnallisen asemansa ja omaisuutensa 
kautta itsensä määrittelevän päähenkilön henkilöhistoria on ladattu täyteen merki-
tystä, joka ei liity vain yhteen sarjaan epäonnistumisia kulttuurisesti (yhä vähemmän) 
säädellyssä ihmistenvälisessä kanssakäymisessä. Lukijalle tiputellaan hienovaraisia 
vihjeitä, jotka vaativat laajempaa tulkintaa, suurempaa kokonaistulkintaa ohjaavaa 
kehystä. Näyttää siltä, etteivät menneisyyden avioerot ja niiden kautta laajemminkin 
katkenneet sukulaisuussuhteet johdu Jackin tai Babetten henkilökohtaisista puutteista, 
vaan heidän suhteensa kautta kuvattu avioliittoinstituution rapautuminen on todiste 
koko kulttuuria kohdanneesta kriisistä. Mikään erityinen päämäärä tai toimintamalli, 
perinteisestä moraalista tai ulkoapäin pakotetusta moralisoinnista puhumattakaan, ei 
enää ohjaa elämää – sen enempää kuin kuolemaakaan. Siten elämästä on tullut ajeleh-
timista nautinnosta toiseen, elämistä kulutuskulttuurin tarjoamissa löyhissä puitteissa. 
Talvehtivia, staattisia sieluja on kaikkialla. Jack on yksi niistä, jotka ovat tämän talveh-
timistilan suhteen lähestymässä ainakin orastavaa ymmärrystä. Siten hän on lähesty-
mässä myös orastavaa hysteriaa.

Sosiaalisesti repaleinen menneisyys, samoin kuin kuvattu konsumeristinen tavara-
paljous, ovat kuitenkin vain kaksi palaa kirjailijan luomassa laajemmassa palapelissä. 
Jack Gladney ei siten oikeastaan ole poikkeusyksilö. Hänen alati liikkeessä olevan 
hahmonsa kautta pikemminkin artikuloidaan laajempi moraliteetti, jolla on vain 
nimellisesti tekemistä avioelämän siveysnormien kanssa. Juonen edetessä koko romaa-
nin päähenkilön elämästä rakennetaan yksityiskohta yksityiskohdalta kuva, jossa 
jokainen äkkiseltään irrallinen yksityiskohta viittaa samaan suuntaan. Tässä suhteessa 
romaani muistuttaa suuresti Hieronymus Boschin johdantoluvussa käsiteltyä alttari-
taulua ja romaanin päähenkilö Jack Gladney tämän alttaritaulun kollektiivisen eetok-
sen sokeaa pistettä, syntipukki-saituria – paitsi että hän ei edusta niinkään puhutte-
lemansa yhteisön enemmän tai vähemmän vierastamia, vaan sen pidäkkeettä jakamia 
piirteitä. Kuten modernissa ylipäätään, tässäkin romaanissa ihminen on muuttunut 
identiteetiltään erääksi esimodernin toiseudeksi, omillaan pysytteleväksi saituriksi. 
Yhtäläistä on myös se, että sekä Boschin alttaritaulun että DeLillon romaanin tapauk-
sessa on osattava kurkistaa kirjavan kuvasekamelskan taakse, hienovaraisempiin vihjei-
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siin. Bosch-analogia, pimeissä nurkissa ja haalitun omaisuuden seassa piileskeleviä 
demoneita myöden, on itse asiassa hyvin paljastava.

Don DeLilloa on toistuvasti nimitetty amerikkalaisen kulttuurin pelkojen ja pimei-
den puolien tulkiksi; viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana Bosch-tutkimukses-
sa taiteilijan tuotantoa taas on pyritty lähestymään nimenomaan hänen moralisoivien 
perusteemojensa kautta. Kumpaakin auktoria yhdistää koristeellinen ja innovatiivinen 
kuvakieli, joka ohjaa vastaanottajan kuin huomaamatta rappion tai puutteellisuuden, 
mutta toisaalta myös kirjailijan ja vastaanottajan kiusausten ja houkutusten kysymyk-
siin. Se, mitä taidehistorioitsija Carl Linfert kirjoittaa modernin kynnyksellä operoi-
vasta taidemaalarin tuotannosta, pätee paljolti myös nyt käsittelyn kohteena olevaan, 
myöhäismodernissa operoivan kirjailijan tuotantoon ja etenkin White Noise -morali-
teettiin:

If we are to compare points in time almost half a millennium removed, we must keep 
in mind that Bosch lived at the beginning of an age which is not yet over. In his art, 
however, unlike that of today, destruction was at one and the same time a radiance, even if 
it was the flickering radiance of a world in flames. In it, jumbled together, are chaos, the 
vestiges of a civilization, and a paradise overrun with a wild growth nurtured by art if 
not by madness. […] The essential element in Bosch’s picture of destruction is, however, 
the theme of temptation. Here the demoniac is provoked, enticed into the open, made to 
show itself, betray itself. The outcome is always uncertain. An yet the affliction will reveal 
its hand clearly enough if the can but hold out, and it is not without hope, and not even 
to be viewed as ineluctably hellish. (Linfert 1989, 40, kursiivi omani.)

Modernin projektiin epäilevästi suhtautuva DeLillo tarttuu hanakasti tuhon ja loistok-
kuuden yhdistävään kielenkäyttöön. Tällaisissa piilomerkitysten ja toisaalta loistok-
kuuden maailmoissa kaaos ja kauneus, rappio ja houkutus ovat erottamattomia – juuri 
siksi kuvatut asiat ovat niin kiehtovia. Myös uhka on läsnä oleva tosiasia. Ei ole sattu-
maa, että DeLillon amerikkalaisen lähihistorian laajan kaaren tallentavassa, Nobelin 
palkinnon arvoiseksikin toistuvasti arvioidussa teoksessa Underworld (1997) maala-
taan kerta toisensa jälkeen toisaalta ydintuhoon, toisaalta moraaliseen rappioon viit-
taavia maailmanlopun maisemia Hieronymus Boschin ja Pieter Brueghel vanhemman 
(n. 1525–1569) hengessä. Oli sitten kyseessä modernin yhteiskunnan tuottamat loput-
tomat jätevuoret tai fiktiivisen J. Edgar Hooverin ydinsotauhkaan liittyvät, Hooverin 
aiemmin kuvalehdessä näkemän Brueghelin Kuoleman Triumfin (n. 1562) herättämät 
ydinsota-valvepainajaisnäyt, Underworld on jokaiselta kolkaltaan laaja ja uhkaava pa-
noraama. Ja siinä missä DeLillon suurromaani maalaa maailmanlopun tunnelmien 
kokonaiskuvaa, on Jack Gladney ironinen embleemi yksilön suhteesta 1900-luvun lo-
pun maailmaan. Kummassakin teoksessa lukijan eteen levitetään todellakin arkitodel-
lisuuden taustalla väijyvä ”alamaailma”, välittömän kokemuksen synkkä varjo. Tässä 
alamaailmassa uhka ja huumori sekoittuvat häiritsevällä ja samalla riemukkaalla ta-
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valla, ja siinä paha ja hyvä esiintyvät korostetusti rinnakkain. DeLillo on kiistatta oiva 
makaaberin tradition manttelinperijä.

Kuten edellisissäkin analyysiluvuissa, on myös DeLillon tuotannon yhteydessä 
kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti moralisoinnin kysymyksiin. Kulttuuri-
poeettisen katsantokannan mukaan moralisointi palautuu lähes vääjäämättä jonkin 
valitussa yhteiskunnassa vaikuttavan etupiirin tai valtaryhmittymän intresseihin tai 
ideologisiin kipupisteisiin. Synnit ovat aina ainakin jossakin määrin jaettuja, sillä jo 
pelkkä merkityksellisen viestinnän vaatimus pakottaa sosiaalisen kierron läpäisemäs-
sä maailmassa viestijän osallistumaan jaettuihin tapoihin kuvata, kokea ja ymmärtää. 
Esimerkiksi Dickens, kuten aiemmin osoitin, oli aikansa väärinkäytöksiä ja epätasa-
arvoa esiin tuodessaankin sidottu siinä määrin sosiaalisen nousun mahdollistamiin 
minän (ja kirjailijuuden) tekniikoihin, että hän tuli viktoriaanista yhteiskuntaa kriti-
soidessaan samalla myös ylistäneeksi sitä – tämän yhteiskunnan uutta konsumeristista 
puolta myöten, kuten haltioituneista jouluisen tavarapaljouden kuvauksista ilmenee. 
Osallistuva, suostutteleva moralisointi, tietoisen jyrkän ja samalla myös samastumis-
kelpoisen kannan ilmaiseminen johonkin tiettyyn kysymykseen, on siis aina sidottu 
myös tietynasteiseen hyväksyntään tai ainakin osallistumiseen – vastentahtoiseenkin.

Sen enempää kuin Goldingin alkupään tai Dickensin tuotannon yhteydessä, 
myöskään DeLillon tapauksessa elettyä todellisuutta ei edes pyritä tarkastelemaan 
ulkoapäin. Saituruuden, itsen pikkutarkan vaalimisen ja tämän vaalimisen aiheutta-
man hysterian representointi on ennen kaikkea kokemuspohjaista. Dickens pujottelee 
sujuvasti liberaalihumanistisen eetoksen lavealla ja suopeamielisellä, sosiaalisen nousun 
kannalta tarpeellisella sosiodiskursiivisella reitillä. Hänen tuomionsa aikakaudestaan 
on siinä määrin väljä, ettei siitä tule haittaa kirjailijan omalle keskiluokkaiselle identi-
teetille. Toisaalta tietty fantasia paosta ongelmattomampaan toimijuuteen kummitte-
lee kaiken aikaa mukana kuvassa. Luokka-yhteiskunnan paineissa sosiaaliselle nousulle 
haitallisista luonteenpiirteistään ja huonoista lähtökohdistaan kärsinyt Golding taas 
lähestyy fasistista persoonallisuustyyppiä tietoisen ymmärtävästi. Hän kuvaa väkivallan, 
aggression ja piittaamattomuuden latentin läsnäolon arjessa osana taiteellista kokonais-
strategiaansa, ottaen samanaikaisesti kantaa sekä ajallensa tyypilliseen kasvottomaan 
väkivaltaan että ylipäätään modernin maailman ristipaineisiin – osoittaen näiden 
päällekkäisyydet ja (liian) pidäkkeettömän itsekkyyden väistämättömät umpikujat. Ja 
lopulta DeLillo, vaikkakin ironisen etäännytetysti, asettuu keskiluokkaisten maanmie-
hiensä ja -naisiensa asemaan – ainakin kokemuksellisesti. Hänellä sosiaalinen kierto on 
kuoleman ohella ainoa pysyvä maamerkki nykytodellisuuden hahmottomilla aavoilla. 
DeLillolla paremmin tietäminen ei toisin sanoen tarjoa patenttiratkaisua häkistä tai 
kammiosta pakenemiseen, sen enempää kuin sinne pääsemiseenkään. Kyse ei ole edes 
vaihtoehtoisten mallien etsimisestä, vaan hahmotetun kartoittamisesta. Tämä White 
Noise -romaania koskevassa tutkimuksessa unohdetaan usein. Romaani ei pilkkaa. Sen 
huumori on osallistuvaa ja myötätuntoista (ja siten vastakkaista vaikkapa Christopher 
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Marlowen viljelemään hyperkyynisyyteen, täydelliseen, tahalliseen kaikista pidäk-
keistä vapautumisen kirjalliseen strategiaan). Gladneyn kärsimysten kautta pyritään 
tuomaan uskottavalla tavalla esiin sekä tietty paradoksaalinen klaustrofobinen irralli-
suus että kertakäyttökulttuurin ja -elämän lumo ja tenho. Se kuvaa osallistuvasti porva-
rillisen hysterian. White Noise onkin ennen kaikkea kultainen häkki.

7.2 tietämisen ja toimijuuden kriisi

White Noise on teos, jota ei voi oikeastaan tarkastella ottamatta huomioon sen ku-
lutusteeman keskeisyyttä. Romaani kertoo yhtä paljon tavarasta ja kulutustavaran 
väistämättömästä kohtalosta kuin ihmisistä. Monet tässä luvussa pääosin analysoitua 
romaania analysoineet kirjallisuudentutkijat lähtevät siitä ajatuksesta, että se on perus-
tavanlaatuisella tavalla kulutuskielteinen teos. Tällaisessa analyysissa kirjailijan motii-
vina nähdään halu kritisoida teoksen avulla nykyoloja ja konsumeristista kulttuuria. 
Romaanissa nähdään kaipuuta sellaiseen menetettyyn maailmaan, jossa tarjolla on 
muitakin elämänlaadun mittareita kuin hyödykkeet sekä näitä hyödykkeitä kauppaava 
televisio ja niiden hankintapaikkana toimiva supermarket. Tämä kaipuu onkin hyvä 
lähtökohta analyysille, joskin se tuottaa helposti turhan jyrkän, mustavalkoisen tulkin-
nan romaanista, joka operoi nimenomaan luomalla lainaamistaan diskursseista loput-
toman, itseensä viittaavan labyrintin. 

Esimerkiksi Mark Conroy on hyvin kiinnostavassa artikkelissaan ‘From Tombsto-
ne to Tabloid: Authority Figured in White Noise’ sitä mieltä, että teoksen päähenkilön 
todellinen ongelma on auktoriteettikriisi (vrt. erit. Conroy 2003, 154). Hänen mieles-
tään Jack tarvitsisi useita perinteisiä auktoriteetteja selviytyäkseen ja yksinkertaises-
ti pysyäkseen järjissään. Ilman niitä hänen vuosikausia tuuliajolla ollut elämänsä on 
hajoamispisteessä. Valitettavasti kaikki perinteisen auktoriteetin muodot – Conroy 
mainitsee sellaiset instituutiot kuten koti, uskonto, isänmaallisuus, yhteisöllisyys ja 
humanistinen viitekehys – ovat häviämässä taistelun olemassaolostaan. Näitä ei kuiten-
kaan uhkaa mikään erityinen vallankumous tai yhtäkkinen muutos. Romaanin maail-
ma yksinkertaisesti vain on luonteeltaan sellainen, että se syövyttää kaiken perinteisen 
olemattomiin. Conroyn tulkinnan mukaan Jackin kohtalo on yksinomaan surullinen. 
White Noise -romaani on tarina humanistisesta oppineesta, joka on taipumassa arvotto-
man ja armottoman kulutusyhteiskunnan painostuksen alla. Juonen edetessä päähen-
kilö murtuu lopulta kokonaan. Kertomuksen lopussa hän on menettänyt viimeisetkin 
rippeet elämänhallinnastaan ja antautuu kasvottomien markkinavoimien vietäväksi. 
Millainen on ympäristö, joka aiheuttaa tällaista?

Kun White Noise -moraliteetin maailmaa tarkastelee instituutioiden rapautumisen 
perspektiivistä, Conroyn luenta vaikuttaa uskottavalta. Ensinnäkin moderni tiedeus-
ko, usko tieteellis-tekniseen kehitykseen, on mahdottomuus romaanissa koetun, Jackin 
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mahdollisesti kemikaaleilla saastuttavan ympäristöonnettomuuden jälkeen – vaikkei 
Conroy sitä käsittelekään, valistuksen projekti ei tuo pelastusta. Myöskään edellä 
mainitut perinteiset auktoriteetin muodot eivät toimi tai ovat muuttuneet merki-
tyksettömiksi. Jackin perhe on uusioperhe, jossa useaan kertaan omilla tahoillaan 
eronneet ja uudelleen naimisiin menneet isä ja äiti ovat luovuttaneet määräysvaltansa 
eri avioliitoista kertyneille lapsilleen. Jackin yhteisö, pieni ja uninen yliopistokaupun-
ki, on pelkkä näyttämö hänen puuhakkaalle tähtiroolilleen kuuluisana Hitler-tutki-
jana. Ammatillinen identiteetti humanistisen perinteen kunniakkaana edustajana on 
kuitenkin yhtä huteralla pohjalla kuin hänen isänroolinsa perheessä. Jack potee kaiken 
aikaa jonkinlaista epämääräistä huijariksi paljastumisen pelkoa. Tämä johtuu siitä, että 
hän on tyypillinen kulttuuripoeettinen välimies, joka on keskittynyt luomaan itses-
tään uskottavaa kuvaa tutkijana villin sosiaalisen kierron, mielikuvatalouden ja itsen-
sä kauppaamisen maailmassa.247 Varsinainen tutkimustyö on PR-toiminnan rinnalla 
toissijaista – Jack ei edes osaa puhua saksaa, vaikka käykin salassa ottamassa kielitun-
teja. Useimmista muista kaupungin asukkaista saamme tietää hyvin vähän. Blacks-
mith on kansoitettu uneliailla, zombeja muistuttavalla kuluttajilla. Lukuun ottamatta 
säännöllisiä vierailuja kirkon kaltaiseen supermarkettiin he katselevat mieluummin 
televisiota kuin osallistuvat yhteisöllisiin toimiin ja tapahtumiin.

Myös uskonnollisuus osoittautuu juonen edetessä huijaukseksi – joskin jonkinlai-
sesta rapautuvasta myötätunnosta kumpuavaksi. Kun Jack kohtaa katolisen nunnan, 
tämä pilkkaa päähenkilön hengellistä nälkää. Nunna paljastaa, että hän ja muut uskon-
sisaret ainoastaan teeskentelevät uskovansa johonkin. Teeskentelyn tarkoituksena on 
pitää Jackin kaltaiset ei-uskovat tyytyväisinä. (W, 315–320.) Humanistinen metanarra-
tiivi on yhtä lailla huijausta; College-on-the-Hill on yliopiston irvikuva. Siellä ihmiset 
saavat palkkaa siitä, että he tutkivat muropaketteja ja opettavat opiskelijoille elokuva-
autokolarien estetiikkaa. Ja vaikka Jack edustaakin työelämässään ainakin pinnalli-
sesti humanistisia arvoja, hän ei itse kykene löytämään niistä minkäänlaista lohtua tai 
turvaa. Ongelmana kaikkialla on jatkuvuuden puute, ja juuri siksi kuolema kurkkii 
joka nurkan takaa. Conroyn kyyninen luenta tarjoaa vain kaksi sellaista elämän 
kiinnekohtaa, joihin Gladney voi ripustautua. Nämä ovat henkilökohtaisen statusarvo 
ja kuuluisuus (celebrity):

With the waning of the old stories of lineage and immortality, the best guarantor of 
immortality is now not scriptive, let alone discursive; it is iconographic; the televised 
image, the radio voice. This, and not the old burying ground, is the postmodern dynasty 
of the dead (Conroy 2003, 164.)

247 Olen käsitellyt White Noise -romaania tarkemmin tästä myöhäismodernille työelämälle tyypilli-
sestä pätkäistymisestä ja epävarmuudesta ja toisaalta sosiaalisten neuvottelujen näkökulmasta sosiologi 
Zygmunt Baumannin hengessä. Ks. Kallionsivu, ‘Extraordinary Wonder, Extraordinary Dread: Res-
ponses to Death, Dying and Chaos in Don DeLillo’s White Noise’ (2006). Samainen artikkeli on jul-
kaistu myös lyhyempänä versiona, ks. Kallionsivu, ‘”We Simply Walk Toward the Sliding Doors”: Don 
DeLillo’s White Noise as a Postmodern Ars Moriendi’ (2004).
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Huomioissa on puolensakin. Vanha symbolisesti operoitu maailma elää mukana häily-
vinä kuvina ja muistumina, varjoina entisestä. Se myös muokkaa uusien korvikkeiden 
kulutustapoja. White Noise -moraliteetin maailmasta löytyy vielä hengellisyyden tai 
henkisyyden jälkiä, mutta ne esiintyvät degeneroituneessa ja taikauskoisessa muodossa. 
Kyseessä on eräänlainen manikealaisuuden muoto: ”one where the spiritual status is 
marked off by association with the right food and clothing, or proximity to holy ones.” 
(Conroy 2003, 165.) Päähenkilö ei enää ole suorassa yhteydessä perinteisiin, mutta ko-
kee yhtä kaikki vetoa niihin (siinä missä hän kokee vetoa Hitlerin elämää suurempaan 
ja siten omalla lailla turvalliseen, saksalaiset aikoinaan lumonneeseen mediahahmoon-
kin). Näitä jatkuvuuden ennen taanneita perinteitä symboloi – kuinkas muutenkaan 
– muun muassa ”postmodernia edeltänyt kuolleiden dynastia” eli vanha ja ihmisten 
karttama hautausmaa kaupungin laidalla. Vaellellessaan hautakivien välissä Jack myön-
tää tämän mahdottoman kaipuunsa varsin suoraan:

I was able to make out some of the names, great strong simple names, suggesting a moral 
rigor. I stood and listened.
 I was beyond traffic noise, the intermittent stir of factories across the river. So at least 
in this they’ d been correct, placing the graveyard here, a silence that had stood its ground. 
The air had a bite. I breathed deeply, remained in one spot, waiting to feel the peace that 
is supposed to descent upon the dead, waiting to see the light that hangs above the fields 
of the landscapist’s lament. (W, 97, kursiivi omani.)

Sivujen 97–98 kohtaus on parodia Thomas Grayn (1717–1771) vuonna 1751 ensi kertaa 
(anonyymisti) julkaisemasta, hyvin suositusta ‘Elegy Written in a Country Church-
yard’ -runosta ja sen meditatiivisesta, rauhallisesta tunnelmasta. Hautausmaa on ai-
noa paikka romaanissa, jossa ei ole kuultavissa taustamelua, kuolemanpelon valkoista 
kohinaa. Mutta kuten muidenkaan perinteisten instituutioiden yhteydessä, tässä kyse 
ei ole pelkästään huumorista huumorin itsensä vuoksi – saati mistään yksisilmäises-
tä irvailusta. Kuvaus koskettaa aitoa kipupistettä, sillä paikan hiljaisuus viittaa aitoon 
menetykseen. Aiemmat sukupolvet ovat romaanin maailmassa saaneet romantiikan 
diskurssien informoimina jonkinlaista lohtua kuoleman sublimoinnista estetiikaksi. 
Nyt kadonnut, toisenlainen maailma elää kuitenkin enää tyylitellyissä muistoissa ja 
menneisyyden lähes merkityksettömäksi muuttuneen taiteen kautta. Menetetyt koke-
misen ja selviytymisen symboliset muodot on mahdollista tavoittaa kuvina. Niitä on 
kuitenkin mahdotonta soveltaa käytännössä. Eletty, diskursiivisesti jäsentynyt tunne 
on poissa. Sarkasmia ja kyynisyyttä hipova ironinen nauru, jota myötätunto jaettua 
tilaa kohtaan kuitenkin pehmentää, kohdistuukin viime kädessä puutteenalaisiin ny-
kypäivän ihmisiin – romaanin maailman ohella itse kuhunkin meistä. Se ei kohdistu 
lainauksessa mainittuun teoksen menneisyyden väkeen kaikkine historiasidonnaisine 
puutteineen (”So at least in this they’d been correct, placing the graveyard here [...]”), 
vaikka kertoja arvottaakin näiden tulkintatavat pohjimmiltaan toimimattomiksi tai 
ainakin aikansa eläneiksi.
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William Goldingin alkupään tuotannossa, sen modernistisista tyylipiirteistä huoli-
matta, voidaan vielä kuvata kaipuuta perinteisempiin olemassaolemisen tapoihin – 
vaikka sitten tyyliteltyä ja etäännytettyä sellaista. Näitä tapoja voidaan kuvata sisältä-
päin jossakin määrin uskottavasti; kyse on tavallaan siirtymävaiheen turtumuksesta 
ja nostalgiasta modernisaation myötä katoavaa kohtaan. White Noise -romaanissa taas 
sellainen sosiaalinen todellisuus, jossa kuolleet vaikuttavat elävien elämässä ja perinteil-
lä on merkittävä sija, ei enää ohjaa ketään. Tämä kirjailija kirjoittaa maailmasta, joka ei 
kärsi modernisaatiopaineista, vaan modernisaation jälkipaineista – eräänlaisesta saavu-
tetun tilan ongelmasta. Siksipä toisin kuin vaikkapa viktoriaanista kuolemankulttuu-
ria hyödyntävän Dickensin tapauksessa, varhaisromantiikasta anastettu ja hyödynnetty 
topos on tuomittu jo täysin mykäksi – työstä väsyneet kotiin ohjaava, iltahämyssä soiva 
kirkonkello on vaiennut. Kuolleet ovat hiljaa, eikä heidän kuviteltu läsnäolonsa enää 
ohjaa eläviä. Jack toki leikittelee toisenlaisillakin malleilla. Tähän viittaa esimerkiksi 
hänen ironinen, omaan elämäänsä pätemätön kommenttinsa menneiden sukupolvien 
vallasta eläviin: 

The power of the dead is that we think they see us all the time. The dead have a presence. 
Is there a level composed solely of the dead? They are also in the ground, of course, asleep 
and crumbling. Perhaps we are what they dream. (W, 98.)

Sanat helisevät kuitenkin tyhjää, kuten monet muutkin päähenkilön yritykset sovel-
taa jotakin tiettyä mallia oman elämänsä käyttöjärjestelmäksi. Nimenomaan toistuvat 
yritykset anastaa merkityksettömiksi muuttuneita diskursseja on se tekijä, joka alle-
viivaa näiden kuollutta luonnetta: Mekanismi on selvillä, mutta kulttuurista matriisia 
asennettaessa mitään ei tapahdu. Taika on rauennut ja jäljellä on pelkkiä tyhjiä älyllisiä 
leikkejä. Ihmiset ovat yksilöinä täysin itsensä varassa. Siksi heidän yksilölliset saavu-
tuksensakin (etenkin edellä mainitut status ja kuuluisuus) kuolevat heidän itsensä mu-
kana. Ainoa hautausmaan sisältämä viittaus nykypäivään on kolme pientä Amerikan 
lippua sisältävä yksinäinen maljakko, ”the only sign that someone had preceded me to 
this place in this century” (W, 97). Gladneylla, ja ylipäätään koko Blacksmithin ku-
luttajakollektiivilla ylipäätään, ei ole juuria. Päähenkilö sivuaa puheissaan yhdysvalta-
laiseen puritaanisuuden perinteeseen assosioitua, eettistä toimijuutta määrittävää ”mo-
raalista ankaruutta”.248 Materiaalisen yltäkylläisyyden maailmassa ei enää kuitenkaan 
yksinkertaisesti tarvita tai voi edes käyttää vastoinkäymisten ylittämiseen tarvittavaa, 
sitkeästi yhdellä tavalla ja yhdellä moraalikoodistolla eteenpäin runttaavaa uudisraivaa-
jahenkeä – tällainen ei vain kuvaa nykytilannetta ja nykytoimijoita sen enempää kuin 
muutkaan perinteiset metanarratiivit. Ja koska maailma on muuttunut perustavanlaa-

248 Myös puritaaneilla oli oma, vahva ja pitkään laajempaan kristilliseen jatkumoon perustuva ars 
moriendi -perinteensä; kuoleman kohtaamisen kulttuurin, ankaran puritaanisen moraalin ja Pohjois-
Amerikan säälimättömän uudisasukaselämän välisiä kytkentöjä on kartoittanut hyvin ansiokkaasti 
historioitsija Stannard (1977).
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tuisella tavalla, romaania kansoittavilla ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ta-
kertua haljun nykypäivän identiteettiä määrittäviin aineksiin, sosiaalisen kierron mik-
ropeleihin ja silkkaan kulutusnarkoosiin. Kyse ei enää ole edes valinnasta.

Onko orgian jälkeinen turtumus sitten ainoa ratkaisu? Mark Conroy päättää analyy-
sinsa romaanin moniselitteisen loppukohtauksen analyysiin. Kyseisessä kohtauksessa 
Jack kuvailee supermarketin yltäkylläistä, keinotekoista maailmaa oudon seesteisin ja 
kyseenalaistamattomin äänenpainoin. Conroyn tulkinta kerrotusta on yksinomaan 
negatiivinen. Hänen mukaansa teoksen lopussa ”väsynyt ironia” (weary irony) värittää 
kaikkea mitä Jack sanoo, sillä hän ei ole löytänyt uutta toivoa. Päähenkilö on oppinut 
vain sen, ettei perinteisiin narratiiveihin ole luottamista. Vain passiivisen kuluttajan 
hahmossa hänellä on toivoa saada jonkinlainen näkymä jonkinlaiseen jatkuvuuteen – 
tai ”kuolemattomuuteen”, kuten Conroy asian muotoilee:

By novel’s end, Gladney has assumed the passivity that is characteristic of the other 
townspeople. He has been doubly victimized by modernity: his exposure to the 
airborne event has increased his awareness of his own mortality; and the hegemony of 
science’s story, whose audience numbers his own wife, has weakened the traditional 
narratives that were his refuge. The weary irony with which Gladney narrates the 
closing supermarket scene indicates that what the preceding events have taught him is 
only the exhaustion of previous narrative promises of immortality, not any bright new 
hope. Only as that quintessentially passive figure, the consumer, does Gladney have the 
faint glimpse of immortality now allowed him. (Conroy 2003, 166.) 

Vaikka romaanin maailma ei tarjoakaan lopullista ratkaisua Jackin kokemalle ahdis-
tukselle, ei se myös ole aivan niin armoton, kuin millaisena Conroy sen näkee. Hän 
ei ota tarpeeksi huomioon Jackin kertoman tarinan moniselitteisyyttä, päähenkilön 
kuvaukseen kudottuja sisäisiä jännitteitä ja ylipäätään teokseen sisällytettyjen, aikalais-
todellisuudesta lainattujen, romaanihenkilöiden elämää säätelevien sosiokulttuuristen 
merkitysten jo itsessään ongelmallista, ambivalenttia luonnetta. Se ei myöskään huo-
mioi sitä, että Jack ei oikeastaan missään vaiheessa ole passiivinen, vaan nimenomaan 
uransa ja elämänsä suhteen hyperaktiivinen – joskaan ei välttämättä kovin tuloksekas 
– toimija. 

DeLillon yhteydessä tulee muistaa, että hänen teoksissaan etsintä on loppuratkaisua 
tärkeämpää. Tom LeClair painottaa uraauurtavassa DeLillo-tutkimuksessaan In The 
Loop: Don DeLillo and the Systems Novel (1987), että kirjailijan romaanit ovat kauttaal-
taan polarisoituneita tai merkityksiltään tahallisen sekavia. Tästä syystä DeLillon 
teoksten vastaanotto on myönteisimmilläänkin täynnä hämmennystä. Useimmiten 
kriitikot eivät osaa arvostaa sitä tosiasiaa, että teosten toistuva, itseensä viittaava epävar-
muus on juuri sitä, mitä DeLillo haluaa ilmaista tuotannossaan. (LeClair 1987, x.)249 

249 On hyvä muistaa, että vaikka monet LeClairin esittämät ajatukset saattavat nykyään vaikuttaa 
itsestäänselvyyksiltä, hän kirjoittaa vuoden 1987 perspektiivistä. Uudempi kirjallisuudentutkimus huo-
mioi paljon selkeämmin postmoderneiksi nimetyt, ambivalentit piirteet DeLillon tuotannossa; lisäksi 
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DeLillon tuotannolle tyypillinen piirre on se, etteivät hänen luomansa romaanihenki-
löt juurikaan pääse sanelemaan oman elämänsä olosuhteita. LeClair tulkitsee tämän 
osoitukseksi siitä, että he enemmänkin yrittävät ymmärtää uutta informaatiota kuin 
saada asioita tapahtumaan; heidän roolinsa on hänen mukaansa käytännön pakos-
ta lähinnä se, että he oppivat niistä prosesseista, joihin osallistuvat (ibid., 17). Lisäk-
si tulee muistaa, että tätä kuvattua informaation käsittelyä, joka muodostaa monien 
kirjailijan romaanien ydinaineksen, voi sinällään pitää erittäin aktiivisena toiminta-
na. Sosiologi Zygmunt Bauman voisi kirjoittaa White Noise -romaanin päähenkilön 
elämästä kuvatessaan teoksessaan Mortality, Immortality & Other Life Strategies loput-
toman refleksiivisiä ja muuttuvia, myöhäismoderneja (tai hänen terminologiassaan 
postmoderneja)250 sosiaalisia pelejä. Näissä peleissä tiedon ja tietämisen ensisijainen 
laatumäärite on nimenomaan sovellettavuus, omien taitojen ja tietojen soveltaminen 
välittömään tilanteeseen: 

Whatever the present may offer, it offers now – ‘until the stock lasts’. […] And so nothing 
needs to be done forever. Nothing can be done forever. Knowledge I studiously master 
today will become thoroughly inadequate, if not downright ignorance, tomorrow. The 
skills I learn today by the sweat of my brow will not carry me far in the brave new world 
of tomorrow’s technology and know-how. The job I won yesterday in fierce competition 
will disappear tomorrow. The career whose steps I am negotiating will vanish – the 
stairs, the staircase, the building and all. My prize possessions, my today’s pride, will 
tomorrow become yesterday’s taste and my embarrassment. The union which I have 
sworn to cherish and preserve will fall apart and be dissolved tomorrow at the first 
sign of my partner’s or my own disaffection. Perhaps there will be a string of ‘life-long 
partners’. (Bauman 1992, 169–170, kursiivi alkuperäinen.)

Baumanin mukaan länsimaisia yhteiskuntia määrittää yksilötasolla nykyään nimen-
omaan jatkuva muutos ja mahdottomuus tavoittaa elämälle pysyviä kiintopisteitä. De-
Lillo, pyrkiessään tulkitsemaan ympäröivää sosiaalista todellisuutta Yhdysvalloissa, 
kirjoittaa usein henkilöistä, jotka ovat ikuisella etsintämatkalla. Epifaninen totuuden 
hetki, jolloin sirpaleinen ja merkityksiltään epäselvä maailma jäsentyy ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi – vaikkakin, kuten edellisessä luvussa käsitellyn saiturin tapauksessa, 

juuri White Noise on nostettu Pynchonin tuotannon ohella suorastaan paradigmaattiseksi postmo-
derniksi romaaniksi. Joka tapauksessa haluan nostaa esiin tämän DeLillo-tutkimuksen perusteoksen 
juuri sen vuoksi, että siinä ilmaistaan hyvin systemaattisesti ja tyhjentävästi White Noise -romaaninkin 
yksi keskeisin piirre – se, että teoksessa kuvataan ontologisesti eikä niinkään epistemologisesti virtaa-
vaa mailmaa. Tietäminen on mahdollista, mutta tietämisen sirpaleet sinällään jäsentyvät kerta toisensa 
jälkeen, asiayhteydestä riippuen, kaleidoskooppimaisesti uudellen. Tietämisestä on tullut siten aiempaa 
aktiivisempaa (ja elämälle keskeisempää) toimintaa – jopa hyperaktiivista sellaista. 
250 Postmoderni tyylilaji kuvailee oman näkemykseni mukaan nimenomaan myöhäismodernia 
maail maa; postmoderni todellisuus, mitä se sitten olisikaan, on siinä mielessä harhaanjohtava termi, että 
niin kutsutut postmodernit todellisuuspiirteet ovat nimenomaan modernisaation looginen lopputule-
ma. Modernisaatiota ei toisin sanoen ole ohitettu; se on yksinkertaisesti monessa suhteessa viimeninkin 
saavutettu.
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vain ohikiitäväksi hetkeksi ja vain lukijalle –, on kuitenkin modernismille tyypillinen 
lajipiirre. DeLillon postmodernissa maailmassa harhailevat subjektit eivät oikeastaan 
koskaan löydä omalle etsinnälleen tämänkaltaista täyttymystä.251 Jotkut heistä, kuten 
Jack, kuitenkin viisastuvat etsintäretkensä aikana. Tajutessaan sen, ettei epävarmuutta 
voi välttää, he oppivat mukautumaan vallitseviin hektisiin olosuhteisiin ja manipuloi-
maan niitä ensisijaisesti oman muokattavissa olevan identiteettinsä kautta.

Ironista tässä on tietenkin se, että delillomainen kertomus romaanihenkilöiden 
ymmärryksen kasvusta toisaalta epävarmuuden pysyvyyden suhteen ja toisaalta henki-
lökohtaisen mukautumistarpeen suhteen on omiaan aiheuttamaan kirjailijan romaa-
nien vastaanottoa koskevaa hämmennystä ja tulkinnallista epävarmuutta vastaan-
ottajissa. LeClairin mukaan tämä hämmennys ei niinkään johdu DeLillon teosten 
näennäisestä juonettomuudesta ja pintapuolisesta epäyhtenäisyydestä, vaan siitä, että 
monet lukijat eivät joko tunnista teosten ristiriitaisia päämääriä tai eivät ymmärrä, 
että teokset ovat sisäisesti yhtenäisiä muilla tavoilla – vastaavuuksien, avaruudellis-
ten muotojen, abstraktin järjestyksen ja kielellisten kuvioiden tasolla (LeClair 1987, 
26). Tavallaan siis kyse on tahallisesta harhaanjohtamisesta taiteellisten päämäärien 
nimissä, kuitenkin niin, että tulkintaleikkeihin houkuttelu itsessään viestii jotakin 
nykymaailman monitasoisuudesta ja kaikkeen tulkintaan nykyään väistämättä liitty-
västä ironiasta – ironiasta erottamattomana osana aikalaisten kokemuksia ja elämää. 
LeClair ei kuitenkaan kiellä sitä, ettei DeLillo olisi taipuvainen aitoon pessimismiin 
ja kriittisyyteen. Käsitteen laajassa merkityksessä kirjailija on moralisti – siinä mieles-
sä, että hän tarkastelee ympäröivää yhteiskuntaan kriittisestä perspektiivistä ja kutsuu 
reflektoimaan vallitsevia, toimimattomiksi leimaamiaan eettisen toimijuuden muoto-
ja. Hän ei kuitenkaan ole sosiaalikonservatiivi esimerkiksi William Goldingin tapaan, 
vaan postmoderni arvoliberaali hieman kulttuuripoeetikkojen tapaan. Siten DeLillo ei 
ole sitoutunut tiukasti mihinkään erityiseen perinteeseen, ideologiaan tai maailman-
katsomukseen. Päinvastoin. Kuten LeClair esittää, kirjailija pyrkii dekonstruoimaan 
oman arvopohjansa, ainakin valitun retoriikan tasolla:

The perspective from which DeLillo criticizes contemporary American life is not the 
platform of class or religion or race or sex or education or taste, but the long moral 
view of simple human survival – the survival of the species and its individuals. There 
is no pettiness in his work, no small-minded wit. The pretense and power of the large 
closed systems, their fake and therefore punishing ”certitudes,” are the constant foci of 
his satire. (Ibid., 1987, 27.)

251 Jack tosin luulee, tai oikeastaan toivoo, saavuttavansa epifanisen hetken lähestyessään vaimonsa 
rakastajaa aseen kanssa: ”I continued to advance in consciousness. Things glowed, a secret life rising out 
of them. Water struck the roof in elongated orbs, splashing drams. I knew for the first time what rain 
really was. I knew what wet was. I understood the neurochemistry of my brain, the meaning of dreams 
fthe waste material of premonitions). Great stuff everywhere, racing through the room, racing slowly. A 
richness, a density. I believed everything. I was a Buddhist, a Jain, a Duck River Baptist.” (W, 310.) Iro-
niasignaalit, ja kohtaukset lopputulos (veritöissäkin epäonnistuminen), puhuvat kuitenkin toista kieltä.
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DeLillo ei suuntaa pilkkaansa romaaniensa henkilöihin. Pilkan kohteena on hulluksi 
tullut maailma näiden henkilöiden ympärillä. Pilkka kohdistuu sellaiseen arkipäivän 
banaaliin mielettömyyteen, joka pakottaa tavalliset ihmiset takertumaan tarjolla ole-
viin ”varmuuksiin” – turhaan. White Noise tekee naurunalaiseksi villinä rehottavan, 
jokaisen elämänalueen vallanneen konsumerismin. On totta, että DeLillo pilkkaa 
myöhäiskapitalistisen yhteiskunnan tyhjiä arvoja ja villisti pyörivää yhteiskunnallista 
oravanpyörää. On myös selvää, että teoksessa perinteiset arvot ovat rappiotilassa ilman 
kunnollista korviketta. Mutta tämä on vain osa kokonaiskuvaa. 

White Noise -romaanin häilyvää taustaa vasten on mielenkiintoista tarkastella 
DeLillon omaa, usein hyvin vetäytyvää, jopa huomiopakoista julkisuuskuvaa ja etenkin 
kirjailijan omia tulkintoja kirjoittamastaan. Don DeLillo on yleensä hyvin haluton 
kuvaamaan omaa elämäänsä, asenteitaan ja persoonallisuuttaan – voidaan puhua jopa 
jonkinasteisesta kirjailijankuvan tyylittelystä, tahallisesta eristäytymiseen perustuvasta 
imagonrakennuksesta. Suhteellisen harvinaislaatuisessa, kirjallisuuskriitikko Antho-
ny DeCurtisille antamassaan haastattelussa252 hän kuitenkin paljastaa jotakin itses-
tään, vieläpä kyseenomaiseen romaaniin liittyen: kirjailija kertoo motiiveistaan kirjaili-
jana. Eräs tärkeimmistä DeLilloa kiinnostavista, amerikkalaiseen kokemusmaailmaan 
kuuluvista piirteistä on tunne paikallistamattomasta uhasta ja tähän tunteeseen liitty-
vä paniikinomainen pelko. Yksi tyypillisistä tavoista lähestyä tätä kauhua on kuvata 
väkivaltaa viimeisenä turvautumiskeinona. Väkivalta on ennen kaikkea vaistomainen 
reaktio uhkaavaan, käsityskyvyn ylittävään yleistilanteeseen. DeLillo viittaa turhautu-
misen, pelon ja väkivallan yhdistelmään ja liittää sen materiaalisen hyvän ylenpaltti-
suuteen:

Certainly there are themes that recur. Perhaps a sense of secret patterns in our lives. 
A sense of ambiguity. Certainly the violence of contemporary life is a motif. I see 
contemporary violence as a kind of sardonic response to the promise of consumer 
fulfillment in America. Again we come back to these men in small rooms who can’t get 
out and who have to organize their desperation and their loneliness, who have to give it 
a destiny and who often end up doing this through violent means. I see this desperation 
against the backdrop of brightly colored packages and products and consumer 
happiness and every promise that American life makes day by day and minute by minute 
everywhere we go. (DeCurtis 1991, 57–58.)

White Noise -romaanissa väkivalta, konsumerismi ja paikallistamaton uhka muodos-
tavat omalaatuisen kokonaisuuden. Romaanihenkilöiden elämäntavassa on jotakin 
perustavanlaatuisesti – suorastaan metafyysisesti – pielessä. Sinällään DeLillo kieltää 
omaavansa kirjoittajana mitään erityistä poliittista kantaa; vaikka konservatiiviset 
kriitikot ovatkin syyttäneet hänen kuuluvansa ”paranoidiin vasemmistoon”, hän ei 

252 Anthony DeCurtis, ‘An Outsider in This Society: An Interview with Don DeLillo’ (1991), 43–
66. Käytän teokseen Introducing Don DeLillo painettua laajennettua versio haastattelusta, joka ilmestyi 
alun perin Rolling Stone Magazine -lehdessä marraskuussa 1988 nimellä ’Matters of Fact and Fiction’. 
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ole  omien sanojensa mukaan kiinnostunut julistamisesta eikä halua kirjoittaa poliit-
tisista ratkaisuehdotuksista (DeCurtis 1991, 65). Postmodernia tyylilajia kehittävänä 
kirjailijana hän viljelee taajaan itseironiaa pehmentääkseen tekstiensä mahdollista pa-
teettisuutta. Muutenkin hänelle on tyypillistä juuri vakavuuden ja huumorin, pelon ja 
haltioitumisen, vakavan ja banaalin luova yhdisteleminen. White Noise on täydellinen 
esimerkki DeLillon tavasta leikitellä vastakohtaisuuksilla. Sen sijaan että romaanissa 
esiteltäisiin vaihtoehtoinen maailma, se kuvaa konsumeristisen, kapitalistisen ja tek-
nokraattisen Amerikan yhtä aikaa kaikessa sen loistokkuudessaan ja rappiossaan. De-
Lillon omasta mielestä hänen teostensa ytimessä ei löydy minkään sortin moralismia 
– vaan mysteeri:

I think my work has always been informed by mystery; the final answer, if there is one 
at all, is outside the book. My books are open-ended. I would say that mystery in general 
rather than the occult is something that weaves in and out of my work. I can’t tell you 
where it came from or what it leads to. Possibility it is the natural product of a Catholic 
upbringing. (Curtis 1999, 55.)

Kirjailija ei kuitenkaan lähesty kuvaamaansa mysteeriä perinteisen uskonnollisen kie-
lenkäytön kautta tai tarkoin teologisin termein. Tällaisten jyrkkien, valmiiksi pureskel-
tujen totuuksien suhteen hän on liian varovainen ja esimodernien (sekä postmoderni-
en) mystikoiden tapaan liian kiinnostunut kielen rajoista. Totuus on kirjailijan omien 
sanojen mukaan hänen kirjojensa ja ylipäätään kielen ulkopuolella. Mysteeri on se, mitä 
jää jäljelle, kun kaikki sanotaan. Romaanissa The Names (1982) DeLillo tutustuttaa lu-
kijan joukkoon vieraantuneita ihmisiä, jotka etsivät todellista, luonnollista kieltä – ”ni-
miä” – joiden avulla voi kurkottaa arkipuheen merkityksettömän kohinan ohitse kohti 
todellisuutta sinällään.253 Yksi näistä syvästi hämmentyneistä etsijöistä kertoo teoksen 
päähenkilö James Axtonille tarinan englantilaisesta poliitikosta, arkeologi ja sotilaasta 
Henry Rawlinsonista, joka onnistui tulkitsemaan muinaisen Behistunin monumen-
tin kaiverrukset.254 Koska kallioseinämällä sijaitsevalle kohokuviolle on vaikea päästä, 
Rawlinson käskee nuoren kurdipojan kiipeämään ylös ja kopioimaan kirjoitukset. Al-
laan satametrinen pudotus poika onnistuu tehtävässään: 

253 Arnold Weinstein kirjoittaa romaanista: ”[I]t is hard to think of any Western narrative that 
 matches The Names in its exploration of language as high adventure. […] As if he had absorbed lar-
ge doses of Saussure and Derrida, DeLillo has imagined a quest for the natural language, a language 
that would eclipse difference, dissolve the space between sign and referent, and install a regime of pure 
 presence.” (Weinstein 2003, 122–123.)
254 Behistun on arkeologinen kohde Iranissa, lähellä Kermanshahin kaupunkia. Tunnetuin alueen 
löydöksistä on Behistunin monumentti jossa on kohokuvien ohella nuolenpääkirjoitusta kolmella eri 
kielellä: muinaispersiaksi, elamiksi ja akkadiksi. Se on tehty vuonna 521 eaa. ja siinä kuvataan kuningas 
Dareios ensimmäisen voittoja. Todellisen elämän sir Henry Creswicke Rawlinson (1810–1895) onnis-
tui ensimmäisenä tulkitsemaan monumentin kirjoitukset; tulkittu piirtokirjoitus on niin arkeologises-
ti merkittävä, että sitä on verrattu Rosettan kiveen.



299Saiturin kuolema

The boy inched across the rock mass that had only the faintest indentations he might 
use for finger-grips. Fingers and toes. Maybe he used the letters themselves. I’d like to 
believe so. This is how he proceeded, clinging to the rock, passing below the great Darius 
facing a group of rebels in chains. A sheer drop. But he made it, according to Rawlinson, 
and was eventually able to do a paper cast of the text, swinging from a sort of bosun’s 
chair. (DeLillo 1989, 80.)

Kurdipojan tarina on toki poliittinen allegoria, kuten Axtonin vaimo romaanissa tote-
aakin. Mutta se on myös allegoria kielestä ja nimistä. Kieli sekä sitoo vallitseviin insti-
tuutioihin – pojan tapauksessa kolonialismiin, Gladney tapauksessa konsumerismiin 
– mutta se estää myös putoamasta silkkaan tyhjyyteen. Kielen avulla saa otteen, sen 
avulla voi ripustautua itsen ulkopuolella häämöttäviin, itseä suurempiin asioihin. Myös 
delillomainen ambivalenssi on allegoriassa läsnä: kielen käyttö väistämättä rajoittaa 
ja vangitsee, mutta tuottaa myös turvallisuutta. Ongelma voidaan havaita, vaikka va-
pautusta siitä ei löydykään. Ja hahmoteltu tarrautumisen tarve itsessään tuntuu olevan 
kirjailijan teoksissa suurempi kiinnostuksen kohde kuin mitä on kulloinenkin suhteel-
lisen sattumanvarainen tarttumapinta. DeLillo luo kerta toisensa jälkeen maailmoita, 
joissa kaikkea tuttua saartaa pelottava, rajaton tuntematon ja joissa jonkinlainen epä-
määräinen salaliitto ei ole ainoastaan mahdollista, vaan suorastaan luonnollinen osa 
asioiden järjestystä. Esseessään ‘How to read Don DeLillo’ Daniel Aaron kirjoittaa:

His archetypal plot is a mystery whose generally inconclusive solution depends on 
the deciphering of clues – a name, word, number, code. The protagonists are usually 
troubled intelligent persons already poised to kick over the traces and susceptible to 
intrigue. He sets them tunneling deeper and deeper toward some unreachable solution 
or explanation, then shows them to be players in a game manipulated by unknowable 
forces. (Aaron 1999, 70.)

DeLillo työskenteli yhtä aikaa romaanien White Noise ja The Names parissa. Kielen 
ja olemassaolon yhteen kietoutuneet teemat yhdistävätkin kumpaakin. Kummassakin 
teoksen päähenkilö etsii tapaa tai koodia, joka poistaisi tyhjyyden tunteen. Kummas-
sakin arjen takaa häämöttää jotain oudolla lailla pelottavaa ja hahmotonta. The  Names 
-romaanissa tämä johtuu CIA:n vakoilusta, hämäristä poliittisista kähminnöistä ja 
vieraiden maiden hallitusten manipuloimisesta. Teosta kansoittavat kansainväliset va-
koojat, ylikansallisten yhtiöiden salaiset toimimiehet, salamurhaajat, arkeologit ja sala-
kulttien jäsenet. Salaliitot ovat tapahtumien hämyisä tausta, josta päähenkilö on vain 
hämärästi tietoinen. White Noise -romaanissa puoliksi tiedostettujen pelkojen ja hah-
mottomien epäilyjen aiheuttaja on toisaalla. DeLillo itse kuvailee hakemaansa efektiä 
seuraavalla tapaa:

I think it is something we all feel, something we almost never talk about, something 
that is almost there. I tried to relate it in White Noise to this other sense of transcendence 
that lies just beyond our touch. This extraordinary wonder of things is somehow related 
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to the extraordinary dread, to the death fear we try to keep beneath the surface of our 
perceptions. (DeCurtis 1991, 63. Kursiivi alkuperäinen.)

Epämääräisen uhan pelko – niin tuttu jo kolmannessa pääluvussa käsitellystä esimo-
dernien moraliteettinäytelmien perinteestä – ajaa epätoivoisiin tekoihin. Romaanin 
loppupuolella epämääräisen ahdistuksen vaivaama Jack suunnittelee murhaa ja on-
nistuukin ampumaan vaimonsa rakastajaa. Uhri ei kuitenkaan kuole välittömästi. Ja 
kuinka ollakaan, nyt loppuun asti motiiviensa ja tunteidensa suhteen ambivalentti, 
tragikoominen murhaajakandidaatti päättää luopua fetissimäisiä hallinnan ja vallan 
tunteita aiheuttaneesta aseestaan. Hän ryhtyy pelastustoimiin. Ironisessa väkivallan ja 
vastaväkivallan merkityskehässä Gladneyn puolitajuton uhri tarttuu aseeseen ja ampuu 
sillä vastavuoroisesti päähenkilöä. Mikään ei kuitenkaan estä pelastajaa. Jack Gladney, 
edelleen luomansa sankarillisen minäkertomuksen pauloissa, pelastaa vertavuotavan 
uhrinsa viemällä tämän sairaalaan – tavaten siellä jo edellä mainitut kristillistä suur-
ta kertomusta työkseen ylläpitävät, pohjimmiltaan ateistiset sairaanhoitaja-nunnat. 
Mutta kuten jo sairaalahenkilökunnan välinpitämättömistä reaktioista ilmenee, Jack 
on DeLillon murhamiesten joukossa höyhensarjalainen. Tällaista tapahtuu päivittäin. 
Ensiapuklinikalle saapuvassa verisessä, sekavassa kaksikossa ei ole mitään uutta eikä 
kiinnostavaa. Merkityksettömät tapahtumat kiertävät toistuvaa kehäänsä, satunnai-
sesti myös niiden tulkintayritykset. Jopa toimijoiden itsensä on vaikea saada tolkkua 
omiin toimiinsa. 

DeLillon luomissa maailmoissa jatkuvat veriteot, tai ainakin niiden alati häilyvä 
uhka, ovat tapahtumien luonnollinen taustamaisema. Kirjailijan kuvaamista väkival-
taisista henkilöistä mieleenpainuvin lienee fiktiivinen Lee Harvey Oswald teokses-
sa Libra (julk. alun perin 1988). Kirjailijan Oswald ei ainoastaan itse tuota väkival-
taa; DeLillon luomassa vainoharhaisessa maailmassa hän joutuu tämän tästä itsekin 
summittaisen väkivallan kohteeksi. Esimerkiksi Kaukoidän komennuksellaan nuori 
korpraali Oswald on lähellä kuolemaa tilanteessa, joka on kaikkea muuta kuin sanka-
rillinen. Tylsistyneet vartijat hakkaavat tämän tästä arestiin määrättyjä sotilaita, kuten 
Oswaldia, saadakseen edes jotakin huvia. Välillä vankien rusikointi uhkaa karata käsis-
tä:

The last blow put guard strangely on the edge. He stood looking in the distance but was 
different from before, mouth hanging open, a dead spot in his eye, and Oswald knew 
they were all one word away from a private carnage of the type you hear about from time 
to time, nameless and undetailed. […] It was his sense of things that if he moved slowly 
and openly and did not show terror, the guard would stand off. The guard’s mental 
condition had to be taken into account. They were all here to see it that the guard came 
through. […]They had to let the moment cohere, build itself back to something they all 
recognized as a rainy Wednesday in Japan. (DeLillo 2006, 105.) 
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Kontrollinsa menettänyt vartija ei niinkään edusta väkivallan järjestelmällisyyttä ja 
järjestelmän väkivaltaa. Pikemminkin hän edustaa sitä DeLillon suosimaa, järjestel-
mässä kaikkialla piilevää sokeaa hysteriaa, joka on valmiina nousemaan pinnalle ke-
nessä tahansa sopivan tilaisuuden tullen. Muiden ihmisten – kuten tässä yhteydessä 
potentiaalin uhrin, tulevan presidentinmurhaajan – tehtäväksi jää akuutissa tilanteessa 
ylläpitää edes jonkinlaista mielikuvaa jatkuvuudesta ja järjestyksestä. Usein eväät tähän 
ovat vähäiset. Asetelmat eivät yksinkertaisesti suosi harmonista yhteisöllisyyttä, tai yh-
teisöllisyyttä ylipäätäänkään. Ympäristö ei myöskään tarjoa mitään koherenttia eetti-
sen toimijuuden mallia, joka mahdollistaisi ihmispsyykestä kumpuavien aggressiivisten 
ja tuhoavien impulssien sosiokulttuurisen hallinnan. 

Toisaalta väkivallan avulla voi päästä käsiksi Conroyn mainitsemaan, kuolemat-
tomaksi tekevään kuuluisuuteen ja siten se on kuin onkin eräänlainen – joskaan ei 
kirjaimellisesti ottaen eettinen – toimijuuden malli tuuliajolla oleville. Tällöin verite-
ko on kuitenkin toteutettava suunnitelmallisesti. Fiktiivinen Lee Harvey Oswald 
tietää hyvin, että kaikki shokeeraava kiinnostaa mediaa. White Noise -romaanissa Jack 
Gladneyn poika Heinrich pelaa kirjeshakkia elinkautisvanki Tommy Fosterin kanssa. 
Heindrich kertoo Jackille, kuinka äänet televisiossa kehottivat Fosteria ampumaan 
tuntemattomia ihmisiä, tekemään itsestään historiaa. Tämä oli äänet kuullessaan jo 
valmiiksi epätoivoinen: ”He was twenty-seven, out of work, divorced, with his car 
up on blocks. Time was running out on him.” (W, 44.) Fosterin ainoa ongelma on 
se, että hän on ampunut tavallisia ihmisiä. Tavallisten ihmisten kuolema ei kiinnos-
ta mediaa, ja mikä ei kiinnosta mediaa, ei kiinnosta muitakaan. Seuraavalla kerral-
la hän olisi Heinrichin mukaan viisaampi: ”He says if he had to do it all over again, 
he wouldn’t do it as a n ordinary murder, he would do it as an assassination. […] He 
would select more carefully, kill one famous person, get noticed, make it stick.” (W, 45.) 
Teoksessa ohimennen mainittu, onneton sarjamurhaaja on hyvä esimerkki siitä DeLil-
lolle tyypillisestä käsittelytavasta, jossa huumori yhdistyy karmivuuteen. Näennäisen 
hauska anekdootti paljastaa voimia – kuten Jackia vaivaavan tunteen saavutettujen 
etujen pysyvyydestä tai Fosterin ahdistuksen siitä, ettei ”mitään” ole saavutettu –, jotka 
romaanin maailmassa saavat ihmiset ryhtymään epätoivoisiin ja moraalittomiin tekoi-
hin. Mutta kuten sanottua, moraalittomuuden kuvaaminen ei johda yksisilmäiseen 
tuomitsemiseen. Se ei johda myöskään täydelliseen jatkuvuutta takaavat arvoasetelmat 
päälaelleen kääntävään tai hylkäävään karnevalisaatioonkaan. Ironia on pohjimmil-
taan empaattista, osallistuvaa. Ja siten, pintapuolisesta kepeydestään huolimatta, White 
Noise on pohjimmiltaan kaikkea muuta kuin kevyt tai edes helppo romaani. Se ei ole 
(ainoastaan) hilpeä kertomus kulutuskulttuurin banaaliudesta ja riittämättömyydestä, 
vaan paradoksisesti myös vakava kannanotto ihmisen olemassaolon merkityksestä – tai 
merkityksettömyydestä – nykymaailmassa.

Kuvatun pinnanalaisen vakavuutensa vuoksi teos käsittelee väistämättä myös kuole-
maa ja ihmisen kuolevaisuutta, niitä hallitsemattomia tekijöitä, jotka tekevät yksilös-
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tä haavoittuvaisen ja pohjimmiltaan tuholle alttiin. Tästä seikasta juontuu se teoksen 
makaaberi, kuoleman kanssa flirttaileva huumori, jota tarkastelen lähemmin seuraa-
vaksi. 

7.3 Konsumeristin piilotajunta, mielikuvafetisismi 
ja sosiaalisen nousun harhat

Kuten jo edellä todettu, myös Jean Baudrillard suosii kuoleman kuvastoa kuvatessaan 
amerikkalaista elämänmenoa, muun muassa hautaustoimistoja muistuttavia huviloi-
ta ja tuonpuoleiseen yhteydessä olevia televisioita. Ranskalaisteoreetikon luennassa 
kaikki kulutuskulttuurissa kiertävät merkitsijät tuntuvat vain pinnallisesti tarkastel-
tuna olevan irrallaan. Ne kiertävät vain näennäisen iloisesti loputtomassa piirileikis-
sä. Loppujen lopuksi jokainen merkitsijä kuitenkin viittaa salaisesti kohti kuolemaa, 
sekä yleistä merkityksen kuolemaa että ihmiselämän loppumista. Amerikka-teoksessa 
perimmäinen merkitsijä on kuolema, koska se on ainoa luonnollinen tapahtuma, jota 
ei voi lopullisesti sisällyttää simulacraan, malleihin ja koodeihin; tämä on eräs keskei-
nen teesi myös Jean Baudrillardin modernien ja esimodernien vaihtosuhteiden eroa 
ruotivassa, Marlowe-analyysin yhteydessä sivutussa teoksessa Symbolic Exchange and 
Death 1993 (ransk. alkup. teos 1976).255 Postmodernien romaanien ja postmodernien 
merkitysteorioiden todellisuuspakoisuuden voi nähdä toimivan nimenomaan paradok-
saalisesti kuolemanpelkoa vahvistavina seikkoina. Merkityksen leikin äärimmilleen 
vienyt markkinatalous, osana konsumeristista mainosstrategioitaan ja propagoimaan-
sa kulttuurilogiikkaa, sisältää merkityksen ja merkityksettömyyden paradoksin myös 
kuoleman suhteen. Baudrillard toteaa, että koska simulacra on lakannut viittaamasta 
itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen, on sen viitattava merkityksen loppumiseen – toi-
sin sanoen kuolemaan. Myös DeLillon moraliteetissa on käynnissä samankaltainen 
merkityksellistämisprosessi. Merkityksien loputon liike media- ja kulutuskeskeisessä 
yhteiskunnassa riistää sekä DeLillon että Baudrillardin teksteissä yksilöltä henkilö-
kohtaisen, intiimin suhteen omaan kuolemaansa. Samalla juuri merkitysten irralli-
suus tekee kulutuskulttuurista ilmiön, jossa jokainen merkki viittaa loppujen lopuksi 
vain yhteen suuntaan – hautaan. Sen enempää mainosten iloinen kuvamaailma kuin 

255 Vaikka allekirjoitankin viimeksi mainitussa teoksessa esitetyn väitteen siitä, että esimodernissa 
ympäristössä kuolema voi olla yksilön lahja yhteisölle (eikä se vastaavasti kaikissa moderneissa ympäris-
töissä sitä ole), tässä tutkielmassa kuolemalle ei ole annettu aivan vastaavaa metafyysistä stabiliteettia 
kuin ranskalaisteoreetikolla. Myös esimoderni kuolemakokemus on omassa tulkinnassani sosiokult-
tuurisilta merkityksiltään jossakin määrin häilyvä. Siten Baudrillard ei ole työn kokonaisuuden kan-
nalta teoreettisesti merkittävä. Kuoleman merkittävä vaikutus sosiokulttuuriseen merkityksenantoon 
nähdään toki Baudrillardin hengessä inhimillisesti ohittamattomana – ja lisäksi ranskalaisteoreetikon 
ajatuksia voi hyödyntää White Noise -romaanin yhteydessä moraliteetin kanssa tyylillisesti ja intellektu-
aalisesti resonoivana aikalaiskokemuksen kuvauksena. 
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supermarkettien kimalteleva yltäkylläisyyskään ei näytä viittaavan epämiellyttävään, 
silmistä pois siivottuun kuolemaan. Todellisuudessa tämä näennäinen häivytysyritys, 
eli voiton maksimointiin tähtäävä pyrkimys kuvata elämä pelkkänä jatkuvana kulutus-
juhlana, kasvattaa kuolemanpelon moninkertaiseksi.

Baudrillardin ajatukset resonoivat todellakin voimakkaasti DeLillon teoksen 
kanssa. Kuolema on valitussa romaanissa kaikkialla läsnä. Päähenkilö Jack ei näe sitä, 
mutta hän voi erottaa sen tauottoman, epäinhimillisen äänen (seuraavaa lainausta 
lukiessa kannattaa muistaa, kuten jo aiemmassa alaviitteessäkin todettua, että teoksen 
työnimenä oli Panasonic):

Everything seemed to be in season, sprayed, burnished, bright. People tore filmy bags 
off racks and tried to figure which end opened. I realized the place was awash in noise. 
The toneless systems, the jangle and skid of carts, the loudspeaker and coffee-making 
machines, the cries of children. And over it all, or under it all, a dull and unlocatable 
roar, as of some form of swarming life just outside the range of human apprehension. 
(W, 36.)

Toisessa yhteydessä Jack puhuu siitä kaikesta, mitä supermarket tarjoaa. Hän suitsuttaa 
paikassa käynnin ihanuutta. Runollinen materiaalisen hyvinvoinnin ja siihen liittyvän 
onnellisuuden tunteen ylistys ei kuitenkaan ole erityisen vakuuttava:

It seemed to me that Babette and I, in the mass and variety of our purchases, in the 
sheer plenitude those crowded bags suggested, the weight and size and number, the 
familiar package designs and vivid lettering, the giant sizes, the family bargain packs 
with Day-Glo sale stickers, in the sense of replenishment we felt, the sense of well-being, 
the security and contentment these products brought to some snug home in our souls – 
it seemed we had achieved a fullness of being that is not known to people who need less, 
expect less, who plan their lives around lonely walks in the evening. (W, 20.)

Keitä ovat nämä ihmiset, jotka tarvitsevat ja odottavat ”vähemmän”? Miksi he eivät ole 
saavuttaneet Jackin ja Babetten näennäisesti kokemaa olemassaolon ”täydellisyyttä”? 
Vaikka Jack kieltääkin kuuluvansa niihin, jotka eivät täysin niele ympäröivän yhteis-
kunnan ainoita merkittäviä arvoja – niitä oletetun synkkiä ihmisiä, jotka harrastavat 
yksinäisiä iltapäiväretkiä ja joilla on selvästi vakavia asioita selvitettävänään –, kielto ei 
ole uskottava. Itse asiassa hän on tekemässä juuri tätä: hän tuijottaa omaa hautaansa. 
Jack mietiskelee omaa kuolemaansa hirvittävässä yksinäisyydessä.

White Noise kiertää täyden kehän auvoisasta kuluttajaonnesta kauhun ja ahdistuk-
sen kautta uudelleen kuluttajaonneen. Paluuseen liittyy kuitenkin ylimääräinen merki-
tyslasti. Tavallinen ja arkinen kuolema, joka ei televisioidusta väkivaltaisesta kuole-
masta poiketen ole keino sosiaalisen pääoman kartuttamiseen, ei kiinnosta ketään 
– kaikkein vähiten todellisuutta perustavanlaatuisesti määrittäviä, persoonattomia 
markkinavoimia. Mutta samalla kuoleman ulkopuolelleen sulkeva kulutuskulttuu-
ri ajautuu paradoksaalisesti tilanteeseen, jossa kuolemaa ei pääse pakoon edes super-
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marketissa. DeLillon makaaberi ironia on tehnyt kaksoisvoltin. Se, mikä äkkiseltään 
näyttää pohjimmiltaan hyvin käytännönläheiseltä kuluttamisen kritiikiltä, onkin 
jotain perustavampaa. Kirjailija paljastaa meille aikansa kuolemanpelon kasvot sieltä, 
missä niitä vähiten odottaa näkevänsä. Johdantoluvussa käsittelin kuoleman kohtaami-
sen esimodernia suurta kertomusta; kaikesta kimaltavasta kauneudestaan huolimatta 
White Noise -romaanissa televisio ja supermarket ovat nykyajan vastineita näille varhai-
semmille kuoleman kohtaamisen ja hallitsemisen symbolisille keinoille. Kummassakin 
tapauksessa tuhoutumisen ajatus pehmennetään symbolisella, myyttisellä kuvastolla. 
Lupaus pelastuksesta sekä kuolinhuoneen nurkista hohkaava helvetintuli ja viimeiset 
kiusaukset ovat vain vaihtuneet suoraviivaisempiin yltäkylläisyystoteemeihin ja hyvin-
vointinirvanaan. Vaikka hyvinvoinnin, statuksen ja mielihyvän jatkuvassa tavoittelussa 
ei sinällään ehkä ole mitään vikaa, DeLillon romaani kuvaa maailman, jossa hyvin-
voinnin ja menestyksen palvonnassa on lopulta kyse enemmän peloista kuin haluista. 
Esimodernien rituaalien ja uskonnollisten instituutioiden tavoin myös supermarket ja 
televisio ovat saiturimaisia talismaaneja, kosmisia turvariepuja, joilla ihminen (tai tässä 
tapauksessa tarkemmin, kuluttaja) yrittää karkottaa ajatuksen omasta vaillinaisuudes-
taan ja väliaikaisuudestaan. Suurten (modernien), jatkuvuutta tuottavien kertomus-
ten hapertuessa ihmiskunta onkin taantunut silkkaan hahmottomaan taikauskoon. 
Sinällään sekulaari ja materialistisessa ihmiskäsityksessään teemoiltaan jopa ateistinen 
White Noise ilmaisee huolen ihmisten hengellisestä tilasta. Tämä huoli on DeLillon 
kokonaistuotannon eetoksen kanssa yhteneväinen: jokin äkkiseltään määrittelemät-
tömältä vaikuttava, pahantahtoinen tai ainakin harhauttava voima on astunut ihmis-
ten ja todellisuuden väliin. Konsumerismi ei kuitenkaan ole romaanissa illuusioihin 
takertuneen valhe-elämän pohjimmainen lähde, vaan se tuntuu pikemminkin olevan 
teknis-tieteellisen kehityksen mahdollistama reaktio eksistentiaaliseen ahdistukseen. 

Konsumerismi sitoo myös osaltaan päähenkilön materian kiertokulkuun ja rappeu-
tumiseen: saituriperinteen hengessä tavara, maallinen omaisuus, on kuollutta painoa ja 
viestii kuolemasta – vetää saituria niin sanotusti maan pinnalle, poispäin taivaallises-
ta viisaudesta. Tämä moderni manikealainen maksiimi osoitetaan romaanissa hyvin 
havainnollisesti. Jack Gladneyn uusin vaimo Babette, joka pelkää miehensä tavoin 
kuolemaa yli kaiken, on suostunut salaa uuden Dylar-nimisen ihmelääkkeen koeka-
niiniksi. Lääke poistaa väitetysti kuolemanpelon. Kun Gladney saa tietää lääkkeestä, 
hän tarrautuu heti ”parantumisen” mahdollisuuteen. Heidän tyttärensä on kuitenkin 
viskannut pillerit epähuomiossa roskalaatikkoon. Etsiessään epätoivoisesti väitettyä 
ihmelääkettä Gladney löytää banaaninkuoreen sullotun tamponin ja ihmettelee, josko 
tässä on kuluttajan tietoisuuden synkkä piilotajunta, ”the dark underside of consumer 
consciousness” (W, 259). Viesti on selvä: modernin kuolemanpelon lievittäjät ovat 
pohjimmiltaan (jopa käsittämätöntä) sotkua ja roskaa. Kaikki kulutustavara tuntuu 
päätyvän lopulta sekasotkuiseksi jätteeksi, vaikka kuluttaja ei tälle yleensä ajatuk-
siaan uhraa. Eikä Dylar lopulta toimikaan. Se vain saa Babetten tekemään epätoivoisia 
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tekoja ja pakottaa Gladneyn nöyrtymään roskien tonkimisen tasolle. Jäte ei kuitenkaan 
inhota päähenkilöä niinkään esimerkiksi ekologisessa mielessä. Hänet on enemmän-
kin vallannut inho ruumiillisuuteen väistämättä liittyvää tuhoa ja rappiota kohtaan ja 
jätteet, kaiken maallisen omaisuuden ja kulutustavaran lopullinen muoto, saavat hänet 
tiedostamaan oman väliaikaisuutensa. 

Sellaisen tajunnan kuvaaminen, joka sekä hakeutuu kuoleman ja väliaikaisuuden 
ajatuksen äärelle, että samaan aikaan pakenee sitä, on teoksessa hyvin keskeistä. Tässä 
suhteessa White Noise hyödyntää voimakkaasti antropologi Ernest Beckerin vuonna 
1973 kirjoittamaa, Pulitzer-palkinnon voittanutta teosta The Denial of Death (1973). 
Kuolemakeskeistä psykoanalyysiä Freudin ajatusten pohjalta kehittänyt Becker on itse 
asiassa yksi niistä harvoista subteksteistä, jonka DeLillo on maininnut vaikuttaneen 
suoraan hänen romaaniinsa; Tom LeClair toteaa, että White Noise voidaan kokonai-
suudessaan lukea dialogiksi, jota kirjailija käy kyseisen teoksen kanssa (LeClair, 212). 
Beckerin mukaan kuolemanpelko on ihmismielen suurin, synnynnäinen absoluutti ja 
ristiriitana syvempi kuin freudilaisen psykologian oidipuskompleksi. Tapamme elää 
ovat aina valheellisia siinä mielessä, että ne perustuvat Beckerin mukaan lamauttavan 
kuolematietoisuuden ja -pelon tukahduttamiselle. Ihmisen suurin illuusio on se, että 
hän kieltää ruumiinsa tuhoutumisen ajatuksen. Becker kirjoittaa ”automaattisesta 
kulttuuri-ihmisestä” tavalla, joka kuvaa hyvin Jack Gladneyn olemusta (ja ehkä moder-
nia saiturin trooppia ylipäätäänkin):

[T]he ”automatic cultural man” – man as confined by culture, a slave to it, who imagines 
that he has an identity if he pays his insurance premium, that he has control of his life 
if he guns his sports car or works his electric toothbrush […], man lulled by the daily 
routines of his society, content with the satisfactions that it offers him: in today’s world 
the car, the shopping center, the two-week summer vacation. Man is protected by the 
secure and limited alternatives his society offers him, and if he does not look up from 
his path he can live up his life with a certain dull security […]. Why does man accept to 
live a trivial life? Because of the danger of a full horizon of experience, of course. (Becker 
1973, 74.)

Conroy, kuten edellä osoitin, näkee teoksen päähenkilön ajautuvan tähän suuntaan, 
koska hänellä ei ole enää yhteyttä menneeseen. Becker kuitenkin pitää tilaa lajil-
le ominaisena ylipäätään. Yhteiskunnan arkinen kulku, sen rutiininomainen elämä, 
ovat väistämätön ratkaisu. Mistään perinteestä ei ole sinällään pelastajaksi. Ovathan 
kaikki yhteiset instituutiot ja tavat, oli sitten kyse järjestäytyneestä uskonnollisuudesta 
tai vaikkapa kulutukseen perustuvasta elämäntavasta, joka tapauksessa massojen oo-
piumia. ”Herääminen” kaikesta tästä on yksilötason ratkaisu, joskaan ei välttämättä 
miellyttävä sellainen:

[A]s soon as a man shifts his nose from the ground and starts sniffing at eternal problems 
like life and death, the meaning of a rose or a star cluster – then he is in trouble. Most 
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men spare themselves this trouble by keeping their minds on the small problems of their 
lives just as their society maps these problems out for them. (Ibid., 178.)

Beckerin mielestä hänen oman aikansa amerikkalainen yhteiskunta on itse asiassa hie-
nosäädetty vastaamaan juuri neuroottisen luonteenlaadun tarpeisiin. Hänen mukaansa 
laajemman perspektiivin tavoittelu kuoleman kohtaamisen strategiana on ongelmalli-
nen erityisesti juuri kulutuskeskeisessä myöhäismodernissa ympäristössä. Tämä johtuu 
nimenomaan siitä, että tapamme kokea elämä mielekkääksi liittyy entistä enemmän 
yksilötason projekteihin, arjen banaaliin sankarillisuuteen: 

Men are naturally neurotic and have always been, but at some times they have it easier 
than at others to mask their true condition. Men avoid clinical neurosis when they can 
trustingly live their heroism in some kind of self-transcending drama. Modern man lives 
his contradictions for worse, because the modern condition is one in which convincing 
dreams of heroic apotheosis, of creative play, or of cultural illusion are in eclipse. (Ibid., 
198.)

Koska länsimaiset elämäntavat liittyvät yksisilmäiseen sosiaalisen ja taloudellisen pää-
oman maksimointiin tai muunlaiseen ylirationalisointiin, vaihtoehtoinen, neuroosipa-
koinen asenne ei ole Beckerin mukaan nykyisen kaltaisen tai muunlaiseen modernisaa-
tioon perustuvan yhteiskunnan toiminnan kannalta rakentava: 

The great perplexity of our time, the churning of our age, is that the youth have sensed 
– for better or for worse – a great social-historical truth: that just as there are useless 
self-sacrifices in unjust wars, so too is there an ignoble heroics of whole societies: it can 
be the viciously destructive heroics of Hitler’s Germany or the plain debasing and silly 
heroics of the acquisition and display of consumer goods, the piling up of money and 
privileges that now characterizes whole ways of life, capitalist and Soviet. (Ibid., 7.)

Neuroottisesti motivoituneen puuhakkuuden eli itsensä kiireisenä pitämisen ohella ai-
noa aidosti nykyisin toimiva ratkaisu kuoleman kohtaamisen ongelmaan on Beckerin 
mukaan sekä Montaignen että Freudin ajatuksia yhdistelevässä hengessä se, että elä-
män epämiellyttävät piirteet ja oma taipumus neuroottisuuteen yksinkertaisesti hyväk-
sytään osaksi kokonaisuutta: ”The most one can achieve is a certain relaxedness, an 
openness to experience that makes him less of a driven burden on others.” (Ibid., 259.) 

Omanlaisensa, universaali defenssikeino on myös yksinkertaisesti välttää kuole-
masta viestiviä heikkouden ja väliaikaisuuden merkkejä. Psykoanalyysin perinteeseen 
kirjoittava Becker korostaa toistuvasti myös neuroosien ja kaikkeen ruumiilliseen 
rap pioon viittaavan kuvaston, kuten juuri jätteiden, yhteyttä inhimillisen psyyken 
maantieteessä. Jätteet, ihmisruumiin eritteet ja esimerkiksi eläimellisestä alkuperäs-
tämme kertova ja siten elämän ja kuoleman kiertoon viittaava seksuaalisuus ovat juuri 
siksi niin vaikeita kohdata, että pehmentelemättä ne ovat päivätajunnallemme liiankin 
suora viittaus meitä jokaista odottavaan biologiseen tuhoon. Juuri tällaista liian suoraa 
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tietoisuutta välttääkseen näyttää Gladneykin toimivan kasatessaan White Noise -romaa-
nin irrallisessa mikromaailmassa statusta, valtaa ja hyödykkeitä eräänlaiseksi olemassa-
olon todistusröykkiöksi lopullisen, väistämättömän olemattomuuden totuutta vastaan. 
Luonnollisesti Beckerin viitoittamassa luennassa moisen saiturimaisen toiminnan 
taustalla voidaan nähdä fetissoimisen tarvetta ja anaalisen/anaalipidätteisen eli säänte-
lystä, kontrollista ja rajoittamisesta mielihyvää hakevan motiivin. (Ks. erit. ibid., 3–34.) 
Beckerin mukaan ihmisen neuroottinen perusluonne liittyy juuri kuoleman biologi-
sen todellisuuden kieltämiseen ja sen juuret ulottuvat syvälle lapsuuden kokemuksiin 
– tarkalleen ottaen kakkaleikkeihin. Aluksi eritteillä leikkimien ja ruumiinaukkoihin 
tutustuminen on kiinnostavaa yksinkertaisesti omaan kehoon tutustumisena. Pian se 
alkaa kuitenkin tuntua inhottavalta, ja suojautuminen, pidättäytyminen ja eronteko 
astuvat kuvaan mukaan – toisilla vahvempana ja toisilla heikompana. Viattomuus on 
menetetty. Kuolematietoisuus herää: 

The anus and its incomprehensible, repulsive product represents [sic] not only physical 
determinism and boundness, but the fate as well of all that is physical: decay and death. 
[...] We now understand that what psychoanalysts have called ‘anality’ or anal character 
traits are really forms of the universal protest against accident and death. [...] To say that 
someone is ”anal” means that someone is trying extra-hard to protect himself against 
the accidents of life and danger of death, trying to use the symbols of culture as a sure 
means of triumph over natural mystery, trying to pass himself off as anything but an 
animal. (Ibid., 31–32.) 

Symbolisiin aarteisiin, eristäytymiseen ja kontrollin illuusioon tarrautuminen ovat pa-
koa eläimellisyydestä; pahimmillaan tämä tarve rajata tiettyjä asioita ulos sekä samalla 
sisällyttää toisia asioita mahdollisimman paljon sisään alkavat hallita elämää siinä mää-
rin, että se on haitallista. Kyseessä on – jälleen kerran ja nyt psykoanalyyttisin termein 
– saiturin kuva.

DeLillo kuitenkin hyödyntää yllä kuvattuja, teokseen huomattavasti vaikuttaneita 
Beckerin näkemyksiä romaaninsa yleisen tyylilajin mukaisesti hyvin karnevalistisesti 
ja räävittömästi.256 Kirjailijan ilopillerit ja niihin kietoutuneet viisaudet on kätketty 
usein, Dylarin tapaan, pahimpiin roskasankoihin. Lukijan tehtäväksi jää tonkimi-
nen. Gladneyn neuroottisuuden kuvaaminen on paradoksaalisesti tehty tyylillä, joka 
antaa piut paut rajoitteille ja säännöille. Lisäksi paikallaan on toinenkin ehtolause: en 
itsekään lue Beckerin teosta ainoana oikeana mallina modernin ihmisen kuolemasuh-
teesta. Pikemminkin The Denial of Death on kiinnostava siksi, että valittu kirjailija on 
hyödyntänyt sitä oman mielikuvituksensa katalyyttina valitussa teoksessa, ja siksi, että 
Beckerin ajatukset koettiin viime vuosituhannen lopulla ylipäätään puhutteleviksi. 
Sekä White Noise että The Denial of Death ovat kumpikin sellaisen aikakauden tuottei-

256 Daniel Aaron kuvailee osuvasti kirjailijan tyyliä: ”He is a withholder, a mystifier, a man without 
a handle and like the trickster mushroom of Emily Dickinson’s poem – surreptitious, circumspect, and 
supple – he keeps popping up in unexpected places.” (Aaron 1999, 68.)
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ta, jolloin ajatus kuoleman tabuluonteesta alkaa muuttua jo pelkästä akateemisen 
kuolematutkimuksen iskulauseesta arkiviisaudeksi.257 Toisin kuin edellisessä luvus-
sa käsitellyn Pincher Martin -romaanin aikalaisyleisö, Beckerin ja DeLillon teosten 
aikalaisyleisö tiesi kuoleman olevan kielletty tai (paradoksaalisesti) ”vaiettu aihe”, mikä 
sinällään jo mahdollisti sen, että DeLillon sokealla kuolemanpelolla ilakoiva morali-
teetti koettiin niin puhuttelevaksi ja kutkuttavaksi.

DeLillo siis hyödynsi romaania kirjoittaessaan aikansa kuolemakeskustelussa 
kiertänyttä sosiaalista energiaa, mutta teki sen myös yllättävillä tavoilla. Tiettyjen 
teemojen ja ajatuskulkujen anastaminen osaksi romaania tapahtuu kieli poskessa. 
Vakaviakin teemoja lähestytään White Noise -moraliteetissa ennen kaikkea karneva-
lisoivan huumorin kautta, suurina (ja laajemmalla tasolla teennäisessä pateettisuudes-
saan mielettöminä) sosiokulttuurisina tai toisinaan jopa eksistentiaalisina leikkeinä – 
ja teoksen visio kurkottaa kauas pelkän kuolemankulttuurin kritiikin ylitse. Juuri tästä 
syntyy teoksen herkullinen jännite vakavan ja kepeän, traagisen ja koomisen välillä ja 
myös siinä tapahtuva odotusarvojen systemaattinen kääntäminen päälaelleen. Postmo-
dernille tyylilajille tyypillisesti (tietyn hetken) sosiokulttuurista ymmärrystä ohjaavat 
perusdikotomiat käännetään päälaelleen. Asiaankuuluvasti usko ihmisen kykyyn ottaa 
niskalenkki ympäristöstään ja omasta vajavaisuudestaan on teoksessa hylätty. 

Beckerin psykoanalyyttisella tavalla pessimistisessä hengessä, Baumanin ja Baudril-
lardin ajatusten kanssa resonoiden White Noise kuvaa maailmaa, jossa kaikenlaiset 
rationaliteetit kertovat enemmän ihmisten lähes toivottomista pyrkimyksistä kuin 
heidän voimavaroistaan tai kyvyistään – saati maailman luonteesta. Neuroottinen 
perusluonteemme ei yksinkertaisesti ole selätettävissä, ainakaan kollektiivisesti. Kuole-
man ajatus torjutaan ennen kaikkea vaistonvaraisesti, sillä ongelma on helpompi 
kiertää kuin kohdata – ja kohdatessakin oikeastaan käytännössä mahdotonta ratkaista. 
Siispä ikävä tietoisuus turrutetaan helpoimman kautta, tarjolla olevien hätäkeinojen 
avulla eli ennen kaikkea voimakkaiden, turvallisten mielikuvien ja näitä mielikuvia 
tukevien kulutushyödykkeiden omistamisen ja kuluttamisen kautta. Valitettavasti 
vaikutus on toivotusta päinvastainen – ja tälle dynamiikalle perustuu teoksen ajankoh-
taisuus, sen puhuttelevuus. Mitä enemmän Jack turvautuu tavaroiden taikamaailmaan, 
mitä enemmän hän takertuu statuksen ja vaurauden kuvastoon, sitä pelottavimmilta 

257 Esimerkiksi kuoleman kulttuurihistorian klassikon The Hour of Our Death johdannossa Philippe 
Ariès kirjoittaa: ”[T]he subject I decided to study fifteen years ago in a climate of general indifference is 
now being hotly debated and has invaded books, periodicals, and radio and television broadcasts. I could 
not resist the temptation to take part in this debate. […] Death is being talked about so much that I must 
hasten to emerge from the semiobscurity of my solitary adventure and add my voice to the large chorus 
of ‘thanatologists’.” (Ariès 1982, xiii, xvi.) Ariès’n teos julkaistiin ranskan kielellä alun perin vuonna 
1977. Keskustelu on jo useampi vuosikymmen sitten seuloutunut emansipoivine piilototuuksineen ar-
kitopokseksi. Kaikki ”tietävät” kuoleman olevan vahingollinen tabu, aihe, jota ei saa lähestyä kuin hyvin 
tarkkaan säännellyillä tavoilla – riippumatta siitä, kuvaako tämä nykymaailmaa. Tabuväitteellä ratsas-
tamalla ei myöskään välttämättä enää saa kummoista akateemista markkina-arvoa tutkimukselleen. 
Samalla itse akateeminen kuohunta on laimentunut varsinaisten ongelmien pysyessä.
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teoksen päähenkilölle näyttäytyvät ne asiat, joita tämän maailman avulla koetetaan 
häätää. Tämä, eikä pelkkä perinteisten instituutioiden rapautuminen sinällään – saati 
edes kaoottiset väkivallanpurkaukset – ovat valitussa moraliteetissa DeLillon mainitse-
man ”televisiomyrkyn” merkittävin haittavaikutus. Turvautumiskeinot epäonnistuvat 
pakokeinoina juuri siksi, että ne ovat pakokeinoja. Todellisuutta ei kohdata, eikä sitä 
oikeastaan edes voi kohdata silmästä silmään. Kuolemalla ei ole enää paikkaa, ja siten 
se pomppaa esiin väärissä paikoissa. Gladneyltä puuttuu kuolemasta puhumisen kieli. 
Ilman sitä hän herää mykkänä ja kauhuissaan keskellä yötä:

I woke in the grip of death sweat. Defenseless against my own racking fears. A pause 
at the center of my being. I lacked the will and physical strength to get out of bed and 
move through the dark house, clutching walls and stair rails. To feel my way, reinhabit 
my body, re-enter the world. (W, 47.)

In the dark the mind runs on like a devouring machine, the only thing awake in the 
universe. I tried to make out the walls, the dresser in the corner. It was the old defenseless 
feeling. Small, weak, deathbound, alone. Panic, the god of woods and wilderness, half 
goat. (W, 224.)

Tätä on elämämme materiaalisen täyttymyksen keskellä: traagista ja banaalia yhtä 
aikaa. White Noise -romaanin ohella myös monet muut DeLillon myöhäistuotannon 
romaanit ovat täynnä sitä samaa amerikkalaisen arjen satiirisointia, joka läpäisee vali-
tun teoksen kannesta kanteen. Tavaramerkkinä ovat pysyvä itseironia ja kaikenlaisen 
tekopyhyyden – myös tekopyhän, ulkokultaisen moralisoinnin – kaihtaminen. Myös 
käsiteltyä todellisuuden kohtaamisen kyvyttömyyttä käsitellään toistuvasti. Kuului-
simmat tällaisista teoksista lienevät jo edellä mainitut romaanit Libra ja Underworld, 
joissa jatketaan selkeästi samojen teemojen kehittelyä kuin White Noise -romaanissa. 
Kaikkia kolmea romaania yhdistää ajatus siitä, että amerikkalaiset kokevat ainakin jol-
lakin tasolla mainos- ja televisiotodellisuuden aidommaksi kuin oman jokapäiväisen 
elämänsä. Kaikissa niissä käsitellään sellaista kulttuurista kehityskulkua, sellaista val-
litsevaa konsumeristista eetosta, jonka mukaan arjen tulisi jollain tapaa jäljitellä tätä 
aidommaksi koettua lumetodellisuutta. Tämä on seikka, joka esimerkiksi fiktiivisen, 
huomiota ja mainetta hinnalla millä hyvänsä kaipaavan Lee Harvey Oswaldin tapauk-
sessa johtaa traagisiin seurauksiin. Tyhjät lupaukset otetaan liian tosissaan. Sosiaalisen 
kierron mahdollisuus, yksi modernia aikakautta keskeisesti määrittävä tekijä ja ainakin 
perinteisesti myös yksi sen ehdottomista vahvuuksista – liittyyhän sosiaaliseen nousun 
tavoitteluun paljon yhteiskuntaa elähdyttävää sosiaalista energiaa –, typistyy pelkäksi 
huomiontavoitteluksi ja saiturimaisen ahneeksi statusfetissien haalimiseksi. Samalla 
todellinen elämänhallinta, tunne ja mahdollisuus oman elämän haltuun ottamisesta 
katoaa.

Tämän luvun alussa käsittelin kirjailijan ulkomaanperiodia ja sen herättämiä 
ajatuksia. DeLillo tuskin kuitenkaan törmäsi White Noise -romaanissa ja myöhäistuo-



310 Mikko Kallionsivu

tannossaan käsittelemiinsä teemoihin sattumalta, pelkästään viettämällä aikaa Yhdys-
valtojen ulkopuolella ja sitten palaamalla kotimaahan muuttuneena miehenä. Perspek-
tiivinvaihdos on vain osa tarinaa, ja osaltaan myös tietyn hienovaraisemman prosessin 
muokkaamista kirjailijamyytiksi. Pikemminkin kyseessä oli toisaalta sopivan polttopis-
teen löytäminen kirjailijantyölle ja toisaalta vastaanoton kypsyminen  DeLillon kaltai-
selle, enemmän tai vähemmän postmodernia tyylilajia suosivalle kirjailijalle. Käsitellyt 
teemat tarkentuivat tarpeeksi ja toisaalta yleinen kiinnostus läpimedialisoituneen ja 
läpikonsumerisoituneen arjen illusorisia piirteitä kohtaan saavutti tietyn vastaanottoa 
säätelevän kriittisen massan. Yhdessä nämä sitten räjäyttivät kirjailijan uran nousuun, 
joka ei vieläkään näytä laantumisen merkkejä. 

Kirjailija oli toki jo aiemminkin painiskellut työssään samankaltaisten aihei-
den parissa. Häilyvä raja eletyn arkitodellisuuden ja illusorisen elokuva- ja mainos-
maailman välillä on ollut merkittävä teema hänen tuotannossaan alusta alkaen, aina 
media- ja mainosalan työelämästä vieraantumista kuvaavasta DeLillon esikoisro-
maanista Americana (1971) lähtien. Itse asiassa kirjailija tuntuu kirjoissaan kattavan 
useimmat amerikkalaisen nykyelämän alueet nimenomaan niiden sisältämien kulttuu-
risten, poliittisten ja sosiaalisten sudenkuoppien kautta, käyden niitä systemaattisesti 
läpi aihepiiri aihepiiriltä. Esimerkiksi jo edellä mainittu Libra käsittelee Kennedyn 
murhaa, kuuluisuuden ja kuolemattomuuden nälkää, arjen merkityksettömyyden ja 
kulutuskulttuurin propagoiman individualismin väkivaltaista yhteentörmäystä. End 
Zone (1972) ruotii amerikkalaisen jalkapallon heijastelemaa kilpailukeskeistä maail-
maa. Great Jones Street (1973) -romaanin aiheena ovat rock-musiikkituotantokoneisto 
ja sen luomat valheelliset tähtiroolit. Ratner’s Star (1976) on tiedeuskon ja tiedekes-
keisen maailmankuvan ylilyöntejä tutkiva scifi-genreparodia. The Names (1972) tutkii 
CIA:n ja kansainvälisen kaupankäynnin kuolemanvakavia lehmänkauppoja suhtees-
sa yhdysvaltalaisen arkitajunnan kepeyteen. Hieman samassa hengessä kuin viimeksi 
mainittu, White Noise on akateemisen elämän, mielikuvatalouden ja kulutuskulttuu-
rin outojen kytköksien anatomia. Cosmopolis (2003), jonka David Cronenberg vuonna 
2012 muokkasi elokuvaversioksi, analysoi suuryhtiöiden harjoittamaa globaalia keinot-
telua rahamarkkinoilla sekä tähän liittyvää hybristä. Sen miljardööripäähenkilön, vain 
28-vuotiaan Eric Packerin joycemainen vaellus läpi Manhattanin kohti tiettyä parturia 
päättyy lähes tahallisesti itselle aiheutettuun taloudelliseen tuhoutumiseen. Nousevaa 
jeniä vastaan keinotellessaan Packer keikkuu kuin hypnotisoituna kuilun partaalla. 
Itse asiassa hän on oudon innokas syöksymään vararikon kurimukseen – mikä todis-
taa johdannossa hahmoteltua modernin välimiehen kuolemankaipuuta.258 Ja lopulta 
Falling Man (2007) kuvaa vangitsevasti politiikan, rakennusten ja elämien raunioita, 

258 Packer, perinteisestä moraalista vapautunut moderni neuvottelija ja keinottelija par excellence, on 
kyvytön vapautumaan diskursiiviseen käyttöjärjestelmäänsä koodatuista itsetuhoisista tendensseistä. 
Tässä hän lähestyy voimakkaasti vaikkapa Christopher Marlowen ambivalentteja sankari/antisankari-
hahmoja. Tietty sisänen tyhjyys etsii sopivaa ulkoista tyhjyyttä; kuvattu minäprojektin raukeaminen on 
Packerille omalla masokistisella tavallaan jopa nautinnollista.
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sortuneiden kaksoistornien tuottamaa hämärää ja pölyistä maailmaa, ihmisraunioita ja 
luhistuneiden merkitysten uudelleenrakennusprojekteja.259

Edellä mainitut teokset olen nostanut kirjailijan 16 romaania,260 lukuisia novelleja 
ja esseitä sekä viisi näytelmää alkuvuoteen 2013 mennessä käsittävästä kokonaistuotan-
nosta esiin siksi, että ne ovat todellisuuspaon ja inhimillisen todellisuuden eri osa-aluei-
den yhteentörmäysten teemojen kannalta keskeisiä. Aihepiiri on toistuva. DeLillo itse 
kuitenkin kieltää toimivansa työssään mitenkään järjestelmällisesti; pikemminkin 
hän tarttuu ideoihin sitä mukaa, kun ne syntyvät (vrt. DeCurtis 1991, 65). Voidaan 
kuitenkin helposti olettaa, että DeLilloa kiinnostavat keskeisesti nimenomaan aidon ja 
illusorisen välinen rajankäynti myöhäismodernissa maailmassa, keskinäisesti toisiinsa 
vaikuttavien myöhäismodernien teknologisten, psyykkisten, kulttuuristen ja sosiaalis-
ten reunaehtojen vallitessa – mukaan lukien tässä tutkielmassa keskeinen sosiaalisen 
kierron dynamiikka, jonka harhat ja sudenkuopat kirjailija kerta toisensa jälkeen eri 
kanteilta kartoittaa, ja joita tarkastelen seuraavaksi tarkemmin.

7.4 Kriisin mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Epämääräisyys ja uhka ovat siis DeLillon toistuvia aiheita. Välillä kirjailija kohoaa kor-
keuksiin ja tarkkailee ahdistuksen maantiedettä laajalti – tai kaukaa, uusissa ympäris-
töissä. Välillä taas palataan hyvin tarkkaan rajattuihin tukaliin ja merkityspinnoiltaan 
upottaviin arkiympäristöihin. Välittömästi edellä mainittu Falling Man onkin White 
Noise -romaanin kannalta kiintoisa juuri siksi, että myös se kertoo illuusioiden valtaa-
masta maailmasta nimenomaan yksilöperspektiivistä, palauttaen lumetodellisuuden 
laajan yhteiskunnallisen panoraaman yksilön tuhoutumisen, kuoleman kohtaamisen 
ajatuksen teemaan. Laajasti ottaen Falling Man kommentoi niitä taloudellisia, sosiaa-
lisia ja etenkin psyykkisiä vaurioita, jotka vuoden 2001 terroristi-iskut Yhdysvalloissa 
aiheuttivat. Se käsittelee iskujen aiheuttamaa turtumusta sekä iskuista hengissä selvin-
neiden erilaisia keinoja paeta todellisuudelta ja tuskallisilta kokemuksiltaan. Nyky-yh-
teiskunta tuntuukin tarjoavan romaanissa loppumattomia pakokeinoja aina ammatti-
maisen uhkapelaamisen heimokulttuureista jihadistien salaseuroihin ja taidevälityksen 
taikurimaiseen bisnesmaailmaan – jokainen näistä on sellainen sosiokulttuurinen 
kulku-ura, jotka romaanin muiden elämäntapoja ja uraa kiinteästi yhdistelevien mo-
dernien olemisen ja toimimisen tapojen ohella toimii jonkinlaisena piilopaikkana to-
dellisuuden kivistäessä. 

259 Olen kirjoittanut kyseisestä romaanista arvostelun, joka sivuaa tässä luvussa mainittuja teemoja. 
Ks. Kallionsivu (2009). Välittömästi jatkossa käsitelty Falling Man -teoksen analyysi perustuu osittain 
tähän arvosteluun.
260 Mukaan lukien vuonna 1980 ilmestynyt Amazons, joka julkaistiin pseudonyymilla Cleo Bird-
well.
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Kumpikin teos vangitsee sosiaalisen kierron hurman ja uhkan, mutta myös koko 
pelin pettävän luonteen – hyvässä ja pahassa. Onhan illuusio kontrollista, oman elämän 
mikromanagerointi, myös delillomaisessa todellisuudessa omanlaisensa päihde. Mutta 
siinä missä White Noise ottaa kuvaamiensa ihmisten elämään etäännytetyn, ironisen 
asenteen, Falling Man -romaanissa lähestytään yksilöllisiä kokemuksia ja kokemus-
tapoja hyvinkin koskettavasti ja intiimisti. Tällä kertaa kuolemaa ja tuhoutumista ei 
tarkastella ensisijaisesti abstraktina merkityssysteeminä vaan nimenomaan elettynä 
todellisuutena. Vastaavasti Falling Man -romaanin henkilöt vaikuttavat todellisilta 
henkilöitä eivätkä vain itseironisilta, tahallisen lihattomilta meemiprosessoreilta (tai, 
moraliteettien hengessä, muutaman yksittäisen idean tai ajatuksen henkilöitymiltä). 
He osoittavat kohtaamiensa katastrofien edessä niin aitoa pelkoa kuin aitoa urheutta-
kin. Epävarmuus sekoittuu päättäväisyyteen, varmuus empimiseen. Inhimillinen häily-
minen on kuvattu ymmärtävästi, sillä teoksen maailmassa trauma on jopa siinä määrin 
todellista, että se on vaikea kohdata silmästä silmään. White Noise tai vaikkapa Cosmo
polis elohopeamaisine nousukaspäähenkilöineen ovat alun alkaenkin karnevalistisia ja 
niiden päähenkilöt omalla laillaan etäännytettyjä, modernista populaarikulttuurista 
voimansa ammentavia henkilötrooppeja. Tässä teoksessa lähtötilanne on periaatteessa 
ongelmaton (tai se ainakin näyttäytyy trauman jälkeisestä ajasta katsoen sellaiselta); 
vasta massiivinen kertaisku tuttua ja turvallista kohtaan on kääntänyt maailman ohella 
myös arkitajunnan päälaelleen. Ja koska kuvattu irrallisuus on pikemminkin akuuttien 
olosuhteiden eikä niinkään absurdin kulttuurilogiikan seurausta, voidaan inhimillistä 
tajuntaa kuvata astetta aiempaa ymmärtävämmin, syvemmin.

Tietyllä lailla Falling Man onkin White Noise -romaani uudessa tyylilajissa, komedi-
an sijasta tragediana – mutta edelleen postmodernina sellaisena. Kumpikin kiertyy 
kuoleman ajatuksen ympärille. Kummassakin sosiaalinen kierto on keskeisellä sijal-
la. Myös yhteisöllisyyden purkautuminen määrittää kummankin myöhäismodernia 
luonnetta. Syyskuun yhdennentoista aiheuttaman kriisin tuottama yhteenkuuluvuu-
den tunne on Falling Man -teoksessa paljolti harhaa. Ja inhimillinen muisti on pettä-
vää. Keinot tarttua todellisuuteen kunnon niskaotteella ovat edelleen mahdottomia. 
Romaanissa palataan ylipäätäänkin kerta toisensa jälkeen väärin tunnistamisen, tiedon 
puutteen ja muistamattomuuden teemoihin: jopa teoksen toisen päähenkilön Liannen 
vetämän Alzheimer-ryhmän jäsenet yrittävät kirjoittaa iskua koskevia tuntemuksiaan 
koherentiksi kokemukseksi. Toisaalta tietämättömyys on osin itse valittua. Mennei-
syyttä koskeva tieto rappeutuu väistämättä, mutta tämän rappeutumisen kieltäminen 
ja toisaalta muistojen keksiminen ovat yhdenlaisia selviytymiskeinoja. Teoksen keskei-
set henkilöt pyrkivät – tai oikeastaan joutuvat – kukin kohtaamaan syyskuun yhden-
nentoista jälkeisen, pysyvästi muuttuneen maailman omalla tavallaan. Koska heiltä 
puuttuu oikea eettisen toimijuuden malli tapahtuneen kohtaamiseksi, he etsivät ja 
soveltavat tilanteeseensa jotain sattumanvaraista, taikauskoa lähentelevää myöhäismo-
dernia rituaalia. Kyvyttömyys ilmaista tai edes ymmärtää tapahtuneen merkittävyyttä 
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ja merkitystä lomittuu kyvyttömyyteen saavuttaa todellista kontaktia tai läheisyyttä. 
Mutta sanottu ei koske vain ihmissuhteita. Myös laajemmat yhteisölliset reaktiot ovat 
oudosti raiteiltaan. Jopa teoksen keskivaiheilla kuvattu rauhanmielenosoituskin vaikut-
taa siihen osallistuneista jotenkin väärältä, määrittelemättömällä tavalla asiaankuu-
lumattomalta. Missään nimessä kyse ei ole ideologisesta turvapaikasta. Lianne kokee 
olonsa itse asiassa uhatuksi. Hänen mieleensä muistuu nuoruuden matka Kairoon ja 
jumiutuminen paikallisten miesten muodostamaan tiiviiseen väkijoukkoon. ”Being a 
crowd, this was a religion in itself, apart from the occasion they were there to celebra-
te.” (DeLillo 2008, 185.) Juhlat ovat nyt toiset, mutta tunne yhtäaikaisesta ulkopuo-
lisuudesta, ahdistavasta erillisyydestä ja silmittömästi puristavista massoista on sama. 
Yhteiset merkitykset eivät enää tavoita aitoa kokemusta, eivät edes kaikkia koskettavan 
järisyttävän tapahtuman jälkipuinnin yhteydessä. Pikemminkin tällaiset merkitykset 
pilkkovat ja lokeroivat ihmisiä entistä enemmän, sillä illuusio yhtenäisyydestä on jo 
valmiiksi menetetty.

Tunne sivullisuudesta jopa oman elämän, omien mielipiteiden tasolla näyttäisi 
viittaavan romaanissa takaisin edellisessä luvussa Goldingin yhteydessä käsiteltyyn 
modernismiin ja erityisesti eksistentialistisiin teemoihin. Jokainen on Falling Man 
-romaanin maailmassa hiukan syrjässä ja väärässä paikassa. Silti kirjailija palauttaa 
kaiken väistämättä takaisin syyskuun yhdenteentoista ja tätä kautta tilanteen väistä-
mättömään historiallisuuteen – ja toisaalta terrorin ja vastaterrorin vain näennäiseen 
historiattomuuteen, poliittiseen amnesiaan, sekä ylipäätään politiikkaa koskevaan, 
sinällään hyvinkin avoimesti historiasidonnaiseen illuusiottomuuteen. Lianne ei edes 
osallistu rauhanmielenosoitukseen siksi, että kannattaisi siellä ajettua näkökulmaa. 
Hän yksinkertaisesti haluaa näyttää pojalleen tämän kansalaisrituaalin kautta, ettei 
median nopeasti kutoma merkitysten uusioverkko, geopoliittinen hysteria ja asiayhte-
yksien tahallinen häivyttäminen, vastaa kaikkien amerikkalaisten todellista mielipi-
dettä. Loppujen lopuksi varmaa kun on ainoastaan se, että maailma on muuttunut. 
Vanhat poliittiset mallit ovat luhistuneet. Tahallinen ja tahaton väärin ymmärtä-
minen ovat murskattua tulkintaa, entisten totuuksien pölyisiä ja savuavia raunioita. 
Rikki raastettu ei-kenenkään-maa ei kuitenkaan ole autio. Aaveiden kaltaiset piilo- ja 
puolimerkitykset kummittelevat kaikkialla. Ja jossain taustalla kohoavat jo rakennus-
telineet. Uusia totuuksia rakennetaan vaivihkaa kuin rintavarustuksia, kylmän laskel-
moivasti, kylmän sodan uudelleenlämmittelyn hengessä. Olemme jälleen päässeet 
kirjailijan moralistiseen ulottuvuuteen ja hänen kykyynsä välttää paatosta hyperkyy-
nisessä vastaanottoympäristössä. Kuten sekä White Noise että Falling Man todistavat 
hyvin, erääksi DeLillon kirjailijanuran keskeiseksi piirteeksi voi nähdä sen, että hän 
pyrkii tuotannollaan osoittamaan kollektiivista muistiamme runtelevan konsume-
ristisen Alzheimerin taudin vaarat. Muistamattomuuden tilassa oleva yhteiskunta on 
erityisen haavoittuvainen manipulaatiolle, passivoiville tai suorastaan totalitaristisil-
le impulsseille; kirjallisuus taas on yksi niistä keinoista, joilla tätä konsumeristista ja 
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poliittista turtuneisuutta vastaan voidaan taistella. Mielenkiintoiseksi tämän projektin 
tekee tietenkin se, että kirjailijan itsensä valitsema asetelma tavallaan dekonstruoidaan 
jo valmiiksi viemällä se ironian ja satiirin keinoin äärimmäisyyksiin. Kyse on osittain 
suojautumisstrategiasta. Toisaalta realismi nähdään tyylilajina riittämättömäksi. Arjen 
läpäisevää, erittäin hienovaraista turtuneisuutta voi kuvata ainoastaan karrikoiden. 
Ja ellei tiedollista anemiaa lasketa, ei kirjailijan esittämänä nykyongelmana ole varsi-
naisesti puute – ainakaan missään perinteisessä merkityksessä. Juuri yltäkylläisyys, 
yltäkylläisyyden propagointi passivoi. Vapaa tahto nujertuu autististen mediamieliku-
vien ja lepertelevän mainosjargonin tukahduttavan massan alle. Kerta toisensa jälkeen 
ja kieli poskessa kuvataan, kuinka asioiden vakavasti ottaminen on lähes mahdotonta 
maailmassa, jossa asioiden viihteeksi lyöminen on johtava teollisuudenhaara ja jossa 
tehokkain poliittinen keino ihmisten johtamiseksi on tehdä näistä omaa lähihistori-
aansa ymmärtämättömiä, älyllisesti passivoituneita kulutusautomaatteja.

White Noise on Jack Gladneyn kasvu- tai oikeastaan sopeutumiskertomus ilman 
mitään sen kummempaa päämäärää ja se on luettavissa hyvin selkeästi saiturin troopin 
kautta. Gladneyn ainoa saavutus on loppujen lopuksi se, että hän lakkaa (mahdolli-
sesti) takertumasta itselleen haitallisiin tai tarpeettomiin illuusioihin ja valheellisen 
toimijuuden malleihin – vaikkakaan ei vanhemmista moraliteeteista poiketen pääse 
niistä eroon ja löydä todellista epifaniaa. Keskeisin ja toisteisin Falling Man -romaa-
nin vertauskuvista, sen empaattinen fokus, on vastaavasti vapaassa pudotuksessa 
oleva ihminen.261 Tavallaan kyse on saman kulttuurisen idean, sopeutumattomuu-
teen sopeutumisen tarkastelusta hieman toisella tapaa. Yksi jälkimmäisen romaanin 
ilmeisimmistä vapaasti putoajista on sen toinen päähenkilö, Keith. Hänen entinen 
valkokaulustyön määrittämä elämänsä tuhoutuu iskujen myötä (jopa aivan kirjaimel-
lisesti, työskentelihän hän toisessa kaksoistorneista). Miehestä sukeutuu rauhaton, 
maailmaa levottomasti kiertelevä ammattimainen pokerinpelaaja: ”He wasn’t making 
enough money to justify this life on a practical basis. But there was no such need. There 
should have been but wasn’t and that was the point. The point was one of invalidation. 
Nothing else pertained.” (DeLillo 2008, 230.) Nyt elämä on iskun jälkeistä traumaat-
tista elämää: ”These were the days after and now the years, a thousand heaving dreams, 

261 Toki pokerinpelaajan uralle ryhtynyt iskujen jälkeinen Keith on saiturimaisen hypnotisoitunut 
tavoittelemistaan pelimerkeistäkin. Hän ei kuitenkaan niinkään tavoittele niiden kautta voittoja, vaan 
pelin turruttavaa vaikutusta: ”The money mattered but not so much. The game mattered, the touch of 
the felt beneath the hands, the way the dealer burnt one card, dealed the next. He wasn’t playing for the 
money. He was playing for the chips. The value of each chip had only a hazy meaning. It was the disc 
itself that mattered, the color itself.” (Ibid., 228.) Ennen kaikkea tämä putoava mies pakenee traumaansa 
pelin järjestäytyneeseen, muusta maailmasta irrotettuun todellisuuteen. Kasinoiden maailma on oman-
laisensa kammio, epätodellinen ja keinotekoinen turvapaikka, jossa pelimerkkien maailma ympäröi hä-
net hermeettisesti ja rauhoittavasti jo äänenkin tasolla: ”Behind the ambient noise stray voices, there was 
the sound of tossed chips, raked chips, forty or fifty tables of peole stacking chips, fingers reading and 
counting, balancing the stacks, clay chips with smooth edges, rubbing, sliding, clicking, days and nights 
of distant hiss, like insect friction.” (DeLillo 200, 225.) 
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the trapped man, the fixed limbs, the dreams of paralysis, the gasping man, the dream 
of asphyxiation, the dream of helplessness.” (Ibid., 230.) Todellisuuden pölyisessä 
erämaassa ainoita lepopaikkoja tälle urbaanille nomadille ovat kasinoiden tekokeitaat 
sisävesiputouksineen ja muovipalmuineen. Gladneyn tavoin Keith toki edustaa teokses-
sa loppujen lopuksi vain itseään, yhtä elämää loputtomassa moninaisuudessa. Toisaalta 
selvää on myös, että putoavan miehen hahmo, samoin kuin kuoleman ajatuksen kanssa 
kamppaileva saiturihahmo, on ylipäätään eräänlainen tuntemattoman sotilaan siviili-
vastine. Jokainen syyskuun yhdennentoista tapahtumat läpikäynyt on matkalla tyhjiön 
halki. Kaikki tarinat, myytit ja instituutiot, jotka ennen iskuja sitoivat olemassaolon 
merkitykseen, ovat irrottaneet otteensa. Tämän surun erityispiirre on juuri se, että se 
yhdistää anonyymisti. Samalla se tekee Keithin suremisesta itsestään – samoin kuin 
varhaisemmassa romaanissa kuvatusta Gladneyn Jaakobin painista – kasvotonta, irral-
lista. Edes kriisi ei ole mahdollisuus, edes hukattu sellainen, maailman perimmäisten 
lakien oppimiseen. Ja juuri tässä suhteessa DeLillon käsitellyt teokset ja hänen tuotan-
tonsa ylipäätään, kuten sanottua, poikkeaa aiemmissa luvuissa käsittelemistäni saitu-
rimoraliteeteista. Armonsanoma tai moraalinen opetus, moraalisen toimijuuden malli 
jää avonaiseksi, muodottomaksi. Se on itse asiassa omalla tavallaan hermeneuttinen; 
teoksissa opetetaan tietämään ylipäätään tietyllä tapaa, eikä niinkään mitään erityistä 
totuutta. Kyseessä on lukukokemukseksi puettu, romaanien ja ympäröivän todellisen 
maailman tulkinnalliset esioletukset kyseenalaistava kriisi.

DeLillolle näyttää olevan tyypillistä luoda eräänlaisia romaanimuotoon puettuja 
kōaneja, Zen-buddhalaisuuden kertomusperinteestä tuttuja kertomuksia tai arvoituk-
sia, joiden kätketty viisaus on järjen tavoittamattomissa, mutta intuition saavutetta-
vissa. Vaikka romaanihenkilöt itse eivät tähän omissa kriiseissään ehkä pystyisikään, 
lukijan itsensä on kohdattava ja ylitettävä omat rajoitteensa ja esioletuksensa. Nämä 
teokset opettavat toisin sanoen takertumisen haitallisuudesta, niin kulttuurisesti kuin 
konventioiden ohjaaman lukukokemuksen tasolla romaanitaiteellisestikin.

7.5 Kulttuuri kuolinnaamiona ja resignaatio 
kuolemisen ainoana taitona

On kuitenkin syytä jättää Falling Man taakse ja palauttaa itse White Noise aiempaa 
tiukemmin kuolemankulttuurin yhteyteen. Ehkä kaikkein kiintoisin kyseisen teoksen 
teemoista ei kuitenkaan ole aiemmin käsittelemäni väkivallan, statuksen ja kuuluisuu-
den, ja toisaalta hysteriaa ja täyttymätöntä nälkää jo sinällään lietsovan kulutuskult-
tuurin yhteentörmäys, vaan kuoleman merkitys ylipäätään kulttuurissa, jossa kaikki on 
kaupan. Kuten sanottua, White Noise -romaanin maailmassa yksilöä eivät näytä enää 
rajoittavan ja ohjaavan niinkään ulkoiset instituutiot – vailla pidäkkeitä mellastavaa 
markkinataloutta itseään lukuun ottamatta –, vaan hänen oma kuolevaisuutensa ja 
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toisaalta modernin kilpailuyhteiskunnan sosiaalista kiertoa määrittelevät lainalaisuu-
det, toisin sanoen itse kunkin henkilökohtainen rahallinen ja kulttuurinen, sosiaali-
nen ja koulutuksellinen pääoma tai näiden sosiokulttuuristen valuuttojen puute.262 
On kuin DeLillon luomissa maailmoissa yksilö olisi viimeinkin repeytynyt lopullisesti 
irti kaikista varhaisemmista rajoitteista kuolemaa itseään ja modernia niin keskeises-
ti määrittävää yhteiskunnallista kilpailua lukuun ottamatta. Samalla kuitenkin myös 
kaikenlaiset yksilöä tukevat rakenteet loistavat poissaolollaan. Tämä moraalinen ja ek-
sistentiaalinen irrallisuus ei kuitenkaan Goldingista poiketen ilmene vain poikkeus-
oloissa, vaan on ylipäätään asioiden normaalia jatkuvuutta määrittävä piirre. 

Pincher Martin -teoksen tuottanutta sosiokulttuurista ympäristöä voidaan tietyn 
varauksin kuvata kuoleman suhteen traumatisoituneeksi aikakaudeksi. Tämän voi 
tulkita sekularisaatiokehityksen ja sosiaalisen kierron vapautumisen ohella etenkin 
kahden maailmansodan kyseenalaiseksi perinnöksi. Toisaalta Goldingin aikakautta 
voidaan kuvata myös suoraan kuolemasta vieraantuneeksi tai suorastaan kuolemasta 
ylipäätään tabun tehneeksi aikakaudeksi – mistä voi syyttää ennen kaikkea modernien 
instituutioiden taipumusta eristää kuolema ja elämä toisistaan siten, että ensiksi mainit-
tu häivytetään arjen diskursseista. Tällöin kuitenkin oletusarvona on tietty joukko 
yleisesti tunnettuja kuoleman maantieteen maamerkkejä, tietty moraalinen pohjara-
kenne, tietty jaettu, joskin paljolti alitajuinen käsitys kuolemisen taidoista tai taita-
mattomuudesta. 1900-luvun loppupuolelle tultaessa tilanne on kuitenkin muuttunut 
astetta oudommaksi. Ainakin näin on, mikäli tarkastelupisteeksi otetaan postmoder-
nin kirjallisuuden ja jälkistrukturalistisen ajattelun piirissä tuotetut tulkinnat eletystä 
todellisuudesta. Ja juuri tässä suhteessa Don DeLillon White Noise -romaani leikkaa 
tietyn muutoksen ytimeen. Kuolema ei ole enää edes tabu. Se on merkityksiltään liian 
irrallinen edes arjesta erotettavaksi. Kuolema ei ole enää edes likainen ja siten eristet-
ty. Pikemminkin se vuotaa vapaasti merkityksiään sotkien kaiken muun ympärillään; 
postmoderni kuolema on kaikkialla ja ei missään. Kulttuurista itsestään on tullut 
naamio pääkallon kasvoilla. Samalla itse kuolemaan symbolisena asiana voidaan 
ottaa aivan uudenlainen näkökulma: se on muuttunut tietämisen kohteesta alueeksi, 
jonka piirissä punnitaan annettuja totuuksia. Koska kuolema ei ole enää kenenkään 
omaisuutta, sitä ei käytetä jaettujen hahmotustapojen ja arvojen vahvistamiseen vaan 
niiden radikaaliin kyseenalaistamiseen, tulkintaperspektiivin muokkaamiseen.

”There’s something artificial about my death. It’s shallow, unfulfilling. I don’t 
belong to the earth or sky. They ought to carve an aerosol can on my tombstone.” (W, 
283.) Näin toteaa White Noise -romaanin päähenkilö juonen edetessä, tajutessaan yhä 
selkeämmin oman kyvyttömyytensä kohdata kuolemaa millään rakentavalla tavalla. 
Lausuma on kuoleman kuvaamisen länsimaisia pidempiä perinteitä vasten tarkasteltu-

262 Tai jopa kyseisten pääomien inflaatio. Kuten sanottua, romaanissa palataan kaiken aikaa väli-
aikaisuuden teemoihin – myös sen suhteen, että päähenkilön haalimat yhteisölliset resurssit uraa ja 
perhettä myöten ovat nekin jatkuvasti liikkuvassa tilassa, alttiina pohjimmiltaan kaoottisille suhdan-
nevaihteluille.
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na suorastaan kumouksellinen. Aiemmin on kuvattu vain oikeita ja vääriä kuolemisen 
tapoja, hyvää ja huonoa kuolemaa. Tyhjän kuoleman kautta elämään on astunut aivan 
uudenlaista vierautta. Edellisessä luvussa olen käsitellyt muutosta, joka teki viktoriaa-
nisesta kuoleman merkityksiä säätelevästä eetoksesta auttamattoman vanhanaikaisen 
1900-luvun ankarissa olosuhteissa. Lisäksi olen viitannut myös toiseen paradigmaatti-
seen muutokseen 1900-luvun jälkipuoliskolla. Itse asiassa tämän tutkielman sisältämät 
kulttuuripoeettiset tulkinnat ylipäätään olisivat yksinkertaisesti mahdottomuus ilman 
viimeisintä, jälkistrukturalistista käännöstä länsimaisessa (kuoleman)kulttuurissa. 
Jo William Goldingin tuotannon yhteydessä olen käsitellyt sitä uutta epistemologis-
ta epävarmuutta, joka rikkoi perinteiset kuolemaan liittyvät esteettiset ja moraaliset 
merkitykset. Kuoleman perinteinen narrativisointi suhteellisen liikkumattomana, 
järjestävänä prinsiippinä rikkoutui, kun 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa alussa alettiin 
tuottaa entisestä radikaalisti poikkeavia paradigmoja ihmisen ja maailmankaikkeuden, 
sekä näiden kahden välisen suhteen ymmärtämiselle. Marxin, Darwinin, Nietzschen, 
Einsteinin, Freudin ja van Gennepin esittämät mullistavat näkemykset olemassa-
olomme luonteesta heijastuivat väistämättä myös kuoleman merkityksellistämiseen 
– käänne, joka selittää esimerkiksi sen, miksi Dickensin pikku-Timin altruistinen, 
lopullinen sulautuminen kristilliseen yhteisöön vaihtuu Goldingin saituri-Martinin 
kyvyttömyyteen nähdä maailmassaan vaikuttavia hengellisiä realiteetteja. Fysiikan, 
antropologian, ja psykoanalyysin alueella tapahtunut uudelleenorientaatio tuotti ne 
kulttuuriset ja historialliset viitekehykset, joiden puitteissa modernismille ja esimerkik-
si sinällään kristillisestä viitekehyksestä käsin kirjoittavan William Goldingin tuotan-
nolle tyypillinen likainen kuolema mahdollistui. Kuolema saatettiin representoida 
nyt pohjimmiltaan epävarmuuden ja sosiaalisen kaaoksen eikä niinkään varmuuden 
ja jatkuvuuden ilmentäjänä; tämänkaltaisesta esitystavasta oli tullut vastarinnan – 
mitä on esimerkiksi itsetarkoituksellinen dekadenssi taiteellisena tehokeinona – sijaan 
kulttuurisesti sanktioitua valtavirtaa. Tavallaan kyseessä oli paluu esimodernin makaa-
berin tyylikeinon pariin, mutta ilman hengellistä ulottuvuutta. Itse asiassa juuri tämän 
ulottuvuuden ainakin näennäinen puute, tietty uudenlainen epähengellinen karskius, 
oli eräs uuden modernistisen kuolemankuvaston varmin tunnusmerkki. Kuoleman 
likaisuus halutaan niin sanotusti hieroa vasten vastentahtoisen lukijan kasvoja, jotta 
tämä varmasti huomaisi jonkin olevan vialla. Tämä on kuitenkin, kuten sanottua, vasta 
ensimmäinen paradigmanvaihdos 1900-luvun mittaan.

Kuten kirjallisuudentutkija Alan Warren Friedman toteaa, vastareaktiona Einstei-
nin, van Gennepin ja Freudin tavalla tai toisella strukturalistisille ajatuksille syntyi 
joukko toisiinsa kytköksissä olevia kulttuurisia ja tieteellisiä liikkeitä. Kvanttimeka-
niikan keksiminen johti kaaosteoriaan, antropologi Clifford Geertzin viitoittamaan 
kulttuurintutkimukseen, jälkifreudilaiseen psykoanalyysiin ja kaunokirjallisuuden 
puolella postmodernismiin. Kuten modernismi vastusti viktoriaanisia paradigmoja, 
tämä uusi tapa hahmottaa ihmistä, maailmaa ja kuolemaa vastusti modernismin paris-
sa hyödynnettyjä ideoita ja näkemyksiä. (Friedman 1995, 7). Tällainen kuolema, ja 
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laajemminkin, tällainen maailmankaikkeus, eivät ole ainoastaan vaikeasti määriteltä-
vissä; ne ovat merkityksen tasolla jatkuvassa liikkeessä. Don DeLillo, kuten olen osoit-
tanut, kirjoittaa nimenomaan tästä perspektiivistä. Hänelle kuolema ei ole inhimilli-
nen ongelma ainoastaan epistemologisella tasolla. DeLillon tuotannossa ylipäätään, ja 
etenkin White Noise -romaanissa erityisesti, kuoleman realiteetti, sen rakentava merki-
tyksellistäminen, on ensisijaisesti ontologinen kysymys. Se on kysymys, johon kulttuuri 
kokonaisuudessaan pyrkii olemaan vastaus – niin hyvässä kuin pahassa:

”We start our life in chaos, in babble. As we surge up into the world, we try to devise 
a shape, a plan. There is dignity in this. Your whole life is a plot, a scheme, a diagram. 
It is failed scheme but that is not the point. To plot is to affirm life, to seek shape and 
control. Even after death, most particularly after death, the search continues. Burial 
rites are an attempt to complete the scheme, in ritual. Picture a state funeral, Jack. It 
is all precision, detail, order, design. The nation holds it breath. The efforts of a huge 
and powerful government are brought to bear on a ceremony that will shed the last 
trace of chaos. If all goes well, if they bring it off, some natural law of perfection is 
obeyed. The nation is delivered from anxiety, the deceased’s life is redeemed, life itself is 
strengthened, reaffirmed.”
 ”Are you sure?” I said.
 ”To plot, to take aim at something, to shape time and space. This is how we advance 
in the art of human consciousness.” (W, 291–292.)

Edellisessä lainauksessa pääosin äänessä on Jack Gladneyn akateeminen kollega, Elvis-
tutkija (sic!) Murray. Hän näyttää olevan romaanissa ainoa ihminen, joka ei vaikuta 
pelkäävän kuolemaa. Avoimesti postmodernina ajattelijana tämä loppuun asti ambiva-
lentti hahmo ei tunnu uskovan, että ihmiselämän ikuisuuskysymyksiin olisi olemassa 
minkäänlaista pysyvää vastausta. Kuumeinen toiminta edes jonkinlaisen merkityksen 
luomiseksi on jo sinällään päämäärä, vieläpä pohjimmiltaan ainoa sellainen. Murray 
näkee kuoleman olevan liikkuva merkitsijä yhteiskunnan symbolisessa verkostossa. 
Kuolema on hänelle jotakin jota ei ole tarkoituskaan kiinnittää lopullisesti mihinkään. 
Murray lähestyy sitä yksinomaan merkitsijänä. Tämä ilmenee hyvin hänen ympäripyö-
reissä vastauksissaan Gladneyn yrityksiin vangita kuolemaa kielen keinoin:

”The vast and terrible depth.”
”Of course,” he said.
”The inexhaustibility.”
”I understand.”
”The whole huge nameless thing.”
”Yes, absolutely.”
”The massive darkness.”
”Certainly, certainly.”
”The whole terrible endless hugeness.”
”I know exactly what you mean.” 
(W, 288.)
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Päähenkilön kuolemanpelko koettuna tunteena ja toisaalta perustavanlaatuisena vie-
raantumisena vallitsevista olosuhteista kilpistyy väistämättä kollegan kaikkeen inhi-
milliseen merkityksenantoon liittämään ironiaan, muuttuen eletystä tuskasta pelkiksi 
latteiksi fraaseiksi. Siinä missä Jack haluaa vangita kuoleman kielen sisään, ja toisaalta 
myös pelastaa itsensä takertumalla yhä tiukemmin lääketieteen ja teknologian (poh-
jimmiltaan valheellisiin) lupauksiin kuolemattomuudesta, Murray ei edes yritä. Hän 
pikemminkin näkee nämä diskursiiviset vangitsemisyritykset pelkkinä itsensä purka-
vina kielipeleinä niin yksityisellä kuin kollektiivisella tasolla. Kielen tasolla hän onkin 
siten tavallaan kuolematon tai paratiisillisella tavalla kuolematietämyksestä viaton – ja 
siten henkilöhahmona oudon vilpillisen oloinen, niin persoonana kuin ammatillisesti. 
Murraylla tuntuu olevan vastaus kaikkeen, ja silti hän ei postmodernistisessa viisaudes-
saan sano oikeastaan mitään.263

Murray kuitenkin ymmärtää perusinhimillisen, ystävässäänkin voimakkaasti 
ilmenevän tarpeen suunnitella muotoja, kulttuurisia ja henkilökohtaisia skeemoja, 
muodostaa kuolemaa merkityksellistäviä ”juonia” (plot). Nämä symboliseen jatku-
vuuteen tähtäävät juonet osoitetaan ylipäätäänkin romaanin kuluessa kerta toisensa 
jälkeen riittämättömiksi, oli sitten kyseessä parivaljakon ”sokraattisen kävelyretken” 
aikana läpikäymä päähenkilön individualistinen kuolemattomuusprojekti eli Jackin 
ura maansa johtavana Hitler-tutkijana, kollektiivisemmat uskonnolliset vastaukset 
tai vaikkapa tarve kiinnittyä perhe-elämään ja lisääntymisen kautta varmennettavis-
sa olevaan jatkuvuuteen (kävelyretki, ks. W, 283–295). Kaikista läpikäydyistä vaihto-
ehdoista Gladney hylkää ainakin nimellisesti jokaisen, lukuun ottamatta tappamista 
eräänlaisena eksistentiaalisena pääomana tai voittona. Hengen riistäminen merkityk-
sellistyy Hitler-tutkijalla atavistiseksi vastalauseeksi omalle väistämättömälle tuhou-
tumiselle. Myöhemmin romaanissa Jack kuitenkin huomaa tämänkin strategian 
täydellisen riittämättömäksi toilaillessaan vaimonsa rakastajan ja aseen kanssa. Tässä 
tragikoomisessa kohtauksessa Jackin motivaationa ei tunnu olevan oikein kostonhimo-
kaan, saati vaikkapa kuuluisuuden tavoittelu. Se ei siten kanna loppuun saakka. Lukija 
johdatetaan taas kerran uuteen toiminnalliseen umpikujaan. Eettisen (tai epäeettisen) 
toimijuuden tasolla pakoa tuhoutumisesta ei ole.

263 Myös Brian McHale on todennut teoksessaan Postmodernist Fiction, että postmoderni kirjoitta-
minen ”enables us to experiment with imagining our own deaths, to rehearse our own deaths. We have 
all but lost the ars moriendi; we no longer have anyone to teach us how to die well, or at least no-one we 
can trust or take seriously. Postmodernist writing may be one of our last resources for preparing our-
selves, in imagination, for the single act which we must assuredly all perform unaided, with no hope of 
doing it over if we get it wrong the first time.” (McHale 1987, 232. Kursiivi alkuperäinen.) Muotoilu on 
ympäripyöreydessään hiukan ”murraymainen” – vaikeistakin asioista on toki helpointa puhua lyömällä 
ne merkitysten vapaaksi leikiksi –, mutta lainaus yhtä kaikki sopii White Noise -romaanin yhteyteen. 
DeLillon vahvuutena kuoleman kuvaamisen yhteydessä ei voi kuitenkaan pitää hänen tyylilajiaan si-
nällään, vaan loppuun asti kehiteltyjä ajatuskulkuja; romaani ehkä onnistuu ylittämään omat, Gladney 
tutkijakollegan suulla auki kirjoitetut sudenkuoppansa.
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Perinteet ovat siis White Noise -romaanin maailmassa auttamattomasti kuolleet, 
eikä niitä voi herättää henkiin. Väkivalta on hysteerinen reaktio, eikä siten tarjoa mitään 
rakentavaa vastausta. Median ja mainosten lumetodellisuuden tavoittelu aiheuttaa vain 
eksistentiaalista nälkää. Perhe-instituutio hajoaa kerta toisensa jälkeen käsiin. Sen 
varaan rakentaminen johtaa vain sarjaan epäonnistumisia. Gladneyn ura riippuu oman 
akateemisen markkinavainun erehtymättömyydestä, kyvystä myydä itsensä kerta 
toisensa jälkeen kulutustuotteena (ja Hitler jos kuka myy, teoksen maailmassa kuka 
tahansa kanavasurffaaja törmää häneen jatkuvasti). Valitun postmodernin moralitee-
tin tuomio konsumeristisen, myöhäismodernin amerikkalaisen yhteiskunnan tavoista 
käsitellä kuolemaa on joka suhteessa ankara. Mutta samalla päätös esitetään vapautta-
van huumorin kautta, sillä konsumerismi on vain yksi epäonnistuneista kulttuurisista, 
historiasidonnaisista vastauksista kuolemaan maailmassa jossa kaikenlainen kuolema-
tietämys, menneisyyden mallit ja toimintatavat mukaan lukien, on auttamattomas-
ti pelkkä illuusio. Romaanin tuomio kuolemisen taidoille on armoton. Inhimillisen 
merkityksenannon kirjo tuottaa kerta toisensa jälkeen riittämättömiä vastauksia ehkä 
kaikkein perustavanlaatuisimpaan kysymykseen, eli kysymykseen siitä, miten välttää 
väistämätön.

Toisaalta DeLillo osoittaa, että nimenomaan strategia, jossa kaikki kuolemaa 
vastaan asettuva symbolinen aines sijoittuu välittömästi käsillä olevaan henkilökoh-
taiseen elämään, asettaa valtavia paineita yhteiskunnassa vapaasti – tai ainakin omin 
voimin, enemmän tai vähemmän omien kykyjen puitteissa – kiertävälle subjektille. 
Vain vuotta White Noise -moraliteetin julkaisemista aiemmin brittiläinen historioitsi-
ja Clare Gittings kirjoittaa, että modernia aikakautta luonnehtii ylipäätään kuoleman 
ja yksilön välisten suhteiden kriisiytyminen. Uuden ajan alun hautajaiskäytänteiden ja 
nousevan individualismin suhteita analysoivassa, jo aiemminkin tutkielmassa käsitel-
lyssä teoksessaan Death, Burial and the Individual in Early Modern England Gittings 
painottaa sitä syvällistä merkitystä, joka tällä kauan sitten alkaneella kehityskululla on 
meidän henkilökohtaiseen elämäämme: ”Indeed, it could be argued that individua-
lism has now reached such a peak that nobody can face with equanimity the idea of 
their own annihilation, or that of someone close to them.” (Gittings 1988 [1984], 14.) 
Myöhäismodernissa maailmassa solipsistisen minuuden projektin voi nähdä viimein 
alkavan luhistua sisäänpäin, purkautua omaan mahdottomuuteensa; toisaalta tämä on 
tarkastelun kohteena olevan, sosiaalisesta kierrosta ja konsumeristisesta arkitodellisuu-
desta voimansa ammentavan kehityskulun looginen päätepiste. Absoluuttinen yksilö, 
määriteltynä yksinomaan voittoa tuottavina vaihtosuhteina ympäristöönsä nähden, 
kohtaa väistämättä vähintäänkin yhtä absoluuttisen kuoleman tilanteessa, jossa kaikki 
merkityksellinen aletaan enenevässä määrin sijoittaa oman yksilöidentiteetin alueelle.

Everyman-luvussa analysoin sellaista oman aikakautensa kuolemankulttuurin 
kanssa vahvasti resonoivaa narratiivia, jossa kuoleman kohtaava subjekti joutuu ensin 
hysteerisen pelon valtaan, mutta jossa tämä subjekti kuitenkin tointuu varsin nopeasti 
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alkushokista ja oppii luopumaan takertumisesta maalliseen. Moraliteetin päähenkilö 
päätyy – kuinkas muutenkaan, kuolemisen taitoa opettavassa näytelmässä – kuole-
maan suhteellisen luottavaisena oman aikakautensa tarjoamiin välineisiin, sellaisiin 
kulttuurisiin käytänteisiin, joilla kuolema kohdataan henkilökohtaisella tasolla. Kuten 
olen osoittanut, Everyman-moraliteetti hyödyntää tarkkaan kuoleman suhteen yleisesti 
varsin neuroottisesti suhtautuvan aikakautensa terapeuttisimmat diskurssit; sen kuole-
ma- ja yksilöeetos on didaktisista syistä avoimen hyväntahtoinen. Vaikka moraliteettia 
ei voi lukea kaikkien oman aikakautensa kuolemakokemusten summana, se on kuiten-
kin omalla laillaan todiste ympäristöstä, jossa terapeuttiset mallit kiersivät yleisesti. 
Don DeLillon tekijämies Jack Gladney taas, oman maallisen roinansa ympäröimänä, 
on kykenemätön kohtaamaan omaa loppuaan millään spesifillä, rakentavalla tapaa – 
ja juuri tähän inhimilliseen piirteeseen kiteytyy koko hahmon, ja ylipäätään aikakau-
temme inhimillisyys, tragedia ja koomisuus. Jälkimmäisen saiturin trooppia hyödyn-
tävän kaunokirjallisen hahmon ongelma ei ole niinkään hänen henkilökohtainen 
kyvyttömyytensä kohdata elämän kriisejä. Ongelmana on pikemminkin se, että häntä 
ympäröivällä romaanin maailman kulttuurisella todellisuudella on vain hyvin vähän 
annettavaa kuolevalle. DeLillon tulkinta kuoleman kulttuurisen haltuunoton tilasta, 
sen nykymahdollisuuksista, on hyvin negatiivinen. Ja samalla osoitetaan toisenlaisten 
lähestymistapojen mahdottomuus. Juuri nyt emme yksinkertaisesti tiedä mitään muuta 
tapaa kuin takertua siihen, mitä käsillä on – ainoa vaihtoehto on päästää täydellisesti 
irti, luovuttaa jo valmiiksi ja paeta turtumukseen. Tämän asetelman ymmärtäminen 
on kuitenkin teoksessa jo hienovarainen, lähes huomaamaton askel parempaan päin. 
Oman aseman ymmärtäminen on ymmärtämättömyyttä parempaa. Edes siinä mieles-
sä tieto vapauttaa.

7.6 White Noise -analyysiluvun yhteenveto

White Noise voitti ilmestymisvuotenaan arvostetun National Book Award -palkinnon, 
ja siitä tuli nopeasti suuren yleisön suosikki. Kirja herättää edelleen keskustelua, sitä 
luetaan ja tutkitaan paljon. Se on löytänyt tiensä postmodernista kirjallisuudesta kiin-
nostuneiden kirjallisuudentutkijoiden kammioihin, mistä todisteena on, kuten luvun 
alkupuolella esitin, tasaisesti kasvava määrä romaania koskevia artikkeleita.264 Romaa-
ni yhdistää DeLillon aiemmassa tuotannossa käsiteltyjä aiheita ja teemoja tavalla, joka 
teki siitä kirjailijan läpimurtoromaanin ja varmisti hänen paikkansa amerikkalaisen 
nykykirjallisuuden kaanonissa. White Noise -moraliteetin herättämä huomio selittyy 
osittain teoksen näennäisellä kepeydellä, sen sisältämällä huumorilla ja useimmista 
DeLillon teoksista puuttuvalla arkisen kotielämän kuvauksella keskeisenä osana ku-

264 Olen käsitellyt romaania koskevaa tutkimusta tarkemmin toisaalla, ks. jo edellä mainittu Kal-
lionsivu 2006.
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vattua maailmaa. Toinen tärkeä seikka, joka teki teoksesta niin suositun, oli sen yh-
teiskunnallinen ajankohtaisuus 1980-luvun villeinä vuosina. Reaganilaisen poliittisen 
konservatismin ylivalta, median harrastama taukoamaton mainospommitus ja kum-
paankin ilmiöön erottamattomasti liittyvä konsumeristisen elämäntavan voittokulku 
sekä jatkuvasti propagoitujen, mutta lopulta tavoittamattomien menestyslupausten ja 
-vaatimusten aiheuttama yksilöpaine varmistivat yhdessä sen, että tilausta elin- ja koke-
mistapojen aikalaiskritiikille oli paljon. Lisäksi teos on myös erittäin onnistunut post-
modernin romaanitaiteen tyylinnäyte – jopa paradigmaattinen sellainen, siinä missä 
Goldingin Pincher Martin on helposti määriteltävissä modernistiseksi arkkiromaanik-
si.

Olojen ei välttämättä voi nähdä muuttuneen merkittävästi White Noise romaa-
nin julkaisemisvuodesta. Postmoderni, arvoliberaali moraliteetti puhuttelee kuole-
vaisia yhä edelleen. Suuret kertomukset näyttävät kuolleen tai ainakin korvautuneen 
huomattavasti pienemmillä kertomuksilla. Nämä näyttävät kuitenkin olevan sellaisia 
kertomuksia, joissa on tuotemerkistä riippumatta hyvin samanlainen sisältö. Taivaan-
rantaa eivät korista enää kirkontornit, vaan supermarkettien mainospylväät. Toisaal-
ta, kuten White Noise osoittaa, tässä kehityskulussa voi nähdä myös jotain positiivista. 
Vallitseva kulttuurinen eetos ei ole Louis Althusserin propagoimaa ”väärää” tietoisuut-
ta – vaan nimenomaan oikeaa. Vallitsevat tavat hahmottaa maailmaa ja itseä, käsitteel-
liset välineet jäsentää toimintaa ja ajattelua, ovat ainoa eletty ja omakohtaisesti tunnet-
tu todellisuus. Vallitseva kulttuurinen tulkinnan paradigma, enemmän tai vähemmän 
kollektiivisesti jaettuna, on kaikki mitä on. Jos siihen sopeutuminen vaatii Gladney 
omaksumaa, Conroyn edellä negatiivisesti arvottamaa ”väsynyttä” ironiaa, on se pieni 
hinta sopeutumisesta. Romaani loppuu kahteen erilliseen episodiin. Ensimmäises-
sä Jackin ja Babetten nuorin, yhteinen lapsi selviää kuin ihmeen kaupalla eksyttyään 
polkemaan kolmipyörällä moottoritielle. Jack kommentoi tapahtunutta asenteella, joka 
on luettavissa myös modernin elämän yksisilmäisten elämänstrategioiden kritiikiksi. 
Kiire tästä hetkestä seuraavaan, halu edetä on niin nopeaa, että se sekä sokeuttaa että on 
vaarallista – hitaimmat ja heikoimmat ovat vaarassa jäädä jalkoihin: ”The drivers could 
not quite comprehend. In their knotted posture, belted in, they knew this picture did 
not belong to the hurtling consciousness of the highway, the broad-ribboned modernist 
stream. In speed there was sense. In signs, in patterns, in split-second lives. What did it 
mean, this little rotary blur?” (W, 322–323.) Toisaalta LeClair kirjoittaa päähenkilön 
uudesta asenteesta: ”Perhaps Jack’s achievement – a possible new relationship to death 
– is implied in his drawing no conclusions from Wilder’s feat. He simply reports it as a 
fact of uncertain cause and effect, finding in it no evasion or mastery.” (LeClair 1977, 
223.) Kuolema, kuolemanvaara on yksinkertaisesti osa elämää – olemme kaikki omalla 
vajavaisella tavallamme osa suurempaa elämän kulkua; onnekkaat selviytyvät ainakin 
toistaiseksi vaaroista huolimatta. Toisessa loppuepisodissa, tarkastellessaan muiden 
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kaupunkinsa asukkaiden kanssa itseään ennen niin huolestuttaneita kemiallisia aurin-
gonlaskuja, päähenkilö tunnustaa lukijalle:

The sky takes on content, feeling, an exalted narrative life. […] Some people are scared 
by the sunsets, some determined to be elated, but most of us don’t know how to feel, 
are ready to go either way. […] Certainly there is awe, it is all awe, it transcends previous 
categories of awe, but we don’t know whether we are watching in wonder or dread, 
we don’t know what we are watching or what it means, we don’t know whether it is 
permanent, a level of experience to which we will gradually adjust, into which our 
uncertainty will eventually be absorbed, or just some atmospheric weirdness, soon to 
pass. […] What is there to say? The sunsets linger and so do we. (W, 324–325, kursiivi 
omani.)

Ne asiat, jotka ovat ennen näyttäytyneet ulkopuolisena uhkana tai asioina, joihin tu-
lee reagoida yksilötasoa laajemmin, on lopulta käsiteltävä sisäisen muutoksen kautta. 
Kuten moni muukin asia päähenkilön elämässä, mahdollisesta myrkkyvuodosta ker-
tovat romantiikan kuvastolle irvailevat, psykedeelisväritteiset, majesteettiset ja perim-
mäiseltä merkitykseltään auttamattoman ambivalentit auringonlaskut ovat pysyvä 
osa kuvattua maisemaa. Niiden kanssa kunkin on opittava omatoimisesti elämään ja 
etenkin kuolemaan. Ne pitää myös tarvittaessa ylittää, jättää omaan arvoonsa. Tämä 
onkin ehkä Gladneyn vaikein oppitunti: ymmärtää, että modernit sosiaaliset pelit ovat 
lopulta vain moderneja sosiaalisia pelejä, eivät tie pelastukseen. Näissä peleissä yksilön 
hankkimat pelimerkit eivät ole rahastettavissa miksikään arvonsa ikuisesti säilyttäväk-
si valuutaksi. Ne eivät toisin sanoen ole metafyysisiä resursseja, jotakin jonka voi tulkita 
ylittävän käsillä olevat maalliset pelit ja leikit. Siksi ne kannattaa myös käyttää, laittaa 
kiertämään ja tuottamaan uutta pääomaa välittömästi – vielä kun tämä on mahdollis-
ta. Eettinen toimijuus, kyky toimia terveesti ja (edes jossain määrin) moraalisesti sekä 
ylipäätään vain kyky toimia, vieläpä harmoniassa niin itsen kuin ympäristönkin kanssa, 
palautuu aukottomasti tämänpuoleiseen. Silti kaikki on väliaikaista.

Tutkielman viimeinen analyysi päättää hahmottelemani yksilöön kasattujen painei-
den laajan historiallisen kaaren paradoksaalisesti takaisin alkupisteeseensä. Castle of 
Perseverance -moraliteetissa esimoderni päähenkilö, ihmiskunnan kristillinen personi-
fikaatio, elää maailmassa jossa häntä hallitsevat asiat eli Maailma, Liha ja Paholainen 
ovat yksilön yläpuolella ja häntä mahtavempia. Vastaavasti täysin itsensä varaan jätet-
ty Gladney joutuu sopeutumaan siihen, että jotkin asiat, kuten identiteettejä perus-
tavanlaatuisesti määrittävä kulttuuri ja sille ominainen kuolema, ovat pääosin hänen 
väistämättä vajavaisten inhimillisten kykyjensä ja hänen henkilökohtaisen tietotaiton-
sa ulottumattomissa. Kuten hän on juonen edetessä oppinut, modernin projekti lääke-
tieteen saavutuksineen ja tieteellisine kehitysuskoineen on auttamattoman vajavainen. 
Vaikka mikrotasolla Jack voi edelleen olla suhteellisen vapaa toimija, ja vaikka hän 
voi muokata lähiympäristöään ja etenkin itseään selviytyäkseen, on olemassa paljon 
sellaista, joka on yksilön ylittävää – modernin projektin uljaan, mutta pohjimmiltaan 
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valheellisen lupauksen vastaisesti.265 Hallinta on illuusio. Samalla kuitenkin saituri, 
muuttuessaan vieroksutusta toiseudesta meitä kollektiivisesti määrittäväksi samuu-
deksi, on vapauttanut yksilön metafysiikan painolastista. Tuonpuoleisessa odottavaa 
taivasta ja helvettiä ei tarvitse enää pelätä. Christopher Marlowen Mefistoteleen sanoja 
mukaillakseni, Jokamies-Gladney ei suinkaan ole paennut helvetistä. Protestanttisen, 
jopa puritaanisen perinteen ankarassa, kaikesta koristeellisuudesta riisutussa hengessä 
hän elää sitä. Don DeLillon luomassa maailmassa helvetillinen kuolemanpelko, mutta 
myös taivaallinen riemu, on koettavissa tässä ja nyt. Se on pakko kokea tässä ja nyt, 
sillä tiedämme liikaa uskoaksemme muuta mahdollisuutta olevankaan. Useampi vuosi-
sata voimakkaan itsereflektiivistä modernisaatiota on tehnyt tehtävänsä. Maailma on 
riisuttu paljaaksi. Symboliset keinot kuoleman päihittämiseen ovat lopultakin menet-
täneet kaiken mystiikkansa; keisarilla ei ole enää kuolinvaatetta.

Myöhäismodernin saiturin klaustrofobinen kammio sisältää siis sekä loputtomia 
rikkauksia että loputtomia rajoitteita. Sosiokulttuurisen todellisuuden muodostama 
kultainen häkki, ainakin valitsemani romaanin esittämän tulkinnan mukaan, on lähes 
täydellisen pakovarma. Siispä propagoimani kulttuuripoeettinen viitekehys, näkemys 
modernien rakenteiden ylivallasta yksilöön nähden, määrittää yksilön toimintakenttää 
kokonaisuudessaan. Kuten DeLillon postmoderni Jokamies uskoo, lähetysajan päätyt-
tyä verkkokalvoille heijastuu pelkkää valkoista kohinaa. On siis syytä takertua paniik-
kia hipovaan riemuun, orientoitua todellisesti väistämättömään. Aikakaudellemme 
niin tyypillinen, sosiaalisen nousuun ja materiaalisen pääoman lisäämiseen tähtäävä 
hysteerinen toimekkuus on elämää parhaimmillaan. Ja jos ei muuten, niin ainakin 
siksi, että kulttuuripoeettiselle modernille välimiehelle kaikki muu, jopa lyhyt leväh-
dystauko kaiken hyörinän keskellä, edustaa kuolemaa.

265 Reilu puoli vuosikymmentä White Noise -romaanin ilmestymisen jälkeen sosiologi Bauman kir-
joittaa: ”The promise to conquer if not mortality, then each and any specific cause of death, fit well the 
self-confidence, nay hubris, that marked the modern spirit from the beginning and through most of its 
history.” (Bauman 1992, 145. Kursiivi alkuperäinen.) White Noise kuvaa samassa hengessä liiallista tie-
deuskoa, osoittaen moraliteettien perinteelle tyypillisesti kestämättömiin asioihin luottamisen vaarat. 
Modernin projekti, jonka viimekätinen toiseus kuolema on, on pohjimmiltaan voimaton vastaparinsa 
edessä. Sitä paitsi se itsessään muodostaa teoksen maailmassa lukuisia uusia hallitsemattomia uhkia. 
Ja mikä tärkeintä, kuvatut vanhoista pidäkkeistä riisutut elämisen tavat eivät tarjoa rakentavaa tapaa 
kohdata kuolema silmästä silmään. 
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8 tUtKIeLMAN yhteeNVetO

Edellä olen tarkastellut erityisesti viittä keskeistä kohdetekstiä. Nämä ovat myöhäis-
keskiaikainen moraliteetti Everyman 1400-luvun lopusta, Christopher Marlowen re-
nessanssitragedia Dr. Faustus 1500-luvun lopusta, Charles Dickensin viktoriaaninen 
saturomaani A Christmas Carol (1834), William Goldingin modernistinen romaani 
Pincher Martin (1956) ja Don DeLillon postmoderni romaani White Noise (1984). Ku-
ten olen osoittanut, kaikkia näitä teoksia jäsentää jo keskiajalla kehitetty ns. kuolevan 
saiturin trooppi, tai tarkalleen ottaen tämän troopin taiteellinen uusiokäyttö uusissa 
ympäristöissä, kulloisenkin oman luontiajankohtansa kuolemankulttuuria reflektoi-
den. Kuten esitän, kuolevasta saiturista, fiktiossa kehitetystä negatiivisesta toiseudesta, 
on tullut vähä vähältä yhä enemmän taidetta ja arkiymmärrystä jäsentävä samuuden 
kuva – kuva itsestämme. 

Tutkielma kuitenkin kartoittaa myös jossakin määrin sellaista maailmaa, jossa 
saituri on vielä selkeähkö toiseus. Olen aloittanut tämän tutkielman varsinaisen 
analyysiosuuden tarkastelemalla uuden ajan kynnyksellä luotua Everyman-moraliteet-
tia, jossa yksilön ja kuoleman suhdetta merkityksellistetään ennen kaikkea myöhäiskes-
kiajan perspektiivistä. Everyman käsittelee vielä melko varovaisesti henkilökohtaisen 
toimijuuden ja yksilöidentiteetin mahdollisuuksia, korostaen pikemminkin esimoder-
nissa hengessä näiden rajoituksia ja sudenkuoppia. Se myös peilaa näitä voimakkaasti 
muuttuvan kuolemankulttuurin yksilökeskeisimpiin muotoihin. 

Esimoderniin Jokamieheen tutustumisen jälkeen olen kuljettanut analyysiäni läpi 
modernin laajan historiallisen maiseman. Christopher Marlowen tuotannon yhtey-
dessä tarkastelin varhaismodernin markkinatalouden, kasvavan sosiaalisen kierron ja 
nousevan liberaalihumanistisen ihmiskäsityksen tuottamia uusia ahdistuksen aiheita 
sekä näihin ja reformaatioon liittyviä uusia kuolemanpelon muotoja. Analysoin myös 
sitä, kuinka varhaismodernien kulttuuristen uudelleenjärjestelyiden aiheuttamia, 
identiteetin alueelle sijoittuvia konflikteja ja ahdistusten aiheita muokattiin uuden 
teatteri-instituution piirissä kaupalliseksi taiteeksi. Tämän jälkeen olen tutustuttanut 
lukijaa markkinaliberaalin viktoriaanisen yhteiskunnan markkinahysteriaan ja siihen 
erottamattomasti liittyvään yhteiskunnallisen nousun polttavaan kaipuuseen. Dicken-
sin tuotannon kautta olen myös tarkastellut sitä, miten kuoleman kuvastoa ja kuole-
misen taitoa/taidetta voi vielä 1800-luvun mittaan hyödyntää sosiaalisesti eheyttävän, 
yhteisöllisillä tunnoilla leikittelevän viihteen tuottamisessa – henkilökohtaisesta, 
statushakuisesta kirjailija- ja elämänprojektista puhumattakaan. 
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Viktoriaanisen kuoleman- ja statuskulttuurin kautta olen edennyt 1900-luvun 
massayhteiskunnan aiheuttamiin pelkoihin, modernistiseksi taiteeksi jalostettuun 
tunteeseen hallitsemattomuudesta ja länsimaisen sivilisaation (itse)tuhovoimaisuu-
desta; kuten olen osoittanut, vielä Goldingin yhteydessä voidaan puhua jonkinlaisesta 
merkityksen syvärakenteesta, joka jäsentää yksilön ja kuoleman, moraalin ja inhimil-
lisen vajavaisuuden välistä suhdetta kulttuurinlaajuisesti. Pincher Martin päivittää 
saiturin troopin modernistiseksi taiteeksi. Toisaalta viimeistään White Noise on jo 
tyylipuhdasta, dogmipakoista postmodernia ilakointia. Se ei sisällä mitään systemaat-
tista kuolemaan liittyvää eettisen toimijuuden mallia (jos nyt ei tiettyä itsereflektiivistä, 
valittua rentoutta väistämättömän edessä oteta lukuun – eli sellaista humanistissävyt-
teistä asennetta, jonka jo mainitut Lucretius ja Montaigne ilmaisivat aikoja sitten). 

Rakentavat totuudet ovat kadonneet lopullisesti kielen tuolle puolen. DeLillon 
käsittelyssä saituri palautetaan lopullisesti osaksi modernin projektia – yhteys, johon se 
onkin tavallaan pyrkinyt jo puolen vuosituhannen ajan. Samalla itse modernin projekti 
kyseenalaistetaan tavalla, johon Marlowe, Dickens ja ehkäpä jopa Golding eivät vielä 
yltäneet: ei ainoastaan moraalisesti, vaan myös käytännön tasolla. Moderni aikakausi 
sinällään on ongelma, sillä siihen liittyvä takertuminen toimimattomiin malleihin ei 
ratkaise aikakaudelle tyypillisiä, hallinnan kysymyksiin ja äärirationalisointiin erotta-
mattomasti liittyviä paradokseja ja ongelmakohtia.

Toisaalta saiturihahmon analysoinnin ohella ei pidä unohtaa hänen vastinkappalet-
takaan, Kuolemaa. Kaiken aikaa olen myös tarkastellut analyyseissani, miten toisaalta 
kuolemanpelon muodot, ja toisaalta itse kirjailijoiden työssään hyödyntämä kuoleman-
kulttuuri, jäsentyvät kulloisessakin yhteydessä hyvin konkreettisella tavalla suhtees-
sa valitun aikakauden maailmankatsomuksellisiin aineksiin, moraalikäsityksiin ja 
identiteetin muodostumisen dynamiikkaan. Sanalla sanoen olen analysoinut kuole-
man kohtaamisen kulttuuripoetiikkaa angloamerikkalaisessa fiktiossa myöhäiskeski-
ajalta nykypäivään – niissä puitteissa, jotka olen mittavassa teoria- ja metodiluvussani 
hahmotellut.

Olen ollut kiinnostunut erityisesti kuolevan tai kuolemaa muuten lähestyvän 
ihmisen representaatioihin liittyvistä arvoista ja asenteista. Kautta linjan työni hakee 
kytkentöjä sana- sekä teatteritaiteen ja muiden sosiokulttuuristen käytänteiden ja merki-
tyksellistämistapojen välillä. Kuten työni teoria- ja metodiluvussa ilmeni, kuoleman 
kulttuuripoetiikalla tarkoitan kytkentöjä kuolemaa käsittelevän fiktion, identiteetin 
rakentumisen ja kuoleman kulttuurihistorian välillä sekä itse sitä tutkimustoimintaa, 
joissa näitä kytkentöjä paikallistetaan ja analysoidaan. Keskeisellä sijalla työssäni on 
yksilön minäkuvaa koskeva radikaali muutos varhaisella uudella ajalla. Tämä muutos 
tuottaa myös uudenlaisen suhteen yksilön ja kuoleman välille. Aihetta sivuava fiktio 
sekä heijastaa tätä laajempaa muutosta että myös osaltaan tuottaa sitä. 

Koska tutkin fiktion kautta ja fiktion avulla länsimaisen kuolemankulttuurin 
muutoksia uudella ajalla ja näiden muutoksien suhdetta identiteettien modernisoitu-
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miseen, ovat sosiaalinen kierto ja tähän kiertoon liittyvät sosiaaliset pelit voimakkaas-
ti kuvassa mukana. Tämä siksi, että työssäni näen ne yhdeksi keskeiseksi länsimaista 
kuolemasuhdetta jäsentäväksi tekijäksi jo ainakin viiden viimeisen vuosisadan ajan. 

Palaan vielä tämän yhteenvetoluvun loppupuolella työni keskeisiin löydöksiin, 
mutta sitä ennen on syytä tarkastella kulttuuripoeettisen metodin toimivuutta työlleni 
valitsemassa ympäristössä.

8.1 Kuoleman kulttuuripoetiikan mahdollisuudet

Tutkimukseni on luonteeltaan enemmän kartoittava kuin argumentoiva. Tutkielmassa 
analysoitujen saiturihahmojen avulla kuolema vangitaan, se varustetaan selkiyttävillä 
nimilapuilla ja siitä tehdä siitä helpommin käsiteltävä asia. Myös eettinen toimijuus 
liittyy osaltaan jokaiseen käsiteltyyn tapaukseen. Kuten tutkimuskohteeni esittävät, on 
olemassa hyviä ja huonoja tapoja kohdata elämä sekä inhimilliseen olemassaoloon väis-
tämättä liittyvä elämän päättyminen. Mutta loppujen lopuksi nämä ovat varsin yleisiä 
huomioita. 

Kuten olen osoittanut, jopa ihmiselämän niin sanotut ikuisuuskysymykset ovat 
kaikkea muuta kuin ikuisia ja muuttumattomia. Kuolema muuttaa alati muotoaan, 
ja joskus hyvin nopeastikin. Itse asiassa motiivini tämän tutkimuksen tekemiseen on 
ollut avoimen sensaatiohakuinen, ehkä jopa hieman makaaberi. Olen halunnut kaivaa 
esiin ja herättää henkiin menneisyydestä sellaisia kuolemaan liittyviä arvoja, asenteita ja 
käytänteitä, jotka olemme kollektiivisesti jo unohtaneet. Näen, että tällaisten seikkojen 
tunteminen – joskaan ei välttämättä niiden omaksuminen omakohtaisessa elämässä 
– rikastaa omaa kuolemankulttuuriamme ja auttaa meitä kohtaamaan oman kuolevai-
suutemme entistä paremmin varustautuneina. Me omistamme kuoleman. Se miksi me 
elämän päättymisen merkityksellistämme, on todiste meidän omasta (kollektiivisesta) 
luovuudestamme. En näe mitään estettä sille, ettemmekö voisi jatkossakin keksiä uusia, 
luovia ja jossakin määrin jopa toimivia tapoja vangita elämän päättymisen hirvittävä 
tragedia, tehdä se jollain lailla ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi.

Toisaalta tämä tutkielma on palvellut myös kirjallisuudentutkimuksellisia intres-
sejä. Selvittäessäni, minkälaiset enemmän tai vähemmän unhoon painuneet tekijät 
ovat vaikuttaneet valitsemieni kaunokirjallisten teosten rakentumiseen, olen autta-
nut näkemään ne (ainakin toivottavasti) tuoreesta perspektiivistä. Olen siis pöyhinyt 
kirjallisuushistoriallista kompostia saadakseni vanhat, hedelmälliset multakerrokset 
takaisin päivänvaloon. Kirjallisuushistorian yhteydessä tuoreus onkin nimenomaan 
sitä, että vanhaa tekstiä osataan lähestyä vaihtoehtoisesta näkökulmasta, nykyajan 
yleisöä puhuttelevalla tavalla. Vanha ja unohtunutkin voi olla uutta.

Tästä tutkielmasta on toki löydettävissä sellaisia valintoja ja lopputulemia, jotka 
perinteisen kirjallisuushistoriantutkimuksen piirissä usein arvotetaan negatiivisiksi – 
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osoitukseksi joko metodin toimimattomuudesta tai jopa siitä, ettei kyseessä oikeastaan 
edes ole kirjallisuustieteen piiriin kuuluva tutkimus. En ole tutkimuksessani osoitta-
nut katkeamattoman saituritradition, saiturigenren tai edes erityisen koherentin saitu-
ritopoksen olemassaoloa.266 Taideinstituutioilla, kuten millä tahansa diskursseilla, on 
oma genealogiansa ja arkeologiansa, ja niitä määrittävät epäjatkuvuudet ja katkeamat 
aivan yhtä lailla kuin jatkuvuudetkin. Itse asiassa pyrkimys löytää yksittäisen tekstin 
autenttisia lähteitä, suoria edeltäjiä ja kirjallisia perillisiä voi johtaa loputtomaan etsin-
täretkeen, joka hämärtää näkyvistä sen, miksi valittu teksti oli niin mukaansatempaava 
alun alkaen. En toki väitä että tällainen lähestymistapa olisi hedelmätöntä. Se on juuri 
suorastaan korvaamatonta kirjallisuushistoriallista perustutkimusta. Usein kuiten-
kin keskeiset vaikutteet löytyvät muualta kuin kirjallisuus- ja teatteri-instituution 
itsensä sisältä, taiteellisesta perinteestä. Pikemminkin ne löytyvät siitä (vain) diskur-
siivisesti ulkopuolelle rajatusta ”ulkomaailmasta” (outside world), johon Greenblatt 
 Shakespearean Negotiations -teoksensa (1988) johdantoluvussa viittaa, tarkoittaen 
kulttuurista todellisuutta kokonaisuudessaan. Fiktio on perusluonteeltaan rajatonta – 
ja hyvä niin. Kun Nobel-kirjailija William Goldingia haastateltiin hänen teoksestaan 
Rites of Passage (1980), haastattelija kysyi millaisia rinnastuksia hän on teoksessa tehnyt 
angloamerikkalaisen kaanonin suurteoksiin, Goldingin kärkevä vastaus oli seuraava:

There may be a degree of truth in source-hunting, since in literary terms I’m highly 
educated; but equally I’ve spend my life as a human being living among other human 
beings. One of the defects of the scholastic literary critic who doesn’t know his arse 
from his elbow is that he invariably deduces the making of one book from the making 
of another, without ever considering who, in that case, made The Original Book. 
(Haffenden 1985, 101.)

Goldingin kriittisyys hermeettistä, vain kirjallisuusinstituution sisäisellä alueella 
operoivaa kirjallisuudentutkimusta kohtaan on toki varsin populistista. Kulttuuripo-
eettisen lähestymistapani yhteydessä heitto on kuitenkin hyvinkin paikallaan. Leik-
kiäksemme hetken Goldingin ajatuksella – mikä sitten olisi kaikkien kuolemaa ja kuo-
lemista käsittelevien kaunokirjallisten tekstien alkuperäisteos angloamerikkalaisessa 
kirjallisuudessa? Raamattu? Tai ehkä Ilias? Vai englanninkielisen kaanonin kirkkain 
jalokivi, Hamlet, jossa ihminen representoidaan samanaikaisesti luomakunnan kruu-

266 Saati saiturimyytin. Etsiessäni ”syvään” juurtuneita yhteyksiä eri tekstien ja teosten välillä olen 
samalla, kaikkien kulttuuripoeetikkojen tapaan, liikkunut paradoksaalisesti hyvin lähellä kulttuurin ja 
sosiaalisen todellisuuden ”pintaa”. Tämä siksi, että lähestymistapaa määrittää vahva antiessentialistinen 
tendenssi. Nimenomaan tästä syystä käsite ”saiturimyytti” olisi tässä yhteydessä harhaanjohtava, sillä 
se viittaisi jonkinlaisiin hyvin muuttumattomiin kulttuurin syvärakenteisiin. Juuri tätä saituri ei ole, 
vaan se on hyvin pinnallinen ja irtonainen merkitsijä – kielen ja rakenteen nopeasti mukautuva (ja siten 
moderni) ilmiö – jota on hyödynnetty monella tavalla pitkin pitkää historiallista jatkumoa. Kuten olen 
pyrkinyt osoittamaan, se kerää itseensä jatkuvasti uutta materiaalia ja sitä voi enemmän tai vähemmän 
tietoisesti muokata kulloisiinkin tarpeisiin. Saiturin troopin sitkeys perustuu sen joustavuuteen, siinä 
missä myytti kantaa kunnes se muuttuneiden olosuhteiden paineissa särkyy.
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nuna ja oman kuolevaisuutensa avuttomana uhrina? Kysymys on yhtä järjetön kuin 
kulttuuripoetiikassa niin keskeisen sosiaalisen energian käsitteen pysyvän muodon 
pohdinta. Ei ole mahdollista löytää yhtä yhdistävää lähdettä, johon jokainen runo, 
proosateos ja näytelmä palautuvat sen enempää kuin on mahdollista löytää mitään 
maagista kaavaa, joka selittää valitun kaunokirjallisen teoksen suosion irrotettuna sen 
kulttuurisesta ja sosiaalisesta kontekstistaan ja historiallisesta elinkaarestaan. Voimme 
nostaa esiin teemoja – kuten ihmisen kuolevaisuuden ja kuolemanpelon universaalius 
–, jotka puhuttelevat kaikkia ihmisiä riippumatta heidän erityisistä elinolosuhteistaan 
ja kiinnostuksen kohteistaan. Seurattaessa tällaista polkua hyvin intensiivisesti, mene-
tetään kuitenkin näkymä alkuperäiseen tutkimuskohteeseemme, eli pisteeseen, josta 
alun perin lähdettiin liikkeelle.

En kuitenkaan tarkoita tällä, ettei valitsemillani tutkimuskohteilla olisi myös todis-
tettavia, suoria yhteyksiä toisiinsa. Juuri näitä yhteyksiä olen kartoittanut edellä. Marlo-
we kirjoitti näytelmänsä suoraan sen tradition pohjalta, jonka muodosti myöhäiskeski-
aikainen uskonnollinen teatteri ja jota uusi nouseva kaupallinen teatteri muokkasi ja 
hyödynsi. Hänelle perinteinen teatteri oli itse asiassa monessa suhteessa tutumpi kuin 
hänen oma, vasta muotoutuva areenansa (jonka perustuksia Marlowe oli itse asiassa 
vasta laskemassa). Dickens taas neuvottelu uusiksi sen troopin, johon hän oli tutustu-
nut rakastamansa renessanssiteatterin yhteydessä (teatterin, jolle kyseinen trooppi oli 
jo valmiiksi lainaa). Golding, yllä olevan siteerauksen hengen vastaisesti, oli itse asiassa 
innokas länsimaisen kirjallisuuden pyhitetyn kaanonin ystävä (siten ei esimerkiksi ole 
sattumaa, että hänen saiturinsa siteeraa tahallisesti väärin kuningas Learia juuri ennen 
viimeistä syöksyään – Martin ei koskaan saavuta Shakespearen traagisen luomuksen 
ylevyyttä). Ja lopulta, DeLillon moraliteetissa koko elämä (ja kuolema) on muuttunut 
pelkäksi vanhojen ideoiden kierrättämisen näyttämöksi, hypertilaksi ilman todellisen 
autenttisuuden mahdollisuutta. White Noise -romaanissa menneisyyden simulacraa 
ja menneisyyden kirjallisuuden simulacraa pantataan taidolla. Koko teos on loppujen 
lopuksi historiallisten viittausten, ristiviittausten, epäviittausten, samoin kuin alluu-
sioiden ja alluusioiden illuusioiden iloisenhysteerinen sekamelska, jossa Jokamies ja 
Hitler elävät – joutuvat elämään – sulassa sovussa. Kaikki liittyy kaikkeen: kirjalli-
suus ja elämä, minuus ja yhteisöllisyys, hyvä ja paha, oikea ja väärä, samuus ja toiseus, 
kirjoitettu historia ja kuollut, menetetty menneisyys ovat erottamattomasti, ohittamat-
tomasti sekaisin toisissaan. 

Vaikka yllä mainittujen epämääräisten perimysketjujen paikallistaminen ja analy-
sointi eivät siis olekaan ollut tämän tutkielman varsinainen päämäärä, ne kertovat 
omalta osaltaan, miten pitkäikäisiä ja sitkeähenkisiä menneisyyden jäänteet voivat 
olla. Hämmentävää kyllä, saiturin troopilla on tapana herättää henkiin kauan sitten 
kuolleiden ääniä, ja se todellakin hyödyntää hyvin vanhoja kaikuja menneisyydestä 
kuvatessaan omalle aikakaudelleen tyypillisiä asetelmia ja ongelmia, toiveita ja pelkoja. 
Mutta nimenomaan se, että kyseessä on ensisijaisesti sosiokulttuurisen troopin ja vasta 
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tois sijaisesti kaunokirjallisen topoksen ominaisuus, tekee tästä jäljitystyöstä luonteel-
taan sellaista, että tiettyjen institutionaalisten raja-aitojen sisällä pysyttely ei ole ainoas-
taan haitallista, vaan tekee saiturin troopin genealogian jäljittämisestä käytännössä 
mahdottomuuden. Nimenomaan tästä syystä näiden suorien yhteyksien löytäminen 
ei ole ollut varsinainen päämääräni. Saituri tulee ja menee, häilyen olemassaolon ja 
olemattomuuden välimailla, neuvotellen sekä merkityksellisyyden ja unohduksen 
kanssa. Se löytyy usein sieltä, jonne kirjallisuudentutkijan silmillä ei perinteisesti katso-
ta, ainakaan ensimmäiseksi.

Tässä tutkielmassa on pyritty havainnollisesti osoittamaan, miten valitsemani tekstit 
ovat synkeästä aihepiiristään huolimatta onnistuneet hyödyntämään kuolemaan ja 
kuolemiseen liittäviä pelkoja ja saaneet – ja saavat edelleen – ihmiset tuntemaan histo-
riasidonnaisia tunteita, pelkoa, epätoivoa, inhoa, mutta myös iloa, tyydytystä ja innos-
tuksen tunteita. Samoin kuin toiveiden ja unelmienkin kanssa, puhuttaessa kulttuu-
risesti määräytyneistä peloista puhutaan lopulta aina omasta itsestä. Saiturin troopin 
kautta päästään kuin varkain niille alueille, joilla identiteetin ydinalueet aktivoituvat. 
Fiktion kautta saavutetaan ne pisteet, joissa ei paljastu ainoastaan se, mitä kulloinkin 
voidaan kuvitella kuolemasta, vaan myös se, mitä voidaan kulloinkin kuvitella omasta 
itsestämme. 

Mielikuvituksen voimavarojen hyödyntäminen onkin ehkä saiturin pysyvin piirre. 
Saiturin troopin kautta kerrotaan loppujen lopuksi se, mikä muuten jäisi joko kaikessa 
näennäisessä itsestään selvyydessään huomaamatta tai mikä on yksinkertaisesti liian 
tuskallista kerrottavaksi – ehkäpä edes itselle. Parhaimmillaan tarinakerronnan lumo 
onnistuu viemään lukijan olemassaolon karuimmille reuna-alueille ja saa hänet viihty-
mään jopa tässä eksistentiaalisessa erämaassa, syvimpien pelkojen alueella. Ja jos lukija 
on tarpeeksi tarkkanäköinen, hän ymmärtää että tämä vieras maa onkin itse asiassa 
hänen oman kotinsa öinen varjo. Eikä se kauhea, surullinen ja samalla kuolemanpelos-
saan oudon kiehtova ja huvittavakin hahmo, johon lukija tässä klaustrofobisessa, paina-
jaismaisessa autiotalossa ennemmin tai myöhemmin törmää, edustakaan vierautta. 
Kyseessä on loppujen lopuksi oman itsen peilikuva, vaikka tätä ei troopin syntyhetkillä 
vielä avoimesti ehkä myönnettykään. Nykyään olemme jo ehkä hieman tarkkanäköi-
sempiä, myöhäismodernissa itsereflektiivisyydessämme – ainakin mahdollisesti.

Ja kuten edellä sanotusta ehkä ilmenee, olenkin ollut tyytyväinen valitsemaani 
metodiin. Laveudestaan huolimatta näen sen toimivaksi. Ylipäätään koen kulttuuri-
poeettisen lähestymistavan vahvuutena sen avoimuuden. Tutkijalle jätetään paljon 
liikkumatilaa. Lähestymistapa toimii hyvin nimenomaan vapaan pohdiskelun apuväli-
neenä. Koska työni käsittelee laajoja linjoja varsin vapaalla otteella, olisi sitä mahdoton-
ta edes toteuttaa millään tarkkarajaisella välineistöllä. 

Olen todennut tuottavani ”kuoleman kulttuuripoetiikkaa”. Valitsemani lähes-
tymistapa, kulttuuripoetiikka, toimii hyvin tässä uudessa toimintaympäristössä, 
kuoleman kulttuurihistorian ja kuolemaa käsittelevän fiktion rajapinnalla. Valitse-
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mani näkökulmat vanhaan ja vähän vähemmän vanhaan aineistoon ovat sen tyylistä 
tutkimusta, jollaista ei ole juuri vielä tuotettu sen enempää kirjallisuustieteessä kuin 
muussakaan ihmistutkimuksessa. Siinä missä modernisaation vähemmän myönteis-
ten puolien negatiivisia vaikutuksia kuolemankulttuuriin ja esimerkiksi saattohoitoon 
– tai oikeastaan saattohoidottomuuteen – on tutkittu paljonkin. Mutta sosiaalisen 
kierron ja nimenomaan sosiaalisen, identiteetteihin liittyvän modernisaation aspekti 
on nähdäkseni hyvin uusi nykykuoleman (ajatuksen), kuoleman kohtaamisen käytän-
teiden ja tietenkin myös aihetta käsittelevän fiktion tarkastelun keskeisenä lähtökoh-
tana. Tämän näkökulman parissa operoidessa löytyi näkökulmia, joihin en ole kuole-
maa sivuavassa akateemisessa keskustelussa vielä ainakaan systemaattisessa muodossa 
törmännyt. Seuraavaksi kiteytän vielä nämä löydökset.

8.2 Kuolema esimodernina moraliteettina haipuu...

Edellisissä luvuissa olen näyttänyt, kuinka valitsemissani analyysikohteissa kuoleman 
yhteisöllinen puoli, länsimaisen kulttuurin suuri esimoderni kuolemakertomus, kato-
aa kasvavasti taustalle. Esimodernit kuoleman kohtaamisen tavat, joita muun muassa 
kolmannessa luvussa analysoitu moraliteettinäytelmä Everyman vielä pääosin edustaa, 
voidaan vielä lukea kuuluvaksi sellaiseen maailmaan, jossa yksilö kuolee ensisijaisesti 
osana laajempaa yhteyttä. Ideaalitilanteessa tämä tapahtuu rituaalinomaisesti, toisin 
sanoen tiukan säädellysti ja aina ennen kaikkea sellaisen kaavamaisen itseymmärryk-
sen kautta, jossa yksilön tuhoutuminen nivoutuu osaksi yhteistä kollektiivista maail-
manselitysmallia. Kaavamaisuus ei kuitenkaan tässä yhteydessä tarkoita puhuttelemat-
tomuutta. Sosiokulttuurisesti merkityksellistettynä oikein ymmärretty ja toteutettu 
kuolema vahvisti voimakkaasti niitä rakenteita, joiden varassa yhteisö ja yhteiskunta 
toimivat. Lisäksi se antoi yksilölle eettisen toimijuuden mallin elämän päättyessä ja 
laajemminkin käsiteltäessä kuoleman ajatusta sekä ylipäätään jatkuvuuden ja tuhoutu-
misen kysymyksiä niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Esimoderni eurooppalainen, kuten 
kollektiivisuutta yksilökeskeisyyden kustannuksella painottavien kulttuurien ihmiset 
perinteisesti kaikkialla, kuoli periaatteessa edustaen omaa sidottua sosiaalista asemaan-
sa. Tällaiseksi hänen lähtönsä ainakin tulkittiin. Yksilön kuolema haluttiin nähdä en-
nen kaikkea moraalisena tekona. Hyvin suoritettu kuolema vahvisti ainakin periaat-
teessa tiettyjä jaettuja, keskeisiä elämää ja kuolemaa, yhteiskuntaa ja ihmistä koskevia 
arvoja ja asenteita, käsityksiä ja ennakko-oletuksia. Sanalla sanoen hyvä kuolema oli 
yksilön lahja yhteisölle – halusi tämä sitä tai ei. Toisaalta myös huonolla kuolemalla oli 
sijansa suuressa tarinassa: se osoitti käytännössä hyvän ja pahan välisen rajan. Ja fikti-
on puolella myös kuolevan saiturin trooppi toimi samalla tavalla. Senkin tehtävänä oli 
toimia eettisenä rajapyykkinä, maamerkkinä todellisuuden muuten niin rajattomassa 
ja hahmottomassa autiudessa. Kuolija antoi kuolemalle kasvot, joiden piirteitä vasten 
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esimoderni ihminen tarkasteli itseään ja muita ihmisiä, samoin kuin tapoja elää oikein 
ja kuolla hyvin – tai väärin ja huonosti.

Esimoderni kuolema, ainakin tulkittuna aikalaistaiteen ja muiden kuolemaa sivua-
vien aikalaiskäytänteiden kautta, oli myös omalla lailla varsin piittaamaton yksilön 
erityispiirteistä, hänen ainutkertaisista pyrkimyksistään ja elämänprojektistaan. Tämä 
on selkeästi luettavissa aikalaistaiteesta. Kuten osoitin, Everyman-moraliteetti todistaa 
vielä osaltaan sellaisesta maailmasta, jossa ihmisen voi melko ongelmitta riisua yksilöl-
lisistä määritteistä siten, ettei tämä oikeastaan kuolemaa koskevan eetoksen tasolla 
menetä mitään. Yksilöllisyys ei toisin sanoen ole tässä vaiheessa vielä ihmistä koskevan 
tietämyksen, elämän ja kuoleman kysymysten ydinaluetta. Valittu moraliteettinäytel-
mä sijoittuu kuitenkin, kuten kolmannessa luvussa todettua, jo jonkinlaiseen murros-
vaiheeseen. Monet sen teemoista ja käytännön yksityiskohdistakin liittyvät jo entistä 
henkilökohtaisempiin tapoihin ottaa kuolema haltuun. 

Osittain tämä työn kolmannessa luvussa kuvattu, esimoderni kuolemisen privati-
soituminen johtui käytännön pakosta – katolisen kirkon valta Euroopassa oli murene-
massa ja ihmiset etsivät uudenlaisia lähestymistapoja muuttuviin tilanteisiin. Perintei-
set tavat säädellä elämän kulkua olivat näytelmän kirjoitusajankohtana kriisiytymässä 
länsimaisen maailmankuvan laajetessa, mutta myös olojen muuttuessa monin tavoin 
entistä epävakaisemmiksi. Muutospaineet kohtasivat tämän maailman niin hyvässä 
kuin pahassakin ja viimeistään neljännessä luvussa käsitellyssä Christopher  Marlowen 
renessanssimoraliteetissa Doctor Faustus on jo siirrytty uusien mahdollisuuksien ihmet-
telyyn ja kauhisteluun. Joka tapauksessa Everyman-moraliteettinäytelmää on vielä 
ongelmallista lukea Pohjois-Euroopan renessanssin myötä esiin murtautuvan uuden, 
individualistisemman ajattelutavan edustajana. Kielteisessä suhtautumistavassaan 
yksilön ja tämän maailman mahdollisuuksiin Jokamies on vielä hyvin keskiaikainen 
henkilöhahmo.

8.3 … ja saituri modernina itseymmärryksen välineenä nousee

Uudelle ajalle tultaessa ennen kaikkea yhteisöllisesti merkityksellistetty kuolema me-
nettää paljon entisestä puhuttelevuudestaan. Ylipäätään siitä näyttäisi tulevan yhä yksi-
näisempi kokemus – ainakin mikäli muuttuvia muotivirtauksia on fiktion tasolla usko-
minen. Kuolema, joka nyt kuvataan yhä enemmän diskursiivisesti luodun sisäisyyden 
kautta, liittyy – ja aktiivisesti, tietoisesti myös liitetään – yhä vahvemmin erilaisista val-
miista sosiaalisista hierarkioista irrallisen tai ainakin niistä irralleen pyristelevän yksi-
lön omaan henkiseen maantieteeseen. Sosiaalisena voimavarana, jopa voimauttamisen 
välineenä tämä kuolema näyttäytyy nyt aivan uudella tavalla, sillä sen kautta tarjoutuu 
nyt aivan uudenlaisia onnistumisen ja epäonnistumisen mahdollisuuksia. Tämä ei toki 
tarkoita, ettei aiemminkin kuoltu loisteliaasti, mutta vasta uuden ajan myötä sosiaali-
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nen kierto alkaa ulottua elämän ohella yhä enemmän myös kuolemaan ja kuolemiseen. 
Matalistakin lähtökohdista lähtöisin oleva saa viimein ainakin periaatteellisen mah-
dollisuuden kasata sosiaalista pääomaa myös elämän päättymiseen ja elämän jälkeiseen 
symboliseen olemassaoloon. 

Esimerkiksi Charles Dickensin A Christmas Carol -saturomaania ja sen luonutta 
aikakautta tarkastelevassa luvussa viisi olen osoittanut, kuinka nouseva keskiluokka 
alkaa kopioida varhaisempia aatelishautajaisiin liittyneitä loistokkaita piirteitä. Tämä 
vanhemman kulttuurisen aineksen uusiokäyttö ei kuitenkaan toimi enää tietyn yhteis-
kunnallisen kerroksen koheesiota voimistavana ja perinteisiä ylittämättömiä yhteiskun-
tahierarkioita vahvistavana tekijänä. Pikemminkin uusi käytänne toimii modernille 
niin tyypillisesti mediumina taukoamattomalle sosiaaliselle kilpailulle, sellaiselle jatku-
valle esteettiselle, moraaliselle, sosiaaliselle ja tiedolliselle kamppailulle, jonka mahdol-
lisena palkkiona on nousta vertaisiaan ylemmäs. Siten tähänkin modernia kuolemaa 
jäsentävään tapaan liittyi myös aivan uudenlaisia paineita epäonnistumisesta (luvus-
sa käsitelty ns. ”pauper funeral” -pelko sekä nouseva pelko elävänä hautaamisesta, eli 
pohjimmiltaan pelko kuolemisesta hylättynä ja unohdettuna sekä ainakin symbolisesti 
suojattomana kilpailuyhteiskunnan hajottavia ja tuhoavia voimia vastaan).

Moderni kuolema ei siis enää ole pelkästään tiettyjen odotusten täyttämistä, 
vaan fiktionkin tasolla siihen on alkanut sisältyä aivan uudenlainen, yksilön sisäi-
seen motivaatiorakenteeseen liittyvä levottomuus. Sielun pelastumista koskeva huoli 
vaihtuu ainakin osittain huoleen sosiaalisen statuksen markkina-arvosta jopa tunte-
mattoman kynnyksellä. Toki tämän uudenlaisen hysterian voi kytkeä ainakin aluksi 
nousevan protestanttisuuden armottomiin kuolemavisioihin (mikä esimerkiksi 
Marlowen Faustuksen yhteydessä on kiistatta selvää, onhan kyseessä nimenomaan 
aivan uudenlainen eli moderni ja tauottoman itsereflektiivinen, tiedollinen saituri). 
Mutta kyse on muustakin kuin uusista, teologisista ja tietämisen varmuutta koskevis-
ta linjanvedoista. Yksilö alkaa kannatella omaa kohtaloaan hengellisen ohella kasva-
vasti myös sosiaalisissa ympäristöissä. Mahdollisuus voittaa tai hävitä irrallaan omasta 
syntymäosasta kasvaa. Juuri tällaiseen saumaan – tai oikeastaan kuolemankulttuuria 
jäsentävään käytänteeseen kätkeytyvään merkitysten hautavajoamaan – myös uuden 
ajan kaupallinen taide jostain hamasta Marlowesta lähtien iskee. Kuten olen osoitta-
nut, myös esimerkiksi A Christmas Carol -saturomaanin yhteydessä ja osittain tuotan-
nossaan muutenkin eläytymiskyvyltään ylivertainen Charles Dickens hahmotti omia 
pyrkimyksiään ja epäonnistumisen pelkojaan juuri oman aikansa kuolemankulttuurin 
kautta. Hän myös loi näistä tuntemuksistaan ja paineistaan aikalaisiaan voimakkaasti 
puhuttelevaa, kaupallisesti hyvin menestynyttä fiktiota. 

Dickensillä oli toisin sanoen pistämätön kyky eläytyä oman elinaikansa kulttuurin 
ja yhteiskunnan väkeviin pinnanalaisiin virtauksiin ja myös kyky tuottaa kokemuk-
sistaan ja havainnoistaan jotain saiturin troopin kannalta aidosti uutta. Luodessaan 
Scroogen hän manasi tähän hahmoon sekä omat epäonnistumisen pelkonsa, että sen 
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sosiaalisen nousuun liittyvän hysterian ja henkisen painolastin, joka on keskeinen 
osa modernin nousukkaan – tai oikeastaan, kulttuuripoeettisin termein – modernin 
välimiehen, ikuisen neuvottelijan ja kauppiaan, minäkokemusta. Ja totta kai kirjailija 
myös edisti omaa uraansa aikansa kuoleman- ja elämänpelkoja ruotivalla proosatai-
donnäytteellä, palauttaahan teos kuvaamansa yksilökriisin viktoriaanisen yhteisöllisen 
eetoksen hellään huomaan, ratkaisten näin ainakin fiktiivisesti monet niistä vaaroista 
ja ongelmista, joita Dickensin elämän aikakausi englantilaisessa yhteiskunnassa sisälsi.

8.4 ja vielä: kuolemankaipuu modernin saiturin ytimessä

Modernisoidun saiturin troopin avulla käsiteltiin siis jo alusta alkaen aivan uudenlai-
sia tuhoutumisen pelkoja – ennen kaikkea pelkoa tuhoutumisesta oman itsen varassa, 
todellisen kuoleman ohella sosiaalisena kuolemana. Marlowen Faustuksesta opimme 
lisäksi, että myös tiedolliset umpikujat uhkaavat modernin saiturin toimijuutta. Jopa 
tietäminen itsessään, etenkin eettisenä toimijuutena, on nyt kaiken aikaa epäilyksen 
alaisena. Opin kasaaminen ei enää edusta viisautta ja totuuksia, vaan siitä on tullut 
epätoivoista takertumista mahdollisiin varmuuksiin epävarmassa, muuttuvassa maail-
massa (ja tässä suhteessa Faustus on hyvin lähellä viimeisessä analyysiluvussa käsiteltyä 
toista akateemista saituria, Don DeLillon luomaa, yhtä lailla kuolemanpelon piinaa-
maa professoria). 

Mutta kuten Dickensin yhteydessä osoitin myös, moderni kuolema ei ole ainoas-
taan epätoivottava. Siinä missä kuolema kaikkoaa oikeassa elämässä yhä kauemmas 
arjesta niin käytänteinä kuin tietämisen kohteenakin, se edustaa kuitenkin fiktiossa 
myös jonkinlaista ambivalenttia vapautusta uuden yksilökeskeisen elämän paineista. 
Näkyvimmillään tämä on tietenkin romantiikan kuvaston yhteydessä, jossa kuolemas-
ta on tullut myös houkutteleva uni, yksilön mielen ja etenkin tunteiden syöverin syvin 
kuilu. Samaten viktoriaaninen kuolema representoidaan usein lopullisena sovituk-
sena ja paluuna julkisen tilan ankarasta, kuluttavasta kilpailusta takaisin perheen ja 
läheisten hellään huomaan (seikka, joka kertoo huomattavasti enemmän aikakauden 
ankarista realiteeteista sekä tietystä perheideaalista – kuin mistään todellisesta tai edes 
teologisesti perusteltavissa olevasta taivaasta). Mutta kyse ei ole pelkästä satunnaisesta 
muotipiirteestä, kuoleman venyttämisestä augmentoimaan muunlaisia kulttuurises-
ti aktiivisia diskursiivisia solmukohtia. Kuoleman representaatioiden uusi kutsuvuus 
liittyy laajempaan kehityskulkuun. Elämän päättymistä (historiallisesti, ei tyylisuun-
nallisesti) sivuavan modernin fiktion kannalta on erityisen mielenkiintoista se, että 
symbolinen kuolema itse asiassa sulautuu sosiaalisen kierron kasvun myötä osaksi jo 
johdantoluvussa käsiteltyjä minuuden tekniikoita – ja kuten todettua, osaksi näiden 
tekniikoiden piirissä mahdollisia kuvitteellisia ja todellisia, fiktiivisiä ja faktuaalisia 
epäonnistumisia. 
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Niin Marlowella, Dickensillä, Goldingilla kuin osittain myös alati ilkamoival-
la DeLillollakin kuolema jäsentyy yksilöprojektin suurimmaksi toiseudeksi (tosin 
siten, että viimeksi mainitulla koko ajatus yksilön merkittävyydestä kyseenalaistuu 
osana kirjailijan kaunokirjallista, modernin pitämättömiä totuuksia dekonstruoivaa 
kokonaisstrategiaa). Marlowen Faustus, rahvaan parista noussut taivaidentavoittelija, 
vaihtaa taivasosuutensa salatietoon ja taikuuteen vain huomatakseen, ettei loppujen 
lopuksi tee mitään uusilla voimillaan ja että itse asiassa koko hänen oppineen uransa 
luhistuu omaan mahdottomuuteensa viimeistään kuoleman hetkellä. Tälle saiturille 
ja taikurille, sosiaaliselle silmänkääntäjälle juuri halu sosiaaliseen nousuun on viime 
kädessä se tekijä, joka tekee hänet niin sokeaksi metafyysisille vaaroille. Kuten kyseisen 
näytelmäkirjailijan tuotannossa ylipäätäänkin, rikkaudet, valta ja maine ovat kutkut-
tavan lähellä, mutta silti tavoittamattomissa. Ja Dickens, huomattavasti positiivisem-
massa hengessä, palauttaa oman saiturinsa, ja samalla oman yhteiskuntansa, talous-
keskeiseen ajatteluun liittyvät ylilyönnit osaksi niitä voimia, jotka Dickens itse, ja 
hänen keskiluokkainen yleisönsä, pitivät sovittavana vastapainona aikansa kovemmille 
piirteille. Samalla kuitenkin kyseessä on tietynlainen antautuminen. Scrooge sulautuu 
osaksi äidillistä yhteisöään ja menettää erillisyytensä – tarve, joka jatkuvasti puuhak-
kaalla kirjailijalla itselläänkin saattoi kulkea vain puoliksi tiedostetusti alati mukana.

Ja luopumista käsittelee myös analysoimani William Golding kuvatessaan moder-
nistisessa romaanissaan yksilön autonomista merkitystä panttaavan saiturin. Chris-
topher Hadley Martin, kovan aikansa kova kuva, on kykenemätön ylittämään omia 
modernin materiaalisia, käytännönläheisiä totuuksiaan. Juuri tämä takertuminen 
ylenmääräiseen tavoitehakuiseen on se, joka viime kädessä tuhoaa hänet. Kirjailija 
tuomitsee aikansa henkisesti kuolleeksi. Viisaus on kadotettu viisasteluun. Vanhat 
totuudet on hukattu. Tämä universaali pessimismi käykin hyvin yksiin, kuten osoitin, 
maailmansotien jälkeiseen henkiseen apatiaan ja yhtäaikaiseen kuolemankulttuurin 
lähes täydelliseen rapautumiseen. Kukin kohtaa oman tuhonsa yksin. Syvempi viisaus, 
kirjailija opettaa moraliteetissaan, saavutetaan vain luopumalla egoistisista pyyteistä. 
Käytännössä tämä on yltiörationalisoidussa maailmassa kuitenkin mahdottomuus. 
Siten turhana painolastina moraalin hylännyt modernistinen väli- tai oikeastaan sivul-
lismies on tuomittu törmäyskurssille oman kuolemansa kanssa.

Ylipäätään kaikissa tutkimuskohteissa Marlowesta eteenpäin käy niin, että arjesta 
toiseudeksi häädetty kuolema muuttuu myös eksoottisella tavalla kiehtovaksi. Vaaralli-
suus ja modernin kuolemankokemuksen vieraus laulavat omaa seireenilauluaan. Kuten 
olen pyrkinyt kerta toisensa jälkeen osoittamaan, moderni välimies sekä kammoksuu 
kuolemaa että ambivalentisti hakeutuu sitä kohden. Hän kasaa esteitä kammionsa 
ovelle ja takertuu voimasymboleihinsa – ja samalla odottaa oudon kiihkeästi omaa 
raukeamistaan. Tämä saituri kokee elämän päättymisen tietyllä, puoliksi itseltä kielle-
tyllä tasolla suurimpana vapauttajanaan. Luurankomies merkityksellistyy nyt ainoaksi 
tahoksi, joka voi päästää modernin saiturin tämän itse luomasta kammiostaan. Elämä 
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palautuu yhä enemmän vain tämänpuoleiseen; moderneista vaihtosuhteista vapaa alue 
on sijoitettava kuoleman jälkeiseen (epä)tilaan. Minuudesta on tullut omanlaisen-
sa vankila, sillä identiteetti on muuttunut kauppatavaraksi, ja kaiken kauppatavaran 
tavoin sillä ei ole pysyvää arvoa – vain muuttuvia vaihtosuhteita. 

Moderniin, modernisaatioon ja sosiaaliseen kiertoon voimakkaasti assosioimani 
tapa jäsentää ihmiselämän väistämätöntä päättymistä vapautena minuuden taakasta on 
paljaimmillaan kuolemaa käsittelevässä fiktiossa. Jokainen tarkastelemani esimerkki 
Everyman-moraliteettia myöten hyödyntää esimodernia fiktiivistä toiseutta eli kuole-
vaa saituria, ulkopuolisuuden ja moraalittomuuden kuvaa. Mutta, kuten todettua, nyt 
kyseessä on pikemminkin paljastava samuus. Lukija tai katsoja houkutellaan asettu-
maan saiturin nahkoihin. Samalla tehdään konkreettiseksi ja näkyväksi se riemu ja 
kauhu (sekä esimerkiksi DeLillon Gladneyn yhteydessä silkka rajattomuuden pelko), 
joka näihin uusiin individualistisen, itsereflektiivisiin identiteetin malleihin sisältyy. 
Vaikka uskonnollisen viitekehys kummittelee kaiken aikaa mukana kuvassa, laaje-
nee maallisen kammio käsittämään koko (elävien) maailman. Yhteys tuonpuoleiseen 
katkeaa tai muuttuu vähintäänkin spekulatiiviseksi, jopa avoimesti uskonnollisessa 
viitekehyksessä.

Saiturin trooppi on siis yksi niistä väylistä, jolla tietyt itsetuhoiset piirteet moder-
neissa identiteeteissä voidaan tuoda esiin ja tulkita osana kuoleman kohtaamisen laajaa 
perinnettä. Moderni saituri on edeltäjänsä tavoin itsensä varassa, mutta esimodernista 
vastinkappaleestaan poiketen hänelle ei tarjoudu todellista kääntymyksen ja katumuk-
senteon mahdollisuutta. Osaltaan tämä liittyy yksilön suhteeseen oman itsensä kanssa. 
Mutta sillä on myös yhteisöllinen ulottuvuutensa. Marlowen ohella esimerkiksi 
Goldingin ja DeLillon tuotannossa käy ilmi, ettei modernin sosiaalisen relativismin 
määrittämässä maailmassa oikeastaan edes ole kiinteitä moraalikoodistoja. Eettisen 
toimijuuden mallit ovat niin nopeassa muutoksessa, että ne näyttäytyvät pahimmil-
laan – ainakin kriisitilanteessa – jopa riittämättömiltä. Ja koska kaikki moraali liittyy 
pohjimmiltaan selviytymiseen, oikein toimimiseen vaaratilanteissa sekä elämän (ja 
elämää turvaavan yhteisöelämän) jatkuvuuteen, samaistuu omilleen pyrkivä välimies-
saituri tahtomattaan epäjatkuvuuteen, kuolemaan.

Kuten viimeisessä analyysiluvussa osoitan, lopulta Don DeLillo kuvaa omassa 
postmodernissa, myöhäismodernia kartoittavassa romaanissaan maailman, jossa 
modernisaatio on saapunut eräänlaiseen loogiseen päätepisteeseen. Gladneylle sosiaa-
linen kierto, niin liikkeenä ylös- kuin alaspäinkin, on irronnut kaikista kannakkeis-
taan, käyden oikeastaan tyhjäkäyntiä – ja siten kaikki merkitsijät osoittavat salassa 
kohti kuoleman, (yksilön) merkityksettömyyden piilotodellisuutta kohti. Koska yksilö 
on modernin projektin myötä ainakin fiktiivisesti täysin omillaan, hänen ja kuole-
man välissä ei ole enää mitään. Jäljelle jää saiturinomainen takertuminen maalliseen ja 
loputtomiin sosiaalisiin peleihin. Gladneyn maailmassa, kuten olen osoittanut, eetti-
nen toimijuus ei enää ole edes kriisissä – tällaisia malleja ei yksinkertaisesti enää edes ole. 
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Olemme kiihdyttäneet liian kauaksi, jättäneet liian paljon taaksemme palataksemme 
mihinkään entiseen. Kellumme tyhjiössä. Kehityskulku on edennyt niin pitkälle, että 
se luhistuu omaksi hermeettiseksi, omalakiseksi maailmakseen. Modernin kammio 
ei tarvitse enää edes seiniä, sillä se vaikuttaa täysin pakovarmalta. Pako elävänä ulos 
näyttäytyy mahdottomuutena, sillä pakoon tarvittaisiin kiinteä pinta, josta ponnistaa.

Ratkaisua nykymaailman umpikujiin eivät tämä viimeisenä esitelty kirjailija 
ja hänen kutkuttava teoksensa anna. Toisenlaisten toimintatapojen olemassaolon 
mahdollisuuskin on vain pelkkä hienovarainen haave – tuskin edes todellinen lupaus. 
Pikemminkin kyseessä on rivien väliin kätketty puolittainen vihje. Mitään kouriintun-
tuvaa Jokamies-Gladneylle, ja siten kautta jokaiselle meistä, ei tarjota. Ennen niin aulis 
viisauden personifikaatio on tällä näyttämöllä piiloutunut visusti lavasteiden taakse. 
Seuraavaan, uudenlaiseen kuolemasuhteeseen kurkottaminen jätetään jokamies-
lukijan itsensä tehtäväksi. Kuten ajassamme ylipäätään, kaikki palautuu aivan viime 
kädessä omaan itseen. Nykymaailmassa vain viisautta ei voi ostaa.
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