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Y hdysvaltoje n hyökk äyk se stä Ir aki in  
tulee maaliskuussa kuluneeksi kolme vuotta. Kuin 
vuosipäivää juhlistaakseen Yhdysvallat on liittolai-
sineen aloittamassa uutta sotaa, tällä kertaa Irakin 

naapurimaassa Iranissa. Useat kansainvälisen politiikan asi-
antuntijat ovat arvioineet hyökkäyksen alkavan maaliskuun 
loppupuolella. Yhdysvaltojen lisäksi ainakin Israel ja Turkki 
ovat vahvasti mukana sotavalmisteluissa. Kaikki kolme ovat 
olleet jo jonkin aikaa tehostetussa valmiustilassa. Etenkin Is-
raelissa johtavat poliitikot ovat puhuneet hyökkäysaikeista 
hyvin avoimesti. Sota, jossa ei ainakaan tässä vaiheessa suun-
nitella käytettävän maajoukkoja, alkaisi luultavasti juuri Israe-
lin ilmaiskuilla Iranin uraaninrikastamislaitoksia vastaan.

Sotatoimia perustellaan Iranin väitetyn ydinaseohjelman 
aiheuttamalla uhalla, mutta nähtävissä on merkkejä siitä, että 
hyökkääjät itse olisivat aikeissa käyttää ydinaseita Irania vas-
taan. Näin väittää muun muassa kanadalainen kansantalous-
tieteen professori Michel Chossudovsky. Hänen Globalisaa-
tion tutkimuskeskuksen verkkosivuilla (http://www.globalre-
search.ca) julkaistun artikkelinsa mukaan Yhdysvallat valmis-
tautuu toteuttamaan Iranissa Concept Plan 8022 -suunnitel-
maansa, johon sisältyy hyökkääminen sekä tavanomaisin et-
tä niin sanotuin miniydinasein »roistovalti-
oita» vastaan.

Kylmän sodan päättymisen us-
kottiin aikoinaan jopa lopet-
tavan ydinvarustelun, 
mutta ydinaseet ovat 
jälleen keskeisesti 
mukana etenkin Yh-
dysvaltojen ja sen liit-
tolaisten sodassa terro-
rismia ja – ironista kyllä 
– joukkotuhoaseiden levi-
ämistä vastaan. Erityisen huoles-
tuttava on Yhdysvaltojen kongressin 
vuonna 2002 hyväksymä selonteko, joka 
mahdollistaa ydinaseiden »ennaltaehkäisevän» 
käytön paitsi roistovaltioiksi luokiteltuja maita 
myös Kiinaa ja Venäjää vastaan.

Suurelle yleisölle uusien miniydinaseiden 

käyttöä perustellaan jopa humanitaarisilla näkökohdilla. Nii-
den sanotaan olevan siviileille turvallisia, koska ne räjähtävät 
maan alla. Ne esitetään täsmäaseina, jotka eivät maanalaisiin 
sotilaallisiin kohteisiin lähetettäessä aiheuta »oheisvahinkoja» 
ulkopuolisille siviileille. Niiden räjähdysvoima on kuitenkin 
noin kolmannes Hiroshimaan pudotetusta pommista. Kau-
punkiympäristöön joutuessaan ne aiheuttaisivat suunnatonta 
tuhoa, ja muuallakin ne saastuttaisivat laajoja alueita radioak-
tiivisella säteilyllä. Miniydinaseet myös hämärtävät ydinasei-
den ja tavallisten aseiden välistä eroa ja ovat omiaan madalta-
maan ydinaseiden käyttökynnystä yleisestikin.

Suuret viestimet ovat pääosin vaienneet Yhdysvaltojen ja 
sen kumppanien hyökkäysaikeista ja mahdollisesta ydinasei-
den käytöstä. Suomessa vaikeneminen näyttää olevan vie-
lä täydellisempää kuin muualla. Vain vaihtoehtolehdet, kuten 
kommunistien Tiedonantaja, ovat pitäneet asiaa esillä. Muut 
keskittyvät kirjoittamaan ydinaseista, joita ei ole olemassa: 
Iranin ydinaseista. On kyseenalaista, onko Iran edes kehitte-
lemässä sellaisia. Asiaa jo vuosia tutkineen YK:n atomiener-
giajärjestön (IAEA) puheenjohtajan Mohammed El Bara-
dein mukaan mitään näyttöä siitä ei ole.

Toisin kuin Irakin sodan yhteydessä tällä kertaa myös Eu-
roopan suuret maat tukevat uutta öljyso-

taa, tiettävästi mahdollista ydinaseiden 
käyttöä myöten. Ranskan presi-

dentti Jacques Chirac ilmoit-
tikin äskettäin, että myös 

Ranska varaa itselleen 
mahdollisuuden hyö-
kätä ydinasein ehkäis-
täkseen terrorismia.

Kun media ei vahdi 
sotahaukkoja, tarvitaan 

rauhanliikkeen kansainvä-
listä joukkovoimaa, jotta ydin-

aseista ei vaiettaisi. Niistä ei pitäi-
si vaieta myöskään suomalaisessa Na-

to-keskustelussa, sillä Nato-jäsenyys merkit-
sisi ydinasevaltojen kanssa liittoutumista ja va-

rautumista ydinaseiden tuomiseen Suomenkin 
maaperälle mahdollisessa kriisitilanteessa. 
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Arto Halonen — Pavlovin koirat

Alex Gibney — Enron: The 

Smartest Guys in the Room 

sesti filosofisiin keskusteluihin keskustelufooru-
meilla. Hiltusen seurantadokumentti on eläytyvä 
ja kohdettaan kunnioittava.

Festivaalilla nähtiin myös historiallisiin do-
kumentteihin erikoistuneen Seppo Rustaniuk-
sen vuonna 1997 ohjaaman Punaisten esiliinojen 
ohella hänen uusin elokuvansa Jään yli, jossa ker-
rotaan Suomen ensimmäisestä pakolaiskriisistä. 
Kronstadtin sotilastukikohdassa vuonna 1921 syt-
tyneen kapinan johdosta Terijoen kaupungin ka-
dut täyttyivät yhden yön aikana venäläisistä soti-
laista, siviileistä, naisista ja lapsista. Dokumentis-
sa Rustanius esittelee pakolaisten vaiheita ja haas-
tattelee näiden suomalaisia jälkeläisiä. Historian-
kirjoituksessa luotetaan yleensä painettuun sa-
naan, mutta Rustanius osoittaa, kuinka historias-
ta voi kertoa painavasti ja koskettavasti myös do-
kumenttielokuvan keinoin. 

Hittejä, eksotiikkaa  
ja kuolleita säveltäjiä maailmalta

DocPointin teemamaita olivat tänä vuonna Japani 
ja Portugali. Kumpikaan maa ei ole erityisen tun-
nettu Suomessa juuri dokumenteistaan, joten esi-

tyssarjat toivat tervetullutta eksotiikkaa ja eloku-
via, joiden näkeminen festivaalikontekstin ulko-
puolella on epätodennäköistä. Festivaalin klassik-
kotarjonta tiivistyi puolestaan festivaalilla vierail-
leen yhdysvaltalaisen mestariohjaajan Frederick 
Wisemanin retrospektiiviin.

Suurinta mielenkiintoa sai aikaan Winners and 
Bestsellers -sarja, jossa esitettiin muun muassa 
maineikkaat yhdysvaltalaiset yhteiskuntakriitti-
set dokumentit Enron: The Smartest Guys in the 
Room ja Street Fight. Näistä ensin mainittu ra-
visteli energisellä ja sarkastisella otteellaan koko 
yhdysvaltalaista bisnesmaailmaa ja pisti medias-
sa paljon käsitellyn Enron-skandaalin elokuvalli-
seen pakettiin.

Sarjassa nähtiin myös ennen muuta maanisten 
Klaus Kinski -fiktioelokuvien puolelta tunnetun 
Werner Herzogin uusi ohjaustyö Grizzly Man. 
Herzogin nimi mainitaankin yhä useammin doku-
menttielokuvan yhteydessä. Muun muassa budd-
halaisia pyhiinvaeltajia ja oman kenkänsä syömis-
tä kuvanneen Herzogin Grizzly Man palautti mes-
tarin nimen jälleen suuren yleisön tietoisuuteen. 
Dokumentti on ohjaajalleen tyypilliseen tapaan 
hurja kuvaus luonnon ja ihmisen monimutkaises-

ta suhteesta. Elokuvassa ihminen kohtaa luonnon 
todella kouriintuntuvasti.

Fyysistä olemassaoloa kartoitti myös Body & 
Soul -esityssarja. Musiikista kiinnostuneelta ka-
nadalaiselta Larry Weinsteinilta nähtiin sarjassa 
kaksi omaperäistä säveltäjämestarin muotokuvaa: 
Ravel’s Brain (2000) ja Beethoven’s Hair (2005). 
Weinsteinilla on mielenkiintoinen tapa rajata ai-
heensa, sillä dokumentit keskittyvät säveltäjien 
ruumiisiin – afasiasta kärsineen Ravelin aivoihin 
ja Beethovenin maailmalla kiertäneeseen hius-
kiehkuraan. Elokuvissa Weinstein yhdistää taidok-
kaasti dramatisointeja ja perinteistä dokumentaa-
rista kerrontaa. Tuloksena on syntynyt kaksi kau-
nista ja omituista elokuvaa, jotka sivuavat musii-
kin ohella sekä ruumista että sielua. 

■ DocPointissa vierailleen 
elokuvaohjaaja Frederick Wisemanin 
haastattelu sivuilla16–18.
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200 sanaa

U u s i a  k o t i m a i s i a  dokumentte-
ja esittelevä sarja oli jälleen DocPoin-
tin vankka selkäranka. Pääsarjaan va-
lintaraati oli valinnut 18 elokuvaa 118 

ehdokkaasta. Mukana olivat muun muassa Arto 
Halosen uutuus Pavlovin koirat, joka tarkaste-
lee roolipeleihin ja manipulaatioon erikoistuneen 
venäläisen psykologin Sergei Knyatzevin uraa. 
Hätkähdyttävässä dokumentissa Knyatzev muun 
muassa myy elämyshakuisille Venäjän uusrikkaille 
köyhyyden kokemuksia: rikkaat osallistuvat rooli-
peliin, jossa tarkoituksena on kerjätä kadulla ryy-
syissä. Pavlovin koirat on niittänyt mainetta myös 
maailmalla, sillä elokuva valittiin syksyllä 2005 
Amsterdamin dokumenttifestivaalien pääsarjaan.

Kotimaisessa pääsarjassa nähtiin myös Jouni 
Hiltusen elokuva Kosminen näytelmä, joka esit-
telee neljän vuoden ajan Kati Sinenmaan pyris-
telyjä irtautua yhteiskunnasta. Sinenmaa muut-
ti vuonna 2001 itse rakentamaansa asumukseen 
keskelle Pasilan risteysaseman metsäsaareketta. 
Hän ei kuitenkaan halua eristäytyä täysin: yhteyt-
tä maailmaan Sinenmaa pitää internetin välityk-
sellä. Hän julkaisee mietteitään kulttimaineeseen 
kohoavalla nettisivustollaan ja osallistuu aktiivi-

DocPoint 

Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 
DocPoint panosti tänä vuonna 
uusien kotimaisten elokuvien ohella 
kansainvälisiin hitteihin.

te k sti  Turkka Ylinen

ISKI JÄLLEEN
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Marshall Curry — Street Fight
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» N ie  Pry wat y z ac j i ! »  »Nej till 
privatisering!» »Não à Privatizacão!» 
»Loppu yksityistämiselle!» Näillä ja 
kuudella muulla kielellä kaikuivat is-
kulauseet nuorten vasemmistolaisten 
kansainvälisen talvileirin osallistujien 

järjestämänä yksityistämisen vastaisena toimin-
tapäivänä Jyväskylässä 5.1. Ilmapalloilla varustau-
tunut värikäs mielenosoitus kiemurteli pitkin Jy-
väskylän keskustan katuja tummuvassa iltapäiväs-
sä viestinään: »Uusliberalistisessa tulevaisuudessa 
vain ilma on ilmaista».

Päivä huipentui »Privatizing Europe» -paneeli-
keskusteluun Jyväskylän yliopiston juhlasalissa. Kes-
kustelutilaisuuden aiheita olivat koulutuksen yksi-
tyistäminen, kasvava eriarvoistuminen julkisten pal-
veluiden alasajon takia ja naisen asema uusliberalis-
missa. Alustajina toimineet sisarjärjestöjen edustajat 
Kivanc Eliacik (Turkki), Audur Lilja Erlingsdottir 
(Islanti), Adrian Zandberg (Puola) ja Janne Ander-
sen (Tanska) innostivat yleisön vilkkaaseen ajatus-
tenvaihtoon kuvailtuaan kokemuksia peruspalve-
luiden kohtalosta eri maissa. Vasemmistonuorten 
puheenjohtaja Jussi Saramon johtama keskustelu 
päättyi yksimielisyyteen yksityistämisen vastaisen 

Yhteistyöllä yksityistämisen kimppuun

liikehdinnän tärkeydestä koko Euroopassa.

Yhdessä Bolkesteinin direktiiviä vastaan

Kansainvälinen talvileiri järjestettiin Pieksämäel-
lä Partaharjun toimintakeskuksessa 3.–10.1. Yksi-
tyistäminen nousi esiin myös leirillä käydyissä lu-
kuisissa työryhmäkeskusteluissa. Yhteinen huo-
li palveluiden tulevaisuudesta tiivistyi leiriläisten 
laatimaan julistukseen julkisten palveluiden puo-
lesta ja Bolkesteinin direktiiviä eli Euroopan uni-
onin palveludirektiiviä vastaan.

»Julkisten palveluiden ei tule olla osa kapitalis-
tista markkinataloutta, jonka ainoa päämäärä on 
tuottaa maksimaalisia voittoja. Mikäli Bolkestei-
nin direktiivi toteutetaan, se aiheuttaa laajamit-
taista palveluiden yksityistämistä monilla elintär-
keillä aloilla», julistus painottaa viidenkymmenen-
tuhannen vasemmistolaisen nuoren suulla.

Talvileirille osallistui lähes sata aktiivia kym-
menestä Euroopan maasta. Vasemmistonuorten 
kumppaneina leiriä järjestivät Endyl – European 
Network of Democratic Young Left sekä Euroo-
pan yhtynyt vasemmisto/Pohjoismaiden vihreä 
vasemmisto -europarlamenttiryhmä. 

te k sti  Anna Kainulainen 
kuva Marcus Floman

Kansainvälisellä nuorten 
vasemmistolaisten 
talvileirillä rakennettiin 
oikeudenmukaista 
Eurooppaa. Leiriläiset 
aktivoituivat 
yksityistämistä vastaan 
myös Jyväskylässä.

Nuoret osoittivat Jyväskylässä mieltä 

yksityistämispolitiikkaa ja sen tuottamaa 

eriarvoistumista vastaan.
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200 sanaa

F i l m ihullu-le hde ssä  
vuoden 2005 lopulla julkais-
tut päätoimittaja Peter von 
Baghin ja toimitussihteeri 

Lauri Timosen kirjoitukset herät-
tivät laajan debatin kotimaisen elo-
kuvakerholiikkeen nykytilasta. Elo-
kuvateatteri Andorrassa Helsingissä 
järjestettiin 10.12. avoin keskuste-
lutilaisuus, jossa toivottiin tehtävän 
konkreettisia ehdotuksia elokuva-
kerhojen tilanteen korjaamiseksi.

Suurimpana ongelmana pidetään 
erityisesti vanhempien elokuvako-
pioiden huonoa saatavuutta. Tämä 
onkin vaarassa asettaa koko kerho-
liikkeen olemassaolon vaakalaudal-
le, elokuvakerhojen tarkoituksena 
kun on esittää yleisölle elokuvia nii-
den alkuperäisessä esitysmuodossa 
eli suurelta kankaalta. Monien mie-
lestä DVD tai muut uudet formaatit 
eivät voi korvata sitä elämystä, jonka 
elokuvien katsominen valkokankaal-
ta synnyttää.

Viime aikoina esimerkiksi Suo-
men elokuva-arkiston kantana on 
usein ollut, ettei se lainaa hallussaan 
olevia kopioita kerhojen käyttöön. 
Syyksi on mainittu pelko kelojen va-
hingoittumisesta ja niiden korjaami-
sen kalleus. Elokuva-arkiston esitys-
toiminnasta vastaava Antti Alanen 
on lisäksi korostanut, että heidän en-
sisijaisina tehtävinään ovat elokuvi-
en säilyttäminen ja esittäminen, ei 
niiden levittäminen, joten elokuva-
kopioita tarvitsevien tulisikin olla 
yhteydessä elokuvalevittäjiin.

Elokuvakerhojen puolesta taiste-
levien mielestä merkittävä apu on-
gelmaan olisi, jos Opetusministeriö 
saataisiin tukemaan klassikkoelo-
kuvien kopioiden tuontia maaham-
me. Nuorten sukupolvien elokuva-
tuntemus voitaisiin turvata, jos oli-
si mahdollista hankkia esimerkiksi 
sadan merkittävän klassikon esitys-
oikeudet. Tarkoituksena olisi saada 
niitä esitettäviksi muuallakin kuin 

Elokuvakerhojen tulevaisuus puntarissa

elokuvateatteri Orionissa Helsingis-
sä tai Elokuva-arkiston esityssarjojen 
puitteissa muutamissa pienemmissä 
kaupungeissa. Aki Kaurismäki on 
jo luvannut kustantaa 50 klassikon 
maahantuonnin, jos Opetusminis-
teriö vastaa lopusta rahoituksesta.

Joulukuun keskustelutilaisuudes-
sa päätettiin alustavasti ryhtyä toi-
miin näiden suunnitelmien pohjal-
ta. Mukana projektissa olisivat aina-
kin Risto Jarva -seura, helsinkiläinen 
elokuvakerho Arkadin, sekä Pirkan-
maan ja Varsinais-Suomen eloku-
vakeskukset. Myös Suomen eloku-
va-arkiston konsultaatioapua tar-
vittaneen käytännön kysymyksissä. 
Aika näyttää, onko Suomessa enää 
paluuta muutaman vuosikymme-
nen takaiseen elokuvakerhojen kul-
ta-aikaan. 

Eero J. Hirvenoja
Videoreportaasi keskustelusta: 

http://www.kulttuurivihkot.fi
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» Yhdysvaltoje n 
uusoikeiston mielestä 
Yhdysvalloilla on juma-
lan antama oikeus vie-
dä sivistystä kaikkialle 
maailmaan ja torjua bar-

bariaa. Tämä on johtamassa maail-
maa kohti uutta barbariaa», dosentti 
Pertti Multanen tiivisti Akateemi-
sen Sosialistiseuran 80-vuotisjuhla-
seminaarissa.

Kaikki seminaariin kutsutut alus-
tajat olivat sitä mieltä, että barba-
ria on osuva sana kuvaamaan maa-
ilmanhistorian tämänhetkisiä kehi-
tyssuuntia. Vaikka sivilisaatio ja bar-
baria ovat käsitteinä toistensa vastin-
pareja, myös sivilisaatioon itseensä 
sisältyy väistämättä barbarian ele-
menttejä.

Dosentti Jouko Jokisalo esitti so-
siaalisen hajautumisen yhtenä bar-
barian merkkinä.

»800 miljoonaa ihmistä näkee näl-
kää, miljardi on lukutaidottomia, 1,5 

miljardilla ei ole puhdasta juomavet-
tä. Asevarusteluun käytetään 1 600 
kertaa enemmän rahaa kuin nälkäis-
ten ja sairaiden lasten auttamiseen. 
Elämme päivittäisessä Auschwitzis-
sa: puolet maailmasta katsoo tv:stä, 
kun toinen puoli kuolee nälkään.»

Jokisalo pohti myös, mitkä voimat 
voisivat toimia historian hätäjarrui-
na. Kriittisestä mielialasta kertoo hä-
nen mukaansa se, että 56 prosenttia 
saksalaisista pitää sosialismia hyvä-
nä ideana ja enemmistö katsoo Karl 
Marxin kapitalismikritiikin olevan 
edelleen oikeutettua. Pahimmillaan 
barbariaa vastaan taisteleminen 
saattaa kuitenkin johtaa vain toisen-
laiseen barbariaan kuten jakobiinien 
hirmuhallintoon Ranskan vallanku-
mouksessa.

Tutkija Jorma Anttila muistutti, 
että nykyinen imperialismi ja barba-
risaatio ovat ihmisten tekoa ja niille 
on myös vastavoimia. Hän arveli im-
perialismin voivan sotkeutua itseen-

sä ja esitti esimerkkinä 11. 9. 2001 ta-
pahtuneet terrori-iskut, jotka hänen 
mukaansa ovat selkeästi osoitettavis-
sa »bluffiksi».

Akateeminen Sosialistiseura juh-
listi 80-vuotista taivaltaan Helsin-
gissä 11.12. Puolueisiin sitoutumat-
tomalla opiskelijajärjestöllä on mo-
nivaiheinen historia alkutaipaleesta 
Suomen Sosialidemokraattisen Puo-
lueen (SDP) jäsenjärjestönä osallistu-
miseen Suomen Kansan Demokraat-
tisen Liiton (SKDL) perustamiseen – 
ja niin sanotun taistolaisen opiskeli-
jaliikehdinnän pesästä reaalisosialis-
min kritisointiin.

»Kohti uutta barbariaa?» -otsi-
kon alla järjestetyssä juhlaseminaa-
rissa seuran oman historian käsitte-
ly jäi vähiin. 

Elias Krohn

http://www.helsinki.fi/jarj/ass/

Onko barbaria torjuttavissa?
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M itä he lvet tiä ?  M ik ä sa atana tuo on ? Minne se katosi?  
Mitä…

Yhtäkkiä näkökenttäni täytti pullea vaaleanpunainen ja hennon nukan 
peittämä sian näköinen mutta käsittämättömän iso Muumi.

Mitä hemmettiä satuhahmo teki savannilla ja apinanleipäpuun juurella?
Muumi pomppi itseään vain rinnuksille ulottuvassa heinikossa hattu oudosti heiluen 

ja huusi käsittämättömiä tavuja ja pelkkiä kurkkuäänteitäkin. Kaulani oli katketa, kun ko-
etin saada katsettani kiinnitettyä levottomaan otukseen.

»Pysähdy hullu! Mikä sinun oikein on? Täällä koetetaan olla rauhassa keskipäivän au-
ringossa, ja sinä tulet pomppimaan. Rauhoitu!» yritin. Mutta se vain pomppi.

Suljin silmäni ja olin aikeissa yrittää unohtaa koko mielipuolisen päivän, mutta ero-
tin luomieni läpi sykkivän levottoman valon, joka häiritsi minua kaikin puolin vakavas-
ti. Tunsin migreenin alkavan, pakotin silmäni auki. Ei jumalauta! Muumin hännän päässä 
oli kirkas vilkkuva valo.

»Mitä täällä tapahtuu? Miksi sinun häntäsi vilkkuu?»
Yllättäen kysymykseni sai Muumin innon hiipumaan, se pysähtyi.
»Minä morrrsetan minun sanomaani kirrrkkain aakkosin», kuului heleä ja hieman 

ärrävikainen ääni, joka sai minun kavioni jytkähtämään. »Minulla on tärrrkeä sanoma. 
Kaikki savannin kansa on saatava peace-opetuslapsiksi. Peace on tärrrkeää.»

Muumi näytti rauhanmerkkiä ehkä kaksisormisella kädellä. Tämä oli minulle liikaa. 
Kun jostain ilmestyi ruma ja haiseva Siili, joka pisti Muumin ilmat pihalle, ja kun Muu-
mi lensi apinanleipäpuun latvukseen, josta sen hattu jatkoi matkaansa korkeammallekin, 
ymmärsin, että tämän täytyi olla unta.

Kun Siili pisti minua ja minä lensin latvaan, näin Muumin riekaleet, joiden kääntö-
puolella luki isolla NATO ON KUSETUS. Silloin tiesin, että kaikki olikin totta ja että Sii-
li oli pelottava hirviö.

Ompelin Muumin ennalleen ja vein sen meille. Se näyttää jo iloisemmalta. Öisin 
tarkkailemme, että Siili ei livahda ovesta sisälle. 

Totuus pomppii  
savannilla
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U u d e n mu s i i k i n  fes-
tivaali Musica Nova jär-
jestetään 3.–7. maalis-
kuuta Helsingissä. Festi-

vaalin mielenkiintoisimpia esiintyjiä 
on yhdysvaltalainen kokeellisen mu-
siikin ja tyylien sekoittamisen legen-
da, saksofonisti John Zorn.

Modernistisen kamarimusiikin 
säveltäjänä aloittanut Zorn on jo 
vuosikymmenien ajan kieltäytynyt 
tunnustamasta musiikillisia raja-ai-
toja. Hänen työnsä on saanut vai-
kutteita muun muassa free-jazzis-
ta, juutalaisesta klezmeristä, eloku-
vasävellyksistä, itämaisesta perinne-
musiikista, vapaasta improvisaatios-
ta ja noise-rockista. Zornin tunne-
tuin levytys on vuonna 1990 ilmes-

tynyt Naked City, joka koostuu liki 
kolmestakymmenestä pienestä kap-
paleesta, joilla Zorn yhtyeineen ver-
sioi esimerkiksi Batmanin ja James 
Bond -elokuvien teemoja.

Musica Nova -festivaalilla Zornin 
musiikkia kuullaan kahdessa konser-
tissa. Kamariorkesteri Avanti! ja viu-
listi Pekka Kuusisto esittävät neljä 
Zornin sävellystä Sibelius-Akatemi-
an konserttisalissa 6. maaliskuuta. 
Zorn itse astuu lavalle Cobra-yhty-
eineen UMO-Jazz Housessa 7. maa-
liskuuta.

Festivaalilla kuullaan myös uut-
ta musiikkia niin Etelä-Amerikasta, 
Koreasta kuin Euroopastakin. Mu-
kana ovat myös suomalaisen nyky-
musiikin nuoret huiput Harri Vuori, 

Sampo Haapamäki, Tommi Kärk-
käinen ja Osmo Tapio Räihälä. Li-
säksi festivaali tarjoaa ohjelmaa lap-
sille ja nuorille, muun muassa Sep-
po Pohjolan lastenoopperan Arabi-
an jänis.

Musica Nova, entinen Helsin-
ki Biennale, täyttää vuonna 2006 
25 vuotta. Festivaalin taiteellisena 
johtajana toimii säveltäjä Kimmo 
Hakola. 

■ Festivaalin ohjelmisto löytyy koko-
naisuudessaan osoitteesta: 
www.musicanova.fi.

Musica Nova -festivaalille
Saksofonisti John Zorn 

te k sti  Turkka Ylinen

200 sanaa

K atosta roikkuu kir java  jouk-
ko eriskummallisia pukuja. Tuolla on 
sininen mustekala, tuolla taas ihmisen 
kokoinen hyttynen. Olemme Kaapeli-

tehtaalla Tanssiteatteri Hurjaruuthin pukuvaras-
tossa ja teatterin pukusuunnittelija Kirsi Manni-
nen esittelee helmikuussa käynnistyvän Rotta vai 
tarua? -näyttelynsä pienoismallia. Pienoismallissa 
siat, rotat ja muut otukset asustavat ja elelevät ison 
talon eri huoneissa. Näyttelyn tarkoituksena onkin 
päästä kurkistamaan, mitä hahmot tekevät silloin, 
kun eivät ole estradilla.

Kirsi Manninen on suunnitellut pukuja Hurja-
ruuthin esityksiin jo 25 vuoden ajan. Hänen luo-
vuutensa tuloksena on syntynyt myös teatterin 
huippusuosittu Sika, Talvisirkuksissa jo kahden-
toista vuoden ajan esiintynyt eläinhahmo. Sika on 
sankari, joka selviytyy kaikista kommelluksista. 
Mannisen Rotta-hahmot taas ovat yksinkertaisen 
hölmöjä ja epäonnisia pahiksia.

valtasivat Teatterimuseon te k sti  Reeta Heino | kuva  Helinä Kuusela

Lapset äimistyvät Mannisen hahmot nähdes-
sään.

»Hahmot menevät lapsille täydestä pitkän ai-
kaa. Kun esityksen jälkeen pääsee kättelemään si-
kaa, niin se on tosi hienoa», Manninen myhäilee.

Hurjaruuthin esitykset eivät viehätä kuitenkaan 
pelkästään lapsia, vaan myös aikuiset ovat löytä-
neet tiensä esityksiin. Viime vuoden Talvisirkus 
Lumen näki yli 25 000 katsojaa, Manninen ker-
too. Talvisirkuksesta onkin muodostunut joulut-
raditio, joka on löytänyt uskollisen katsojakuntan-
sa kahdentoista vuoden olemassaolonsa aikana.

Scenografilla riittää kiirettä

Manninen vastaa pukujen lisäksi myös esitysten 
visuaalisesta ilmeestä. Kun hänet mainitaan kä-
siohjelmassa scenografina tai visualistina, hän 
on suunnitellut kaiken lavasteista kampauksiin ja 
meikkeihin asti. Myös valoihin hän yrittää omien 

sanojensa mukaan puuttua. Työtä on muutenkin 
rutkasti, sillä Manninen ohjaa kymmenkuntaa pu-
kuja ja lavasteita valmistavaa teatterilaista.

Koko Talvisirkuksessa oli tänä talvena mukana 
50 alan ammattilaista ja esiintyjäkaarti oli entis-
tä kansainvälisempi. Esiintyjistä lähes puolet tuli 
ulkomailta, muun muassa Kanadasta, Ukrainasta, 
Ranskasta, Ruotsista ja Italiasta.

Manninen on keskittynyt tiiviisti ison näytte-
lynsä suunnitteluun ja rakentamiseen ja kertoo 
sadunomaisen maailman luomisen olevan mah-
tavaa ja inspiroivaa. Kysyessäni mistä hän saa ide-
oita jännittäviin hahmoihinsa, hän vain pudistelee 
päätään ja sanoo, että ideat tulevat jostain, kun saa 
vain olla. Hän kuitenkin paljastaa, että inspiraatio 
voi herätä ulkomaanmatkalla tai elokuvaa tai te-
atteriesitystä katsoessa. Myös kaupungilla kävele-
vien ihmisten tarkkailu antaa virikkeitä taiteelli-
seen työhön.

Festivaalit ja kirja tulossa

Samalla kun Kirsi Manninen juhlistaa Rotta vai 
tarua? -näyttelyllä 25-vuotista taiteilijauraansa, 
myös Hurjaruuth täyttää samaiset 25 vuotta. Teat-
teri on juuri palannut vierailulta Roomasta ja on 
lähdössä seuraavaksi Västeråsiin, Ruotsiin. Juhla-
vuoden toukokuussa Hurjaruuth järjestää jo yh-
deksättä kertaa Ruutia-festivaalin lapsille ja nuo-
rille. Viikon mittaisilla festivaaleilla esiintyy liike- 
ja tanssiteatterin parhaimmisto sekä kotimaasta 
että ulkomailta. Rotta vai tarua? -näyttelyn ava-
jaisten yhteydessä julkistetaan myös Liken kus-
tantama Hurjaruuthin juhlakirja. Se on historiik-
ki, jossa kymmenisen kirjoittajaa lähestyy teatte-
rityötä eri esiintyjien vinkkeleistä.

Hurjaruuthin tämän kevään ensi-iltoja ovat 
vauvoille suunnattu Laulu etanoista sekä yli nel-
jävuotiaille ja koko perheelle tarkoitettu Puna-
hilkka. 

■ Kirsi Mannisen Rotta vai tarua? -näyttely 
17.2. – 30.6. Helsingissä, Kaapelitehtaan Teatterimu-
seossa, G-rappu, Tallberginkatu 1.

SIAT JA ROTAT 

Kirsi Mannisen suunnittelemat puvut ovat tanssiteatteri Hurjaruuthin 
tavaramerkki. Hänen rakastetuimmat eläinhahmonsa ovat nyt esillä 
Teatterimuseossa Mannisen ja Hurjaruuthin yhteisen 25-vuotisjuhlan kunniaksi.

Hurjaruuthin esityksissä 

nähtävät rotat ovat Kirsi 

Mannisen käsialaa.
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S uom al ai se n Tuire  Thatche rin  vuosi 2006 
ei todellakaan alkanut hyvin. Aseistautuneet ryöstäjät 
tunkeutuivat hänen ja hänen miehensä John Thatche-
rin jalokivigalleriaan Swazimaassa. Ryöstäjät veivät ko-

ruja Thatcherien mukaan yli miljoonan emalangenin (168 000 
euron) arvosta.

Paikallinen lehti The Times of Swaziland on raportoinut 
ryöstöstä useina päivinä. Lehden mukaan Thatcher on lu-
vannut kymmenen prosentin löytöpalkkion palautetuista 
koruista.

Tapasin Thatcherin tyttären Aleta Armstrongin, 45, pi-
an ryöstön jälkeen ostoskeskuksessa Mbabanessa. Armstrong 
on viettänyt suurimman osan elämästään Swazimaassa, mut-
ta hän asui äskettäin neljä vuotta Suomessa ja puhuu täydellis-
tä suomea.

Armstrong kertoi, ettei poliisista ollut ollut ryöstön selvittä-
misessä apua mutta noitatohtoreita oli käynyt Thatcherien pa-
keilla runsaasti.

Afrik a ssa a sune ide n euro oppal ai ste n  kes-
kuudessa on vanha vitsi, että aina kun joku on ottanut toisen 
kaljan, hän alkaa kertoa selittämättömästä, noituuteen liitty-
västä kokemuksesta.

Noituus on täällä täysin erottamaton osa arkipäivää. Mi-
tä köyhempi maa, sitä suurempia ongelmia se aiheuttaa – jopa 
pikkulapsia syytetään noidiksi.

(Toisaalta Etelä-Afrikassa on yleistynyt moderni noituus, 
kun kapitalismi on vallannut maan, sillä kapitalisti on moder-
nin noidan kuva: hän rikastuu raatamatta.)

kirje swazimaasta

Otetaanpa esimerkki siitä, mihin noitatohtoria tarvitaan: 
Jos afrikkalaista puree käärme, hän menee länsimaiseen lääkä-
riin. Lääkäri antaa lääkkeen, joka parantaa vaivat. Tähän poti-
las on tyytyväinen. Mutta hän ei saa vastausta tärkeään kysy-
mykseen: miksi käärme puri juuri häntä juuri tuolloin?

Tuohon kysymykseen länsimaisella lääketieteellä ei ole vas-
tausta, eikä se siksi voi Afrikassa yksin menestyä. Vastauksen 
saadakseen afrikkalainen menee noitatohtorille, joka kertoo, 
että joku on käärmeen uhrin noitunut.

Noituja osoitetaan, ja hän yleensä lopulta tunnustaa teon, 
vaikkei olisi ketään yrittänytkään noitua. Tunnustaminen riit-
tää; muuta seuraamusta – mitään rangaistusta – ei tule.

Koska nämä noitatohtorit ovat hyvin perillä yhteisöjen jä-
senten keskinäisistä suhteista ja heillä on – sanoisinko – psy-
kologista silmää, he usein todella purkavat yhteisöissä vallitse-
via jännitteitä.

»Täällä on mustaa magiaa ja valkoista magi-
aa»,  Aleta Armstrong sanoi minulle.

Aleta Armstrong ja Tuire Thatcher todella uskoivat, että jos 
joku heille ryöstäjät osoittaa, niin noitatohtori.

Naiset lienevät olleet oikeassa. Noitatohtoreilla on paljon 
informaatiota; he ovat jonkinlaisia vasikoita.

Armstrong oli sitä mieltä, että suurin osa noitatohtoreis-
ta on huijareita. Mutta joidenkin magia todella toimii, ja siksi 
Guava Galleryn pihalla hääri ihmisiä apinan käsien ja muiden 
taikakalujen kanssa.

Ari Lahdenmäki, Mbabane

Kiltti noitatohtori, 
kuka vei kiveni?

200 sanaa

N yk y taite e n museo  
Kiasmassa 21.1. avattu 
kansainvälinen ARS 06 
– Toden tuntu -näyttely 

on jälleen kerran omiaan avaamaan 
keskustelun nykytaiteen puolesta ja 
vastaan sekä muun muassa siitä, mi-
kä on taidetta ja mikä ei. 

Paljon tärkeämpää on kuitenkin 
se, että nykytaiteen avulla voidaan 
tuoda esiin maailman pahuus. Tä-
hän seikkaan uusi ARS-näyttely ha-
luaa ottaa kantaa. Näyttelyssä nyky-
taide on esillä todellisuuden osana ja 
keskustelun avaajana.

Näyttelyssä on mukana 40 taitei-
lijaa ja taiteilijaryhmää kaikkiaan 24:
stä eri maasta. Esillä olevat teokset 
antavat paljon pohtimisen aihetta. 
Näyttely edustaa kaikessa raadolli-
suudessaan kuvaa nykytodellisuu-

Paratiisin takana on karu todellisuus
desta. Voi kysyä, tarvitaanko todel-
lakin tällaisia näyttelyitä, jotta ihmi-
set heräävät ajattelemaan?

Kyllä tarvitaan. Jo yksikin teos 
saattaa avata tien siihen kokonai-
suuteen, josta koko näyttelyssä on 
kysymys. Konkreettisena esimerk-
kinä olkoon teos Joutsenlampi, joka 
kauniista nimestä huolimatta kätkee 
sisälleen likaisen maailman. Teoksen 
keskellä on jäteöljylampi, jonka ym-
pärillä on »valkoisia eläimiä», rojua 
ynnä muuta sellaista.

Kuvaavinta teoksessa on sen rea-
listinen, koskettava sanoma. On ol-
lut huomattavissa, että nimenomaan 
perheet ovat pysähtyneet keskustele-
maan teoksen äärelle. Ydinkysymys 
onkin: tällaisenkö maailman jätäm-
me lapsillemme?

ARS 06:n teosvalinnoista ovat 
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vastanneet museonjohtaja Tuula 
Karjalainen sekä amanuenssi Jari-
Pekka Vanhala. Näyttelyssä kävijä 
löytää monista teoksista jopa paratii-
simaisia näkymiä, mutta tarkemmin 
katsoessaan niissä voi nähdä helve-
tillisen todellisuuden, jossa me nyt 
elämme ja olemme eläneet.

Huomionarvoista on, että kävijä 
voi itsekin osallistua useisiin teok-
siin ja saada sitäkin kautta vaikuttei-
ta ja elämyksiä.

Toivokaamme, että tämä uusi 
Kiasman näyttely avaisi eteemme 
maailman karun todellisuuden, 
mutta että lapsillamme olisi edessään 
parempi tulevaisuus. 

Jarmo Rintala

■ ARS 06 Kiasmassa 21.1. – 27.8.2006.
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mien teemat liikkuvat usein nykyongelmien, ku-
ten alkoholismin ja huumeiden ympärillä. Vuonna 
1992 perustettu teatteri sai vuosi sitten käyttöön-
sä oman toimitalon, rahoituksesta huolehtii valtio. 
Synkroninen tulkkaus kuulokkeiden kautta mah-
dollistaa sen, että myös komia osaamattomat ve-
näläiset voivat nauttia esityksistä.

»Syksyllä saa ensi iltansa Ižemsk-näytelmä, joka 
pohjautuu komilaiseen eepokseen», Peškin heh-
kuttaa. 

Kielen opetusta vähennetty

Komin kieli kuuluu suomalais-ugrilaisen kieliper-
heen permiläiseen ryhmään. Komi sai ensimmäi-
sen kirjakielensä, kun komeja käännyttänyt orto-
doksipiispa Tapani Permiläinen loi sille omat 
aakkoset 1300-luvulla. Nykyinen kyrillinen kirja-
kieli luotiin 1930-luvulla.

»Kirjallisuus on nouseva taiteenala Komissa. Se 
johtuu osittain siitä, että Kirjailijaliiton puheen-
johtaja on nyt komilainen», selittää suomalais-ug-
rilaisen kulttuurikeskuksen johtaja Svetlana Be-
lorussova.

Komiksi julkaistaan viittä sanomalehteä ja vuo-
sittain parikymmentä kirjaa.

Kulttuurikeskus järjestää kesäisin folk-festivaa-
leja, ja talvisin kominkielisen musiikin konsertteja 
keskuksen tiloissa. Jatkuvasti pidetään myös taide- 
ja käsityönäyttelyitä.

»Keskus on tärkeä ihmisille, sillä esityksemme 
ja näyttelymme ovat maksuttomia.»

Tällä hetkellä toimii useita kominkielisiä yhty-
eitä, esimerkiksi myyttejä ja pakanallista folklorea 

hyödyntävän Mihal Burdinin Zarni an (Kulta-
neito) -bändi.

Belorussovan mukaan komin kieltä ei opeteta 
kouluissa tarpeeksi. Komi on vain yksi aine muiden 
joukossa, ja yleinen opetuskieli on venäjä. Komin 
kielen viisi viikottaista opetustuntia vähennettiin 
äskettäin kolmeen. Joissain kouluissa komia ei ope-
teta alaluokkalaisille enää lainkaan. Maaseudulla 
komin opetus on hieman paremmissa kantimissa. 
Yhteensä komia opiskelee 40 000 koululaista.

Komin tasavallassa venäjä ja komi on molem-
mat määritelty virallisiksi kieliksi vuoden 1992 kie-
lilailla. Lain toteutus ei Belorussovan mukaan oi-
kein toimi. Kuolleiksi kirjaimiksi ovat jääneet esi-
merkiksi pykälät, joiden mukaan virastoissa tulisi 
saada kominkielistä palvelua. Kansallisia kouluja 
ei tasavaltaan ole perustettu.

Positiivista on se, että Komin tv-yhtiön uusi 
johtaja on uudistanut kanavia niin, että komin-
kielisiä ohjelmia näytetään 1 000 tuntia vuodessa, 
kun aiemmin komiksi ei tv:stä tullut muuta kuin 
lyhyitä uutislähetyksiä. 

»Kominkielisiä ohjelmia näytetään tosin vain 
keskipäivällä, huonoon katseluaikaan», Belorus-
sova lisää.

Etnofuturismi uudistaa taidetta

Maksokovkan vanhan metsätyökylän ympärillä 
humisee taiga, komiksi parma, jota riittää Komis-
sa Ural-vuorille asti. Kuvataiteilija Pavel Mikušev 
istuu talonsa rappusilla savuketta poltellen. Tun-
netuimpien komilaisten nykytaiteilijoiden jouk-
koon lukeutuva Mikušev käyttää maalauksissaan 

Putin on  
keskittänyt valtaa
■ Komissa sijaitsevat Euroopan suurimmat 
metsävarat, ja maaperässä on paljon öljyä, kaa-
sua ja kivihiiltä.

Taloudellinen päätäntävalta ja verot luon-
nonvarojen käytöstä ovat siirtyneet viime vuo-
sina yhä selkeämmin Komista Moskovaan. Ko-
min poliittinen autonomia hupeni, kun Venä-
jän presidentti Vladimir Putin perui aluejoh-
tajien valinnan yleisillä vaaleilla.

Syktyvkarin tiedeakatemian tutkija ja enti-
nen Komin lakivaliokunnan jäsen Aleksandr 
Popov ei pidä vallankeskitystä huonona, jos se 
on väliaikaista.

»On hyvä, että presidentti nimittää aluejoh-
tajat, sillä poliitiikka on niin korruptoitunutta. 
Jos lait pysyvät yhtenäisinä, ja tilanne paranee, 
saatamme palata demokratiaan ehkä viiden 
vuoden päästä», Popov uskoo. 

Hänen mielestään demokratia ei ylipäänsä 
sovellu köyhiin maihin, vaan vain taloudellises-
ti kehittyneisiin valtioihin. Popovkin kritisoi sil-
ti sitä, ettei paikallisduumassa ole nyt komilais-
ta edustajaa. Komilaisten vuotuinen poliittisena 
elimenä toiminut kansalliskokous on myös äs-
kettäin lakkautettu.

teemoja Komin mytologiasta. Hän on hyödyntä-
nyt myös mansien ja nenetsien myyttejä.

»Komilaisessa kulttuurissa on tärkeää vahva 
suhde luontoon ja eläimiin», Mikušev sanoo sil-
mälasejaan korjaten.

Hänen mukaansa maaseudulla on paljon van-
haa jäljellä, esimerkiksi metsästystraditiot kulke-
vat yhä sukupolvesta toiseen.

Eräässä Mikuševin maalauksessa on kuvattu 
kasvot ja kuvioita täyteen piirretyt hiukset.

»Tukka ovat kansanperinteessä viisauden lähde, 
ja se säilyy kuoleman jälkeen pisimpään. Hiuksissa 
on koodijonoja, jotka säilövät kansan informaatio-
ta», Mikušev selittää. 

Melkein Mikuševin naapurissa majailee uk-
rainalainen kuvataiteilija Jura Lisovskij, joka on 
myös kiinnostunut komilaisesta mytologiasta tai-
teen lähteenä. Yhdessä taiteilijat vaikuttavat Ko-
min etnofuturistien ryhmässä, jossa on mukana 
viisi kuvataiteilijaa ja nuori komirunoilija Nina 
Obrezkova. Komin etnofuturistit ovat esittäyty-
neet Moskovassa ja Virossa, ja näyttely on myös 
kiertänyt Komin maaseutua, jossa ihmiset pääsi-
vät heti jyvälle heidän taiteestaan. Ryhmä on jär-
jestänyt performansseja ja kouluttanut Syktyvka-
rin kansallisessa taidelukiossa.

Etnofuturismi on Venäjän suomalais-ugrilais-
ten taiteilijoiden parissa levinnyt liike. Alkunsa se 
sai Virossa 1990-luvulla. Etnofuturistit pyrkivät 
yhdistämään modernin maailmankulttuurin ai-
neksia paikalliseen ja ikiaikaiseen.

»Kansallisen perinteen esiintuominen on kriit-
tinen panokseni Nyky-Venäjän politiikkaan», 
Mikušev heittää. 

Maksokovkan 
vanha 
metsätyökylä 
sijaitsee taigan 
keskellä.
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M e t s ät  ym pä r ö i vät  Komin 
tasavallan pääkaupunkia Syktyv-
karia. Kuin viivottimella vedetyil-
lä kaduilla tempoilee vilkas liiken-

ne. Suomensukuisia komilaisia asuu kaupungeissa 
vähän, Syktyvkarissakin vain 12 prosenttia. Koko 
Venäjällä komeja asuu 420 000, heistä 260 000 Ko-
min tasavallassa. Nimikkotasavaltansa asukkaista 
komilaiset muodostavat 23 %.

Komilaisuus elää enemmän maaseudulla. Sil-
ti komin kieltä kuulee nykyään myös Syktyvkaris-
sa. Tämä on iso muutos verrattuna neuvostoaikoi-
hin, jolloin kaupungit olivat täysin venäläisiä. Pal-
jon on saanut aikaan myös 1990-luvulla voimis-
saan ollut kansallinen liike: komilaiset eivät enää 
häpeä omaa kieltään ja kulttuuriaan. Myös taiteis-
sa ammennetaan nyt omasta perinteestä.

Kominkielisen folklore-teatterin päälavastaja 
Aleksandr Peškin nojaa onttoon puuhun taus-
tallaan vanerista tehtyjä kuusia. Lavasteet liitty-
vät komediaan Noa, bia bordale(Hop, juokse he-
vosein), joka kertoo komilaisista nuorista toisen 
maailmansodan lopussa hakemassa Baltiasta sov-
hoosille hevosia. Teatteri on dramatisoinut myös 
äänitearkistoista löytynyttä perinnemateriaalia. 
Suositun teatterin esitykset ovat usein loppuun-
myytyjä.

»Näytelmissämme on yleensä aineksia komi-
laisesta mytologiasta. Pyrimme kuitenkin teke-
mään vanhasta uutta ja tuomaan teemat tuorees-
ti esiin», Peškin kertoo. Teatterin näyttelijäkunta 
on pääosin nuorta. Uusia komilaisia näytelmiä ko-
etetaan myös esittää, vaikka niitä onkin vaikea löy-
tää, kirjoittajia kun ei ole montaa. Uusien näytel-

FOLKLORESTA
te k sti  ja  kuvat  Ville Ropponen

Tahto ja into oman kulttuurin ylläpitämiseen 
on vahvaa Komin pienen kansan keskuudessa.

Komin nykytaide
hakee innoitusta 

Kuvataiteilija 
Jura Lisovskij 
nojaa taiteessaan 
komilaiseen 
mytologiaan.
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ta luokitella töitäni. Teen yksinkertaisesti eloku-
via. Muut määritelmät ovat vain akateemista jaa-
rittelua, jotka eivät kiinnosta itseäni lainkaan.»

Omien elokuviensa joukosta Wiseman ei ha-
lua nimetä suosikkiaan. »Kummallista kyllä, pi-
dän niistä kaikista», kuuluu lyhyt vastaus. Hän on 
ohjannut tähän mennessä noin 35 elokuvaa ja saa-
nut niistä lukuisia palkintoja. Helmikuun lopulla 
Wisemanille myönnetään American Society of Ci-
nematographersin arvostettu elämäntyöpalkinto. 
Ohjaaja ei itse halua väheksyä yhtäkään hänelle 
myönnetyistä kunnianosoituksista. »Niiden saa-
minen on aina mukavaa. Se on tunnustus tehdys-
tä työstä.» Palkintoja Wiseman kertoo säilyttävän-
sä huoneessa, jossa hän myös leikkaa elokuvansa. 
Tilaa löytyy kuulemma vielä uusillekin. »Hieman 
ahdasta siellä kyllä jo on», ohjaaja naurahtaa. Esi-
kuvista ja suosikkielokuvantekijöistä kysyttäessä 
Wiseman nostaa ylitse muiden ranskalaisen Mar-
cel Ophülsin, Surun ja säälin (1969) sekä Hotel 
Terminuksen (1988) ohjaajan. Tämän hetken tun-
netuimman ja menestyneimmän dokumentaristin 
Michael Mooren elokuvista hän ei sen sijaan juuri 
perusta, vaan pitää tämän näkökulmia liian itses-
tään selvinä ja johdattelevina.

Yhdysvaltalaisen elämäntavan tulkki

Massachusettsilaisen vankimielisairaalaan oloja 
kuvannut esikoiselokuva Titicut Follies (»Sillipäi-
den revyy», 1967) on kenties edelleen Wisemanin 
tunnetuin ohjaustyö. Sen esittäminen oli kiellet-
tyä joitain yksittäisiä näytöksiä lukuun ottamat-
ta aina 1990-luvun alkuun asti. Viralliseksi syyksi 
pannaan on mainittu vankien yksityisyyden louk-
kaaminen, mutta ohjaaja itse uskoo taustalta löy-
tyneen poliittista peliä. »Poliitikko, joka alkujaan 
auttoi kuvausluvan hankkimisessa ilmeisesti uskoi 
uransa olevan vaarassa, jos selviäisi hänen edesaut-
taneen elokuvan valmistumista. Hän nimittäin oli 
henkilö, joka myös oli vastuussa sen kieltämisestä 
oikeusteitse», Wiseman paljastaa. Yllättävää kyl-
lä hänellä ei ole sittemmin ollut ongelmia sensuu-
rin kanssa. Wisemanille ja hänen kuvausryhmäl-
leen ei ole ikinä tultu kertomaan, mitä saa kuvata 
ja mitä ei, ei edes silloin kun hän on käsitellyt elo-
kuvissaan Yhdysvaltojen sotalaitosta.

Wiseman on kuvannut urallaan lukuisia yhdys-
valtalaisia instituutioita (kuten sairaala, koulu, ar-
meija ja vankila) ja on onnistunut sitä kautta ker-
tomaan jotain oleellista sikäläisestä yhteiskunnas-

ta ja elämäntavasta. Hän kertoo valinneensa tä-
män aihepiirin alkujaan, koska kansalaisilla on oi-
keus olla selvillä yhteiskunnan avustusta nautti-
vien laitosten toiminnasta. Wiseman kertoo teh-
neensä koko uransa periaatteessa vain yhtä ja sa-
maa elokuvaa, sillä muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta ne ovat temaattisesti yhteneväisiä. 

Ohjaaja kertoo suhtautuneensa aina myötätun-
toisesti paitsi erilaisissa instituutioissa asioiviin, 
myös niissä työskenteleviin ihmisiin, joiden hän 
uskoo tekevän parhaansa usein hankalissa olosuh-
teissa – on kyse sitten sairaanhoitajista, psykiat-
reista, opettajista, vartijoista tai vaikka poliiseista. 
»Jos olen oppinut jotain näitä elokuvia tehdessäni, 
niin se on yleistysten tekemisen ongelmallisuus. 
On hätiköityä sanoa, että johonkin ihmisryhmään 
kuuluva henkilö toimisi aina tietyllä tavalla. Asiat 
ovat usein paljon monimutkaisempia.»

Tositelevisiotako? 

Ulkoisesti useat Wisemanin elokuvat muistutta-
vat nykypäivän villitystä, tosi-tv:tä. Esimerkiksi 
poliisin arkea käsittelevät Law & Order (1969) ja 
Domestic Violence 1–2 (2001, 2002) tuovat mie-

Viereinen sivu: Model (1980)

Yllä: Law and Order (1969)

Hospital (1970)

»En näe tarvetta luokitella töitäni.  
Teen yksinkertaisesti elokuvia.»
Frederick Wiseman
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F r e d e r i c k  Wi s e m an  (s. 1930) aloit-
ti elokuvien tekemisen 1960-luvun jälki-
puolella reilussa kolmenkymmenen vuo-
den iässä. Alkuperäiseltä koulutukseltaan 

hän on lakimies, mutta tuo ura ei tuntunut pidem-
män päälle mielekkäältä. »Aloin kyllästyä siihen 
hommaan, ja halusin tehdä jotain, mikä tuntuisi 
todella kiinnostavalta. Olin aina pitänyt elokuvis-
ta ja niinpä aloin tehdä niitä», ohjaajamestari ker-
too. Hän ei usko lakimiehen koulutuksesta olleen 
suurta etua elokuvauralleen. »Ainoa hyöty siitä on 
ollut sopimusneuvotteluissa, kun ihmiset kuvitte-
levat minun tuntevan lakipykälät, eivätkä uskalla 
huiputtaa. Itse asiassa en tiedä noista asioista pal-
joakaan. Lakia opiskellessanikin luin lähinnä ro-
maaneja», Wiseman toteaa lakonisen humoristi-
sesti, kenties samalla turhankin vaatimattomana. 

Wisemanin elokuvissa ei käytetä lainkaan ker-
tojaääntä tai taustamusiikkia tarinan tukena, ja hä-
nen on mainittu edustavan jos jonkinlaisia doku-
menttielokuvan suuntauksia, kuten cinéma vérité, 
direct cinema tai observational cinema. Wiseman 
itse on maininnut käsitteen reality fiction, jonka 
hän kuitenkin kertoo olleen lähinnä humoristi-
nen heitto, joka otettiin tosissaan. »En näe tarvet-

VÄSYMÄTÖN
havainnoitsija 

te k sti  Eero J. Hirvenoja

Dokumentaristi Frederick Wiseman tunnetaan parhaiten 
yhdysvaltalaisia instituutioita kuvaavista elokuvistaan. 
Hän ei ohjaile töissään katsojien mielipiteitä, vaan 
antaa näiden muodostaa näkemänsä pohjalta 
omat käsityksensä. Wiseman myönsi haastattelun 
Kulttuurivihkoille vieraillessaan tammikuun lopulla 
Helsingissä DocPoint-festivaaleilla. 
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T apani  Kilpe l äine n kir joit ti  ta annoin  
Yliopisto-lehdessä(11/2005) läheisestä suhteestaan 
Takashi Miiken väkivaltaelokuvaan Ichi the Kil-
ler. Tunnistin Kilpeläisen esseestä omia tapojani ku-

luttaa – nimenomaan kuluttaa – elokuvia ja muitakin taitei-
ta. Yksi Kilpeläisen yksinkertainen virke jäi erityisen voimak-
kaasti sykkimään takaraivooni: »Otan Ichi the Killeriä joka 
viikko, kuin lääkettä».

Jotkin tietyt elokuvat ja taideteokset toimivat psyykelääk-
keiden tapaan terapeuttisina apukeinoina, jotka tasoittavat 
elämän repaleista pintaa. Nämä teokset ovat yleensä, kuten 
Kilpeläisenkin tapauksessa, yllättäviä ja ne tuntuvat tarjoavan 
jonkinlaisia äärimmäisiä primaarikokemuksia. Perinteisillä 
mittareilla todettu »hyvä» elokuva on harvoin paras lääke.  
Citizen Kanea katsoo mieluusti taideteoksena, mutta lääk-
keenä minä otan Pahaa poliisia.

Abel Ferreran ohjaama Paha poliisi on siis se elokuva, jos-
sa Harvey Keitelin esittämä narkkarikyttä elää katolises-
sa kurimuksessa, häviää jatkuvasti baseball-vedonlyöntinsä, 
tanssii alasti prostituoitujen kanssa vain koskettaakseen ih-
mistä ja päätyy tietynlaisena sovituksen eleenä armahtamaan 
nunnan raiskanneet nuorukaiset. Elokuvan lopussa poliisi 
eleettömästi ammutaan autoonsa.

Joka kerta kun katson pätkän Pahaa poliisia, tunnen kuin-
ka henkinen hyvinvointini puhkeaa kukkaan. Liekö kyse 
kontrastista, jonka havaitsen oman etuoikeutetun elämäni ja 
pahan poliisin syöverin välillä, vaiko perinteisestä Aristote-
leen Runousopissaan määrittelemästä katarsiksesta: »esittä-
mällä pelkoa ja sääliä tragedia puhdistaa nämä tunteet», vai 
miten se nyt menikään. 

Samanlaisia katarttisia elementtejä koin eräänä keväise-
nä yönä, kun kuuntelin Birthday Party -yhtyeen väkivaltais-
ta, rujoa ja äärimmäisen epämiellyttävää live-levyä yrttiteetä 
siemaillen. Kun nuori ja heroiinia täyteen pumpattu Nick 
Cave karjui absurdeja murhanhimoisia rivouksiaan, täysin 
varoittamatta ja yllättäen koin jotain alkukantaista, jotain 
varsin puhdistavaa. Tämä tavallaan kuuntelukelvoton mu-

siikki antoi minulle mielettömiä voiman tunteita. Pitäisikö 
huolestua?

Olen jo pitkään ottanut Pahaa poliisia ja Birthday Partya – 
ja myös muun muassa Bob Dylanin katkeraa vanhuudentuo-
tantoa sekä Pentti Saarikosken myöhäistä assosioivaa proo-
saa – pieninä annoksina silloin kun siltä on tuntunut. Pintty-
neestä harhaluulosta, että elokuvat pitäisi katsoa ja kirjat lu-
kea kerralla kokonaan alusta loppuun olisi aika päästä eroon. 
François Truffaut’n mukaan Jean-Luc Godardillakin oli ta-
pana katsella elokuvista lähinnä viidentoista minuutin pät-
kiä. Samoin hän kuulemma toimi kirjojen kanssa aina käy-
dessään tuttaviensa luona vierailuilla: hän säntäsi isäntäväen 
kirjahyllylle ja luki läpi kirjojen ensimmäiset ja viimeiset si-
vut. Usein taide toimii paremmin pieninä annoksina. Herkäs-
sä mielentilassa kokonaisen elokuvan katsominen saattaa joh-
taa sitä paitsi yliannostukseen, josta toipuminen voi kestää 
päiviä, viikkoja tai kuukausia.

Elokuvan tuottama terapia kulminoituu sympaattisel-
la, ihastuttavalla ja ikimuistettavalla tavalla Woody Alle-
nin elokuvassa Hannah ja sisaret. Elokuvan loppupuolella 
Woodyn esittämä Mickey Sachs on ajautunut poikkeukselli-
sen voimakkaaseen uskonnollis-eksistentiaaliseen kriisiin ja 
on jo painamassa kivääriä ohimolleen. Pyssy kuitenkin luis-
kahtaa hikiseltä otsalta, ja Mickey ampuu ohi. Hätääntynee-
nä tämä juoksee kadulle, vaeltaa ja päätyy sattumalta elokuva-
teatteriin, jossa pyörii Marx-veljesten Neljä naurettavaa naa-
puria. Kaikessa naurettavuudessaan ja absurdissa nerokkuu-
dessaan Marxit saavat Mickeyn vakuuttuneeksi elämisen 
ainutkertaisuudesta – Jumalasta viis. Woody Allen, tunnettu 
psykoanalyysissa istuja, näytti meille terapiamuodon, joka oi-
keasti toimii. Woody on myös kertonut tekevänsä yhden elo-
kuvan joka vuosi vain itsensä vuoksi, terapiaksi.

Kun sinua, hyvä lukija, ahdistaa, suosittelen ensi hätään 
Woody Allenia, Marx-veljeksiä ja Pahaa poliisia. Ennen pit-
kää sinun on kuitenkin löydettävä juuri itsellesi sopiva lääki-
tys – koostui se sitten Mozartista, Dostojevskista tai Tom 
Waitsista. 

kolumni Turkka Ylinen

Muista ottaa
LÄÄKKEESI
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Wiseman Kai Huotarin 

haastateltavana DocPointissa.

Kuva: Nuppu Linnavuori

Ohjaaja ei usko kameran läsnäolon vaikuttavan 
ihmisten käyttäytymiseen.

Domestic Violence (2001)

leen Suomessakin esitetyn tv–sarjan Lain nimes-
sä (Cops). Wiseman kertoo tuntevansa koko ilmiö-
tä hyvin huonosti, ja ilmoittaa seuranneensa to-
si-tv:tä joskus »noin pari minuuttia». »En kuiten-
kaan usko, että elokuvillani on mitään tekemistä 
tämän niin sanotun tositelevision kanssa, sillä sii-
nä tapahtumat ovat tietääkseni aina keinotekoisia 
ja lavastettuja», hän arvioi. 

Wiseman ei osaa kertoa selvää syytä siihen, 
miksi niin hänen elokuvissaan kuin tositelevisio-
formaatin sarjoissa ihmiset usein suostuvat kerto-
maan kameralle niin avoimesti henkilökohtaisista 
asioistaan. »Monet tuntuvat vain olevan imarrel-
tuja, jos heitä kuvataan tai heidän ääntään nauhoi-
tetaan. Oman kokemukseni mukaan 99,9 % ihmi-
sistä ei vastusta kuvaamistaan. Itselleni elokuvan-
tekijänä tämä on tietenkin positiivinen asia.» Hän 
epäilee, että kyse saattaa olla myös siitä, että ihmi-
set haluavat viettää vähintään ne kuuluisat 15 mi-
nuuttia julkisuuden valokeilassa. 

Ohjaaja ei usko kameran läsnäolon juuri lain-
kaan vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen. 
»Nähdäkseni useimmilla ei ole kykyä käyttäytyä 
yhtäkkiä eri tavalla kuin normaalisti. Muussa tapa-
uksessa maailmassa olisikin nykyistä paljon enem-
män hienoja näyttelijöitä», Wiseman arvioi. Hä-
nen mielestään tilanne ei olisi mainittavasti eri-
lainen verrattuna siihen, jos hän kuvaisi tapah-
tumia salaa. »Sitä paitsi se ei olisi reilua ihmisiä 
kohtaan.» Keskustelua kameran objektivisuudesta 
tai subjektiivisuudesta Wiseman pitää melkeinpä 
naurettavana. »Kysehän on aina valinnoista ja nä-
kökulmista», hän kuittaa nopeasti, kuin koko ai-
heeseen kyllästyneenä. 

Elokuvan tekemisen filosofia  
ja sen vaikutukset

Wisemanille elokuvien ohjaaminen tarkoittaa 
käytännössä aiheen valintaa, päätöksien tekemis-
tä kuvauspaikasta ja -kohteesta, ja lopuksi kuva-
tun materiaalin leikkaamista valmiiksi elokuvak-
si. Mitään käsikirjoitusta hänellä ei kuvauksissa 
ole käytössään, sillä »koskaan ei voi tietää etukä-
teen mitä tulee tapahtumaan». Wisemanin mie-
lestä dokumenttielokuvan »käsikirjoituksen» tu-
lisi syntyä vasta leikkausvaiheessa, eli päinvas-
toin kuin fiktioelokuvaa tehtäessä. Viime maini-
tusta hänellä on jonkin verran omaakin kokemus-
ta, sillä hän on ohjannut myös kaksi fiktioelokuvaa 
(Serephita´s Diary, 1980, ja La Dernière Lettre / 
The Last Letter, 2002). Leikkauksen rytmiin Wise-

man kertoo kiinnittäneensä koko uransa ajan eri-
tyistä huomiota ja korostaa valmiin elokuvan lo-
pulta hahmottuvan nimenomaan kerronnan ryt-
mittämisen kautta. Yhtä Wiseman-elokuvaa var-
ten kuvataan runsaasti materiaalia, yleensä jopa 
kolmekymmentä kertaa enemmän kuin mitä lo-
pulta käytetään. 

Ohjaajana hän ei tunnustaudu diktaattoriksi, 
vaan korostaa ryhmätyön merkitystä. Hänen mie-
lestään erityisesti ohjaajan ja kuvaajan välisen yh-
teistyö täytyy olla sujuvaa. Itse hän kertoo kuiten-
kin tekevänsä kaikki lopulliset päätökset elokuvien 
suhteen, sillä »jonkunhan ne täytyy tehdä». 

Wisemanin elokuvat kuvataan edelleen 16 mil-
limetrin filmille, kuten on tehty alusta asti. Ohjaa-
ja kertoo tottuneensa siihen ja vanhaan leikkaus-
pöytäänsä vuosikymmenten saatossa, eikä aio luo-
pua pinttyneistä tavoistaan noin vain. »Olen ko-
keillut muitakin tapoja, kuten elokuvien digitaalis-
ta leikkaamista, mutta ne eivät tunnu omasta mie-
lestä oikeilta», Wiseman tilittää. 

Entä sitten elokuvantekijöiden ja ylipäätänsä 
taitelijoiden mahdollisuus vaikuttaa yhteiskun-
nan asioihin? Vaikka Titicut Follies vaikutti aina-
kin välillisesti vankien olojen paranemiseen elo-
kuvan kuvaamassa vankimielisairaalassa, kenties 
vähitellen vastaavien laitosten toimintatapoihin 
muuallakin Yhdysvalloissa, Wiseman on kyyni-
nen asian suhteen. »En tiedä ainuttakaan eloku-
vaa, joka olisi muuttanut yhtään mitään», kuu-
luu hänen napakka vastauksensa. Maailmankat-
somukseltaan Wiseman ei katso kuitenkaan ole-
vansa pessimisti sen enempää kuin optimistikaan, 
vaan realisti. 

Eläkepäivät saavat vielä odottaa

Frederick Wiseman viettää 75 ikävuodestaan huo-
limatta edelleen kiireistä elämää. Hänen viimei-
simmissä elokuvassaan The Garden (2004) ai-
heena on New Yorkin tarunhohtoinen Madison 
Square Garden, jota ohjaaja kuvailee yhdysval-
talaisen populaarikulttuurin keskittymäksi ja il-
mentymäksi urheilutapahtumineen, rock-kon-
sertteineen, teatteriesityksineen ja lukuisine mui-
ne tapahtumineen. Tällä hetkellä tekeillä olevassa 
elokuvassa on keskiössä idaholainen lakia säätävä 
elin. Elokuvien lisäksi Wiseman on alkanut viime 
vuosina ohjata myös näytelmiä, ja hän matkuste-
lee vuosittain ympäri maailmaa eri filmifestivaali-
en kunniavieraana. Hän sanoo mielellään kerto-
vansa elokuvistaan niistä kiinnostuneille ihmisil-

le, eikä edes toimittajien esittämiin samoihin kysy-
myksiin vastaaminen kerta toisensa jälkeen kuu-
lemma kyllästytä.

Vapaa-ajan harrastuksillekin jää kumma kyllä 
aikaa. »Hiihdän ja kävelen mielelläni ja luen pal-
jon. Elokuvissa en käy kovinkaan usein», Wiseman 
valottaa yksityiselämäänsä. Omia elokuviaan hän 
paljastaa katsovansa vain hyvin harvoin sen jäl-
keen kun ne ovat valmiita. »Yleensä minulla on 
kuitenkin taipumus muistaa kaikkien elokuvieni 
kohtaukset, ja jopa niissä puhuttu dialogi varsin 
hyvin.» Tämän hän uskoo johtuvan siitä, että leik-
kausprosessin aikana elokuvat tulevat niin perin 
pohjin tutuiksi, että jokainen pieni yksityiskohta-
kin säilyy mielessä pitkään. 

Oloneuvokseksi Wisemanilla ei ole aikomusta 
vetäytyä vielä aivan lähitulevaisuudessa. »Nautin 
elokuvien tekemisestä ja aion tehdä niitä niin kauan 
kuin vain olen siihen fyysisesti kykeneväinen.» 
Hänen energiastaan ja leppoisesta olemuksestaan 
päätellen katsojat voivat hyvinkin saada nauttia 
miehen tulevista töistä vielä hyvän tovin.  
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Louis Cypher on yksi Sirkus Mundus Absurduksen roolihahmoista.

C i r c u s  M u n d u s  A b s u r d u s  
(CMA), kuusi vuotta Suomea ja Eu-
rooppaa kiertänyt kuuden hengen per-
formanssiryhmä, tekee nimensä mu-

kaisia esityksiä. Maailma muuttuu lavalla hulluksi 
sirkukseksi, jossa tatuoidut, lävistetyt harlekiini-
hahmot ja Stephen Kingin painajaisunesta put-
kahtaneet klovnit ottavat toisistaan mittaa välil-
lä vatsanpohjaakin kääntävillä tempuilla. Samal-
la kulkee eteenpäin tarina helvettiin tuomitus-
ta klovniryhmästä ja suuruudenhullusta sirkusti-
rehtööristä.

Tätä voi sanoa tuttavallisesti vaikka friikkisir-
kukseksi.

»Parhaimmillaan keikkayleisö on ollut aika lail-
la haltioissaan. Pyörtymisiä tapahtuu yleisön jou-
kossa silloin tällöin», CMA:n Chino-klovni Visa 
Knuuttila tiivistää. Tarkoitus on herättää tuntei-
ta. »Pahinta olisi kai, jos esitys ei provosoisi min-
käänlaista reaktiota.»

Knuuttila on koulutukseltaan kuvataiteilija ja 
vastaa pitkälti Mundus Absurduksen visuaalises-
ta ilmeestä sekä roolihahmojen ja esitysten käsi-
kirjoitusten kehittelystä. Kokonaisuus muotoutuu 
ryhmän yhteistyönä.

Taidekoulusta alkunsa saaneen CMA:n nykyis-
ten jäsenten taustat ovat kirjavat. Mukana on esi-
merkiksi lävistysstudion omistaja, viittomakielen-
tulkki ja pornotähti. Kokoonpano muuttui etenkin 
alkutaipaleella moneen otteeseen, ja perustamis-
ajoista lähtien mukana ollut Knuuttilakin on iske-
nyt kertaalleen hanskat tiskiin – mutta palannut. 

»Tällä hetkellä tuntuu, että ryhmä toimii.»

Hurttia huumoria

Mundus Absurdus on omintakeinen yhdistelmä 
perinteisen sirkuksen taituruutta vaativaa jonglee-
rausta, visuaalista tulishow’ta sekä monien mieles-
tä ällötyssarjaan kuuluvia sideshow-temppuja: lä-
vistyksiä, lihakoukuissa roikkumista ja lasinsiruil-
la kävelyä.

Sideshow’n tyylilajiin kuuluu, että temppujen 
kuvottavuutta ja shokkiarvoa korostetaan dra-
maattisilla kuulutuksilla ja tuomiopäivää enteile-
vällä musiikilla. Mundus Absurdus kulkee kuiten-
kin eri suuntaan. Mukana on aimo annos teatte-

Kaikki stuntit tehdään oikeasti ihan 
ihmisten nenän alla.

Circus Mundus Absurdus yhdistelee esityksessään 
elementtejä perinteisestä sirkuksesta, friikeillä ällistyttävästä 
sideshow-perinteestä ja sirkuksen uudesta aallosta. 

CIRCUS MUNDUS ABSURDUS 

te k sti  Teppo Moisio

viihdyttää ja venyttää rajoja

ria, ja rajutkin temput tehdään ikuinen klovnivirne 
naamalla. Musiikki toki raikaa, mutta perinteistä 
sirkusääniraitaa ei keikoilla kuule.

»Tarkoitus ei ole niinkään kauhistuttaa, vaan 
viihdyttää tavalla, joka pistäisi jotain liikkeelle 
päässä tai ainakin vatsanpohjassa», Visa Knuut-
tila selittää.

Kipuun ja etenkin fakiireilta peräisin oleviin 
temppuihin liitetään usein mielikuvia rituaalisuu-
desta ja uskonnollisuudesta. Kipuhan on monis-
sa kulttuureissa tie syvempään elämän ymmärryk-
seen, portti pyhään. Samoja ajatuksia nousee esiin 
toisinaan myös lävistyskulttuurista puhuttaessa.

Knuuttila pudistelee päätään. »Olisi jotenkin 

hölmöä väittää, että esityksiin liittyy jotain yli-
maallisen henkistä, koska ei se sitä kenelläkään 
meistä oikeasti ole. Pikemminkin hommaan liit-
tyy hurttia huumoria senkin edestä.»

Tuotteistettu ihmiskeho

Jos kerran tarkoitus ei ole henkistyttää ihmisiä, 
mutta jotain pitäisi saada liikkeelle, niin mistä sit-
ten on kyse?

»Kyse on tiettyyn totaalisuuteen pyrkivästä tai-
teellisesta viihteestä tai viihteellisestä taiteesta, 
kuinka vain», Knuuttila pohtii. »Ihmiset tuntuvat 
saavan esityksistämme jotain irti varsin monen-
laisilla tasoilla – joihinkin vetoavat rankanpuolei-
set fyysiset temput, joihinkin veikeä lavaesiinty-
minen, tatuoidut äijänköriläät tai miehinen itse-
ironia.»

Knuuttilan mukaan juuri erilaisten elementtien 
yhdistely erottaa Mundus Absurduksen muista: 
»Samalla kun lavalla on käynnissä eräänlainen te-
atteriesitys roolihahmoineen, kaikki stuntit teh-
dään kuitenkin oikeasti siinä ihan ihmisten nenän 
alla. Kaikenlaisten ‘esitysten’ katsomiseen ehdol-
listunut ihmispääparka menee pyörälle, kun yht-
äkkiä kyseessä ei olekaan pelkkä show.»

Mundus Absurduksen keikat kyllä provosoi-
vat tulkintoihin. »Pari vuotta sitten Tampereel-
la opettaneen saksalaisen taideopettajan mielestä 
CMA on väistämättä poliittista Suomen kaltaises-
sa maassa, jossa kaikki on niin pelottavalla taval-
la järjestyksessä.»

Knuuttilan mukaan Mundus Absurduksella ei 
kuitenkaan ole käsitteellistä sanomaa, vaan viesti 
on pikemminkin ruumiillinen ja vahvasti aisteihin 
vetoava. »Taidettahan tehdään usein aiheista, joita 
ei käy käsitteleminen sanallisesti. Itselleni kävi jo 
aikaisessa vaiheessa selväksi, ettei CMA:n esityk-
siin tarvita puhetta lainkaan.»

»Jos voisi totuttuja ihmiskehon katsomisen ja 
käyttämisen tapoja kyseenalaistamalla laajentaa 
edes jonkun ihmisen maailmankuvaa, niin olisi-
han se mukavaa. Ihmiskehohan on nyt valtavan 
tuotteistettu, pienestä pitäen me opimme, mikä on 
oikein ja sopivaa. Ihmiskehon todelliset rajat ovat 
kuitenkin jossain muualla kuin mihin ne on kult-
tuurissa merkitty.» 
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K ult tuurivihkot suke lta a  seuraavilla si-
vuilla sirkuksen ja tulitaiteen maailmoihin. Haastat-
telemamme tuliryhmä Etnan ohjaaja Nina Wathén 
ehdottaa (sivut 24–25), että tulitaide voisi nykypäi-

vänä täyttää leiritulien tehtävän ja koota ihmiset ulos hiljen-
tymään kaupunkien sydämessäkin. »Tuli on elävä element-
ti, joka mahdollistaa hetken toisessa maailmassa. Parhaim-
millaan tuliesitys voisi puhdistaa ja rentouttaa toviksi. Tämä 
voi kuulostaa suureelliselta, mutta se voisi olla tavoite», Wat-
hén sanoo.

Päämäärien kuuluukin olla suureellisia, eivätkä Wathénin 
ajatukset edes ole kovin epärealistisia. Jokainen takkatuleen 
tai nuotioon tuijottanut tietää, miten meditatiivista valkean 
katsominen voi olla. Jokin viime aikoina velloneessa sirkus-
buumissakin kertoo, että ihmisillä on tarve uppoutua itsel-
leen vieraisiin maailmoihin, sillä juuri niitähän sirkus tarjo-
aa. Esittävien taiteiden ääreen kokoontuminen palvelee myös 
sosiaalisia tarpeita. Yleisö kokee yhteenkuuluvuutta, yhteisiä 
ja eriäviä reaktioita. Esiintyjät saavat palautteen välittömästi 
ja tunnelma on helposti aistittavissa. Sekä elämyksen tarjoaja 
että vastaanottaja vaikuttavat toisiinsa.

Viime aikoina on vietetty monen esiintyvän ryhmän syn-
tymäpäiviä. Sorin sirkus täytti 20 vuotta. Tanssiteatteri Hur-
ja Ruuth saa 25-vuotisjuhlansa kunniaksi näyttelyn Teatte-
rimuseoon, ja Like julkaisee ryhmälle oman kirjan. Televi-
sio tarjoaa sirkusten esitystaltioita ja poikkeuksellisen laadu-
kasta sirkusaiheista draamaa. Pieniä sirkuskouluja ja -ryhmiä 
on enemmän kuin äkkiseltään uskoisikaan. Sirkusfestivaale-
ja ja -tapahtumia järjestetään suhteellisen tiuhaan. Viimeisin 

ggg

EI KARATA

Sirkukseen 

oli Ruska-festivaali tammikuussa Tampereella. Siellä esiin-
tyi muun muassa Sirkus Mundus Absurdus, tässäkin lehdessä 
(sivulla 21) käsiteltävä friikkisirkusryhmä.

Sirkus ei ole pysynyt entisellään. Uusi sirkus on tuonut mu-
kanaan ainakin yhden selvän muutoksen: viihteen sijaan sir-
kus käsitetään yhä useammin taiteeksi. Alkuperäinen käsityk-
seni sirkuksen luonteesta pelkästään ällistyksien ja elämysten 
voimin toimivasta taiteen lajista horjui tämän teemakokonai-
suuden koostamisen myötä. Uusi sirkus voi tarjota uusia nä-
kökulmia todellisuuteen ja ihmisyyteen. Syntyyköhän pian 
kantaaottavaa sirkustakin? Vasemmistolaisessa sirkuksessa 
rikkaat voisivat olla pellejä.

Sirkuksen vakiintuminen ja taiteeksi luokitteleminen aut-
taa sitä saamaan taloudellista tukea. Esimerkiksi tuliryhmät 
eivät marginaalisen lajin harjoittajina kostu kulttuurin tuis-
ta paljoakaan. »Jos olisi olemassa esimerkiksi ›tulinomin› tit-
teli, suhtautuminen olisi varmaan erilaista», Wathén toteaa 
taiteilijan roolin epämääräisyydestä. Paikkansa lunastamis-
ta odotellessa tuliryhmät kuitenkin harjoittelevat ahkeras-
ti ja innolla.

Taiteilijoiden työmäärä kaipaa tunnustusta. Sirkukseen ei 
enää karata niin kuin lehdessämme esitellyn P.T. Barnumin 
aikoihin, jolloin ihmeeksi saattoi riittää mojova patti väärässä 
paikassa. Sirkuskouluihin pyritään, ja niissä vuodatetaan hi-
keä ja kyyneleitä. Kokeneinkaan jonglööri ei saa palloja pysy-
mään iän ikuisesti ilmassa. Jos saisi, emme me osaisi ällistyä-
kään hänen taidoistaan. 

Heidi Laine
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pynarulla ja poltetaan tulipatsaita, jotka ovat usein 
erilaisista kummallisista esineistä rakennettuja här-
veleitä. Myös ilotulitteita on nähty esityksissä.

Suomessa valtaosa tuliryhmiin kuuluvista on 
nuoria aikuisia, jotka suhtautuvat tulitemppui-
luun kuten mihin tahansa harrastukseen. Aktiivi-
sia, keikoilla käyviä tuliryhmiä on enemmän kuin 
yhden käden sormille, ja satunnaisesti tulta omak-
si huvikseen pyörittävien määrä kulkee sadoissa. 
Tulitaiteilu on läheistä sukua puistoissa kesäisin 
harrastettaville puistoleikeille, kuten jongleerauk-
selle ja diabolo-hyrrän pyörittämiselle. Osa ryh-
mistä on pysynyt harrastelutoiminnassa, toiset 
ovat kehittyneet ammattitaitoisiksi tekijöiksi, joi-
ta on kutsuttu esiintymään ulkomaille asti.

Tulikansalla on liverytmit

»Meillä on pitkäaikainen unelma, että kaikki pa-
laa», sanoo Tulikansan Petri Saunio ja hymyilee. 
Tulikansa erottui Helsingissä järjestettävässä Va-
lon Voimat -kaupunkitapahtumassa muista ryh-
mistä tulen määrällä. Siinä missä muut ryhmät 
pitivät tulen pitkälti käsissään, Tulikansa täytti 
sillä koko näyttämön. Teräsvilla paloi tulileluis-
sa jättiläismäisten tähtisädetikkujen tavoin, hätä-
soihdut levittivät punaisen kajon koko puistoon 
ja ilotulitteet poksahtelivat. Lopuksi poltettiin 
taustalla seissyt lavasteen näköinen hökkeli.

»Täytyy keksiä uusia juttuja, ettei kyllästy», se-
littää Saunio. Suomen vanhin tuliryhmä on ollut 
olemassa vuodesta 1998 lähtien, enkä saa lypsettyä 
Sauniosta enkä Tulikansan toisesta pitkäaikaises-
ta jäsenestä, Jonas Runebergistä, mitään konk-
reettista ryhmän syntyvaiheista. »Ajauduttiin yh-
teen», »saatiin vaikutteita ulkomailta ja bilekuvi-
oista» ja »leikittiin puistoissa». Runeberg kertoo, 

ettei ollut ensimmäisten joukossa ajautumassa, 
vaan löysi tulitemput Lahden sirkuskoulussa tut-
tavan kautta.

Tulikansan keikkahistoria on vakuuttava. Mie-
het luettelevat pitkän listan maita, joissa on käy-
ty. Keikkoja on kolmisenkymmentä vuodessa. 
Pyörittäjiä on kaksitoista. Tulikansalle erityisik-
si piirteiksi Saunio ja Runeberg mainitsevat »li-
verytmit». »Ilta-Sanomat tituleerasi meidät Tai-
teiden yön 1999 esityksessä Tulikansa-yhtyeeksi, 
mikä oli itse asiassa aika sopivasti sanottu.» Tuli-
kansalla on keikoillaan elävää musiikkia. Soittajat 
ovat omasta ryhmästä, ja rooleja tulenpyörityksen 
ja soittamisen kesken vaihdellaan. Hyvä tapa eh-
käistä soittajien taustalle jääminen on laittaa soit-
timetkin tuleen.

Osaisivatkohan konkarit auttaa minua termis-
tön kanssa? Onko tämä nyt tulisirkusta, -taidet-
ta, -tanssia, -teatteria, -pyörittelyä, -performans-
sia vai mitä? »Ihan sama», Saunio kuittaa, »olen 
joskus käyttänyt termiä tanssimusiikkiteatterisir-
kus.» Siis mikä? »Tanssimusiikkiteatterisirkus.» 
Eihän koko sanassa ole tulta ollenkaan. »Ei tarvi 
olla tulta, jos tekee vaikka päivällä puistossa.» 

Polte puhaltaa yhteen tuleen

»Näin Tulennielijä-elokuvan. Sitten tuli kokeil-
tua jossain puistossa poita. Kun näin yliopistoka-
lenterissa ilmoituksen, päässä kuului naks», ku-
vailee Helsingin yliopistossa opiskeleva Aino von 
Boehm tuliharrastuksensa alkusysäystä. Helsin-
gin ylioppilaskunnan alaisuudessa toimiva Polte 
on yksi pääkaupunkiseudun neljästä tuliryhmäs-
tä. Polte syntyi keväällä 2001, kun Suomen ensim-
mäinen tuliryhmä, kolme vuotta aiemmin kasaan-
tunut Tulikansa, järjesti yliopistolaisille työpajan.

Helsinkiläinen Tulikansa ei tyydy vain 

pyörittelemään keppejä, vaan sytyttelee 

suurempiakin tulia.

Poltteen Jaakko harjoittelee.

»Meillä on pitkäaikainen unelma, että kaikki palaa.»
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P al avia ke ppe jä  ja  ketjuja  pyö-
rittelevät puistonkävijät ovat pysäyttä-
neet usean koiranulkoiluttajan iltapime-
ällä. Sellaisista tuliryhmistä kuin Tulikan-

sa, Etna, Polte, Flamma, Glow tai Liekki on päässyt 
nauttimaan myös erilaisissa tapahtumissa ja juh-
lissa. Tuli on viihdyttävä elementti: se on kaunista 
mutta vaarallista.

Tulitaiteen kehittymiseen ovat vaikuttaneet 
keskieurooppalainen katukulttuuri ja sirkuspe-
rinne. Elementtejä löytyy kauempaakin: poit, ket-
jujen päähän kiinnitetyt pallot, ovat kotoisin Uu-
den-Seelannin maoreilta, jotka pyörittelivät niitä 
parantaakseen käsivoimiaan ja koordinaatiokyky-
ään. Siitä, milloin poit on ensimmäisen kerran sy-
tytetty tuleen, ei ole tietoa. Yhtälailla vaikutteita 
lienee saatu aasialaisesta sirkuksesta.

Suomalaisten tuliryhmien esityksissä yhdistyy 
vaikutteita sirkuksesta, teatterista, tanssista ja per-
formanssista. Perinteisimpiin välineisiin kuuluvat 
keppien ja poiden lisäksi soihdut ja devil stickit, 
kahden käsikepin varassa pyöriteltävät irtokepit. 
Tulta syöstään ja niellään. Tuliryhmät eivät kuiten-
kaan tunnu vielä kangistuneen kaavoihinsa, vaan 
uutta keksitään koko ajan. Hypitään tulisella hyp-

LIEKKIEN

te k st i Heidi Laine | kuvat  Teppo Moisio / Creative Commons

Tulitaide hakee paikkaansa esittävien 
taiteiden joukosta. Lieskoille on lämmennyt 
joukko suomalaisia tekijöitä. 

leikittäjät
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Tulikansa esiintyi 

joulukuussa 2005 Helsingin 

Torkkelinmäellä.

Antti Suniala, Järvenpää/Turku,  
http://antti.rubberheart.com

Etna, Helsinki, http://go.to/etna

Flamma, Tampere,  
www.mungomedia.fi/flamma

Glow, Järvenpää/Helsinki,  
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Liekki, Jyväskylä

Polte, Helsinki,  
http://www.tuliryhmapolte.net

The Amazing Rubberheart Duo, 
Helsinki/Turku,  
http://www.rubberheart.com

Tulikansa, Helsinki,  
http://www.tulikansa.com

puskaradiossa.
»Ensimmäisen esityksen suunnittelu oli minul-

le vision toteuttamista. Halusin muodostaa tulinä-
kymiä.» Wathénin näkemykset herättivät ryhmä-
läisissä aluksi ristiriitaa: pääosassa eivät olleetkaan 
esiintyjät ja heidän hienot temppunsa, vaan pää-
määränä oli tuoda esille visio. Esiintyjät olivat al-
kuaikoina ymmällään ennen kuin saivat mahdolli-
suuden nähdä kokonaisuuden ulkopuolisen silmin 
vaikkapa videolta. Sittemmin taitoja on kokeiltu 
monenlaisissa esityksissä.

Etna on tehnyt yhteistyötä muun muassa Rinne-
radion kanssa, jonka studiossa on istuttu innostu-
neena tahdittamassa musiikkia tuliesitykseen sopi-
vaksi. Vakio-ohjelmiston lisäksi Etna kursii esityk-
siä tilauskeikoille. Joskus ne lähentelevät tilataidet-
ta. »Helsingin kaupungin rakennusvirastolle teim-
me joskus esityksen, jossa oli työläistematiikka. Se 
oli aika jännä, ja vain ainutkertainen.» »Heilumis-
keikoille» Etna ei enää halua lähteä. Ryhmä on näh-
nyt paljon vaivaa taiteellisten kokonaisuuden työs-
tämisessä, ja se haluaa näyttää osaamisensa.

Wathén luettelee tällä hetkellä kuusihenkisen Et-
nan ominaispiirteiksi jämptin suunnitelmallisuu-
den ja naisvaltaisuuden. Etnan esiintyjistä valtaosa 
on naisia, mikä väistämättä näkyy kokonaisuudes-
sakin tietynlaisena kehonkielenä ja vireenä. 

Monenlaisia toteutuksia vähällä rahalla

Eikö tulikansalaisia ole ärsyttänyt, että heidän jäl-
keensä on perustettu niin monta tuliryhmää? »No 
ehkä vähän aluksi, mutta nykyään muita on ki-
va katsoa», sanoo Runeberg. Saunio haaveilee ta-
pahtumista, jotka kokoaisivat useampia tuliryhmiä 
saman yleisön eteen. Niihin kaivataan vain rahoi-
tusta. Isommat tapahtumat lisäisivät pienien ryh-

mien mahdollisuuksia. »Valon Voimat on iso teki-
jä. Se on tällä hetkellä ainoa tapahtuma, johon sat-
sataan», kertoo Saunio kaupungin rahoittamas-
ta helsinkiläistapahtumasta. »Me ei tiedetä muu-
ta maailmasta, joten muita ryhmiä vois tuoda tän-
ne enemmän», hän sanoo ja viittaa tuliharrastuk-
sen Helsinki-keskeisyyteen. »Esimerkiksi tampere-
laisen Flamman esitys Valon Voimissa oli totaalises-
ti erilainen.»Saunio mainitsee myös yhteiskiertueet 
haaveekseen.

Poltteen Boehm myöntää, että osa tuliharras-
tuksen lumosta liittyy sen harvinaisuuteen. Toi-
saalta hän allekirjoittaa näkemyksen tuliryhmi-
en erilaisuudesta. Huomio on toistunut jokaises-
sa tämän jutun haastattelussa. Holsti näkee, että 
tuliryhmiä on liian vähän niin kauan kuin joku 
haluaa ryhmän eikä sitä ole. Kaikki eivät kuiten-
kaan kaipaa ryhmää, vaan monelle riittää puisto-
hengailun lomassa pyörittäminen. Ammattilaisia 
ei Suomessa ole montaakaan: Antti Suniala on 
tietääkseen ainoa ammattilainen ja ainut, joka te-
kee tulia sirkuksen lähtökohdista. Lisäksi tulta nä-
kee yhtenä elementtinä erilaisten esiintyvien ryh-
mien esityksissä.

Wathén puhuu kaikkien tuliryhmien puoles-
ta surressaan tulitaiteen marginaaliasemaa. »Sir-
kus on vasta saamassa jalansijaa Suomessa, ja 
me olemme jossakin epämääräisessä lokerossa 
sen alaisuudessa.» Vakiintumaton asema vaikut-
taa tukien suuruuteen. Tällä hetkellä tuliryhmät 
kustantavat toimintansa pitkälti omasta pussista. 
»Rakennusmies ei suostuisi maksamaan materiaa-
leja ensin omasta pussistaan, jos tekee taloa jolle-
kulle toiselle», Wathén vertaa. Taiteilijalle täyspäi-
väiseksi ammattilaiseksi ryhtyminen ei ole kannat-
tavaa hommaa. »Se vaatii erityistä uskoa ja moti-
voituneisuutta omaan asiaansa.» 

Suomalaisia 
tuliryhmiä  
ja -taiteilijoita

■ Kaupunkitapahtuma Valon Voimien kotisivut: 
http://www.valonvoimat.org
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☞ Leo Holsti liittyi Poltteen joukkoihin hiukan 
Boehmin jälkeen, ja nyt he ovat Poltteen aktiivi-
sia jäseniä. Säännöllisesti Poltteen toiminnassa on 
mukana kymmenkunta ihmistä, mutta seuran hel-
moissa piilottelee harrastajia aktiivien lisäksi kym-
menen tai viisitoista.

Polte keikkailee paljon. Viime vuonna esityksiä 
oli yli 40, Boehm ja Holsti arvioivat. »Parhaimmil-
laan niitä on kolme illassa», Holsti kertoo. »Me 
olemme olleet vähän huonoja sanomaan ei, mutta 
nyt sitäkin on harjoiteltu», Boehm nauraa. 

Vuoden 2005 pääesitys oli Namárie, jota Pol-
te esitti esimerkiksi Billnäsin etnofestivaaleil-
la, Helsingin Taiteiden yössä ja Valon Voimissa, 
joulukuisessa taidekimarassa Kalliossa. Poltelai-
set ovat naureskelleet, että Namárie on tulimaail-
man kesäteatteria. Määritelmä on osuva. Liekki-
en loimeessa onnistutaan välittämään tarina, jos-
sa tyttö ja poika rakastuvat. Rakkauden tielle tulee 
kuitenkin kateellinen kolmas pyörä, ja taistelun 
tuiskeessa tyttö kuolee. Rakastunut poika tappaa 
itsensä omaan tuleensa. Hahmot ja musiikki am-
mentavat kansanperinteestä.

»Pyrimme nykyisellään korostamaan esityk-
sen kokonaisvaltaisuutta. Haluamme luoda tun-

nelman ja ottaa huomioon katsojan näkökulman. 
Oma temppuilu ja kikkailu on nyt jäänyt vähem-
mälle», Poltteen kaksikko kuvaa ryhmän ominais-
piirteitä. Lisäksi kehuja saa ryhmän kyky pelata yh-
teen. Sen myös Namárie osoittaa: yhdeksän hen-
gen koreografia vaatii kultakin esiintyjältä roolinsa 
omaksumista. Sooloiluun ei ole varaa. »Minimaali-
silla ratkaisuilla voi saada näyttäviä asioita aikaan», 
summaa Boehm kokonaisuuden synnyn.

Etna toteuttaa taiteellisia visioita

Etnalla on muista tuliryhmistä poiketen ryhmän 
ulkopuolinen tuottaja ja koreografi-ohjaaja. Mii-
mikko Nina Wathén on suunnitellut esitykset ja 
harjoituttanut etnalaisia perustamisvuodesta 2000 
lähtien. Opiskellessaan 1980-luvulla Barcelonassa 
Wathén tutustui katuteatteriin ja alkoi tehdä si-
tä itse. 1990-luvulla hän alkoi ohjata katuteatte-
ria, ajautui tuottajaksi kaupunkitapahtuma Valon 
Voimiin ja osallistui muun muassa Sirkus Cirkörin 
tuotantoon. Hän näki Tulikansan esityksiä, ja tuli 
alkoi kiehtoa. Omasta katuteatteriryhmästä löytyi 
tulenpyörittäjä, jonka kanssa idea oman tuliryh-
män perustamisesta syntyi. Sana kiiri eteenpäin 

Tuliryhmät 
tarvitsevat 
tapahtumia, 
joissa ne 
pääsisivät 
paremmin esille.

Aino von Boehm lämmittelee Poltteen harjoituksissa.
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L ukion jälke e n opiske lin  vuoden 
Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-
sen sirkustaiteen linjalla. Luokallani oli 12 
sirkustaiteesta innostunutta, joista jotkut 

tekivät sirkuksesta itselleen jopa ammatin. Toi-
sille aika sirkuskoulussa oli vain hassu välivuosi, 
ehkä nuorena aloitetun harrastuksen jatke, jonka 
jälkeen päädyttiin opiskelemaan tradenomiksi tai 
toimittajaksi. Jotkut astuivat esittävän taiteen ken-
tällä reviirirajan yli, elleivät siellä jo ennestään ol-
leet: yhdestä tuli teatteri-ilmaisun ohjaaja ja toi-
nen valmistui Englannissa tanssijaksi. Minä pää-
dyin yliopistoon, vähemmän ruumiillisen kulttuu-
rin pariin. Sirkusopinnot lienevät olleet kuitenkin 
kaikille eduksi, jos ei suoraan omassa tulevaisuu-
dentyössä hyödynnettäviksi, niin ainakin koordi-
naatiokyvyn, tasapainon, yleiskunnon ja yleisen 
(hullun)rohkeuden kannalta.

Sirkuksen ammattilaisia on Suomessa yhä 
enemmän, vaikka monet taitavimmista karkaa-
vatkin ulkomaille. Ammattilaisten täydennyskou-
lutus puuttuu Suomesta kokonaan, ja huippuoppia 
on parasta lähteä hakemaan Euroopasta tai Kana-
dasta. Nuori ala on saanut kuitenkin paljon myö-
tätuulta kotimaassa: Cirko – Uuden Sirkuksen 
Keskus perustettiin vuonna 2002 kokoamaan yh-
teen uuden sirkuksen ryhmien ja taiteilijoiden voi-
mavaroja sekä edistämään uuden sirkuksen ase-
maa. Syksyllä 2005 sirkuslaiset hyväksyttiin osak-
si Suomen Tanssitaiteilijain Liittoa. Alan ammatil-
lista koulutusta saa Lahden lisäksi Turun ammat-
tikorkeakoulun Taideakatemiassa, ja ehkäpä tule-
vaisuudessa jokin taidekorkeakoulu ottaa sirkuk-
sen korkeakouluopetuksen kontolleen. 

Laajeneva sirkusmaailmankaikkeus

Fanitan yhä sirkusta ja sirkusesityksiä, vaikka en 
itse kaipaa kattoon killumaan. Sirkuskouluajois-
ta ikävöin vain tarmoa kiskoa yksitoista leukaa. 
Sirkusesityksiä katsoessa hauislihaksia enemmän 
kiinnittää kuitenkin huomiota esitysten korkeaan 
taiteelliseen tasoon: parhaat kotimaisistakin artis-
teista ovat vieneet sirkuksen tasolle, jolla kaikki on 
mahdollista. 

Virtuositeetti on sirkuksessa olennaista, mut-
ta elintärkeää ovat myös hyvät ideat. Suomalai-
sessa sirkuksessa temppuilua on nähty yhdistet-
tävän vaikka mihin: kaitafilmeihin, kuvataitei-
siin, naamioteatteriin, konemusiikkiin, jazziin ja 
lastenteatteriin. Myös yhä useamman laitosteat-
terin suurella näyttämöllä kieputaan katossa, käy-

tetään tulta tai jongleerataan. Kadut ja torit ovat 
aina olleet sirkustaiteilijoiden areenoita, mutta hy-
vä idea on viedä sirkus myös sinne, missä ihmiset 
usein viihtyvät: baariin.

Sirkus goes kapakka

Syksyllä 2005 Helsingin Kalliossa ravintola Liber-
téssä esiintyi melankolista poppia soittava Elina 
ja mielikuvitusystävät -yhtye. Mielikuvitusystäviä 
olivat bändin poikien lisäksi myös akrobaatit Jen-
ni Kallo ja Sakari Saikkonen. Klubi-illassa mu-
siikki ja pariakrobatia yhdistyivät Juha Ikävalkon 
videotaideteoksiin. 

Elävä musiikki on toki aina kuulunut olennai-
sesti sirkukseen, mutta siinä tuopin ääressä esitys 
tuntui jotenkin kokonaiselta: musiikkia korville, 
kahden ihmisen kehot yhdistävää akrobatiaa sil-
mille, virkistävää taidetta mielelle. Helsingin juh-
laviikoilla nähty Circo Aereon ja UMO Jazz Orche-
stran yhteisesitys Louisiana Circus oli myös täl-
laista lasillisen äärellä nautittavaa sirkusta, jossa 
Kati Pikkaraisen ja Victor Cathalan miltei yli-
luonnollinen pariakrobatia nousi pääosaan.

Keväällä 2006 Jenni Kallo emännöi UMO Jazz 
Housessa Cirko-klubeja, jotka lupaavat uutta sir-
kusta, elävää musiikkia ja »ihmisen kokoisia ih-
meitä». Lasillinen punaviiniä, klubimusiikki ja in-
tiimi sirkustunnelma ei voi olla huono resepti, jo-
ten kipin kapin Punavuoreen perjantai-iltaa viet-
tämään! 

te k sti  Pisko Aunola
kuvat Helinä Kuusela

Lasillinen punaviiniä, klubimusiikki ja intiimi 
sirkustunnelma ei voi olla huono resepti.

Pariakrobatiaa: Katja Korsström & Mattias 

Andersson, jotka esiintyivät The Farangsin tahtiin. 

■ Cirko-klubi umo Jazz Housessa, 
Pursimiehenkatu 8, 00150 Helsinki 
24. 2., 17. 3., 21.4. ja 20. 5. (ovet avataan 
klo 20, showtime klo 21) 
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– KAPAKAN

Sirkustaiteilijat ovat laajentaneet 
reviiriään monin tavoin. Viimeisin 
tempaus on lähteä teltasta 
baariin.

kohdusta hautaan 

KAUTTA

Sakari Männistö: Casiosix. »You can´t make 

a lion out of the butterfly.» Musiikkia ja 

jongleerausta Charles Bukowskin runojen 

innoittamana.

Sirkusta 
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sesta sirkusareenasta, loppuhuipentumaan kes-
kittyneestä dramaturgiasta sekä punaisen ja kul-
lan dominoimasta puvustuksesta ja lavastukses-
ta, kimalluksesta ja mahtipontisuudesta. Guyn 
sanoin: »Uusi sirkus hylkäsi […] ideologian, jos-
sa ihmisen pahimpana vihollisena pidetään hä-
nen omaa eläimellisyyttään ja jossa naisen ainoa 
rooli on olla viehättävä ja haluttava». Guy koros-
taa kuitenkin Sirkuksen vallankumouksessa, että 
uudistusten linja ei ollut yhtenäinen eikä kaikes-
ta luovuttu kerralla, vaan pikemminkin sirkuksen 
kenttä hajosi ja samalla avautui sitä ympäröiväl-
le yhteiskunnalle muovaten itselleen paikkaa uu-
dessa kontekstissa.

Jotkut sirkuksen muodot säilyttivät perinteisen 
sirkuksen elementtejä ja alkoivat kehittää sirkuk-
sen uusklassismia. Perinteisen sirkuksen lähempi 
tarkastelu osoittaakin, kuinka »se esittäytyy kekse-
liäänä esittävän taiteen muotona, joka kehittyy ja 
tekee kysymyksen asetteluja omassa ajassaan», ku-
ten Sylvestre Barre Sirkuksen vallankumoukses-
sa toteaa. Uusi ei siis aina tarkoita vanhan hylkää-
mistä, vaan uuden sirkuksen esiinmarssissa van-
haa traditiota on hyödynnetty monin tavoin ja luo-
tu sen pohjalta uutta.

Muun muassa kanadalainen Cirque de Soleil 
jatkaa vahvasti klassisen sirkuksen perinnettä tar-
joamalla katsojilleen eri puolilla maailmaa ekso-
tiikkaa ja loistoa esityksissään. Suuret produktiot 
muodostavat merkittävän työllistäjän sirkusalalla 
ja asettavat haasteita ammattitaitoisille tekijöille. 
Samalla quebeciläisen sirkuksen esitykset kuiten-
kin usein toistavat itseään ja sisällöllinen tai es-
teettinen uudistuminen kärsii tuottavuuden mak-
simoimisesta, kuten Purovaara toteaa. 

Myös eläimet ovat palanneet uudestaan esiinty-
mislavoille eri sirkuksissa. Achaos ja Zingaro ovat 
omalla tavallaan hyödyntäneet hevosia esityksis-
sään: Zingaro seuraa perinteisempää linjaa, kun 
taas Achaos Purovaaran mukaan »etenee kauas 
perinteisen sirkuksen kauneutta ja jännitystä hel-
livästä maailmasta». Eksoottiset eläimet ovat puo-
lestaan palanneet lavoille eläinpukuisina ihmisinä 
Cirque Plumen esityksessä No animo, mas anima 
ilmentämään ihmisen eläimellistä puolta. Uudet 
sirkukset eivät kuitenkaan klassisen sirkuksen ta-
voin pyri enää alistamaan eläimiä ja näyttämään 
valtasuhdetta ihmisen ja eläimen välillä, vaan pi-
kemminkin osoittamaan ihmisen oman eläimel-
lisyyden.

Sirkuksen avautuminen, antautuminen muu-
tokselle, on ollut sen vallankumouksen lähde, 
joka on synnyttänyt lukuisia eri tulkintoja sir-
kuksen tekemisestä. Uuden sirkuksen eri muo-
dot ovat selvästi perinteisen sirkuksen jälkeläi-
siä, vaikka ne ovat eriytyneet toisistaan ottamal-

la huomioon vaihtelevan kulttuurisen konteks-
tin. Purovaara vertaakin Nykysirkuksessa sirkus-
ta heimoon, jonka jäsenet ovat levittäytyneet ym-
päri maailmaa ja muodostaneet uusia kansoja ja 
kansakuntia. Yhteinen kieli ja historia ovat edel-
lytyksiä tämän heimon olemassaololle ja itsenäi-
syydelle. 

Liike merkityksiä synnyttävänä ilmaisuna 

Sirkuksen kielenä voidaan pitää erityisesti liikettä 
puheen sijaan. Erityisesti jongleeraus on kehittä-
nyt sirkuksen ilmaisua ja pakottanut katsojan huo-
mion hitaan ja hallitun liikkeen seuraamiseen. Ai-
kaisemmin sirkuksessa käytettiin vain alle kym-
menen minuutin mittaisia esiintymisiä, mutta ny-
kyisin jonglööri saattaa esiintyä lavalla jopa tun-
nin. Manipuloitavien esineiden, pallojen, keilojen 
tai vaikka mattojen määrää ei enää pyritä kasvat-
tamaan, vaan itse liikkeestä etsitään rajoja kuvitte-
lemalla yhä uusia mahdollisia liikeratoja. Samalla 
tuodaan usein esiin, kuinka rajojen rikkomisessa 
syntyy myös virheitä ja pallo saattaa esityksen ai-
kana karata jonglöörin hallinnasta.

Purovaara korostaakin, että virheet ja epäon-
nistumiset ovat sirkuslajeille ominaisia eikä nii-
tä yleensä voi peittää. Pallon tippuessa jonglöö-
rin kädestä kokematonkin katsoja huomaa taitei-
lijan tehneen virheen. Epäonnistumisen ja virhei-
den mahdollisuus on aina ollut ominaista sirkuk-
sen kielelle. Trapetsitaiteilijan hurjat ilmalennot 
tai akrobaatin äärimmäiset venytykset, samoin 
kuin jongleeraus, luovat jännittyneen ilmapiirin, 
joka ei ole kadonnut nykysirkuksestakaan. Epäon-
nistumisten näyttäminen on nyky-yhteiskunnas-
sa vielä poikkeuksellista ja tuo vahvasti esiin sir-
kuksen erityisyyden, eron suhteessa muihin esit-
täviin taiteisiin. 

Sirkuksen ilmaisua on myös usein verrattu mui-
hin esittäviin taiteisiin, ja itse asiassa vasta viime 
aikoina sen itsenäisyys on hiljalleen saanut tun-
nustusta. Pitkän historiansa aikana sirkus on alis-
tettu niin teatterin kuin tanssinkin alaisuuteen. 
Aikaisemmin juuri sirkuksen viihteellisyys erot-
ti sen muista esittävistä taiteista, mutta nykyisin 
sen erityislaatuisuutta on alettu katsoa taiteen nä-
kökulmasta.

Postmodernin taidekäsityksen myötä sirkus on 
yhä vahvemmin vakiinnuttanut asemansa, ei enää 
viihteen, vain taiteen marginaalissa. Sirkuksen il-
maisu ei enää kerro vaan taituruudesta tai huolel-
lisesta tekniikan hallinnasta, vaan yhä useammin 
sillä on myös muita tehtäviä. Nykysirkuksessa tuo-
daan esiin uusia näkökulmia todellisuuteen, van-
han tradition pohjalta, jota nyt myös ensi kertaa 
on alettu katsoa taiteena. 

Lähteet   

■ Jean-Michel Guy: 
Sirkuksen vallankumous 
(Avant-garde, 
Cirque! – Les arts de la 
piste en révolution).  
Toimittanut ja suomen-
tanut Maija Paavilainen. 
Like 2005.

■ Tomi Purovaara: 
Nykysirkus. Aarteita, 
avaimia, arvoituksia.  
Like 2005.

Cirko Aereon esityksessä Baby Dough lavalla pallottelivat

Markus Lahtinen, Sanna Silvennoinen ja Maksim Komaro.
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S irkus on ke hit t yny t viime vuosi-
kymmenien aikana omaksi taidemuodok-
seen. Ennen viihteen marginaaliin kuulu-
nut sirkus on nykysirkuksen kautta saavut-

tanut paikkansa taiteen marginaalissa ja nakertaa 
hiljalleen lisää tilaa omalle ilmaisulleen. Sirkus on 
kuitenkin edelleen Suomessa taidemuotona mel-
ko tuntematon, ja siitä kirjoitettuja teoksia on suo-
meksi saatavilla vain hyppysellinen. Viime vuonna 
ilmestyneet Jean-Michel Guyn toimittama artik-
kelikokoelma Sirkuksen vallankumous sekä Tomi 
Purovaaran Nykysirkus ovat luoneet alun sirkuk-
sen tutkimukselle Suomessa. Teokset tarkastele-
vat 1970-luvulla Ranskassa alkanutta uuden sir-
kuksen esiinmarssia sekä perinteisen sirkuksen 
pitkää historiaa. Tuoreessa sirkuksen tutkimuk-
sessa korostuu uuden sirkuksen monipuolisuus ja 
kulttuurin murros, josta sirkuksen ilmaisumuodot 
tuovat esiin uusia näkökulmia.

Perinteisen sirkuksen sirpaloituminen  
– Uuden sirkuksen eri muotojen synty

Uusi sirkus on luopunut perinteiselle sirkuksel-
le kuuluneista eläinnumeroista, ympyränmuotoi-

SIRKUKSEN

te k sti  Mila Moisio | kuva Heli Sorjonen

Sirkuksen muuttuminen, avautuminen 
ja oman olemuksensa uudelleen 
löytäminen ovat mahdollistaneet sen 
kehittymisen, mutta myös yhteiskunnan 
ja kulttuurin muutos ovat avanneet 
ovensa uudelleen sirkukselle.

ESIINMARSSI

Uuden ja itsenäisen
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Populaarikulttuurin jättiläiset

Freak show oli Yhdysvaltojen suosituin viihde-
muoto 1900-luvun alkuun asti. Näytöksissä kävi-
vät kaikki kansanosat ja ikäluokat. Toiminta hiipui 
lopullisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen. 
Amerikkalaisessa kansanviihteessä sen henki kui-
tenkin elää edelleen.

Modernia freak show -toimintaa ovat esimer-
kiksi sellaiset räävittömät talk show -ohjelmat 
kuin Suomessakin nähty Jerry Springer Show. Nii-
den »friikkejä» ovat outoja touhuavat tavalliset 
kansalaiset, jotka esittelevät julkisesti muun mu-
assa seksisuhteitaan sukulaistensa kanssa. Kuten 
jo Barnumin aikoihin, poikkeavuuden aitoudesta 
voidaan tosin olla montaa mieltä. Sama henki nä-
kyy Jackass-tyyppisissä ohjelmissa. Niissä esiinty-
jät piinaavat tietoisesti fysiikkaansa ja altistavat it-
sensä onnettomuuksille. Suomellakin on omat tä-
män lajin friikkinsä, Extreme Duudsonit.

Barnumin vaikutus amerikkalaiseen populaari-
kulttuuriin on kiistaton ja kauaskantoinen. Suo-
mesta on hieman hankalaa nimetä vastaavaa viih-
de-elämän jättiläistä. Sirkus- ja tivolitoiminta ei-
vät ole olleet täällä yhtä suosittuja kuin Yhdysval-
loissa, eikä freak show koskaan kunnolla rantau-
tunut tänne.

Yllättävän luonteva vertailukohta löytyy kuiten-
kin Spede Pasasesta. Barnumin tavoin Spede on 
olennainen osa maansa viihde- ja populaarikult-
tuurin historiaa. Heidän nimensä ja työnsä ovat 
tuttuja myös sellaisille (nuoren polven) kansalai-
sille, jotka eivät ole heidän töihinsä henkilökohtai-
sesti tutustuneet. Kuten Barnum, Spede oli viih-
dyttäjänä monipuolinen. Hän teki radiokuunnel-
mia, elokuvia ja lauluja, loi televisioon sketsisarjo-
ja sekä Kymppitonni-visailun. Molemmat miehet 
viihdyttivät suuria kansanosia. Kansa on rakasta-
nut heitä kriitikoiden ja älymystön ylenkatseesta 
piittaamatta. Tämä rakkaus takasi miehille pitkän 
uran ja varakkuuden.

Molempien ura ja suosio perustuivat huumo-
riin. Vaikka nykyihmisen voi olla vaikeaa nauraa 
sairaille ja vammaisille (ainakaan avoimesti ja jul-
kisesti), oli huumori keskeinen osa freak show -
näytöksiä. Friikkien ulkomuotokin oli yhtä ylilyö-
vä kuin Speden sketsihahmojen. Puvustuksella ja 
maskeerauksella heidän poikkeavuuttaan liioitel-
tiin räikeästi. 

Friikeistä kerrotut fantastiset tarinat olivat 
olennaisia, samoin erilaiset silmänkääntötem-
put ja käytännön pilat. Barnumin itsensä mu-
kaan yleisö nautti niistä pienistä vedätyksistä, joi-
den kohteeksi joutui. Silkka humpuuki sai kan-
san nauramaan. Speden tuotanto perustuu pitkäl-

ti samoihin elementteihin kuin freak show: has-
suihin hahmoihin, verbaalivitseihin ja fyysiseen 
toilailuun.

Molemmat miehet ovat myös jääneet elämään 
nykykieleen: Pasanen lempinimellään, Barnum 
lanseeraamallaan termillä. Töppäilevä, itsensä 
pelleksi tekevä tai muuten vain tyhmä tai nau-
rettava ihminen on »spede». Barnumilta puoles-
taan periytyvät freak-sanan nykyiset merkitykset. 
Yhdysvalloissa se on yleinen haukkumasana, jota 
käytetään muun muassa sosiaalisesti arveluttavis-
ta persoonista. Suomessa sanalla friikki on myön-
teisempi merkitys. Useimmiten sillä tarkoitetaan 
asialleen omistautunutta harrastajaa, kuten sanas-
sa »leffafriikki». Vaikka tällaista poikkeuksellista 
innostusta voidaan pitää outona tai naurettavana, 
sana viittaa kuitenkin myös vankkaan tietoon ja 
asiantuntevuuteen.

Friikit vs. Turhapuro

Yhdysvalloissa muutamat Barnumin friikeistä 
muistetaan yhä nimeltä, erityisesti kääpiö Tom 
Thumb. Speden tuotannosta kansakunnan muis-
tiin on puolestaan iskostunut useita henkilöhah-
moja, tokaisuja ja yksittäisiä sketsejä. Hahmoista 
ikimuistoisin on tietenkin Uuno Turhapuro.

Äkkiseltään katsottuna Uuno on friikkien vas-
takohta, vaikka molemmat ovatkin karikatyyre-
jä. Friikit nimittäin karrikoivat kaikkea sitä, mikä 
heissä oli erilaista kuin katsojissaan. Uuno kaikes-
sa ylilyövyydessään taas edustaa katsojakuntansa 
tyypillisinä pidettyjä piirteitä, kuten ruokkoama-
tonta Suomimies-lookia. 

Uuno ja friikit palvelevat kuitenkin samaa tar-
koitusta: heihin verrattuna lähes kuka tahansa 
näyttää mallikelpoiselta ja elää yleisesti hyväksyt-
tyä normielämää. Täten he pönkittävät katsojien-
sa identiteettiä. Samalla he tarjoavat pakotien niin 
kutsutun normaaliuden rajoitteista ja vaatimuksis-
ta. Ulkonäköpaineista piittaamattomia ja muuten-
kin omia polkujaan kulkevia yksilöitähän on aina 
myös ihailtu ja kadehdittu.

Friikkejä tosin ihailivat vain harvat, kun taas 
Uunon katsojista valtaosa on hänen ystäviään ja 
kannattajiaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä 
johdu pelkästään friikeistä tai Uunosta itsestään, 
vaan ehkä osittain myös ajallisista, paikallisista ja 
kulttuurisista eroista. Sitä paitsi, niin Speden kuin 
Barnuminkin elämäntyötä on ihailtu myös salaa ja 
hieman häpeillen.

Sekä Uuno että friikit peilaavat yleismaail-
mallista sosiaalisen nousun unelmaa. Laiska ja 
työtä vieroksuva Uuno pääsee (ainakin tilapäi-
sesti) nauttimaan hyvästä asemasta ja makeasta 
elämästä, kiitos vaimonsa suvun. Friikit puoles-
taan saivat ylläpidon ja säännölliset tulot, jotka 
olivat 1800-luvulla suoranaista luksusta kenelle 
tahansa amerikkalaiselle. Osa heistä jopa rikas-
tui. Ilman freak show -toimintaa tällainen sosi-
aalinen nousu olisi ollut sairaille ja vammaisil-
le mahdotonta.

Siinä missä Barnum paransi friikkien asemaa, 
vastasi Spede Uunon elämän käänteistä. Täten 
miehet tekivät näkyväksi ja ruokkivat kansan sy-

vien rivien haavetta: vastoin todennäköisyyksiä ta-
pahtuvaa arvonnousua.

Viihdemiesten innovaatiot

Miehiä yhdistää myös kekseliäisyys. Spede tosin 
suuntautui teknisiin keksintöihin, joista useita on 
patentoitu. Barnumin innovaatiot taas liittyivät lii-
ketoimintaan ja sen myötä kokonaiseen elämänta-
paan: hän loi modernia kulutusyhteiskuntaa, yhte-
nä ensimmäisistä. 

Hänen merkittävin oivalluksensa oli mainonnan 
ja markkinoinnin ponnekas hyödyntäminen. Ajal-
leen poikkeuksellisesti hän käytti kaikkia mainon-
nan keinoja samanaikaisesti: liimaili julisteita, jakoi 
lentolehtisiä, lähetteli sähkeitä, markkinoi suulli-
sesti ja lehdistössä. Täten hän loi pohjan nykyisel-
le tehomarkkinoinnille. Hänestä julkaistiin myös 
runsaasti kovasanaista kritiikkiä. Se oli kuitenkin 
ilmaista mainosta, ja Barnum hyväksyi varauksetta 
ajatuksen »kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta».

Barnum tunnetaan myös PR-nerona. Oman 
kuvansa kiillottajana hän kunnostautui jo ennen 
kuuluisuuttaan. Nuorena hän joutui herjaukses-
ta vankilaan, mutta kirjoitettuaan sympaattisia 
lehtijuttuja itsestään hän sai vapautuessaan lähes 
sankarillisen vastaanoton. Tähdentekijänä hä-
nen maineikkain saavutuksensa on laulaja Jenny 
Lind. Barnumin promootio nostatti 1850-luvul-
la maanlaajuisen »lindomanian», joka ilmeni niin 
loppuunmyytyinä konsertteina kuin lukemattomi-
na oheistuotteina.

Friikki- ja sirkusbisnesten ohessa mies tuli muo-
vanneeksi muitakin katseluun perustuvia huvituk-
sia. Hän rakennutti ensimmäisen julkisen meriak-
vaarion ja muutti eläintarhat järjestäytyneeksi lii-
ketoiminnaksi. Hän ohjasi museoiden näyttely-
politiikkaa populaarimmaksi. Seuraukset näkyvät 
nyky-Suomessakin: esimerkiksi Helsingin kaupun-
gin taidemuseo Tennispalatsissa tekee usein »bar-
numit» esitellessään sarjakuvaa, elokuvaa ja mui-
ta populaareja aiheita. Teatterit puolestaan olivat 
1800-luvulla huonomaineisia paikkoja, joita käy-
tettiin lähinnä seksiseuran ostoon. Barnum alkoi 
kuitenkin esittää niissä muun muassa viinan ki-
roista kertovia moraliteetteja ja muokkasi esimer-
killään koko alaa kunniallisempaan suuntaan. 

Kaikki edellä mainitut huvit, myös freak show, 
sopivat ja suunnattiin koko perheelle. Yhdysval-
loissa Barnumia pidetäänkin harmittoman, per-
heenjäseniä yhdistävän viihteen pioneerina, 1800-
luvun Walt Disneynä. Lapsiystävällisyys yhdistää 
Barnumia myös kotoiseen Spedeemme.

Vaikka Speden ja Barnumin elämäntöillä on 
yllättävänkin paljon yhteistä, niiden suhde kan-
sankulttuuriin on kuitenkin ratkaisevasti erilai-
nen. Siinä missä Spede kuvasi täkäläistä elämää ja 
mentaliteettia, Barnum omassa maassaan muok-
kasi ja määritti niitä. Barnumin vaikutus tuntuu 
myös tämän päivän Suomessa. Kaupallispainot-
teinen elämäntapahan ei (valitettavasti) ole enää 
vain amerikkalaista, saati historiaan unohtunut-
ta. Amerikassa kaikki näyttäisi siis todellakin ole-
van suurempaa: myös viihteen jättiläisten vaiku-
tusvalta. 
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Modernia freak show  
-toimintaa ovat räävittömät  
talk show -ohjelmat

P h i n e a s  Tay l o r  B a r n u m  syntyi 
Connecticutissa vuonna 1810. Asuttu-
aan tovin New Yorkissa parikymppinen 
Barnum perusti synnyinseudullaan sekä 

perheen että oman sanomalehden. Haaveet mai-
neesta ja mammonasta ajoivat hänet kuitenkin ta-
kaisin Manhattanille vuonna 1834. Yritteliäs nuo-
ri mies työskenteli muun muassa kengänkiillot-
tajana, täysihoitolassa sekä kiertävänä raamattu-
kauppiaana. Ajautuminen varietee-ryhmän mu-
kaan sai hänet oivaltamaan todellisen kutsumuk-
sensa: showbisneksen.

Vuonna 1835 hän ryhtyi manageriksi vanhalle 
naiselle, jota väitti George Washingtonin 161-
vuotiaaksi imettäjäksi. Vaikka huijaus paljastui 
pian, nainen oli valtaisa menestys ja teki Barnu-
mista kuuluisan kautta maan. Pian hänestä tuli 
myös rikas.

Barnum osti vuonna 1842 luonnontieteellisen 
museon. Ajan hengen mukaisesti siellä oli esitel-
ty myös ihmisiä, jotka näyttivät oudoilta erilaisten 
vammojen tai sairauksien takia. Barnum antoi lii-
ketilalleen nimen American Museum ja keskittyi 
näiden ihmiskuriositeettien esittelyyn.

Museosta tuli aikansa suosituin nähtävyys. Se 

te k sti  Tiina Lehtomaa
kuvitus Teija Nykänen

P.T. Barnum:

Pertti »Spede» Pasanen 
on kaikille tuttu viihteen 
monitoimimies. 
Tutustumisen arvoinen on 
myös hänen amerikkalainen 
hengenheimolaisensa 1800-
luvulta.

oli koko perheen huvikeskus tivolilaitteineen, ra-
vintoloineen ja myyntikojuineen. Korttelin kokoi-
sessa rakennuksessa esiintyi muun muassa vatsas-
tapuhujia, nuorallatanssijoita ja koulutettuja eläi-
miä. Varsinainen vetonaula olivat kuitenkin fyysi-
sesti poikkeavat ihmiset. 

Barnum tunnetaankin parhaiten niin kutsu-
tun freak show -toiminnan kuninkaana. Poikke-
avia ihmisiä oli kyllä esitelty satunnaisesti jo pari-
sataa vuotta, mutta juuri Barnum teki siitä voittoa 
tuottavan liiketoiminnan. Hän keksi termin »friik-
ki». Hän loi näytösten tyypilliset piirteet, kuten lii-
oittelun ja mystifioinnin, joita lukemattomat muut 
alan yrittäjät uskollisesti jäljittelivät. Barnum ke-
hitti käytännössä yksin tämän kokonaan uuden 
viihteen lajin. 

Eläkkeelle vetäydyttyään hän osallistui aktii-
visesti sirkustoiminnan kehittämiseen. Barnum 
& Bailey´s on edelleen USA:n nimekkäin sirkus. 
Hän myös kirjoitti uusia versioita omaelämäker-
rastaan, joka julkaistiin alun perin jo 1850-luvulla. 
Versiot ovat toinen toistaan mielikuvituksellisem-
pia, verrattavissa lähinnä Paroni von Münchau-
senin seikkailuihin. Barnum kuoli Bridgeportis-
sa vuonna 1891.

AMERIKAN 
SPEDE 
PASANEN
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sarjakuva Mari Ahokoivu
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runous Hannele Vesaikko

Niin perkeleesti täällä mennään!
Eikä meinata

mahtua omiinkaan kenkiin.
Mikä oli kultaa eilen, on tänään

huomista vailla.

Ja virta vie venettä
vastatuuleen.

Harakat poimivat lastensa suusta
   

hopealusikoita.

Me olemme kanteleet
kylkiluistanne leikatut kielet. Epävireiset

naiset soivat. Aamulla unohdetut itkuvirret.
Kuka nosti meidät näin irralleen? Mihin jäivät

limppua leipovat ämmät, posket
panettamisesta punaiset.

Le résistance!
  

 — Ja hameen helmat
takertuivat ovien väliin; kukkamekot

lakastuivat lavatansseihin. Seinäruusukin
sai lattiaa vasten.

Nyt on kaikki! avoimesti levällään. Kirjokantemme
koristaa mainostaulut rivoiksi.

Sampo sylkee porttikongeihin.

Kunpa isoäidit kasvaisivat sormustinkukkiaan:
Tämä aika survoo syvälle lihaan.

Naiseus on neljä seinää, jossa minä olen
lattiaa vasten.

Seinäruusuille ovat nuo tarttuvat tapettielämät, juureen asti 
suoravartiset miehet.

Minä käyn jalkojenne juureen: nostan kattonne korkealle.
Kerään renttujen kaikki ruusut; teille

avautuvat turvalliset tulppaanit. Ja

lastenne nukkuvat silmät näkevät liisteriunta.

Rakas, onko minussa vielä jossain pimeässä
kiiltävät laipiotähdet?

■ Hannele Vesaikko on syntynyt 
21 vuotta sitten Mikkelissä ja asuu 
nyt Keravalla aviomiehensä ja 
kissojensa kanssa. Työssäkäynnin 
ohella hän lukee kotimaista 
kirjallisuutta avoimessa 
yliopistossa.
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K uink a moni  taite il i ja  onkaan julistautu-
nut epäpoliittiseksi? Jean Sibelius ei ollut poikkeus. 
Lukuisat kansallissäveltäjämme elämäkerrat ja hän-
tä koskevat tutkimukset kertovat Sibeliuksen sano-

neen, että »– – politiikka sinänsä ei koskaan ole minua kiin-
nostanut.»

Lahden Sibelius-talon johtajaa Antti Vihistä voi kiittää sii-
tä, että hän on ensimmäisenä suomalaistutkijana systemaat-
tisesti ollut romuttamassa epäpoliittisen Sibeliuksen myyt-
tiä. Jo väitöskirjassaan Vihinen toi julkisuuteen säveltäjän vai-
etut natsisympatiat. Tuoreessa esseekokoelmassaan Musiikkia 
ja politiikkaa Vihinen ei vain rusikoi »epäpoliittisen Sibeliuk-
sen» myyttiä, vaan tuo julki monien muidenkin säveltäjien ja 
muusikkojen poliittisia tekemisiä, joista kaunistellut viralliset 
elämäkerrat kohteliaasti vaikenevat.

Vihinen nostaa esiin kaikkia taiteilijoita, tutkijoita ja toimit-
tajiakin koskettavan tärkeän ongelman: kuinka voimakkaas-
ti luovaa henkistä työtä tekevä voi poliittisesti sitoutua ja ottaa 
kantaa yhteiskunnallisiin asioihin? Jean Sibelius oli omalla ta-
vallaan varoittava esimerkki liian voimakkaasta poliittisesta si-
toutumisesta, jota vielä jälkeenpäin pahennettiin yrittämällä 
vaieta säveltäjän suhteesta Hitlerin Saksaan.

Vihisen ansio on siinä, että hän tarkastelee taiteilijan poliit-
tisen sitoutumisen ongelmaa uudesta näkökulmasta. Suomes-
sa on viime vuosina keskusteltu oikeastaan vain yhden liialli-
sen poliittisen sitoutumisen vahingollisista vaikutuksista, ni-
mittäin 1970-luvun taistolaisuudesta. Aiheesta on ilmestynyt 
hyllymetreittäin kauhistelevia kvasitutkimuksia ja romaane-
ja. On unohdettu, ettei kyseessä ollut ainutlaatuinen ilmiö. Pa-
hiten tältä tosiasialta on ummistanut silmänsä Eero Silvasti, 
joka loputtomissa lehtikirjoituksissaan kauhistelee ja syyttää 
1970-luvun nuoria (esimerkiksi Aikalaisessa 14/2005). Silvas-
ti vaikuttaa puolisokealta, joka näkee vain yhden ilmiön yrittä-
mättäkään etsiä esimerkkejä vastaavista muista ilmiöistä.

Mistä sitten lopulta oli kysymys? Ehkä parhaiten siihen vas-
tasi aikoinaan Antonio Gramsci pohtiessaan sivistyneistön 
autoritaarisuuden syitä. Sivistyneistö luulee olevansa erikoisin 
ominaisuuksin varustettu, ja siksi se on valmis puolustamaan 
näkemyksiään kovinkin ottein. Sivistyneistö on toki erityisase-
massa yhteiskunnan kulttuuriperinnön säilyttäjänä ja kehittä-
jänä, mutta toisaalta se ei ole yhteiskunnan ulko- tai yläpuo-
lella. Poliittisten suhdanteiden kääntyessä se voi ja usein sen 
on pakko kin myydä tietotaitoaan mitä erilaisimmille vallan-
pitäjille. Italiassa 1920-luvun taitteessa moni sosialistiajatteli-
ja kääntyi fasismin kannalle Mussolinin noustua valtaan, sa-
moin Saksassa 1930-luvulla, ja vastaavasti Neuvostoliitossa oli 
bolsevikkien myötäjuoksijoita. Niinpä tänään ihmetellään, ke-

Taiteilijat ovat toilailleet 
poliittisesti muulloinkin 
kuin 1970-luvulla. Yksi 
varoittava esimerkki on 
kansallissäveltäjämme Jean 
Sibelius, jonka natsiyhteydet 
ovat kiistattomia. Osuiko 
Sibeliusta inhonneen filosofi 
Theodor W. Adornon 
kritiikki kohdalleen?

kolmannen 
valtakunnan 
vieraana 

JEAN  
SIBELIUS

ja Theodor Adornon 

kritiikki
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onneton säveltäjä kuin Adorno väitti: esimerkiksi viulukon-
sertto puolustaa paikkaansa alan kirjallisuuden perusteokse-
na. Tullaan Adornon ja ylipäätänsä Frankfurtin koulun perus-
ongelmaan: se on kritiikkiä vailla vaihtoehtoja, minkä Adorno 
myönsikin kuolinvuoteellaan.

Adorno oli armoton ja säälimätön paitsi Sibeliusta myös 
monia muita säveltäjiä kohtaan. Jo Glosse über Sibelius -artik-
kelissa kyytiä sai Igor Stravinski, jonka Adorno usein leimasi 
päävihollisekseen. Adornolle kelpasi lopulta vain ja ainoastaan 
toinen Wienin koulukunta ja sen 12-säveltekniikan omaksu-
neet säveltäjät Arnold Schönberg, Alban Berg ja Anton We-
bern. Heidän musiikkinsa oli demokraattista ja herruudes-
ta vapaata.

Mikäpä siinä: ovathan toki Alban Bergin Wozzeck ja viulu-
konsertto vaikuttavia teoksia. Mutta voi kysyä miten »vapa-
us herruudesta ja demokraattisuus» vaikuttavat siihen pieneen 
yleisöön, jonka ne tavoittavat? Georg Henrik von Wright sanoi 
sattuvasti: »Uuden etsiminen vain intellektuaalisesti ei johda 
mihinkään».

Jos musiikkia tarkastellaan tästä näkökulmasta, Adornon 
tärkeimmät kiistakumppanit Bertolt Brecht ja Hans Eisler 
ovat onnistuneet toista Wienin koulukuntaa paremmin. Hei-
dän teoksensa vetävät konserttisaleihin ja teattereihin väkeä, 
ja äänilevyjä myydään tasaiseen tahtiin, eikä neuvostomallisen 
sosialismin romahdus näytä vaikuttavan heidän suosioonsa.

Uuden Wienin koulun ja sitä sotien jälkeen seuranneen 
Darmstadtin koulukunnan saavutukset jäivät Brechtiin ja Eis-
leriin verrattuna vaatimattomiksi. Säveltäjä Kalevi Aho luon-
nehtikin sarjallista musiikkia melko tylysti: se jäi vain lyhyek-
si episodiksi musiikin historiaan, sillä automaattisuutensa ta-
kia se ei sallinut säveltäjälle enää omaa taiteellista vapautta ei-
kä spontaanisuutta. Suomessa sitä kokeili 1950- ja 60-luvun 
taitteessa muun muassa Eino-Juhani Rautavaara, mutta hän 
luopui siitä parin kokeilun jälkeen. Ulkomailla suuntaus on ol-
lut sama.

Tästä horisontista katsoen voi kysyä, eikö Adornoa voisi vä-
hitellen jo työntää sivummalle? Ei siis syrjään eikä pois, mut-
ta viimeistään vuonna 2006 voidaan nähdä, ettei hän ollut lo-
pullinen totuus. Tällä en tarkoita Adornon vähättelyä, mutta 
Antti Vihisen esseekokoelmasta tällainen pohdiskelu puuttuu 
kokonaan. Vihinen ei tunne Marxia eikä siksi ymmärrä, mis-
tä Adornon ja toisaalta Brechtin sekä Eislerin oppiriidassa oli 
perimmältään kysymys. Sosiologisesti kyse oli sivistyneistön ja 
kansan suhteesta. Adorno oli pienen intellektuellieliitin edus-
taja, joka usein yliarvioi eliitin merkityksen ja halveksi samalla 
kansaa. Brecht ja Eisler suhtautuivat myönteisemmin kansaan 
ja uskoivat sen kykyihin ja kehityskelpoisuuteen. Tässä Brecht 
ja Eisler tulivat lähemmäksi Gramscia. He onnistuivat musii-
kissaan ja näytelmissään yhdistämään järjen pessimismin ja 
tahdon optimismin. Samantapainen suhtautuminen oli Georg 

Henrik von Wrightillä, joka yhdessä viimeisistä haastatteluis-
taan nuorille filosofeille Niin&näin -lehdessä varoitteli eliittisi-
vistyneistön käsitteestä.

Bertolt Brechtin henkilöhistoria maanpakolaisuuden jäl-
keen on mielenkiintoinen. Hän joutui kylmän sodan aikana 
amerikkalaisten antikommunistisen HUAC-komission kuu-
lusteluun, mutta pakeni sitten Yhdysvalloista asettuen lopulta 
Saksan demokraattiseen tasavaltaan (DDR). Brecht ei kuiten-
kaan ottanut DDR:n kansalaisuutta, vaan kuoli 1956 Itävallan 
kansalaisena. Näin hän piti etäisyyttä DDR:aan, vaikka asui-
kin siellä.

Joku voi kysyä, onko Adornon pohdinnoilla nationalismis-
ta musiikissa merkitystä vielä tämän päivän maailmassa. Mie-
lestäni on paljonkin, vaikka hänen tuotantoaan tulee paljolti 
peilata 1930-luvun Saksan tapahtumia vasten. Silti esimerkiksi 
Euroopan unionin pyrkimys tehdä Beethovenin 9. sinfonian 
finaalista jonkinlainen Euroopan liittovaltion kansallislaulu on 
näkyvä yritys luoda olemattomalle kansakunnalle kansallinen 
identiteetti. Siinä Beethovenin musiikkia käytetään nationalis-
min lietsontaan epäilyttävästi samoin kuin natsit tekivät Wag-
nerille ja Sibeliukselle aikoinaan. 

Kirjallisuus

Adorno, Theodor: Glosse über Sibelius.  
Gesammelte Schriften, Band 17. Suhrkamp,  
Frankfurt am Main 2003.

Mann, Thomas : Tohtori Faustus. Gummerus,  
Jyväskylä 2001.

Sironen, Esa : Mitä on edistyksellisyys musiikissa?  
Kulttuurivihkot 5/1980.

Tawaststjerna, Erik : Sibelius. Otava,  
Helsinki 1997.

Vihinen, Antti : Musiikkia ja politiikkaa. Esseitä 
Wagnerista Sibeliukseen. Like Kustannus Oy,  
Helsinki 2005.

von Wright, Georg Henrik : Uuden etsiminen 
vain intellektuaalisesti ei johda mihinkään.  
Haastattelu, Niin & näin 2/1995.

Adorno usein yliarvioi eliitin merkityksen 
ja halveksi samalla kansaa.

nen hyväksi oikeastaan tekivät työtä Vilfredo Pareto, Gaeta-
no Mosca, Herbert von Karajan, Sergei Eisenstein tai Mak-
sim Gorki.

Gramsci pohti lukeneiston käyttäytymistä valtasuhteiden 
muuttuessa. Ehkä kyse on siitä, että puolueen jäsenkirja polt-
taa enemmän johtavaa henkistä työtä tekevän kuin tavik-
sen taskussa. Siksi jäsenkortista tai poliittisesta sitoutumises-
ta seuraavia arvoja puolustetaan eri tavoin. Tavis pääsee hel-
pommalla poliittisten suhdanteiden muuttuessa. Säveltäjä An-
ton Webern joutui maksamaan jälkipolville ja historioitsijoille 
kalliin hinnan pitäessään Hitlerin oppia maailman pelastusop-
pina, kun natsit samaan aikaan syyttivät häntä radiossa »kult-
tuuribolsevismista». Osattiin sitä toilailla jo ennen 1970-luvun 
taistolaisia.

Poliittinen sitoutuminen ja kannanotot eivät sinänsä ole 
vaarallisia, ja joskus taiteilijalla ja tutkijalla voi olla velvolli-
suuskin ottaa kantaa. Mutta taiteilijan ja tutkijan asema on 
erilainen kuin taviksen: tietty etäisyys politiikkaan on syytä 
pitää ja samalla keskittyä siihen, minkä taitaa parhaiten. Ge-
org Henrik von Wright sai näpeilleen toisen maailmanso-
dan aikana, mutta hän ei silti vetäytynyt akateemiseen nor-
sunluutorniin. Niinpä von Wright otti kantaa yhteiskunnalli-
sesti merkittäviin asioihin, kuten marxismi-leninismiin, ydin-
voimaan ja Suomen EU-jäsenyyteen, joita kaikkia hän kritisoi, 
mutta samalla pysytteli tietyn välimatkan päässä päivänpoliit-
tisista kiistoista.

Poliittinen Sibelius

Jean Sibelius oli harvinaisen voimakkaasti poliittisesti sitoutu-
nut säveltäjä. Hän lähti jo 1800-luvulla Venäjän valtakunnas-
sa mukaan Suomen itsenäisyystaisteluun. Säveltäjän koko kes-
keinen tuotanto on tarkoituksellisesti ja tietoisesti haetun na-
tionalismin läpitunkema. Keskeiset lähtökohdat teoksilleen Si-
belius etsi Kalevalasta, kuten tekivät myös taidemaalarit Ak-
seli Gallen-Kallela ja Eero Järnefelt. Helpompaa nationalis-
min lähdettä tuskin oli löydettävissä luotaessa Suomi-nimisel-
le alueelle kansallista identiteettiä itsenäisyystaistelun olois-
sa. Kalevalassa esiintyvä raivaajakansa tuntui tarjoavan loppu-
mattoman inspiraation lähteen uuden itsenäisen valtion ra-
kentajille.

Poliittisten suhdanteiden muuttuessa tästä taiteilijoiden po-
liittisesta sitoutumisesta Suomen kansaan tuli taakka. Vuoden 
1918 kansalaissodan aikana ihailtu raivaajakansa muuttui Si-
beliuksen kielenkäytössä hetkessä roskaväeksi ja pohjasakaksi. 
Saksalainen Rüdiger von der Golz oli tervetullut Helsinkiin 
lahtaamaan punaista roskaväkeä. Sibelius oli haltioissaan ter-
vehtiessään von der Golzia.

Vielä pitemmälle Sibelius meni 1930-luvulla natsien nous-
tua valtaan Saksassa. Hitlerin propagandaministeri Joseph 

Göbbels perusti 1934 kansallissosialistisen säveltäjäjärjestön 
Ständige Rat für Internationale Zusammenarbeit der Kompo-
nisten. Sen johdossa istuivat muun muassa Sibelius ja Richard 
Strauss. Järjestö oli osa natsien restriktiivistä (rajoittavaa) mu-
siikkipolitiikkaa, jonka seurauksena useita päteviä muusikoi-
ta päätyi keskitysleireille. Vuonna 1942 Sibelius puhui Saksan 
radiossa Suomen ja Saksan kohtalonyhteydestä ja kiitti Göb-
belsin perustamaa Sibelius-Gesellschaftia käyttäen termiä 
kohtalonyhteys samassa merkityksessä kuin natsit. Sibeliuksen 
yhteistyöstä natsien kanssa on laaja kirjallinen dokumentaatio, 
eikä Antti Vihinen – ilmeisesti kohteliaisuussyistä – edes mai-
nitse kaikkea.

Hitlerin Saksasta maanpakoon lähteneelle vasemmistolaisel-
le Theodor Adornolle Sibeliuksen veljeily natsien kanssa oli yö-
köttävä ilmiö. Maanpakolaisuudessa elänyt filosofi ja musiikki-
tieteilijä seurasi sivusta, kun natsit rakensivat saksalaista natio-
nalismia Richard Wagnerin musiikin avulla. Vuonna 1883 kuol-
leen Wagnerin musiikki oli Göbbelsille »kansakunnan inkarnaa-
tio». Natsien intoa lisäsi Wagnerin tunnettu antisemitismi. Ai-
kaeron takia Adorno tunsin vielä syvempää vastenmielisyyttä Si-
beliusta kuin Wagneria kohtaan: Wagnerista tehtiin natsien ido-
li 50 vuotta säveltäjän kuoleman jälkeen, mutta Sibelius hyväksyi 
musiikkinsa käytön natsipropagandassa ollessaan elossa ja ar-
vostettu kulttuurivaikuttaja. Kun Wagnerin musiikki palveli an-
tisemitismiä, Sibeliuksen musiikki sopi hyvin venäläisvastaisuu-
den eli ryssävihan lietsontaan.

Oikeastaan ei ole lainkaan yllättävää, että vuoden 1938 
Glosse über Sibelius -artikkelissaan Adorno hyökkäsi nimen-
omaan Sibeliuksen kansallisuuskäsitystä vastaan. Hän näki sii-
nä yhtäläisyyttä natsien Blut und Boden (veri ja maaperä) -
ideologian kanssa.

Nationalismilla ja nationalismilla on kuitenkin eroa. Ador-
non kritiikkiä ei voi ymmärtää tuntematta marxilaista käsitys-
tä nationalismista. Suomi oli vasta itsenäisyyden saavuttanut 
historiaton kansa. Sen muodostumassa olevan nationalismin 
voimakas ja harkittu kytkeminen natsi-Saksaan herätti Ador-
nossa suunnatonta vastenmielisyyttä. Ehkä siksi hän ei anta-
nut kritiikissään periksi, vaan oli vielä sodan jälkeen 1960-lu-
vulla julkaisemassa artikkeliaan uudelleen.

Adorno ei muuten ole ollut ainoa Sibeliuksen nationalismin 
arvostelija: jo 1918 saksalainen Walter Niemann esitti voima-
kasta kritiikkiä Sibeliuksen kansallisuuskäsitystä kohtaan.

Adornon elitismi

Joskus Adornon kritiikki tuntuu kohtuuttomalta. Sibeliuksen 
tekemiset 1918 Suomessa ja myöhemmin natsi-Saksassa olivat 
anteeksiantamattomia, mutta on vaikea kuvitella, millä tavalla 
toisin suomalainen säveltäjä tai taidemaalari olisi voinut me-
netellä Venäjän suuriruhtinaskunnassa. Eikä Sibelius ollut niin 

Jean Sibelius oli harvinaisen voimakkaasti 
poliittisesti sitoutunut säveltäjä.

☞
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se edes neliäänistä sointukudosta2 , eikä koulukunnan ylittä-
misestä voida puhua silloin, kun joku käyttää oppilasmaisia ai-
neksia osaamatta soveltaa niihin sääntöjä. Se on avuttomuu-
den synnyttämää originaalisuutta: niiden harrastelijoiden ta-
soa, jotka pelkäävät ottaa sävellystunteja, etteivät menettäisi 
erikoisuuttaan. Tuo erikoisuus ei tosin ole muuta kuin joukko 
edeltäjien jättämiä hajanaisia, jo vanhentuneita tähteitä.

Sibeliukseen säveltäjänä kannattaa haaskata yhtä vähän sa-
noja kuin tällaisiin harrastelijoihin. Hänellä on hyvinkin saat-
tanut olla huomattava merkitys kotimaansa musiikkimaailman 
muodostumiselle. Tästä huolimatta voi hyvin kuvitella, että 
hän Saksassa suorittamiensa sävellysopintojen jälkeen pala-
si kotimaahan aiheellisen alemmuudentunteen vallassa, aivan 
tietoisena siitä tosiasiasta, ettei hänellä ollut valmiutta laatia 
sen enempää koraalia kuin kirjoittaa kunnollista kontrapunk-
tia. Hän hautautui tuhansien järvien maahan ollakseen piilos-
sa oppimestareidensa kriittisiltä katseilta. Todennäköisesti Si-
belius itse yllättyi eniten siitä, että hänen vikansa tulkittiin on-
nistumisiksi ja tietämättömyytensä välttämättömyydeksi. Lo-
pulta hän on sen kyllä itse uskonut ja on nyt hautonut vuosi-
kausia kahdeksatta sinfoniaansa, ikään kuin se olisi yhdeksäs. 

d d d

S ib e liuk se n vaikutusta  sen sijaan on kiinnostavaa 
tarkastella. Kuinka on mahdollista, että tekijä saavuttaa maail-
manmaineen ja klassikon aseman, vaikuttipa tähän millainen 
manipulaatio tahansa, kun hän ei pelkästään ole jäänyt täy-
sin jälkeen aikansa teknisistä standardeista – tämä piirre vielä-
pä luetaan hänelle ansioksi – vaan että hän ei näytä ensinkään 
yltäneen edes omaan tasoonsa, ja käyttää sovinnaisia keinoja, 
aina rakennusmateriaalista suuriin rakennelmiin, epävarmalla, 
suorastaan toheloivalla tavalla? Sibeliuksen menestys on oire 
musiikillisen tietoisuuden häiriintymisestä. Maanjäristys, joka 
löysi ilmaisunsa suuren uuden musiikin dissonansseissa, ei ole 
säästänyt vanhanaikaista aikalaistaan. Se on halkeillut ja vi-
noutunut. Dissonansseja paetessaan Sibelius on etsinyt suojaa 
vääristä kolmisoinnuista. Väärät kolmisoinnut! Stravinski on 
säveltänyt ne loppuun. Lisäämällä niihin vääriä nuotteja hän 
on osoittanut, kuinka vääriksi oikeat ovat tulleet. Sibeliuksen 
musiikissa soivat puhtaatkin väärinä. Hän on Stravinski vas-
toin tahtoaan. Hänellä on vain vähemmän lahjoja.

Kaikesta tästä hänen kannattajansa eivät halua tietää mi-

tään. Heidän laulunsa tottelee kertosäettä: »Se on kaikki luon-
toa! Kaikki luontoa!» Suuri Pan, aina tarpeen mukaan myös 
Blut und Boden, astuu sukkelasti kuvaan. Triviaali käy alkupe-
räisestä, epäartikuloitu tiedostamattoman luomisen äänestä.

Tällainen taide pakenee kritiikkiä. Vallitsevan uskomuksen 
mukaan luonnontunnelma on sidoksissa kunnioittavaan vaiti-
oloon. Mutta jos luonnontunnelman käsitettä ei saa jättää ky-
seenalaistamatta, niin ei etenkään silloin, kun on kyse taide-
teoksista. Sinfonioista ei tule tuhatta järveä: ei vaikka niissä 
olisi tuhat reikää.

Luonnontunnelman kuvaamista varten musiikki on muo-
dostanut teknisen kaanonin impressionismissa. Debussy ke-
hitti 1800-luvun ranskalaista maalaustaidetta seuraten käytän-
töjä, joiden avulla hän vangitsee näkyväisen maailman ääniin: 
ilmeikkään ja ilmeettömän, valotuksen ja varjostuksen, väri-
kylläisen ja hämärtyvän. Nämä menetelmät, jotka jättävät ru-
noudenkin jälkeensä, ovat Sibeliukselle vieraita. Car nous vou-
lons la Nuance encor 3 – se kuulostaa tylsän, jäykän ja satun-
naisen orkesterivärityksen pilkalta. Se ei ole lainkaan musiik-
kia en plein air 4. Sitä soitetaan kurittomissa koululuokissa, 
joissa keskenkasvuiset välitunnin aikana todistavat nerokkuut-
taan tyhjentämällä mustepullot. Ei väripalettia, sillä kaikki on 
vain mustetta. 

Myös tämä tulkitaan hänen ansiokseen. Pohjoisen syvälli-
syyden täytyy kyllä toisaalta antautua tekemisiin tiedostamat-
toman luonnon kanssa, muttei toisaalta säädyttömästi nois-
ta kiihokkeista nauttien. Se on katkeroitunutta promiskuiteet-
tia pimeässä. Impotenssin askeesia juhlitaan luojansa itseku-
rina. Jos hänellä on jotain luonnon kanssa tekemistä, niin kor-
keintaan sisäisesti. Hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmas-
ta. Se on tunteen maailmasta. Tekijä, joka on päätynyt sinne, 
on vapautettu jok’ikisestä vastaisestakin tilinteosta. Jos sekä 
tunteita että niiden ilmenemistä musiikissa itsessään ei voida 
määritellä, niin se käy osoitukseksi syvyydestä.

Näin ei kuitenkaan ole. Tunteet ovat määriteltävissä. Tosin 
eivät siten, kuin niille saattaisi sopia, siis niiden metafyysisen 
ja eksistentiaalisen sisällön mukaan. Tällaista sisältöä niissä 
on yhtä vähän kuin Sibeliuksen teosten partituureissa. Pikem-
minkin on tutkittava, mikä partituurissa saa ne aikaan. Se on 
banaalin ja absurdin liitto. Kaikki yksityiskohdat kuulostavat 
arkisilta ja tutuilta. Motiivit, sirpaleita tonaliteetin nykyisistä 
materiaaleista, on kuultu niin usein, että niitä luulee ymmärtä-
vänsä. Ne on kuitenkin asetettu mielettömiin yhteyksiin: kuin 

Sinfonioista ei tule tuhatta järveä:  
ei vaikka niissä olisi tuhat reikää.
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S ak sal ai s - itävaltal ai se n  musiikkimaailman 
piirissä kasvaneelle nimi Sibelius ei sano juurikaan 
mitään. Mikäli hänen nimeään ei sekoiteta maantie-
teellisesti Sindingiin tai foneettisesti Deliukseen, hä-

net tunnetaan Valse tristen kaltaisista harmittomista salonki-
kappaleista tai konserttien täytenumeroista, kuten Aallotta-
ret ja Tuonelan joutsen – lyhyistä ohjelmamusiikkinumeroista, 
joilla on heikko fysionomia ja jotka eivät liiemmin jää mieleen.

Kun taas siirrytään Englantiin, tai etenkin Amerikkaan, Si-
beliuksen maine kasvaa määrättömästi. Siellä hänen nimen-
sä mainitaan yhtä usein kuin jokin automerkki. Radio ja kon-
sertit raikuvat suomalaisia säveliä. Toscaninin ohjelmistot ovat 
Sibeliukselle avoinna. Julkaistaan pitkiä, runsain nuottiesimer-
kein ryyditettyjä esseitä, joissa Sibelius esitetään tämän hetken 
tärkeimpänä säveltäjänä, aitona sinfonikkona, ajattomana epä-
modernistina, ja hänen musiikkiaan suorastaan kehutaan kuin 
Beethovenin taidetta. On olemassa myös Sibelius-seura, joka 
kartuttaa hänen mainettaan taatakseen hänen teostensa ääni-
levyille laajan levikin.

Tämä herättää uteliaisuuden ja saa kuuntelemaan jotakin 
pääteosta, ehkä neljättä ja viidettä sinfoniaa. Sitä ennen tar-
kastelee partituureja. Ne näyttävät niukoilta ja kömpelöiltä, 
joten salaisuuden voi luulla paljastuvan vasta kuuntelun myö-
tä. Mutta sointi ei muuta kuvaa.

Loogisen soinnullisen kehityksen välttämiseksi »teemoi-
na» tuodaan esille mitä tahansa täysin joustamattomia ja tri-
viaaleja sävelkulkuja. Nämä useimmiten pelkällä urkupisteel-
lä soinnutetut harmoniat ovat kuin mitä hyvänsä, mitä viidelle 
nuottiviivalle nyt sattuu syntymään. Tällaisia sävelsarjoja koh-
taa varsin pian onnettomuus, vähän kuin imeväistä, joka pu-
toaa pöydältä ja satuttaa selkärankansa. Ne eivät kykene kun-
nolla liikkumaan. Ne juuttuvat paikoilleen. Odottamattomana 
hetkenä rytminen liike katkeaa ja jatko muuttuu käsittämättö-
mäksi. Sitten yksinkertaiset sävelsarjat taas palaavat; paisunei-
na ja taipuneina1, liikkumatta kuitenkaan paikaltaan. Juuri näi-
tä osia apologeetat pitävät beethovenmaisina: maailman luo-
misena merkityksettömästä, mitättömästä. Mutta se maailma, 
jossa elämme, on yhtä arvokas: samalla kertaa raaka ja mysti-
nen, kulunut ja ristiriitoja täynnä, vanhastaan tuttu ja kuiten-
kin tyhjentymätön. Apologeetat sanovat edelleen, että nimen-
omaan kaikenlaisen kaavamaisuuden hylkääminen todistaa 
luovan mestarin ylivertaisuuden. Ylivertaisista muodoista ei 
kuitenkaan ole kyse silloin, kun säveltäjä ei selvästikään hallit-

Kulttuurivihkot julkaisee 
ensimmäisenä Suomessa saksalaisen 
filosofin ja musiikkitieteilijän 
Theodor W. Adornon kirjoittaman 
Jean Sibeliusta käsittelevän 
esseen vuodelta 1938. Sibeliuksen 
säveltaidetta vahvasti kritisoiva 
kirjoitus herätti aikanaan laajaa 
paheksuntaa suomalaisissa 
kulttuuripiireissä.
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■ Theodor W. Adorno (1903–
1969) oli saksalainen filosofi, vasem-
mistointellektuelli, esseisti ja kriitik-
ko. Hän vaikutti »Frankfurtin kou-
luksi» nimetyssä tutkijaryhmässä ja 
työsti »kriittistä teoriaa» yhdessä 
muun muassa Walter Benjaminin, 
Max Horkheimerin ja Herbert 
Marcusen kanssa. Adornon tuo-
tanto käsittää kirjoituksia kulttuuris-
ta, filosofiasta, estetiikasta, taitees-
ta ja musiikista yhteiskunnallisin pai-
notuksin.

Adorno tunnetaan modernistisen 
taiteen puolustajana. Hänen musii-
kinfilosofiansa keskiössä on modernin 
ajan musiikin sävellyskielelle asettama 
haaste: koska musiikillinen materiaali 
heijastaa aina yhteiskunnallista tilan-
netta, täytyy teoksen muotokielessä 
ottaa ajallinen konteksti huomioon. 
Teoksen arvo punnitaan sen mukaan, 
onnistuuko se kyseenalaistamaan es-
teettisen ja yhteiskunnallisen status 
quon. Kriittisellä taiteella on kyky vii-
tata totalisoivien järjestelmien, aina 
fasismista kulttuuriteollisuuteen, ul-
kopuolelle.

Rosa Rönkkö

Kuka 
Adorno?

Theodor W. Adorno

Kuva: Ilse Mayer-Gehrken / Suhrkamp Verlag
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 ☞ yhdistettäisiin verbien ja partikkelien avulla umpimähkäisesti 
sanat bensiiniasema, lounas, kuolema, Greta ja auran vannas. 
Mitä triviaaleimpien yksityiskohtien muodostama käsittämä-
tön kokonaisuus luo pohjattomuuden5 harhakuvan. Iloitaan 
siitä, että koko ajan ymmärretään enemmän, ja iloitaan hyväl-
lä omallatunnolla silloinkin, kun huomataan, ettei oikeastaan 
ymmärretä mitään. Tai: täydellinen ymmärtämättömyys on 
nykyisen musiikillisen tietoisuuden allekirjoitus. Sen ideologi-
aan kuuluu ymmärrettävyyden lume, jota sibeliaaniset sanas-
tot tuottavat. 

d d d

Edi st yk se lli se n uude n musi ikin  vastustamises-
sa, uutta musiikkia panettelevassa pahansuovassa vihassa ei 
kaiu yksinomaan sovinnainen ja yleinen inho kaikkea uutta 
kohtaan, vaan myös tietty paha aavistus siitä, että vanhat kei-
not eivät enää riitä. Niitä ei suinkaan ole »kulutettu loppuun»: 
matemaattisesti tonaalisista soinnuista saadaan varmasti lu-
kemattomia uusia kombinaatioita. Niistä on kuitenkin tul-
lut valheellisia ja epäaitoja. Ne koettavat kirkastaa maailman, 
joka ei enää ole kirkastettavissa6, eikä musiikilla, joka ei ulo-
ta kriittistä otetta vallitsevaan todellisuuteen aina käyttämän-
sä tekniikan ytimeen asti, ole enää oikeutta tulla kirjoitetuksi. 
Näitä pahoja aavistuksia pyritään Sibeliuksen avulla karkotta-
maan. Se on hänen menestyksensä salaisuus. Perinteisen jälki-
romanttisen musiikin todella turmeltuneet keinot saavat Sibe-
liuksen teoksissa riittämättömän työstämisen takia absurdin 
luonteen, joka vain näennäisesti pelastaa ne niiden kohtaamal-
ta rappiolta. Se, että on tyystin vanhanaikainen ja kuitenkin 
osaa säveltää melko uudenkuuloista musiikkia, on sovinnai-
suuden riemuvoitto. Sibeliuksen menestys kielii kaipuusta uu-
distaa maailma sekä poistaa siitä puute ja ristiriidat, siten et-
tä se säilyttäisi silti nykyisen tilansa. Tällaisen uudistustoivon 
ja Sibeliuksen erityislaadun todellinen luonne tulee kuitenkin 
ilmi mielettömyydessä, joka ei ole pelkästään teknistä. Miele-
tön lause ei ole puhtaan »teknisesti» mieletön. Lause kuulos-
taa absurdilta, vaikka tosiasiassa yritys ilmaista uutta vanhoil-
la ja rappioituneilla keinoilla on itsessään absurdi. Sanotuksi ei 
tule yhtään mitään.

On kuin maanläheiset suomalaiset vahvistaisivat kaikki ne 
vastalauseet, jotka ovat leimanneet myös reaktiota musiikillis-
ta kulttuuribolsevismia vastaan. Taantumukselliset ehkä ku-

vittelevat, että uuden musiikin on kiittäminen olemassaolos-
taan vanhan musiikin materiaalin puutteellista hyödyntämis-
tä, ja tämä pätee parhaiten juuri Sibeliukseen, joka pitäytyy 
vanhassa. Hänen musiikkinsa on tietyssä mielessä ainoa esi-
merkki »turmelevasta» nykymusiikista. Ei siinä mielessä, että 
se tuhoaisi käsillä olevaa huonoa todellisuutta. Sitä vastoin se 
hävittää kalibaanisesti7 luonnonhallinnan musiikilliset tulok-
set, jotka ihmiskunta on itselleen kalliisti hankkinut temperoi-
dun asteikon parissa. Jos Sibelius on hyvä, niin kaikki Bachis-
ta Schönbergiin saakka vallinneet musikaalisen laadun mit-
tapuut, kuten sovellutusten rikkaus, artikulaatio, ykseys mo-
ninaisuudessa, runsaus katoavaisessa, on laadittava uudelleen. 
Tämän kaiken Sibelius pettää luonnon nimissä, joka ei ole hä-
nen musiikissaan muuta kuin haalistunut valokuva lapsuu-
denkodista. Hän myötävaikuttaa osaltaan taidemusiikin ko-
vaan kulutukseen, tosin kulutuksessa teollistetut helpposoit-
toiset kappaleet päihittävät hänet. Mutta tuho naamioituu hä-
nen sinfonioissaan luomiseksi. Hänen vaikutuksensa on vaa-
rallinen. 

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1982. All rights reserved.

Viitteet

¹Verschoben und verbogen: vinoutuneina  
/ epäjärjestykseen saatettuina ja taipuneina

²Vierstimmigen Satz

³ »Sillä haluamme yhä sävyjä»  
(Paul Verlaine : L’Art poétique)

⁴ Ulkoilmamusiikkia

⁵ Abgründigen

⁶Verklärung

⁷ Kalibaani tarkoitti antiikin Kreikassa rujoa 
ja muodotonta hirviötä, ja Shakespearen 
näytelmässä Myrsky esiintyy Caliban-niminen 
hirviö. Adorno viitannee sanalla rujouteen.

Todennäköisesti Sibelius itse yllättyi eniten siitä, että hänen vikansa tulkittiin 
onnistumisiksi ja tietämättömyytensä välttämättömyydeksi.
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T heod or Ad ornon vuonna 1961 kirjoitta-
ma essee Vers une musique informelle antaa kiinnos-
tavasti suuntimaa Adornon estetiikan myöhäiselle, 
karkeasti 1950- ja 60-lukujen taitteessa alkavalle kau-

delle, jota luonnehtii Adornon itsekriittinen pyrkimys asettaa 
aiemmat radikaalit näkemyksensä uudelleentarkastelun koh-
teiksi. Tässä esseessä Adorno etsii keinoa yhdistää säveltäjän 
spontaanit, ei-järjestelmälliset impulssit säveltämistä hallitse-
viin muotoperiaatteiseen.

Vaikka Adorno jo nuorella iällä hylkäsikin 1920-luvulla 
suunnittelemansa säveltäjän uran taidekritiikin ja esteettis-
yhteiskunnallisen teoretisoinnin hyväksi, säilytti musiikki hä-
nen tuotannossaan aivan erityisen roolin – ei ainoastaan ajat-
telun aiheena tai kritiikin kohteena, vaan ennen kaikkea kir-
joitustyylinä, jota voi nimittää atonaaliseksi. Arnold Schön-
bergin atonaalisen kauden pyrkimys hajottaa romantiikan 
taidemusiikin tonaalinen perusta ilman uutta perustavaa oh-
jelmaa vaikutti voimakkaasti Adornon intellektuaaliseen ke-
hitykseen ja johti hänet ajattelussaan musiikillista merkitys-
tään laajempaan tulkintaan harmoniaan palautumattoman 
eron ensisijaisuudesta. Ei-identtinen tai eroava, jonka Adorno 

argumentoi edeltävän ristiriidan käsitettä, on hänelle ajatte-
lun metodi ja kirjallinen ilmaisukeino. Liikkeessä pysyttelevä 
kritiikki kuvaa Adornon filosofista positiota, joka ei rakennu 
perustan varaan vaan koostuu ulkoisista suhteista. Atonaali-
nen jälki löytyykin liioittelematta kaikista Adornon teksteis-
tä. Pyrkimys purkautumattomaan jännitteeseen – vastakkain-
asetteluihin, jotka eivät palaudu harmoniaan – määrittelee 
hänen lähestymistapansa filosofisiin, sosiologisiin ja esteetti-
siin kysymyksiin siinä määrin, että Adornon »omaa ääntä» ei 
aina ole helppo kuulla negaatioiden rytinän alta. Jossain mää-
rin Adornon oma ääni onkin paradoksi, sillä vaikka hänen 
kirjoitustyylinsä on jäljittelemätön, pyrkii hän varsinkin myö-
häisissä teksteissään antamaan äänen ei-subjektiiviselle, hal-
litsemattomalle elementille antamatta sille kuitenkaan positii-
visia määreitä. Hallittua hallinnattomuutta Adorno hahmot-
telee Vers une musique informellessa myös modernin musii-
kin utopiaksi.

Perinteen pirstaloituminen  
ja modernistinen isänmurha

Tämän vuonna 1961 Darmstadtin sävellyskoulun kesäkonfe-
renssiin kirjoitetun esseen luonne ei avaudu helposti nykylu-
kijalle, sillä Euroopan sodan jälkeisen musiikillisen modernis-
min kiivautta on vaikea ymmärtää irrallaan ajan historiallises-
ta kriisitietoisuudesta, jonka puitteissa irtiotto perinteestä il-
meni nuorille säveltäjille sekä käytännön välttämättömyytenä 
että intellektuaalisesti motivoituna projektina. Sodan jälkeen 
musiikillinen perinne varsinkin Saksassa oli konkreettisesti 
poikki: koulutusmahdollisuudet ja kulttuurielämä olivat hajal-
la, säveltäjät ja teoreetikot pitkittyneessä maanpaossa tai kuol-
leet kuten serialismin tärkeimmäksi innovaattoriksi myöhem-
min nimetty Anton Webern, joka menehtyi vuonna 1945 hu-
malaisen yhdysvaltalaissotilaan ampumana. Karlheinz Stock-
hausen, Pierre Boulez ja toiset nuoret säveltäjät, jotka suun-
tautuivat sarjallisen musiikin kehittämiseen, tahtoivat musii-
kissaan purkaa kaikki romantiikkaan viittaavat muotoperiaat-
teet – myös ne, jotka Schönbergin kaksitoistasäveljärjestelmä 
oli säilyttänyt. Oliver Messiaenin opetuksessa Pariisissa nuo-
ret säveltäjät suuntautuivat kohti täydellistä serialismia, jossa 
Schönbergin irtautuminen tonaalisen musiikin ytimestä, me-
lodiasta, ulotettiin koskemaan myös kestoa, dynamiikkaa, ää-
nenväriä ja periaatteessa kaikkia muitakin musiikillisia muut-
tujia sävellystekniikasta instrumenttien tilalliseen sommitel-
maan esitystilanteessa. Demystifikaation ja eksperimentaati-
on hengessä säveltäjän katsottiin voivan purkaa ja uudelleen-
rakentaa koko musiikillinen kudos pienimmistä yksityiskoh-
dista lähtien. ☞

Irtiotto perinteestä ilmeni nuorille säveltäjille sekä 
käytännön välttämättömyytenä että intellektuaalisesti 
motivoituna projektina.   
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Theodor W. Adornon 
taidefilosofisen pääteoksen 
Ästhetische Theorien suomennosta 
Vastapainolta odotellessa on sopiva 
aika tarkastella Adornon 45 vuotta 
sitten esittämiä ajatuksia modernin 
musiikin tilasta ja sen tulevaisuuden 
ääriviivoista. 

ADORNO

te k sti  Taneli Tuominen

EPÄMUODOLLISEN 
MUSIIKIN JÄLJILLÄ
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Saksassa järjestettiin Darmstadtissa, sodan läpikotaisin tu-
hoamassa pikkukaupungissa, jo 1946 ensimmäinen kansain-
välisen musiikin kesäkoulu. Darmstadt vakiintui 1950-luvulla 
Euroopan tärkeimmäksi keskukseksi serialistisille säveltäjille, 
jotka kauhistuttivat konservatiivista taideyleisöä ja ei-sarjalli-
sia säveltäjiä teostensa ankaralla, provokatiivisella estetiikal-
la. Stockhausen ja Herbert Eimert olivat sarjallisen suunta-
uksen tärkeimpiä nimiä Saksassa. 1950-luvulla he vaihtoivat 
Darmstadtissa vaikutteita Boulez’n, Luciano Berion ja Luigi 
Nonon lisäksi yhdysvaltalaisten John Cagen, Edgar Varèsen 
ja Nam June Paikin kanssa. 1950-luvun kärjistyneessä kult-
tuuri-ilmastossa irtautuminen romanttisesta traditiosta mer-
kitsi esteettispoliittista sitoutumista, joka johti teräviin vas-
takkainasetteluihin. Aikakauden ilmapiiristä kielii Boulez’n 
kuuluisa provokaatio, jonka mukaan »Mona Lisan pilaami-
nen ei riitä, koska se ei tapa Mona Lisaa. Kaikki menneisyy-
den taide on tuhottava.»

Serialismin pääarkkitehtien poleeminen asenne johti kiis-
toihin ja välirikkoihin myös päältä katsoen samanmielisten sä-
veltäjien välillä. Kuuluisin esimerkki lienee Boulez’n ja Cagen 
välien kylmeneminen säveltäjien satunnaisuuteen (Cage) ja 
aleatoriseen metodiin (Boulez) liittämien erilaisten esteettis-
ten arvostusten vuoksi. 1960-luvulta lähtien sarjallisen musii-
kin kulttuurilinnake alkoi hiljalleen avautua toisille uuden mu-
siikin virtauksille kuten minimalismille, elektroniselle musii-
kille ja musique concrètelle (nauhamusiikille). Samalla seria-
listien radikalismin purevin terä hioutui pois, ja jyrkkä vastak-
kainasettelu »musiikillisten edistysvoimien» ja »taantumuk-
sellisen musiikin» välillä laimeni. Ironista kyllä serialismin ny-
kymaine paperinmakuisena, akateemisena järjestelmämusiik-
kina on osittain seurausta nuorten eurooppalaisten säveltäjien 
ehdottomasta irtiotosta romantiikan perinnöstä, jonka fasis-
tit olivat valjastaneet johtajakultin ja puhtaan veren ideologi-
an palvelukseen. 

Reaktioita edistyksellisyyteen

Vers une musique informelle on malliesimerkki Adornon lu-
kijalleen heittämästä tulkinnallisesta haasteesta: essee on pol-
veileva ja moneen suuntaan kriittinen puheenvuoro moder-
nin musiikin tilasta 1960-luvun alussa. Adornon pyrkimys ei 
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Adorno muotoilee näkemystä modernista taiteesta, joka kään-
tyy alkuperäisiä pyrkimyksiään vastaan ja kieltäytyy palvele-
masta ulkoisia funktioita (esimerkiksi uskonnollisessa rituaa-
lissa, markkinapaikalla tai tanssissa).

Tämä näkemys taiteesta kieltää taiteelle vieraina kaikki ul-
koiset funktiot ja korvaa ne oman autenttisuuden ja itsekritii-
kin omalakisilla ideaaleilla. Skeema pitää kuitenkin sisällään 
häiritsevän vision taiteen alan jatkuvasta pienenemisestä ja 
sen merkityksen nähtävästi loputtomasta kriisiytymisestä. Sa-
malla tämä autonomiatulkinta on yhteiskunnallisesti epäilyt-
tävä, sillä kieltäessään ymmärryksen taiteesta muilta paitsi sen 
muotokieleen koulutetulta eliitiltä, se istuu saumattomasti yh-
teen yhteiskunnallisen työnjaon hierarkisoitumisen kanssa, 
minkä Adorno materialistina tunnistaa keskeiseksi modernin 
merkityskriisin ja atomisaation syyksi.

Näiden teoreettisten syiden lisäksi modernin musiikin li-
sääntyvä hermeettisyys saa Adornon tutkimaan uudelleen ai-
empia näkemyksiään. Hänen mukaansa mitään musiikillista 
ratkaisua ei tulisi voida arvostella erillään teoksen kokonaisuu-
desta, sen omasta pyrkimyksestä – eikä myöskään mitään uni-
versaalia keinoa tulisi hyväksyä irrallaan säveltäjää kohtaavas-
ta konkreettisten mahdollisuuksien kontekstista. Säveltäjän to-
taalinen hallinta musiikillisen materiaalin yli, jonka Adorno ai-
emmin oli nähnyt ilmaisevan totuuden täyden negatiivisuuden 
saavuttaneesta yhteiskunnallisesta tilanteesta näyttäytyy hä-
nelle nyt huonon yhteiskunnallisen järjestyksen itsensä sane-
lemana rasitteena, josta tulisi murtautua ulos. Adornon johto-
päätökset ovat tietyssä mielessä yleisiä, mutta niiden radikaa-
li sävy on loogisessa suhteessa hänen aikaisempaan positioon-
sa: taiteellista päämäärää ei tule asettaa ulkoapäin, taiteilijan 
spontaanisuutta ei tule rajoittaa metodisilla dogmeilla.

Taiteen utopian nimettömyys

Käytännössä Adorno näyttää kuitenkin olevan neuvoton etsi-
essään välittävää tekijää säveltäjän ulkoisena pakkona kohtaa-
man muotokielen ja hänen spontaanin ilmaisunsa välille. Carl 
Dalhaus osuu nähdäkseni oikeaan todetessaan Adornon mu-
siikkifilosofian keskiössä sijaitsevan dialektisen kritiikin radi-
kaalisuuden ja musiikillisen käsitteistön konservatiivisuuden 
välisen ristiriidan. Adorno on poikkeuksetta kriittinen sävel-
tävän subjektin mahdollisuuksille luovuttaa valtaansa mate-
maattisille tai teknologisille sovelluksille peläten subjektin si-
ten alistuvan ulkoiselle teknologiselle rationaliteetille. Sama-
ten hän on epäilevä länsimaista taidemusiikkia määrittävän te-
os-ontologisen hahmotuksen murtamista kohtaan. Tämä olisi 
mahdollista siirtämällä tarkastelun keskiöön partituurin sijas-
ta taidetapahtuma – musiikissa improvisaatio tarjoaisi tähän 

keinoja. Taideinstituution lasiseinien hajottaminen situatio-
nistien tyyliin olisi myös Adornolle liian satunnaista, reflektoi-
matonta kapinaa. Vaikka Adorno haluaa antaa äänen musiikin 
materiaalisuudelle ja katsoo säveltäjän materiaalille suoritta-
man rationaalisen manipulaation saavuttaneen rajansa, on hän 
lopuksi kriittinen automaattikirjoituksen ja aleatorisuuden ta-
paisia metodeja kohtaan, jotka hylkäävät tradition painon ja 
etsivät järjen sensuroimattomasta spontaanisuudesta tai sattu-
manvaraisuudesta uutta objektiivisuutta. Psykoanalyyttisesti 
spontaaniksi ymmärrettyjen primaariprosessien ja niitä struk-
turoivien – Adornolle lähinnä yhteiskunnallisten – lakien väli-
nen välitys, jota hän etsii jää tämän kirjoituksen puitteissa kui-
tenkin abstraktiksi, sillä Adorno on haluton tai kyvytön osoit-
tamaan käytännön keinoja tämän liiton luomiseksi.

Esseen päätelmät ovatkin tunnustelevia. Niin väistämätön-
tä kuin taiteellisten »asioiden tekeminen» Adornolle onkin, on 
myös selvää, ettei hänen teoriansa määrittele, mitä asiat ovat 
muuten kuin negatiivisesti. Adornon negatiivisen dialektii-
kan ottaminen tosissaan onkin hänen ymmärtämisensä kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää. Dialektisen ajattelun kautta teks-
tin kieltämättä ristiriitainen, epäkonsistentti rakenne paljas-
tuu tiedostetuksi ja johdonmukaiseksi näkemykseksi, joka an-
taa tekstille hämmentävää kestävyyttä. Kun useimmat taide-
kiistoihin ja niiden liki satunnaisiin valtakamppailuihin liitty-
vät kannanotot menettävät nopeasti mielenkiintonsa, nousee 
Adornon essee sen historiallisen tilanteen yläpuolelle, josta 
käsin se on kirjoitettu. Tässä suhteessa esseen johtopäätösten 
hämäryys paljastaa nykylukijalle kysymysten yhä ajankohtai-
sen vaikeuden, ja Adornon päättäväinen kieltäytyminen gurun 
viitasta kutsuu lukijaa itse säveltämään eteenpäin. 

Kirjallisuutta:

Theodor W. Adorno: Quasi una Fantasia. 
Essays on Moden Music. (Verso 1993) 
Marcus Castrén : Sarjallisuus. Teoksessa Lauri 
Otonkoski (toim.): Klang – Uusin musiikki.  
(Gaudeamus 1991)
Josef Früchtl & Marina Calloni : Geist gegen 
den Zeitgeist. Erinnern an Adorno. (Suhrkamp 1991)

■ Esteettinen teoria ilmestyy  
Vastapainolta Arto Kuorikosken suomentamana 
maaliskuussa.

45

kuitenkaan ole vain historiallinen kartoitus. Hän peilaa kir-
joitushetken sarjallisen musiikin ongelmia Schönbergin mu-
siikilliseen kehitykseen vuoden 1910 vapaan atonaalisuuden 
kaudesta kohti myöhempää dodekafoniassa systematisoituvaa 
muotokieltä. Adornon lähestymistapa näyttää ensisilmäyk-
sellä anakronistiselta, sillä Stockhausenin ja Boulez’n sarjalli-
suus on niin teorialtaan, toteutukseltaan kuin äänmaailmal-
taan varsin erilaista kuin Schönbergin ja hänen ympärilleen 
hahmottuvan »toisen» Wienin koulukunnan säveltäjien van-
hemmat teokset.

Historiallinen kiertotie on kuitenkin motivoitu. Adorno lu-
ennoi Darmstadtin kesäkoulussa useaan otteeseen ja viittaa 
esseessään useisiin serialistien Die Reihe -lehdessä julkaistui-
hin kirjoituksiin. Hän ei siis ollut muukalainen nuorten sävel-
täjien keskuudessa, muttei myöskään esiintynyt uusimman 
musiikin tuntijana. »Kullakin sukupolvella on oma modernin-
sa», kirjoitushetkellä 57-vuotias Adorno myöntää, mutta il-
moittaa samaan hengenvetoon etsivänsä keinoja »nähdä oman 
narsisminsa läpi».

Ottamalla 1960-luvun taitteen strukturaaliseen serialismiin 
hyväntahtoisen etäisyyden Adorno siirtää keskustelun Schön-
bergin, Webernin ja Bergin musiikkeihin; maaperälle, jonka 
hän hallitsee suvereenisti – Adorno oppi tuntemaan säveltäjät 
ja näiden teoriat henkilökohtaisesti opiskellessaan sävellystä 
Bergin alaisuudessa 1920-luvulla. Samalla Adornon epäily sar-
jallisen musiikin matematiikkaa ja eksakteja metodeja lähesty-
vää estetiikkaa kohtaan saa vertailukohdakseen hänen dode-
kafonian jähmettynyttä muotokieltä vastaan esittämänsä kri-
tiikin. Kritisoimalla immanentisti toista maailmansotaa edel-
tänyttä modernismia Adorno kiertää sarjallisuuden nostal-
gisen vähättelemisen ja sen kulttuuripoliittisesti trendikkään 
ylentämisen vaihtoehdot. Toisin sanoen Adorno kirjoittaa 
musiikista, jonka tuntee parhaiten, mutta kääntää käsittelyn 
heijastuskuvaksi nykyhetken ongelmista ja mahdollisuuksista. 
Tämän heijastuskuvan kautta Adorno aavistelee tulevaa mu-
siikkia, joka ei kiinnittyisi täsmällisiin metodeihin, »musiikilli-
selle kehitykselle ulkoiseen ainekseen», kuten hän kirjoittaa. 

Vers une musique informelle viittaa ranskalaisen avantgar-
den manifestiperinteeseen, mutta militantteja teesejä tekstis-
tä on turha hakea. Adorno hahmottelee säveltäjän ja musii-
killisen materiaalin välistä suhdetta taiteellisen emansipaati-
on näkökulmasta, mutta filosofiansa myöhäisen johtoteeman 
mukaisesti ei vapautuminen Adornolla lähde liikkeelle mu-
siikillisesta subjektista, säveltäjästä, käsin vaan olisi pikem-
minkin historiallisesti muotoutuneen materiaalin oma ta-
pahtuminen. Tämän seurauksena Adornon »manifesti» ku-
tistuu: uutta muotokieltä ei voi luoda materiaalin tietoisen 
haltuunoton kautta. Adornon sävy on varsin toisenlainen 

kuin vuonna 1947 ilmestyneessä Philosophie der  
neuen Musikissa, jossa Adorno asettui voimakkaasti Schön-
bergin modernismin puolelle. Kirjan esseiden nimet »Schön-
berg ja edistys» ja »Stravinski ja reaktio» asettavat selvät 
koordinaatit Adornon käsittelylle. Hänen keskeinen ajatuk-
sensa on, että Schönberg reagoi tonaalisen muodon histori-
alliseen rappioon oikein rakentaessaan uuden muotokielen 
tästä rappiosta itsestään, kun taas Stravinski regressiivises-
ti säilöö tonaalisen muodon rippeet ja yrittää puhaltaa nii-
hin uutta elämää eklektisesti, sääntöjä muuttamatta. Palates-
saan maanpaosta Yhdysvalloista vuonna 1950 Adorno pa-
ni toivonsa uuteen radikaaliin muotokieleen, joka Schönber-
gin viitoittamalla tiellä syntyisi romantiikan ylikypsien muo-
tojen järjestelmällisestä hylkäämisestä. Kirja saavutti kultti-
maineen nuoressa säveltäjäpiirissä, jossa Adornon poliitti-
sesti peräänantamattoman sävyn nähtiin tavoittaneen ajan 
taiteilijaa kohtaavan ongelman: kuinka luoda uusia muotoja 
antautumatta tradition merkityksettömään kierrättämiseen. 
Serialistit ottivatkin hyvin vastaan Adornon Philosophie der 
neuen Musikissa melko suoraviivaisesti tarjoaman yhtälön 
Stravinsky = relativismi ja reaktionismi, Schönberg = moder-
nismi ja edistys. Näin Adorno oli itse mukana luomassa mo-
dernin musiikin sisäistä polarisaatiota, joka Vers une musi-
que informelle -tekstin aikoihin oli kylläkin saanut uutta si-
sältöä, mutta tärkeiltä osin juurtunut asemasotaan »edistyk-
sen» ja »reaktionismin» välillä. 

Itseensä viittaavan modernismin umpikuja 

Vuonan 1961 Adorno hahmottaa musiikillisen mahdollisuu-
det ja sen kohtaamat vaarat uudella tavalla. Hän myöntää 
Stockhausenin näkemyksen, jonka mukaan kaksitoistasävel-
järjestelmä ja atonaalisuus ovat rytmiseltä muodoltaan jää-
neet kiinni tonaaliseen musiikkiin. Tähän haasteeseen Ador-
no katsoo Boulez’n, Stockhausenin ja Cagen vastanneen oma-
peräisesti, mutta hän on epäilevä monia nuorten säveltäjien 
hyödyntämiä tekniikoita kohtaan. Näillä huomioilla voisi hy-
vin aloittaa kuvauksen Adornon estetiikan viimeisestä jännit-
tyneestä kaudesta, jota leimaa oskillointi 1940-luvun hyper-
modernistisen konstruktivismin ja Ästhetische Theorien frag-
mentaarisissa huomioissa hienoimmin kristalloituvan tiedos-
tamattoman tiedon idean välillä. Tähän suuntaan viittaa Vers 
une musique informellen päättävä kuvaus taiteellisesta utopi-
asta: »tehdä asioita tietämättä mitä ne ovat».

Modernistisimmillaan Adorno esittää, että ainoastaan 
muotokielen jatkuva itsekritiikki,  
omien lähtökohtien alituinen kyseenalaistaminen, voi johtaa 
kohti taiteen vapautumista yhteiskunnallisesta pakosta. Näin 

☞

Kohti päämääristä vapaata taidetta Adorno muotoilee näkemystä modernista taiteesta, joka kääntyy alkuperäisiä 
pyrkimyksiään vastaan ja kieltäytyy palvelemasta ulkoisia funktioita.
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V isuaalisen kulttuurin festivaa-
li on matka pois pääkaupunkiseudulta, 
kehäkolmosen ulkopuolelle. Matka kau-
as Pohjois-Karjalaan läpi helakan punai-

sina ja palavan keltaisina liekehtivien metsien, lo-
mitse kylmän hikeä höyryävän Saimaan, tai vielä-
kin kauemmas Melanesiaan, esi-isien maahan. Tuu-
len mukana irtoan ajasta, joka levittäytyy valtavaksi 
kartaksi. Ajan kartalla erilaiset tavat eivät enää suos-
tu rooleihinsa vanhoina tai uusina, vaan piirtelevät 
polkujaan toistensa lomitse johdatellen ja toisinaan 
eksyttäen.

Matkalta palattuani huomaan päätyneeni toi-
seen todellisuuteen, jossa elää toisenlaisia ihmisiä 
syventyneinä toisenlaisten asioiden pariin. Nainen 
puhuu omalla kielelläni, kertoo kuinka hänen ko-
tonaan pestään kädet aina kun on riisuttu kengät 
jalasta. Hän kulkee huoneistossa kuin kotonaan.

Hetken kuluttua valot sytytetään vanhaan elo-
kuvateatteriin. Salin katon loisteputket paljastavat 
vaatimattoman paneloinnin ja harmaan tiiliseinän. 
Lavalla puheen aloittaa nahkatakkiin ja farkkuihin 
pukeutunut mies. Seuraa taputuksia naiselle, joka 
vielä hetki sitten esitteli kotiaan. Ihmiset ympäril-
läni alkavat kysellä häneltä hänen elintavoistaan.

Ulkona on poskia viileänä hyväilevä päivä. 
Tummanruskeat piirakkakojut kylpevät sumus-
sa. Vanha joki valuu hiljaa mustaa syvää vettä. Ai-
ka alkaa taas muodostua tilaan, kerros kerroksel-
ta ikuisesta rytmistään pikkuhiljaa vuosikymme-
niksi: kolmekymmentä vuotta sitten elokuvateat-
terin sisustus, kaksikymmentä vuotta sitten nah-
katakin malli, viisi vuotta sitten videoformaatti 
ensimmäistä kertaa festivaaleilla käytössä – ja nyt 
olemme Viscult 2005 -tapahtumassa.

Festivaalin melu ja hiljaisuus

Tarkemmin ilmaistuna olemme Joensuussa elo-
kuvateatteri Aallottaren aulassa. Ihmiset juovat 
kahvia. Joku on tuonut festivaalivieraille ison san-
gollisen poimimiaan omenoita. Ihmisten lomas-
sa näkyy seinällä juliste, jossa kaksi samanlaista 
hahmoa sekoittuu toisiinsa ja teksti »intimacy», 
suoraan suomennettuna »läheisyys». Mutta suo-
ra suomennos on kuin tuppisuu ukko nurkassa: ei 
suostu kertomaan mitään.

Toisissa kaupungeissa, toisilla festivaaleilla ih-
miset tulvivat elokuvateattereista toisiin juosten 
näytösten perässä ristiin rastiin kaupunkia. Kuin-
ka monta toden kuvaa voisin vielä käsittää? Tuhat-
viisisataa elokuvaruutua minuutissa, 90 000 ruu-
tua tunnissa, noin 540 000 ruutua kuuden tunnin 
aikana. Jos nuo kuusi tuntia käsittävät vaikkapa 36 
pientä elokuvatodellisuutta, jää mieleen enää väre-
jä, ilmeitä, ääriviivoja, rytmejä ja huudahduksia.

Melu ja sitten hiljaisuus, rauhallinen joen uo-
ma. Usva torilla sulkee syvälle sisäänsä kaiken me-
lun jostain muualta. Visuaalisen kulttuurin festi-
vaaleilla on kauniin korutonta. On helppoa kuun-
nella, värit näkyvät selvästi sellaisinaan. Samaan 
aulaan mahtuvat sekä tekijät että kokijat. He pu-
huvat keskenään elokuvista, niiden aiheista, ta-
voista, kokemuksista, olemisesta.

Venäläisen elokuvaohjaajan, professori Yevgeni 
Alexandrovin, jonka pitäisi pitää puhetta korok-
keelta tieteen ja taiteen arvovaltaisimman intelli-
gentsian taputtaessa seisoaltaan, huomaa hörppi-
mässä kahvia pahvimukista tai jonottavan vessaan, 
jossa on harja lattialla.

Antropologian kautta Corto Malteseen  
ja Kivung-liikkeeseen

Festivaaleja parhaiten kuvaava tekijä voisi olla 
antropologia. Monet täällä olevista saattaisi liit-
tää tuohon nimeen: antropologinen elokuva, et-
nografinen elokuva, antropologit ja antropologi-
an opiskelijat. Mutta nimi itsessään? Kirjoitan sen 
paperilapulle ja jätän kellumaan paperilaivaan me-
relle. Meren pinta on jatkuvaa aallokkoa. Vaikka 
aallot näyttävät miltei yhteneviltä, niiden uomat 
muodostavat pienine ominaispiirteineen loput-
toman määrän polkuja. Jos kuvaisi meren pintaa 
valokuvaten tai elokuvaten, yksikään kuva ei olisi 
täsmälleen samanlainen. Meren pinta ja elokuva 
eivät loppujen lopuksi juurikaan eroa toisistaan: 
kummatkin heijastavat alati muuttaen valoa, ei-
kä yksikään elokuva ole täsmällisesti samanlainen 
kuin toinen. Digitaalivideokuva yrittää turhaan ta-
voittaa sitä magiaa, jota epätasaisella nopeudella 
välkkyvät mustavalkoiset filmiruudut ja 100 vuot-
ta vanhat etnografiset elokuvat synnyttävät kau-
kaa menneestä maailmasta.Mennyttä maailmaa 

Toisen katsominen. 
Mitä hänestä voi nähdä?

Intimacy kuvaajan katseessa.  
Mitä tuntematon kertoo minusta? 

☞
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Läheltä ja kaukaa:

Viscult 2005 -festivaalilla Joensuussa antropologit  
ja elokuvantekijät kohtasivat. Teemana oli läheisyys.

INTIMACY  Joensuussa

te k sti  ja  kuvat  Jaakko Ruuska

essee
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Toisaalta Kivung tarvitsee kaiken neuvok-
kuuden, sillä myös heidän hartioillaan istuu tuo 
vanha jättiläinen nimeltään kristinusko. Istuen  
maailman harjalla, se kahmaisee kaiken kouriinsa, 
ahmaisee kitaansa, eikä sitä sen hampaiden välistä 
sitten enää poiskaan saa.

Peter, viisas vanha mystikko kertoo, että val-
koiset eivät ole jakaneet hyvinvoinnin salaisuut-
ta köyhyydessä eläville mustille. Siksi heidän on 
täytynyt löytää itse oma tiensä ulos köyhyydestä. 
»Emme halua valkoisten pommikoneita taivaal-
lemme, emmekä pommeja niskaamme. Ystävyys 
ja rauha!» Kivung on puhunut.

Pohtiessani valkoisten salattua tietoa onnesta, 
näen edessäni valtavan meren, jossa kelluu tuhan-
sien vuosien tieto. Huolimatta Yhden valtavasta 
puristuksesta tieto on ryhmittynyt, käynyt sotia 
ja jäsentynyt uudestaan. Koskaan ei kaikkia kir-
joja ole poltettu. Tieto ei ole enää edes kirjoissa 
– tai kuvissa. Kuvat ovat pyristelleet itsensä va-
paiksi seiniltä, menettäneet totuutensa. En tie-
dä tietääkö kukaan, mistä meidän onnemme sa-
lat enää löytyvät. Tietääkö kukaan edes sitä, mitä 
meidän tietomme on? Jos onnemme salat löytyvät, 
osaako kukaan enää lukea niitä? Sota siitä, mikä 
on tietoa aloitettiin kauan sitten. Kirjaston oikean 
siiven hoitaja ei usko, että vasen siipi on olemas-
sa. Vasemman siiven hoitaja ei usko oikean siiven 
olemassaoloon. Nähdessään toisensa he heittävät 
lutherilaisesti toisiaan mustepulloilla. Paratiisi ei 
vielä ole laskeutunut taivaasta, kommunismi sen 
rinnalla on jäänyt kirkkaitten ideoiden maailmaan, 
patsaaksi muuttuneen Leninin sanattomiin haa-
veisiin. Uusliberalismikin, joka tällä hetkellä tun-
tuu olevan länsimaisen kulttuurin esikoislapsi, 
kantaa mukanaan tuhoa, ei onnea.

Länsimaailma näyttäytyy suurena eläimenä, 
joka syö menneisyytensä. Tieto on meri, ja meri 
loputtomine polkuineen tuudittaa meidät unoh-
dukseen.

Mereltä katseeni poimii paperilaivan, laivalta 
paperilapun, jossa lukee »antropologia». Samal-
la lautalla juttelevat Koriam’s Law’n ohjaaja Gary 
Kildea ja sarjakuvataiteilija Hugo Pratt. Noustes-
sani lautalle huomaan, että lautan pohjassa lukee 
»intimacy» – »läheisyys». Antropologiassa »inti-
macy» viittaa usein tutkijan ja tutkimuskohteena 
olevien väliseen läheisyyteen eli siihen, kuinka lä-
helle tutkija pääsee tutkittaviaan. Gary Kildean ta-
pauksessa näytti siltä, että tutkija on tutkittavien 
työkalu – lähetin, jolla he välittävät sellaisia asioi-
ta itsestään, joita haluavat.

Poistuessani näytöksestä näen hänet ja kysyn, 
voisinko valokuvata häntä. Hän suostuu. Pyydän 
hänet ystäväni mukaan kävelemään joen varteen, 
ulos syksyiseen Joensuuhun. Ensin seuraan häntä 
sivullisena, tutkin hänen figuuriaan vasten syksyi-

Metodi: Rautatieasemalta keräsin 
sattumanvaraisesti naisia.

siä kaupunkimaisemia. Jossain vaiheessa Gary al-
kaa selittää huitoen käsillään suuressa johdatuk-
sessa, ja hänen kätensä heittelehtivät muodosta-
en valtavia kaaria. Kuitenkin sitä on hankala ku-
vata. Kuka hän oikeastaan edes on? Tuntematon 
ihminen, jolla on elokuvaohjaajan nimi: Gary Kil-
dea. Haluan kuvata hänen katseensa. Pyydän hän-
tä katsomaan suoraan linssiin, kysyn miltä se hä-
nestä tuntuu. Hän vastaa, että se on samanlainen 
kokemus kuin hammaslääkärillä käynti. Tätä tar-
koittaa mielestäni kuvattavan ja kuvaajan »intima-
cy» – nyt suomentaisin sen »yhteys». Seuraa hil-
jaisuus. Hän katsoo toisaalle, taas linssiin, sitten 
taas toisaalle. Hän katsoo taas linssiin hajamielise-
nä. Otan kuvan. Vaikka voisi luulla, että näin tör-
keästi muovaan hänestä mielikuvitukseni irviku-
van, loppujen lopuksi hän on päättänyt, mitä it-
sestään paljastaa. Ei siis auta kuin katsoa. Kuva on 
pahasti ylivalottunut, pilalla, siitä näkyvät ainoas-
taan hampaat.

Kertoessani kokemuksiani elokuvasta Gary Kil-
dealle, hän toteaa selvästi iloisena, että jokainen 
katsoja muodostaa samasta elokuvasta oman ko-
kemuksensa, seuraa omia polkujaan. 

Rakastajat, Lazarus ja Jumala

Minun jälkeni johtavat matkalle, joka vie Ha-
ni-heimon luo Kiinaan. Elokuvatyöryhmä Deng 
Qiyao, Fan Zhiping ja Hao Yuejun on päättä-
nyt herättää henkiin erään Lazaruksen nimeltään  
Puji and His Lovers. Lazarus laahustaa hoiperrellen 
oudossa kylässä ja puhuu (tietämättään ohjaajansa 

sanoja) »kielillä». Hän jahtaa pakenevia kylän lap-
sia, tunkeutuu naisten koteihin. Hän etsii kyläläis-
tä nimeltä Puji. Samaan aikaan hän julistaa luojan-
sa sanoin tarinaa siitä, kuinka on kylään joutunut. 
Jossain vaiheessa Lazarus herää. Hän alkaa ym-
märtää olevansa luojansa ruumis. Hän löytää tun-
teensa. Luoja astuu taivaista Lazaruksen rinnalle: 
he ovat Sherlock Holmes ja tohtori Watson.

Puji and His Lovers kertoo Hani-heimon pa-
risuhdejärjestelmistä, joissa naiset ja miehet, oli-
vatpa he avioliitossa tai vapaina, pitävät useita ra-
kastajia tai rakastajattaria. Etsiväpari on armoton 
ja väsymätön pyrkimyksessään paljastaa maalais-
ten poikkeavuus. Juhlissa he haravoivat kameral-
la pusikoita löytääkseen rakastelijoita. Etsivä tun-
keutuu nuorten naisten koteihin. Hän vaatii saa-
da tietää naisten rakastajien nimet. Turhautunee-
na hän tarjoaa ketä tahansa kuvausryhmästä ka-
meralla seinää vasten pakotetulle naisparalle. Ko-
ko elokuvan ajan hän jahtaa Pujia, seuraa perässä 
kun Puji lähtee kotoaan rakkaansa luokse. Siellä 
missä Puji, siellä myös kamera.

Ohjaaja on keksinyt tarinan siitä, kuinka hän 
matkusti Hani-heimon pariin ja alkoi seurata in-
formanttiaan Pujia. Kamera ajoi kylään. Jossain 
vaiheessa elokuva alkoi kuitenkin muistuttaa näy-
telmää. Kameramies tiesi täsmälleen informant-
tinsa liikkeet ja osasi odottaa ulkona, kun päähen-
kilö lähti yöllä salaa ulos. Yksikään ele ei jäänyt 
paljastumatta. Aloin miettiä, kuka tuo tarinan ker-
toja on, ja miksi minun pitäisi kuunnella tuota ta-
rinaa. Hän asettaa ihmiset kuulusteltaviksi; tun-
nustaisivatko he rakastajansa. Jo ennen kuin syy-
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kauempana haaveiden maailmassa tussin ja viivo-
jen seassa sarjakuvasankari Corto Maltese lipuu 
sidottuna ulapalla Etelämerellä. Ideaali anarkisti, 
elämän runoilija sydämensä johdattamana.

Corto Maltese Etelämerellä -sarjakuvaromaa-
nissa Hugo Pratt kuvasi melanesialaisia kamppai-
lemassa saksalais- ja britti-imperialistien sodan ja-
loissa vuosina 1913–1915. Pratt ei kuitenkaan sa-
maistu kumpaankaan sotivista osapuolista. Sarja-
kuvassa hän halusi antaa kasvot valtavan Melan-
esian eri heimoille. Hän kuvasi yli kymmenen me-
lanesialaisen heimon kasvomaalauksia, hiusmal-
leja, koristeita ja identiteettiä. Kasvoja, jotka kat-
sovat piirtäjäänsä tai katselijaansa. Ehkä taiteilija 
myös keskusteli heidän kanssaan.

Hän pohti millaisia suhteita länsimainen ih-
minen voisi luoda toisiin kulttuureihin. Parhai-
ten kaikkien kulttuureiden kanssa toimeen tulee 
hänen piirtämänsä sankari Corto Maltese, joka 
kuuntelee niin kuin Pratt itse heidän tarinoitaan ja 
kunnioittaa heidän tapojaan. Maltan Corto ei tuo-
mitse eikä vertaile, vaan koettaa löytää veljeyden 
säilyttäen omat arvonsa. Ne syntyvät miltei rela-
tivistisina tilanteissa, joiden seuraus on joka tapa-
uksessa kohtalo. Väistettykin kohtalo muodostaa 
kohtalon. Corto Maltese on kuitenkin vain Hugo 
Prattin haavekuva, ei lihaa ja verta vaan mustetta. 
Rasputin on hänen painajaisensa, kaunis paha uni, 
joka ei itse tiedä olevansa paha. Murhaava mutta 
sympaattinen. Rasputin on maltalaisen vastakoh-
tansa irrottamaton jäsen, joka häikäilemättömäs-
ti seuraa joko kullanhimoaan tai kaipuutaan ystä-
vyyteen. Rasputin ei kunnioita kenenkään tapoja, 

ellei se auta hänen tarkoitusperiään. Hän on kuin 
kapitalismi vailla kotimaata. Toisaalta hän kui-
tenkin juuri ilman uskontoa löytää pelastuksen-
sa. Hugo Pratt ei koe, että hänen siirtomaakartal-
la pelaavat hahmonsa voisivat toimia toisin. Siispä 
he ovat kohtalonsa poluilla törmäyskurssilla toi-
siinsa, eikä Hugo Pratt ole tällä kentällä idealisti-
nen Jumala, joka ohjaisi näytelmää. Hän vain poh-
tii, juttelee piirtämilleen hahmoille, jotka katsele-
vat häntä rauhallisina. Hugo Pratt ei tunnu usko-
van länsimaisen kulttuurin invaasioon, kulttuuri-
en progressiiviseen kehitykseen vääjäämättä kohti 
yhteistä loistokasta ihmiskuntaa.

Yli kolmekymmentä vuotta sen jälkeen kun 
Pratt hahmotteli ensimmäisiä melanesialaisia ka-
lastajia ensimmäisen maailmansodan jaloissa ja 
juuri löytämässä kansallisidentiteettiään, digitaa-
livideo näyttää näyn, josta hän saattoi vain haa-
veilla. Rantaviiva, meri ja sen horisontissa kanoot-
ti matkalla oikealle, rahtilaiva vasemmalle, kum-
matkin erkanevat toisistaan. Näyn tallentava ka-
mera seisoo jalustalla upotettuna jonnekin Jac-
quinotin rannikolle, ehkäpä Matong-kylän ran-
taan Papua-Uuteen-Guineaan.

Kameran takana seisovat elokuvaohjaaja Gary 
Kildea, antropologi Andrew Lattas, sekä heidän 
takanaan Kivung-yhdistyksen paikallinen aktivis-
ti Peter Avarea. Gary Kildea kuvaa Koriam’s Law 
-elokuvaa. Vai onko se hän? Kun hän kuvaa antro-
pologia välittämässä länsimaisille Kivung-liikkeen 
ideaa, hän tarkastaa käsityksensä Kivung-aktivisti 
Peteriltä, joka seuraa hieman jännittäen mutta iloi-
sena taustalla. Hän pitääkin antropologin havain-

toja oikeina. Voisin nähdä hänen silmissään salai-
sen ilon siitä, että hänen esi-isiensä tieto ulottuu 
kauas »valkoisenkin» maailman tietoisuuteen.

Dokumentaristi katsoo kameraan

Siinä missä Hugo Prattin melanesialaiset haavei-
levat 20. vuosisadan alussa omasta kansallisval-
tiostaan, vuosisadan lopun melanesialaiset ovat 
perustaneet heimoja yhdistävän Kivung-liikkeen, 
esi-isien keskushallinnon. Omalaatuisen hallin-
non originellit kansanedustajat halutaan kuiten-
kin vaientaa. Päättäjien hiljaisuus ostetaan rahal-
la, siis päinvastoin kuin täällä.

Uhri-purkkiin pistetään rahaa ja mukaan ra-
portti koetusta epäonnesta, jota esi-isät voivat lu-
kea kaikessa rauhassa. Luulen tosin, että epäonni 
johtuu juuri esi-isien tyytymättömyydestä. Edus-
tuksellisesti esi-isät ottavat Papua-Uuden-Guine-
an alueen valittujen elävien kansalaisten ruumiit 
käyttöönsä ja pitävät kokouksen siitä, mihin rahat 
käytetään. Tähän mennessä esi-isät ovat päättä-
neet rakentaa ilmaisen korkeakoulun.

Tutkija ja tutkittava
Havainnointi ja tulkinta
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Ystävä ja Antropologi

tetty avaa suunsa ohjaaja referoi hänen sanoman-
sa. Tässä vaiheessa alan epäillä, että kysymyksessä 
ei olisikaan antropologi vaan Kiinan kommunisti-
sen puolueen siveysosaston salaisen poliisin pro-
pagandisti. Pikkuhiljaa syntyy Lazarus ja Jumala.

Myöhemmin keskustellessani ystävieni kanssa 
puhumme koko ajan tekijän suhteesta elokuvaan, 
emme tekijän suhteesta kuvattaviin ihmisiin. Lä-
heisyys muodostuu Lazaruksen ja Jumalan välille. 
Mitä tekemistä Lazaruksella on Hani-heimon pa-
risuhteista kertovan kiinalaisen elokuvan kanssa? 
Sellaisen »läheisyyden» ohjaaja on saanut minun 
– katsojan – ja elokuvansa välille. »Läheisyys» on 
luonteeltaan relativistista: toisen läheisyys on toi-
sen kaukaisuus.

Kaukaisuudesta läheisyyteen

Joillekin kaukaisuus ei kuitenkaan riitä, vaan elo-
kuva muodostuu vuorovaikutukseksi. Karl Marx 
joskus pähkäili, että ihminen ollessaan suhtees-
sa ympäristöönsä, toisin sanoen työssä luonnos-
sa, muuttaa luontoa, joka muuttuessaan muuttaa 
työtä, ja lopulta työ ja luontokin muuttavat ihmis-
tä. Ei kai liene sattumaa, että elokuvien tekijät ym-
päri maailmaa löytyvät juuri elokuvafestivaaleilta. 
Tämä on heidän kotinsa ja kohtalonsa. Mutta ku-
ka toi puustaan keräämänsä omenat festivaaleille? 
Miksei niitä kuvattu ja heijastettu valkokankaal-
le? Mitä tekemistä elokuvaohjaajalla ja kuvaajalla 
David MacDougallilla on intialaisen korkeatasoi-
sen poikakoulun kanssa? Oliko hän saapunut sin-
ne akatemioiden juurille etsimään ihmistä, joka on 
vielä hiomaton, vai kenties itseään? Siis miksi hän 
nyt oli siellä, missä oli?

Oppilaiden keskeltä hän löysi syntyjään nepa-

lilaisen pojan, kielensä puolesta syrjityn, hieman 
yksinäisen, mutta kuitenkin tunnollisen oppilaan. 
David ystävystyi pojan kanssa. Hän kysyi lapselta, 
mitä hän näki kameransa linssin takaa. Kun poi-
ka havaitsi itsensä linssin pinnalta heijastunee-
na, hän alkoi kertoa itsestään. Poikaa kiehtoi ae-
rodynamiikka, hän vihasi historiaa ja joukkuepe-
lejä. Hän oli erittäin lahjakas oppilas, mutta yksi-
näinen. Lukukauden lopussa poika pääsi kotiinsa. 
Hänen opintonsa eliittikoulussa päättyivät, ja hän 
muutti vanhaan kouluun ystäviensä keskelle. Kun 
David vuoden päästä teki matkan pojan luo, hän 
oli etäinen ja sulautunut ystäväporukkaansa. Da-
vid kadotti läheisyyden ystäväänsä, mutta loppu-
jen lopuksi hän oli kuitenkin iloinen siitä, että poi-
ka oli ikäistensä ystävien keskellä.

Elokuvasaliin syttyvät taas tutut loisteputket, 
ja David astuu esiin kertomaan kokemuksistaan. 
Hän oli tutkinut kuvaamaansa materiaalia kuusi 
vuotta ja ollut kasvavan pojan kanssa kirjeenvaih-
dossa. Hän kysyi, voisiko leikata materiaalista elo-
kuvan, ja poika suostui siihen. Leikattuaan eloku-
van hän matkusti pojan luo, joka oli tuona aikana 
kasvanut nuoreksi aikuiseksi. He katsoivat eloku-
vaa ja poika totesi, että jos häntä olisi kuvattu nyt, 
hän olisi reagoinut miltei samalla tavalla.

Aloittaessaan kuvaamisen eliittikoulussa, oh-
jaaja tuskin tiesi siitä seuraavan useiden vuosien 
ystävyys, joka kuljetti ihmisen lapsuudesta aikui-
suuteen. Jos tuon kokemuksen piirtäisi, se saat-
taisi muodostaa kaksi limittäistä hahmoa, joiden 
synonyymi voisi olla ystävyys tai vuorovaikuttei-
suus. Se voisi olla festivaalin juliste, jossa on kaksi 
limittäistä hahmoa ja teksti »intimacy», käytäväs-
sä, jossa on elokuvantekijöitä ja antropologeja ym-
päri maailmaa kohtaamassa toisensa. 
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salliseen asemaan Washingtonin poliittisissa pii-
reissä ja haukkamaisessa mediassa. Viestin piti olla 
ennemminkin tiivistelmä ystävysten Havannassa 
käymistä keskusteluista. Lisäksi Gabo saisi esittää 
Clintonille kaksi Fidelin laatimaa kysymystä Fide-
lin kirjallisen viestin ulkopuolella.

Gabo tarttui asepukua kantavan ystävänsä tar-
joukseen. Sinä yönä hän ymmärsi, että hänen mat-
kansa Washingtoniin oli saanut uuden käänteen. 
Hänen piti paljastaa Clintonille terroristien suun-
nitelmat, joilla voisi olla kauaskantoiset vaikutuk-
set niin Kuubassa kuin Yhdysvalloissa, ehkä muis-
sakin maissa. Saman tien Gabo tarttui puhelimeen, 
soitti Valkoiseen taloon ja ilmoitti Bill Richardso-
nille, että hänellä on kiireellinen ja luottamuksel-
linen viesti Clintonille. 

Miamin viisikko

Suunnitelma oli aukoton, eikä kukaan osannut 
epäillä Miamissa asuvan viiden kuubalaisen mie-
hen motiiveja.

René González eli täydellistä kaksoiselämää 
vaimonsa Olgan ja pienen Ivette-tyttärensä kans-
sa. Vuonna 1990 René oli ahtautunut muiden pa-
kolaisten kanssa pikaveneeseen ja jättänyt yön pi-
meyden turvin talousahdinkoon ajautuneen Kuu-
ban. Uusi elämä odotti Miamissa. Renéstä tuli ak-
tiivinen Fidel Castron vastustaja, joka toimi Her-
manos al Rescate -järjestön lentäjänä. Hän kipu-
si ylös hierarkiassa, loi luottamukselliset suhteet 
Ramón Saúl Sáncheziin ja pääsi siten mukaan 
Miamin kuubalaisten Democracia-liikkeen sisä-
piireihin.

Kukaan ei osannut arvata, että kaikki oli la-
vastusta. René oli Kuubassa värväytynyt Castron 
turvallisuuspalvelun agentiksi ja suostunut hänel-
le esitettyyn tehtävään. Hänen piti hankkia USA:n 
kansalaisuus ja soluttautua Miamin kuubalaisten 
äärijärjestöihin. Kiihkeä Kuuban hallituksen kan-
nattaja välitti Havannaan tiedot kaikista Kuubaa 
vastaan suunnitelluista iskuista, jotka olivat jatku-
neet taukoamatta Castron valtaantulosta lähtien.

Yhtä omistautunut asialleen oli Fernando 
González. Hänen tehtävänsä oli ehkä vaarallisin, 
olihan Kuuban turvallisuuspalvelu määrännyt hä-
net seuraamaan pallonpuoliskon pahamaineisim-
man terroristin Orlando Boschin toimia. Bosch, 
joka tiedettiin aivoiksi useiden salamurhien ja 
kuubalaisen matkustajalentokoneen räjäyttämi-
sen takana, oli saanut porttikiellon Yhdysvaltoi-
hin huolimatta CIA-taustastaan. Miamin tarmok-

kaat kongressiedustajat entinen terroristi Lincoln 
Díaz-Balart ja Ileana Ros-Lehtinen olivat saa-
neet presidentti George Bush vanhemman kui-
tenkin päästämään Boschin Miamiin, jossa hän-
tä ei tuomittaisi rikoksistaan. Fernandon piti ra-
portoida Boschin uusista terrori-iskuista Havan-
naan ja soluttautua Díaz-Balartin ja Ros-Lehtisen 
toimistoihin, missä hän ei kuitenkaan onnistunut. 
Fernandon laajaan tehtäväkenttään kuului myös 
sotaharjoituksia Floridassa edelleen järjestävän 
Alpha 66 -terroristijärjestön seuraaminen ja sen 
suunnitelmista raportoiminen.

Renén ja Fernandon salaiseen verkostoon kuu-
lui myös runoileva insinööri Tony Guerrero, jo-
ka toimi talonmiehenä Key Westin Boca Chican 
lentokentällä. Varsinaisen työnsä ohella hän tark-
kaili lentoliikenteen määrää ja raportoi siitä Kuu-
ban viranomaisille. Tarkoituksena oli tarkkailla 
Yhdysvaltojen sotilaallisten lentojen mahdollista 
lisääntymistä ja näin varoittaa Kuubaan kohdis-
tuvasta iskusta. FBI oli seurannut Tonyn puuhia 
jo pari vuotta, mutta mihinkään toimenpiteisiin 
ei ryhdytty, koska Tonyn keräämä tieto oli julkista 
ja kaikkien saatavilla. Salaisiin tietoihin talonmie-
hellä ei ollut pääsyä.

René Gonzálezin tavoin Hermanos al Rescate 
-järjestössä kaksoisagenttina toimi Gerardo Her-
nández, joka välitti Kuubaan tietoa järjestön suun-
nittelemistä Kuuban ilmatilan loukkauksista. Puo-
lisotilaallisen Brigada 2506 -ryhmän johtohahmo ja 
Nicaraguan vastaisen contra-sodan veteraani José 
Basulto oli perustanut humanitaarisen järjestönsä 
alun perin poimimaan kuubalaisia pakolaisia me-
reltä, mutta Yhdysvaltain uuden »kuivien jalkojen 
politiikan» mukaan mereltä poimitut kuubalaiset 
piti toimittaa takaisin Kuubaan ja vain itse rantaan 
asti päässeet saivat oleskeluluvan. Niinpä järjestön 
toiminta muuttui ja se alkoi suunnitella lentoko-
neilleen muuta käyttöä. Gerardo toimitti Havan-
naan tietoa suunnitelmista aseistaa järjestön pien-
koneet räjähteillä, jotta niitä voitaisiin käyttää iskui-
hin Kuuban sotilaallisia ja siviilikohteita vastaan.

Kuubalaisten vakoiluverkostoa johti Ramón 
Labañino, jonka ainoa tehtävä oli koordinoida 
toimintaa. Yhdessä René, Fernando, Tony, Gerar-
do ja Ramón olivat viisikko, jonka elämä tulisi pi-
an kokemaan dramaattisen käänteen.

Gabo Washingtonissa

Toukokuun ensimmäisenä päivänä 1998 Fidel 
Castro seisoi Havannan vallankumousaukiolla ja 

tarkkaili yli miljoonan ihmisen vellovaa ihmismer-
ta. Tällä aukiolla hän oli saarnannut lukematto-
mia kertoja kansalleen, hyvästellyt toverinsa Chen 
ja siunannut puheellaan terrori-iskuissa kuolleet 
kuubalaiset. Mutta tänään hän ei pitänyt puhet-
ta, vaan seurasi juhlallisuuksia sivusta. Hänen aja-
tuksensa olivat muualla. Mahtoiko hän ajatella ys-
tävänsä matkaa?

Samaan aikaan Gabriel García Márquez saapui 
Washingtoniin. Hän oli hukannut takkinsa Mek-
sikon lentokentällä vahtiessaan haukan lailla tie-
tokonettaan ja laukkua, jossa oli hänen uuden kir-
jansa luonnokset – ja Fidelin viesti Clintonille. Ga-
bo oli hermostunut. Pelkkä ajatuskin viestin huk-
kaamisesta sai kylmät väreet kulkemaan selkäpii-
tä pitkin.

Clinton ei ollut Washingtonissa, mutta kirjai-
lija ilmoitti jäävänsä odottamaan, kunnes tapaa-
minen olisi mahdollinen. Gabo lukittautui hotel-
lihuoneeseensa ja kirjoitti yli kymmenen tuntia 
päivässä. Aika ei siis mennyt hukkaan, mutta to-
dellinen syy pysytellä hotellihuoneessa oli miehen 
taskussa. Hän ei luottanut hotellin kassakaappiin, 
vaan kantoi viestiä aina mukanaan. Hotellissa oli 
hyvää aikaa lukea Fidelin kirjoittamat muistiin-
panot yhä uudelleen ja uudelleen. Lopulta Gabo 
muisti kaiken ulkoa. 

Clintonista ei kuulunut. Hän oli jumiutunut Ka-
liforniaan huvittelemaan Stanfordin yliopistoa käy-
vän tyttärensä Chelsean kanssa. Mitä nyt pitäisi teh-
dä? Voisiko Gabo luovuttaa Fidelin viestin jollekin 
Yhdysvaltain presidentin luottomiehistä? Kuubalai-
nen diplomaatti Fernando Remirez välitti Havan-
nasta viestin: »luotamme taitoihisi». Gabo päätti 
lämmitellä suhteita Clintonin vanhimpaan ja lähei-
simpään ystävään Thomas McLartyyn, »Mackiin», 
joka vasta hiljattain oli eronnut presidentin Latina-
laisen Amerikan neuvonantajan tehtävästä.

Fidelin viesti

Miamin viidellä kuubalaisella agentilla oli riittänyt 
kiirettä pitkin 1990-lukua. Viestit kulkivat Miamin 
ja Havannan väliä kiihtyvällä vauhdilla. Terrorite-
kojen aalto järisytti Kuubaa, joka neuvostoavun 
tyrehdyttyä oli aloittanut turismibisneksen kehit-
tämisen.

Miamilaiset terroristiryhmät tulittivat Cayo 
Cocon Guitart-hotellia kolmeen otteeseen 1994–
95. Kolumbiassa ja Puerto Ricossa kuubalaiset ter-
roristit jäivät kiinni täydessä aselastissa yrittäes-
sään päästä valtionpäämiesten kokouksiin mur-

Kolumbiassa ja Puerto Ricossa kuubalaiset terroristit jäivät 
kiinni täydessä aselastissa yrittäessään päästä valtionpäämiesten 
kokouksiin murhaamaan Fidel Castron.
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K uuban huhti kuu 19 9 8  oli kuu-
ma. Gabriel García Márquez saapui 
tapaamaan parasta ystäväänsä Havan-
naan, kuten hän oli säännöllisesti teh-

nyt vuosikymmenten ajan. Ystävyyssuhde oli pitkä 
ja luottamuksellinen. Monet kerrat Gabo oli esit-
tänyt ystävälleen pyyntöjä ja välittänyt viestejä ul-
komailta. Mutta tällä kertaa tilanne oli erilainen. 
Fidelillä oli tehtävä hänelle.

García Márquezia kuuntelivat kaikki, jopa Kuu-
ban ja Yhdysvaltojen jääräpäiset johtajat. Fidel 
Castron tavoin Bill Clinton oli kolumbialaiskir-
jailijan harras ihailija. Gabo tiesi asemansa, eikä 
siksi ollut epäröinyt pyytää tapaamista Clintonin 
kanssa keskustellakseen Kolumbian vaikeasta ti-
lanteesta. Fidelille hän mainitsi mahdollisesta vie-
railusta Valkoiseen taloon vain ohimennen, mut-
ta valpas poliittisten temppujen mestari ymmär-
si tilaisuuden ainutkertaisuuden: vain ystävänsä 
Gabon kautta hän saisi salaisen viestinsä välitet-
tyä suoraan Valkoisen talon isännälle.

Gabo ja Fidel keskustelivat pitkään, kuten heil-
lä oli tapana. Fidel toimi itse kirjurina ja luonnos-
teli viestin. Se ei saisi olla suora kirje, johon Clin-
tonin pitäisi antaa vastaus ja saattaa itsensä kiu-

te k sti  Tomi Kuhanen | kuvat Suomi-Kuuba-seuran arkisto

Gabo ja viisi
KUUBALAISTA

Tositarina kahdesta ystävyksestä, 
Yhdysvaltojen hallituksesta ja 
viidestä kuubalaisesta miehestä, 
jotka joutuivat terrorismin 
vastaisen sodan sijaiskärsijöiksi.

52

Viiden usa:ssa vangitun kuubalaisen vakoojan 

perheenjäsenet marssivat Havannassa terrorismia 

vastaan yhdessä italialaisen Giustino di Celmon 

kanssa, jonka poika Fabio kuoli Havannan 

turistikohteisiin tehdyissä pommi-iskuissa 

vuonna 1997.
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neet viisi kuubalaista. René, Fernando, Tony, Ge-
rardo ja Ramón vangittiin FBI:n Kuubalta saami-
en tietojen perusteella. Miamin kuubalaisjärjestöt 
olivat jostain saaneet tietoonsa Kuuban ja Yhdys-
valtojen välillä käydyt keskustelut. Järjestöihin tii-
viissä yhteydessä ollut FBI:n Miamin pomo Hec-
tor Pesquera johti viiden kuubalaisten pidätystä. 

Ensimmäisenä tiedon pidätyksestä saivat suo-
raan Pesqueralta kongressiedustajat Ros-Lehtinen 
ja Díaz-Balart. Heti agenttien pidättämisen jälkeen 
tunnetuimman ja vaikutusvaltaisimman Miamin 
kuubalaisten äärijärjestön Kuubalais-amerikka-
laisen kansallissäätiön CANF:in edustaja vahvisti 
CNN-kanavan uutisille, että pidätetyt olivat solut-
tautuneet Miamin kuubalaisten järjestöihin.

Alkoi pitkä odottelu, jonka aikana kuubalaisia 
pidettiin jopa 17 kuukauden jaksoja eristysselleis-
sä. Oikeudenkäyntipäivästä ei ollut tietoa, vaan 
viisi kuubalaista miestä viruivat vuosikausia van-
kiloissa tietämättä kohtaloaan. Perhetapaamiset 
ja kommunikointi ulkomaailmaan estettiin. Mie-
helleen Renélle oikeuksia vaatinut Olga heitettiin 
tyrmään kolmeksi kuukaudeksi ilman oikeutta ul-
koilla tai tavata pientä tytärtään kahta kertaa lu-
kuun ottamatta.

Viimein joulukuussa 2001 – yli kolme vuotta 
pidätysten jälkeen – miamilainen oikeusistuin lu-
ki viisikon tuomiot: Renélle 15 vuotta vankeutta, 
Fernandolle 19 vuotta, Ramónille ja Tonylle elin-
kautinen ja Gerardolle kaksi elinkautista. 

Oikeutta oli toteutettu juuri niin kuin Miamin 
äärijärjestöt olivat suunnitelleet. Oikeudenkäyn-
ti pidettiin amerikan-kuubalaisen äärioikeiston 
hallitsemassa Miamissa, joka juuri toipui pienen 
Elián-pojan palauttamisesta Kuubaan. Valamie-
histöstä hylättiin kaikki jäsenet, jotka eivät selväs-
ti ilmoittaneet suhtautuvansa vihamielisesti Kuu-
ban hallitukseen. Hector Pesquera määrättiin ta-
pauksen päätutkijaksi ja todistusaineisto julistet-
tiin salaiseksi, eikä sitä annettu syytettyjen tai hei-
dän asianajajiensa nähtäväksi. Lopuksi syyttäjän-
virasto, FBI ja kuubalainen äärioikeisto pitivät yh-
teisen lehdistötilaisuuden ja voitonjuhlat.

»Tuomitakseen vakoilusalaliitosta hallituksen ei 
tarvitse todistaa, että vakoojat paljastivat mitään 
Yhdysvaltojen salaisuuksia», sanoi syyttäjä loppu-
sanoissaan. »Yhdysvaltojen laki on pantu täytän-
töön ja kansallinen turvallisuus on suojeltu.» 

Terroristijärjestöihin soluttautuneet FBI:lle 
tietonsa luovuttaneet miehet oli tuomittu vakoi-
lusta, mutta terroristit kulkivat edelleen vapaina 
Miamin kaduilla. 

■ Hernando Calvo & Katljin Declerq : Dissidents or 
mercenaries? The Cuban Exile Movement. Ocean Press, 2000.

■ Gabriel García Márquez: Bearing a Secret Message from 
Fidel About Terrorism. My Visit to the Clinton White House. 
Counterpunch Weekend Edition May 21/22, 2005

■ »La conducta diferente». Palabras pronunciadas por el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruiz, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, en la Tribuna Antimperialista »José 
Martí», el 20 de mayo de 2005, »Año de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas». Granma 21.5.2005

■ Only in Miami… Editora Politica, 2004.

■ Sekä muun muassa cnn:n, South Florida Sun Sentinelin, El Nue-
vo Heraldin, Radio Habana Cuban ja freethefive.org nettisivujen 
artikkeleita vuosilta 1998–2005.

Toukokuussa 2 0 05 YK:n ihmisoikeuskomission työ-
ryhmä julisti viiden kuubalaisen tuomiot mielivaltaisiksi ja 
kansainvälisen lain vastaisiksi. Elokuussa Atlantan vetoomus-
tuomioistuin kumosi miesten saamat tuomiot; perusteita tuo-
mioiden kumoamiselle kertyi 93 sivua. Yhdysvaltain hallitus-
ta edustava syyttäjä on valittanut päätöksestä, eikä viisikkoa 
ole vapautettu laajenevista kansainvälisistä protesteista huo-
limatta. Valituksen vuoksi vetoomustuomioistuin pitää uudet 
suulliset kuulustelut helmikuun aikana.

Kolme Miamin kuubalaista terroristia on kansainvälisen 
painostuksen seurauksena pidätetty, mutta heitä tuskin tuo-
mitaan terrorismista. Texasilainen tuomioistuin päätti, ettei 
se luovuta Venezuelaan Luis Posada Carrilesia, yhtä paha-
maineisimmista kuubalaisterroristeista, vastaamaan syyttee-
seen vankilapaosta ja kuubalaisen matkustajalentokoneen rä-
jäyttämisestä. Yhdysvalloissa Posadaa syytetään vain »maa-
hantulomääräysten rikkomisesta». Marraskuussa pidätettyjen 
Santiago Alvarezin ja Osvaldo Mitatin syytteistä ei ole an-
nettu tietoja. 

Terrorismin vastainen sota jatkuu, mutta terroristeja on 
kahdenlaisia. Pahat terroristit joutuvat tuomiolle tai tapetaan, 
hyvät terroristit julistetaan demokratian ja ihmisoikeuksien 
esitaistelijoiksi.

Jälkikirjoitus

Lähteet

»Yhdysvaltojen laki on pantu täytäntöön ja kansallinen turvallisuus on suojeltu.»
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haamaan Fidel Castron. Hermanos al Rescaten len 
tokoneet tunkeutuivat Kuuban ilmatilaan 25 ker-
taa, kunnes Kuuban ilmavoimat ampui alas kaksi 
konetta varoituksen jälkeen. Ainakin toinen ko-
ne oli varustettu Yhdysvaltojen ilmavoimien tun-
nuksella. Pommi-iskut kuubalaisia turistikohteita 
vastaan lisääntyivät vuonna 1997: kohteiksi joutui-
vat kuuluisat hotellit Meliá Cohiba, Capri ja Na-
cional, Tritón, Chateau Miramar ja Copacabana 
ja Ernest Hemingwayn maailmankuulu kantaka-
pakka La Bodeguita del Medio.

Useat suunnitellut terrori-iskut Kuuban viran-
omaiset saivat estettyä Miamista saamansa in-
formaation avulla. Kierre oli saatava loppumaan. 
Miamin kuubalaiset terroristijärjestöt voisi saada 
kuriin vain Yhdysvaltain hallitus, joka ne oli luo-
nut ja rahoittanut. Clinton edusti uuden ajan ulko-
politiikkaa, ja häneen Castro saattoi panna enem-
män toivoa kuin edeltäjiin, jotka olivat suoraan tu-
keneet Kuuban vastaisia iskuja.

García Márquezin avulla toimitettavassa vies-
tissään Fidel halusi informoida epäonnistuneista 
suunnitelmista iskeä Kuuban turistikohteita vastaan 
paavin Havannan-vierailun aikana. Kuuban hallitus 
oli saanut viideltä agentiltaan Miamista kuitenkin 
vielä merkittävämpiä tietoja. Amerikan-kuubalaiset 
terroristit aikoivat asettaa pommeja Kuubasta läh-
teviin tai sinne suuntaaviin matkustajalentokonei-
siin. Myös Yhdysvaltain kansalaiset voisivat joutua 
hengenvaaraan. Kuuba toimitti FBI:lle tarkat tiedot 
terrorisuunnitelmista ja niiden toteuttajista ja veto-
si syyllisten saamiseksi oikeuden eteen. 

Tapaaminen Valkoisessa talossa

Toukokuun kuudentena päivänä Gabo lähti tapaa-
man McLartya. Tapaaminen Valkoisessa talossa oli 
tasan klo 11.15. Paikalla oli kolme turvallisuusneu-
voston virkamiestä, jotka vaikuttivat asiantuntevil-
ta ja asiallisilta. Viimein Mack tuli paikalle. Mackin 
ja tämän vaimon kanssa kirjailija oli jo kuin vanha 
tuttava – olivathan he illastaneet pariin otteeseen 
Washingtonissa puhuen niin kirjallisuudesta kuin 
Kuuban tilanteesta. Mack halasi Gaboa lämpimäs-
ti ja kaikki neljä miestä kuuntelivat tarkkaan, mitä 
kerrottavaa hänellä oli. Lopuksi Gabo antoi sulje-
tussa kirjekuoressa kuubalaisen ystävänsä Clinto-
nille tarkoitetun viestin Mackille ja pyysi tätä lu-
kemaan kuuden sivun mittaiset muistiinpanot Ha-
vannan yössä käydyistä keskusteluista.

Mack luki Fidelin viestin itsekseen. Lukiessaan 
hän totesi lyhyesti: »kauheaa». Hymyillen ja irrot-

tamatta katsettaan paperista hän sanoi: »meillä on 
yhteiset viholliset» ja antoi paperit edelleen mui-
den virkamiesten luettavaksi.

Syntyi hedelmällinen keskustelu, jossa Yhdys-
valtain ja Kuuban vuosikymmeniä kestänyt eripu-
ra tuntui unohtuvan. Tästä rohkaistuneena Gabo 
esitti ystävänsä määräämän lisäkysymyksen: voisi-
ko FBI ottaa yhteyttä kuubalaiseen vastineeseensa 
ja aloittaa yhteisen taistelun terrorismia vastaan?

Yllätyksekseen kolumbialainen kirjailija sai no-
pean ja selvän vastauksen: idea on erinomainen, 
jos kuubalaiset vain onnistuvat säilyttämään sa-
laisuuden eivätkä paljasta meneillään olevaa ope-
raatiota. »Kuubalaiset eivät pidä mistään enem-
män kuin salaisuuksien pitämisestä», myhäili Ga-
bo vastaukseksi.

Tapaaminen oli kestänyt tasan 50 minuuttia. 
Mack oli luvannut ryhtyä välittömästi toimiin Yh-
dysvaltojen ja Kuuban yhteisen terrorismisuunni-
telman valmistelemiseksi. Gabo saattoi hyvillä 
mielin lähteä takaisin hotelliin, pakata laukkunsa 
ja kiiruhtaa vielä samana iltapäivänä Meksikoon 
lähtevään lentokoneeseen.

Vieraita Havannassa

FBI:n delegaatio saapui helteiseen Havannaan 14. 
kesäkuuta 1998, vain muutamaa viikkoa Valkoisen 
talon tapaamisen jälkeen. Kolmen päivän aikana 
delegaatiolla oli kiireinen ohjelma Kuuban viran-
omaisten kanssa. Tapaamisten aikana FBI:lle luo-
vutettiin 64 sivua todistusaineistoa Kuuban vas-
taisista terrori-iskuista 1990-luvulla, 51 sivua ku-
vamateriaalia, 14 salakuunnellun puhelinkeskus-
telun nauhoitukset ja kahdeksan litteraatiota Kuu-
bassa pidätettyjen terroristien keskusteluista maan 
turvallisuuspalvelun kanssa sekä hotellipommituk-
sista kiinni jääneiden Miamin kuubalaisjärjestöjen 
palkkaamien keskiamerikkalaisten palkkasoturei-
den todistajanlausunnot videonauhoilla.

Kuuba luovutti kaiken mahdollisen Miamin 
agenttiensa keräämän tiedon terroristijärjestöjen 
toiminnasta Yhdysvalloissa suoraan FBI:lle. Kesä-
kuun 17. päivänä delegaatio lähti Havannasta ja 
lupasi tiedottaa pikaisesti jatkotoimenpiteistä.

Sadan vuoden yksinäisyys

Kaikki tapahtui nopeasti. Liittovaltion poliisin 
agentit tekivät 12. syyskuuta rynnäkön miesten 
koteihin. Pidätetyiksi eivät joutuneet kuitenkaan 
terroristit, vaan terroristijärjestöihin soluttautu-

☞

Miamin kuubalaiset terroristijärjestöt voisi saada kuriin vain Yhdysvaltain 
hallitus, joka ne oli luonut ja rahoittanut.
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Terrori-iskut Kuubaa vastaan 

alkoivat heti Castron 

valtaannousun jälkeen.
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hevosen kuperat kaviot, villinä liehuva häntä.
Kurkunhaju tuntui voimakkaana nenässä. Sekoitus suolaa, 

etikkaa ja valkosipulia… ja jotain muuta? Nuuhkin tuoksua, se 
oli etäinen ja ohut, mutta erottui tarkkarajaisena. Vähän imelä 
ehkä, kuvotusta herättävä.

Taas räpsähdys. Yhteenmuuttomme jälkeen Harri kerä-
si keittiön täyteen isoja lasipurkkeja, niitä pestiin ja kuivatet-
tiin ja täytettiin, merkattiin koristereunaisin lappusin ja lippu-
sin, minä en saanut asiaan sekaantua. Lasiveranta oli hänelle 
pyhä paikka, sopiva zeniläiseen oleskeluun: kivipuutarha, jos-
sa vanha roosa ja graniitinharmaa vuorottelivat satumaisessa 
sopusoinnussa. »Harri on anaalinen ihminen», Lotta sanoi ke-
väällä luottamukselliseen sävyyn. Niin varmasti, mutta sopiva 
minulle. Meillä klikkasi. Harri kutsui minua Elizaksi, Dolitt-
len kukkatytön mukaan. Hän oli kuorinut minut niin kuin ison 
multaisen muhkulaperunan ja loihtinut esiin kirkkaan ytimen.

Paljonko aikaa oli kulunut? Kohta vieraat tulisivat. Ilta me-
nisi pilalle, jos kurkkuja ei kuuluisi. Ateria olisi pettymys. Har-
ri pyörittelisi päätään. Hymykuopat katoaisivat poskilta ja ti-
lalle ilmaantuisi suru. Olinko paiskannut oven lähtiessäni? Eh-
kä en ollutkaan mennyt kellariin vaan suunnannut vihapäissä-
ni ulos. Pitkälle kävelylle rantaan, niin kuin minulla oli tapana. 
Näin Harri päättelisi ja painaisi siromuotoisen päänsä.

Imelä tuoksu alkoi peittää etikan ja valkosipulin alleen. Se 
toi jotenkin mieleen maaseudun. Kasvimaan mätänevät kur-
kut? Ne tuntuivat sopivan kuvaan. Mieleen tuli myös isoäiti. 
Kuolinvuoteellaan Alma katsoi surullisesti ohi. »Aikooko tuo 
likka koskaan tehdä mitään elämällään? Tarjoilijaksiko se jää 
lopuksi ikäänsä?»

Harri ei maininnut ystävilleen tarjoilemisestani, vaikka si-
ten me olimme tavanneetkin. Mikä ilta! Harri oli viihdyttä-
nyt isoa seuruetta: laulua, nokkeluuksia, kristallilasien helinää. 
Minä olin tarjoillut simpukkakeittoa. »Neidillä on takamus 
kuin persikka. Saako siitä haukata?» Minusta se oli mukavasti 
sanottu, mutta Lotta ei arvostanut Harrin nokkeluutta. Lotas-
sa oli tosikon vikaa.

Joskus minusta oli ollut hienoa hallita ravintolasalia. Enna-
koida ihmisten toiveet ja seurata vierestä, miten he löysivät 
toisiinsa yhteyden. Hyvänä päivänä minä olin koko salia joh-
datteleva henki. Mutta lopetin sen, koska ravintolavieraat al-
koivat tuntua tyyniltä ja omahyväisiltä. Aika aikaa kutakin. En 
ollut päättänyt mitä seuraavaksi. Niin paljon mahdollisuuksia. 
Eron myötä kaikki olisi taas alussa, olisin uusi ihminen. Har-
ri oli tämä vaihe elämää, sulkisin hänet muistojen kultaiseen 
kirjaan.

Räpsähdys. Harri vieraineen yläkerrassa. He istuvat olohuo-
neen nurkassa suuren tammipöydän ympärillä. Pöydän paikka 
on harkittu: se ei voisi sijaita missään muualla, vaikka kodis-

samme onkin täydellinen pohjaratkaisu. Kynttilät ja beige pel-
lavaliina. Punaisia rapuja valkoisella jäämurskapedillä. Laseis-
sa kuplivaa, astioissa kauniisti somistettuja herkkuja. Mutta 
kaikki tuijottavat tyhjää kohtaa pöydässä, paikkaa, jossa vaa-
leanvihreän kurkkuastian pitäisi sijaita. »Voi miten minä olen 
yrittänyt hänen kanssaan.» Muut nyökkäävät hiljaisina. »Mi-
kä siinä on, kun häneen ei saa yhteyttä? Juuri kun luulee löytä-
neensä sen, hän menee ja pilaa kaiken.»

Räpsähdys. Pää tuntui keveämmältä. Niin kuin joku ulko-
puolinen olisi kannatellut sitä. Myös muu ruumis alkoi menet-
tää painoa. Ensin varpaat, sitten nilkat ja polvet. Vatsanikin al-
koi kevetä, ja koko vartaloni irrottautua betonilattiasta. Räp-
sähdys, ja olin melkein ilmassa jo.

Kurkut olivat yhdeksänkymmentäkuusiprosenttisesti vettä. 
Pois haihtuvaa, läpinäkyvää, puhdasta vettä. Loppu oli kai suo-
loja, kivennäis- ja hivenaineita. Vettähän me kaikki olemme, 
olisi isoäiti saattanut tokaista. Vettä vain, ei sen ihmeempää.

Lotta taisi pitää Harrista, näin olin päätellyt hänen liian 
usein toistuvista piikeistään. Ja Harri piti Lotasta, koska tällä 
oli pitkät kastanjanruskeat palmikot ja ravintolaranska hallus-
sa. Loistava pari, ajattelin nyt, sehän oli selvää. Ajatus herätti 
hienoista haikeutta, vähän niin kuin olisin katsellut vanhaa ra-
keista kotielokuvaa tulevaisuudesta: nämä kaksi käsikkäin ran-
nassa kulkemassa, haalistuneissa väreissä onnellisina.

Mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi. Voisin soittaa Jaakol-
le pitkästä aikaa. Ylimenokautta, uuden asunnon hankintaa, 
huonekaluja. Kenties vähän jatko-opintoja, näköalan laajen-
nusta, mikään ei ollut poissuljettua.

Kohosin yhä, nyt saatoin jo katsella alaspäin, näin itseni 
makaamassa lattialla. Olin sekä tässä että tuolla. Kelluin ka-
tonrajassa ja olin painoton. Lattialla lojuva ruumis vaikutti 
etäiseltä. Katsoin kapeita paljaita käsivarsia, kohonnutta ha-
metta ja mustien sukkahousujen verhoamia sääriä. Pään ym-
pärille hajaantunutta vaaleaa tukkaa, kasvojani, raottunutta 
suuta, ohutta nenää, joka oli aina ollut salainen ylpeyteni. Sil-
mät olivat vain puoliksi auki, mutta niissä saattoi erottaa häm-
mästyksen. Ei kipua, ei pelkoa, vain oudosti ilahtuneen häm-
mästyksen.

Kurkut olivat vierineet ympäriinsä hujan hajan, tumman-
vihreät pitkulaiset möhkäleet keltaisen mausteliemen seas-
sa. Ajattelin miltä ne tuntuivat kieltä ja hampaita vasten, kuo-
ren narskahdusta, suolan ja valkosipulin tulvahdusta. Tunsin 
kurkkujen hajun yhä voimakkaampana, ja niiden oudosti ma-
kean sivuaromin. Tuoksu taisi olla jo yhtä kuin minä.

Hajonneesta purkista syntyneet lasinsirut muodostivat lat-
tialle pääni taa kimmeltävän hunnun. Niin kuin hämärään hä-
viävän sirpaleisen linnunradan.

Räpsähdys, olin tässä. Räpsähdys, olin poissa. 

 Joskus minusta oli ollut hienoa hallita ravintolasalia.  
Ennakoida ihmisten toiveet ja seurata vierestä, miten he löysivät toisiinsa yhteyden.
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novelli Tuuve Aro

K urkkupurkki  muljahte li  kainalossa. Se oli 
iso ja painava ja vaikeasti pideltävä, samalla piti tasa-
painoilla rappusella ja kaivaa avaimia.

»Kuka laittaa venäläiseen pöytään kotimaista 
herkkukurkkua, kun kaapissa on aitoa tavaraa?» Harrin koh-
telias ääni ja leveä hymy. Poskiin ilmestyivät syvät symmetri-
set kuopat, eikä maailmassa ollut ketään, joka niitä olisi voi-
nut vastustaa.

Seisoin kylmäkellarin ovella jo toistamiseen tänään. Kei-
nottelin avaimet taskusta, lasipurkki pysyi sylissä. Hetken teki 
mieli paiskata se lattiaan. Kuvittelin jo, miltä keltainen sotku 
näyttäisi. Mutta avasin oven ja laskeuduin jyrkät betonipor-
taat. Hyllyillä riveittäin Harrin säilömiä purkkeja: hillosipu-
leita, calamata-oliiveja, espanjalaisia minipersikoita, luumu-
ja ja viikunoita pähkinäliemessä, vadelma-, kirsikka-, raparpe-
ri- ja karhunvatukkahilloa, kikherneitä, härkäpapuja, artiso-
kansydämiä, herkkukurkkuja, hunajakurkkuja ja valkosipuli-
kurkkuja.

Harri oli kokki.
Tuuppasin purkin omalle määrätylle paikalleen ja tähyilin 

valikoimaa. Venäläisiä valkosipulikurkkuja kolmessa purkis-
sa, piti valita varhaisin päivämäärä. Ei enää koskaan sitä vir-
hettä, että veisin pöytään vastasäilöttyjä ruokia, »kaikella on 
logiikkansa, kultaseni»! Harri isännöi vieraita ja sai hävetä sil-
mät päästään.

Stalingrad-kurkkuja, 13. 12. 04 Harrin kauniilla käsialalla, 
kurkotin purkin hyllyltä. Tämä sopisi jättikatkarapujen, sme-
tanan, hunajan ja paahtoleivän seuraksi illalliselle, jolle tunnin 
päästä saapuisivat Harrin entinen tyttöystävä Minea ja tämän 
sulhanen Robert, sekä minun vanhin ystäväni Lotta. Palanpai-
nikkeeksi tarjottaisiin Veuve Cliquot’a.

Nostin purkin kasvojen korkeudelle ja katselin sitä. Tum-
manvihreät pitkulaiset möykyt kelluivat kellertävässä nestees-
sä tyyninä ja omahyväisinä. Ne kelluivat vailla huolta tai tie-
toa lasin ulkopuolisesta maailmasta. Juuri tämäntapaisten aja-
tusten takia olin ruvennut harkitsemaan eroa. Asiat vaikutti-
vat nykyisin tyyniltä ja omahyväisiltä. Itse olin alkanut tuntua 
häiriöltä kuvassa. Aika aikaa kutakin. Kertoisin Harrille illalla 
kun vieraat olisivat lähteneet. En halunnut pilata hänen kauan 
odotettua venäläistä ateriaansa.

Käännyin takaisin portaisiin. Ne kaartuivat oikealle, kai-
detta ei ollut. Ylimmällä askelmalla horjahdin. En ehtinyt saa-
da otetta mistään, painovoima veti minua taaksepäin, puris-
tin vaistomaisesti kurkkupurkkia sylissäni. Lentomatka tuntui 
kestävän niin pitkään että ehdin saada jonkin tärkeän ajatuk-
sen päästä kiinni. Sitten tömähdys ja rusahdus. Yläselkä osui 
lattiaan, purkki räsähti sirpaleiksi pääni taa.

Odotin kipua, sitä ei tullut. Niskan seudulla etäinen jysky-

tys, kivunkaltainen humina, muttei mitään todellista. Koetin 
kohottaa yläruumista, turhaan.

Makasin hetken ja hengitin syvään. Yritin kääntää päätä. Se 
tuntui liikahtavan, mutta ehkä ne olivatkin silmäni jotka liik-
kuivat. Yritin uudestaan, pää pysyi paikallaan. Se oli jäänyt vi-
noon asentoon vasten seinää, betoni ja hiekansirut painuivat 
vasempaan poskeen. Vartaloni oli puolittain portaiden pääl-
lä, alin rappu ristiselän kohdalla, ja jalat sojottivat ylös. Ei var-
maan mikään esteettinen näky! Vaikka samankaltaisissa asen-
noissa näki vaatemallejakin joskus: jännittäviin asentoihin 
vääntyneinä, kalpeilla kasvoillaan tympääntynyt ilme. Tum-
mat silmänympärykset, sotkuinen tukka. Se oli uutta »kuole-
man estetiikkaa», esthetique du mort. Tai ei niinkään uutta, 
kun asiaa mietin. Tarkemmin ajatellen jo vähän passé.

Tulisiko Harri, kun minua ei kuuluisi? Aterian laitto oli pa-
hasti kesken, tämä viivyttäisi ikävästi aikataulua. Hän laskeu-
tuisi portaat ja kohottaisi kulmiaan. Viis kurkuista, hän sanoi-
si sitten suurpiirteisesti. Viis vieraista. Pääasia että saadaan si-
nut sairaalaan. Hän kumartuisi puoleeni ja suutelisi varovasti, 
vaalea villapaita tahriutuisi. No todennäköisesti hän kyllä rii-
suisi paidan ensin ja syleilisi sitten. Tai ei koskisi minuun lain-
kaan, vaan rientäisi puhelimeen sälyttääkseen kaiken vastuun 
ensiapumiehille, aivan ymmärrettävää. Sairaalassa minut tut-
kisi Teho-osastosta tutun oloinen nuori lääkäri, ruskeat silmät 
ja lempeä katse. Harri kävelisi edestakaisin aulassa, vilkuilisi 
kelloaan ja joisi kuppikaupalla macchiatoa. Vaikka mistä sai-
raalasta muka macchiatoa saisi, tavallista haaleaa automaatti-
litkua vain, jolle Harri ei yleensä soisi ajatustakaan.

Makasin tässä, tajusin sen, mutta jotenkin en ollut aivan 
läsnä. Ruumiini ei tuntunut osalliselta tapahtumaan. Käsivar-
si ei suostunut nousemaan. Puristin käsiä nyrkkiin ja mietin, 
teinkö niin oikeasti. Sormet kyllä tuntuivat liikkuvan, mutta 
ehkä ne lojuivatkin hervottomina. Kuka tietää. Harri kyllä tie-
täisi, hän hallitsi homman, osasi Heimlichin otteenkin suve-
reenisti.

Kellarin katto oli harmaa ja lohkeillut, en ollut ennen huo-
mannut sitä. Se pitäisi maalata. Olisiko seepia sopiva? Beto-
ninharmaassa oli jotakin raakaa ja viimeistelemätöntä, niin 
kuin halvasti paakkuuntuvassa meikkivoiteessa. Likaisesta 
muovijohdosta roikkui paljas hehkulappu, joka räpsähti noin 
minuutin välein. Lampun pinnassa erottui mustia hämähäkki-
mäisiä varjoja.

Aloin laskea sekunteja räpsähdysten välillä. Neljäkymmen-
tä, viisikymmentäkaksi, räps. Montako räpsähdystä ehtisin 
nähdä ennen kuin Harri tulisi. Lamppu oli vähän niin kuin 
lapsuuden laterna magica. Hahmot liikkuivat sen pinnassa. Ne 
olivat aina vähän erilaisia, jokaisella räpsähdyksellä uusia. Yksi 
oli niin kuin laukkaava hevonen… tai kentauri. Ihmisen pää ja 

Venäläiset
SUOLAKURKUT
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R a joit ta m at tom an taloude lli se n kas-
vun ja lisääntyvän materiaalisen hyvinvoinnin ajat 
ovat ohitse rajallisella maapallolla. Ne pystytään säi-
lyttämään ainoastaan sotilaallisin keinoin pienelle 

osalle maapallon väestöä, toteaa saksalainen Göttingenin yli-
opiston professori Jürgen Schneider. Hänen mukaansa luon-
nonvarat, joille »kapitalistinen kasvumme perustuu, tulevat 
lähitulevaisuudessa dramaattisesti vähentymään». Fossiili-
set polttoaineet (erityisesti maakaasu ja öljy) ovat loppumas-
sa tämän vuosisadan loppuun mennessä. Öljyn osalta arvi-
oidaan, että vuonna 2010 saavutetaan niin sanottu Depletion 
Mid Point. Sen jälkeen tuotantoluvut vähenevät ja öljyä on ai-
noastaan sille, joka kykenee maksamaan tai varmistamaan sen 
saannin sotilaallisesti.

Nykyinen kasvu- ja hyvinvointiyhteiskunnan malli ei ole 
maailmanlaajuisesti mahdollinen yksistään luonnontieteelli-
sistä syistä. Mahdollinen se ei ole edes kaikille rikkaille mail-
le. Nykyinen jatkuvan kasvun talousmalli ja siihen perustuva 
elämäntapamme johtavat jatkuviin sotilaallisiin konflikteihin. 
YK:n alaisen UNEPin johtaja, saksalainen konservatiivipolii-
tikko Klaus Töpfer on todennut: »Lähes pakonomainen kes-
kittyminen osakekurssien kehitykseen johtaa täysin lyhytnä-
köiseen hyvinvointikäsitteeseen. Ekologiset ja sosiaaliset las-
kut maksatetaan kehitysmailla ja tulevilla sukupolvilla... Tä-
män asian ratkaisemisesta ei riipu ainoastaan maapallon eko-
loginen tila vaan myös maailmanrauha.» 

Yli 30 vuotta sitten Willy Brandt varoitti ihmisen aiheutta-
mien ympäristötuhojen vaarantavan maailmanrauhan. Otta-
essaan vastaan Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1971 Brandt 
totesi: »Kun meidän planeettamme luonnolliset vesi- ja happi-
varat sekä muun elollisen aineksen varannot ehtyvät, ei myr-
kytetty ja nälkää näkevä ihmiskunta enää kysele rauhanjärjes-
telmää, jota me tässä tavoittelemme.» 

Myös sotilasliitto Nato varoitti vuonna 1969, että »ympä-
ristön ja ekologian huonontuminen ja rappeutuminen ja sii-
hen sidoksissa olevat sosiaaliset järkytykset ovat kehittyneiden 
maiden olemassa olevien järjestelmien ehkä vakavin uhka», 
jolle »ei ole ihmiskunnan historiassa esikuvia». Myös silloinen 
Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon nosti ympäristöon-
gelman ajankohtaisuuden esille puhuessaan Naton ulkominis-
terien kokouksessa huhtikuussa 1969: »Teollistuneiden valti-
oiden kansakunnilla ei ole mitään kiireisempää yhteistä ongel-
maa kuin – – – tehdä maailma elinkelpoiseksi ihmiselle ja aut-
taa ihmistä siinä, että hän oppii säilyttämään harmonisen suh-
teen nopeasti muuttuvaan ympäristöönsä.»

Taloudelliseen kasvuun perustuva kehitys on uusliberalis-
min voittokulun myötä vain voimistunut. Maailman tuotanto 
on viimeisen 20 vuoden aikana kasvanut 75 prosenttia, ener-
giankäyttö 40, lihankulutus 70, autotuotanto 45 ja paperinku-
lutus 90 prosenttia. Tällaisen kehityksen hinta on ollut kallis. 
Ihmiskunta on toiminnallaan tuhoamassa peruuttamattomas-
ti sille tärkeitä ekojärjestelmiä. Ympäristö on saastunut samas-

sa suhteessa kuin teollinen tuotanto ja maailmankauppa ovat 
kasvaneet. Enemmän kuin puolet vaurioista, joita on havaittu 
globaaleissa ekosysteemeissä viimeisen 300 vuoden aikana, on 
syntynyt viimeisten 30 vuoden aikana. Ekologisen kriisin uh-
ka on muuttanut puheet jatkuvasta taloudellista kasvusta län-
tisen sivilisaation suureksi illuusioksi.

Luonnonvarojen epätasainen jakautuminen maapallolla al-
tistaa sotilaallisille konflikteille. Nykyisten konfliktien (Irak, 
Iran, Tshetshenia, Sudan) keskiössä on kysymys erityisesti öl-
jystä ja öljyn kulkureiteistä. Varsinkin Yhdysvaltojen kansan-
talous on riippuvainen öljyn- ja kaasuntuonnista. Yhdysvallat 
käyttää neljänneksen maailman päivittäisestä öljynkulutukses-
ta. »Yhdysvalloille on yksi tietty alue maailmassa, jossa kan-
nattaa taistella: Persianlahden alueelta Kaspianmerelle ja Kes-
ki-Aasiaan», kirjoitti David Tucker. Presidentti Clintonin ai-
kana Tucker työskenteli puolustusministeriössä erityisaluee-
naan ei-sotilaalliset konfliktit. Perusteluksi Yhdysvaltojen so-
tilaalliselle toiminnalle alueella hän totesi: »Siellä on 75 pro-
senttia maailman öljyvaroista.»

Energiapolitiikan ongelmat ovat olennaisia tekijöitä ajatel-
taessa Yhdysvaltojen terrorisminvastaista sotaa Afganistanissa 
ja Irakissa sekä Yhdysvaltojen poliittista ja sotilaallista aktiivi-
suutta Neuvostoliiton entisten tasavaltojen alueilla. Halpoihin 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuva taloudellinen globalisaatio 
on syöksemässä ihmiskunnan konfliktien ja ekologisen katast-
rofin syövereihin. Schneider toteaakin: »Ilman radikaalia siir-
tymistä uusiutuviin energialähteisiin eivät taloudelliset  
katastrofit ja sodat ole estettävissä.» 

Mikään ei kuvaa nykymaailman menon mielettömyyttä pa-
remmin kuin asevarustelu. Maailmassa kuolee päivittäin noin 
30 000 lasta nälkään. Joka vuosi maailman köyhien maiden 
lapsia kohtaa Ruandan kansanmurhan luokkaa oleva tuhou-
tuminen. Tästä huolimatta Ruandan kansanmurhaa käytetään 
perusteluna puhuttaessa EU:n nopean toiminnan joukkojen 
välttämättömyydestä. Huolta ei suinkaan kanneta köyhyydes-
tä ja lasten nälkäkuolemista. Sir Peter Ustinov on todennut: 
»Kukaan ei minulta kadulla kysynyt rahaa ydinaseisiin (tai 
tähtien sota -projektiin). Ilmeisesti siksi, että hallitukset aset-
tavat aina riittävästi rahaa aseisiin.»

Tukholman rauhantutkimusinstituutin SIPRIin mukaan 
maailmanlaajuisesti asevarusteluun kuluu joka päivä 2,3 mil-
jardia euroa, josta Yhdysvaltojen osuus on 43 prosenttia. Sa-
mana aikana UNICEFilla on käytettävissään vain 1,4 miljoonaa 
euroa lasten avustamiseen. Ihmiskunnalla on siis 1600 kertaa 
enemmän rahaa aseisiin kuin sairaille, nälkäisille lapsille. Al-
bert Einstein totesikin aikanaan: »Aseteollisuus on tosiasiassa 
yksi ihmiskunnan olemassaoloa vaarantava tekijä.» Geologian 
professori Preston Cloud kirjoitti vuonna 1977: »In fact the 
world cannot have guns and butter too.» 

Jouko Jokisalo

Taloudellisen kasvun politiikka ja
TULEVAISUUDEN SODAT
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K öyhä ä e lokuva a ,  ki itos .  Filmihullun 
(6/05) pääkirjoituksessa Sakari Toiviainen huutaa 
»köyhän elokuvan» perään. Suomalaista elokuvaa 
on jo 50 vuoden ajan luonnehtinut hokema »lisää ra-

haa». Elokuvatuotannon julkinen tuki olisikin nostettava aina-
kin »skandinaaviselle tasolle». Muuten suomalainen »elokuva-
tuotanto voitaisiin vallan hyvin siirtää halvimman kustannus-
tason maihin, vaikkapa Kiinaan.» Näin Toiviainen kirjoitti jo 
pari vuotta sitten, ja kuinka ollakaan, potkuelokuva Jadesotu-
ria tehdäänkin jo Kiinassa.

Onko kotimaisen elokuvan kohtalo siis kiinni vain ja aino-
astaan rahasta? aprikoi Toiviainen. Mitä suurempia budjetit 
ovat, sitä suurempia yleisömääriä tarvitaan. Siten riskit vain 
kasvavat. »Vuosituhannen vaihteen kiistattoman nousukau-
den, sekä määrällisen että laadullisen hyppäyksen jälkeen suo-
malainen elokuva on syksyllä 2005 ajautunut tilanteeseen, jo-
ta on vaikea selittää parhain päin.» Katsojamäärät ovat ro-
mahtaneet ja kalliit kotimaiset tuotannot ovat »luvalla sanoen 
katastrofeja». Kaksipäisen kotkan varjossa, Lupaus, Tyttö si-
nä olet tähti ja FC Venus vievät suomalaista elokuvaa joko 70 
vuotta taaksepäin tai vatvovat »puberteettisen parisuhteen 
ongelmia amerikkalaisen tv-sarjan älyllisellä tasolla».

Eikä parannusta liene luvassa: sotaelokuvia, Jääkärin mor-
sianta, Mannerheimia, vuoden 1918 tapahtumia. Vaikuttaa 
siltä, että käsikirjoitusten tasosta saadaan valittaa tulevaisuu-
dessakin. Mikä sitten ratkaisuksi tähän noidankehään? »Köyhä 
elokuva». Suuret tuotannot, huonot elokuvat, toteaa Cahiers 
du Cinéman entinen päätoimittaja Jean-Louis Comolli. Sik-
si tarvitaan Jean-Luc Godardin, Aki Kaurismäen ja Abbas 
Kiarostamin kaltaisia »köyhän elokuvan» tekijöitä. Elokuvaa 
rakastavat tekevät tuotantonsa pienelläkin budjetilla. Tällaisia 
ohjaajia puolestaan nousee vain kulttuuri-ilmastosta, joka ar-
vostaa klassikoita, elokuvaperinnettä ja -sivistystä. Tason tae 
on siis kulttuuripolitiikka, joka tukee voittoa tavoittelematonta 
elokuva-alan perustyötä.

d d d

Om a etu on k aikkie n etu ?  Ytimessä (4/05) Mikko 
Helkala esittelee »insentiivien» teoriaa. Työnantajan ongelma 
on edelleen vanha tuttu: työntekijä. Hänen laiskuuttaan ja mo-
tivaation puutettaan on vaikea ennakoida. Lääkkeetkin ovat 
vanhat: pelko ja ahneus. Niitä ruokitaan esimerkiksi koeajal-
la ja tulospalkkauksella. Uutta sen sijaan on se, että asiaa tut-
kitaan tieteellisesti, informaatiotaloustiedettä lähellä olevas-
sa agenttiteoriassa. Helkala ennustaa, että Suomen ensimmäi-
nen taloustieteen Nobel »saattaa hyvinkin tulla juuri tältä tie-

teenalalta», onhan MIT:n professori Bengt Holmström alan 
pioneereja.

Näistä hyvistä uutisista huolimatta Helkala keskittyy lähin-
nä insentiivien ongelmien esittelyyn. Franchising-järjestelmäs-
sä esimerkiksi roskaruokayritys maksimoi etunsa tarjoamal-
la brändinsä yksityisyrittäjälle, joka ahkeroi ajaessaan ahnees-
ti omaa etuaan eli voittoa. Yrittäjä saattaa kuitenkin olla rati-
onaalisempi ja heittäytyä vapaamatkustajaksi. Hän jättää pai-
kan rappiolle ja ratsastaa sillä, että ketjun muut yrittäjät hoi-
tavat työnsä kunnolla. Brändi pysyy kunnossa ja tuo asiakkai-
ta hänellekin. Pelon ja ahneuden tehostamiseksi tarvitaan siis 
valvontaa. Emoyritys pestaa vakoojia, jotka kiertävät toimipis-
teissä ja käräyttävät vapaamatkustajat housut kintuissa. Insen-
tiivit johtavatkin siis raskaaseen valvontabyrokratiaan.

Yhtään paremmin ei mene yliopistomaailmassakaan. Val-
mistuneiden määrästä palkitseminen johtaa maisteri- ja toh-
toritehtailuun, mikä puolestaan laskee tasoa ja kyllästää mark-
kinat korkeakoulutetuilla työttömillä. Insentiivien pohjalta 
laadittu optiojärjestelmä taasen kertoo kansalaisille tylysti, et-
tei palkkatyö kannata, sillä keskituloinen maksaa suhteellisesti 
enemmän veroja kuin pääomatuloilla elelevä.

Missä nämä Nobelin arvoiset insentiivit sitten toimivat? 
New Yorkin takseissa. Aloitusmaksut ovat niin korkeat, et-
tä kuskin kannattaa ajaa asiakas suorinta reittiä määränpää-
hän ja ottaa uusi asiakas. Järjestelmästä hyötyvät sekä kuski et-
tä asiakas. 

d d d

K ansalli sfilosofin k auppal aput.  Viime kesä-
nä valmistuivat J. V. Snellmanin 24-osaiset Kootut teokset. Lii-
sa Ryömä referoi ja esittelee Kääntäjässä (2/06) hankkeeseen 
suomentamiaan kirjeitä ja kansallisfilosofin rakkausrunoja. 
Mukana ovat erittelemättä kaikki tekstit, »kauppalappuja» ja 
»runonrepaleita» myöten. Lisäksi kokoelmasta löytyy yksityis-
kohtaisia neuvoja kotiväelle muun muassa sillinvalmistukses-
ta ja vaatteiden korjailusta. Avioon mennyttä lakimiespoikaan-
sa Snellman opasti seuraavasti: »Toilettilipaston pitää olla lyhyt 
ja matala – kuin matala pöytä, mutta enintään 6 qv. (ilmeisesti 
korttelia, 1 kortteli = 14,85 cm, toim. huom.) pitkä. Peilin on ol-
tava tasan sillä korkeudella, että Anna voi siitä tarkastella herk-
kiä kasvojaan, kun se on takakenossa, ts. tavanomaisessa asen-
nossaan. Jos ylävartalon tahtoo näkyviin, peili on käännettävä 
pystyasentoon. Sen pitää ennen kaikkea olla pyöreä, ei liian iso. 
Neliskulmainen on hankala ja ehdottoman vanhanaikainen. Li-
säksi se takakenoon käännettäessä pyyhkäisee pois kaiken mitä 
pöydällä on. – –» Suurmiehessä inhimillisyyskin on suurta! 

Jouni Avelin
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K un k ak si  ihm istä kohtaa, lopputulos voi ol-
la mitä vain ohikiitävästä hetkestä sekasortoon. Kro-
atialaisen kirjailijan Miljenko Jergovićin romaanin 
Buick Rivera tapahtumat vertautuvat kaaosteoriaan. 

Ne alkavat äkkiarvaamatta, mutta niiden juuret ovat kaukana 
toisaalla. Kohtaaminen ja sen seuraukset järisyttävät kuitenkin 
osallisten elämää perin pohjin. 

Hasan Hujdur on Bosniasta Yhdysvaltoihin muuttanut työ-
tön kameramies. Hänen silmäteränsä on vanha auto, Buick Ri-
vera. Hasanin vaimo Angela ei ymmärrä miehensä viehtymys-
tä autoon. Eräänä yönä Hasan nukahtaa rattiin ja auto suistuu 
ulos tieltä. Sattumalta paikalle osuu toinen bosnialainen, Vu-
ko Šalipur. Hän auttaa maanmiestään pulasta. Tästä alkaa ta-
pahtumaketju, joka kietoo yhteen Hasanin, Vukon ja Angelan. 
Pienestä kohtauksesta kasvaa legenda. 

Hasan Hujdur on muslimi ja Vuko Šalipur serbi. Hasan on 
muuttanut Yhdysvaltoihin kauan ennen sodan syttymistä. Vu-
ko taas pakenee tekemiään sotarikoksia. He edustavat Bosnian 
sodan kahta puolta, ja näin Jergović laajentaa teoksensa koske-
maan kahden kansalaisen lisäksi kokonaisia kansoja. Hän pa-
lauttaa Bosnian sodan tapahtumat sekä lukijan että teoksen 
päähenkilöiden mieliin. Asetelma alistajasta ja alistetusta tois-
tuu. Herää kysymys, voiko asuinpaikkaa vaihtamalla muuttua 
vihollisesta ystäväksi.

Ha sanin ja  Vukon kohdatessa sota on jo ohi, mutta ter-
rori-isku on järisyttänyt Yhdysvaltoja. Veljeys ja solidaarisuus 
pyrkivät esiin, samoin muistot synnyinmaasta. Mutta onko 
veljeys vain näennäistä? Rintamalinjat on kerran sodan aikana 
pystytetty. Edes uusien alkujen Amerikka ei saa ihmistä muut-
tumaan. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus valita, minkä 
Jergović teoksessaan osoittaa. Ihminen on kasvotonta massaa 
tai yksilö riippuen siitä, miten kukin haluaa asian nähdä.

Buick Rivera -autolla on kirjassa tärkeä symboliarvo. Hasan 
suuntaa aiemmin vaimoonsa kohdistuneet tunteet autoon-
sa, mutta ennen kaikkea Buick kasvaa vertauskuvaksi päähen-
kilön itsenäisyydelle ja olemassaolon oikeutukselle. Hasanin 
ylenpalttinen huolenpito autoaan kohtaan saa selityksen sil-
lä hetkellä, kun hän menettää auton. Kun ihminen menettää 
itselleen tärkeän tai ainoan omakseen tuntemansa asian, hän 
katoaa olemasta. Yleensä symbolisesti, mutta tässä tapaukses-
sa myös konkreettisesti.

Jergovićin teos kulkee väkevästi eteenpäin. Romaania ei ole 
jaoteltu lukuihin, ja dialogi on yksinkertaisesti kursivoitu osa-
na muuta tekstiä. Tämän vuoksi kulloisenkin puhujan iden-
titeettiä on toisinaan vaikea havaita. Varsinainen tapahtuma-
aika on lyhyt, mutta useat takautumat selittävät menneisyyt-
tä. Teos yhdistää menneen nykyhetkeen sujuvasti, mutta toisi-
naan informaation määrä uuvuttaa. Herpaantumista ei kuiten-
kaan sallita, tapahtumat tiivistyvät loppua kohden.

Sattumankauppaa

Teok se n he nkilöt johdattavat meidät sodan aikaan-
saannoksiin ja sen vaikutuksiin. Serbien ja muslimien välien-
selvittely ei ole ohitse. Hyvä vastaan paha -asetelma on yhä 
voimissaan. Häviäminen saa romaanissa monia ulottuvuuksia, 
mutta epäselväksi jää silti, kuka lopulta on voittaja. Vihollisuu-
den ja kumppanuuden välillä on vain hiuksenhieno raja, jon-
ka ylittäminen on pienestä kiinni. Myös lähteminen korostuu: 
sekä Hasan että Vuko ovat jättäneet kerran Bosnian taakseen. 
Teoksen alussa Vuko jättää vaimonsa. Kun on kerran lähtenyt, 
on toinen kerta jo helpompi.

Jergovićin vahvasti inhimillinen romaani osoittaa ihmisen 
pienuuden häntä suurempien tapahtumien edessä mutta myös 
nousemisen näiden asioiden yli. Usein tähän tarvitaan kuiten-
kin katalysaattori. Tässä tarinassa se on auto, Buick Rivera. 

Pauliina Eriksson

Miljenko Jergović: Buick Rivera.  
Suom. Kari Klemelä. Gummerus 2005, 192 s. 
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K aikki  sanovat,  että Jeff syö Prozacia, mutta 
kukaan ei kysy, miksi Jeff syö Prozacia. »Unabom-
ber»-pommimiehenä parhaiten tunnettu Theodore 
Kaczynski (s. 1942) tietää syyn ja kertoo sen teok-

sessaan Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus. Jeffin on teh-
nyt masentuneeksi teollinen yhteiskunta, joka tyydyttää hä-
nen fyysiset tarpeensa ja asettaa tilalle korviketoimintoja, ku-
ten tieteellisen työn.

Kaczynski opiskeli matematiikkaa Michiganin yliopistos-
sa. Väiteltyään tohtoriksi vuonna 1967 hän toimi kaksi vuot-
ta apulaisprofessorina Berkeleyn yliopistossa. 1970-luvun lo-
pulla Kaczynski muutti erakoksi Montanaan ja aloitti miltei 20 
vuotta kestäneen kirjepommikampanjansa, jonka kohteena oli 
muiden muassa tietokoneasiantuntijoita ja geeniteknologian 
tutkijoita. Hänet pidätettiin huhtikuussa 1996.

»Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus» ilmestyi en-
simmäisen kerran Washington Postissa ja New York Timesis-
sä vuonna 1995. Nyky-yhteiskuntaa ja sen ihmisille tuotta-
mia ongelmia analysoiva manifesti koostuu 232 numeroidus-
ta kappaleesta, joissa kirjoittaja argumentoi teesinsä puolesta 
maltillisesti ja johdonmukaisesti. 

Kaczynskin näkemyksen mukaan teknologia tuhoaa ympä-
ristöä ja lisää väestöntiheyttä; teollinen yhteiskunta eristää ih-
miset luonnosta ja aiheuttaa heille masennusta, stressiä ja ag-
gressioita. Normista poikkeavat yksilöt yhteiskunta korjaa 
mielialalääkkeillä ja lähitulevaisuudessa mahdollisesti geneet-
tisen muuntelun avulla. Uusi teknologia ujuttautuu vaivihkaa 
keskuuteemme ja tekee meidät siitä vähitellen riippuvaisiksi: 
esimerkiksi autoilu oli aluksi vapaaehtoista (ja vain harvojen 
harrastettavissa), mutta nykyään kaupunkisuunnittelu perus-
tuu autoilijoiden, ei jalankulkijoiden, tarpeisiin. Teknosentri-
nen yhteiskunta on pahasta, ja sille pitäisi tehdä jotain.

Kaczynskin teesi kuuluu, että teollinen järjestelmä on 
murskattava täydellisesti. Teknologiaa ei nimittäin voi erotel-
la »hyvään» ja »huonoon», sillä esimerkiksi nykyaikaista lää-
ketiedettä ei voi jättää jäljelle säilyttämättä kemiaa, fysiikkaa 
ja tietotekniikkaa. Toiseksi teknologian tuhoavan vallanku-
mouksen tulee olla maailmanlaajuinen, sillä jatkuvaan talous-
kasvuun uskovissa maissa eivät vihreät aatteet kauan vallitse. 
Teollisen yhteiskunnan kaatumista seuraa aluksi tietysti kaaos 
ja kärsimys; maapalloa ei voida pelastaa maksamatta ympäris-
tölle tehdystä vahingosta suurta hintaa. 

Mikä sitten estää nyky-yhteiskunnan tuhonnutta ihmiskun-
taa toistamasta esi-isiensä syntejä tulevaisuudessa? Ei mikään, 
Kacyznski vastaa, sillä tulevaisuuden ongelmia emme voi en-
nustaa – nyt on tärkeintä, että hankkiudumme teknologias-
ta eroon.

Kritiikkinsä terävimmän kärjen Kaczynski suuntaa vasem-
mistolaisia liikkeitä kohtaan. Vasemmistolaisuutta hän käyttää 
kattoterminä feministisille, homojen oikeuksia puolustaville 

sekä ylipäänsä kaikille »poliittisesti korrekteille» – useimmi-
ten keskiluokkaisten, heteroseksuaalisten valkoisten muodos-
tamille – liikkeille. 

Vasemmistolaisen ajattelutavan taustalla on Kaczynskin 
katsannossa »kaksi psykologista tendenssiä»: alemmuuden-
tunto ja läpisosiaalistuminen. Edelliseen kuuluvat muun mu-
assa heikko itsetunto, voimattomuuden tunteet, depressiiviset 
taipumukset sekä itseinho, jälkimmäiseen usko moraalikoo-
deihin ja niiden totteleminen. Vasemmistolaisuutta ja »villiä 
luontoa» ei Kaczynskin mukaan voi sovittaa yhteen, sillä va-
semmistolaisuus edellyttää globaaleja kommunikaatio- ja kul-
jetusyhteyksiä. Lisäksi teollinen yhteiskunta on vasemmisto-
laisille liian kallis uhrattavaksi.

Suomalainen lukija vertaa helposti Kaczynskin pamflettia 
Pentti Linkolan esseisiin. Eniten nämä kaksi ajattelijaa ero-
avat käyttämässään tyylissä: Kaczynski kirjoittaa pedanttisen 
systemaattisesti välttäen provokatiivisia kärjistyksiä. Toisek-
si Kaczynski kuulostaa erakkomaisuudessaan urbaanilta ihmi-
seltä, jonka puhe luonnosta jää usein romanttisiksi viittauksik-
si alkuperäiskansojen elintapoihin.

Mitä suomennokseen tulee, Timo Hännikäinen on teh-
nyt käännöstyönsä hyvin. Toimitustyössä tekstiin on sen sijaan 
jäänyt nippu lyönti- ja kirjoitusvirheitä. 

Jukka Mikkonen

Teollinen
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yhteiskunta sairastaa

Theod ore K ac zynsk i :  Teollinen yhteiskunta ja 
sen tulevaisuus (Industrial Society and Its Future).  
Suom. Timo Hännikäinen, Savukeidas 2005,  
96 sivua.
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A n t o n e l l a  G a m b o t t o  on 
australialainen kirjailija-toimitta-
ja, jonka rakkaista moni on päättä-
nyt lähteä tästä maailmasta oman 
käden kautta. Kirjassaan Pimennys 
– Itsemurhamuistelmat Gambotto 
maalaa leiskuvia kielikuvia matkas-
taan läheistensä itsemurhan aiheut-
tamaan suruun ja paluusta takaisin 
värikylläiseen ja elämänarvoiseen 
elämään. Hän kuvailee yksityiskoh-
taisesti tapahtumia pikkuveljen itse-
murhan jälkeen: poliisien tuoma su-
ruviesti, veljen ruumiin tunnistami-
nen, ystäville ja sukulaisille kertomi-
nen, hautajaisten järjestely. 

Hän kuvaa rakkauttaan veljeensä 
kuitenkin hellästi ja iloisesti. Muis-
tot lapsuudesta ja kohtaamiset vel-
jen kanssa aikuisena vyöryvät esiin. 
Gambotto puhuu unissaan veljelleen 
ja tuntee päivisin tämän läsnäolon. 
Gambotton sielua riipii kuitenkin 
se, ettei hän ollut veljen kuoleman 
aikoihin puheväleissä tämän kans-

Lempeät itsemurhamuistelmat
sa, eivätkä välit vanhempiin ole läm-
pimät. Itsemurha ei siis välttämät-
tä yhdistä perhettä, vaan omaisten 
syyllisyydentunteet erottavat heidät 
hoitamaan omaa suruaan yksin, ir-
rallaan ja peloissaan.

Gambotton teksti on ryöppyile-
vää ja elinvoimaista. Hän lähestyy 
itsemurhaa vuoroin filosofian, vuo-
roin omien aistillisten ja älykkäisiin 
havaintoihin perustuvien kokemus-
tensa kautta. Gambotton lopullinen 
havainto on, että rakkaus ei pää-
ty toisen kuolemaan. Yhdyn myös 
kirjoittajan näkemykseen siitä, että 
sydän tulee surusta hellemmäksi ja 
pystyy paremmin rakastamaan. 

Gambotton ote itsemurhan kaltai-
seen pelättyyn aiheeseen on lämmin 
ja toiveikas. Hän ei kuitenkaan hurs-
kastele tai väitä, etteikö suru olisi ko-
ko ihmisen maailman mullistava ko-
kemus, vaan käy seikkaperäisesti ja 
älyllisesti läpi kaiken omakohtaisen 
ja muualta keräämänsä tiedon itse-

murhista. Hän pureutuu älyllään ja 
koko tunneskaalallaan kiinni aihee-
seen ja nousee lopulta pois synkkyy-
destä ja itkuntäyteisestä pysähtynei-
syydestä saavuttaen katharsiksen. 

Gambotton lääkkeet selviytymi-
seen ovat liikkeelle lähteminen ja 
kauneuden tavoittelu. Kauniista asi-
oista nauttiminen vie ihmisen pois 
murheesta ja antaa sielulle tilaa toi-
pua. Gambotton kirjoitustyyli huo-
kuu energiaa ja liikettä, ei lainkaan 
raskasta ja uuvuttavaa melankoli-
aa. Tämä tyyli osoittaa Gambotton 
löytäneen sellaisen elämänasenteen, 
virtaavan liikkeen, joka auttaa selviy-
tymään menetyksestä ja ruokkii toi-
voa ja uskoa tulevaisuuteen. 

Gambotton teosta voi suositel-
la kaikille, jotka haluavat ymmärtää 
kärsimyksen luonnetta ja vaikeuksis-
ta selviytymistä. Se sopii myös niille, 
joilla on vaikeaa, mutta jotka halua-
vat uskoa parempaan huomiseen. 
Reeta Heino

Antonella Gambotto: Pimennys – Itsemurha-

muistelmat (The Eclipse: A Memoir of Suicide). 

Suom. Lea Peuronpuro. Like 2005, 286 sivua. 
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Syk syn 20 05 ihanin runokirja 
oli Anja Erämajan esikoisteos Laula-
jan paperit. Proosarunokokoelmas-
sa nainen, Erämajan tavoin laulaja 
ja esiintyjä, elää omaa arkeaan rak-
kauden, äidiksi tulon, työn ja mui-
den kiemuroiden keskellä. Raikas ja 
suora puhetapa, tuoreet oivallukset 
ja konstailemattomat tunteet vievät 
lukijan heti mukanaan.

Teoksen näkökulma maailmaan 
on konkreettinen. Erämaja osaa kyt-
keä tunteet ja ajatukset näkyvään 
ympäristöön. Valokuvaajan koulu-
tuksen saanut runoilija kirjoittaa: 
»Ihmisen on katsottava jotain, kiin-
nityttävä maailmaan». Teos vilisee 
visuaalisesti herkullisia tilanteita. 
Esimerkiksi yksinäisyys ei ole vain si-
säisen räytymisen aihe vaan nousee 
orgaanisesti lähituntumasta: »Pusu-
parit kaupungilla, eivät ne minua hä-
mää. Jokainen seisoo lippiksensä al-
la yksin.» Maailma on hurmaavasti 
näkö- ja kosketusetäisyydellä, vaik-
kapa näissä häävieraan havainnoissa: 
»Morsiamen kiehkura roikkuu, rip-
siväri valuu, valkeaan helmaan rois-
kuu kuraa. Voi julkea, hävytön, ar-

mollinen sade!»
Laulajan papereissa pohditaan 

paljon nykyajan vaatimuksia ja mi-
ten vaikeaa niitä on käytännössä to-
teuttaa. Laulaessaan nainen suhtau-
tuu ristiriitaisiin odotuksiin hymyn-
kare suupielessä: »Arvoisa yleisö, 
vaatimaton mutta suureellinen, hal-
tioitunut mutta selväjärkinen miss 
Mercedes, nainen peruskysymys-
ten äärellä». Kuitenkin myös omas-
sa elämässään hän sanoo haluavan-
sa »kaksi miestä, uran ja lapset. Sekä 
kinkkua että kalkkunaa, sekä joulu-
na että uutena vuotena, sekä suku-
laisten että ystävien parissa». Mo-
nesti tekstit onnistuneesti kummas-
televat valintojen ja oman identitee-
tin hankaluuksia vaihtoehtoja pulp-
puavassa maailmassa. Toisinaan tä-
mä moninaisuus kuitenkin vyöryy 
esiin hieman puolivalmiin, mietti-
mättömän tuntuisesti, mikä tekee il-
maisusta paikoin hajanaista.

Erämajan runojen havainnollinen 
esitystapa lähentää niitä lyhytproo-
saan, esimerkiksi Petri Tammisen 
novelleihin. Erämajan tekstien äkki-
näiset liikkeet ja suurempi kallistu-

Absurdin arjen riemu

Anja Erämaja: 

Laulajan paperit. wsoy 2005, 70 s.

minen absurdiin päin tekevät kui-
tenkin eron viipyilevämpään ja rea-
listisempaan proosaan. Runollisinta 
Erämajan ilmaisu on silloin, kun ai-
heet eivät liity välittömään ympäris-
töön vaan ne on puettava astetta ver-
tauskuvallisempaan asuun. Esimer-
kiksi hengityskurssilla rentoutues-
saan nainen kokee lanteittensa »laa-
jentuneen opiston nurkkiin, lisära-
kennuksiin ja lammelle». Kun hauta-
jaiskeikka menee itkuksi, itkun aihe-
uttaja »pisti minut pyörittämään ki-
veä, jauhamaan pisti, hiertämään lui-
ta, sydäntä, aivoja, sisäänpäin tihku-
van tippukiviluolan teki minusta».

Teos onnistuu takakantensa lupa-
uksen mukaisesti olemaan »sekä et-
tä». Painokkaampaa ja vähintään yh-
tä viehättävää jälki on kuitenkin sil-
loin, kun vauhti ja assosiaatiot hie-
man laantuvat. Käsillä oleva tilanne 
näytetään kokonaisuudessaan, ja au-
ringonnousun äärellä tai saunassa voi 
istua kiireettä, haikailematta muuta. 
Viimeinen lause kuuluu jo tyynesti: 
»Järjestetään maailma näin». 

Mari Niiranen

V iime aikoina vain harvat kirjoittajat  
koko maailmassa ovat uskaltautuneet mahdutta-
maan yksiin kansiin elokuvan yli satavuotisen his-
torian. Kotimaisista tämän alan esityksistä tunne-

tuin on Peter von Baghin alkujaan 1975 ilmestynyt Elokuvan 
historia (täydennetyt painokset 1998 ja 2004) ja viimeisin tie-
tokirjailija Juri Nummelinin Valkoinen hehku. Nummelin on 
ottanut melkoisen haasteen vastaan alkaessaan työstää kir-
jaansa, mutta lopputulos on ehkä odotettua parempi. 

Erityisen kiinnostava teos Valkoinen hehku on verrattaessa 
sitä nimenomaan Elokuvan historiaan, sillä ne eroavat toisis-
taan muutamilta osin. Valkoinen hehku on selvästi von Baghin 
kirjaa suppeampi, mutta myös jaottelussa ja lähestymistavois-
sa on eroavaisuuksia. Elokuvan historiassa tarkastelutapa on 
ensisijaisesti esteettinen, kun taas Nummelin on pyrkinyt kun-
nianhimoisesti lähestymään aihettaan tasapuolisesti esteet-
tisestä, teknologisesta, taloudellisesta, historiallisesta ja sosi-
aalisesta näkökulmasta. Joiltain kohdin Valkoisen hehkun ra-
kennetta on pidettävä von Baghin teosta käytännöllisempä-
nä, siinä kun jaottelu on tehty 15 vuoden periodien mukaan ja 
enemmän tai vähemmän maakohtaisesti. Tämä on osoittautu-
nut ongelmalliseksi jaotteluksi käsiteltäessä pitkän uran luo-
neita tai useissa maissa työskennelleitä elokuvantekijöitä.

Nummelin on myös luopunut Elokuvan historian auteur-
ajattelun kyllästämästä tekijä- ja erityisesti ohjaajakeskeises-
tä lähestymistavasta. Hän on ollut, kenties nykyisen poliitti-
sen korrektiuden nimissä, teoksessaan paikoin liiankin de-
mokraattinen, ja antanut palstatilaa länsimaisten klassikoi-
den kustannuksella esimerkiksi kaukaisempien maiden elo-
kuville. Myös kotimainen elokuva on esillä laajemmin kuin 
von Baghilla. Oireellista on, että tekijäajattelun jäätyä Valkoi-
sessa hehkussa vähemmälle on teoksessa jäänyt ilman mai-
nintaa moni ranskalaisten auteur-teoreetikkojen ylistämä oh-
jaaja (Sam Fuller, Otto Preminger, Nicholas Ray tai Raoul 
Walsh, jonka rikoselokuvaan kirjan nimikin viittaa). On eh-
kä hieman epäoleellista tutkiskella keitä elokuvantekijöitä tai 
mitä elokuvia Nummelinin teoksesta puuttuu, mutta ainakin 
olisi voinut olettaa, että Billy Wilderin ja Stanley Kubrickin 
kaltaiset mestarit olisi mainittu. Auteur-ajattelussa on toki on-
gelmansa, mutta sillä on tärkeä merkitys erityisesti elokuvan 
historiaa jaottelevana suuntauksena. Myös palstamillimetrien 
laskeminen voi tuntua ajanhukalta, mutta Valkoisessa hehkus-
sa käsiteltävät aihealueet ovat elokuvahistoriallisesti arvioi-
den osittain epätasapainossa keskenään. Esimerkiksi italialais-
ta neorealismia on käsitelty kirjassa noin kuuden ja ranskalais-
ta uutta aaltoa kahdeksan sivun verran, kun taas kokeelliselle 
elokuvalle on pyhitetty yli 30 ja animaatioelokuvalle 40 sivua. 

Merkittävä ero von Baghin ja Nummelinin kirjojen taustalla 
on viimeksi mainitun omakohtaisen kokemuksen puute. Von 
Bagh lienee nähnyt kaikki teoksessaan mainitsemansa eloku-

vat, mikä ei pitäne paikkaansa Nummelinin kohdalla. Uudem-
masta elokuvasta Nummelinin tiedot voivat kenties riittää jo 
nykyiselläänkin suunnilleen vanhemman kollegan tasolle, tä-
mähän on ilmoittanut olevansa vähemmän kiinnostunut ny-
kyelokuvasta. Valkoisen hehkun parhainta antia ovatkin Num-
melinin huomiot esimerkiksi postmodernista elokuvasta.

On selvää, että teoksessa, johon on täytynyt mahduttaa jol-
lain tavalla »koko» elokuvan historia, on jouduttu turvautu-
maan pintapuolisuuksiin ja luettelomaisuuteen. Tämän puut-
teen korvaamiseksi kirjassa esitellään eräänlaisissa infolaati-
koissa muun muassa yksittäisiä elokuvantekijöitä ja elokuvia 
sekä teknisiä keksintöjä. Perusteet, joiden pohjalta aiheita näi-
hin katsantoihin on valittu, vaikuttavat tosin melko sattuman-
varaisilta. 

Sovelias oppikirjaksi?

Elokuvan historian ei aikanaan katsottu olevan asianmukais-
ta oppimateriaalia Helsingin yliopistoon, mikä tuntuu ole-
van edelleen sen kirjoittajalle jonkinlainen kipupiste. Sen si-
jaan Valkoisen hehkun voidaan uumoilla tulevan tenttikirjak-
si korkeakouluissa. Teoksen valttina pidettäneen ensinnäkin 
sen kompaktia kokoa verrattuna massiiviseen Elokuvan histo-
riaan. Lisäksi Nummelinin opuksella ei ole rasitteenaan kahta 
seikkaa, joista von Baghin kirjan ensimmäistä painosta aikoi-
naan arvosteltiin: nimittäin poliittisuutta (marxilainen maa-
ilmankuva) ja epätieteellisyyttä (kirjallisuusviitteiden puute). 
Valkoisesta hehkusta kun löytyy sekä lähdeviitteitä että tieteel-
liselle julkaisulle eduksi katsottava poliittisesti neutraali lähes-
tymistapa. 

Kaiken kaikkiaan Nummelinin teos tulisi varmasti täyttä-
mään paikkansa korkeakoulujen oppikirjana, ja jos opiskelijat 
onnistuisivat sisäistämään edes osan sen tiedoista, olisi heidän 
tietämyksensä jo tuolloin »seitsemännen taiteen» taipaleesta 
hyvällä mallilla. 

Eero Hirvenoja

kirja-arviot

Elävän kuvan
historiaa uusissa kansissa 
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Juri Nummelin : 
Valkoinen hehku. 
Johdatus elokuvan 
historiaan. Vastapaino 
2005, 460 s. 
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jaseudulle, ja taustalla kummittelee totaalisen tu-
hon uhka. Tarinan heikkoutena ovat muutamat 
epäloogisuudet ja siirappinen loppu, eikä eloku-
va olekaan saanut osakseen yhtä kiittäviä arvos-
teluita kuin ohjaajan edelliset tuotokset. Sen hen-
kilögalleria ansaitsee kuitenkin erityismaininnan, 
siihen kun kuuluvat muiden muassa mummeliksi 
noiduttu tyttö, narsistinen velho, parrakas pikku-
poika ja ympäriinsä hyppivä linnunpelätti. Todelli-
nen hullunkurinen perhe siis. Myös yhdysvaltalai-
set animaatiot menettelevät kaikessa laskelmalli-
suudessaankin kertakäyttöviihteenä, kunhan ei 
tarvitse katsoa suomeksi dubattuja versioita. 

Koko perheelle suunnattujen elokuvien lisäksi 
Hollywoodin suunnasta on vuoden mittaan pus-
kenut markkinoille jatkuvasti myös uusia kauhu-
tuotoksia. Mitään todella kekseliästä niiden teki-
jät eivät kuitenkaan tarjoa, kierrättävät vain van-
hoja kliseitä. Näin on todettava myös lajityypin ve-
teraanien George A. Romeron ja Wes Cravenin 
uutuuksien kohdalla. Romeron Kuolleiden valta-
kunnassa zombit hyökkäävät yhteiskunnan hyvä-
osaisten kaupunginosaan. Tarinan yhteiskunnalli-
set kannanotot jäävät kuitenkin laimeiksi ja ohjaa-
ja onkin keskittynyt lähinnä kehittelemään toinen 
toistaan mielikuvituksellisempia tapoja ottaa ih-
misiä hengiltä. Cravenin ilmassa ja maalla tapah-
tuva kauhujännäri Yölento on masentava tapaus 
sekin. Kaukana ovat ne ajat, jolloin mies teki jo-
tain todella räväkkää, kuten Last House on the Left 
(1972) tai Yön silmät (1977). Armottomia eloku-
via, joihin verrattuna Elm Street- ja Scream-leffat-
kin ovat lasten leikkiä. 

Perinteistä Hollywoodin tuotantoa lähes kär-
jistetyssä muodossa edustavat nyrkkeilytarina 
Cinderella Man, periamerikkalainen tuhkimota-
rina vaikeuksien kautta voittoon nousemisesta, 
sekä romanttinen komedia Elizabethtown. Tässä 
Cameron Crowen pikkusymppiksessä tarinassa 
markkinahenkisen ajattelun vastapainoksi asete-
taan eteläisen Yhdysvaltojen pikkukaupunkilainen 
elämäntapa. Elokuvan parasta antia ovat sen mu-
siikkivalinnat, onhan Crowe entinen Rolling Sto-
nen toimittaja. Lynyrd Skynyrdin Free Bird soi ko-
measti muistotilaisuuskohtauksessa, joskin syvän 
etelän elämää ihannoiva Sweet Home Alabama 
olisi sopinut jutun henkeen paremmin. 

Yhdysvaltojen laajasta elokuvatuotannosta 
nousee esiin aina sentään jokunen helmikin. Yli 20 
vuotta riippumattomia tuotantoja ohjanneen Jim 
Jarmuschin tie-elokuva Broken Flowers on yksi 
tällainen. Siinä IT-bisneksillä vaurastunut miek-

konen (Bill Murray) tuntee olonsa mammonasta 
ja materiasta huolimatta tyhjäksi, mutta saa vaih-
telua arkeensa lähtiessään etsimään hänelle po-
jan synnyttänyttä naista entisten heilojensa jou-
kosta. Minimalistisen elokuvan kiteyttävät pitkät 
otokset, joissa kamera seuraa ääneti istuvaa alaku-
loisen oloista Murrayta, tämän tuodessa mieleen 
mykkäajan surumieliset koomikot Harry Lang-
donin ja Buster Keatonin. 

Vuoden positiiviseksi yllättäjäksi on nostettava 
Andrew Niccolin kirjoittama ja ohjaama Lord of 
War, kyyninen kuvaus globaalista asekaupasta. On 
sanottu, ettei asekauppiailla ole isänmaata, vaan 
he myyvät eniten tarjoaville. Ainakaan heillä ei ole 
moraalia, vaan ainoa päämäärä on rikastuminen. 
Nicholas Cagen esittämä aseiden myyjä on täy-
sin halpamainen otus, todellinen antisankari, mut-
ta lopulta vain pikkutekijä. Jättimäinen asebisnes 
tuleekin säilymään vähintään nykyisellä tasollaan 
niin kauan kuin maailman suurimmat aseidentoi-
mittajat ovat myös YK:n turvallisuusneuvoston 
pysyviä jäsenmaita. 

Suomalainen elokuva vuonna 05

Vuoden 2005 jälkimmäinen puolisko ei tarjon-
nut mitään kovin mainittavaa kotimaisen tuotan-
non saralla, vaikka muutamat elokuvat saivatkin 
innostuneen vastaanoton sekä katsojien että ar-
vostelijoiden taholta. Täkäläisen elokuva-arvoste-
lun tilasta kertoo jotain oleellista esimerkiksi hip 
hop -aiheisen komedian Tyttö sinä olet tähti use-
at ylistävät kritiikit. Kyseisen elokuvan – samaten 
kuin jalkapallon maailmaan sijoittuvan FC Venuk-
sen – puolustukseksi on kuitenkin sanottava, että 

se on oman suppean aihepiirinsä kuvauksena hy-
vinkin onnistunut. Mihinkään riemunkiljahduk-
siin ei niiden kohdalla kuitenkaan ole syytä. Näi-
den hyvän mielen elokuvien vastapainoa kotimai-
sessa tuotannossa edustavat Koti-ikävän ja Game 
Overin kaltaiset synkistelyt, joiden maailmanku-
va kumpuaa pohjimmiltaan suomalaisesta melan-
koliasta, vaikka ovatkin puetut nykyaikaisempaan, 
urbaaniin muotoon. 

Koko elokuvavuoden heikointa antia ovat sen 
sijaan kaksi isänmaallishenkistä tarinaa, Timo 
Koivusalon infantiili musikaali Kaksipäisen kot-
kan varjossa sekä totinen lottaelokuva Lupaus. 
Niitä huomattavasti onnistuneempi kriisiaikojen 
kuvaus on sotalapsien kohtaloihin yksilötarinan 
pohjalta pureutuva Äideistä parhain. Elokuva on 
psykologisestikin varsin ansiokas kuvaus edelleen 
monille asianosaisille kipeästä aiheesta.

Vuoden kotimaisia elokuvailmiöitä on ollut 
netissä levitettävä, kunnioittavassa hengessä teh-
ty täyspitkä tieteisparodia Star Wreck: In the Pir-
kinning. Sen tekijöiden vuosia kestänyttä työpa-
nosta on kiitelty, mutta miksi tehdä enää parodi-
aa jostain, joka jo itsessään on tahatonta kome-
diaa. Positiivista asiassa on se, että elokuvaa on 
mahdollista ladata ilmaiseksi kotikoneille, mutta 
koska raina on saanut jo laajalti huomiota, lienee 
vain ajan kysymys ennen kuin ilmiöllä ruvetaan 
rahastamaan. 

■ Lista vuoden 2005 parhaimmista elokuvista:
http://www.kulttuurivihkot.fi

Andrew Niccoli: Lord of War
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K okonaisuudessaan alavireisen elo-
kuvavuoden valopilkkuja olivat muuta-
mat yhteiskunnallisesti kantaaottavat 
teokset.

Palestiinalaisen Hany Abu-Assadin elokuvas-
sa Paradise Now ovat aiheena Lähi-idän itsemur-
hapommitukset. Poliittisesti ja uskonnollisesti 
vaikeaa asiaa käsitellään kiihkottomasti tarinas-
sa, jossa kaksi nuorta kaverusta valitaan tekemään 
pommi-isku Israelin puolelle. Miehet eivät suin-
kaan ole aivopestyjä islamisteja, eivätkä heidän 
vaikuttimenaan ole tuonpuoleisessa luvatut neit-
syet, vaan tyytymättömyys vallitsevaa tilannetta 
kohtaan miehitetyssä Palestiinassa. 

Valtion sisäinen kansalaistottelemattomuus 
on teemana kahdessa eri aikakaudelle sijoittuvas-
sa saksalaiselokuvassa. Sophie Scholl — viimeiset 
päivät kertoo vuonna 1943 veljensä ja ystävän-
sä kera valtiopetoksesta kuolemaantuomitun roh-
kean nuoren naisen tarinan. Vastarintaliikkeessä 
toiminut Sophie kyseenalaistaa kuulusteluissa 
ja oikeudenkäynnissä koko kansallissosialistisen 
maailmankuvan vetoamalla ihmisyyteen. Hänen 
mielipiteensä muistuttavat liberalismin esitais-
telijan John Locken ajatuksista: kansalaisilla on 
oikeus ja velvollisuus kapinoida heidän tahtoaan 
polkevia hallitsijoita vastaan.

Sophien roolissa vakuuttanut Julia Jentsch 
näyttelee myös elokuvassa Kylläisyyden päiväsi 
ovat luetut, jossa valotetaan tämän päivän nuo-
risokapinaa. Kolme globalisaatiokriittistä nuor-
ta horjuttaa yhteiskunnan hyväosaisten mielen-
rauhaa sotkemalla näiden asuntoja. Välttyäkseen 
kiinnijäämiseltä erään luvattoman tunkeutumisen 
päätteeksi he kidnappaavat mukaansa keski-ikäi-
sen liikemiehen. Mies kyseenalaistaa kaappaaji-
ensa vaikuttimet hyvin samanlaisilla argumenteil-
la kuin joita natsit aikanaan esittivät Schollin sisa-
ruksille. Sukupolvien välisiä maailmankatsomuk-
sellisia eroja pohditaan elokuvassa ansiokkaasti.

Toisenlaista yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
muotoa, kansalaisaktivismia, sivutaan John le 
Carrén romaanin pohjaavassa Uskollisessa puu-
tarhurissa. Siinä brittiläinen diplomaatti alkaa 
tutkia omin päin vaimonsa hämäräperäistä kuo-
lemaa Keniassa. Taustalta paljastuu likaista peliä, 
kun länsimaiset tahot tekevät kehitysmaissa isoa 
bisnestä lääkehuollon varjolla. 

Yhteisön säännöt kyseenalaistetaan myös kah-
dessa vuoden huippuihin lukeutuvassa teoksessa, 
senegalilaisen veteraaniohjaajan Ousmane Semb-
enen elokuvassa Moolaadé — Suojelus sekä korea-

laisen Kim Ki-dukin Rautakolmosessa. Moolaadé 
sijoittuu burkinafasolaiseen kylään, jossa yksi nai-
sista nousee vastustamaan tyttöjen ympärileikka-
usta. Rituaalia perustellaan ikivanhoilla perinteillä, 
joiden hylkääminen johtaisi suuriin onnettomuuk-
siin. Elokuvassa tullaan näin kiteyttäneeksi jotain 
oleellista uskonnoista ylipäätään. Ne kun pohjaa-
vat mitä mielikuvituksellisimpiin myytteihin, joi-
den järjenvastaisuuden katsotaan nimenomaan to-
distavan asioiden jumalallisesta alkuperästä.

Rautakolmonen ei nimestään huolimatta ole ur-
heiluelokuva, vaikka siinä golfmailalla ja -pallolla 
onkin tärkeä osa. Puhumaton nuori mies murtau-
tuu taloihin, mutta ei varasta mitään, viettää niis-
sä vain aikaansa. Virkavalta ottaa nuorukaisen sil-
mätikukseen, ei siksi, että hänen toimintansa olisi 
erityisen rikollista, vaan koska se on epärationaa-
lista yhteiskunnan sääntöjen valossa. Tarina kas-
vaa rakkauskertomukseksi, kun mies lyöttäytyy yh-
teen väkivaltaiselta aviomieheltä pelastamansa nai-
sen kanssa. Kaksikon ystävyys syvenee pian kiinty-
mykseksi, jossa ei sanoja tarvita. 

Lapsille ja lapsellisille 

On lepakkomies, ihmeneloset, Tähtien sota, Maa-

ilmojen sota, Potter, Narnia, King Kong, ja lukuisia 
muita. Jeesustelun voi vain ihmetellä mikä näis-
sä eskapistisissa fantasiajutuissa oikein suuria ih-
misjoukkoja kiinnostaa. Kenties kovat ajat vaati-
vat rankkoja huveja. Uusi Narnia-elokuva eroaa 
muista edellä mainituista siinä mielessä, että siinä 
annetaan mahdollisuus tulkita tapahtumia mieli-
kuvituksena, tässä tapauksessa toista maailman-
sotaa maaseudulle pakenevien brittilasten leikki-
nä. Valitettavasti tarina on loppua kohden ikävän 
väkivaltainen ja täynnä militaristista uhrimieltä. 
Monien muiden »suurten satujen» tapaan eläväi-
set jaetaan siinä mustavalkoisesti hyviin ja pahoi-
hin. Jutun sanoma muistuttaakin bushilaista ajat-
telua, jonka mukaan maassa vallitsee rauha ja ih-
misillä hyvä tahto kunhan vain pahantekijät on 
saatu lyötyä. Turhaa haaveilla sodasta, joka lopet-
taisi kaikki sodat. 

Animaatioelokuvista kauden parasta antia 
edustavat brittiläinen Wallace & Gromit: Kanin 
kirous ja japanilaisen Hayao Miyazakin Liikkuva 
linna. Näistä ensin mainittu on suorastaan hen-
gästyttävän vauhdikas ja huumoriltaan sopivan 
kuivakka seikkailu Frankensteinin ja ihmissusi-
kertomusten hengessä. Liikkuva linna taasen si-
joittuu henkimaailman ja todellisen maailman ra-

elokuvakatsaus
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Scholl — viimeiset päivät

JA RIMANALITUKSIA

64



1/2006

T ule vai suude n e nnuste i ssa ihm i set ta-
paavat liioitella lyhyen aikavälin muutoksia ja vähä-
tellä kauaskantoisten muutosten merkitystä. Sään-
nön vahvistava poikkeus ovat presidentinvaalit ja nii-

den tulosten ennustaminen. Kohtuullisen varmasti voi ennus-
taa, että tammivaalit 2006 ovat vaikutuksiltaan vähäisimmät 
presidentinvaalit mitä Suomessa on koskaan nähty.

Liekö koskaan aiemmin niin moni, niin vaikuttavassa ase-
massa istuva poliitikko piilotellut mielipiteitään niin visus-
ti kuin tänä talvena? Vaalitaistelussa ei ollut nähtävissä mitään 
uutta ja mielenkiintoista, paitsi ehdokkaiden pelokkuudesta 
levottomaksi käynyt media. Toimittaja Juha-Pekka Rantalan 
peräänantamattomuus TV1:n vaalitenteissä oli ainoa kunnial-
linen vaalisuoritus ja ainoa asia, jonka toivoisi säilyvän perin-
tönä seuraaviin henkilövaaleihin.

Muutakin opittavaa näistä vaaleista kuitenkin olisi, ainakin 
siitä, kuinka presidenttiehdokkaat rohkenivat piilotella maail-
manpaloa vakkansa alla ja esiintyä kuin Suomi olisi viime vuo-
sikymmeninä pelastettu joltain kuolemaa kauheammalta koh-
talolta.

Etäisyys joka erotti presidenttiehdokkaat todellisuudesta 
tuli selvimmin näkyville Sauli Niinistön vaalikampanjassa. 
Kampanjan likaisuus kävi ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun 
Niinistö kieltäytyi tunnustamasta »Työväen presidentti» -slo-
ganin alkuperää TV1:n tentissä (30.12.2005). 

Iskulause »työväen presidentti» on semanttisesti aivan eri 
luokkaa ja laatua kuin »koko kansan presidentti». Ei Niinis-
tökään sitä pelännyt, että tulisi kyseenalaistaneeksi yhteyten-
sä todellisuuteen, jos myöntäisi iskulauseen mainostoimiston 
muotoilemaksi. Pohjimmiltaan Niinistö pelkäsi, että mielipuo-
linen metafora muuttuisi todellisuudeksi: että hänestä todella-
kin tulisi työväen presidentti.

Sanoilla on magiansa, jopa poliitikoilla, jotka hukkaavat 
merkityksiä ammattinsa puolesta. Erityistä magiaa syntyy nii-
hin ilmaisuihin, joilla sitoudutaan ihmisryhmiin, vannotaan 
vala omasta puolesta tai julistetaan ihmiset jonkin identitee-
tin haltijoiksi. Myös »työväen presidentti» on tekona perfor-
matiivinen, julistus, johon liittyy niin paljon valtaa, että se uh-
kaa muuttua todellisuudeksi, kun se lausutaan auktoritatiivi-
selta paikalta. 

Edes mainoskieleen kuuluva oxymoron, vastakohtaisten 
merkitysten mieletön yhdistäminen, ei heikennä performa-
tiivisen teon maagista voimaa, päinvastoin. »Työväen presi-
dentti» on mainoskielessä yhtä tehokas slogan kuin »ostamal-
la säästät» – ja pyrkimyksiltään yhtä raadollinen. Kädenojen-
nuksena se on sama kuin tarjoutuisi »sihteerien kuninkaak-

si». Kyseessä ei ole lähentyminen vaan lähentely.
Mainoskielen lisääntyminen vaaleissa heijastelee kansa-

laisten muuttumista politiikan kuluttajiksi. Merkittävämpää 
on se, että puoluepampun sitoutuminen poliittisiin trendei-
hin on lyhytaikaisempaa, vaikka vaaliehdokkaana hän jou-
tuu esiintymään yhtä kestävänä ratkaisuina kuin aiemmin-
kin. Vaalikausien rytmi ei ole muuttunut kvartaalitalouden 
tahtiin.

Niinistölle räätälöidyssä sloganissa porvarillinen president-
tiehdokas ilmoittaa kuuluvansa työväelle, olevansa sen oma, 
rakastettu. Amerikkalainen kirjailija Tom Wolfe on käyttänyt 
tällaisesta yksisuuntaisesta rakkaudenjulistuksesta nimitystä 
radical chic. Wolfe pyrki kuvaamaan käsitteellä newyorkilai-
sen yläluokan flirttailua köyhälistön kanssa. 1970-luvulla kyse 
ei ollut sovinnon eleestä yli luokkarajojen vaan eräänlaisesta 
muodikkaasta rakkaudesta. Wolfen mukaan kyseessä oli ylä-
luokan tapa osoittaa ehdoton kuilu »meidän» ja »heidän» vä-
lillä. Radikaaliliikkeiden julkisella tukemisella osoitettiin sosi-
aalisten rajojen olemassaoloa.

Tutkija Neil Badmington on huomauttanut, että paljon-
kaan ei ole muuttunut sitten 1970-luvun. Radikaalin rakkau-
den kohde vain on abstrahoitunut, koska konservatiivinen ylä-
luokka on kasvanut ja köyhän väestön rinnalle on ilmaantunut 
uusia identiteetiltään epäselviä ryhmiä: seksuaalisia, etnisiä 
ja uskonnollisia vähemmistöjä. »Me» on nyt ryhmänä entistä 
suurempi ja epämääräisempi, samoin »ne». Muukalaisten pre-
sidentti, sellaisena kuin Sauli Niinistö virkaan tarjoutuu, ei ole 
enää radical chic.

Nykypäivän vastine vieraan identiteetin flirttailulle, väit-
tää Badmington, on populaarikulttuurin ylläpitämä alien chic. 
Kulutamme huomattavasti elokuvia ja tv-sarjoja, joiden kerto-
muksissa »normaalien» keskuuteen pääsee livahtamaan muu-
kalaisia. Nykypäivän viihde esittää muukalaiset epätoivoisen 
rakkauden kohteina ja siten kieltää heidän samankaltaisuuten-
sa tarinan päähenkilöiden kanssa. Alien-hirviöiden kuminaa-
marit tai poliisisarjojen kiintiövähemmistöt ovat kliseitä, jot-
ka korostavat ihmistä kliseen takana, antamatta tälle kuiten-
kaan kasvoja. 

Naamio ja alien ovat metaforia vieraudelle, jota rakastamme 
torjuaksemme ajatuksen samankaltaisuudesta. Alien chic -ai-
kakauteen nähden on täysin odotettavaa, että kansanjohtajaksi 
pyrkivä henkilö ilmoittaa rakastavansa työväkeä. Kyse ei ole hä-
nen sydämensä heikosta kohdasta vaan avoimesta sodanjulistuk-
sesta muukalaisuudelle. 

Markku Soikkeli

Muukalaisten
PRESIDENTTI

soikkeli
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