kirjat
tyiskohtaisen suhteiden, satunnaisten
yhteyksien ja jopa mielivaltaisten
tietojen verkostolla, niin ainakin itse
olisin toivonut kaiken tämän tilalle
vielä syvällisempää, historiallisesti
pidempikantoista analyysia vaikka
Paavolaisen kirjallisen toiminnan vaikutuksesta. Tässä suhteessa Riikonen
avaa ovia lukuisiin suuntiin, mutta
jättää valitettavan usein niistä kulkematta. Hän kartoittaa piinaavalla
tarkkuudella aikalaistekstejä, kansainvälisiä vertailukohtia ja kotimaista
paavolaistutkimusta, mutta jättää
nämä kytkökset harmillisen usein
ilman suuntaa. Toki tällainen aineisto
ja olennaisesti siihen liittyvät lähdeviitteet, hakemisto ja Paavolaisen kirjoitusten vastaansanomaton bibliografia antavat lukuisia mahdollisuuksia
uudelle tutkimukselle, mutta silti
olisi ollut mielenkiintoista lukea pitkäjänteisempiä ja kauaskantoisempia
tulkintoja Paavolaisen merkityksestä
suomalaisessa kirjallisuudessa.

Lukijasta kiinni
Ei voi salata sitä, että Riikosen
Nukuin vasta aamuyöstä puuduttaa
lukijansa varsin tehokkaasti, mutta

yhtä ilmeistä on, että Rajalan Tulisoihtu pimään jättää päällimmäiseksi vaikutelmaksi eräänlaisen ylimalkaisuuden. Eritoten tämä tulee
esille, jos vertailukohdaksi asetetaan
Rajalan aikaisempi, palkintojakin
voittanut Mika Waltarin elämäkerta
Unio Mystica (2008). Vaikka Rajalan
elämäkerrat käsittelevätkin pitkälti
samaa ajanjaksoa Suomen historiassa
ja suurelta osin samojen varsin suppeiden kirjallisten piirien toimintaa
1930-luvulla, niin Paavolaisen yhteydessä Rajala ei ole kyennyt samaan
vaikutelmaan viimeistelystä. Tulisoihtu pimeään jättää tunteen elämäkerrasta, jossa teoksen kirjoittaja liitelee kaukana kohteensa yläpuolella
omaa bravuuriaan esitellen, jättäen
Olavi Paavolaisen yksin oman itsensä
armoille. Jos Olavi Paavolainen tarvitsi yleisönsä, niin tarvitsee myös
Panu Rajala – ja tässä näytöksessä
yleisönsä vie professori Rajala. En
väitä, etteikö Rajalan siivellä viihtyisi, päinvastoin, niin mukaansatempaavaa teksti suurelta osin on.
Riikonen puolestaan tarjoaa huomattavasti vakavamielisemmän ja
perustellumman selvityksen, joka
saattaa sortua omaan suurisuuntai-

suuteensa ja juuri siksi pudota usean
lukijan kädestä. Lopulta, kuten aina,
kyse on kuitenkin lukijan valinnasta:
miksi minä haluan Paavolaisesta
lukea?
Jos Riikosen elämäkerrasta rakentuu kuva Paavolaisesta näkyvänä
ja vaikutusvaltaisena kirjallisuuden ja
kulttuurin moniottelijana, niin Rajala
kykenee esittämään vilauksen epävarmasta monien aikeiden miehestä,
joka liian usein tuntuu jäävän maalistaan. Eräässä mielessä nämä erilaiset
näkemykset ovat sisään rakennettuna
elämäkertojen lähtökohdissa, joista
toinen lähtee siitä, mitä on saatu
aikaan, ja toinen painottaa sitä, mitä
tapahtuu ennen kuin on valmista.
Tässä teokset täydentävät toisinaan.
Kummatkin elämäkerrat toistavat
johdannoissaan ja takakansiteksteissään litaniaa Paavolaisesta julkisena
hahmona – ”tulenkantajana”, ”maailmanmatkaajana”, ”keikarina”, ”kosmopoliittina”, ”taidekriitikkona” ja vaikka
”johtotähtenä” – mutta elämäkertojen
nimet – Tulisoihtu pimeään ja Nukuin
vasta aamuyöstä – huokuvat ennen
kaikkea yksinäisyyttä. Ehkä tämä
kahtalaisuus ilmaisee tahattoman totuuden Olavi Paavolaisesta.

Noora Vaakanainen

Katseitten risteyksessä
Tommi Kinnunen, Neljäntienristeys. WSOY, Helsinki 2014. 334 s.

T

ommi Kinnusen esikoisromani Neljäntienristeys on
kahminut palkintoehdokkuuksia ja mediasuitsutusta. Kirjailijaa on kiitelty hallitusta, hiotusta
ja päivitetystä kokonaisuudesta, joka
kertoo erään suvun tarinan sodan
taustaa vasten. Pääpaino Kinnusen
teoksessa on ihmissuhteissa, ja ajankuvaa 1800-luvun lopulta 1900-luvulle käsitellään lähinnä yksilötasolla. Vastaanotto ei kuitenkaan ole
ollut pelkästään haltioitunutta, vaan
osaltaan kritiikki on tuonut esiin
myös teoksen perinteikkyyden. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet

romaanin hätkähdyttävät ja jopa
groteskiuteen kallistuvat ruumiillisuuden kuvaukset sekä voimakas
humanistinen pohjavire toiseuden
kohtaamisesta.
Neljäntienristeyksen kuvaamana
ajankohtana suomalainen yhteiskunta on sukupuolittuneiden ja
seksuaalisten normien säätelemä.
Kulttuurisesti määrittyneet mallit,
kuten haave isän, äidin ja lapsien
muodostamasta idyllisestä ydinperheestä, hakevat muotoaan romaanin
henkilöitten välisissä suhteissa. Osa
Kinnusen teoksen hahmoista rikkoo
yhteiskunnan ahtaita karsinoita ja
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kirjat
odotuksia, toiset taas yrittävät loputtomasti sopeutua tai maanisesti
tavoitella tyhjiä kuvia.

Poikkeusyksilöitä ja
vaiettuja tarinoita
Kenties teoksen mielenkiintoisin ja
elävin henkilö, kätilö Maria, ostaa
polkupyörän kaupungin ensimmäisten naisten joukossa. Samalla
Marian kautta kuvataan uudenlaista
naiseutta, joka ei enää asetu toistamaan tuttuja ja turvallisia käsityksiä. Ympärille kerääntyy katselijoita ja kuuluu soraääniä siitä, mikä
on sopivaa naiselle ja mikä ei, mutta
Kinnunen esittää Marian selviytyjänä, oman tiensä kulkijana. Epävarman alun jälkeen ajo alkaa sujua:
”Yhtäkkiä hän ymmärsi tekniikan.
Hän kiersi torin kaksi kertaa, ensin
haparoiden, toisella kertaa varmemmin, ja vilkutti ohiajaessaan miehille,
jotka olivat juuri ylittämässä Rantakatua.” (43)

Tasapainoilevasta pyöräilystä kasvaa
metonymia Marian edistyksellisyydelle ja vahvuudelle. Hän tarttuu yhteiskunnan ahdasta naiskuvaa sarvista,
raivaa tietä ja tilaa tulevaisuuden naisille ja aktiiviselle toimijuudelle. Ajan
kulttuuriset odotukset ja normit eivät
estä poikkeusyksilöä polkemasta edistyksen pyörää. Samalla uuden naisen
on kuitenkin vilkutettava katselevalle
ihmisjoukolle, esitettävä ja todistettava omaa osaamistaan.
Lahja edustaa teoksessa perinteisempää naiseutta. Marian tyttären
hahmossa korostuu pakkomielteinen perheidyllin tavoittelu, äidin
maailmankatsomuksesta selvästi
eroava haavekuva. Siinä missä Marialle riittää itsenäisyys, tytär kaipaa
miestä ja perhettä, haluaa sulautua
ja tahtoo osansa onnesta, joka hänelle kuuluu: ”En jäänyt yksin, vaan
olen niin kuin muut” (57). Liitosta
ei muodostu tavoiteltua kiiltokuvaa,
vaan ristiriitojen, torjuttujen ja kiellettyjen halujen jännitekenttä, jossa
kaikki häviävät ja satuttavat toisiaan.
Neljäntienristeys muistuttaa lukijalle,
että yksilö ei voi päättää toisen puolesta sitä, mikä on tälle hyväksi.

Ydinperheen projektiluontoinen
suorittaminen ja tuottaminen konkretisoituu Neljäntienristeyksessä sukutalon rakentamisessa, sen jatkuvassa
muokkauksessa. Vaikka suunnitelmissa talosta kasvaa suuri, jokaiseen
suuntaan ikkunoita avaava koti, henkinen liikkumatila heteroseksuaalisen
avioliiton ja idyllisen perhekuvan
pohjalle rakentuvassa kodissa osoittautuu ahtaaksi ja kestämättömäksi.
Piilotetun homoseksuaalisuutensa
kanssa kamppaileva Onni ei sovi häneltä odotettuun aviomiehen rooliin.
Lopuksi on kyseenalaista, ketä ja mitä
varten taloa oikein pystytetään:
”Onni pysähtyy puolukanvarpujen
keskelle. Jos talo oli Lahjaa varten,
kenellä tätä rakennetaan? Hän keskittyy painamaan pintaannousseen ajatuksen takaisin syvyyteen. Tällä kertaa
hengitys ei ehtinyt edes tihentyä. Ei
saa haluta. Ei saa kaivata.” (300)

Perheessä (tai yhteiskunnassa) ei ole
tilaa homoseksuaaliselle halulle eikä
Onnin edustamalle erilaiselle maskuliinisuudelle. Onnin osana on tulla
torjutuksi ja näkymättömäksi, varjokuvaksi toisen unelmasta. Yksilön
itsensä kieltämisestä kasvaa koko
sukua ravisuttava tragedia.

Alastomia kohtaamisia
Kinnusen romaanissa keskeisiksi nousevat alastomuuden kuvaukset. Alastomuus on teoksessa aina sidottuna
toisen katseeseen ja katsotuksi tulemiseen, sosiaaliseen kontekstiin ja
vuorovaikutukseen. Alastomuutta ei
myöskään kuvata pelkästään ruumiin
rujona tilana, vaan alastoman kehon
kautta viestitään lisäksi sisäistä paljastumista ja oman haurauden kertomista. Paljaan kehon pinnalla kohtaavat tekstissä esimerkiksi parisuhteen
jännitteet ja valtataistelut, ihmisen
kuolevaisuus sekä toive nähdyksi tulemisesta. Iho on sosiaalinen pinta, jolla
tarinamaailman uusia merkityksiä tuotetaan ja jaetaan.
Sokeus ja torjunta toteutuvat
nekin osittain henkilöiden iholla.
Kun Lahjan mies palaa rintamalta
eikä Lahja pääse osaksi sodanjälkeistä
vauvabuumia ja himojen leimaamia
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syleilyjä, joista koko ympäröivä kylä
puhuu, hän joutuu kohtaamaan itsensä toisen silmin:
”Hän nosti päätään ja näki Onnin
tuijottavan häntä. Hän ei nähnyt sen
katseessa arviointia, ei kiihkoa, ei edes
mielenkiintoa. Se vain katsoi. Samassa
Lahja ymmärsi itsensä toisen silmin.
Hän oli kuihtuvarintainen partahuuli
yllään ylisuuri pyjamapaita, jalassa
sameanharmaat villasukat. Pesuvadille
kyykännyt, sisällä omat sormet.” (130)

Onni kyllä katsoo vaimoansa, mutta
katse on halusta riisuttu, paljas ja
kylmä, eikä Lahja siksi tule todella
nähdyksi tai kohdatuksi. Katse koskettaa ainoastaan ruumiin pintaa,
ei kykene kohtaamaan ihmistä ihon
sisällä. Ymmärtäessään tulleensa torjutuksi ja siten myös oman tarvitsevuutensa Lahja puolestaan kieltäytyy
näkemästä miestään, tämän sisäisiä
ristiriitoja ja vastoinkäymisiä: ”Lopeta
katsomasta. Minua ei saa katsoa!
Minua ei saa kukaan katsoa!” (131)
Ikääntynyt (nais)keho puolestaan
toimii romaanissa kuoleman ja elämän
mutta myös anteeksiannon ja kohtaamisen paikkana. Reumatismin
runtelema Maria nousee pediltään
paistamaan itselleen elämästä rasvaisia
ohukaisia ja tulee samalla itse nähdyksi:
”hän katsoi itseään Ritvan silmin. Hän
näki suuret rintansa, laajan värisevän
vatsansa, joka levisi ja peitti häpykummun” (95). Asettuessaan toisen,
nuoren naisen, näkökulmaan Marian
on päästettävä irti omasta elämänhalustaan, kohdattava vanheneva ja
kuihtuva ruumiinsa, joka on toisen
katseelle jo niin kovin paljas ja ohittamaton. Vanhenevaan ruumiiseen painautuu ihmisen kuolevaisuus, kahden
maailman leikkauspinta.
Kenties yksi Neljäntienristeyksen
koskettavimmista ja vaikuttavimmista kohtauksista nousee arjen
keskeltä, kahden ihmisen välisestä
fyysisestä kosketuksesta. Kaarina
kylvettää myrkylliseksi kiertynyttä
anoppiaan, Lahjaa, jonka alastomuus
herättää Kaarinan kohtaamaan
hauraan ja pettyneen naisen:
”Tässäkö on se nainen, joka häntä on
kiusannut melkein neljäkymmentä

kirjat
vuotta? Vahva nainen, joka pelkäsi
syömistä ja lihomista, on kuihduttanut itsensä luisevaksi, iän lannistamaksi luukasaksi ja köyristää hänelle
selkäänsä kuin kissa. Kaarina kastelee kinnasta ämpärissä, pesee kädet,
ensin oikean, sitten vasemman,
lopulta pään. Harventuneet harmaat
hiukset painautuvat kallonmyötäisiksi. Missä on nyt se nainen, joka ei
jättänyt pienintäkään mahdollisuutta
kertoa, ettei kelpaa?” (232)

Selänpesusta kasvaa tekstissä elämää
suurempi, sukupolvien välisiä aukkoja

umpikurova katharsis: peseminen
tyynnyttää vihanpitoa, mahdollistaa
koskettamisen ja kosketetuksi tulemisen. Kehon alastomuuden kautta
jaetaan ja kohdataan asioita, joita kieli
ei riitä käsittelemään.
Kinnusen kirjoittamien kuvien
ruumiillisuus sekä niiden varovainen
groteskin sivuaminen jalostaa tekstistä
suoraan lukijan hermoihin iskevää.
Kuvien taitava ja säästeliäs annostelu
avainkohtiin säästää teoksen valumasta
itsetarkoitukselliseen mässäilyyn kehollisella rumuudella. Tehokeinoja käytetään hallitusti ja taloudellisesti.

Ruumiillisuuden kuvaus toimii
Neljäntienristeyksessä avartavana
tilana, joka muistuttaa myös lukijaa
elämän peruskysymyksistä ja inhimillisyyden kipeistä puolista: ruumis
kuluu loppuun ja tehtyjen valintojen
kanssa on elettävä. Samalla alastomat
kohtaamiset tarjoavat kirjassa väläyksen torjumisen vaihtoehdosta,
toisen ihmisen aidosta kohtaamisesta ja ymmärtämisestä. Nähdyksi
tuleminen vaatii asettumista toiseksi,
itsensä näkemistä toisena ja toisen
silmin.

Jani Marjanen

Orjuus ja vapaus
Domenico Losurdo, Liberalismin musta kirja (Controstoria del liberalismo, 2005).
Suom. Pauliina de Anna. Into, Helsinki 2013. 433 s.

O

n tavallaan hätkähdyttävää,
että orjuutta on puolustettu vetoamalla orjanomistajien vapauteen. Tähän huomioon
perustuu Domenico Losurdon Liberalismin musta kirja, joka pyrkii
laatimaan liberaalista traditiosta
vastahistorian tuomalla esiin siitä
häivytetyn osan. Losurdo tekee vakuuttavaa työtä näyttämällä, kuinka
monet liberaaleina pidetyt ajattelijat
Lockesta Tocquevilleen sietivät eri
tavoin orjuutta instituutiona. Esimerkiksi Thomas Jeffersonille ja
Benjamin Franklinille vaatimukset
orjuuden lakkauttamisesta olivat
hyökkäys orjanomistajien vapaata
elinkeinonharjoittamista vastaan.
Myöhemmin 1800-luvulla monet
liberaalit hyväksyivät rasistisen syrjinnän ja eugeniikan.
Vyöryttämällä lukijan eteen yhä
useampia tapoja, joilla vapauden retoriikka kytkettiin orjuuden hyväksymiseen, orjakaupan tukemiseen
tai mustien orjien ihmisarvon kieltämiseen, Losurdo tulee myös osoittaneeksi, kuinka monimuotoista oli
keskustelu orjuudesta ja vapaudesta
1700- ja 1800-luvuilla. Vyöryttä-

misen ongelmana on, että Losurdon
liberalismin vastahistoriasta tulee
hyvin yksinkertainen. Ongelma
korostuu kirjan markkinoinnissa,
alkaen kirjan suomenkielisestä nimestä sekä takakansitekstistä, jonka
mukaan ”liberalistit ovat syyllistyneet orjuuttamiseen, kolonialismiin, kansanmurhaan, rasismiin
– ja silkkaan snobismiin”.
Väitteessä on varmasti perää,
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mutta keitä ovat nämä liberalistit
ja miksi heillä on jonkinlainen kollektiivinen vastuu? Jatkuuko tämä
vastuu myös aikana, jolloin orjuuden
puolustaminen vapauden retoriikan
avulla on käynyt mahdottomaksi?
Kirjassa esitetään vain yksi esimerkki, jossa orjuutta on puolustettu
liberalismin nimissä, ja siinäkin sana
on Losurdon eikä alkuperäislähteen.
Kaikissa muissakin Losurdon esimerkeissä, joissa läntisen tradition
suurmiehet hyväksyvät orjuuden,
orjakaupan tai pakkotyön, vedotaan
tavalla tai toisella vapauteen, ei liberalismiin: siirtomaiden orjanomistajaeliitin vapauteen emämaastaan tai
omistavan luokan vapauteen valtion
säätelystä. Orjuutta vastustaneita liberaaleja, esimerkiksi Adam Smithia
ja Alexis de Tocquevillea, Losurdo
suomii siitä, että he hyväksyivät hiljaisesti orjuuden kaltaisia käytäntöjä,
kuten pakkotyön.
Losurdo nivoo nämä esimerkit
yhteen ja tulee samalla yhdistäneeksi
vapausretoriikan, liberalismin ja liberaalin puolueen. Näin sementoitu
liberaali traditio ei kestä intellektuaalista tarkastelua. 1700-luvulla

