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joten pesunkestävänä valkoisena liberaali-
na joudunkin pyytämään häneltä anteek-
si alistaessani hänet tässä argumentaa-
tioni varoittavaksi esimerkiksi.) 

Gatesin ristiretkellä on tarkoitushakui-
nen tiedonintressi: hän ei ole  matkalla 
niinkään Afrikan kuin niin kutsuttujen 
amerikanafrikkalaisten idealisoituun men-
neisyyteen. Omien juurien etsintä on 
 tietysti mitä luonnollisin pyrkimys, mutta 
Gates tekee sen sarvikuonon lailla eteen-
päin rynnistäen ja sivuilleen vilkuilemat-
ta. Hän asettaa matkakohteensa amerikan-
afrikkalaisen (lue: mustan) identiteettin-
sä tukipuuksi. Tai siltä asetelma näyttää 
Suomen televisiosta katsottuna. Tässä mie-
lessä intentio ja katsoja eivät kohtaa: sarja-
han on suunnattu nimenomaan amerikka-
laiselle yleisölle ja sen tarkoitus on antaa 
aineksia amerikanafrikkalaiseen identitee-
tin työstämiseen. 

Gatesin mission tekee ongelmallisek-
si tapa sovittaa havainnot ennalta käsi-
kirjoitettuun ideaan, puhtaan homogee-
niseen idylliin, jollaiseksi hän näyttäisi 
mieltävän oman alkuperänsä, sen Afri-
kan josta hänen esi-isänsä vietiin väkipa-
kolla Amerikkaan. Gatesin näkökulma 
totalisoi Afrikan – kieltää sen sisäiset erot 
– ja essentialisoi mustuuden, joka puo-
lestaan kytkeytyy ongelmattoman tuntui-
sesti ihon väriin. Gatesille Afrikka on 

diasporassa elävien amerikanafrikkalais-
ten (lue: amerikanmustien) luvattu maa, 
ja sellaisena sen täytyy täyttää tietyt edel-
lytykset, jotka määräytyvät amerikanaf-
rikkalaisesta kontekstista.

Turisteja bongaamassa

Vaikka Gates kävisikin ulkonäkönsä puo-
lesta afrikkalaisesta, hänen amerikkalai-
suutensa paljastuu viimeistään silloin, 
kun hän avaa suunsa. Kenties hänen 
 ulkoisessa olemuksessaankin on jo jotain, 
kuten kävelytyyli ja tietty tapa havain-
noi da ympäristöään, joka riittäisi pal  jas-
tamaan hänet ei-afrikkalaiseksi.  Ainakin 
 kameran edessä hän esiintyy kaikkitietävä-
nä matkaoppaana, eikä yrityksistään huo-
limatta oikein onnistu uimaan  Afrikan lii-
veihin. Harvard-teepaidan vaihtuminen 
kenialaisen Tusker-oluen mainospaidak-
si ei ole riittävä ele muodonmuutoksessa 
yhdysvaltalaisesta professorista afrikkalai-
seksi. 

Mombasalaisessa hotellissa Gates istuu 
tylsämielisen näköisenä jalat pöydällä seu-
raamassa turisteille tarkoitettua tanssi-
esitystä, ”afrikkalaista viihdettä”, mutta 
kun Gates vihdoin pääsee seuraamaan 

”aitoa” afrikkalaista (lue: mustaa) kult-
tuuriperformanssia, hän päästää sisäisen 

OLLI LÖYTTY

Symbolista 
rajankäyntiä 
Afrikan värikartalla 
Arvoitus: Kaksi yhdysvaltalaista miestä 
Afrikassa, toisella Harvardin 
yliopistoa mainostava teepaita, 
 toisella valkoinen perusmalli. Toinen 
miehistä on musta, toinen valkoinen. 
Kysymys kuuluu: 
minkä värinen on Afrikka?

”Olivathan tämän kaupungin rakenta-
jat mustia, olivathan, samanlaisia kuin 
minä.” Tähän tapaan kyselee vastaan-

tulijoilta yhdysvaltalainen tutkija Henry 
Louis Gates Jr. kiertäessään  Afrikkaa mui-
naisia sivilisaatioita etsimässä. Gatesin 
pyhiinvaellus on taltioitu tv-sarjaksi ”Af-
rikkalainen matka”. Tämä Gatesin itsen-
sä käsikirjoittama sarja nähtiin Suomen 
tv:ssä kesällä 2000.

Harvardin yliopistoa mainostavassa 
teepaidassaan pitkin ja poikin Afrikkaa 
kekkaloivan Gatesin ainoana tarkoitukse-
na näyttäisi olevan sen todistaminen, että 
Afrikan menneisyydestä löytyy eurooppa-
laisiin sivilisaatioihin verrattavia tai mie-
luimmin niitä edellä olleita ”mustia” kult-
tuureita. Mittapuut ovat kaikessa korkea-
kulttuurisuudessaan eurooppalaista tekoa: 
Gates kehrää onnesta, kun hänelle Tim-
buktussa näytetään afrikkalaisten Afrikan 
omilla kielillä kirjoittamia kirjoja. 

Afrikan kulttuuristen saavutusten 
esille tuominen on strategia, jonka tar-
koitus on tasapainottaa Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa vallitsevaa käsitystä afrik-
kalaisten takaperoisuudesta. Tässä mie-
lessä ylilyönnitkin ovat paitsi sallittuja 
myös tervetulleita. Olemme auttamatto-
man tietämättömiä, ainakin mitä Afrik-
kaan tulee. (Gates on tietysti oikealla 
ja kaikin puolin kannatettavalla asialla, 
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 afrikkalaisensa valloilleen. Hänen päänsä 
nytkyy rytmikkäässä menossa mukana 
kuin  innokkaimmalla valkoisella liberaa-
lilla konsanaan. Voisipa miltei kuvitella, 
että Gates on yksi heistä, afrikkalainen. 
 Ainoastaan amerikkalaisille tyypillinen pat-
roniseeraava hymy ja veljeyttä tihkuvasta 
katseesta tulkittavat vähämieliset kohteliai-
suudet tyyliin ”Oh yeah, this is great” pal-
jastavat, kuka joukosta on Harvardin pro-
fessori. Teepaitaa ei edes tarvita. 

Turistihotellissa Gates on kuitenkin 
luontevimmillaan, kulttuurikriitikko, joka 
asettuu hieman syrjään rahvaasta voidak-
seen tehdä objektiivisia havaintoja. Intel-
lektuellina hänen on helppo rakentaa ero 
itsensä ja ”turistien” välille. Toisin kuin tu-
risteille varta vasten räätälöityä eksotiikkaa 
etsivät valkoiset (tai niin sarjassa ainakin 
annetaan ymmärtää), Gates ei tyydy epä-
aitoon vaan etsii autenttista, pikimustaa 
Afrikkaa. Hotellin tanssiesityksestä sarjan 
kertoja toteaa: ”Lisävaloa suahilien kult-
tuuriin ei löydy ainakaan täältä.” Miksi 
ei – eikö vierailijoiden viihdyttäminen 
ole kulttuuria? Onko kulttuuria siis vain 
se, mikä täyttää tietyt (eurooppalaisittain 
määrittyvät) aitouden ja alkuperäisyyden 
vaatimukset? 

Itse asiassa eurooppalaisten (lue: 
 valkoisten) matkailijoiden läsnäolo saa 
Gatesin vihaiseksi. Kun kamera seuraa 
palmurannalla kävelevää Gatesia, tämä 
tunnustaa: ”En koskaan totu siihen, että 
[tällaisissa] afrikkalaisissa matkakohteissa 
näkee vain mzunguja, tai siis valkoisia 
ihmisiä. Se kismittää. Kun näkee kaikki 
mustat palvelijat, öhmm, lähinnä nuo-
lemassa eurooppalaisten turistien taka-
puolia. Mustia turisteja ei näy missään, 
ei edes [paikallisia] yläluokan edustajia. 
 Minusta se on hyvin häiritsevää.”

Luvatussa maassa

Professori Gatesille kelpaa siis vain musta 
väri. Valkoisen lisäksi Gatesia kismittää 
myös muut vaaleammat värisävyt. Kun 
Afrikan itärannikon suahilit kertovat 
 ylpeinä polveutuvansa arabeista, Gates 

tivaa heiltä melkeinpä vihaisena, että 
eikö heillä muka ole afrikkalaisia (lue: 
mustia) esi-isiä. – Herranen aika, näkee-
hän sen nyt paljailla silmilläänkin, ajat-
telee Gatesin kovisteluun samastuva kat-
soja. Lopulta selviää, että arabiesi-isillä 
on ollut mustia (lue: afrikkalaisia) jalka-
vaimoja. Saatuaan haastateltavaltaan tun-
nustuksen Gates on silmin nähden tyy-
tyväinen. Itärannikon kehittynyt suahili-
kulttuuri on siis ainakin osittain mustaa 
(lue: afrikkalaista). Suahilin kielikin on 
syntaksiltaan afrikkalainen (lue: musta), 
kuten Gateskin hyväksyvästi toteaa. 

Arabijuuristaan ylpeä suahili ei sovi 
Gatesin amerikanafrikkalaiseen ajatusmal-
liin, jossa Afrikka näyttäytyy ensisijaisesti 
Yhdysvaltain mustien kotimaana. Gates 
kertookin, että Nubia ja  Timbuktu 
olivat ainakin hänen nuoruudessaan 
myyttisiä paikannimiä amerikanafrikka-
laisille (lue: amerikanmustille). Gates 
etsii totuutta myytin takaa. Näyttäisi 
kuitenkin siltä, että Gates mieluimmin 
osoittaisi amerikan afrikkalaisten Afrikka-
myyttien todenvastaavuuden kuin niiden 
 ideologisen konstruktioluonteen. 

Gatesin matka afrikkalaisen (lue: 
mustan) kulttuurin muistomerkeille ei 
siis suuntaudu ainoastaan maantieteel li-
seen tai historialliseen Afrikkaan, vaan 
amerikanafrikkalaiseen jälkikäteis kon-
struk tioon nimeltä Afrikka. Kun eu-
rooppalaiset tutkimusmatkailijat aikoi-
naan korostivat eroja itsensä ja Afrikan 
välillä, Gates etsii samuutta, joka sekin 
tuntuu liittyvän epäilyttävällä tavalla 
ihon väriin. Vaikka strategia on päinvas-
tainen,  ainakin osa eroista vahvistuu enti-
sestään. Koska ’musta’ viittaa sekä ihmis-
ten ihonväriin että mustan värin tuotta-
miin konnotaatioihin (pimeys, kuolema, 
pahuus, lika jne.), asetelma toistaa siirto-
maa-ajalta tuttua ajattelutapaa, joka siir-
tää mustuuteen liitetyt kulttuuriset mer-
kitykset tummaihoisiin ihmisiin. 

Gatesin tutkimusmatka afrikkalaisen 
(lue: mustan) sivilisaation raunioille muis-
tuttaa ihanteellisuudessaan eurooppalais-
ten kuvitelmia syvällä Afrikassa sijaitse-
vasta sivilisaatiosta, jota hallitsi kristitty 

kuningas Johannes Presbyteeri. Vaikka Jo-
hannes ei tarinan mukaan ollutkaan ihan 
vitivalkoinen, hän olisi epäilemättä an-
sainnut eurooppalaisten silmissä saman 
statuksen kuin japanilaiset Etelä-Afrikan 
apartheid-ajan rotuluokituksissa: ”kun-
niavalkoinen”. Johannes Presbyteeriä kos-
kevista tarinoista oli se hyöty, että Afrikan 
mantereelta havaitut todisteet sivilisaati-
osta saatettiin laskea hänen ansioikseen, 
jolloin jaottelu primitiivisen Afrikan ja 
siviloituneen Euroopan välillä ei asettu-
nut kyseenalaiseksi.  Samalla tavoin Gates 
pyrkii konstruoimaan ”vihollisrintaman” 
takana toimineen alkuperäisen afrikka-
laiskulttuurin, jonka saavutuksissa ulko-
puolisilla (arabeilla ja eurooppalaisilla) ei 
ole ollut osaa eikä arpaa. 

Etsivä löytää, ja niin löytää profes-
sori Gateskin etsimänsä, historiankirjoi-
tuksessa laiminlyödyn afrikkalaisen (lue: 
mustan) sivilisaation monine ilmenemis-
muotoineen. Nubia oli – toden totta 
– merkittävä ja kehittynyt sivilisaatio, 
ja sen asukkaat olivat – toden totta – 
mustia. Gates on kuitenkin niin tehtä-
vänsä sokaisema, ettei huomaa ympäril-
lään vilisevää, heterogeenista Afrikkaa. 
Hän ei tule ajatelleeksi, että suahilit ovat 
yhtä afrikkalaisia kuin ne, joille hän 
myöntää autenttisen afrikkalaisuuden sta-
tuksen. Hän ei näytä havaitsevan, että 
kaikki afrikkalaiset eivät suinkaan ole 
mustia, ”samanlaisia kuin hän”, ja että 
afrikkalaisuus ei olekaan – ja tokkopa on 
koskaan ollutkaan – mikään puhdas ka-
tegoria. 

Hieman samaan tapaan kuin Israelia 
perustettaessa unohdettiin alueella tuol-
loin jo sukupolvien ajan asuneet ihmi-
set, joista suurin osa ei suinkaan ollut 
juutalaisia, Gatesin luvattu maa mää-
rittyy yksinomaan amerikanafrikkalais-
ten (lue: amerikanmustien) unelmien 
mukaan:  Afrikka on maanosa, jossa asuu 
mustia ihmisiä. Piste. – Siinä on turha 
suahilien ja muiden epämustien tulla 
urputtamaan, kyllä meillä Harvardissa 
tiedetään, millaisia ihmisiä afrikkalaiset 
(lue: mustat) ovat! 

Kenties Gates ei ole kuullut kenialai-

” Afrikan kulttuuristen saavutusten esille tuominen on strategia, jonka 

 tarkoitus on tasapainottaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa vallitsevaa käsitystä 

afrikkalaisten takaperoisuudesta. Tässä mielessä ylilyönnitkin ovat paitsi 

 sallittuja myös tervetulleita. Olemme auttamattoman tietämättömiä, ainakin 

mitä Afrikkaan tulee.
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sen historioitsijan Ali Mazruin teesistä, 
jonka mukaan Afrikalla on kolmoisperin-
tö (triple heritage): afrikkalainen, itäinen 
ja läntinen. Kyse ei ole vain 1800-luvul-
ta alkaneesta kulttuurien välisistä kohtaa-
misista, vaan vuorovaikutusta eri maail-
mankolkkien kesken on ollut maailman 
sivu. 

Kaiken lisäksi Gates edustaa itsekin 
kulttuuria, joka on läpikotoisin sekoittu-
nut ja siis peruuttamattoman ”epäpuh-
das”. Riippumatta siitä, minkä värisiä 
esi-isiä ja -äitejä kullakin amerikanafrik-
kalaisella on, he ovat kuitenkin amerik-
kalaisia. Heidän afrikkalaisuutensa on 
väistämättä konstruktio, vaikka sitä voi-
daankin perustella alkuperällä ja sillä, 
että afrikkalaiset esi-isät ja -äidit tuotiin 
maahan vastoin tahtoaan. 

Amerikanafrikkalainen etninen iden-
titeetti on itse asiassa mitä sattuvin 
esimerkki identiteetin konstruktiivisesta 
luonteesta siitäkin huolimatta, että ihon 
väri näyttäisi tarjoavan tuolle etnisyy-
delle biologisen perustan. Toisaalta saat-
taa olla niin, että juuri amerikanafrik-
kalaisten ”epäpuhtaus” selittää Gatesin 
innon korostaa afrikkalaisuuden ”puhta-
utta”. Gates etsii siis ”epäpuhtaalle” etni-
selle identiteetilleen alkuperää, puhdasta 
mustuutta. 

”Afrikka”, jonka amerikanafrikkalai-
nen etnisyys rakentaa erityisyyteensä ta-
keeksi, poikkeaa varmasti siitä Afrikasta, 
jonka professori Gates löytää ympäriltään 
ohjelmasarjaa tehdessään. Ennalta laadit-
tua kognitiivista käsikirjoitusta ei voi kui-
tenkaan muuttaa. Jos sarjan otsikkona 
olisi ”Arabialais-afrikkalainen matka”, se 
ei vetoaisi ainakaan niihin, joille mustan 

”rodun” kunnianpalautus on ensiarvoisen 
tärkeä ja kaiken muun ohittava  tehtävä. 

Afrikan itärannikon suahilikulttuu-
ria käsittelevä sarjan jakso päättyy ker-
tojan suulla esitettyyn ajatukseen siitä, 
kuinka monta vuotta on tarvittu ame-
rikanmustien muuttumiseen ”neekereis-
tä” ”amerikan afrikkalaisiksi”. Varsin on-
gelmattoman tuntuisesti kertoja tekee 
rinnastuksen Yhdysvaltojen ja Afrikan 
itärannikon välille sanoessaan jakson lop-

pukaneettina: ”Kenties suahilitkin op-
pivat joskus kutsumaan itseään afrikka-
laisiksi.” Afrikan muinaisten kulttuuri-
en arabivaikutteita etsivä arabiprofessori 
näkisi asian varmasti toisin.

Epäjärjestyksen pelko

Suahilikulttuuri ei sovi Gatesin Afrikka-
projektioon, joka on yhtä mustavalkoi-
nen kuin eurooppalaisilla tutkimusmat-
kailijoilla. Suahili on mulatti, ei musta 
eikä valkoinen, varsinainen sekasotku. 
Kenian edustalla sijaitsevalla Lamun saa-
rella Gatesia kiusaa kaikkialla näkyvä itä-
maisuus. Gatesin helpotukseksi suahili-
kulttuuri on kuitenkin etelämpänä sijait-
sevassa Mombasassa muuttunut Lamun 
katukuvaa ”afrikkalaisemmaksi” (lue: 
mustemmaksi). Mombasa on Gatesin 
mukaan ”luonteva osa nykypäivän Afrik-
kaa”, toisin kuin arabialainen Lamu. 

Timbuktussa Gates on jo valmis ohit-
tamaan sen tosiasian, että siellä sijaitse-
va ”korkeakulttuuri” on olennaisilta osin 
itämaista tuontitavaraa, sillä vastaantule-
vat ihmiset ovat vastaansanomattoman 
mustia (lue: afrikkalaisia). Ja lukutaitoi-
sia, mikä Gatesia tietysti ilahduttaa. Se, 
että kieli, jota kaikki osaavat lukea, on 
nimenomaan arabia, ei suurpiirteiseksi 
heittäytyvää Gatesia näytä enää harmitta-
van. 

Antropologiassa on esitetty, että 
 kategorioiden puhtaudesta ja symboli-
sista rajoista huolehtiminen on ominais-
ta kaikille ihmisyhteisöille. Pyhä ja epä-
pyhä, puhtaus ja lika, me ja ne muut 
–  kategoriat on pidettävä selvärajaisina, 
eikä niitä saa missään tapauksessa pääs-
tää sekoittumaan. Erityisesti ”rodullinen” 
sekoittuminen on edustanut historiasta 
tutuin seurauksin uhkaa, jonka estämi-
seksi on ryhdytty mitä julmimpiin varo-
toimiin. 

Suahilien kaltaiset kulttuuriset hybri-
dit sotkevat symbolisten rajojen varti-
ointiin perustuvan maailmankuvan jär-
jestyksen ja haastavat rajojen selväpiir-
teisyyden. Suahili ei mahdu siihen sym-

metriseen maailmanselitysmalliin, jossa 
itse ja toinen määrittävät toinen toisen-
sa, musta valkoista ja päinvastoin. Su-
ahili on sekä-että suhteessa dualistiseen 
joko-taihin. Siinä on kulttuuristen ”epä-
puhtauksien” kauhua herättävä salakava-
la voima ja siinä on sen lumo. Sekoituk-
sessa on kielletyn hedelmän maku. 

Armon maa

Toinen tv:n tarjoama kurkistusaukko: Pie-
nikokoinen valkoinen heppu valkoisessa 
teepaidassa ja farkuissa konserttilavalla 
Zimbabwen Hararessa. Ympärillä ”etni-
siin” asuihin sonnustautuneita mustia 
muusikoita, edessä monivärinen yleisö, 
kuin valkoisen liberaalin toiveuni. Miek-
konen astuu vaatimattomasti syrjään, 
kun lavalle saapuvat laulaja Miriam 
Makeba ja trumpetisti Hugh Masakela. 
Kollegiaalinen kunnianosoitus. – Man-
dela pitää vapauttaa, laulavat Makeba ja 
Masakela. Lauluun on yllättävän helppo 
yhtyä suomalaisissakin kotikatsomoissa. 

Singer-songwriter-perinnettä jatkava 
Paul Simon on eittämättä yksi amerik-
kalaisuuden ikoneita. Kun hän päätti 
mennä Etelä-Afrikkaan tekemään Grace-
land-levynsä (1986) paikallisten muusi-
koiden kanssa, koko poliittisesti tiedos-
tava maailma paheksui. Teollaan Simon 
rikkoi Etelä-Afrikan apartheid-hallitusta 
vastaan julistettua boikottia. Apartheid 
oli toinen (sivistyneen Euroopan kääntö-
puoli), joka meidän piti eristämän aina 
hamaan siihen päivään saakka, kunnes 
maan musta enemmistö saa täydet kansa-
laisoikeudet. Boikotin varjopuoli oli tie-
tysti se, että myös maan musta enem-
mistö tuli eristetyksi muusta maailmasta. 
Etelä-Afrikasta tuli liberaalin maailman 
bantustan, erilliskehityksen vyöhyke. 

Saattaa olla, että jos Simonin laulut 
olisivat olleet avoimen poliittisia, hän 
olisi saanut paitsi anteeksi myös hyväk-
syvää selkään taputtelua, mutta ei, tai-
teilija lauloi tapansa mukaan niitä näitä, 
rakkaudesta ja ties mistä turhanaikaises-
ta. Taitaapa teksteistä löytyä myös varsi-

” Kenties Gates ei ole kuullut kenialaisen historioitsijan Ali 
 Mazruin teesistä, jonka mukaan Afrikalla on kolmoisperintö 

(triple heritage): afrikkalainen, itäinen ja läntinen. Kyse ei ole 
vain 1800-luvulta alkaneesta kulttuurien välisistä kohtaamisista, vaan 
 vuorovaikutusta eri maailmankolkkien kesken on ollut maailman sivu.
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naista nonsenseä, siis ihan sitä itseään. Se 
ei ollut korrektia (hyvän käytöksen mu-
kaista eli siis sivistynyttä), sillä Etelä-Afri-
kan asioihin sai sekaantua vain poliittises-
ti: eri väristen muusikoiden keskinäinen 
hauskanpito ei kritiikin mukaan edistä-
nyt kuin korkeintaan apartheid-hallituk-
sen puhaltamaa kuplaa, jonka mukaan 
kaikki oli Etelä-Afrikassa hyvin. 

Gracelandin laulujen sanoissa ei siis 
oteta – ainakaan eksplisiittisesti – kantaa 
Etelä-Afrikan silloista apartheid-hallitus-

ta vastaan. Mutta sitten tulee iso mutta: 
albumi kokonaisuudessaan on kannanot-
to tai ainakin mitä raskauttavin todiste 
apartheidia eli kategorioiden kategorista 
erilläänpitoa vastaan. Graceland osoittaa 
kaikenlaisen – niin ”rodullisen”, kulttuu-
risen kuin sosiaalisenkin – sekoittami-
sen kaikin puolisen oivallisuuden. Grace-
land on rikkuri, sillä se lipeää siitä tais-
telusta, jonka rintamasuunta on ”pahaa” 
vastaan ”hyvän” puolesta. Elämä ei kui-
tenkaan asetu jäännöksettä manikealai-

suuden vaakakuppeihin. Gracelandin kal-
tainen interventio sotkee sen ajattelumal-
lin, johon sekä valkoinen liberalismi että 
apartheid perustuvat. 

Simon on taiteilija eikä poliitikko, 
hän yhdistelee värejä, ei erottele niitä. 
Hänen motiivinaan oli tehdä yhteistyö-
tä kunnioittamiensa eteläafrikkalaismuu-
sikoiden kanssa. Lopputuloksena oli mu-
siikillinen sekametelisoppa, jossa on niin 
paljon innovatiivista synteesiä, synkre-
tiaa ja transkulturaatiota, että etnologeil-

haastaa kulttuurien välisen nokkimis-
järjestyksen. Kahden kulttuurin peril-
lisenä se kiistää jo olemassaolollaan 
(kulttuuri)erojen pysyvyyden.

Hybridin käsitettä on sovellettu niin 
poliittisiin, ”rodullisiin”, kulttuurisiin 
kuin kielellisiinkin kysymyksiin. Esimerk-
kinä viime mainitusta ovat ”sekakielet” 
pidgin ja kreoli (kreolisaatiosta yhteiskun-
nallisena ilmiönä ks. Brathwaite 1971). 
Kielestä puhuttaessa hybridi on yhdistet-
ty venäläisen Mihail Bahtinin teorioihin 
(ks. esim. Young 1995, 20–22). Kirjalli-
suudentutkimuksessa hybridin käsitteen 
avulla on luonnehdittu postkoloniaalien 
tekstien sijaintia kahden tai useamman 
kulttuurin ”välissä” sekä muita postko-
loniaalista tilanteesta juontuvia ominai-
suuksia (ks. esim. Simola & Hakkarai-
nen 1998, 140–141).

Kenties useimmiten hybridi liitetään 
teoreetikko Homi K. Bhabhan nimeen. 
Bhabha on artikkeleissaan (joita on 
koottu teokseen The Location of Culture, 
1994) analysoinut mm. kolonisoijan ja 
kolonisoidun keskinäisiä suhteita ja sitä, 
kuinka molempien subjektiudet ovat riip-
puvaisia toinen toisestaan. Yksi Bhabhan 
keskeisiä hybridiyteen liittyviä ajatuksia 
on se, että kolonisaation seurauksena syn-

Näin kirjoittaa esikoisromaanissaan Val-
koiset hampaat Zadie Smith (2000, suom. 
2001, 282–283), jonka omakin nimi 
(samoin kuin kirjan takakannessa olevan 
valokuvan perusteella myös verenperi-
mä) kertoo tilanteesta, jota postkoloniaa-
lissa teoriassa on käsitteellistetty termin 
 ’hybridi’ avulla.

Luonnontieteessä hybridi on kahden 
eri lajeihin kuuluvan yksilön risteymä. 
Etymologiastaan johtuen hybridiä onkin 
kritisoitu siitä, että se tuo keskusteluun 
biologisen sävyn. Postkoloniaalin teo rian 
hybridikäsitteessä ei kyse kuitenkaan ole 

”rodullisesta” sekoittumisesta kuin kor-
keintaan käsitteen ’rotu’ representationaa-
lisessa merkityksessä (ks. Young 1995). 

Hybridi on yksi postkoloniaalin teo-
rian kiistellyimpiä käsitteitä. Yleensä 
sillä viitataan ”kolonisaation tuottamalla 
kontaktivyöhykkeellä syntyneisiin uusiin 
transkulturaalisiin muotoihin”. (Ashcroft 
ym. 1998, 118; transkulturaatiosta ks. 
Pratt 1992). Kyse on siis kahden tai use-
amman kulttuurin kohtaamisesta, jolle 
on ollut ominaista jonkin kulttuurin (siir-
tomaavalta, metropoli) pitäminen toista 
(siirtomaa, periferia) parempana ja jossa 
jälkimmäinen osapuoli on ollut altavas-
taajana. Kohtaamisesta syntynyt  hybridi 

”Tämä [1900-luku – OL] on ollut 
muukalaisten, ruskea-, kelta- ja valko-
ihoisten vieraiden, vuosisata. Tämä 
on ollut suuren siirtolaiskokeilun vuosi-
sata. Vasta nyt leikkikentälle menijä 
saattaa tavata kalalammikolta Isaac 
Leungin, jalkapallomaalilta Dan Rah-
manin, koripalloa pompottamasta 
Quang O’Rourken ja jotain kappa-
letta hyräilemästä Irie Jonesin. Lap sia, 
joiden etu- ja sukunimi ovat suoralla 
törmäyskurssilla. Nimiä, joihin kät-
keytyy massamuuttoa, ahtaita laivoja 
ja lentokoneita, kylmää vastaanottoa, 
lääkärintarkastuksia. Vasta nyt, ja 
mahdollisesti vain Willesdenissä, par-
haat ystävykset Sita ja Sharon 
 sekoitetaan tämän tästä toisiinsa, 
koska Sita on valkoinen (hänen äitin-
sä piti nimestä) ja Sharon pakistani-
lainen (hänen äitinsä katsoi sen 
parhaaksi – vaivattomammaksi). Toi-
saalta, vaikka olemmekin sekoittu-
neet yhteen, vaikka olemmekin lo-
pulta  solahtaneet toistemme elämään 
 kohtalaisen mukavasti [. . .] kaikesta 
huolimatta vieläkin on vaikea myön-
tää, ettei kukaan ole englantilaisempi 
kuin intialainen eikä kukaan intialai-
sempi kuin englantilainen.” 

Hybridin haaste ja postkoloniaali teoria
OLLI LÖYTTY
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le riittäisi töitä sen teoretisoimiseksi maa-
ilman tappiin saakka.

Eläköön ero!

Matka länsimaisen popkulttuurin pyhäl-
le paikalle, Elvis Presleyn kotiin Grace-
landiin, kulki suoraan Afrikkaan. Kult-
tuurihistoriallisesti välimatka on lyhyt, 
kuten rockin historiasta tiedetään. Kun 
politiikka näyttää monesti pidentävän 

” Suahilien kaltaiset kulttuuriset hybridit sotkevat symbolisten rajojen  vartiointiin 
perustuvan maailmankuvan järjestyksen ja haastavat rajojen  selväpiirteisyyden. 

Suahili ei mahdu siihen symmetriseen maailmanselitysmalliin,  
jossa itse ja toinen määrittävät toinen toisensa, musta valkoista ja päinvastoin.”

etäisyyksiä, kulttuurilla on kyky lyhen-
tää niitä. Se, että Paul Simon ei levypro-
jektin aikana yrittänyt muuttua afrikka-
laisemmaksi kuin afrikkalaiset itse, vaan 
teki itsensä kuuloista musiikkia, osoit-
taa, että eri kulttuureista peräisin olevien 
ainesten yhdistely ei ainoastaan sekoita 
vaan myös mahdollistaa erojen hedelmäl-
lisen yhteiselon. Paul Simon teki levyl-
lisen ”afrikkalaista” musiikkia olematta 
yhtään vähemmän ”Paul Simon”, menet-
tämättä mitään ominaislaadustaan. 

tynyt hybridi kaivaa maaperää koloniaa-
lisen auktoriteetin alta matkimalla (to 
mimic) sitä ikään kuin väärin ja kääntä-
mällä koloniaalisen katseen suunnan alis-
tetusta alistajaan. Näin hybridiys on (dis-
kursiivisen) vastarinnan muoto (Bhabha 
1994, 112–114, 121; kriittisiä kom-
mentaareja Bhabhasta ks. esim. Young 
1990, 141–156 ja Moore-Gilbert 1997, 
114–151). 

Hybridiä ei ole yritetty pakottaa 
ahtaan määritelmän sisään, ja saattaa 
olla, että sen perimmäinen merkitys haas-
taa tarkkaan rajatun käsitteenmääritte-
lyn mielekkyyden. ”Elävänä” käsitteenä 
se soveltuukin mitä parhaiten muutok-
sessa olevan tilanteen (kuten Zadie Smit-
hin kuvaaman jälkikoloniaalisen kohtaa-
misen) analyysiin.

Jamaikalta Isoon-Britanniaan muut-
tanut tutkija Stuart Hall kirjoittaa ant-
ropologi Mary Douglasin (ks. Douglas 
2000) ajatuksiin viitaten, kuinka ”kult-
tuurinen järjestys häiriytyy erityisesti sil-
loin, kun asiat putkahtavat esiin vääräs-
sä kategoriassa tai kun ne eivät oikein 
sovi mihinkään kategoriaan – kuten elo-
hopean kaltainen aine, joka on metalli 
mutta myös nestettä, tai mulattien kaltai-
nen rotuja sekoittava sosiaalinen ryhmä, 
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joka ei ole valkoinen eikä musta, vaan 
kelluu monimielisesti jollakin epävakaal-
la, vaarallisella, määrittelemättömän väli-
tilan hybridivyöhykkeellä.” (Hall 1999, 
156.) 

Hybridi voidaankin ymmärtää haas-
tajaksi, kulttuuriseksi häiriköksi, joka se-
koittaa luokitteluihin ja kategorioiden 
puhtaanapitoon perustuvan ajattelun 
konseptit sekä pakottaa tarkistamaan 
symbolisen rajanvedon perusteet. 

Hybridi haastaa myös strukturalis-
tisen binarismi-jaottelun, johon suuri 
osa postkoloniaalisesta analyysistäkin on 
 perustunut aina Edward Saidin Orienta-
lism-teoksesta (1978) alkaen (ks. Ashcroft 
ym. 1998, 23–27; Moore-Gilbert 1997, 
115–118, 129–130). ’Valkoinen’ ja 
’musta’ (tai ’kolonisoija’ ja ’kolonisoitu’) 
eivät olekaan kuin jin ja jang, kokonai-
suuden kaksi toisiaan täydentävää puolta, 
vaan summaan täytyy lisätä vielä muuttu-
va tekijä X, ennakoimaton ja aina uusia 
muotoja saava hybridi. 
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Paul Simonia tuskin mainitaan, kun 
puhutaan Afrikan puolesta toimineista 
valkoisista liberaaleista. Hänen Afrikan-
visiittinsä seurauksena oli kuitenkin maa-
ilman parasta musiikkia, parasta ”maail-
manmusiikkia” sanan sotkuisimmassa ja 
syvällisimmässä merkityksessä.  
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