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Päivi Mehtonen

Mustapekka ja salainen rakkaus

Hengityksen kurinalaisuutta, 
ojentuvia ja koukistuvia 
käsiä, kätkettyä intohimoa. 

Leikki on kaukana, kun minäkertoja 
pelaa mustapekkaa Marina Tsveta-
jevan kertomuksessa ”Piru” (1935). 
Kuvaus on abstraktin kirjallisuuden 
pelihelmiä keskittyessään kaikkeen 
muuhun kuin niihin sääntöihin, 
välineisiin tai taktiikoihin, jotka te-
kevät pelistä juuri tämän pelin. Ku-
vauksessa sekoittuvat ehdoton eläy-
tyminen peliin (lapsen aika) ja ai-
kuisen muistelijan suodatin. (”Ehkä 
olen kertonut tämän pelin liian ruu-
miittomasti? Mutta mitä muuta ker-
tomista siinä olisi ollut! Toimintaa ei 
ollut, kaikki tapahtui sisimmässä.”) 
Kyse on muusta kuin pelistä sääntö-
jensä summana tai kaunokirjallisena 
keksinnän ja yhdistelyn keinona. 
Tästä mustapekasta – tavallisella 

korttipakalla pelattavasta muodosta 
ja kuvakorteista, joissa elää ”vyö-
täisiin ulottuvien heimo” – ei voi 
puhua samana päivänäkään yliälyllis-
tävien sukulaistensa kansa: Carrollin 
ja Nabokovin shakin, Calvinon ta-
rotin tai oulipolaisten kielipelien.

Minäkertoja on Musja-
tyttö(nainen), jota sitoo pelin 
Mustaan Pekkaan suuri salaisuus. 
Kortti on sama piru, joka istuu 
Musjan sisaren sängynlaidalla ja 
jonka vain Musja voi nähdä. Se on 
syyllisyyden ihana paholainen, joka 
on istahtanut siihen äidille annetun 
ja saman tien rikotun lupauksen 
tilaan, jossa Musja käy salaa luke-
massa siskon kirjahyllyn kiellettyjä 
hedelmiä. Vain piru tietää tämän 
mutta ei kerro kenellekään, ja koko 
lapsen sydämellään tyttö rakastaa 
pirua.

Siksi Musjan maailmassa mus-
tapekasta tulee petkutuspeleistä 
vaikein ja vakavin. Olla pelaavinaan 
oikein, kyetä ilmeenkään värähtä-
mättä tai hengityksen kiihtymättä 
välillä luopumaan kädessä olevasta 
rakastetusta. Ja sitten häviön hetkellä 
olla näyttämättä ilkkuville ”voitta-
jille”, kuka oikeasti voittaa: se, joka 
osaa jättää pirun viimeiseksi kortiksi 
käteensä ja saa näin pitää hyvänään 
sekä rakastettunsa että salaisuutensa. 
Tämä pieni pokerinaama on Tseveta-
jevan mestarillisesti kuvaama häviä-
jävoittaja.

Kirjallisuus
Marina Tsvetajeva, Piru ja muita kertomuk-

sia. (Sobranie sotšinenii v semi tomah, 
1927) Suom. Elina Kahla. Like, Helsinki 
2006.

ei ollut vain peliä vaan omasta mielestään hänen merkit-
tävin teoksensa: ”Kriegspielin yllätykset vaikuttavat eh-
tymättömiltä; ja pelkäänpä, että se on teoksistani ainut, 
jolla on kelle tahansa merkitystä”14.

Debord ja Becker-Ho inspiroituivat Clausewitzin 
ja Sun Tzun sotastrategisista klassikoista, mutta ennen 
kaikkea Kriegspiel on Debordin mukaan peli dialektii-
kasta. Kahden vastapuolen keskinäinen dynamiikka ei 
perustu niinkään yksittäisille siirroille vaan laudalla ra-
kentuvien jännitteiden ja sotilasyksiköiden muodosta-
malle kokonaisuudelle, jotka kehittyvät pelin edetessä 
ja johtavat toisen pelaajan kukistumiseen. Sillä erolla, 
että vihollisen liikkeistä ei ole epäselvyyttä ja sääolosuh-
teita ei huomioida, peli paljastaa Debordin mukaan ei 
sen vähempää kuin ”kaikkien konfliktien yleisen dialek-
tiikan”15. Onpa toisinaan väitetty, että peli oli Debordin 
kumoussuunnitelma. Debordin Kriegspielia pelaamalla 
ei siis koulutettu enää monarkiaa puolustavia upseereita 
vaan avantgardistisen vallankumouksen strategeja.

Debordin peliä ei voida pitää siis harmittomana pää-
hänpistona, vaan kuten niin monissa muissakin avant-
gardistisissa peleissä, siihen kiteytyy karhunosa Debordin 
ajattelusta ja tavoitteista. Kuten hänen elämäkerturinsa 
Kaufmann toteaa, situationistinen projekti oli ensisijassa 

leikillinen. ”Debordin elämä pyöri pelien, viettelyksen, 
sodankäynnin, provokaation ja salaamisen liepeillä – mo-
nenlaisten labyrinttien tiimoilla ja katakombeissa, joissa 
pyöreän pöydän lettristit pelasivat peliä nimeltään ’joka 
häviää (itsensä), voittaa’”.16 Debord itse muotoili pelin 
voittamisen ja siinä epäonnistumisen merkityksen selvä-
sanaisesti: ”Tunne pelin voittamisen tärkeydestä, mikä 
tarkoittaa konkreettisia tyydytyksiä – tai, useimmiten, 
illuusioita – on viheliäisen yhteiskunnan viheliäinen 
tuote.”17

Jos Kriegspiel otetaan täysin tosissaan kumouksel-
lisena pelinä, kuten Debord mitä ilmeisimmin oli aja-
tellut, sitä voidaan analysoida pelinä, joka tuhoaa muita 
pelejä. Huizinga analysoi ’leikinturmelijaa’, osallistujaa 
tai pelin ulkopuolista tekijää, joka rikkoo leikin sääntöjä 
tai ei suostu päkäpäissään noudattamaan niitä. Leikin-
rikkoja uhkaa pelin ontologiaa ja on siksi paljon vaaral-
lisempi kuin väärinpelaaja, joka ei halua paljastaa häikäi-
lemättömyyttään muille pelaajille vaan ainoastaan tees-
kentelee noudattavansa sovittuja sääntöjä. Pelin häiritse-
minen tai tuhoaminen voi olla myös rakentava ja luova 
ele. Monia avantgarden pelejä voi ajatella nimenomaan 
leikinrikkojina, eleinä, jotka häiritsevät totunnaisia sosi-
aalisia siirtoja ja hyödyntavoitteluun keskittyviä vallan, 
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