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M usta Hirvi puhuu on 
useamman alan klas-
sikko, ainakin intiaa-

nikirjallisuuden ja -tutkimuksen, 
sekä henkisyyttä koskevan kirjal-
lisuuden ja americanan. Kirja pe-
rustuu runoilija John G. Neihardtin 
ja lakota-tietäjä Mustan Hirven 
(He�áka Sápa – nimieläin on biolo-
gisesti vapiti, ei hirvi) keskusteluihin, 
jotka käytiin tulkin välityksellä 
ja jotka Neihardtin tytär kirjoitti 
muistiin. Mustan Hirven puheen ja 
lukijan välillä on siis ainakin kolme 
tulkintakerrosta: tulkki, puhtaak-
sikirjoittaja, Neihardt. Kovaa aka-
teemista kiistaa onkin käyty kirjan 
sisällön aitoudesta, myös siksi, että 
sen varassa on ollut suuri osa lako-
tojen ja muidenkin intiaanikansojen 
perinteen säilymisestä ja erityi-
sesti uudesta virkoamisesta. Suo-
mentaja Jussi Korhonen on liittänyt 
kirjaan hyödyllisiä alaviitteitä, joista 
osa kertoo, mitä kirjan lauseita ei 
ole keskustelujen transkriptiossa.  
Neihardt itse katsoi saaneensa ru-
noilijana ja hengen asioihin vihkiy-
tyneenä Mustaan Hirveen sellaisen 
yhteyden, että hänen kannatti kertoa 
asia mieluummin lukijakunnalleen 
ymmärrettäväksi muotoillen kuin 
sellaisenaan, mutta monet hänen li-
säyksistään kuulostavat valitettavasti 
vähintäänkin kyseenalaisilta.

Kirjassa Musta Hirvi kertoo 
kansansa, oglala-lakotojen, tarinaa 
ja omaa elämäkertaansa sen osana. 
Erityisen tärkeä osuus on Mustan 
Hirven yhdeksänvuotiaana koke-
malla näyllä, jota hän myöhemmin 
seitsentoistavuotiaana alkoi esitellä 
kansalleen. Suuren Näyn osista 
muodostui lakotoille sittemmin 
pyhää perinnettä, samoin kuin jois-
takin Mustan Hirven myöhemmin 
kokemista ja esittelemistä näyistä. 
Musta Hirvi itse piti näkyä pyhien 
ukkosolentojen ja esivanhempien 
viestinä. Tarkkaan kerrottujen nä-

kyjen ja muiden yksityiskohtaisesti 
kuvattujen henkimaailman asioiden 
vuoksi kirja on useampaan kertaan 
löydetty ja juhlittu hengellinen opas, 
josta esimerkiksi Carl Jung halusi 
saksalaisen käännöksen heti sen il-
mestymisen jälkeen 30-luvulla. 

Toinen tärkeä teema teoksessa 
on lakotojen historia. Musta Hirvi 
oli mukana Little Big Hornin kuu-
luisassa taistelussa ja selvisi vakavasti 
haavoittuneena hengissä Wounded 
Kneen massamurhasta. Hän näki, 
kun taisteluissa menestynyt nuori 
päällikkö Hullu Hevonen houku-
teltiin ansaan ja murhattiin, ja hä-
nellä itsellään oli merkittävä joskin 
kiistelty rooli kuuluisan henki-
tanssi-liikkeen leviämisessä. Ikään 
kuin tässä ei olisi tarpeeksi, hän 
oli mukana myös Buffalo Billin 
lännenshow’ssa ja asui sen seu-
rauksena useita vuosia Euroopassa. 
Yhdysvaltoihin palattuaan hän paitsi 
auttoi virvoittamaan uudelleen lako-
tojen rituaaleja, myös toimi katolisen 
kirkon katakeettana.

Tuhon keskellä
Kuusikymmentäluvulla sekä inti-
aanien itsenäisyysliike että henkisistä 
asioista kiinnostuneet hipit löysivät 
Neihardtin teoksen, joka oli hetken 
suorastaan kulttimaineessa. Jonkin-
laisena vastaliikkeenä ja ymmär-
rettävänä reaktiona akateemisessa 
keskustelussa on viime aikoina kes-
kitytty teoksen aitouteen ja luotetta-
vuuteen. Niin Mustan Hirven kuin 
Neihardtinkin motiivit ja avoimuus 
on helppo kyseenalaistaa monella 
hyvällä perusteella. Romanttinen 
haave aidon henkisyyden äänestä 
samoin kuin toive kohdata ainut-
laatuista tutkimusmateriaalia joh-
tavat helposti luentaan, jossa Mustan 
Hirven sanat liitetään esikirjalliseen, 
suulliseen kulttuuriin (erinomaisen 
kuvaavaan tapaan Neihardt ei ilmei-

sesti tiennyt Mustan Hirven osaavan 
lukea). Toisaalta ei ole mitään syytä 
epäillä, etteikö Musta Hirvi monissa 
liemissä keitettynä vanhana kettuna 
– samoin kuin Neihardt henkisyy-
destä ja erityisesti intiaaneista kiin-
nostuneena runoilijana – olisi myös 
tietoisesti tarinansa muokkaaja ja 
kertoja. Molemmilla oli ilmiselvästi 
sanoma ja tarkoitus, eikä välttämättä 
sama. Tämä tekee teoksesta arvoi-
tuksellisuudessaan kiehtovamman.

Yksi mielenkiintoinen näkö-
kulma on lukea tekstiä Black Elk 
Reader -kirjan toimittajan Clyde 
Hollerin sanoin dokumenttina 
siitä, miten Musta Hirvi kansansa 
mukana ”vastaa vihamielisen hal-
lituksen tukemaan uskonnolliseen 
hyökkäykseen”1. Kutakuinkin sa-
moihin aikoihin kun Yhdysvalloissa 
kiellettiin lakotojen aurinkotanssi 
ja perinteinen lääkintä (1883), Suo-
messa kaadettiin viimeisiä uhripuita 
ja kerättiin saamelaisten rumpuja 
tuhottaviksi. Tosin Hollerin lause on 
kirjoitettu henkisyyden tutkimuksen 
näkökulmasta, koska yhtä hyvin oli 
kyse vihamielisen uskonnon tuke-
masta valtiollisesta hyökkäyksestä, 
kuten kirjassa luku luvulta toistuvat 
sotilaiden tappamat sukulaiset tai 
ryöstämät maat todistavat. Mustan 
Hirven keskeinen huoli kirjan teks-
tissä on ilmiselvästi juuri hänen 
kansansa kohtalo, sen menetetty 
maailma ja mahdollisuus jonkin-
laiseen pelastukseen, johon pelkät 
ihmisvoimat eivät riitä.

Synkretismin hengessä
Aikalaisten kertomuksen mukaan 
Musta Hirvi oli vanhoilla päivillään 
luonteva lakota-vanhempi, rituaalien 
tuntija ja parantaja sekä vakaumuk-
sellinen katolinen. Katolismin ja 
lakota-perinteen synkretistinen yh-
distäminen oli varmasti yksi tapa 
vastata hyökkäykseen. Toinen löytyy 
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lakotoiden hengellisen perinteen 
joustavuudesta ja uudistuvuudesta. 
Useasta lakotoiden nykyään tun-
nustamasta hengellisestä rituaalista 
tiedetään myös niiden syntyhis-
toria. Perinteen mukaan näky oli 
kerrottava heimon tietäjille, jotka 
arvioivat, oliko siitä heimon voi-
maksi. Mustan Hirven Suuren 
Näyn perusteella järjestettiin sen 
mallin mukainen hevostanssi, jonka 
avulla näystä tehtiin osa perinnettä. 
Mielenkiintoista on edelleen juuri 
hevosten keskeinen rooli Mustan 
Hirven näyssä: eräässä mielessähän 
hevonen on lakotojen mailla tulo-
kaslaji.

Henkisten voimien manaaminen 
avuksi ei suinkaan ollut haihattelua. 
Henkitanssi-liike, johon osallistui 
ihmisiä monista intiaaniheimoista, 
hermostutti ellei suorastaan pelot-

tanut maita vallanneita valkoisia. 
Henkisyyden nousun arveltiin kas-
vattavan levottomuuksien uhkaa. 
Henkitanssin kieltäminen ja siitä 
seurannut jännite oli ainakin yksi 
syy Wounded Kneen tragediaan, 
josta Musta Hirvi uskoi selvinneensä 
oman pyhän henkitanssi-paitansa 
avulla.

Jatkuvan merkityksensä vuoksi 
Mustan Hirven päätöstä kertoa ta-
rinansa Neihardtille voidaan pitää 
myös onnistuneena kulttuuri-inter-
ventiona. Se siirsi ratkaisevalla het-
kellä suullista perinnettä kirjalliseen 
muotoon. Eurooppalaisessa keskus-
telussa on paljon pohdittu kysymystä 
runoudesta Auschwitzin jälkeen. 
Musta Hirvi puhuu on eräs vastaus 
samankaltaiseen kysymykseen, koska 
Wounded Kneen massamurhaan 
huipentuva lakotoiden vaino vastaa 

juutalaisten tuhoa hieman pienem-
mässä mittakaavassa mutta hyvin sa-
mankaltaisin suhdeluvuin ja merki-
tyksin (eikä sattumalta). Ainakin jäl-
kiviisaasti voi nähdä Mustan Hirven 
pikemmin tehokkaana kulttuurin 
kehittäjänä kuin sen museoijana. 
Monien intiaanikansojen, kuten la-
kotojen, perinteen joustavuudesta ja 
erityisesti Mustan Hirven vaikutus-
vallasta kertoo sekin, että henkitanssi 
– ja myöhemmin muutkin rituaalit 
ja käsitykset – ovat muodostuneet 
Pohjois-Amerikan intiaanien yhtei-
seksi pyhäksi perinteeksi.
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T ampereen yliopiston dosentti 
Juhani Sarsila on antanut uu-
simmalle kirjalleen nimeksi 

Melancholica. Osa teoksesta pohjautuu 
Sarsilan aiempiin teksteihin, osa on 
täysin uutta. Teoksen nimi ilmaisee 
tekstejä yhdistävän pohjimmaisen ee-
toksen. Melancholican eetosta ei sovi 
tulkita estetisoivaksi tunnelmoinniksi 
eikä sekoittaa pathokseen eli psyko-
logisoida kaihoavaksi ruikutukseksi. 
Sarsilan tyyli, metodi ja ajatusten seu-
raanto ovat omaa laatuaan nykyisessä 
esseistiikassa ja vielä enemmän nykyi-
sessä akateemisessa käytännössä.

Tieteelliseksi teokseksi Melan-
cholicaa ei voi nykyään kutsua. Teos 
nimittäin koskee suoraan asioita ja 
tapahtumien historiallista merkitystä. 
Nykyuskottavaan humanistiseen käy-
täntöönhän kuuluisi, että ikään kuin 
kolmantena välikätenä referoidaan 
tiettyjä teemoja käsittelevää aikalais-
tutkimusta. Teoksen painopiste ei ole 

aineistojen objektiivisessa esittämi-
sessä, huolellisessa erittelyssä ja kirjal-
lisuusluettelossa, vaikka teksti todis-
taakin perinpohjaisesta oppineisuu-
desta. Sen sijaan Melancholican tekstit 
ovat täynnä näkemyksiä, painotuksia 
ja taidolla käytettyjä tyylikeinoja, 
joista teoksen maailmantunne vä-
littyy. Epätieteellisyystoteamus tuskin 
loukkaa Sarsilaa, joka tiivistää ny-
kytieteen todellisuuden seuraavasti: 
”Mitä kauemmas elämästä tutkimus 
loittonee, sitä tieteellisemmäksi sitä 
kehutaan. Taas mestari liukuu hyvän 
matkaa rahan ja suhteiden rasvaa-
massa uraputkessa.” (97) Monesta 
näkökulmasta valotettu aikalaisten 
kritiikki on teoksen sattuvimpia (eli 
myös kipeimpiä) ulottuvuuksia.

Melankolinen eetos
Melancholican surumielisyys ei ole 
ensisijaisesti yksityishenkilön tai Sar-

silan sanoin ”individin” sureksintaa 
maailman menosta. Melancholican 
suru perustuu ajattelevan hengen 
ymmärrykseen aikansa autiudesta ja 
maailmattomuudesta. Kirjan kuvi-
tuksena on valokuvia roomalaisista ja 
kreikkalaisista raunioista, antiikin ja 
Kaukoidän veistoksista ja menetetyn 
maailman hahmoista. Melancholica 
tuntuu kuuluvan sekä antiikin maa-
ilmaan että nykytodellisuuteen, ja 
kaikkeen siltä väliltä; ehkä myös 
Kaukoidän ajatteluun. Melancholi-
cassa Herakleitos, Julianus, Bruno 
ja Lenin elävät samassa maailmassa, 
vieläpä rinnakkain merkityksen ta-
solla.

Nykyistä länsimaista edistysih-
mistä Sarsila luonnehtii faustiseksi. 
Kuten Marlowen Faust, ihminen 
ei edes rajattomat mahdollisuudet 
saadessaan osaa toivoa muuta kuin 
”rahaa, kanuunoita ja naisia – siis 
valtaa”. Mitä enemmän teknolo-
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