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Turun yliopistolla järjestettiin toukokuussa 
monitieteinen seminaari, jossa käsiteltiin 
pääasiassa kaunokirjallisissa teoksissa 
esiintyvää rasismia. Seminaarin ”Milloin 
kirja on rasistinen?” järjestivät kirjailija, 

filosofi Heikki A. Kovalainen, SELMA-tutkimuskeskus 
(Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and 
Memory) ja Vihan pitkät jäljet -hanke.

Heikki A. Kovalainen aloitti seminaarin pohtimalla 
rasismin käsitettä, joka on monimutkainen, moninäkö-
kulmainen sekä ennen kaikkea moraalisesti latautunut. 
Ilmiön ja käsitteen laajuuden vuoksi näkemykset siitä, 
mitä lasketaan rasismiksi, voivat vaihdella suuresti.2

Kirjallisuudessa esiintyvää rasismia voidaan lähestyä 
esimerkiksi teoksissa esitetyn rasistisen kuvaston ja viha-
puheen näkökulmista. Kovalainen kertoi häntä itseään 
kiinnostavan erityisesti, millä tavoin rasismin ja viha-
puheen rajat liikkuvat siirryttäessä ei-kaunokirjallisista 
konteksteista kaunokirjallisiin. Esitelmässään hän kes-
kittyi tarkastelemaan, kuinka teoskokonaisuuksista ero-
tettujen yksittäisten tekstien merkitys muuttuu kon-
tekstin kadotessa.

Yhdeksi esimerkiksi Kovalainen nosti Maria Syvälän 
runokokoelman Tulit sitten Suomeen, Basir: irakilais-suo-
malainen sielunmessu (2015). Kokoelmasta irrotetut runot 
näyttäytyvät itsessään hyvin rasistisilta. Runojen materiaali 
on kuitenkin koottu esimerkiksi kommenteista, jotka 
Syvälä on poiminut verkon eri keskustelupalstoilta. Näin 
ollen kommentit tuovat runomuodossa esiin aikalaispu-
hetta. Mutta muuttaako tämä tieto yksittäisten runojen 
ja koko teoksen luku- ja tulkintatapaa? Kuten Kovalainen 
huomautti, teoksen erilaisista dokumentaarisista elemen-
teistä ja ironisesta kokonaissävystä huolimatta lukijalle 
saattaa syntyä rasistisia mielleyhtymiä.

Kaunokirjallisuus laajentaa mahdollisuuden 
tajua
SELMA-tutkimuskeskuksen johtaja, yleisen kirjallisuus-
tieteen professori Hanna Meretoja käsitteli esitelmässään 
Jonathan Littellin romaania Hyväntahtoiset (Les Bienveil-
lantes, 2006, suom. 2008). Teos on kirjoitettu entisen 
SS-upseerin muistelmien muotoon, ja se sijoittuu osaksi 
holokaustiromaanin traditiota. Kerrontatapa, jossa tarina 
kerrotaan niin sanottujen pahantekijöiden ja holokaustin 

toteuttamiseen osallistuneiden näkökulmasta, on kan-
sainvälisesti yleistynyt.

Hyväntahtoiset on otettu vastaan ristiriitaisesti. Se on 
hyvin arvostettu, mutta toisaalta sitä on kritisoitu paitsi 
sen historiallisesta epäuskottavuudesta myös eettisestä nä-
kökulmasta, johon liittyy kysymys samaistumisesta. Kirja 
nimittäin kutsuu lukijaa uppoutumaan syvälle sen maa-
ilmaan ja omaksumaan osittain minäkertojan eli natsin 
näkökulman. Samalla se kuitenkin tuottaa kriittistä etäi-
syyttä kerrottuun. Tästä jännitteestä syntyvä kerronnal-
linen dynamiikka on keskeistä romaanin tavalle määri-
tellä ymmärrystämme kansallissosialismin ehdoista. 

Samalla, kun teos käsittelee sitä, mitä toisen maa-
ilmansodan aikana tapahtui, se pyrkii tarkastelemaan, 
miten tapahtumat olivat mahdollisia. Kaunokirjallisuu-
della on kyky käsitellä ja avata historian tapahtumia ja 
toisaalta avartaa lukijan mahdollisuuden tajua historial-
listen tapahtumien kuvausten äärellä. 

Romaanin taustalla on ajatus jonkinlaisesta yhteisestä 
ihmisyydestä sekä asioiden ja ilmiöiden prosessinomaisuu-
desta. Se pyrkii ilmaisemaan, että myös lukija olisi saat-
tanut vallitsevissa olosuhteissa toimia samoin kuin kertoja. 
Meretojan mukaan kiinnostavaa teoksessa on kaikessa 
epämiellyttävyydessäkin sen eettinen potentiaali, joka kyt-
keytyy kysymyksiin kertomusten mahdollisuuksista.2

Sananvapaudesta, kirjallisista tuomioista ja 
kärjistyneistä kamppailuista
Kirjailija, runoilija ja juristi Jarkko Tontti pureutui sa-
nanvapauteen liittyviin rajoihin. Sananvapaudesta ja kau-
nokirjallisten teosten tuomittavuudesta keskusteltaessa 
pitäisi demokraattisessa yhteiskunnassa olla selvää, että 
avoimen rasistiset ja syrjivät teokset ja tekstit eivät nauti 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen säätämää sanan-
vapaussuojaa. 

Kuten Tontti esitti, kaikki tuomioistuimeen käsi-
teltäviksi tuodut tapaukset ovat kuitenkin yksittäisiä, 
ja kaikissa tapauksissa katsotaan aina kokonaiskuvaa.
Näin ollen ei ole yksiselitteistä, mihin sananvapauteen 
liittyvät oikeudelliset rajat lopulta vedetään, ja milloin 
teos voidaan tuomita esimerkiksi kiihottamisesta kansan-
ryhmää vastaan. Tähän mennessä Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuimessa on ollut vain vähän oikeustapauksia, 
joissa kaunokirjallista teosta olisi pohdittu suoraan ra-
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Milloin kirja on rasistinen?
Onko kirja rasistinen, jos se kutsuu lukijaa samaistumaan natsiaatteeseen? Ovatko 
stereotyypittely ja ennakkoluulojen kyseenalaistamaton toisto merkkejä rasismista? Entäpä 
menneisyyden esittäminen omien intressien mukaisesti? Turussa pohdittiin erityisesti 
kaunokirjallisuudessa esiintyvää rasismia Saatanallisista säkeistä Tarzaniin.
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sismin näkökulmasta. Kirjoja, kirjailijoita ja kustantajia 
on sen sijaan haastettu oikeuteen esimerkiksi kunnian-
loukkauksesta ja yksityisyyden suojan rikkomisesta. Sa-
nanvapaudesta ja rasismista sekä niihin liittyvistä rajoista 
käydään kuitenkin jatkuvasti keskusteluja, jotka toi-
sinaan myös kärjistyvät eri tavoin.

Yksi teos, joka on joutunut osaksi kärjistynyttä kirjallista 
kamppailua, on Salman Rushdien romaani Saatanalliset 
säkeet (The Satanic Verses, 1988, suom. 1989). Romaa-
nista ja siihen liittyvistä tapahtumista puhui Rushdieta ja 
hänen tuotantoaan tutkinut englannin kielen professori Joel 
Kuortti. Rushdie käsittelee romaanissaan satiirin keinoin 
muun muassa siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa sekä niihin 
liittyviä ongelmia Iso-Britanniassa. Teosta pidettiin ilmesty-
essään esimerkiksi jumalanpilkkana. Monet kriitikot myös 
osoittivat, että Rushdie on itseasiassa rasisti, sillä teos sisältää 
rasistisia näkemyksiä muun muassa juutalaisista. Toisaalta 
teos nähtiin hyökkäyksenä Britanniaa ja sen arvoja vastaan. 
Kuortti ei itse pidä teosta rasistisena, mutta myönsi sen sisäl-
tävän hyvin stereotyyppistä kuvausta. 

Saatanallisiin säkeisiin liittyvät tapahtumat kärjis-
tyivät monelta osin todella vakaviksi, kun esimerkiksi 
teoksen kääntäjiä tapettiin. Teos ja sen ympärille keh-
keytyneet lieveilmiöt liittyvätkin kysymyksiin rasismin 
ja sananvapauden sekä laajemmin vapauden rajoista. Ne 
osoittavat, miten jotkin asiat ja ilmiöt kärjistyvät ja kas-
vavat, muuttuvat ajojahdeiksi ja kuolemantuomioksi niin 
kirjojen sivuilla kuin tosielämässä.

Sarjakuva rasistisen kuvaston alustana 
Kirjallisuudentutkijat Ralf Kauranen ja Anna Vuorinne 
puhuivat Arto Nyyssösen Mamoud-sarjakuvasta. Vuo-
desta 2016 lähtien julkaistu niin sanottu huumorisar-
jakuva kommentoi satiirisesti maahanmuuttokeskustelua 
sekä kulttuurisia eroja ja yhteentörmäyksiä. 

Mamoud käsittelee suomalaisten ennakkoluuloja, asen-
teita ja rasismia muualta tulleita kohtaan. Lähempi tar-
kastelu kuitenkin paljastaa sen itsensä sisältämän rasismin. 
Sarjakuva esimerkiksi pyörittelee ja toistaa erilaisia ennakko-
luuloisia kliseitä. Nämä tarjoavat aineksia vitseihin, mutta 
läheskään aina tekijä ei pyri niitä kyseenalaistamaan. Lisäksi 
sarjakuvassa valkoisuus on normi, eikä “tolkun” näkökulma 
onnistu käsittelemään olemassaolevia valtasuhteita.

Kauranen ja Vuorinne toivat esille, kuinka sarjakuva 
muotona on hyvää kasvualustaa stereotypioille, sillä 
asioita pyritään yksinkertaistamaan. Yksinkertaistaminen 
on toki yksi sarjakuvan hienouksista, mutta sen ei pitäisi 
toimia perusteena rasistiselle esittämiselle. Pikemminkin 
ilmaisumuodon tulisi tarjota mahdollisuuksia, etsiä uusia 
esittämisen tapoja ja kommentoida asioita kriittisesti.

Keskiaikainen kuvasto historiallisissa 
romaaneissa
Sarjakuvista siirryttiin Hilda Huntuvuoren 1900-luvun 
alkupuolella kirjoittamiin historiallisiin romaaneihin. 
Kulttuurihistorian tutkijatohtori Reima Välimäki kä-

sitteli esitelmässään romaanien keskiaikaista kuvastoa ja 
käsityksiä, jotka elävät vahvasti myös nykyajassa.

Suuri osa Huntuvuoren romaaneista ilmestyi 
1920–30-luvuilla, ja ne edustavat Välimäen mukaan sil-
loista valkoisen Suomen oikeistokonservatiivista historia-
kuvaa. Romaanit ovat fennomaanisia, ja niissä korostuu 
suomen kielen merkitys. Menneisyys esitetään sotaisana, 
ja ihanteena on maskuliininen ja vahva mies. Romaa-
neissa esiintyy lisäksi rasismia ja kolonialismia.

Huntuvuoren romaanit voidaan nähdä osana medie-
valismin eli keskiaikaisen kuvaston käytön traditiota po-
pulaarikulttuurissa. Ne ovat myös hyvä esimerkki siitä, 
kuinka keskiajan kuvaamisen perinteessä on piirteitä, 
jotka vastaavat nykypäivänä muun muassa äärioikeiston 
ihanteita. Keskiaika rakennetaan kyseisessä historiakuvassa 
ajanjaksoksi, joka on väkivaltainen ja jossa kansakuntien 
väliset erot sekä sukupuoliroolit ovat hyvin selkeät. Tämä 
ei vastaa käsitystä, joka tutkimuksella on keskiajasta.

Huntuvuoren romaaneja luetaan yhä tänä päivänä, 
tosin marginaalisesti. Medievalismin ja keskiaikaisen 
kuvaston käyttö on kuitenkin erittäin suosittua popu-
laarikulttuurissa. Siksi on tärkeää, että myös kuvaston 
synkkiä ja haitallisia piirteitä sekä niiden kuvaamisen pe-
rinnettä tutkitaan ja tuodaan esiin.

Rasismin sitkeä perintö
Viimeisessä esitelmässä kirjallisuudentutkija Lotta Käh-
könen puhui Tarzanin sitkeästä rasistisesta perinnöstä. 
Tarzan on yksi länsimaisen populaarikulttuurin tunne-
tuimpia hahmoja, ja kirjojen lisäksi Tarzan on esiintynyt 
elokuvissa, televisiosarjoissa ja sarjakuvissa. Viimeisin fil-
matisointi on vuodelta 2016. 

Yhdysvaltalainen Edgar Rice Burroughs julkaisi en-
simmäiset Tarzan-tarinat 1900-luvun alkupuolella, ja 
niistä tuli välittömästi valtavan suosittuja. Suosio on säi-
lynyt läpi vuosikymmenten, samoin kuin tarinoiden si-
sältämä rasistinen kuvasto. 

Tarzan-kirjojen rasistisuus tulee esiin Burroughsin 
tavoissa kuvata Afrikkaa pimeänä maanosana ja valkoista 
miestä biologisesti ylivertaisena. Tarinat sisältävät myös 
runsaan määrän rasistisen arkkityyppisiä ja karikatyyrisiä 
hahmoja. Tämä on osa Stuart Hallin kuvaamaa ”rotukie-
lioppia”, jota esiintyy runsaasti länsimaisessa populaari-
kulttuurissa, erityisesti viihteessä3.

Kähkösen mukaan Tarzan-kirjojen rasistiseen ku-
vastoon vaikuttivat sitkeästi säilyneet mielikuvat ja kä-
sitykset, joiden alkujuuret ovat kauempana eurooppa-
laisessa filosofiassa ja historiankirjoituksessa. Tutkimus-
matkojen, itsepintaisten myyttien, kolonialistisen propa-
gandan, lähetyssaarnaajien, eugeniikan ja rotuerottelun 
vaikutukset heijastivat ja tuottivat Tarzanin maailmaa 
sekä sen rasistista kuvastoa.

Lopuksi
Kysymykset siitä, kenen tarinoita kerrotaan ja kenen 
ääniä halutaan tuoda esille ovat tärkeitä. 
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Ei ole samantekevää, millaista tekstiä tuotetaan, toi-
sinnetaan ja näin ollen normalisoidaan. Tietyt tarinat 
voivat olla vahingollisia kerrottaviksi ja toistettaviksi, 
mutta rajoittaako niiden kertomatta jättäminen sanan-
vapautta? Kenen ehdoilla rajat lopulta määritellään, ja 
kenellä on valta päättää, milloin esimerkiksi kirja on ra-
sistinen? Toisaalta historiaa ei voi myöskään sensuroida 
vaikenemalla ja jättämällä kertomatta vahingollisiakin 
tarinoita tuleville sukupolville.

Miten rasismista voi ylipäätään puhua, kun ei koe it-
seään rasistiksi, mutta on esimerkiksi valkoisen ihonvä-
rinsä vuoksi osa rasistista historiaa ja edelleen vaikuttavia 
rasistisia rakenteita4? On ainakin tärkeää tiedostaa oma 
osallisuutensa ja asemansa niissä yhteiskunnallisissa valta-
rakenteissa, jotka mahdollistavat rasismin ja vihapuheen 
esimerkiksi kaunokirjallisissa teoksissa.
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Näissä merkeissä käynnistyi Tampereen yli-
opiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan 
Alusta-verkkolehden ja Kokemuksen his-
torian huippuyksikön järjestämä panee-
likeskustelu ”Onko 1918 jo historiaa?”. 

Tilaisuus oli virkistävä poikkeus sisällissodan satavuotis-
muistokevään tarjonnassa ja sai jo pienehköstä sotaväsy-
myksestä kärsivänkin innostumaan ja löytämään uusia 
puolia niin omasta ajattelustaan kuin yhteiskunnallisesta 
keskustelusta.

Keskustelijoina paneelissa olivat jo mainittujen tutkija 
Tuomas Hopun ja Suomen historian dosentti Marko 
Tikan lisäksi folkloristiikan dosentti, muistitietotutkija ja 
SKS:n erikoistutkija Ulla-Maija Peltonen sekä professorit 
Pirjo Markkola ja Pertti Haapala. Sisällissotaa ja suoma-

laista yhteiskuntaa monesta eri näkökulmasta ja monia 
lähteitä hyödyntäen tutkinut asiantunteva ryhmä tarjosi 
juuri niin mielenkiintoisen ja monipuolisen keskustelun 
kuin odottaa saattoi. Keskustelussa esiin nousivat erityi-
sesti myyttien, politiikan ja akateemisen tutkimuksen vä-
liset suhteet ja tehtävät Suomen sisällissodan historiakuvan 
rakentamisessa.

”Vain taistelut ovat sotaa” ja muita myyttejä
Myytit nousivat esiin heti paneelin aluksi ja toimivat siten 
johdatuksena keskusteluille politiikasta ja akateemisesta 
tutkimuksesta. Pahimmillaan myytit luovat muurin ra-
kentavan dialogin eteen, mikä puolestaan edistää sellaisen 
poliittisen toimijan valtaa, joka tavoittelee muureja ja vas-

Anna Huhtala

Kevät 1918 keväällä 2018 – 
historiaa vai ei?
Kauppakeskuksen seinään on maalattu punaisella maalilla ”Luokkasota 1918”. Millaisia 
ajatuksia maalaus herättää akateemisissa tutkijoissa? Kenties teksti heijastelee analogiaa 
vuosien 1918 ja 2018 välillä; kenties se on yksi osoitus niistä monista tulkinnoista, joita 
Suomen sisällissodalle edelleen annetaan julkisissa ja yksityisissä keskusteluissa. Vai olisiko 
se dosentti Marko Tikkaa lainaten ”tesomalainen statement”, joka ei sittenkään ole kovin 
syvällisesti kiinni sadan vuoden takaisissa tapahtumissa? Tutkija Tuomas Hoppu huomaa 
kiitellä yhdyssanan oikeinkirjoitusta. 


