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Varjojen taide
Merkintöjä Carl Theodor Dreyerin elokuvasta  
Vihan päivä

Kasvit ovat maankamaran välittömin kieli; jokainen uusi lehti, jokainen ihmeellinen kukka on jokin salaisuus.
Novalis1

Vaatteet ovat mustia. Miehellä on valkoinen myllynkivikaulus, joka näyttää leikkaavan pään 
irti muusta ruumiista. Ruumis jää alhaiseen maalliseen olotilaansa, pää askartelee pilvissä. 
Tahraton kaulus estää muodostamasta minkäänlaista yhteyttä hengen ja ruumiin, ajatuksen 
ja vaiston välillä. Eletään vuotta 1623 tanskalaisessa kaupungissa – puhdasoppisuuden, 
kirkkokurin ja noitavainojen aikaa.

Carl Theodor Dreyerin (1889–1968) 
elokuva Vihan päivä (Vredens dag, 1943) 
syntyi saksalaisten miehittämässä Tans-
kassa. Noitavainoaiheinen ja yleisvirityk-
seltään synkkä elokuva on haluttu nähdä 

filmausaikansa allegoriana, mutta Dreyer itse kielsi täl-
laisen yhteyden. Niin tai näin, nykykatsojan kannalta 
elokuvan keskeinen olemus on jotakin muuta kuin mah-
dollisia historiallisia vastaavuuksia.

Nuori ja kaunis Anne (Lisbeth Movin) on päätynyt 
vaimoksi vanhalle papille, tuomiokirkon notaarille Ab-
salonille (Thorkild Roose). Kotitaloutta hallitsee papin 
vanha äiti Merete (Sigrid Neiiendam). Martin (Preben 
Lerdorff ), papin aikuinen poika ensimmäisestä avio-
liitosta, palaa opiskelukaupungistaan kotiin. Tietenkin 
poika ja nuori äitipuoli rakastuvat, tietenkin nuori vaimo 
alkaa vihata häntä kahlehtivaa vanhaa aviomiestä. Vihan 
ja rakkauden rintamat muodostuvat juuri sellaisiksi kuin 
voi olettaakin, mutta kliseille ei Vihan päivässä silti ole 
sijaa. Elokuva on myös henkilöasetelmaltaan läpikotaisin 
klassinen eli jatkuvasti moderni.

Kysymys seksuaalisesti motivoiduista noitavoimista 
herää. Onko Annen äiti ollut todella noita? Onko kyky 
kutsua eläviä ja kuolleita periytynyt Annelle? Onko 
”noituus” sublimoitua seksuaalisuutta (vai seksuaalisuus 
sublimoitua noituutta)? Ja lopulta: tappaako Anne to-
della miehensä pelkillä sanoillaan ja katseellaan? Ainakin 
hän myöntää syyllisyytensä – tai paremminkin myöntyy 
syyllisyyteensä. Nämä kysymykset eivät Dreyerin teok-
sessa ratkea, mutta toisaalta ne eivät tunnu elokuvan he-
rättämistä kysymyksistä oleellisimmilta – ainakaan tässä 
ja nyt.

Naisilla saattaa olla vaatteissaan enemmän harmaan 
sävyjä kuin miehillä, mutta eivät nekään kodin piiriin ja 
sisätiloihin suljetut ja sulkeutuvat olennot väreillä koreile. 

Uskonnollisuuden elämältä vaatima ankaruus huokuu 
joka laskoksesta, ja kangas koteloi lihan asemaansa juma-
lallisen esivallan edessä. 

Elokuvassa nähdään yhden lihavan selän verran alas-
tomuutta: silloin, kun noidaksi syytetty Herlofs Marte 
(Anna Svierkier) istuu ja nyyhkyttää inkvisition piina-
penkissä. Tuo selkä onkin elokuvan hätkäyttävin kuva, ja 
juuri se paljastaa, miten harvinainen näky vanhemman 
naisen alastomuus klassisessa elokuvassa on ollut.

Ääni, aika ja varjot
Vihan päivä on filmihistorian suuria äänielokuvia. Sen 
alussa, keskellä ja lopussa kuullaan poikakuoron laulamaa 
Dies irae -hymniä, jonka runoilijana on perinteisesti pi-
detty Tuomas Celanolaista (k. 1265). ”Vihan päivä kau-
histava”… ollaan sananmukaisesti apokalyptisissa tunnel-
missa, viimeisellä tuomiolla.

Kirkonkellot soivat. Absalonin asunto ja virkahuo-
neisto sijaitsevat tuomiokirkon kupeessa: hänellä ja 
hänen talouteensa kuuluvilla ei ole mahdollisuutta eril-
liseen maalliseen elämänpiiriin. Kaikki on aina jo us-
konnon (nykyajan näkökulmasta) saastuttamaa. Dreyer 
tuntuu vihjaavan, että tässä suhteessa Absalonin, Annen 
ja Mereten koti edustaa pienoiskoossa aikansa koko yh-
teiskuntaa. Kirkonkellot laskevat Jumalan aikaa. Se on 
loputonta, mutta ihmisen kannalta kuitenkin lineaa-
rista: kohta odottaa kuolema, kohta viimeinen tuomio, 
kohta pelastus tai kadotus. Kuoleman pituuteen ver-
rattuna elämä kutistuu miniatyyrimaiseksi. Ihmiset aska-
roivat nukkekodin mittakaavassa, eivätkä kellot anna sitä 
unohtaa.

Kellot soivat, suorastaan villiintyvät, kun miesjoukko 
on noitajahdissa, etsimässä Herlofs Martea. Kellot 
soivat, kun Marte poltetaan. Yhdessä poikakuoron vei-



4/2018  niin & näin   109 

elokuva

saaman Vihan päivän kanssa ne peittävät hädän ja tuskan 
huudot.

Marten polttaminen eroaa Dreyerin kuuluisimmasta, 
Jeanne d´Arcin kärsimyksessä (La Passion de Jeanne d´Arc, 
1928) nähtävästä roviokohtauksesta. Siinä missä Jeanne 
kuolee kitumalla ja kaikkien silmien edessä, kaatuu 
Marte kuolemaansa vauhdilla, suoraan naamalleen 
rovion liekkeihin. Ilmalennon aikainen asento tuo vä-
lähdyksenomaisesti mieleen jonkin Dreyerin Vampyyrin 
(Vampyr, 1931) asennon.

Maailmaan on kuitenkin tullut uusi ääni, joka on 
tuonut mukanaan uuden logiikan. Pappilan sisätilaa 
”elävöittää” jatkuva raksutus, seinäkellon ääni. Kirkon-
kellojen mittaaman Jumalan ajan vierellä on lähtenyt 
käymään mekaanisen kellon mittaama kauppiaan ja yksi-
tyisen ihmisen aika.2 Historian kuluessa seinäkellon rak-
sutus peittää kirkonkellojen soinnin, mutta sen kuuloste-
leminen ei enää kuulu Vihan päivään. 

Aika on korvissamme, mutta Vihan päivä on ennen 
muuta varjojen taidetta. Absalonin talon kiviseinät ovat 
paksut ja valkoiset kuin kirkossa, pelkällä läpitunkemat-
tomuudellaan ne leikkaavat sisällä elävät ihmiset erilleen 
ulkomaailman aistimellisuudesta. Jostain lankeaa kui-
tenkin valo: ehkä tiheäruutuisista ikkunoista eksyy aurin-
gonsäteitä, ehkä ruokasalin takkatuli loimuaa, kynttilä le-
pattaa… Paksut, mustat varjot heittyvät seiniin, tummiin 
puuhuonekaluihin ja ennen kaikkea ihmisiin. Varjot ovat 
aina läsnä, eikä elämä ole ilman niitä edes havaittavissa.

”Näin valo väräjää kaikkialla huonetilassa ja tuo siihen ikään 
kuin yksilöllistä, maagillista elämää […] se on barokinvas-
tainen, klassillistyylinen selkeän keskipäivän valo, jolla on 
oma ihmeellinen runoutensa ja lyyrillinen tenhonsa. Se 
kietoo huoneen ja sen asukkaat ja antaa niille salaperäisen 
yhteenkuuluvaisuuden ja yhteiselon”,

kirjoittaa Anne Lindström hollantilaisen taidemaa-
larin Jan Vermeerin (1632–1675) varjoista, ja kuvaa 
kaiken mitä Vihan päivän valo ja varjo eivät ole3. Eivät 
vielä ole. Elokuvan valo ja varjo on pohjoisempaa ja 
varhaisempaa; niiden piirtämä elämä on epäyksilöllistä. 
Varjot eivät tunnusta elämän porvarillista, horisontaalista 
yhteenkuuluvuutta – vain taivaan ja maan vertikaalisen 
yhteenkuuluvuuden. Oma runoutensa Vihan päivän var-
joilla tietenkin on, mutta se on eeppistä, ei ”lyyrillisesti 
tenhoavaa”. Ollaan varjojen kapinan partaalla. David 
Bordwell kuvailee Dreyer-kirjassaan elokuvan valais-
tustekniikkaa äärimmäisen epäklassiseksi: pehmeä valo, 
jonka lähdettä voi vain arvailla, leviää seinälle, eivätkä 
ihmiset tai esineet jätä aina siihen varjojaan4. Dreyerin 
valolla on lukemattomia arvoituksia, ja suurin niistä on 
sen lähde.

Puiden varjot seuraavat vainoojiaan pakenevaa 
Martea. Ne kuvastuvat rakennuksen valkoiseksi ra-
pattuun ulkoseinään kuin Platonin luolan peräseinään 
– tai valkokankaalle… ja Herlofs Marte kiiruhtaa kuole-
maansa kuin elokuvassa. Kun hän makaa sidottuna kuo-
linpuuhunsa, oksiston varjot kuvioivat hänen kasvonsa 
roviosavun hämmentämässä valossa, ja Marte siristelee 
kuin kuoleva Herakles uhrisavun läpi Sofokleen näytel-
mässä.

Valon ja varjon kolkoiksi karaisemissa sisätiloissa elo-
kuvan miesten ja naisten repliikit saavat kreikkalaisen 
tragedian painavuutta. Jokaista lausetta ympäröi loputon 
hiljaisuus, jokainen lause sisältää elämän ja kuoleman. 
Rakastuneen ja seksuaalisesti tyydyttyneen Annen hyräily 
ja nauru ovat poikkeuksia, huomiota herättäviä, anopin 
paheksumia. Ne yrittävät murtaa hiljaisuuden muurin, 
jäljitellä toisenlaista ääntä, joka kuuluu ulkona kedolla. 
Dreyerin luoma kaari on vaikuttava huolimatta siitä, 
miten kliseiseltä tämä ”naiseuden” ja ”luonnon” yhdis-

”Maailmaan on kuitenkin tullut 
uusi ääni, joka on tuonut mu-
kanaan uuden logiikan. Pappilan 
sisätilaa ’elävöittää’ jatkuva rak-
sutus, seinäkellon ääni.”
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täminen nykynäkökulmasta tuntuukaan. Koivulehtoon 
kiiruhtaneet Anne ja Martin kuuntelevat lähteen solinaa. 
He painautuvat maahan. ”Kuuntele ruohoa. Se hyräilee 
laulua meistä…”

Puiden valo
Mutta pimeinkin kappale voidaan valon, tulen ja 

ilman avulla muuttaa vaaleaksi ja loistavaksi.
Novalis5

Mistä Dreyerin kuvaamiin synkkiin huoneisiin ja hänen 
hahmottamaansa toivottomaan aikaan siivilöityvä valo ja 
toivo ovat lähtöisin? Lapsuudenkotiinsa palannut Martin 
tuo mukanaan runokirjan. Usein hänet nähdään sitä lu-
kemassa, tosin useimmiten hän näyttelee lukevansa, peit-
tääkseen luvattoman rakkautensa jälkiä. Runot kertovat 
neitosesta omenatarhassa – jonkinlaista paimenlyriikkaa, 
luonnontunnetta, jossa luonto koetaan pappilan ikku-
nasta avautuvassa mittakaavassa, pienennettynä, voimat-
tomana, ja niin kirjan runous onkin vain kaukaista hei-
jastusta Martinin todellisista tunteista.

Rakkauttaan hehkuva Anne lukee päivällispöydässä 
Korkeata veisua: ”Kuin omenapuu metsän puiden jou-
kossa, sellainen on rakkaani poikien joukossa…” Anne ja 
Martin ymmärtävät, mistä runossa on kysymys. Jopa lu-
vatonta suhdetta aavisteleva anoppi Merete tietää, mistä 
on kysymys. Vain tuomiokirkon notaari Absalon, täynnä 
uskoa ja oikeutta, ei ymmärrä mitään. Rakastavaisille 
runous on murtautunut ulos pappilan ja kirkon ikku-
nasta. Se liikkuu ja laulaa ulkona kedolla.

Annen paheksuttu hyräily, joka on kaikua ruohon 
hyräilystä, sisältää jälleen mahdollisuuden johonkin 
muuhun: toisenlaisen musiikin mahdollisuuden. Va-
paana pulppuava melodia on jotain muuta kuin kirkol-
listen hymnien jäykkyys tai keskiaikaisten sekvenssien 
ankaruus. Anne tietää saman minkä Nietzsche: kaikki 
jumalainen kulkee kepein jaloin.

Toisesta todellisuudesta kertovat myös Annen kä-
sityöt: ensinnä kuvakudos, jossa antiikkinen naishahmo, 
pukeutunut à la grecque, taluttaa kädestä alastonta lasta. 
Jos lapsi on amoriini, täytynee naisen olla rakkauden ju-
malatar. Anne kurkottaa kohti aistimellisuutta ja luontoa 
– tai aistimellisuus ja luonto kurkottavat kohti Annea. 
Ne tapaavat tässä triviaalissa, antikisoivassa kuvassa; vain 
näin huonontuneena, väkevyytensä menettäneenä ne 
voivat kohdata. 

Annen toinen käsityö on omenapuuta esittävä pii-
rustus. Sekin esittää luontoa toivottoman geometrisessa, 
kaavoittuneessa muodossa: luonnolta on jälleen riisuttu 
kaikki alkuperäisyys, mutta jotakin on silti jäljellä, jokin 
muisto lumouksesta. Omenapuu on elokuvan toistuvia 
puheenaiheita, ja se kuljettaa mukanaan kahtalaista raa-
matullista konnotaatiota, sekä Laulujen lauluun että syn-
tiinlankeemuskertomukseen liittyvää.

Myyttisen paon mahdollisuuden – paon myyttiin – 
tarjoaa luonto, eikä se tällä asteella ole enää mitään pap-
pilan ikkunan mittakaavaan pienennettyä tai perinteen 

kliseeksi kuohitsemaa, vaan sitä itseään: ruohoa, lehtiä, 
pensaita, puita, tuulta, virtaavaa ja solisevaa vettä. Kol-
masti Anne ja Martin pakenevat Absalonin asunnosta 
luonnon helmaan, koivulehtoon, niitylle ja joelle. En-
simmäisen kerran Dreyer sijoittaa Herlofs Marten kidu-
tuksen jälkeiseen sakeaan ajan tihentymään. Tapa, jolla 
Dreyer ja hänen kuvaajansa Karl Andersson näyttävät 
rakastuvien taustalla humisevat keskikesän lehtipuut ja 
lehvästöt, vertautuu katsojan silmissä elokuvanhistorian 
suuriin lehtipuukuviin – sellaisiin kuin Godardin Avio-
vaimo Pariisissa -elokuvan lehvästöihin tai Bondarchukin 
Sodan ja rauhan kierrokseen puun ympäri. Luontoidylli 
särkyy, kun nuoret näkevät hevosen vetämässä risu-
kuormaa: polttopuuta kuljetetaan Marten rovion raken-
tamiseksi. Elävän ja kuolleen puun dialektiikka on terä-
vimmillään.

Kun Anne ja Martin toisen kerran menevät koivu-
lehtoon, he päätyvät lähteelle. Enää ei olla viattomassa 
idyllissä, vaan salaisuutensa paljastava luonto näyttäytyy 
materian vastaansanomattomassa mahdissa. Kuten jo sa-
nottu, lähteen ääneen kuuluminen on elokuvan suuria 
hetkiä. Lähde solisee – jälleen esimerkki äänen merkityk-
sestä – rakastavaiset polvistuvat sen ääreen ja ammentavat 
vettä huulilleen, mutta lähdettä itseään ei näytetä (sekin 
elokuvallisesti merkittävä ratkaisu). Lähdeveden juovut-
tamina tyttö ja poika saavat toisensa – kirjoitettuna tämä 
vaikuttaa toivottoman kliseiseltä. Vihan päivän taikapii-
rissä, jossa kohtaus kohoaa esiin ympäröivästä synkkyy-
destä, ankaruudesta ja tummuudesta, se ei ole sitä al-
kuunkaan. 

Kolmannella kerralla Anne ja Martin lipuvat ve-
neellä syvälle kaislikkoon. Epäilykset ja katumus ovat jo 
vallanneet Martinin mielen. Anne uskoo tulevan onnen 
vääjäämättömyyteen ja yrittää vakuuttaa Martinia, eikä 
hänellä psykologisesti ole muuta mahdollisuuttakaan. 
Kaislojen varjot kirjovat kasvoja. Puut ja ruohot vetävät 
Annea ja Martinia vastustamattomasti puoleensa. Ih-
misten luona Jumalan aika ja kauppiaan aika ovat kietou-
tuneet yhteen ja tukahduttavat. Luonto tarjoaa ikuista 
preesensiä, historiatonta nykyhetkeä, joka sykkii pimeänä 
tähtenä luvattomasti rakastuneiden iholla. Tähti lupaa ja 
ennustaa kaiken, myös tuhon ja kuoleman.

Luonnon vallankaappaus
Kuinka vaihtelevainen luonto onkaan, vaikka sen pinta 

näyttääkin muuttumattomalta. Kuinka toisenlainen se on, 
kun rinnallamme on enkeli, tai, väkevä henki…

Novalis6

Anne ja Martin menevät luontoon vielä neljännen 
kerran, kaiken ratkettua. 

Absalon on kuollut. Ehkä Anne on noitavoimillaan 
– sanoillaan ja katseillaan – tappanut miehensä. Kuo-
linkohtaus vertautuu toiseen suureen kohtaukseen, jossa 
vaimo tappaa sairaan miehensä: William Wylerin eloku-
vassa Nainen ei armoa antanut (The Little Foxes, 1941) 
Regina Giddens (hyytävä Bette Davis) katsoo sivusta, 
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miten hänen miehensä sydän pettää ja tämä luhistuu 
portaikkoon. Wylerin Reginaan verrattuna Dreyer sä-
lyttää Annen kontolle kuitenkin huomattavasti kevyem-
män taakan: Absalonin kuolema on sattumanvaraisempi 
ja äkillisempi. 

Synti levittäytyy suurena ja surkeana kuin sumun 
painama laakso, jota rakastavaiset katselevat. Luonto on 
piilottanut kasvonsa sumuun, joka ulkoisesti vertautuu 
noitarovioiden savuun: sumu peittää luonnon, savu his-
torian. Anne yrittää – ehkä näennäisen – itsevarmasti 
pitää kiinni karkaavasta onnestaan, Martin lausuu julki 
heidän tilanteensa koko toivottomuuden.

Kohtausta on edeltänyt luonnon vallankaappaus. 
Valo ja aurinko ovat kadonneet, myrsky on noussut. On 
Absalonin kuolinyö, on Annen ja Martinin onnen kuo-
linyö. Vähän ennen kuolemaansa Absalon palaa kuolleen 
kollegansa luota. Synnintunnustuksen vastaanottanut 
Absalon huokaa, miten kaikkialla on vain syntiä. Miten 
ihmiset elävätkään, valittaa pappi. Se on kuin Louis Ara-
gonin sota-aikaan (sic!) sijoittuva runo: Est-ce ainsi que 
les hommes vivent? Näinkö ihmiset todellakin elävät? 
Jukka Kemppinen kääntää Dies irae -hymnin erään sä-
keistön: ”luonto katsoo kauhuissansa / kuinka kaikki 
kuollut kansa / nousee eteen tutkijansa”7. Luonto kätkee 
kasvonsa kauhistuessaan.

Vihan päivä tuntuu tarjoavan vain kysymyksiä, ei 
vastauksia, ja juuri se tekee elokuvasta elävän taide-
teoksen. Dreyerin näkemyksen kirkkaus ja suuruus on 
siinä, että hän ei pyri yksinkertaistamaan eikä kaava-
maistamaan. ”Luonto” (mikä se sitten onkaan) ei ole 
yksiselitteisesti hyvä, eikä se tarjoa pelastusta. ”Sivili-

saatio” luonnon vastakohtana ei ole yksiselitteisesti paha, 
eikä pelkästään tuhoa ihmistä. Ollaan mahdollisimman 
kaukana hyvän ja pahan jyrkästä vastakkainasettelusta, 
joka luhistaa taiteen viihteeksi.

Onko todellakin niin, että sen ainoan kerran kun 
Annen ja Martinin kasvot nähdään vailla varjoa, va-
lonlähteenä on Absalonin kuolinlakana? Sen tahraton 
valkeus on äärimmäinen raja aistein koettavalle, mutta 
senkin valo on vain heijastusta jostakin muusta.

… juuri kun on kaikkein läheisimmillään luonnon 
kanssa, osaa ja voi kaikkein vähiten sanoa siitä mitään.
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