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Abstract
The author Markku Lahtela was a central figure in the 1960's generation rebellion, called the spirit
of the 60's, that criticised the basic values of the old generation and through which the young artists presented their avant-garde ideas. The study focuses on the early 1960's. The primary data is
provided by Lahtela's second novel called Se and its manuscript. The novel deals in an original
way with issues such as the sexual revolution and sexual morality, which were popular themes in
the 1960's. As a secondary source of data, the study also deals to some extent with the rest of
Lahtela's production. The substantial topic is the problematics of change in the 1960's that arose
as a result of modernisation, which only then gained momentum in Finland.
The research approach is contextual in that the discussion is based on the postmodern
viewpoint. Context is understood as consisting of elements of cultural dialogicality thematised by
the author through individuation, which is to be seen in the dialogue of his books. The study
focuses on the extraliterary historical context. Among the contexts of the 1960's, attention is paid
mainly to the crisis of representation caused by the changes, by interpreting its commentary and
attempts to solve it in Lahtela's texts. Despite the focus on the extraliterary historical context,
textual dimensions are also taken into account in the interpretations. I also discuss to some extent
the conditions through which it is possible in literary research to find intermediate standpoints to
overcome the opposition between textuality and reality. In the interpretation of the extra- and
intraliterary dialogues in Lahtela's texts, the tools used include the alter ego, the textual "I" and, in
neutral cases, the narrator.
The novel Se not only participated in topical cultural and literary dialogue, but also reformed
Finnish prose by representing autobiographical materials in a fragmentary and fictitious manner.
The discussion also shows that Freudian psychoanalysis has contributed significantly to both Se
and Lahtela's production in general. The same also applies to Friedrich Nietzsche's philosophy of
life; some of his ideas have directed the discussion of moral issues characterised by Lahtela's
books and the search for an alternative (sexual) morality.

Keywords: alter ego, autobiography, avant-garde, commitment, contextuality,
fragmentariness, generation rebellion, individuation, intention, modernisation,
postmodern, representation, sexual revolution, spirit of the 60's, textuality
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Tiivistelmä
Kirjailija Markku Lahtela oli keskeinen hahmo vanhan polven perusarvoja arvostelleessa 1960luvun sukupolvikapinassa, jota nimitettiin 60-lukulaisuudeksi ja jossa nuoret taiteilijat esittelivät avantgardistisia ideoitaan. Tutkimuksen ajallinen pääkohde on 1960-luvun alkupuoli. Primaariaineistona on Lahtelan toinen romaani Se ja sen käsikirjoitus. Teos käsittelee omaperäisesti muun muassa seksuaalista vallankumousta ja seksuaalimoraalia, jotka olivat 1960-luvun muotiteemoja. Sekundaariaineistona tutkimuksessa käsitellään jonkin verran myös Lahtelan muuta
tuotantoa. Substantiaalisena aiheena on 1960-luvun muutosproblematiikka, joka syntyi Suomessa vasta tuolloin voimistuneen modernisaation vaikutuksesta.
Tutkimukseni lähestymistapa on kontekstuaalinen siten, että tarkastelut pohjaavat myöhäismodernin näkökulmaan. Kontekstin ymmärrän koostuvan kulttuurisen dialogisuuden elementeistä, joita kirjailija tematisoi teostensa dialogina näkyvässä individuaatiossaan. Tutkimuksessani korostuu ulkokirjallinen historiallinen konteksti. 1960-luvun konteksteista olen päähuomion
kiinnittänyt muutosten synnyttämään representaation kriisiin tulkitsemalla Lahtelan teksteistä
sen kommentointeja ja ratkaisuyrityksiä. Siitä huolimatta, että tutkimuksessani painottuu ulkokirjallinen historiallinen konteksti, otan tulkinnoissani huomioon myös tekstuaalisia ulottuvuuksia. Lisäksi selvitän jonkin verran niitä ehtoja, joiden vallitessa kirjallisuuden tutkimuksessa voidaan löytää välittäviä kantoja tekstuaalisuus–todellisuus–opposition ylittämiseksi. Tulkitessani
Lahtelan tekstien ulko- ja sisäkirjallisia dialogeja ovat apuvälineinäni alter ego, tekstuaalinen
minä ja kertoja neutraaleissa tapauksissa.
Se-romaani paitsi osallistui ajankohtaiseen kulttuuriseen ja kirjalliseen dialogiin myös uudisti suomalaista proosaa representoimalla katkelmallisesti ja fiktiivisesti autobiografista materiaalia. Tarkastelut osoittavat myös sen, että freudilainen psykoanalyysi on ollut Se-romaanin ja laajemminkin Lahtelan tuotannon synnyn tärkeä innoittaja. Sama koskee Friedrich Nietzschen elämänfilosofiaa, jonka tietyt näkemykset ovat suunnanneet Lahtelan teoksissa keskeistä moraalikysymysten käsittelyä ja vaihtoehtoisen (seksuaali)moraalin etsintää.

Asiasanat: 60-lukulaisuus, alter ego, autobiografisuus, avantgardismi, indidviduaatio,
intentio, katkelmallisuus, kontekstuaalisuus, modernisaatio, myöhäismoderni,
representaatio, seksuaalinen vallankumous, sitoumus, sukupolvikapina, tekstuaalisuus

Esipuhe
Tutkimusprosessin aikana olen usein saanut kuulla kysymyksen: Miksi Lahtela?
Onpa allekirjoittanutta varoitettukin kirjailijan teosten ”vaikeudesta”, ja eiväthän
ne helppoja ole. Mutta ehkä juuri tehtävän haasteellisuudessa piilee yksi syy siihen, että into Lahtelan teoksiin ei ole sammunut, vaikka työ venähtikin pitkäksi. Jo
lukioiässä Lahtelassa innoitti se, että hän selvästikin halusi vaikuttaa asioihin –
ottamalla kantaa. Varmasti kiinnostukseni heräämiseen on vaikuttanut se, että Lahtelaa on pidetty suomalaisen älymystöläisen kirjailijatyypin huipentumana. Kiinnostusta lisäsivät omalta osaltaan filosofian opintoni, joiden myötä Lahtelan teokset alkoivat avautua. Jossain vaiheessa uskaltauduin Se-romaanin maailmoihin, ja
Sen jälkeen se olikin menoa.
Vuodet ovat vieneet tutkijaa kolmeen yliopistoon. Kirjallisuuden tutkimuksen
perustietoja hankin jo luokanopettajan maisteriopintojen aikana Helsingin yliopistossa, jossa saimme ”leonardo da vinceinä” nauttia myös eri taideaineiden opetuksesta. Kirjallisuuden ja kielen opettajista tekivät lähtemättömän vaikutuksen edesmennyt lehtori Pentti Lyly havaitsemalla allekirjoittaneen kiinnostuksen ja jaksamalla väsymättä innostaa nuorta jalkapalloilijaa löytämään tien myös Parnasso-vuoren saloihin, tohtori Maija Larmola innostavalla ja kannustavalla kirjoittamisen opettamisellaan ja runoilijapersoonallaan sekä professori Irina Buchberger
kirjallisuutta ja kieltä koskevilla keskustelunavauksillaan. Professori Buchbergerille kuuluu iso kiitos myös tärkeistä vinkeistä kirjallisuuteen liittyneiden opinnäytetöiden aiheiden valinnassa.
Kirjallisuuden jatko-opinnot aloitin Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksella, jonka henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille kuuluvat kiitokset
innostavasta ilmapiiristä vuosina 1994–2004. Emeritusprofessori Pertti Karkamaa
kiitän sekä saamastani tuesta vaihtaessani oppiainetta kasvatustieteestä kirjallisuuteen että innostavasta ja kannustavasta lisensiaatintyöni ohjauksesta. Kiitokset
myös väitöskirjani saattamisesta aluilleen. Professori, emerita, Pirkko Alhoniemeä
kiitän lisensiaatintyötäni ja väitöskirjaani koskeneiden vinkkien lisäksi siitä, että
pääsin hänen päätöksellään laitoksen määräaikaiseksi tutkijaksi työurani murrosvaiheessa. Väitöskirjani ensimmäiselle viralliselle ohjaajalle, professori Lea Rojolalle osoitan kiitokseni erittäin tärkeistä kommenteista tutkimukseni ratkaisevissa
alkuvaiheissa. Professori Päivi Lappalaista kiitän kirjallisuuden tutkimusta koskeneista suhteutuksista väitöstyöni alkuvaiheissa ja tarvittavan tiukoista kommenteista työni kriittisessä vaiheessa. Amanuenssi Ulla-Maija Juutilalle kohdistan kiitokseni ystävällisestä luotsaamisesta uuteen tutkimusympäristöön.
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Siirryttyäni viranhoidon myötä Ouluun tarjoutui allekirjoittaneelle mahdollisuus päästä uuteen virikkeiseen tutkimusympäristöön Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksella. Työni ohjaajaksi tuli emerita professori Liisi Huhtala, jonka pitkäaikaisen ja laaja-alaisen työn tuloksista olen saanut nauttia viimeiset neljä ratkaisevan tärkeää vuotta. Lopputuloksen kannalta oli erityisen tärkeää, että heti alkuvaiheessa tutkimukseni rajaukseen liittyneet kysymykset ratkesivat professori Huhtalan vinkkien pohjalta. Professori Huhtala piti myös huolen siitä, että elämä ei täysin päässyt unohtumaan intensiivisten tutkimusjaksojen aikana. Kiitos kaikesta.
Professori Kari Sallamaahan tutustuin jo Helsingissä ollessani, mutta Oulussa sain
nauttia hänen laaja-alaisista näkemyksistään virikkeellisissä keskusteluissa, jotka
koskivat sekä tutkimustyötäni että kulttuuria ja elämääkin. Väitöskirjatyöni viime
syksyisen loppurutistuksen ajan on Oulun yliopiston kirjallisuuden laitosta johtanut professori Sanna Karkulehto, joka teknis-hallinnollisten kiemuroiden keskelläkin on elämäniloisella asennoitumisellaan tuonut aurinkoa harmaaseen arkeen.
Tutkimukseni esitarkastajina toimineilta professori Risto Turuselta ja filosofian tohtori Markku Soikkelilta sain useita merkittäviä kommentteja ja vinkkejä,
jotka olen pyrkinyt ottamaan huomioon ja jotka merkittävästi jäsensivät tutkimustani tärkeässä loppuvaiheessa. Professori Turusta kiitän myös vastaväittäjäksi
suostumisesta.
Dosentti Juhani Ihanukselta olen tutkimustyöni eri vaiheissa saanut tärkeitä
psykoanalyysiä koskeneita kommentteja, ja hänen vinkkinsä auttoivat löytämään
useita keskeisiä lähteitä. Kiitokset oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä, joka tuo
mieleen menneet sivistysyliopiston ajat.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköä ja sen
johtajaa, professori Riitta-Liisa Korkeamäkeä kiitän ymmärtävästä tuesta, josta
”vieraaseen” oppiaineeseen tutkimusta tehneenä työyhteisön jäsenenä olen saanut
nauttia. Kiitän myös taloudellisesta tuesta kielentarkastuksen aiheuttamien kulujen
hoidossa. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen jaoksen henkilökuntaa kiitän tutkimuksellisesti innostavan ”kotipesän” luomisesta ja kaikesta arkisesta hauskasta,
jonka ylläpitämisessä edesmennyt kollega, lehtori Hannu Kaakko oli tärkeä
hahmo. Psykologian lehtori Eeva-Liisa Kronqvistin kannustukset ja innostamiset
olivat tärkeitä työni murrosvaiheissa, kiitokset niistä.
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen johtajaa, professori
Juhani Hytöstä kiitän kannustavasta asenteesta tutkimustani kohtaan. Samasta
syystä kohdistan kiitokseni laitoksen äidinkielen aineryhmälle, jota kiitän myös
innostavasta tutkimuksellisesta ilmapiiristä ja yhteistyöstä, joka on lisännyt luo-
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vuuttani viimeisen parin vuoden aikana. Laitoksen taideaineiden aineryhmää kiitän virikkeisistä keskusteluista ja arjen hauskoista hetkistä työn äärellä.
Professori, dekaani Patrik Scheininiä kiitän perusopintojen aikaisista ja myöhemmin jatkuneista innostavista tieteellisistä keskusteluista sekä väitöstutkimustani koskeneista tärkeistä vinkeistä. Professori Hannu Salmelle kuuluvat kiitokset
kasvatusta ja kirjallisuutta koskeneista kiinnostavista keskusteluista ja kirjoittamiseen innostamisesta perusopintojen ensimmäisten tärkeiden vuosien aikana. Professori Jukka Husulle osoitan kiitokset monivuotisten keskustelujen lisäksi arkeen
iloa tuovasta elämänasenteesta.
Kasvatustieteen tohtori Jussi T. Koskea kiitän filosofian sivulaudaturin aikaisten Jyväskylän vuosien opiskelijakaveruudesta ja antoisista keskusteluista myöhemminkin. Filosofian tohtori, fyysikko Tapio Hyvöstä kiitän perusopintovaiheen
aikaisista keskusteluista, jotka olivat ratkaisevan tärkeitä luonnontieteellisen maailmankuvani muotoutumisessa. Filosofian tohtori Sirpa Kivilaaksoa kiitän kirjallisuutta koskevista keskusteluista ja edellä käymisestä tutkimuksen tiellä.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkiston henkilökuntaa kiitän
ystävällisestä yhteistyöstä ja opastuksesta järjestäessäni kirjailija Markku Lahtelan
arkistoa syksyllä 1999. Arkiston emerita johtajaa Kaarina Salaa kiitän siitä, että
sain mahdollisuuden työskennellä arkistossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
myönsi puolivuotisen apurahan tutkimustani varten vuonna 2000, kiitos siitä.
Oulun yliopiston humanistista tiedekuntaa kiitän työni hyväksymisestä Acta-julkaisusarjaan. Oulun yliopiston kirjallisuuden laitosta kiitän työni painatuskulujen
taloudellisesta tuesta.
Filosofian maisteri Laura Mobergille kuuluvat kiitokset siitä, että hän tarkalla
ja paneutuvalla kieliasun tarkastamisellaan johdatti allekirjoittanutta syvemmälle
suomen kielen saloihin. Filosofian maisteri Vesa Komulaista kiitän englanninkielisen tiivistelmän laatimisesta.
Sisarelleni Helenalle ja hänen perheelleen osoitan kiitokset kannustuksista,
joita sain tutkimustyön eri vaiheissa.
Omistan tutkimukseni paitsi vaimolleni Marja-Liisalle, tyttärelleni Elinalle ja
pojalleni Larille, jotka ovat jaksaneet loputtomasti antaa tukea pitkäksi venyneen
prosessin aikana, myös edesmenneelle Anna-äidilleni ja isälleni Petterille, joilta
sain kannustusten lisäksi tutkimustyön edellyttämät kestävät ja riittävän teräväpiirtoiset työkalut.
Helsingissä tammikuun 12. päivänä 2009
Kauko Komulainen

7

8

Sisällysluettelo
Abstract
Tiivistelmä
Esipuhe

5

Sisällysluettelo
9
1 Johdanto
11
1.1 Tutkimuskohteen aika- ja aiherajaus....................................................... 11
1.2 Aikaisempi tutkimus ............................................................................... 15
1.3 Aineisto, rakenne, tutkimustehtävät........................................................ 17
1.4 Lähestymistapa........................................................................................ 20
1.5 Keskeiset käsitteet................................................................................... 28
2 Sen synty 1960-luvusta
39
2.1 Se ja 1960-luvun eetos ............................................................................ 39
2.2 Se kirjasotien syövereissä........................................................................ 49
2.3 Sen suuri sota........................................................................................... 60
3 Lahtela, 60-lukulaisuus ja representaation kriisi
67
3.1 Kulttuurinen kapina................................................................................. 70
3.2 Kirjallis-esteettinen kapina...................................................................... 77
3.3 Irti realismista.......................................................................................... 84
3.4 Kirkkaan modernismin kielto.................................................................. 92
3.5 Katkelmallinen autobiografiaproosa ..................................................... 103
3.6 Merkkejä myöhäismodernista ............................................................... 115
4 Lahtela ja freudilaisuus
127
4.1 Tiedostamattomaan tukeutuminen ........................................................ 131
4.2 Eroottinen ’se’ ja todellinen .................................................................. 141
4.3 Mielikuvakieli todellisen peilinä........................................................... 154
4.4 Unenomainen surrealismi...................................................................... 163
4.5 Modernin estoinen todellinen................................................................ 172
5 Lahtela ja Nietzsche
183
5.1 Perinteisen moraalin kielto.................................................................... 185
5.2 Todellisen moraali................................................................................. 194
5.3 Mystinen kokeminen............................................................................. 201
5.4 Rakkauden mystiikka ............................................................................ 208
5.5 Individualistiset ihanteet ....................................................................... 214
5.6 Historiallisuuden kielto ......................................................................... 227

9

6
7

5.7 Ylihistoriallista estetismiä kohti............................................................ 238
Lahtelalainen Jumala
255
Yhteenveto ja pohdinta
267

Lähteet

10

1

Johdanto

1.1

Tutkimuskohteen aika- ja aiherajaus

1960-luku oli ajanjakso, johon löivät leimansa kansainvälisen politiikan suuret
haasteet. Berliinin muurin rakentaminen, USA:n hyökkäys Kuubaan 1961, Kuuban ohjuskriisi 1962, presidentti Kennedyn murha 1963 ja 1964 alkanut Vietnamin
sota ovat esimerkkejä tapahtumista, jotka synnyttivät erityisesti nuorison keskuudessa liikehdintää. Vuosikymmenen lopulla nuoren polven kapina eskaloitui, kun
Euroopan eri puolilla maailmanpolitiikan tapahtumat synnyttivät radikaalien nuoriso- ja ylioppilasliikkeiden vaikutuksesta mielenosoituksia ja mellakoita, joita
suurena kapinavuonna 1968 tyrehdytettiin sotilaallisella voimalla. Samana vuonna
tapahtui Suomessa kansainvälisen politiikan heijastumana Vanhan ylioppilastalon
valtaus, jossa kirjailija Markku Lahtela ja monet muut kulttuurin edustajat olivat
mukana keskeisinä hahmoina.
Vaikka nuorten radikaalien kapina sai erilaisia muotoja, oli aktivistien yhteisenä tavoitteena halu muuttaa maailmaa kyseenalaistamalla toimimattomiksi koettuja vanhan polven ajatusmuotoja. Suomessa nuoren polven kritiikki kohdistui
etenkin 1960-luvun alkupuolella traditioiden merkitystä korostaneeseen agraariin
kulttuuriin, joka meillä oli monista Euroopan maista poiketen vallitsevana vielä
1950-luvulla. Mutta siitä huolimatta, että nuorten kapina kyseenalaisti vanhan polven staattisen maailmankuvan, on 1950-luku sitkeästi säilyttänyt asemansa
1960-luvun määrittelyjen eräänlaisena ”sanakirjana” (Haapala 2007, 280). Käsillä
olevassa tutkimuksessakin 1950-luku nousee ajoittain esiin 1960-luvun suhteellistajana.
Nuorta polvea 1960-luvun avautunut ilmapiiri innosti, minkä seurauksena
1950-luku alkoi heistä näyttää jäykältä sekä poliittisessa että kulttuurisessa mielessä (Ahlfors & Salo 1970, 9–14; Niemi 1999, 158–160). Heti kapinavuosikymmenen jälkeen julkaistussa 60-luku -pamfletissaan (1970) Bo Ahlfors ja Arvo Salo
katsoivat poliittisesti jäykälle 1950-luvulle olleen vasemmiston piirissä leimallista
se, että puolueiden sisäiset ryhmät pitivät jyrkästi kiinni sodan jälkeisistä näkemyksistään. Tämä näkyi sosiaalidemokraateilla antikommunistien ja antikekkoslaisten välisenä ristiriitana, joka 1950-luvun lopulla johti puolueen hajoamiseen.
Kansandemokraattien piirissä käynnistyi samoihin aikoihin toisinajattelevien
kriisi, joka hajotti puolueen 1960-luvun lopulla. Oikeisto jäykistyi 1950-luvulla
paikoilleen sitoutuessaan perinteisiin arvoihin. Pamfletin kirjoittajien mukaan
sama päti valtaosaan älymystön edustajia, jotka asenteellisesti oikeistoa lähellä
11

olevina halusivat pysytellä politiikan ja yhteiskunnan ulkopuolella. (Ahlfors-Salo
1970, 9–14.)
Kulttuurisesti 1950-luvun tekivät epädynaamiseksi Suomessa vallinneet
koti-uskonto-isänmaa perusarvot, joita pitivät yllä traditioiden tarjoamat niin kutsutut valmiit elämänmallit. Traditioiden ohjailemasta elämänasenteesta on sosiologiassa sittemmin käytetty nimitystä yhtenäiskulttuuri (esim. Giddens 1991a;
1991b; Featherstone 1991), josta irtautuminen siis tapahtui meillä myöhemmin
kuin muualla Euroopassa. Suomen tilanteesta antaa kuitenkin kirjallisen kulttuurin
osalta yksioikoisen kuvan Ahlforsin ja Salon (1970, 14) tokaisu, jonka mukaan
meillä vapautui 1950-luvulla vain runo. Oikeansuuntainen näkemys on siinä suhteessa, että proosan traditio ei 1950-luvun Suomessa ollut runouteen verrattavassa
laajuudessa vielä kypsä suurille muutoksille (Kunnas 1981, 197). Toisaalta Ahlfors ja Salo eivät tarkoituksellisessa kärjistyksessään huomioi proosassa
1950-luvulla alkanutta modernistista murrosta, jota edustaneita tärkeitä romaaneja
olivat muun muassa Jorma Korpelan Tohtori Finckelman (1952), Marko Tapion
Aapo Heiskasen viikatetanssi (1956), Marja-Liisa Vartion Se on sitten kevät (1957)
ja ensimmäisenä modernistisena mestariteoksena pidetty Veijo Meren Manillaköysi (1957).
Kirjallisen modernisaatioprosessin suhteen toiveet olivat itse asiassa kohtuuttomat, sillä suomenkieliseltä kulttuurilta odotettiin muutaman vuoden aikana
samanlaista modernistista kehitysaskelta, joka muualla Euroopassa oli kestänyt
vuosikymmenien ajan. Suomalainen kulttuuri pääsi nimittäin vasta toisen maailmansodan jälkeen kosketuksiin niihin yleiseurooppalaisiin moraalisiin, sosiaalisiin
ja esteettisiin muutoksiin, jotka muualla olivat nousseet esiin 1800-luvun lopulta
lähtien. (Kunnas 1981, 197; vrt. Turunen 2003, 18.) Silti jälkikäteen ajatellen muutos oli meillä jopa räjähdysmäisen nopea, kun 1960-luvulle tultaessa yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kirjalliset patoutumat alkoivat voimallisesti purkautua. Esiin
astui joukko nuoria taiteilijoita, jotka toiminnallaan kyseenalaistivat perinteisiä
kulttuuri-instituutioita (esim. Niemi 1999, 158–163):
Vallanpitäjien silmään monet kuusikymmenluvun ilmiöt varmasti pistivät kuin
vallattomuuden tikku. Kenties ne vain näyttivät vallattomuudelta, nuo epäsovinnaiset esiintymiset, huomion ja pahennuksen herättämiset? Tai kenties
herättäjät oivalsivat, että kun ei ole valtaa, täytyy olla vallaton? (Ahlfors-Salo
1970, 17.)
Nuoren polven pääfoorumeja olivat Ylioppilaslehti ja Ylioppilasteatteri, joiden toiminnassa Markku Lahtelakin oli innolla mukana. Ahlfors ja Salo toteavat pamfle-
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tissaan, että keskustelujen avaajana oli tärkeässä asemassa Ylioppilaslehti, joka
käsitteli kipeitä asioita kysymättä auktoriteeteilta lupaa, ja Ylioppilasteatteri, joka
pilkkasi vuosikymmenen ensimmäisistä vuosista alkaen uskonnollisia ynnä muita
traditionaalisen kulttuurin arvoja. Kyseenalaistamisen keskeisinä tavoitteina oli
löytää uusia vaihtoehtoja ja lisätä kiinnostusta muun muassa vähemmistöjen ja
syrjäytettyjen ryhmien ongelmiin. (Ahlfors-Salo 1970, 17; vrt. Niemi 1999, 158.)
Yleistäen voi todeta, että 1960-luvun nuorelle polvelle oli yhteistä tietynlainen
dynaaminen kriittisyys. Se näkyi radikaalina kapinana, josta on yleisesti käytetty
nimitystä 60-lukulaisuus. Juhani Niemi on kiinnittänyt 60-lukulaisuudessa huomiota siihen, että nuori polvi halusi kiinnostuksen kohteiden eroista huolimatta
yhtenä rintamana muuttaa maailmaa. Hänen mukaansa nuoria ”villitsi osallistumisen paine: kirjailijat ja muut taiteilijat tunkeilivat yhteiskuntaelämän kaikilla lohkoilla.” (Niemi 1999, 161.)
Vaikka Markku Lahtela oli tunnettuna ehdokkaana Pentti Saarikosken ja Arvo
Salon lailla vuoden 1966 eduskuntavaaleissa (Tarkka 2006, 73–77) ja poltti samoihin aikoihin sotilaspassinsa Helsingissä Vietnamin sodan vastaisessa mielenosoituksessa, ei suora poliittinen toiminta näytä olleen hänelle ensisijainen kiinnostuksen kohde. Paljon kohua herättänyt sotilaspassin polttaminenkin on lopulta ollut
toisille tärkeämpää. Kansan Uutisten Toveri X:n mielestä Lahtela sai aikaan ”varsinaisen kansanliikkeen polttamalla sotilaspassinsa näyttävällä tavalla1”. Pekka
Lounelan (1976, 271) romanttisemman näkemyksen mukaan Lahtela oli kirjaimellisesti tulenkantaja, jonka roviossa paloi romaanikäsikirjoituksen sijasta sotilaspassi. Kirjailija itse kuitenkin harmitteli vielä vuonna 1977 TV2:n Kasvokkain
ohjelmassa julkisuuskuvaansa, jossa sotilaspassin polttaminen muistettiin paremmin kuin kirjailijantyö2.
Ärtymyksen voi katsoa kohdistuvan 1960-luvusta jälkikäteen muodostuneeseen yksioikoiseen kuvaan, jossa on liian hallitsevassa asemassa ollut vuosikymmenen loppupuolen politisoitunut kapinointi. Aikalaisista on esimerkiksi Janne
Virkkunen (2008) äskettäin todennut, että ylioppilaiden kapinoinnin suomalainen
huipennus, Vanhan ylioppilastalon valtaus, on jälkikäteen noussut turhan isoon
osaan. Lahtelaa puolestaan voi katsoa harmittaneen se, että hänelle läheinen vuosi-

1. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Lehtileikkeet 688–690: Toveri X-nimimerkin kolumni. Kansan Uutiset,
19.1.1976.
2. Ylen arkisto: TV 2:n Kasvokkain ohjelma 1977. Lahtelan tavoin on julkisuuden lainalaisuuksia kommentoinut Mattijuhani Koponen, jonka Vanhan valtauksen aikoihin toteuttama flyygeli-performanssi ja
siitä saatu vankeustuomio on jättänyt varjoon hänen taiteellisen työnsä. Helsingin Sanomien haastattelussa (Rämö 2008) Koponen toteaa: ”Olen julkaissut yksitoista runokokoelmaa, useita levyjä ja näytelmiä. Silti pitää varmaan kuolla, ennen kuin kokonaiskuva minusta hahmottuu.”
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kymmenen alkupuolen taiteellinen innostuneisuus uppoutui poliittisiin melskeisiin.
Karkeasti ottaen 1960-luku voidaan jakaa esteettisesti orientoituneeseen alkupuoleen ja politisoituneeseen jälkipuoleen. On huomattava, että Lahtela ja monet
muut 1960-luvun alkuvuosina debytoineet nuoret kirjailijat eivät – toisin kuin esimerkiksi 1800–1900-luvun vaihteen poliittisesti osallistuneet kirjailijat – etsineet
muutoksen mahdollisuuksia osallistumalla aktiiviseen poliittiseen toimintaan:
”Vasta vuosikymmenen loppua kohti edetessä jotkut kirjailijat siirtyivät puoluepoliittiseen toimintaan ja sikäli ideologioiden alueelle ja omaksuivat maailmankatsomuksellisen julkisen identiteetin.” (Karkama 1994, 259.)
Lahtela ei kuulunut heihin. Vaikka hän oli eturivissä mukana vielä Vanhan ylioppilastalon valtauksessa vuonna 1968, kertoi hän pitkäaikaiselle kustannustoimittajalleen Olli Arrakoskelle, että suoran toiminnan into laantui sitä mukaa kuin vuosikymmenen alkupuolelle ominaiset avantgardistiset riennot menettivät loppupuolella alaa puoluepoliittiselle toiminnalle (Arrakoski 2001). Tämän kanssa on linjassa sekin, että Lahtela ei ollut mukana 1960–70-lukujen vaihteen yhteiskunnallisessa kumouksellisuudessa eikä marxilais-leniniläisessä liikehdinnässä (Karkama
1994, 266).
Lisensiaatintyöni alustavissa selvityksissä osoitin, että Lahtelan kirjallista toimintaa ovat innoittaneet eniten esteettisen kauneuden tavoittelun ihanteet, jotka
ovat selvästi havaittavia jo 1960-luvun alkupuolella kirjoitetuissa romaaneissa
Jumala pullossa (1964) ja Se (1966) ja jotka uudelleen voimistuneina nousevat
esiin 1970-luvun tuotannossa (Komulainen 1998). Käsillä olevassa työssä selvitän,
miten Lahtela tarkemmin ottaen tavoitteli kirjalliselta taivaalta esteettisiä johtotähtiään kapinoidessaan samalla – kuten osoitan – Ikaroksen tavoin ”isäinsä” (poliittisen) vallan perinteitä vastaan.
Edellä esitettyihin näkökantoihin pohjaten rajaan tutkimukseni ajalliseksi pääkohteeksi 1960-luvun alkupuolen, jolle oli ominaista avatgardistinen taiteellinen
liikehdintä. Rajausta perustelen ensiksikin sillä, että 1960-luvun alkupuolella oli
hallitsevassa asemassa Lahtelan tuotannolle leimallinen esteettinen asennoituminen. Toisekseen kyse on ajanjaksosta, jonka aikana Lahtela kehitteli sanataiteensa
keskeisiä ideoitaan ja kirjoitti tutkimukseni aineistollisena pääkohteena olevan
Se-romaanin. Aikarajaus ei tarkoita sitä, että tarkastelut kohdistuisivat vain
1960-luvun alkupuolen tapahtumiin. Sen sijaan rajauksen tavoitteena on hallita
käsittelyjä keskittymällä moneen suuntaan kurkottaneen melskeisen 1960-luvun
tarkasteluissa alkupuoleen. Substantiaaliselta kannalta katsoen keskityn selvittämään 1960-luvun alkupuolen Suomessa tapahtunutta kirjallista ja kulttuurista mur-
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rosta tulkitsemalla Lahtelan teksteistä niitä käsityksiä, jotka kuvaavat muutoksiin
ja uudistuksiin suhtautumista. Tässä mielessä työni aiheena on 1960-luvun alkupuolen muutosproblematiikka.
1.2

Aikaisempi tutkimus

Suomalaisesta 1960-luvusta on kirjoitettu suhteellisen paljon. Vaativampaa tutkimusta on tosin saatu odottaa, ja varsinaisesti vasta viime aikoina on 1960-luku
herättänyt kirjallisuuden tutkijoiden lisäksi enenevässä määrin kiinnostusta kulttuurihistorioitsijoiden, musiikin tutkijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden piirissä.
Toisaalta huomattavan paljon on ilmestynyt koko aikakautta tai sen osia ja ilmiöitä
käsitteleviä teoksia. Nopeimpia olivat Ralf Friberg, Lars Dufholm ja Nils-Börje
Stormborn, jotka toimittivat teoksen 60-luvun perspektiivi (1961). Antti Kuusi kirjoitti suuren kapinavuoden 1968 tapahtumista heti tuoreeltaan otsikolla Ylioppilaiden vallankumous (1968). Samaan aiheeseen palasi paria vuosikymmentä myöhemmin Johan von Bonsdorff teoksellaan Kun vanha vallattiin (1986).
1970-luvulta alkaen on 1960-luvusta ilmestynyt useita yleisteoksia, joista on
syntynyt suhteellisen yhtenäinen joskin yksioikoinen kuva radikaalin yhteiskunnallisen kapinoinnin ja esteettisen murroksen aikakaudesta. Useissa aikalaisten
tekemissä selvityksissä ei ole huomioitu sitä, että etenkin 1960-luvun loppupuolella vaikutti monia samanaikaisia taloudellisia, sosiologisia ja kulttuurisia ilmiöitä.
Yleisteoksista on ollut esillä Bo Ahlforsin ja Arvo Salon 60-luku -pamfletti
(1970). Sitä ja ajankohtaa perusteellisemmin ja syvällisemmin analysoiva on puolestaan Pekka Lounelan Rautainen nuoruus -teos (1976). Kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyi vuosikirja Kutka (1986), joka yritti laittaa koko 1960-luvun kansien väliin. 1990-luvulla ilmestyneisiin yleisteoksiin lukeutuu Veikko Tarvaisen
60-luvun kapina (1993). Vaativampaa tutkimusta edustaa Marja Tuomisen väitöskirja ”Me ollaan kaikki sotilaitten lapsia”: sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun
suomalaisessa kulttuurissa (1991), joka käsittelee tämän tutkimuksen kannalta
keskeistä sukupolvikapinaa. Tässä vähemmälle huomiolle jäävää vuosikymmenen
loppupuolta luotaavat Matti Hyvärisen väitöskirja Viimeiset taistot: Taistolainen
opiskelijaliike, kertomus ja retoriikka (1994) ja vuoteen 1967 keskittyvä Olof
Lagerranzin muistelmateos Vuosi kuusikymmenluvulla (1994).
Radikaalin kapinoinnin ja esteettisen murroksen korostaminen ovat olleet keskiössä myös 1960-luvun kirjallista kulttuuria koskevissa selvityksissä, joista laajimmat näköalat tarjoavat Kai Laitisen Suomen kirjallisuuden historia (1981),
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Pertti Karkaman Kirjallisuus ja nykyaika (1994) sekä Suomen Kirjallisuushistoria
3 (SKH 3 1999). Sosiologisempaa näkökulmaa edustaa Matti Mäkelän Suuri
muutto 60–70-lukujen proosan kuvaajana (1986). Pekka Kejosen 60-luvun kuvia
ja muita otoksia (1997) poikkeaa aikalaisten muistelmien joukossa edukseen siinä,
että teos pyrkii poistamaan 1960-luvun kuvasta myyttisiä uskomuksia. Muun
muassa vuosikymmenelle leimalliseksi todetun vapauden tavoittelun Kejonen
näkee näennäiseksi.
Yleistäen voi todeta, että vaikka 1960-luvun kirjallisuudesta on kirjoitettu suhteellisen paljon, on huomio pääosin kohdistunut muutamaan kirjailijaan, eritoten
Pentti Saarikoskeen ja Hannu Salamaan. Saarikoski oli julkisuuden suosikki heti
vuosikymmenen alusta alkaen ja kiinnostus on ollut suurta myöhemminkin. Erityisesti Pekka Tarkka on julkaissut kirjailijan elämästä ja tuotoksista useita teoksia,
joista laajimmat ovat Pentti Saarikoski (Tarkka 1996) ja Pentti Saarikoski (Tarkka
2003). Ville Revon muistelmien Kättentaputukset raastuvanoikeudessa (1987)
yhtenä aiheena on Saarikosken toiminta suomalaisten kirjasotien ensimmäisissä
taistoissa. Salaman nosti polttopisteeseen Juhannustanssien (1964) ilmestymisen
sytyttämä kirjasota, jota Tarkka käsitteli teoksessaan Salama (1973). Tarkka otti
kantaa myös aikaisempiin kirjasotiin Paavo Rintalan saarna ja seurakunta -teoksessaan (1966). Timo Harakka puolestaan julkaisi Salamasta yleisluontoisemman
teoksen Markiisi de Salaman vuodet (1986).
Vaikka Markku Lahtela oli 1960-luvulla monella tapaa radikaali toimija, jäi
hän monen muun lailla Saarikosken ja Salaman varjoon. Lahtelan tuotantoa on tutkittu melko vähän, mutta toisaalta 1960-lukua koskeva kirjallisuushistoriallinen
tutkimustyö on ylipäänsäkin vasta alkamassa. Toistaiseksi tuloksena on pääosin
ollut pro gradu tutkielmia, joita Lahtelankin tuotannosta on laadittu useita.
1960-luvun kirjallisuutta käsitteleviä väitöskirjoja on ilmestynyt kaksi – Matti
Kuhnan (2004) Marko Tapion Arktista hysteriaa käsittelevä kontekstuaalinen tutkimus ja Leena Mäkelän (2008) Timo K. Mukan tuotantoa käsittelevä poeettinen
analyysi.
Käsillä oleva tutkimus on ensimmäinen väitöskirja Markku Lahtelan tuotannosta. Lisensiaatintyössäni selvitin historialliseen otteeseen tukeutuen Lahtelan
tuotannon aikakäsitystä (Komulainen 1998). Lisäksi Kirsti Castren (2000) on
lisensiaatin tutkimuksessaan analysoinut lacanilais-kristevalaiseen psykoanalyyttis-lingvistiseen luentaan tukeutuen Lahtelan romaaneja Se (1966) ja Yksinäinen
mies (1976).
Markku Lahtelan kirjallisen toiminnan merkitys on lisääntynyt parin viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on näkynyt muun muassa siinä, että hänen tuo-
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tantoaan kommentoivia lyhyempiä kirjoituksia on ilmestynyt useita (esim. Koskela 1990, 190–191; Karkama 1994, 266–271; 1997; Wilhelmsson 1998; 1999;
Hosiaisluoma 1999, 255–256). Mielenkiintoisena kuriositeettina on lisäksi mainittava, että siihenastista kirjallisuusinstituutiota tuulettamaan pyrkinyt Markku
Eskelisen ja Jyrki Lehtolan Jälkisanat -pamfletti (1987) nosti yhtenä proosaa
uudistaneena teoksena esiin Lahtelan postuumisti ilmestyneen Hallitsijan (1981).
Yleistäen voi todeta, että pääosa edellä mainituista tutkimuksista, teoksista ja
lyhyemmistä teksteistä käsittelee tai ainakin sivuaa jollakin lailla 1960-luvun
aikaansaamia muutoksia. Kyseessä on kuitenkin joko aikakauden yleisluontoinen
kommentointi (pamfletit) tai väitöskirjoille ja yksittäisille kirjoituksille ominaisten
spesifien kysymysten käsittely. Käsillä olevan työn aiheena olevat muutokset ja
niiden aikaansaamat vaikutukset eivät toistaiseksi ole olleet selvitysten varsinaisina kohteina. Tässä suhteessa 1960-luvun alkupuolen muutosproblematiikkaan
keskittyvä työni merkitsee uutta avausta.
1.3

Aineisto, rakenne, tutkimustehtävät

Hannu Salaman Tapausten kulku -romaanin kuvauksissa tulee paikka paikoin
näkyviin 1960-luvulle ominainen uudenlainen kirjallinen julkisuus, jossa Salama
oli Pentti Saarikosken kanssa suurimman huomion kohteena (esim. Salama 1975,
14–20; 42; 127–131). Toisaalta on mielenkiintoista, että vaikka Markku Lahtela
sai vähemmän huomiota 1960-luvulla, on hänen teostensa arvostus vähitellen
lisääntynyt 1980-luvulta alkaen. Häntä on luonnehdittu kaunokirjallisuuden ja
filosofian välimaastossa liikkuneeksi kirjailijaintellektuelliksi, etsijäksi, kokeilijaksi ja uudistajaksi, jonka eri suuntiin tekemät kirjalliset löytöretket tuottivat
proosa-, pamfletti-, miete- ja runoteoksia (Laitinen 1981, 611; Koskela 1990, 190–
191; Karkama 1994, 261–272; 1997).
Tutkimukseni primaarina aineistona on Lahtelan toinen romaani Se (1966) ja
teoksen käsikirjoitus sekä luonnosteksti. Valintaa perustelen ensiksikin sillä, että
Se käsittelee useita 1960-luvun radikalismin keskeisiä teemoja. Erilaisten aineistojen avulla pyrin osoittamaan, että tematiikkansa puolesta Se on nähtävissä paitsi
porttina aikakauden aatemaailmaan myös sen monipuolisena heijastuskuvastona.
Toiseksi Se on merkittävä virstanpylväs Lahtelan tuotannossa. Yhtäältä teoksessa
ovat havaittavissa Jumala pullossa -esikoisen (1964) tärkeimmät kysymykset. Toisaalta siinä esiintyvät useat ihmisyyteen ja esteettisyyteen liittyvät teemat, jotka eri
tavoin tulevat esiin myöhemmissä teoksissa.
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Kolmanneksi perustelen Se-romaanin valintaa tutkimukseni aineistolliseksi
pääkohteeksi sillä, että monet arvioitsijat ovat nähneet Sen paitsi Lahtelan tärkeimpänä teoksena myös merkittävänä suomalaisen proosan uudistajana (Koskela
1990, 190; Karkama 1994, 266–268; Hosiaisluoma 1999, 255–256; Wilhelmsson
1999, VIII). Proosan uudistamiseen liittyy valinnan neljäs peruste: Se-romaania
arvioitaessa on nähdäkseni liian yksipuolisesti korostettu teoksen fragmentaarisuutta ja jätetty suomalaista proosaa yhtälailla uudistanut autobiografisuus usein
huomiotta. Tähän liittyen on toinen tarkennuksia kaipaava tulkinnallinen yksioikoisuus ollut se, että Sen katkelmallisen rakenteen on katsottu perustuvan pelkästään kollaasiin, mikä puolestaan on johtanut teoksen montaasipiirteiden huomiotta
jättämiseen. (esim. Tarkka 1968, 80; Karkama 1994, 266–269; Hosiaisluoma
1999, 256.)
Teoreettisesti raja teoksen kollaasi- ja montaasiluonteen välillä on tosin häilyvä. Yhteisenä tekijänä on katkelmallisuus siten, että kollaasiteoksia voidaan lukea
myös montaaseina, mutta toisinpäin yleistäminen ei käy päinsä. Volker Hagen
mukaan montaasiteoksia ei voi pitää kollaasiteoksina: ”- - eine Collage ist immer
zugleich eine Montage, doch nicht jede Form von Montage ist auch eine Collage”
(Hage 1984, 69). Tämä johtuu siitä, että vain kollaasille ovat tyypillisiä niin kutsutut vieraat (= toisista teoksista ym. aineistoista peräisin olevat) irralliset tekstisitaatit (Hage 1984, 68–69; vrt. Saariluoma 1998b, 51–81; Niemi 1999, 160–161;
Rummukainen 1999, 36–44; Haapala 2007, 290).
Työni primaarimateriaaliin kuuluva Se-romaanin käsikirjoitus koostuu 519
liuskasta, kun julkaistu romaani sisältää 328 sivua3. Sen käsikirjoituksen alussa on
68-sivuinen teksti, joka on jätetty kokonaan pois julkaistusta romaanista. Tästä
syystä käsittelen sitä omana kokonaisuutena, josta käytän luonnos-nimitystä. Tätä
tekstiä hyödynnän erityisesti siksi, että siinä on kommentteja 1960-luvun kirjasodista, jotka vaikuttivat Se-romaanin syntyprosessiin. Viittauksissa erotan luonnoksen julkaistun Sen pohjana olevasta varsinaisesta käsikirjoituksesta (SE/kä) käyttämällä luonnoksesta merkintää (esim. SE/lu, 44).

3. SKS KIA. Markku Lahtelan arkisto, kansio 6: Se-romaanin käsikirjoitus. Käyttämäni käsikirjoituksen numerointi on tutkimuskäytännön kannalta sekava. Liuskoissa olevat alkuperäiset sivunumerot on
korvattu toisella numeroinnilla, joka ei ole juokseva. Käsikirjoituksen ensimmäiset liuskat on numeroitu 501–518, niiden jälkeiset 339–346 ja seuraavat 649, 650, 653, 654 jne. Kun käsikirjoitus kuitenkin noudattaa yhden kokonaisen luvun puuttumista lukuun ottamatta julkaistun Sen rakennetta – pois
lukien siihen merkityt korjaukset ja karsimiset – olen Lahtelan arkistoa järjestäessäni lisännyt tutkimusteknisistä syistä liuskojen alalaitaan ympäröidyn juoksevan sivunumeroinnin, jota jatkossa hyödynnän
viittauksissani (esim. SE/kä, 386). Käsikirjoituksen koostuminen epäjärjestyksessä olevilla numeroilla
merkityistä liuskoista viittaa Sen synnyn osalta siihen, että teos on kokoonpantu sommittelemalla katkelmallisella tyylillä liuskoja niiden alkuperäisistä sivumerkinnöistä poikkeaviin paikkoihin.
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Sekundaarin aineiston ytimen muodostavat Jumala pullossa -esikoisen lisäksi
romaanit Yksinäinen mies (1976) ja Sirkus (1978). Tarkasteluissa huomioin jonkin
verran myös Lahtelan muuta tuotantoa, johon kuuluu edellä mainittujen lisäksi
romaani Prosessi (1968), sekä erilaisia pohdintoja sisältävät miete- ja pamflettiteokset Vihaa nyt – rakasta myöhemmin (1968), Sinapinsiemen (1971), Uuteen
ihmiskuvaan (1971) ja Katso ihmistä (1972). Kolme viimeksi mainittua muodostaa
Matias Tallgrenin yksityiselämä-romaanin (1973) kanssa temaattisen kokonaisuuden, joka käsittelee ihmisen todellistumisen mahdollisuuksia. Liitän näihin teoksiin lisensiaatintyöni luokittelun mukaisesti runomuotoisen Sinapinsiemenen
(1971) ja viittaan kokonaisuuteen eri arvioissa esiintyneen ihmistrilogia -termin
sijasta ihmissarja-nimityksellä. (Komulainen 1998, 7–8; vrt. Lievonen 1973;
Tarkka 1980a, 173; Koskela 1990, 191.)
Perusteeni on, että trilogia, joka perusmerkitykseltään tarkoittaa kolmen taideteoksen (romaanin) muodostamaa taiteellista kokonaisuutta, ei kuvaa Lahtelan
1970-luvun alun monimuotoista ja pääosin ei-taiteellista teoskokonaisuutta niin
hyvin kuin neutraalimpi ihmissarja. Pirkko Alhoniemi (1997) on nimennyt
1970-luvun alun tuotannon sarateoksiksi 1960- ja 1970-luvun lopun tuotannon
välillä. Alhoniemen mukaan Lahtela näissä teoksissa väliaikaisesti hylkäsi taiteilijan roolin esiintyessään ennen kaikkea ihanteitaan esittelevänä ajattelijana. Kirjailija itsekin piti 1970-luvun alun pamfletteja epätaiteellisina TV2:n Kasvokkain-ohjelmassa (1977). Lahtelalta ilmestyi kaksi pohtivaa runokokoelmaa, joista
ensimmäinen Rakastan sinua, musta tuuli ilmestyi vuonna 1975, ja toinen Muistiinpanoja postuumisti 1981. Lahtelan tuotannon peilausaineistoina käytän lisäksi
paitsi 1960-lukua käsitteleviä teoksia ja kirjoituksia myös Sigmund Freudin ja
Friedrich Nietzschen tuotantojen tiettyjä osia.
Tutkimustehtävänä selvitän, miten Lahtelan tekstit reagoivat 1960-luvun Suomessa voimistuneeseen kulttuuriseen ja kirjalliseen muutosproblematiikkaan. Lähtökohta on, että muutosten perimmäinen aiheuttaja oli modernisaatio, joka pääsi
Suomessa vasta 1960-luvulla – eurooppalaisittain ajatellen varsin myöhään –
toden teolla käyntiin (Karkama 1994, 244; 1997, 219). Modernisaation myötä nousivat 1960-luvulla keskiöön todellisuutta ja sen uudelleen esittämistä (representoimista) koskevat kysymykset (Karkama 1997, 218; Niemi 1999, 160–161). Toisin
sanoen, kun nykyaikaistuminen haastoi perinteiset todellisuuden representoimisen
konventiot, syntyi representaation kriisi, joka ulottui yhteiskunnallis-poliittisten ja
kulttuuris-kirjallisten instituutioiden alueille: ”1960-luku oli ehkä suurin haaste
sitten vuosisadan alun. Modernisaatio ulottui nyt kaikkialle, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään, kulttuuriin - - se mullisti kokemisen ja tuntemisen rakenteet
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ja kyseenalaisti kielen totunnaiset merkitykset.” (Karkama 1997, 219.) Spesifimmin ilmaisten on tutkimustehtävänäni selvittää, miten modernisaation aikaansaama 1960-luvun muutosproblematiikka näkyy Markku Lahtelan teksteissä kulttuurin eri osa-alueita haastaneena representaation kriisinä ja sen ratkaisuyrityksinä.
Tutkimustehtävä jakautuu neljään osatehtävään. Niitä käsittelen työni pääluvuissa, joista tutkimuksen rakenne muodostuu. Varsinaiset käsittelyt aloittavassa
toisessa pääluvussa selvitän ensimmäisenä osatehtävänä, miten 1960-luvun kirjasotien sensuuri-ilmapiiri vaikutti Se-romaanin esteettisiin ja temaattisiin ratkaisuihin, jotka muutoinkin kumpusivat ajankohdan representaation kriisistä. Toisena
osatehtävänä on kolmannessa pääluvussa selvitettävänä, millaisia tarkemmin
ottaen ovat Sen temaattiset ja esteettiset ratkaisut ja miten teos niiden välityksillä
ottaa kantaa 1960-luvun kulttuuriseen ja kirjalliseen dialogiin, jota representaation
kriisi kirvoitti. Ensin käsittelen yleisempää kulttuurikapinaa, ja sen jälkeen kirjallis-esteettistä kapinaa. Kolmantena osatehtävänä selvitän neljännessä pääluvussa,
miten Se-romaanin sisältämät representaation kriisin ratkaisuyritykset suhteutuvat
freudilaisuuteen. Neljäntenä osatehtävänä selvitän viidennessä pääluvussa Friedrich Nietzschen filosofian merkitystä lahtelalaisen representaation kriisin pohdinnoissa ja erityisesti moraalikysymysten uudelleen arvioinnissa.
Kuudes pääluku sisältää aikaisemmin käsiteltyjen teemojen kokoavaa tarkastelua. Itse asiassa kuudes pääluku sisältää lyhyen yhteenvetomaisen käsittelyn,
jossa tiivistäen tarkastelen Se-romaania leimaavaa vanhan polven moraalikäsitysten kritiikkiä ja teoksessa esitettyjä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaiken kaikkiaan
moraalikysymysten käsittely muodostaa keskeisen juonteen tutkimuksessani.
Tämä johtui ennen muuta siitä, että moraalia koskevat pohdinnat nostivat
1960-luvulla esille erityisesti seksuaalisuutta koskevia kysymyksiä, joita Se monin
tavoin kommentoi.
1.4

Lähestymistapa

Tutkimukseni lähestymistapa perustuu kontekstuaaliseen otteeseen, jolle on ominaista käsitellä kirjallisuutta osana historiallisesti ja yhteiskunnallisesti muuttuvaa
todellisuutta (esim. Rojola 1995, 7). Viimeisen parin vuosikymmenen aikana on
merkitystä ja tulkintaa koskevissa tieteissä siirrytty uuskriitikoiden aikanaan kehittelemästä kompositionaalisesta merkitysnäkemyksestä kontekstuaaliseen näkemykseen (Ojajärvi 2006, 35). Nykyisin on vallalla kompositionaalisen näkemyksen haastanut kanta, jonka mukaan merkitys ei koskaan ole vain tekstin itsensä
asia. (Ojajärvi mt.; Karkama 1998a; 1998b). Jussi Ojajärvi on luonnehtinut kon-
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tekstuaalista metodia tavalla, joka kuvaa työni lähestymistapaa. Hänen mukaansa
kaunokirjallisia teoksia on mielekästä lukea tekstuaalisina kokonaisuuksina, jotka
käyvät dialogia ”sekä ulkokirjalliseen historialliseen kontekstiin että intertekstuaaliseen kontekstiin.” (Ojajärvi 2006, 33.)
Tutkimuksessani on ensisijaisena ulkokirjallinen historiallinen konteksti, mistä johtuen työni on temaattisesti painottunut. Valintaa perustelen sillä, että
1960-luvun kirjallisuudessa asioihin otettiin voimakkaastikin kantaa (Turunen
1999, 191). Tämä näkyy Se-romaanissakin, jossa on runsaasti kannanottoja useimpiin 1960-luvun yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. Huomattavasti
vähemmän teoksessa on intertekstuaalisia viittauksia, joita myös käsittelen. Lisäksi Sen luennassa on huomioitava, että teos problematisoi tekijyyttä ja haastaa lukijaa ottamaan vastaan uudenlaista katkelmallista kirjallisuutta.
Tutkimuksessani olen ottanut huomioon William K. Wimsattin ja Monroe C.
Beardsleyn Intentioharha-artikkelin käsityksen, jonka mukaan reaalin kirjailijan
intentioon, tarkoitukseen on fiktiivisten tekstien välityksellä vaikea päästä käsiksi.
Heidän mukaansa on olemassa vaara, että teokseen ja kirjailijaan kohdistuvat tulkinnat sekoitetaan keskenään. Mutta kun kirjoittajat ovat valmiita hyväksymään
kirjailijan intention vain kirjalliseen työhön ryhtymisessä ja tähdentävät ainoana
oikeana tekstuaalis-kielellistä analyysiä (Wimsatt & Beardsley 1971, 53–54; 59;
vrt. Burke 2006b, 46), oletan nykyisen tekijän paluun ilmapiirissä, että kirjallinen
teos voi sisältää intentioita.
Romaanihenkilöiden esittäminä intentiot ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän fiktiivisiä, eikä niistä ainakaan automaattisesti voi tehdä suoria johtopäätöksiä
historialliseen kirjailijaan. Niinpä viime kädessä konteksti ratkaisee onko kyseessä
ulkokirjallinen vai intertekstuaalinen viittaussuhde. Olen myös kiinnittänyt huomiota niihin tietoteoreettisiin, tieteenfilosofisiin ja esteettisiin perusteisiin, joiden
pohjalta Lahtelan tekstien modernisaation tuomaa muutosta koskevat käsitykset,
intentiot ja sitoumukset ovat muotoutuneet. Tämä merkitsee sitä, että tutkimuskohteinani ovat myös tekstien käsityksissä ja intentioissa esiintyvät sitoumukset.
Kiteytetysti ilmaisten ovat tulkintojeni kohteina ne Se-romaanin fiktiivisten
hahmojen esittämät intentiot ja sitoumukset, jotka esiintyvät 1960-luvun muutoksia kommentoivissa käsityksissä. Hypoteesina on, että Sen sisältämissä käsityksissä on tarkoituksia ja eri asiaintiloihin kohdistuvia pyrkimyksiä, intentioita, joiden
välityksellä on joissain kohdin esitetty myös sitoumuksia. Tulkintani kohdistuvat
siis niihin intentioita ja sitoumuksia mahdollisesti sisältäviin käsityksiin, jotka kirjoittamis- ja toimittamisprosessin lopputuloksena ovat havaittavissa julkaistussa
Se-romaanissa ja teoksen käsikirjoituksessa (ja Lahtelan muissa teksteissä).
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Tutkimukseni tarkoituksena on kumota Lahtelankin yhteydessä aikanaan esitettyjä tulkintoja, joiden mukaan nuoret kirjailijat kirjoittivat 1960-luvun alkupuolella teoksia, joissa he ainoastaan paljastivat omaa elämäänsä (esim. Tarkka 1968,
80; vrt. Laitinen 1981, 611). Suoraa tunnustuksellisuutta korostavaa käsitystä arvioin uudelleen tähdentämällä Lahtelan teosten fiktiivisyyttä. Tällä tarkoitan sitä,
että yhtäältä problematisoin tekijyyttä välttelemällä liian yksioikoisia viittauksia
reaaliin kirjailijaan. Toisaalta työni osallistuu siihen dialogiin, jonka myötä tekijä
on tullut takaisin taiteen- ja kulttuurintutkimuksen ulkomaiseen ja kotimaiseen
keskusteluun. Vaikka viime aikoina kirjallisuudentutkimuksen valtavirta on ollut
pääsääntöisesti tekijäkielteistä, ovat tekijyyttä koskevat kysymykset nousseet autobiografiatutkimuksessakin esiin uusista lähtökohdista (Kurikka 2006, 15). Uudenlaisten lähestymistapojen pohdinta ja etsiminen eivät kuitenkaan merkitse nostalgista paluuta vanhakantaiseen ”biografiseen tutkimukseen vaan tekijän elämän ja
teosten kontekstualisoimisen mahdollisuuksien kartoittamista” (Kurikka & Pynttäri 2006, 7–8).
Tutkimuksessani ulkokirjallisen historiallisen kontekstin korostuminen näkyy
muun muassa siinä, että tähdennän luennassani kontekstuaalisen otteen keskustelevaa luonnetta, dialogisuutta individuaation eli yksilöistymisen käsitteellä. Pertti
Karkama (1994) on soveltanut pitkän filosofisen historian omaavaa individuaatiota kirjallisuuden luentaan. Lähtökohtina hänellä ovat Yrjö Engeströmin ja
Michael Colen (1991) sekä Jean-Pierre Terrailin (1991) artikkelit, joissa individuaation käsitettä on päivitetty nykyhaasteisiin. Kiteyttäen individuaatio on itsereflektioon pohjaava dialoginen prosessi, jonka myötä yksilöt ratkaisevat suhteensa
erilaisiin tieteellisiin ja kulttuurisiin ajatusmuotoihin. Individuaationsa myötä
yksilö toteuttaa mahdollisuuksiaan, joiden avulla hän voi kehittyä itsenäisesti ajattelevaksi ja toimivaksi moderniksi subjektiksi. (Karkama 1994, 20.) Suomessa
tämä näkyi 1960-luvulla siinä, että nuoret kirjailijat alkoivat reagoida omalla
tavallaan modernisaation haasteisiin. Tässä mielessä individuaatio on ymmärrettävissä nuorten kirjailijoiden asennoitumiseksi, joka johti myös yksilöllisiin ratkaisuihin.
Tarkoitukseni on osoittaa, että Se-romaanissa individuaatio on havaittavissa
1960-luvulle ominaisena itseyden etsintänä, joka teoksessa tapahtuu tiettyjen kontekstien käsittelyn välityksellä. Toisaalta individuaation keskeinen ulottuvuus
näkyy 1960-luvulla siinä, että kirjalliset teokset tuottivat yhtenä modernisaation
eriyttämänä kulttuuridialogin osa-alueena (uutta) todellisuutta. Kirjallisuuden kannalta katsottuna individuaatio on prosessi, jonka myötä kirjailija – käsitellessään
teksteissään esimerkiksi modernisaation eriyttämiä konteksteja – tematisoi käsi-
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tyksiä, jotka tuovat oman lisänsä kulttuurin tilaa koskevaan dialogiin. (Karkama
1994, 20; 1997, 221–222.)
Edellä kuvatun kulttuurisen dialogisuuden suhteen individuaatiolla ja kontekstuaalisella otteella on yhteinen perusta. Kontekstin ymmärrän kulttuurisen dialogin
näkökulmasta siten, että se ei ole ainoastaan enemmän tai vähemmän pysyvä
tausta, jota vasten kirjallisuutta selitetään, suhteutetaan ja määritetään. Konteksti
koostuu sen sijaan niistä ajankohdan kulttuurisista elementeistä, joita kirjailija
tematisoi teoksensa dialogissa. (Karkama 1998, 79.)
Kontekstuaalisessa tutkimuksessani pyrin käymään jonkin verran dialogia
niistä ehdoista, joilla on mahdollista ylittää kirjallisuuden tutkimuksen perinteisiä
lukkiutumia tekstuaalisuus-todellisuus -akselilla. Teoreettisen lähtökohdan on tarjonnut Alan Swingewoodin Sociolocigal Poetics -teos, jossa hän esittelee poeettisten rakenteiden varaan rakentuvaa sosiologista kirjallisuuden analyysiä. Swingewood mainitsee poeettisen formalismin historialliset vaiheet Aristoteleen runousopista alkaen. Pitkän tauon jälkeen poeettista analyysiä kehittivät venäläinen formalismi (1916–1930) ja sitä seurannut Prahan lingvistinen piiri (1930-luku) sekä
1950–60-luvuilla ranskalainen strukturalismi. Swingewoodin mukaan anglosaksisen kirjallisuuden tutkimuksen modernit muodot, kuten uus- ja myyttikritiikki,
eivät formalistisista lähtökohdistaan huolimatta edustaneet poeettista analyysiä.
Vaikka ne olivat antikontekstuaalisia ja kirjalliseen objektiin keskittyviä tekstuaalisia suuntauksia, olivat ne kuitenkin pikemminkin tulkitsevia tieteitä kuin poeettista rakenneanalyysia. (Swingewood 1986, 3–6; vrt. Kurikka 2006, 21.)
Radikaalia Swingewoodin näkemyksissä oli aikanaan se, että hän esitti ajatuksen poeettiseen formalismiin perustuvasta kirjallisuussosiologisesta metodista,
jolla voisi ylittää kirjallisuuden tutkimuksen perinteisiä sisältö-muoto -oppositioita. Swingewoodin esittäessä ideansa olivat formalismin nousua tosin jo pohjustaneet uuskritiikin ja 1960-luvun Ranskasta alkaneen tekstuaalisuuden voittokulut.
Roland Barthesin ’La mort de l’auteur’ -esseen (1968) jälkeen tekstejä nimittäin
alettiin enenevässä määrin tulkita lukijalähtöisesti. Myös autobiografisten teosten
luennassa lisääntyivät jälkistrukturalistien korostamat tekstuaaliset painotukset,
joista voimakkaimmissa julistettiin todellisuuteen viittaavan omaelämäkerran
(tekijän) kuolemaa: ”Suomessa uuskritiikin vaikutus aina 1950-luvulta lähtien
edesauttoi barthesilaisen tekijävastaisuuden menestyksekästä läpimurtoa, tosin
Suomessa sekin tapahtui viiveellä.” (Kurikka 2006, 15.)
Intertekstuaalisuuden valtakausi alkoi Suomessa 1980-luvulla, josta alkaen
kirjailijan intentio oli vähenevässä määrin tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Sen
sijaan, että olisi selvitetty, onko laina tehty tiedostamatta vai tiedostaen, on lukija
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pyrkinyt tekemään havaintoja vieraasta tekstistä (Makkonen 1991, 16). Nykyisessä kirjallisessa ilmapiirissä on Swingewoodin idea tutkimuksen lukkiutumia rikkovasta välittävästä näkökulmasta uudella tavalla ajankohtainen. Kun hänen
1980-luvun loppupuolella esittämänsä formalistisuuden vaatimus on toteutunut
viime aikoina vallinneen jälkistrukturalistisen tekijäkielteisyyden myötä jopa
yltiötekstuaalisuuteen asti, on välittäviä näkökulmia alkanut nousta esiin sekä uuskontekstuaalisen että autobiografisen tutkimuksen puolustajilta. (vrt. Kurikka
2006, 15–16.) Uutena mahdollisena haittatekijänä voikin nyt nostaa esiin sen, että
kontekstuaalisten menetelmien viime aikaisen suosion kasvun seurauksena keskustelu jälleen lukkiutuu uudella tavalla tekstuaalisuus–todellisuus -opposition
ympärille.
Nykytilanteessa on tärkeää umpikujan uusiutumisen estämiseksi, että kirjallisuuden tutkimuksessa entistä enemmän etsitään välittäviä kantoja tekstuaalisuus–
todellisuus -näkökulmien välille. Joitakin näkökantoja on viime aikoina esiintynytkin. Anna Makkonen (1991, 17) viittaa Owen Millerin vuonna 1985 esittämään
välittävään näkemykseen, jossa kritisoidaan sitä, että lähde–vaikutus -ajattelu asetetaan intertekstuaalista rintamalinjaa vastaan. Tämä johtaa helposti siihen, että
erilaisten intertekstuaalisuus-käsitteiden väliset konfliktit jäävät huomiotta.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen on välittäviä kantoja etsitty kohdistamalla kritiikkiä jälkistrukturalistien yltiötekstuaalisiin kantoihin. Tavoitteena on ollut tekstuaalisuus–todellisuus -opposition ylittäminen siten, että polariteetin molemmat
ulottuvuudet huomioidaan luennassa (Kosonen 2000; Ojajärvi 2006; Kurikka
2006). Yhteistä kirjoittajille on ajatus siitä, että nimenomaan kontekstuaalisella
luennalla voidaan edistää tekstuaalisuus–todellisuus -opposition ylittämistä. Ensisijaisesti tämä edellyttää, että vielä vallitsevassa tekstuaalisessa tulkintailmapiirissä pyritään huomioimaan myös niitä referenttejä, jotka tekstissä viittaavat ulkopuoliseen maailmaan. Tätä voidaan perustella sillä, että huomioimalla tekstin
ulkopuoliseen todellisuuteen viittaavat referentit voidaan esimerkiksi autobiografisen teoksen tulkintoihin saada mukaan ne pohdinnat, jotka ovat seurausta kirjailijan yhteiskunnallisen minän etsinnästä. Jos taas tekstuaalisten tulkintojen tavoin
kaikki tekstin ulkopuoliseen viittaava kumotaan, ”menetetään samalla myös hyödyllinen käsite, ”tekstin ulkopuoli”, jonka avulla on mahdollista paikantaa teoksen
tai tekstin sosiokulttuurinen asema.” (Kosonen 1995, 149–150.)
Jussi Ojajärvi on argumentoinut välittävää kantaa seuraavalla tavalla: ”Kirjallisuuden käsittäminen yhteiskunnalliseksi voimaksi ei tarkoita, että tämä olisi
kaikki, mitä kirjallisuus on. Kirjallisuus on myös jossain määrin omalakinen historiallisesti rakentunut kenttänsä, oma instituutionsa - -.” (Ojajärvi 2006, 33.) Suo-
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messa perinteisesti suosittuun realistiseen lukutapaan Ojajärvi viittaa toteamalla,
että se on viime aikoina menettänyt asemiaan, kun tekstienväliset viittaukset
(intertekstuaalisuus) ja kerronnallinen itsetiedostavuus (metafiktiivisyys) ovat
lisääntyneet. Kirjallisten muotojen muuttumisen seurauksena tekstien todellisuuskytkentä on heikentynyt siinä määrin, että teosta ei ole mielekästä lukea todellisuuden jäljittelynä, eikä yksityiskohtiakaan tule tulkita yksi yhteen ulkoisen maailman mallin suhteen. Toisin sanoen luentaa ei enää ole mielekästä perustaa ainoastaan sille realistisen lukutavan perusoletukselle, jonka mukaan teos on erottamattomasti tosielämässä kiinni. Ojajärvellä realistisen lukutavan kritiikki ei kuitenkaan merkitse sen totaalia kieltoa. Sen sijaan hän katsoo edustamansa kontekstuaalisen lukutavan perustuvan välittävään kantaan, jolla perinteisiä lukutapojen välisiä oppositioita on mahdollista ylittää. (vrt. Ojajärvi 2006, 31–34.)
Tämän tutkimuksen lähtökohtana sovellan Päivi Kososen näkemystä, jonka
mukaan välittävä kanta on mahdollista perustaa myöhäismodernin näkökulmaan.
Kosonen kieltää jälkistrukturalistien näkemyksen, jonka mukaan modernin kirjallisuuden historiassa tapahtunut minän ja omaelämäkerran fragmentoituminen välttämättä merkitsee omaelämäkertalajin historiassa kuolemaan johtavan postmodernin tilanteen muodostumista. Eräs vaihtoehto on, että vaikka autobiografioiden
epäjatkuvuutta voitaisiin perustellusti tulkita myös postmodernin omaelämäkerran
osana, on nykytilanteessa hedelmällisempää huomioida myöhäismoderni tilanne,
joka paljastaa uusia merkitysyhteyksiä:
Sitä paitsi itsekin hahmotan - - omaelämäkertojen yhteisen maaperän siinä
postmoderniksi kutsutussa tilanteessa, jolloin epäjatkuvuudesta merkitysjohdannaisineen (katkonaisuus, fragmentaarisuus, fraktaalit) oli tullut lupaus ja
joissain tapauksissa kyselemätön arvo. Olen kuitenkin päätynyt “myöhäismoderniin”, jota käytän viittaamaan mainitun ajankohdan ja tilanteen muodostamaan merkitysyhteyteen. (Kosonen 2000, 23.)
Toisin sanoen, vaikka postmoderni tilanne on mahdollistanut epäjatkuvan omaelämäkerran suosion kasvun, voidaan tämän statuksen nousun kuitenkin katsoa
perustuneen uuteen ilmiöön, joka on hedelmällistä määritellä myöhäismoderniksi
(Kosonen 2000, 24). Tutkimuksessani sovellan myöhäismodernin käsitettä ensiksikin siksi, että se ei ole samalla tavalla kiistojen rasittama kuin post- ja jälkimodernin sekä postmodernismin käsitteet (ks. Hallila 2006, 43–52). Toisekseen myöhäismodernin voi ajatella olevan paljon käytetyn postmodernismin sijasta heuristinen luettaessa 1960-luvulla kirjallisuutta uudistaneita nuorten kirjailijoiden avantgardistisia teoksia, joihin Se-romaanikin lukeutuu.
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Luentani lähtökohta on, että 1960-luvun alkupuolen nuoren kirjailijapolven
uudenlaiset autobiografiat saivat aikaiseksi kirjallisen ilmiön, joka muun muassa
muutti kirjailijan ja lukijan välistä sopimusta. Oletukseni mukaan uudenlaiset
autobiografiat eivät edustaneet tunnustuksellisuutta perinteisessä rousseaulaisessa
eivätkä myöskään Kai Laitisen (1981, 611) esittämässä ”milleriläisessä” mielessä,
vaan näille uudelle tavalla tunnustuksellisille teksteille oli leimallista eräänlainen
subjektiivinen fiktiivisyys.
Karkama nimeää 1960-luvun alkupuolella esiin nousseen genren pseudoelämäkerraksi ja analysoi Se-romaania yhtenä sen edustajana. Hänen mukaansa esimerkiksi Hannu Salaman, Eeva Kilven ja Lahtelan tietyissä pseudo-omaelämäkerroissa ei ole kyse reaalin kirjailijan elämän suorasta paljastamisesta, vaan ne edustavat aikaisempaan kirjallisuuteen verrattuna merkittävää uutta trendiä. Keskeisenä erona aikaisempiin muotoihin on juuri uudenlainen fiktiivisyys. Sen myötä
perinteisten tunnustus- ja paljastuskirjojen rinnalle ilmestyi teoksia, joissa kirjailijan aseman, roolin ja identiteetin ongelmat siirtyvät kuvitteelliseen maailmaan.
(Karkama 1994, 242; 260–261; 266–268.)
Karkaman autobiografiaan liittämä näennäisyys nivoutuu heuristisella tavalla
Kososen analysoimaan ranskalaisen omaelämäkerran osittaisuuteen. Viimeksi
mainittu nimittäin tarkoittaa sitä, että teoksessa ei kuvata koko elämänhistoriaa,
autenttista, ehyttä elämänkulkua, vaan esimerkiksi jotain tiettyä vaihetta, kuten
lapsuutta. (Kosonen 2000, 74.) Näennäisyyden ja osittaisuuden termeillä voidaan
nostaa esiin se, että omaelämäkerrallista ainesta sisältävä myöhäismoderni proosa
ei ole tunnustuksellista siinä mielessä, että se kuvaisi kirjailijan elämää suoraan
saati kokonaisuudessaan.
Ensisijaisesti luen Se-romaania näennäisomaelämäkertana, joka uudelleen
esittää autobiografista ainesta sekä katkelmallisesti että fiktiivisesti (vrt. Karkama
1994, 242; 259–260). Toissijaisesti näen Sen osittaisena autobiografiana. Kun
rousseaulainen autobiografia on perinteisesti rakentunut koko elämänkaaren kuvauksen varaan ja siten noudattanut niin kutsutun kerronnallisen jatkuvuuden normia, korostuu myöhäismoderneissa autobiografioissa epäjatkuvuus, joka
Se-romaanissa johtuu muun muassa autobiografisen aineksen osittaisuudesta ja
sen katkelmallisesta esittämisestä. Osittaisuus tarkoittaa siis sitä, että autobiografioissa on kuvauksen kohteena esimerkiksi vain tietty elämänvaihe. (vrt. Kosonen
2000, 17–26.)
Kosonen tulkitsee ranskalaisen nouveau romanin edustajien (Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Georges Perec, Marguerite Duras) teoksia, joissa autobiografinen osittaisuus pohjaa siihen, että kirjailijat ovat keskittyneet ranskalaisit-
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tain lapsuuden kuvaukseen (Kosonen 2000, 74–79). Lahtelalla lapsuus-problematiikka on keskiössä vasta 1970-luvun tuotannossa. Ensin kirjailija käsitteli sitä
ei-fiktiivisesti vuosikymmenen alun ihmissarjan pamfleteissa Uuteen ihmiskuvaan
(1971) ja Katso ihmistä (1972). Ihmissarjaan kuuluvassa romaanissa Matias Tallgrenin yksityiselämä (1973) lapsuuden – tai tarkemmin sanoen siitä johtuvien
ongelmien – käsittely tapahtuu yleisellä tasolla fiktiivisesti. Sama tematiikka toistuu ihmissarjaa kommentoivassa romaanissa Yksinäinen mies (1976), jonka lapsuuden kuvauksissa on enemmän omakohtaisuutta.
Edellä mainituista poiketen Se-romaanin (1966) autobiografinen osittaisuus
näkyy siinä, että teoksessa representoidaan kokemuksia, joista pääosa liittyy nuorena aikuisena koettuihin tapahtumiin. Lahtelalle onkin ranskalaisten nouveau
romanien kanssa yhteistä se, että sen enempää Se kuin hänen muutkaan kaunokirjalliset teoksensa eivät sisällä synteesinomaista autobiografista kokonaiskaarta kirjailijan elämästä tai tekijyydestä. (vrt. Kosonen 2000, 74–75.) Niiden sijaan niissä
on katkelmallisesti representoitu tiettyjä kirjailijan elämän vaiheita pääosin fiktiivisesti. Näin on syntynyt eri elämänvaiheita kuvaavia osittaisia ja näennäisiä autobiografioita, joihin voi edellä esillä olleiden lisäksi lukea Sirkus-romaanin (1978).
Pseudoautobiografian käsite on ollut heuristinen konstruoidessani välittävää
kantaa, joka mahdollistaa omaelämäkerrallisen teoksen fiktiivis-tekstuaalisten
(intertekstuaalisten) ja todellisuuteen viittaavien autobiografisten referenttien huomioimisen. Lukiessani Se-romaania katkelmallisena näennäisautobiografiana etsin
sen fiktiivisten henkilöiden käsityksistä referentiaalisia merkkejä sekä reaalin kirjailija Markku Lahtelan alter egon että teoksessa esiintyvän tekstuaalin minän toimintaan. Lähtökohtaisesti oletan, että alter egoon viittaavat referentit ovat reaalin
kirjailija Lahtelan elämän suhteen osittaisia ja enemmän ja vähemmän fiktiivisesti
representoituina näennäisfaktoja. Toisaalta lähden siitä, ettei autobiografinen osittaisuus, näennäisyys tai fiktiivisyys (metafiktiivisyys) vielä sinällään ole tae sen
enempää ulkokirjallisesta autenttisesta autobiografisuudesta kuin tekstuaalisesta
referentiaalisuudestakaan, vaan niitä koskevat tulkinnat on dokumentoitava aina
erikseen (vrt. Wimsatt & Beardsley 1971, 54). Kaisa Kurikan ja Veli-Matti Pynttärin (2006, 8) siinä tekijä, missä tutkija -näkemystä soveltaen voi todeta, että alter
ego-tekijä tai tekstuaalinen minä esiintyy siinä tekstin kohdassa, missä tutkija
perustellusti osoittaa hänen olevan.
Lähden siis siitä, että luentani pääkohteena oleva Se-romaani on autobiografinen teos, joka ei suoraan jäljennä historiallisen Markku Lahtelan elämää. Sen
sijaan teos esittää sitä uudelleen ja samalla tuottaa uusia merkityksiä (vrt. Rojola
1995, 7–10), jotka rousseaulaisesta autobiografiasta poiketen voivat omaelämäker-
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rallisessa mielessä olla myös fiktiivisesti etäännytettyjä eli ei-autenttisia ja näennäisiä. Autobiografian autenttisten ja näennäisten piirteiden analyysi ei nähdäkseni
ole ongelma, jos luennassa otetaan huomioon sekä todellisuuteen että tekstuaalisuuteen viittaavia referenttejä. Tähän pyrin tulkitsemalla Lahtelan tekstien sisältämiä intentioita ja sitoumuksia, joita oletukseni mukaan on löydettävissä sekä historiallisen kirjailijan elämästä kumpuavista fiktiivisistä käsityksistä ja kannanotoista
että kirjailijan konstruoimista ajatusmuotojen mukaelmista.
1.5

Keskeiset käsitteet

Tulkitessani Sen ulko- ja sisäkirjallisista dialogeista ovat apuvälineinäni alter ego,
tekstuaalinen minä ja – niissä tapauksissa, kun referentti ei ole selvitettävissä –
puolueeton kertojaminä. Alter egon käsitteen ymmärrän sen nykyisessä merkityksessä reaalin kirjailijan toiseksi minäksi (Karkama 1997, 228). Toisaalla Karkama
toteaa, että fiktiivisen pseudoautobiografian tulkinnassa alter ego on haasteellinen,
sillä ”kirjailijan reaalin identiteetin moniselitteisyys ja monitasoisuus ikään kuin
kaksinkertaistuu sen siirtyessä fiktion alueelle.” Tukeuduttaessa alter egoon on fiktiivisen näennäiselämäkerran tulkinnassa mahdollista nostaa esiin muun muassa
kysymys siitä, ”mikä on reaalin kirjailijan, hänen teoksessa havaittavissa olevan
alter egonsa sekä teosta jäsentävän psykologisen subjektin välinen suhde.” (Karkama 1994, 261.)
Alter egon välityksellä tulkitsen Se-romaanin muutoksia koskevista käsityksistä niitä, joiden intentionaaliset ja sitoumukselliset referentit viittaavat joko reaalin kirjailija Lahtelan elämään tai hänen ulkopuolisesta maailmasta esittämiinsä
näkökantoihin. Kirjailijan kuvitteellinen minä, alter ego voidaan nimittäin tietyissä
tilanteissa ”ymmärtää siksi toiseksi, jonka avulla ja jonka suhteen kirjailija samalla
etsii ja määrittelee omaa identiteettiään ja subjektiuttaan.” (Karkama 1997, 228.)
Yleistäen voidaan todeta, että reaaliin kirjailijaan viittaavia minä-henkilöitä ja
-kertojia – alter egoja – on mahdollista käsitellä abstraktioina, representaatioina,
joita itseään etsivä subjekti on individuaatiossaan tuottanut. Kirjailijan omasta elämästä representoitujen muodosteiden koostamisessa lukija käyttää sekä tekstistä
löytyviä viitteitä että ihmiskäsitystään muovanneita kokemuksiaan, sosiaalista asemaansa ja kulttuurisia puhetapojaan. (vrt. Ojajärvi 2006, 26.)
Tekstuaalista minää ei käsitteenä ole varsinaisesti määritelty, mutta jälkistrukturalisteista on Paul de Man viitannut siihen kirjoituksissaan. Häntä ennen nostivat
kuitenkin jo Wimsatt & Beardsley artikkelissaan Intentioharha (1946; suom.
1971) esiin tekstuaalista minää muistuttavan dramaattisen kertojan, joka kirjoitta-
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jien mukaan on syytä erottaa teoksessa esiintyvästä reaalin kirjailijan elämäkerrallisesta alter egosta: ”Meidän tulisi katsoa runon sisältämät ajatukset ja asenteet
kuuluviksi dramaattiselle kertojalle; kirjailijalle ainoastaan siinä tapauksessa, että
elämäkertatietojen perusteella on syytä niin päätellä.” (Wimsatt & Beardsley 1971,
54; kurs. W & B.)
Johdatuksena tekstuaalisen minän määrittelyn toimii Päivi Kososen (1995)
selvitys, jossa hän tarkastelee autobiografisen teorianmuodostuksen kehitystä
soveltamalla kriittisesti Paul de Manin teorioita. Historialliseen otteeseen pohjaavassa kontekstuaalisessa työssäni suhtaudun Kososen lailla kriittisesti niihin jälkistrukturalistisiin käsityksiin, joissa ihminen (kirjailija) nähdään ei-järkiolentona
siten, että hän ei voi tiedostaa ja tuntea itseään ja elämäänsä. De Manin teoriaa
Kosonen kritisoi erityisesti siitä, että siinä ei kiinnitetä paljoakaan huomiota kielen
ja ilmaisun historiallisuuteen: ”De Manin käsitys kielestä on epähistoriallinen ja
sen lisäksi sangen universalisoiva – ikään kuin sama kieli ja samat konventiot
määräisivät meitä kaikkia.” (Kosonen 1995, 128 ja 131.)
Esitetystä kritiikistä huolimatta tarjoavat Paul de Manin tietyt käsitykset
heuristisen mallin tekstuaalisen minän määrittelylle. De Man kyseenalaistaa autobiografian ulkoiset referentit: ”Mutta olemmeko ihan varmoja, että autobiografia
on riippuvainen tarkoitteestaan samalla tavalla kuin valokuva on riippuvainen subjektistaan tai (realistinen) kuva mallistaan?” (de Man 1979a, 920.) Hän katsoo
Gerard Genetten pyörivän oven metaforan kuvaavan hyvin autobiografialle ominaista trooppien liikettä, joka vahvistaa, ettei teoksen heijastavia osatekijöitä voi
ensisijaisesti sijoittaa historiallisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Niiden sijasta tekstin heijastava osatekijä (specular moment) on kielen tropologisen rakenteen ilmentymä, joka on mukana kaikessa ymmärryksessä. (de Man 1979a, 922.)
De Man ymmärtää autobiografian trooppina, prosopopeiana, joka merkitsee
yksilön nimen (minän) tekstuaalista personifikaatiota siten, että lopputulos on yhtä
helposti ymmärrettävä ja muistettava kuin esimerkiksi kasvot (de Man 1979a,
926): ”Trooppien kieli, joka on autobiografian paljastava kieli, on kuin ruumis,
joka puolestaan on pukimiensa kaltainen sielun verho samalla tapaa kuin pukimet
ovat ruumista suojaava verho.” (de Man 1979a, 929–930.) Toisin sanoen troopeista ja konventioista koostuva tekstuaalinen personifikaatio on de Manin
mukaan ainoa mahdollisuus minän kuvauksessa. Kosonen (1995, 129) kiteyttääkin, että de Manin autobiografiaa koskevat näkemykset edustavat jälkistrukturalistista suuntausta, jonka taustalla ”on ajatus tekstuaalisesta minästä”.
Tekstuaalisen minän katson esiintyvän niissä tilanteissa, joissa henkilön esittämien käsitysten sisältämien intentioiden ja sitoumusten voidaan tulkita olevan kie-
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lellisten, diskursiivisten tai tropologisten sääntöjen määräämiä. Alter egon avulla
tulkitsen niitä tilanteita, joissa henkilön toiminnassa tai hänen esittämissään sitoumuksissa on havaittavissa merkkejä autonomisesta subjektiudesta. (vrt. Saariluoma 1992, 15.)
Sitoumusten tulkinnan lähtökohtana on syytä pitää mielessä, että kysymys kirjailijan sitoutumisesta/sitoutumattomuudesta on historiallisesti ollut vedenjakaja
intellektuelliryhmien välillä ja myös siten, että eri aikakausina molemmat katsantokannat ovat olleet vallitsevia. Ensimmäisen 1800-luvulla syntyneen ranskalaisen
suuntauksen johtohahmo oli Emile Zola. Hänen ihanteenaan oli sitoutumattomuus.
Perusajatuksena tässä ranskalaisessa suuntauksessa oli ulkopuolisuus vallankäytössä, minkä ajateltiin antavan oikeutuksen universaalisten arvojen puolustamiseen
ja valtajärjestelmien kritiikkiin. Sen sijaan 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen Ranskassa – ja ylipäänsä läntisessä maailmassa – intellektuellin käsite
politisoitui, minkä seurauksena sitoutuneisuus korostui polaarisella vasemmisto–
oikeisto -akselilla. Nämä älymystökeskustelun laineet eivät lyöneet Suomeen asti.
(Koivisto 1997, 79.)
Hanne Koiviston mukaan älymystön asemaa koskenut kysymys nousi esiin
1920–30-lukujen Euroopassa uudella sitoutumattomuutta korostavalla tavalla. Hän
mainitsee Karl Mannheimin vuonna 1929 ilmestyneen Ideologie und Utopie -teoksen ja toteaa, että sen synnyttämä keskustelu vapaasti leijuvasta intellektuellista
tunnettiin myös Suomessa jo 1930-luvulla. (Koivisto mt., 79.) Vaikka Mannheim
myöhemmin muutti käsityksiään, on hänen luomansa malli säilynyt pohjana sitoutumattoman intellektuellin ideaalityyppi -käsitykselle. Sen mukaan toimittaessa on
intellektuellin – uskottavuuden nimissä – oltava ideologisten ja poliittisten rakenteiden yläpuolella, sitoutumaton (esim. Immonen 1997, 195–196; Karkama &
Koivisto 1997, 11). Kari Immosen mukaan mannheimilainen sitoutumattomuutta
korostanut käsitys intellektuellista nousi Suomessa vallitsevaksi 1950-luvulla ja
vaikutti voimakkaasti 1970-luvulle saakka. Lisäksi 1990-luvullakin oli vallitsevana samansuuntainen sitoutumisnihilismi: ”Vapaasti leijuvasta, mannheimilaisesta intellektuellista on tullut ideaalityyppi, jonka oletetaan voivan konkretisoitua
myös reaalimaailman piirissä.” (Immonen 1997, 196.)
Markku Lahtelan tuotannon tulkinnalle mannheimilainen sitoutumattomuutta
korostava näkökulma on liian kapea. Kapea-alaisuus paljastuu huomioitaessa
1960-luvun alkupuolen tilanne, jossa nuoren polven kulttuuriälymystö koki
modernisaation haasteet niin voimakkaasti, että sitoutumattomuus tuntui vastuuttomalta ja jopa mahdottomalta; useita toimijoita yhdisti yhteiskunnallis-kulttuurinen osallistuminen ja kantaaottavuus (Karkama 1994, 242; Turunen 1999b, 191;
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Haapala 2007, 281). Niinpä Lahtelan tekstien tulkinnassa on hedelmällisempi Kari
Immosen esittämä näkökulma, jonka mukaan jokainen julkisuuden henkilö on
sidoksissa joihinkin moraalisiin ja yhteiskunnallisiin arvomaailmoihin. Laaja-alaisemman kulttuurisen sitoutuneisuuden selvittely edellyttää, että sitoutumisen
käsitteen aluetta laajennetaan perinteisestä sitoutumattomuutta korostaneesta
näkökulmasta. (Immonen 1997, 198.)
Siinä missä lakien noudattamisen voi katsoa perustuvan normatiiviseen sitoutumiseen, voi Immosen kuvaamaa laajempialaista sitoutumista nimittää rakenteelliseksi sitoutumiseksi, jota leimaavat esimerkiksi intellektuellin sitoutumiset erilaisiin kulttuurisiin ja filosofisiin muodosteisiin. Laaja-alainen rakenteellinen
sitoutuminen on usein havaittavissa intellektuellin ajattelussa implisiittisesti.
Vaikka Immonen ei tätä korosta, viittaa hän nähdäkseni siihen todetessaan, että
sitoumuksia selvitettäessä on oleellista miettiä kulttuurisessa mielessä laaja-alaisesti, ”mihin intellektuelli kuuluu ja mitä hän kantaa mukanaan. Siis mihin ajatusmaailmoihin hän on sitoutunut.” (Immonen 1997, 207.) Hän tähdentää, että älymystön toimintaa tutkittaessa on huomioitava intellektuellin yleisluontoiset kulttuuriset sitoumukset, jotka pelkkää poliittista sitoutumattomuutta korostanut
mannheimilainen malli on jättänyt huomiotta: ”Ei riitä, että puhutaan pelkästään
ideologisesta tai poliittisesta sitoutumisesta. On puhuttava myös esimerkiksi ajatusmuodoista sekä tietoteoreettisista ja filosofisista järjestelmistä.” (Immonen
1997, 198; ks. myös 196–207.)
Kulttuurin syvärakenteisiin kohdistuvan tieteellis-filosofisen sitoutumisen
huomioiminen on modernisaatio-näkökulmani kannalta oleellista. Lähtökohtaisena varauksena on kuitenkin syytä pitää mielessä se, että fiktiivisissä teksteissä tieteellis-filosofiset sitoumukset eivät ole havaittavissa edes niin eksplisiittisinä kuin
joissakin tieteellisissä teksteissä. Fiktiivisten tekstien tieteellis-filosofiset sitoumukset ovat usein limittyneet esteettisen orientaation sisään ja ovat tästä syystä
erityisen implisiittisiä. Tämä korostui Se-romaanin kirjoittamisen aikoihin
1960-luvun alussa. Ajankohtaa koskeva hypoteesini on, että silloisessa kirjallis-esteettisessä ilmapiirissä tieteellis-filosofiset sitoumukset jäivät helposti ajankohdalle leimallisen eettisen sitoutumisen alle. (vrt. Karkama 1994, 246.)
Tutkimuksen kannalta eettisen sitoutumisen ongelma on, että siihen on sen
yleisluontoisuuden vuoksi vaikea päästä käsiksi. Nähdäkseni eettisen sitoutumisen
teoreettisten perusteiden paljastaminen edellyttää laajempaan viitekehykseen
tukeutumista. Tämän olen huomioinut tutkimuksessani eräänlaisen yleiskontekstin
asemassa olevan modernisaation määrittelyssä, joka pohjaa tieteen aatehistorian
aristotelisen ja galileisen pääperinteen muodostamaan näkökulmaan (von Wright
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1970; Radnitzky 1970 I–II). Kahden perinteen näkökulma on heuristinen myös
lähestymistapani kannalta. Kontekstuaalinen tutkimus ei nimittäin pohjaa pelkkiin
teoksen ilmestymisajankohdan tapahtumien peilauksiin, vaan tutkimukseen vaikuttaa myös tarkastelujen ajankohdan konteksti ja siihen liittyen tulkitsijan historiallinen ja kulttuurinen teksti (Rojola 1995, 9). Nämä ehdot täyttää modernisaatio,
joka kulttuurisena kontekstina voimistui 1960-luvun Suomessa ja muodostaa
nykypäiviin ulottuvan jatkumon.
Modernisaation määrittelyn lähtökohtana ovat ne nykytutkimuksen näkemykset, joissa on eri tavoin viitattu moderniin eli 1600-luvun lopulla käynnistyneeseen
kulttuuriseen murrosprosessiin. Sen myötä muotoutuivat ne yhteiskunnallisen elämän ja organisaation mallit, jotka sittemmin tulivat vaikutukseltaan enemmän ja
vähemmän maailmanlaajuisiksi. (Giddens 1991a, 14–15; 1991b, 15; Karkama
1994, 10.) Tämä näkökulma merkitsee modernin tutkimista kontekstuaaliselle
otteelle ominaisella historiallisella näkökulmalla, joka korostaa muutosta ja (dialektista) kehitystä. Historiallisella näkökulmalla on mahdollista luoda perspektiiviä niihin uusiin ajattelun, kokemisen ja tulkinnan tapoihin, joita modernisaatio on
eri aikoina edellyttänyt. (vrt. Rojola 1995, 10.)
Modernisaation ymmärrän Fredric Jamesoniin (1991), Scott Lashiin (1994) ja
Pertti Karkamaan (1994; 1997) tukeutuen 1600-luvulla alkaneeksi ja nykyisyyteen
jatkuneeksi epäyhtenäiseksi traditioksi, jonka eri vaiheita on kuvattu modernin
(modernismin) ja postmodernin (postmodernismin) käsitteillä. Vaikka traditio on
tässä yhteydessä hieman ongelmallinen käsite, tukeudun siihen sillä perusteella,
että moderni(smi)lle ja postmoderni(smi)lle ovat ominaisia tietyt tietoteoreettiset
samankaltaisuudet (esim. Karkama 1994, 298). Tähän liittyen olen Jamesonilta
omaksunut soveltaen kulttuurisen dominantin (cultural dominant) käsitteen, jolla
viittaan modernin ja postmodernin vallitsevaan asemaan modernisaatioprosessissa
(vrt. Jameson 1991, 46–48).
Jamesonin mukaan kulttuurisen dominantin -näkökulma edellyttää historiallista otetta, sillä modernia ja postmodernia ei ole mielekästä tarkastella vain tyylillisinä ilmiöinä. Postmodernismin kulttuurisessa dominanttiudessa ovat nykyoloissa keskeisiä ne ulottuvuudet, jotka jäsentävät sitä myöhäiskapitalismin loogisena perustana. Jameson katsoo, että myöhäiskapitalismille leimallinen postmodernismi on kulttuurinen dominantti, joka määrittää globaalilla tasolla teollisesta
vallankumouksesta alkaneen modernisaation viimeistä monikansallista vaihetta.
(Jameson 1991, 45–49.)
Työssäni sovellan edellä esitettyä siten, että en perusta analyysiani Jamesonin
korostamiin taloudellisiin ulottuvuuksiin. Niiden sijaan ymmärrän modernisaatiota
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suuntaavan kulttuurisen dominantin muodostuvan niistä teoreettisista perusteista,
jotka määrittävät (länsimaisen) kulttuurin kokonaisuutta eli tiedettä, taloutta ja taidetta ja jotka viime kädessä pohjaavat tieteen aatehistorian aristoteelisen ja (platonilais-)galileisen pääperinteen keskeisiin premisseihin (von Wright 1970). Perinteiden varaan rakentuva näkökulma on tärkeä työlleni myös siitä syystä, että kulttuurien välinen kiista kärjistyi 1960-luvulla, kun englantilainen tutkija ja tiedepolitikko Charles Snow käynnisti keskustelun niin kutsutusta kahden kulttuurin ongelmasta. Keskustelussa muodostivat vastakohta-asetelman kulttuurisen dominantin
asemassa ollut moderni luonnontiede ja sitä haastanut humanistinen (ihmis)tiede,
joka pohjasi aristoteeliseen dialektiikkaan. (Wilenius 1978a, 59–62.)
Tarkasti ottaen kahden kulttuurin ongelma ei koskenut vain 1960-lukua, vaan
kiistan taustalla oli pitkä tieteellinen kehityskulku. Sen lähtökohtana voi viime
kädessä pitää 1600-luvun lopulla tapahtunutta murrosta, jonka seurauksena Platonin dualistisiin ideoihin pohjannut galileinen luonnontiede syrjäytti mytologisoituneen aristotelisen tieteenteorian ja sai modernisaatioprosessissa kulttuurisen dominantin aseman. Uuden luonnontieteen haastajaksi ilmaantui 1800-luvulta alkaen
keskiajan lopun lamaannuksesta toipunut aristotelinen traditio, jonka edustajia
ovat olleet Aristoteles, Tuomas Akvinolainen, Francisco de Suarez, Jean-Jacques
Rousseau, Friedrich Hegel, Karl Marx ja myöhemmistä muun muassa Charles
Taylor, Elisabet Anscombe sekä Peter Winch. (Wilenius 1975, 7; 123–124.) Aristotelisen tradition uusi nousu alkoi Friedrich Hegelin (1796–1892) dialektisesta
tieteen- ja taiteenfilosofiasta.
Keskustelu voimistui 1960-luvulla, kun Charles Snow vaati humanisteilta parempaa luonnontieteiden osaamista. Aristotelis-humanistisen tradition vasta-argumentti nosti esiin sen, että modernin galileisen luonnontieteen ajatusmuodot olivat
perustanaan olevan metodologisen monismin ihanteen avulla päässeet liian hallitsevaan asemaan myös ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Tämä kiistely oli omalta osaltaan kärjistämässä sitä representaation kriisin ulottuvuutta, jota kutsuttiin positivismikiistaksi. (Hintikka 1967; Wilenius 1975; 1978, 59–62.) Nämä kysymykset
nousevat Lahtelalla esiin paitsi Se-romaanissa (1966) myös myöhäistuotantoa
edustavassa Sirkuksessa (1978) sekä erityisesti 1970-luvun alun pamfleteissa Uuteen ihmiskuvaan (1971) ja Katso ihmistä (1972).
Kahden kulttuurin ristiriita ei 1960-luvun Suomessa ollut ainoa merkittävä
konteksti, mutta se oli keskeinen yleisnäkökulma, johon modernisaation eriyttämillä elämän eri alueilla käydyt keskustelut enemmän tai vähemmän palautuivat.
Merkittävinä vedenjakajina olivat elämänfilosofiat, joista Lahtelan tekstien tulkinnassa on otettava huomioon muotikonteksti freudilaisuus, ja jo 1950-luvulla voi-
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missaan ollut nietzscheläisyys. Freudilaisuuteen, tarkasti ottaen sen Frankfurtin
koulukunnassa syntyneeseen aristotelis-marxilaisiin suuntaukseen Lahtela tutustui
heti 1960-luvun alussa kääntäessään Erich Frommin Vaarallinen vapaus -teoksen
(1962). Friedrich Nietzschen teoksiin kirjailija perehtyi 1960-luvun puolivälin tienoilla. Nietzschen filosofiassa on voimakasta aristoteelisen metafysiikan kritiikkiä, jota Lahtelan tuotannossa esiintyy Se-romaanista alkaen.
Suomessa 1960-luvulla kärjistynyt tieteen aatehistorian kahden päätradition
välinen kiista oli yksi osatekijä silloisessa representaation kriisissä, jota nuoren
polven kapinan osalta voidaan nimittää paitsi 60-lukulaisuudeksi myös sukupolvikapinaksi (vrt. Tuominen 1991; Karkama 1997, 218–221; Niemi 1999). Vallinneet
totuudet ja katsomukset sekä niiden representaatiot eivät enää riittäneet nuorille
intellektuelleille, jotka halusivat paitsi kyseenalaistaa myös esittää ne uudella
tavalla siten, että tuloksena oli uusi käsitys todellisuudesta.
Representaation käsitteellä tarkoitetaankin paitsi jonkin asiaintilan myös laajasti ottaen todellisuuden uudelleen esittämistä, re-presentaatiota. Asiaintiloja koskevien käsitysten perustana ovat kielelliset sopimukset, representaatiot, joilla niitä
koskevia todellisuuden tasoja kuvataan. Representaatioita käytetään, kunnes ne
eivät vastaa todellisuudesta muodostunutta (uutta) käsitystä. Tällöin syntyy representaation kriisi. (Rojola 1995, 7–9.) Yleistäen voidaan todeta, että 1960-luvulla
kyseenalaistui kaikki, jopa representaation välineet – mediat. Television, kopiokoneen ynnä muiden teknisten välineiden ilmaantuminen myllersi maailmaa niin,
että perinteisten kirjallisten esittämistapojen (esim. realismin) lisäksi kyseenalaistui itse kirjallisuuskin. (ks. Niemi 1999, 161.) Kirjallisuutta ja erityisesti
1960-luvulla kuolemaan tuomittua romaania Lahtela kommentoi Jumala pullossa
-esikoisesta ja Se-romaanista alkaen läpi tuotantonsa.
Kuten todettu, muodostavat representaation kriisiin liittyvät tarkastelut työni
punaisen langan. Niitä jäsentävänä näkökulmana on edellä esitetyllä tavalla tieteen
kahden perinteen näkökulma. Kirjallisuuden suhteen kahteen perinteeseen viittaaminen on perusteltua siksi, että myös kirjalliset konventiot pohjaavat viime kädessä niihin. Tästä on esimerkkinä Suomessa 1950-luvulla vallitsevaksi noussut kansallinen modernismi, jonka edustajat omaksuivat sotien jälkeen tieteellisiksi malleikseen analyyttiseen filosofiaan pohjanneen modernin luonnontieteen empiirisiä
ihanteita. Niiden avulla pyrittiin silloisessa representaation kriisissä irtautumaan
liian saksalaishenkisiksi koetuista hegeliläisistä (aristotelisista) ajattelutavoista.
(vrt. Hökkä 1999, 72–73.)
Käsillä olevassa tutkimuksessa representaation käsite on tärkeä sikälikin, että
se on problemaattinen sekä yltiötekstuaalisille suuntauksille että osittain myös
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kontekstuaaliselle tutkimukselle. Kaiken kaikkiaan representaatio on kuitenkin
hedelmällinen etsittäessä välittävää kantaa tekstuaalisuus-todellisuus -oppositioon.
Tässä suhteessa tutkimustani on ensiksikin suunnannut Liisa Saariluoman näkemys, jonka mukaan representaationäkökulmaan kielteisesti suhtautuvassa tekstuaalisessa kirjallisuudentutkimuksessa on pikemminkin kyse perinteisen cartesiolaisen subjektikäsityksen kyseenalaistamisesta ja uudenlaisen määrittely-yrityksistä kuin tekstin subjektin totaalisesta eliminoimisesta. (Saariluoma 1992, 42, 44.)
Toisekseen kontekstuaalisen tutkimuksen kannalta representaatio on ongelmallinen, jos sen välityksellä pyritään ilman evidenssiä totaalisesti kieltämään
ulkoista maailmaa koskevat referentit ja niitä ilmaisevan (fiktiivisen) subjektin
uskottavuus. Toisaalta representaatiolle ominaisen (fiktiivisen) uudelleen esittämisen huomioimisella on mahdollista problematisoida ulkoiseen todellisuuteen viittaavien referenttien ylitulkintoja. Kaikissa tapauksissa päästään parhaaseen tulokseen siten, että representaatio ymmärretään sekä historiallisesti että kulttuurisesti
avoimeksi ja muuttuvaksi käsitteeksi. (vrt. Karkama 1997, 217–218.)
Representaatiolla voi siis katsoa olevan keskeinen asema sekä ulkoisen maailman että kirjallisuuden omalakisen fiktiivisen todellisuuden tulkinnoissa. Sean
Burkea mukaillen lähden siitä, että mikään representaatio ei voi olla täydellinen,
koska elämää ei voi kopioida kirjan sivuille. Niinpä Sen kaltaisen autobiografian
luennassa on otettava huomioon uudelleen esittämisen epäsuoruus ja epätäydellisyys, joka johtuu tehtävän mahdottomuudesta ja materiaalin fiktiivisyydestä. (vrt.
Burke 2006b, 40–42.) Representaation avulla voidaan huomioida Se-romaanille
ominainen fiktiivinen välittyneisyys ja todellisuussuhteen epäsuoruus, jotka johtuvat käsiteltävien asioiden uudelleen esittämisestä. Temaattisesti painottuneessa
työssäni kiinnitän päähuomion Sen enemmän ja vähemmän fiktiivisten kuvausten
tulkinnoissa niihin referentteihin, joissa tulevat esille kirjailijan oman elämän ja
modernisoituvan maailman (todellisuuden) uudelleen esitettyjen muotojen sisältämät käsitykset intentiot ja sitoumukset. (vrt. Ojajärvi 2006, 35–36.)
Tutkimukseni keskeisistä käsitteistä on edellä määritelty konteksti/kontekstuaalisuus, modernisaatio, individuaatio, sitoumus ja representaatio(n kriisi). Jonkin
verran on tarkasteltu myös niiden välisiä suhteita. Modernisaation ja siitä johtuneen representaation kriisin seurauksena monien nuorten taiteilijoiden individuaatio oli radikaalia itsensä etsimistä. Individuaatiolla puolestaan on yhteisiä piirteitä
kontekstuaalisen otteen kanssa: molemmat voidaan dialogisuuden näkökulmasta
nähdä yksilölliseksi pohdinnaksi, jonka tuloksia ovat esimerkiksi intentiot ja sitoumukset.
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Edellä mainitut käsitteet ovat kuitenkin yleisluontoisia siinä mielessä, että niihin tukeutuen voidaan tutkia periaatteessa mitä tahansa modernisaation aikakautta.
Tässä mielessä käsitteiden välisistä suhteista ei toistaiseksi ole hahmottunut tutkimukseni pääkohteena olevan 1960-luvun alkupuolen tarkasteluja ohjaavaa järjestelmää, vaan esiin on noussut pikemminkin yksittäisiä tai ketjumaisia käsitteiden
välisiä yhteyksiä. Spesifimpää näkökulmaa hahmottaessani olen päätynyt siihen,
että avantgarde oli paitsi Suomessa myös monessa muussa maassa tärkeä
1960-luvun alkupuolen ihanne, joka suuntasi nuorten taiteilijoiden toimintaa ja
jonka avulla tutkimukseni keskeisten käsitteiden väliset suhteet on mahdollista
nähdä tarkasteluja ohjaavana käsitejärjestelmänä.
Yleistäen voi todeta, että 1960-luvun alun nuoren polven esiinmarssia leimasi
avantgardistinen liikehdintä. Vaikka avantgardistisen kirjallisuuden ja siihen liittyvän kokeellisuuden määrittely on haastava tehtävä, on tutkijoilla yhteinen käsitys
siitä, että avantgarde on kaikissa taiteissa voimistunut aina silloin, kun modernisaatiossa on ollut merkittävä murros käynnissä. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
Euroopan kirjallisuudessa ja taiteessa avantgardismi näkyi ennen kokemattomana
kyseenalaistamisen ja kokeilemisen haluna. Kirjailijat etsivät vaihtoehtoja modernisaation myötä arvonsa menettäneelle vanhalle taiteelle. Teollistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa uudelleen arvioinnin kohteeksi joutuivat kirjallisuuden
keskeiset kysymykset teosten olemisen tapaa ja kirjailijan asemaa myöten. Uusina
ratkaisuina nousivat esiin historialliset avantgardesuuntaukset futurismi, dada ja
surrealismi. (Veivo & Katajamäki 2007, 11.)
Suomen tilanne muistutti 1960-luvun alussa monessa suhteessa edellä esitettyä. Modernisaatio pääsi kunnolla vauhtiin, ja syntyneessä representaation kriisissä etsittiin uusia taiteen muotoja. Individuaatioon liittyvän minuuden ja oman toimintansa ehtojen ja sitoumustensa etsinnän yhtenä ulottuvuutena sanataiteen piirissä toimineet nuoret avantgardistit nostivat esiin muun muassa kirjailijan aseman. Niin ikään kirjallisen teoksen autonomia kyseenalaistui nuorten kirjailijoiden
suosimien kulttuuristen kontekstien paineissa. Avantgardistisina ratkaisuina nuoret
suosivat dadaistisia ja surrealistisia kokeiluja. (Karkama 1997; 1994, 259; Hosiaisluoma 1999, 255–256; Haapala 2007.) Avantgarde kuvaa hyvin 1960-luvun alun
nuoren kirjailijapolven asennoitumista, sillä käsite tarkoitti alun perin sotilaskielessä ”etujoukkoa”. Myöhemmin taiteessa ja kirjallisuudessa käytetty avant-garde
tarkoitti edelläkulkijoita, ”jotka olisivat ensimmäisinä myös yhteiskunnallisen
edistyksen rintamassa.” (Veivo & Katajamäki 2007, 14.)
Avantgardismin osatekijänä kiinnitän huomiota kokeellisuuteen, jonka määrittelen innovatiivisuudeksi ja radikaaliksi poikkeamiseksi valtavirrasta. Kaiken

36

kaikkiaan ymmärrän 1960-luvun alkupuolen kirjallisen modernisaation dynaamisen ytimen avantgardistiseksi kokeilevaksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena oli
kielen ja kirjallisuuden representaation keinojen tematisoiminen ja tutkiminen.
(vrt. Veivo & Katajamäki 2007, 12–13.) Niinpä avantgarden käsite kulkee tutkimuksessani samanlaisena punaisena lankana kuin representaatio(n kriisi).
Arvioidessaan 1960-luvun alun avantgardistisia teoksia mainitsee Yrjö Hosiaisluoma (1999, 255–256) Se-romaanin yhdeksi postmodernismin hengessä kirjoitetuksi kollaasiteokseksi, joka on rakennettu (vale)dokumenteista. Oletukseni
mukaan Se ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kollaasiromaani. Kun esimerkiksi Vesa
Haapalan (2007, 290) määritelmän mukaan ”[k]irjallisen kollaasin tunnusmerkkinä on lainatuksi tekstiksi tunnistettava sitaattimateriaali, joka hallitsee teosta”, on
Lahtelan alkutuotannossa tällaiseen kollaasille ominaiseen ulkoisten lähteiden
siteeraamiseen perustuva fragmentaarisuus leimallista pikemminkin Jumala pullossa -esikoiselle (1964). Tämän Haapala ja Hosiaisluomakin toteavat.
Haapalan (mt., 290–291) määrittelystä näkemykseni poikkeaa puolestaan siinä, että kun hänen mukaansa kollaasille ominaista materiaalia ovat myös päiväkirjat ja julkaisemattomat omaelämäkerralliset tekstit, pidän niitä Volker Hagen
(1984, 76–78) näkemykseen tukeutuen montaasille ominaisina. Hänen mukaansa
montaasiteoksessa ei tarvitse olla toisiin teksteihin viittaavia vieraita dokumentteja, vaan sen katkelmallisuus voi perustua esimerkiksi kirjailijan itsensä tuottamien enemmän tai vähemmän autobiografisten tekstien sommitelmiin. Tällaisista
aineksista Lahtelalla koostuvat etenkin romaanit Se (1966) ja Yksinäinen mies
(1976). Niissä montaasimaisia katkelmia on sommiteltu pääosin kirjailijan laatimista päiväkirjoista ja muista omaelämäkerrallisista aineksista, jotka joissakin
arvioissa on noteerattu kollaasimateriaaleina (Tarkka 1980a ja b; Koskela 1990,
191; Karkama 1994, 242–243; 260–261). Hypoteesini mukaan Se sisältää joitakin
kollaasikatkelmia, jotka kuitenkin ovat montaasipainotteisessa teoksessa poikkeuksia.
Työni on temaattisesti painottunut, mistä johtuen en luennassani varsinaisesti
tukeudu montaasin enkä etenkään kollaasin käsitteeseen. Kollaasin välttelemisellä
pyrin problematisoimaan jo mainittuja arvioita, joissa Se-romaani on yksioikoisesti tulkittu kollaasiromaaniksi. Sen rakenteen käsittelyissä tukeudun kollaasin ja
montaasin sijasta katkelmallisuuteen. Katkelmallisuus (fragmentaarisuus) on
yleisluontoinen käsite, joka antaa mahdollisuuden tulkita teoksen epäjatkuvaa
muotoa montaasipainotteisena ja jolla voi myös tarvittaessa nostaa esille vähälukuisemmat kollaasipiirteet. Katkelmallisuuden avulla on mahdollista analysoida
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myös autobiografisuutta, joka epäjatkuvaan esittämiseen perustuvana on Sen
rakenteen toinen tarkastelemani ominaispiirre.
Katkelmallisuuden ymmärrän Sen rakennetta leimaavaksi piirteeksi.
Se-romaani ei ole helposti lähestyttävä, ja ensimmäisellä lukukerralla teos voi vaikuttaa vain irrallisilta tuntuvien fragmentaaristen kuvausten luettelolta. Tällöin
katkelmallisuuskin voi näyttäytyä pelkkänä ulkoisen muodon ilmentymänä. Hypoteesini kuitenkin on, että lähemmässä tarkastelussa katkelmallisuus osoittautuu
paitsi Sen rakenteen keskeiseksi ominaispiirteeksi myös kirjalliseksi välineeksi,
josta teoksen moniulotteiset temaattiset merkitykset kumpuavat. Katkelmallisuuteen liittyvät ominaisuudet ovat esimerkkejä kirjallisen teoksen rakenteellisista
piirteistä ja ratkaisuista, jotka eivät ole pelkkiä formaalisia rakenneominaisuuksia.
Sitä vastoin voi yllä kuvatussa mielessa lähteä siitä, että katkelmallisuus myös
tuottaa temaattisia merkityksi eli se ”puhuu”. (vrt. Rojola 1995, 50.) Tästä lähtökohdasta kiinnittyy pääasiallinen kiinnostukseni niihin Sen keskeisten rakennepiirteiden – montaasimaisuus, kollaasimaisuus, autobiografisuus – tuottamiin temaattisiin merkityksiin, jotka liittyvät 1960-luvun muutosproblematiikkaan.
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2

Sen synty 1960-luvusta

2.1

Se ja 1960-luvun eetos

Viime aikoina on ilmestynyt 1960-lukua käsitteleviä kirjoituksia, joissa on eri
tavoin käsitelty vuosikymmenelle leimallista melskeistä liikehdintää (Koskela
1990, 190–191; Tuominen 1991; Karkama 1997; Hosiaisluoma 1999, 255–256;
Niemi 1999, 158–171; Turunen 1999, 187–198). Samaa aihepiiriä on laajemmin
selvittänyt Marja Tuominen (1991) sukupolvikiistojen näkökulmasta. Kirjallisuuden tutkimuksessa tätä aihepiiriä – kuten ei 1960-lukua ylipäänsäkään – ole toistaiseksi kovin laajasti analysoitu.
Johdannossa esillä ollut Bo Ahlforsin ja Arvo Salon 60-luku yritti muodostaa
kapinoivasta aikakaudesta kokonaiskuvaa heti keväällä 1970. Teoksessa
1960-lukua ihannoidaan aikakautena, jolloin ilmapiiri vapautui monessa suhteessa: ”Vasta kuusikymmenluku osasi tavoitella vapautta. Viisikymmenluku
tavoitteli vapauden illuusiota. - - kuusikymmenluku edisti ja jopa toteutti sallivuuden, suvaitsevaisuuden, erilaisuuksien tunnustamisen oppeja ainakin enemmän
kuin mikään aikaisempi vuosikymmen - -”. (Ahlfors & Salo 1970, 14–15.)
Ahlforsin ja Salon vuoden 1970 eduskuntavaalien alla julkaisemassa pamfletissa on havaittavissa se into, jonka kantamana sotien jälkeen syntyneet sukupolvet
uskoivat sinisilmäisestikin vanhan polven vallasta vapautumisen mahdollisuuksiin. Myöhemmissä arvioissa on realistisemmin tuotu esiin aikakauden abstraktisuutta. Pekka Lounela kommentoi ironisen kriittisesti Ahlforsin ja Salon näkemyksiä Rautainen nuoruus -teoksessaan ja toteaa, että ehkä vapauskin oli
1960-luvulla virvatulimaista sarastusta:
Mitä 60-luku sitten olikin, se meni 50-luvun tietä ja jätti 70-luvun silmissä
kepeät jäljet. Oliko se olennaisesti yhteiskunnallisempi kuin mailleen painunut
vuosikymmen? Jospa kumminkin oli sekä että. - - Itsekritiikin ajan koitettua
on maalattu mustaksi se vilkkaus, valoisuus, vallattomuus ja toiveikkuus, joka
teki 60-luvusta kaikesta huolimatta vapauden sarastuksen vuosikymmenen.
(Lounela 1976, 213 ja 288.)
Juhani Niemen mukaan 1960-luvun mytologiaa kohtaan esiintyi vastakritiikkiä
erityisesti vasemmiston taistolaissiivellä jo 1970-luvun alussa, ”mutta kantavampana uudelleenarviointi on lähtenyt liikkeelle 1980-luvulla”. Omana esimerkkinään aikakauden mytologiasta Niemi nostaa esiin vuonna 1968 suurta kohua herättäneen Vanhan ylioppilastalon valtauksen, joka hänen mielestään oli vapautu-
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mispyrkimyksenä enemmänkin metaforista vanhan [vallan] valtaamista kuin
todellista vallankumouksellista toimintaa. (Niemi 1999, 158–160.)
Kutka-vuosikirjan (1986) jälkiviisaus edustaa tietynlaista 1960-luvun parodiointia, jota monin paikoin sarjakuvamainen esittäminen alleviivaa (vrt. Niemi
1999, 158). Markku Eskelisen ja Jyrki Lehtolan Jälkisanat (1987) on ankarampi.
Pamfletti kumoaa jälkistrukturalistiseen dekonstruktioon tukeutuen 1960-luvulla
muodissa olleen tiedostamisen, joka kohteina olivat tekijän sitoumukset ja todellisuuden rakenteet: ”Tekstimme viittaavat alituisesti toisiinsa ja muihin teksteihin,
joita emme useimmiten ole yksilöineet. - - Aina kirjoittaessamme lähtökohdistamme ja intentioistamme valehtelemme varmasti. Olemme hyödyntäneet dekonstruktiota ja skitsoanalyysiä. Totta.” (Eskelinen & Lehtola 1987, 5; vrt. Niemi 1999,
158–160.)
Pekka Kejonen puolestaan toteaa, että 1960-luvulla muodissa ollut vapauden
tavoittelu oli näennäistä. Kejosen mukaan vain harvoissa vuosikymmenen pyrinnöissä vapaus oli näkyvissä aitona. Kejonen pitää 1960-lukua pikemminkin irtioton vuosikymmenenä, jonka aikana vapauden vuosikymmenen kakarat irtaantuivat
vanhemman polven ihanteista ja omaksuivat toisia arvoja, joita pian ”oli kuin
Medusalla tukkaa”. Kaikesta hälinästä huolimatta nuori polvi oli ”yhtä sidoksissa
aikaansa ja sen arvoihin kuin vanhemmat omiinsa”. (Kejonen 1997, 97.)
Syntyneelle representaation kriisille oli ominaista, että eri alojen nuoret taiteilijat pyrkivät ottamaan niskalenkin vanhan polven aikaansaamista yhtenäiskulttuurin konventioista. Karkeasti ottaen 1960-luku jakautui kahteen vaiheeseen siten,
että alkupuolelle oli leimallista individualististen arvojen suuntaama taiteellinen
avantgardismi ja loppupuolelle puoluepoliittinen kollektivismi. (Arrakoski 2001;
Karkama 1994, 259.) Kollektivismi perustui eräänlaiseen sanattomaan sopimukseen, jonka myötä vapauduttiin toimimaan. Vaikka loppusaldo ei ollutkaan kummoinen, ei 1960-luvulla enää kysytty mitä saa sanoa ja tehdä, vaan ”silloin ruvettiin sanomaan ja tekemään”. (Lounela 1976, 266.)
Tarkasti ottaen on todettava, että vaikka kollektivismista oli joitakin merkkejä
havaittavissa jo 1960-luvun alkupuolella, oli individualismi kuitenkin vallitseva
virtaus. Kun Niemi (1999, 160) toteaa koko aikakaudesta, että ”vuosikymmenen
kulttuurivallankumousta voi kuvata yksilön voitoksi yhteiskunnasta”, kuvaa tämä
erityisen hyvin ilmapiiriä 1960-luvun alkupuolella, jolloin individualistisesti
orientoituneiden nuorten kirjailijoiden ja taiteilijoiden muodostama kollektiivi etsi
uutta omaehtoisesti ja yhdessä.
Pertti Karkaman mukaan useita 1960-luvun alussa debytoineita nuoria kirjailijoita – Lahtela mukaan lukien – yhdisti yksilöllis-eettinen sitoutuminen: ”Sitoutu-
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minen ei varsinkaan ajanjakson alkupuolella ollut puoluepoliittista vaan pikemminkin eettistä ja koski siksi pääosin yksilöiden sosiaalisia suhteita.” (Karkama
1994, 242; vrt. 1997, 220.) Tässä ymmärrän 1960-luvun alkupuolen eettisen sitoutumisen viime kädessä individualismiin pohjaavaksi asennoitumiseksi, jota käsittelen sekä käsillä olevassa luvussa että työni loppupuolella.
Lähtökohtani on, että kirjallisuuden tutkimuksessa ei eettisen asennoitumisen
perustana olevia sitoumuksia ole perinteisesti paljonkaan analysoitu. Esimerkkinä
tällaisesta asennoitumisesta on E.D. Hirsch, joka kieltää kirjallisuuden tutkimuksen ei-toivottuina ääripäinä sekä Heideggerin hermeneutiikkaan pohjaavat metafyysiset tulkinnat että luonnontieteisiin pohjaavat neutraalit tulkinnat. Hirschin
mukaan on syytä hylätä perusteettomat yritykset johtaa kirjallisuuden analyysiin
arvoja ja päämääriä ja lisäksi pitäisi myöntää, että tutkimuksen perustaksi ei jää
muuta kuin eettinen vakaumus: ”[I]n order to make decisions about the goals of
interpretation - - [w]e have to enter the realm of ethics.” (Hirsch 1976, 194–209;
203.) Hirschin näkemys sopii kuvaamaan tilannetta Suomessa 1950–60-luvuilla,
jolloin kansallisen modernismin valtakaudella eivät kirjallisuuden autonomiaa
korostaneet kirjailijat ja tutkijat olleet kiinnostuneita suosimansa eettisen sitoutumisen perusteista, vaan ottivat ne annettuina.
Se-romaanissa on runsaasti minuuden ja sosiaalisten suhteiden kuvauksia, joiden voi tulkita perustuvan eettiseen sitoutumiseen (vrt. Karkama 1994, 268–271;
Wilhelmsson 1999, VIII). Toisaalta on todettava, että Markku Lahtela ei olisi yksilöistymisessään ollut oma itsensä, jos hän olisi omaksunut ajankohdan eettisen
ilmapiirin kritiikittömästi. Putte Wilhelmssonin mukaan Lahtelasta kehittyi yksi
60-lukulaisuuden avainhahmoista, ”joka kaiken lisäksi onnistui välttymään oman
radikalisminsa lokeroitumiselta ja dogmatisoinnilta. Proosaansa hän yhdisti sekä
kirjailijan eettisen sitoutuneisuuden että kirjoittamisen luonnetta koskevan pohdinnan.” (Wilhelmsson 1999, VIII.)
Jo Sen pintapuolinen tarkastelu paljastaa, että yhtäältä teos on kiinni ajassaan:
teos sisältää 1960-luvun nuoren polven eettiseen sitoutumiseen pohjaavaa vapauden tavoittelua, ja siihen liittyviä rajuja hyökkäyksiä vanhan polven ei-suvaitsevia
asenteita kohtaan (esim. SE 5–8; 14–15; 55–694; 78–82; 88–93; 121). Toisaalta
lähempi tarkastelu paljastaa, että teokselle leimallinen omaehtoinen kysymysten
asettaminen (vrt. Koskela 1990, 190), sanalla sanoen individuaatio, näkyy muun
muassa siinä, että kertoja ei hyväksy aikakauden eettistä muotiorientaatiota sellai4. Näillä sivuilla on Sen monessa mielessä tärkeä (12.) luku. Luvun järjestysnumero on edellä suluissa
siksi, että Sen lukuja ei ole numeroitu. Käsittelyihin olen merkinnyt suluissa olevat lukujen numeroinnit
lukijan auttamiseksi.
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senaan. Päinvastoin Se-romaanista löytyy eettisen sitoutumisen voimakasta kritiikkiä erityisesti (17.) luvusta, joka samalla on yksi teoksen harvoista vieraisiin lähteisiin viittaavista kollaasimaisista kokonaisuuksista.
Luvussa on useita intertekstuaalisia viittauksia Peter Weissin romaaneihin.
Lahtelan alter ego esittää Weissia kohtaan voimakasta kritiikkiä, jonka kärki kohdistuu eettisen sitoutumisen äärimuotoon – länsimaisen taiteen piirissä syntyneeseen sisäänpäin kääntymiseen. Tuohtunut kriitikko toruu Weissia siitä, että tämä
keskittyi sotien aikana vain oman itsensä ympärillä pyörimiseen:
’Ponnistelin löytääkseni ilmaisun omalle olemassaololleni enkä tältä vaivannäöltä ehtinyt huomata mitään muuta’, Peter Weiss sanoo omaelämäkerrallisessa kirjassaan Abschied von den Eltern. Tässä on ilmaistu perinteellinen
sisäänpäinkääntyneen länsimaisen taiteilijan asenne. Kun Saksassa toteutettiin
juutalaiskysymyksen loppuratkaisua ja maailmassa käytiin toista totaalista
sotaa, niin puolijuutalainen Peter Weiss oli puolueettomassa Ruotsissa. Hän
maalasi ja kirjoitti etsien ilmaisua omalle olemassaololleen, samaan aikaan
kun Eurooppa repeytyi rikki ja vuosituhantinen kristillinen kasvatus paljasti
tehottomuutensa ja kyvyttömyytensä tai suoranaiset seurauksensa. (SE 78.)
Lahtelan alter egon Weiss-kritiikki antaa aiheen viitata Peter Bürgeriin, jonka
mukaan länsimaisen taiteen estetisoituminen tapahtui 1800-luvun jälkimmäisellä
puoliskolla. 1900-luvun alkuun mennessä länsimaissa institutionalisoitui ajatus
intressittömästä taiteesta, joka perustui Kantin ja Schillerin estetistisille ihanteille.
Silloin se ”[e]rillläänolo elämänkäytännöstä, mikä on aina muodostanut länsimaisen porvarillisen yhteiskunnan taiteen institutionaalisen statuksen, tuli taideteosten
ainoaksi sisällöksi.” Avantgardismin Bürger näki vastareaktiona porvarillisen
yhteiskunnan elämästä vieraantunutta estetististä taidetta kohtaan. (Bürger 1984,
26–27; 53.) Lahtelan alter egon ärtymyksessä on avantgardistista asennetta hänen
kritisoidessaan sitä, että Weiss on fiksaantunut länsimaisen taiteilijan sisäänpäin
kääntyneeseen estetismiin.
Lahtelan alter egonsa välityksellä esittämä Weiss-kritiikki paljastaa, että
hänen avantgardismissaan on samanhenkinen eettinen asenne, joka oli ominaista
1960-luvun kulttuurisesti orientoituneille ja poliittisesti eri taustoja omanneille
nuorille (sana)taiteilijoille (vrt. Karkama 1994, 242). 1960-luvun sitoutumista
korostaneen ilmapiirin (Turunen 1992, 191; Karkama 1994, 242) mukainen vaatimus on, että Peter Weiss ei olisi saanut jäädä sitoutumattomaksi sota-ajan traagisissa tapahtumissa:
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Maratin murhaa kuvaavassa näytelmässään Peter Weiss palaa epäsuorasti de
Saden ja Maratin kautta tähän sitoutumisen ja sitoutumattomuuden melkein
näennäiseen ongelmaan. Omaelämäkerrallisissa teoksissaan hän yrittää käydä
niihin kiinni suoraan, ja vain voimakkaasti hallittu tyyli estää nämä suorat
käsittelyt muuttumasta hätäiseksi oman asenteen puolusteluksi. Maratissa
tämä sivullisen teoretisointi ja teoretisointia palvelevat henkilöt ovat tyhjää
puhetta ja näytelmän elättäjä on sen rakenne ja hullujenhuone. Mistä tämä
käsite sivullinen? Ja mistä sivullisten huono omatunto, joka vie heiltä mielenrauhan? (SE 80.)
Kritiikkiä ei nähdäkseni ole mielekästä tulkita pelkäksi yksittäisen kirjailijan toiminnan arvostelemiseksi. Pikemminkin Weiss on esimerkki kirjailijasta, joka kritiikin esittäjän mielestä on omaksunut sanataiteensa perustaksi liian yksipuolisesti
sisäänpäin kääntymisen. Samalla Lahtelan alter ego antaa ymmärtää, että on
omasta mielestään paremmin maailmassa kiinni kuin Peter Weiss, joka kirjoitti
maailmansodan aikaisena maanpakolaisena vain sitoutumattomaan asenteeseen
pohjaavia esteettisiä teoksia. Ajatuksena on, että Weissin kaltaiset sitoutumattomat
luopiot pahensivat passiivisuudellaan niitä ongelmia, joita sota aiheutti. Weissin
olisi pitänyt kritisoida esimerkiksi kristillistä kasvatusta, joka lahtelalaisen eetoksen mukaan saattoi olla jopa sodan tärkein syy (ks. ed. sitaatti ”Ponnistelin löytääkseni…” ja SE 78).
Kriittiset Weiss-kommentit osoittavat, että Lahtela on omaksunut 1960-luvun
avantgardistisen kirjailijakäsityksen kantaaottavan ihanteen, jonka mukaan kirjailijan piti kirjalliseen dialogiin osallistuessaan kyseenalaistaa olemassa olevia asiaintiloja perinteisen taiteen konventioista poikkeavalla tavalla (vrt. Turunen 1999,
191). Käsittelyssä olevassa Sen luvussa vallan kyseenalaistaminen tulee näkyviin
esimerkiksi nationalismia koskevassa kysymyksessä, jonka suhteen Weissin ja
Lahtelan käsitykset ovat erilaisia. Yhteiskunnallisia kannanottoja vaativa Lahtelan
alter ego siteeraa Weissia kriittisessä mielessä sen vuoksi, että sotaa paennut kirjailija on halunnut puolustaa vain omaa pakoaan, omaa arkamaisuuttaan sekä haluaan
olla kuulumatta mihinkään kansaan, ihanteeseen, kaupunkiin tai kieleen ja nähnyt
voimakseen vain sen, että oli kaikesta irti. (SE 80–81.)
Alter egolla on esimerkkinään myös toisen maailmansodan aikainen hyönteistutkija, joka vuonna 1938 pakeni Itävallasta Sveitsiin, vuonna 1939 Sveitsistä
Englantiin, 1941 Englannista Yhdysvaltoihin – aina ”etsimään rauhallista paikkaa,
jossa voisi tutkia koppakuoriaisiaan” (SE 78–79). Weiss, joka perusteli sodanaikaista toimintaansa vain sillä motiivilla, että hän ei halunnut kuulua mihinkään
kansaan ja näki voimakseen sen, että oli irti, on Lahtelan alter egon mukaan toimi-

43

nut hyönteistutkijan logiikan mukaisesti (SE 81). Mannheimilainen vapaasti leijuvan intellektuellin esteettis-eettinen asennoituminen saa alter egolta tuomion:
Minusta tuntui, että kun maailmassa oli niin suuri tuho, ei kenelläkään ollut
oikeutta jatkaa sivullisia toimiaan vaan jokaisen olisi pitänyt mennä mukaan,
lähteä aurankurjesta kun isänmaa kutsuu. Eikä silloin kutsunut vain isänmaa
vaan kaikki mitä ihmisellä oli riippumatta mikä hänen isänmaansa sattui olemaan. (SE 79.)
Kun otetaan huomioon Sen sodanvastaisuus (esim. SE 57–59; 88–93; 120–123;
147; 238; 327), on pääteltävissä, että edellä ei ole kyse perinteisestä militantista
nationalismista, vaan kuten sitaatin loppu painottaa, luvun käsittelemä mukana
olemisen vastuu lajenee koskemaan periaatteessa kaikkia vaikeita ihmiselämän
(sota)tilanteita. Tässä mielessä Sen minän argumentoinnissa on pelkän yksilöllis-eettisen vastuun sijasta havaittavissa piirteitä laajemmasta yhteisöllisestä huolenpidosta, jossa on iduillaan jonkinlaisen pan-nationalismin, maailmankansalaisuuden ajatus.
Risto Turunen kiteyttää 1960-luvun kirjailijakäsityksen elvyttämän sitoutumisen ihanteen seuraavasti: ”Kirjailija ei kuitenkaan enää ollut kansakunnan rakentaja vaan vallan kyseenalaistaja, joka on sitoutunut johonkin ideologiseen järjestelmään.” (Turunen 1999, 191.) Alustavasti voi Se-romaanin osalta todeta, että siinä
ideologiset kannanotot ovat 1960-luvun alkupuolen eettisyyden (estetismin) sijasta
eettisen ja yhteisöllisen (yhteiskunnallisen) sitoutumisen välimaastossa siten, että
eettisyys on kuitenkin leimallista. Kun perinteisesti ideologian alueeseen on pääosin luettu vain (puolue)poliittinen toiminta (ks. esim. Karkama 1994, 259), liitän
Turusen ideologisen sitoutumisen määritelmään myös eettisen sitoutumisen perusteet. Tarkemmin analysoitaessa on niidenkin taustalta nimittäin löydettävissä tietoteoreettisia, filosofisia ja esteettisiä ajatusmuotoja, jotka aina jollakin lailla ovat
ideologisia ja siten myös poliittisia (vrt. Immonen 1997).
Mielenkiintoista on, että Max Rand kritisoi Se-romaanin arvostelussaan Lahtelaa poliittisuuden puutteesta ja jonkinlaisesta sisäänpäin kääntymisestä, jota leimaa kaiken kieltävä anarkismi. Rand teilasi Sen mitäänsanomattomaksi jeremiadiksi ja katsoi, että teoksen minän eetos muistuttaa 1800-luvun herkkätuntoisten
porvarinuorten pyrkimystä löytää viihtymättömyydelleen ratkaisu anarkistien leiristä: ”En aikoihin muista lukeneeni näin pitkästyttävää – joskin paikoin sympaattista – jeremiadia yhteiskunnassa elämisen vaikeudesta.” (Rand 1967.)
Kyse on itse asiassa samansuuntaisesta kritiikistä, joka Se-romaanissa kohdistuu Peter Weissin eettiseen estetismiin. Toisin sanoen, siinä missä Se-romaanissa
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esiintyvä Lahtelan alter ego ei hyväksy Weissin sodanaikaista sitoutumattomuutta
ja siitä johtuvaa sisäänpäin kääntymistä, on Randille ollut saman teoksen eettinen
sitoutuneisuus weissmaista mitäänsanomatonta haihattelua. Yhtenä selityksenä tälle voi olla Randin vaatimusten taustalla olleet vasemmistolaisen avantgardismin
ihanteet. Ehkä hän olisi halunnut nähdä Lahtelan kannanotoissa merkkejä ranskalaisesta surrealismista tai venäläisestä konstruktivismista tai Neuvostoliiton aikaisesta Majakovskin julistavasta venäläisestä myöhäisfuturismista, jotka avantgardeliikkeistä ovat olleet lähimpänä aikansa poliittisia murroksia. (ks. Hautamäki
2007, 31–32, 35; Mehtonen 2007, 43, 48–49.) Vaikka Lahtela oli stipendiaattina
Neuvostoliitossa 1959–60 (Koskela 1990, 190), suhtautui hän sosialistisen taiteen
(realismin) ihanteisiin kielteisesti. Lahtelan avantgardismin lähtökohdat olivat
pikemminkin saksalaisessa perinteessä. Näihin kysymyksiin palaan tuonnempana.
Lahtelan ja Randin ristiriita nostaa esiin avantgarden poliittisen kompleksisuuden: ”Avantgarden retoriikan näkökulmasta kysymys konservatiivisuudesta ja
radikaalisuudesta on monimutkainen.” (Mehtonen 2007, 43.) Irmeli Hautamäki
puolestaan toteaa, että Peter Bürger suhtautuu pessimistisesti avantgarden historiallisiin mahdollisuuksiin, koska
[a]utonominen taide on yhä olemassa instituutiona, avantgarde on siis epäonnistunut tehtävässään, päättelee Bürger. Bürger näyttää ajattelevan samalla
tavoin myös uusavangardesta. Se on hänen mukaansa sisällyksetöntä ja yhdentekevää ihmisten elämän kannalta. - - Bürgerin välinpitämättömyys - - muistuttaa hämmästyttävällä tavalla uuskonservativismin välinpitämättömyyttä.
Suosittu ja melko yleinen uuskonservatiivinen ajattelutapa väittää, ettei avantgardismilla enää ole tehtävää. - - Bürgerin ajatus, jonka mukaan uusavantgarde vain toistaa taiteen kumoamisen elettä sen itsensä takia, muistuttaa edellistä. Tähän ei voi sanoa muuta kuin että on saavutettu jonkinlainen nykytaiteen teoreettisen ajattelun pohjalukema, kun sekä marxilainen että uuskonservatiivinen välinpitämättömyys lyövät kättä toisilleen. (Hautamäki 2007, 33–
34.)
Hautamäki sivuuttaa välinpitämättömyys-kommentillaan Bürgerin oleellisen väitteen siitä, että avantgardismin kriittinen potentiaali ei ole onnistunut voittamaan
alaa elämälle vieraalta autonomiselta taiteelta. Nähdäkseni Bürgerin kritiikistä on
kuitenkin luettavissa se, että avantgardella olisi paljonkin tehtävää, jos se esimerkiksi pääsisi 1900-luvun alun dadaististen kokeilujen tasolle: ”Mutta nämä happeningien kaltaiset yritykset, joita voi kutsua uusavantgardistisiksi, eivät enää saavuta dadaististen manifestaatioiden protestiarvoa, vaikka ne saattavat olla niitä
paremmin valmisteltuja ja toteutettuja.” (Bürger 1984, 57.) Itse asiassa Bürgerin
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näkemys kuvaa hyvin 1960-luvun alkupuolen suomalaista avanfgardismia, jolle
olivat leimallisia epäpoliittisesta esteettis-eettisestä sitoutumisesta kummunneet
happeningit, joilla pyrittiin vaikuttamaan kulttuurisesti. Marja Tuominen (1991,
101) toteaa, että 1960-luvun alkupuolella alkaneet happeningit edustivat eettistä
arvoradikalismia, jonka jälkeen alkoi politisoituvan yhteiskunnallisen radikalismin
aika.
Joka tapauksessa näkemykset osoittavat, että avantgarde on ollut poliittisen
taistelun foorumi, jolla on eri perusteita käyttäen voitu puolustaa vastakkaisiakin
näkemyksiä. Toisaalta, vaikka Randin Lahtela-kritiikissä on havaittavissa maailmankatsomuksellisista eroista johtuvia kärjistyksiä, valottaa hänen esittämänsä
anarkismi-tulkinta kuitenkin niitä eroja, joita Lahtelan tekstien eettisesti painottuneiden sitoumusten ja 1960-luvun alkupuolen eettisen yleisilmapiirin välillä on
havaittavissa. Se-romaanissa havaittava vanhan polven elämäntavan kritiikki on
nimittäin tietyissä kohdissa tulkittavissa eräänlaiseksi radikaaliksi anarkiaksi (ks.
esim. SE 49–56; 83–87; 168–177; 275–277), joka oli – ainakin romanttisessa mielessä – kirvoittanut joidenkin nuorten kirjailijoiden ajattelua jo 1950-luvun loppupuolella (ks. Lounela 1976, 178).
Kun anarkismi on perusmääritelmänsä mukaan täydellistä poliittista vapautta
tavoitteleva ajatussuunta, on sitä kohti liukuva asenne havaittavissa Sen tekstuaalisen minän kuvaamassa prosessissa, jossa vanhan polven poliittisten valtarakenteiden hylkäämistä edeltää niiden kertakäyttö: ”Poliittisesti hän liukuu keskiluokan
kotinsa vaikutuspiiristä vasemmalle, ja sitä mukaa kuin vasemmisto aineellisen
hyvinvoinnin - - kasvaessa varttuu muun kuin kristinuskon suhteen asenteiltaan
yhtäläiseksi kuin oli hänen kotinsa, hän luisuu täyteen henkiseen anarkiaan - -”
(SE 62).
Katkelma on Sen (12.) luvusta, jossa esiintyy sekä tekstuaalinen minä että
alter ego. Edellä puhuu ensin mainittu, joka on suunnitteilla olevan ”realistisen”
romaanin päähenkilö ja jota kuvataan realismin konventioita kritikoivien metafiktiivisten kommenttien välityksellä. Alter egolla on pienempi rooli – hän on luvussa
kommentoijana esiintyvä minä-hahmo, jota en tässä yhteydessä käsittele. Kun karkean jaotteluni mukaan alter ego kertoo tekstissä olevista reaalin kirjailijan elämää
koskevista asioista, ja tekstuaalinen minä kommentoi tekstien metafiktiivisiä konventioita, ottaa (12.) luvun tekstuaalinen minä kantaa molempiin. Hän perustelee
Sen metafiktiivisiä ratkaisuja realismi-kritiikin avulla ja osaa ikään kuin ennustaa
reaalin kirjailijan elämän tulevia vaiheita edellä esillä olevassa kuvauksessa
(”Poliittisesti…”).
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Lähtökohtana on syytä huomioida, että pääosin Se-romaanin kirjoitustyö ja
sitä pohjustanut päiväkirjojen kirjoittaminen on todennäköisesti tapahtunut vuosikymmenen alkupuolella. Tarkkaa aloittamisajankohtaa ei tosin voi selvittää muun
muassa siksi, että kirjailija poltti 1960-luvun päiväkirjansa (Reenpää-Lahtela
1999). Suuntaa antavana voi kuitenkin pitää teoksen käsikirjoituksessa olevaa päivämäärämerkintää (3.2.1963), joka on yksi harvoista (SE/kä, 287). Käsikirjoituksessa ja Se-romaanissa on kuitenkin runsaasti päiväkirjamaisia viittauksia kirjailijan Moskovan (1959–60) ja Münchenin (1963–64) stipendiaattikausiin.
Huomiota kiinnittää se, että realistista romaania suunnittelevan tekstuaalisen
Ikaros-minän Poliittisesti-kommentti paljastaa hänen osanneen ennakoida reaalin
kirjailija Lahtelan poliittisen taivaan liitelyitä Sen ilmestymisen jälkeisellä
1960-luvun loppupuolella. Tämän osoittamiseksi on syytä huomioida Lahtelalle
eräänlaiseksi käännekohdaksi osoittautunut vuosi 1966, jolloin Se-romaani julkaistiin ja jolloin kirjailija oli Keskustapuolueen ehdokkaana eduskuntavaaleissa
(Tarkka 1980a, 80). Pekka Lounela toteaa, että Lahtelalla oli radikaali vasemmistokeskustalainen vaaliohjelma,
mutta hänen aatteensa ei ollut pop äänestäjäkunnan mielestä, jos kohta ei
oman puoleenkaan tukimiesten. - - Muutamat Lahtelan teeseistä viittasivat
sosialismin suuntaan. Taloudellinen elämä piti niiden mukaan saattaa yhteiseen valvontaan, maapallon riistettyjen maiden asiaa ajaa muodollisen puolueettomuuden kustannuksellakin, valtio ja kirkko erottaa toisistaan. Vallankumous oli aikaansaatava parlamentaarisin keinoin, jotta vältettäisiin ulkoparlamentaarinen kapina. - - (Lounela 1976, 285–286.)
Kun puoluetta kohdannut vaalitappio – Lahtela itsekin sai vain 76 ääntä – laitettiin
radikaalien syyksi, kirjailija teki johtopäätökset (Lounela 1976, 285). Tämä tarkoitti sitä, että vaalien jälkeen Lahtela teki 1960-luvun sukupolvikapinalle ominaisen isänmurhan, mikä Poliittisesti-sitaatin mukaisesti oli liukumista keskiluokkaisen (keskustalaisen) kodin vaikutuspiiristä vasemmalle (SE 62). Hän oli jäsenenä
SKDL:n nuorisojärjestö SDNL:ssä vuoteen 1970 asti5. Myös isänmurhan tästä
ulottuvuudesta on Se-romaanissa enne, jossa ihanteitaan etsivä Ikaros suuntaa
isien poliittisiin ja kristillisiin daidalosarvoihin kriittisen kommentin: ”Kiivaat keskustalaiset ovat parhaita oikeiston kätyreitä” (SE 93). Tämä keskustalaisen kodin
kasvatin – kirjailijan isoisä ja isä olivat maalaisliiton ja keskustapuolueen kansanedustajia – isänmurhaa henkivä kommentti on kirjailijan radikaalille anarkismille
5. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Kansio 1/Ad Muut. Lahtelan erokirje SDNL:sta 22.1.1970. Lounela
1976, 287.
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ominainen sivallus, joka antaa viitteitä hänen 1960-luvun loppupuolen poliittisen
toimintansa laadusta ja vaiheista. Vähän myöhemmin Sen minä alleviivaa anarkistista ajelehtimistaan ja kyvyttömyyttään esittää kokoavaa teoriaa – ”täysi anarkia
on vallalla". (SE 96.)
Se-romaanin kuvausten sisältämän kaiken kieltävän anarkismin voi nähdä yhtenä
selityksinä sille, että Lahtela ei ollut mukana 1960-luvun lopun vallankumouksellisessa marxilais-leniniläisessä liikkeessä (Karkama 1994, 266). Sen sijaan hän osallistui Vanhan ylioppilastalon valtaukseen vuonna 1968. Vaikka Vanhan valtaus tapahtui
ajankohtana, jolloin vasemmistolaisesti orientoitunut puoluepoliittinen vallankumouksellisuus alkoi voimistua, oli manööveri silti perusasenteeltaan anarkistisen radikaali,
mikä vielä sopi Lahtelankin pirtaan. Vanhan valtauksen radikaalisuus johtui pääosin
siitä, että sen organisoivat ylioppilaat. Joka tapauksessa Lahtela oli keskeinen hahmo
valtauksessa, jonka radikaalin ja metaforisen käännekohtaluonteen (vrt. Niemi 1999,
160) paljastaa Ylioppilaslehden kaappaus. Siitä kertovan julistuksen perushenki sotii
anarkistisen liioittelun keinoin perinteistä sanomalehden toimituspolitiikkaa vastaan:
Lahtelan nimi on ensimmäisenä Ylioppilaslehden uusien päätoimittajien listalla, jolla
on 37 nimeä (Tuominen 1991, 266). 1970-luvulle siirryttäessä Lahtela oli valmis
poliittiseen kotiinpaluuseen, minkä seurauksena hän toimi jonkin aikaa Keskustapuolueen Järvenpään valtuustoryhmässä (Lounela 1976, 287; Tarkka 1980a, 112). Vuosikymmen puolivälissä hän jätti puoluepolitiikan lopullisesti.
Luvun yhteenvetona voi todeta, että Se-romaanin eettisesti painottuneet sitoumukset eroavat ajankohdan eettisestä yleisilmapiiristä sekä jonkinasteisen yhteisöllisen (yhteiskunnallisen) kannanottoeetoksen että osittain jopa voimakkaan anarkistisen
radikalismin osalta. Sen anarkismissa on havaittavissa poliittisia ynnä muita aatteita
kertakäyttävää asennoitumista, johon liittyvät kiellot voi nähdä myös individuaatiolle
ominaisena vieraantumisena. Minuuden etsintäprosessina individuaatio on vieraantumista, jossa entisen kielloilla, negaatioilla on tärkeä funktio. (ks. Karkama 1994, 20–
21.) Kun Sen kertoja käsittelee toimimattomaksi mieltämänsä vanhan kulttuurin instituutioita, leimaa hänen asennoitumistaan monin paikoin totaalinen negaatio. Toisaalta
hän ottaa eri tavoin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kantaa.
Mainituissa suhteissa Se on itse asiassa melko tyypillinen avantgardistinen teos,
joissa poliittinen sitoutuneisuus on ”on vaihdellut nihilistisestä kieltämisestä ja taidetta
taiteen vuoksi -asenteesta yksioikoiseen ideologiseen sitoutumiseen” (Veivo & Katajamäki 2007, 14). Myöhemmin osoitan Sen kielloissa olevan nihilistisiä piirteitä. Sitä
vastoin taidetta taiteen vuoksi -asenteen teos tyrmää edellä käsitellyn Weiss-kritiikin
tavoin. Se-romaanissa ei myöskään ole havaittavissa merkkejä yksiselitteisestä ideologisesta sitoutumisesta. Sen sijaan teoksen kannanotot tuovat ajoittain mieleen kokeelli-
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selle kirjallisuudelle ominaisen epäpoliittisen avantgarden, jonka ”piirissä yhteiskunnalliset kannanotot eivät ole välttämättä olleet paikannettavissa ideologiselle puoluekartalle” (Veivo & Katajamäki 2007, 14). Se-romaanissa Lahtelan alter egot liikkuvat
keskustan ja vasemmiston välimaastossa vähän samalla tapaa kuin historiallinen kirjailijakin 1960-luvun loppupuolella.
Luvun loppukaneettina voi todeta, että Sen ilmestymisajankohtaa, vuotta 1966,
voi pitää eräänlaisena radikalismin käännekohtana. Vuosikymmenen alkupuolella
yhden asian liikkeiden ja happeningien ympärille kietoutunut radikalismi kukoisti
moniarvoisena ja muodissa olivat taiteelliset kokeilut. Vuosikymmenen puolivälin jälkeen suunta alkoi vähitellen kääntyä, ja kun Christer Kihlman julkaisi 1966 kriittisen
artikkelin radikalismista, synnytti se vilkkaan keskustelun. Pari vuotta debatin jälkeen
viriteltiin jo joutsenlaulua, sillä ”Kihlmanin aloittaman radikalismikeskustelun jälkeen
vietettiin 60-luvun radikalismin lopulliset hautajaiset.” (Lounela 1976, 328; 288–295.)
Samoihin aikoihin anarkistiradikaali Lahtelakin alkoi vetäytyä 60-lukulaisuudesta,
jonka eettinen ilmapiiri alkoi vuoden 1968 jälkeen maalautua puoluepoliittisilla väreillä.
2.2

Se kirjasotien syövereissä

Vanhan ja nuoren polven välistä 1960-luvun valtataistelua kärjistivät kirjallisuuskiistat, joita saivat aikaan vaikutusvaltaisten konservatiivien sensurointiyritykset.
Tarkasti ottaen jo 1950-luvun lopulta alkaen vanhan polven edustajat esittivät sensuroitaviksi joitakin yksittäisiä teoksia (Repo 1987, 236–237; Niemi 1999, 159).
1960-luvun alussa kiistat kärjistyivät siinä määrin, että ne synnyttivät oikeudenkäynteihin johtaneita kirjasotia (Arminen 1999). Lahtela oli alusta alkaen innolla
mukana kirjallisessa kapinassa (Arrakoski 2001).
Niin kutsutut suuret kirjasodat vaikuttivat Se-romaanin julkaisuprosessiin.
Voidaankin monessa mielessä väittää, että Se ei pelkästään ilmestynyt
1960-luvulla, vaan tietyllä poikkeavalla tavalla teos myös syntyi 1960-luvusta.
Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole selvittää systemaattisesti Sen syntyprosessia, vaan
jatkossa tarkastelen joitakin 1960-luvun kirjasotakontekstiin liittyneitä ilmiöitä,
jotka vaikuttivat Sen muotoutumiseen. Kyse oli siitä, että kun tietyt teokset joutuivat 1960-luvulla kirjasotien eturintamaan ilmestymisensä jälkeen, vaikeuttivat kirjasodat Sen julkaisuprosessia monella tavalla.
Kirjasotien aiheuttamat paineet saivat nimittäin alkuperäisen kustantajan Kirjayhtymän perumaan syksyksi 1965 sovitun Sen julkaisemisen, minkä seurauksena
teos siirtyi allekirjoitetusta kustannussopimuksesta huolimatta Weilin & Göösille.
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Jossain määrin Lahtela aiheutti itselleen turhia talousongelmia siirtymävaiheen
aikana. Hän nimittäin otti – siitä huolimatta että teoksesta oli tehty allekirjoitettu
julkaisusopimus – Kirjayhtymältä isänsä takaaman 2700 markan korottoman lainan, jolla maksoi kustantajalle saamansa 2000 markan ennakot ja käytti 700 markkaa työskentelyyn. Voimassa olleen lain mukaan ennakkoja ei olisi tarvinnut maksaa takaisin6.
Julkaisutiehen tulleet mutkat imaisivat Sen kirjasotien syvempiin syövereihin.
Ville Revon mukaan kirjailijalla itsellään ei ollut mitään sitä vastaan, että teos sai
jo ennen ilmestymistään runsaasti julkisuutta: ”Vuonna 1966 Markku Lahtela pääsikin räväkästi julkisuuteen. Hän oli kirjoittanut kirjan nimeltä Se, jota hänen esikoisteoksensa julkaissut kustantaja ei katsonut voivansa ottaa ohjelmaansa. Lahtela antoi auliisti julkisuudelle tietoja kirjastaan.” (Repo 1987, 253.)
Syntynyt ennakkokohu nosti odotuksia, mikä näkyi paradoksisesti siinä, että
teoksen reseptio oli kirjasotataustaa vasten poikkeuksellisen kielteinen. Kun juridisiin kirjasotiin joutuneet teokset yleensä herättivät nuoren polven piirissä
varauksetonta myötätuntoa, teilattiin Se jokaisessa tuoreeltaan ilmestyneessä
arvostelussa. (Hannula 1966; Rand 1967; Aikio 1967.) Eräs selitys Sen poikkeukselliselle kohtelulle on, että teoksen syntyprosessi ja reseptio ajoittuivat Hannu
Salaman Juhannustanssien (1964) aiheuttaman prosessin kiihkeisiin vaiheisiin,
jotka entisestään nostivat odotuksia.
Toisaalta Sen julkaisemisen vaikeaa tietä tarkasteltaessa on huomattava, että
kustantajilla olivat muistissa jo Juhannustansseja ennen eduskuntaa ja oikeuslaitosta puhuttaneet Agnar Myklen Laulu punaisesta rubiinista (1957) ja Henry Millerin Kravun kääntöpiiri (1962), jotka oli tuomittu pitkiksi ajoiksi levityskieltoon
(Repo 1987, 236–237; Arminen 1999, 220). Sensuurin juurtumista kulttuurin
perustaan kuvaa hyvin Pekka Lounelan (1976, 230) kommentti, jonka mukaan ”jo
Mykle-jutun yhteydessä tunnetuksi tullut kirjanpainajan vastuu alkoi purra. Sensuuri oli järjestäytynyt.” Toisaalta, kuten Ilkka Arminen (1999, 222) toteaa, oli
Juhannustansseista käyty kirjasota 1960-luvun dramaattisin ja kauaskantoisin.
Se-romaaniin Salama-myrsky iski niin voimakkaasti, että jokainen arvostelu alkaa
viittauksella syksyn 1965 kirjasotaturbulenssiin, jonka syövereihin Se oli julkaisemattomanakin joutunut. Risto Hannula kirjoittaa:

6. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Kansio 1/Ac Talousasiat: Lahtela ja Kirjayhtymän välinen velkakirjasopimus. Kirjailijan arkistossa on myös Lahtelan ystävän varatuomari Matti Ingerttilälle osoittama allekirjoittamaton kirje. Siinä ystävä pahoittelee kirjailijan epäoikeudenmukaista kohtaloa ja vetoaa Ingerttilään avun saamiseksi. Kirjekokoelmat 901–903.
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Viime vuoden eniten keskustelua herättänyt kirja ilmestyy tänään7.
Salama-jutun tulehduttamassa maassa Markku Lahtelan entinen kustantaja ei
syksyllä 1965 uskaltanut julkaista hänen uutta teostaan Se; näkyville saatiin
vain muutamia katkelmia ja kirjailijan haastattelulausuntoja, jotka tuntuivat
viittaavan siihen, että milloin 600-, milloin 800-sivuisesta käsikirjoituksesta8
tulisi suurisuuntainen, kokonaishahmotukseltaan myös kirjallisuuden perinnäiset lajirajat rikkova hyökkäys tabumentaliteetin ja aggressioiden värittämää
kulttuuritilannetta vastaan. Uhattuaan välillä saattaa kirjansa julkisuuteen
vaikkapa omalla kustannuksellaan Lahtela vihdoin löysi uuden kustantajan.
(Hannula 1966.)
Helsingin Sanomien Max Randkin aloittaa arvionsa viittaamalla ”salamasodan”
kiivaisiin alkuvaiheisiin, joiden hän katsoo aiheuttaneen sen, että Kirjayhtymä
kieltäytyi julkaisemasta Se-romaanin 800-sivuista käsikirjoitusta kirjallisuussensorien valppauteen vedoten: ”Tästä seurasi lehtien palstoilla suuri poru, pieni kohu.”
(Rand 1967.) Niin ikään Suomen Sosiaalidemokraatti -lehden Annukka Aikio
(1967) toteaa teoksen laihtuneen debatin aikana runsaaseen kolmannekseen alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Aikio mainitsee,
että Lahtela luonnehti debatin aikana Se-teostaan esseeromaaniksi. Arvostelujen
sävyt paljastavat, että Sen suuret ennakko-odotukset eivät siivittäneet teosta arvioijien suosioon. Hannulan arvostelun yleissävystä voi lukea, että hän on pettynyt
odotuksissaan:
- - [Sen] ilmestymistiedon vahvistamisesta alkaen olen odottanut. Nyt olen
ymmälläni. Ainakaan nykyisessä vahvasti karsitussa (silti vieläkin yli
300-sivuisessa) hahmossaan Se ei ole hyökkäys ollenkaan, ei liioin yhteiskunnan pinttyneiden asenteiden analyysi; vaikeammin sanoen mitä se on. (Hannula 1966.)
Hannulan mielestä Se on ainakin karsittuna hampaaton teos, joka ei pureudu
yhteiskunnan rakenteisiin siinä määrin kuin ennakkotiedot antoivat aiheen odottaa.
Toisaalta Se on hämmentänyt Hannulaa, eikä hän oikein osaa sanoa, mitä teos
pitää sisällään. Tiedonvälittämisen velvollisuuteen viitaten hän siteeraa joitakin
kohtia, mutta ei varsinaisesti tuo esille, millaista hyökkäävää otetta hän kaipaa.
Hannulan tulkinnat ovat oikeansuuntaisia siltä osin, että Se on voimakkaasti
karsittuna hampaaton monessa suhteessa. Esimerkkinä osoitan tämän luvun loppupuolella, että teoksen käsikirjoituksessa on mielenkiintoista ainesta, joka olisi
7. Hannulan arvostelu on julkaistu 11.11.1966 sittemmin lakkautetussa Uusi Suomi-lehdessä.
8. Tutkimukseni aineistona olevissa Sen käsikirjoituksessa ja luonnoksessa on sivuja yhteensä 598,
joten käyttämissäni teksteissä on ilmeisesti kyse Hannulan ensiksi mainitsemasta käsikirjoituksesta.
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lisännyt Sen purevuutta erityisesti kirjasotien suhteen. Toisaalta Hannulan tulkinnoissa kuuluvat ajankohdan dynaamisesta ilmapiiristä johtuvat suuret odotukset.
Tällä tarkoitan sitä, että 1960-luvun puolivälin paikkeilla voimistuneessa poliittisen kannanottamisen eetoksessa arvostelija on ilmesesti kokenut Sen radikaalista
kapinallisuudesta kumpuavat kannanotot liian valjuiksi. Vähintäänkin rivien välistä on nimittäin luettavissa näkemys, jonka mukaan ennakkomaineeseen nähden
ovat teoksen mahdollisuudet jääneet käyttämättä; ehkä tätä ilmentäen on Hannula
antanut arvostelulleen otsikon Kirjoittamisen mahdollisuudet. (Hannula 1966.)
Myös Aikion arvostelun Mieli kuin hajoava ydin-otsikossa on kielteinen sävy, ja
tekstin kiteytykset ovat tiukan kriittisiä, joskin Hannulaa abstraktimmalla tasolla:
- - kädessä on joka tapauksessa kokoelma tavallisia päiväkirjamaisia merkintöjä, joille on annettu tyylillisesti yhdenmukainen silaus. - - Voi tautologioitten
määrää, joilla kommunikoimaan altista lukijaa rusikoidaan! Samat latteat tyhmät tilanteet, kuvat, fraasit toistuvat. Otetaan näyte mistä tahansa teoksesta: - sivukaupalla mielettömiä abstraktioita, epätoivon kosmisia kaaria, uria, joille
on raskas seurata, paradokseja joiden terävyydeltä paatos taittaa kärjen, kömpelöliikkeisiä filosofisia aforismeja. (Aikio 1967.)
Arvioijista kriittisin on Rand. Kielteinen asennoituminen näkyy Kielen purso, ajatuksen kaaos-otsikossa selvästi, eikä teksti lupaa yhtään parempaa: ”Tässä Se nyt
on – menneet pelot ja parut tuntuvat hätävarjelun liioittelulta: eihän Markku Lahtela ole vaarallinen vallankumouksellinen.” (Rand 1967.) Randin ja Hannulan
arvostelut ovat yhdensuuntaisia 1960-luvun loppua kohden voimistuneen poliittisen osallistumisen vaatimuksen suhteen, joskin Rand on tässä suhteessa vaativampi.
Randin mukaan Se ei ole ennakkomaineensa mukainen vallankumouksellinen
teos, vaan radikaali porvarillinen valitusvirsi. Randin viljelemä termi porvarillinen
paljastaa, että hänen vuoden 1967 tammikuussa tekemässään arviossa on merkkejä
niistä vuosikymmenen loppua kohden voimistuneista äänenpainoista, joilla kulttuurivaikuttajilta ja kirjailijoilta alettiin edellyttää puoluepoliittista osallistumista.
Randin näkemys on oikeansuuntainen siinä mielessä, että Se-romaanille on yhteiskunnallisen orientaation sijasta leimallista eettinen sitoutuminen (vrt. ed. luku).
Toisaalta teoksessa on joitakin yhteiskunnallisesti kriittisiä kommentteja: ”– Minä
vihaan hyvinvointia, näitä täysiä kauppoja, autoja, hillittyjä vaatteita, vaimeita
ravintolasaleja, rahaa, ennen kaikkea rahaa; kun minä tiedän, ettei kaikkialla voida
hyvin, ja kun näen, etteivät nämäkään täällä todella voi hyvin.” (SE 130–131.)
Nämä vallitsevan teknis-taloudellisen elämäntavan rakenteisiin kohdistuvat kriitti-
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set huomiot ovat kuitenkin turhan yleisluontoisia ja jäävät Sen moniaalle rönsyilevän tematiikan alle.
Toisaalta Randin esittämä vaatimus on epärelevantti siksi, että Sen ajankohtaista
poliittisuutta ovat poistaneet kirjasodista johtuneet karsimiset. Tämän osoittamiseksi
on syytä käsitellä julkaistun Sen, käsikirjoituksen ja luonnoksen suhdetta tukeutumalla
Niels Albertsenin ja Bulent Diken Artworks’ Network -artikkeliin (2004). Sen yleispätevää artwork-network -asetelmaa voi soveltaa paitsi kirjallisuudentutkimukseen myös
käyttää yhtenä lähtökohtana etsittäessä välittäviä kantoja tekstuaalisuus-todellisuus
-oppositioon.
Kirjasodat ovat esimerkki aiheesta, jonka perusteellinen käsittely edellyttää
historiallisen, sosiologisen ja poliittis-taloudellisen analyysin varaan rakentuvaa
kontekstuaalista otetta. Vaikka käsittelen kirjasotia vain yhtenä 1960-luvun sukupolvikapinaan liittyvänä kontekstina, on lähtökohta silti sama kuin laajemmissakin
tarkasteluissa; kaunokirjallista teosta ei tule ymmärtää pelkkänä suljettuna taideteoksena, vaan Albertsenin ja Dikenin lailla myös ympäröivään yhteiskuntaan avautuvana kulttuurisena objektina.
Yleistävässä tarkastelussaan kirjoittajat ymmärtävät taideteoksen yhteiskuntaan avautumisen (networkin) jälkistrukturalistien tapaan ontologisena prosessina
siten, että teoksen muodollinen eksistenssi on taiteellisen viestinnän kannalta
ainoa oleellinen ulottuvuus. Tämä merkitsee sitä, että taideteos on kulttuurisena
objektina ymmärrettävissä pelkkien formaliteettiensa kautta. Realisaatiot ovat taideteoksen kommunikatiivisen systeemin aineellisia resursseja, mutta ne ovat poissuljettuja (excluded) siitä kommunikatiivisesta systeemistä, jonka taide muodoilla
viestivänä järjestelmänä muodostaa. Vaikka kirjoittajat myöntävät taideteoksen
syntyprosessin olevan riippuvainen aineellisista materiaaleista, taiteilijoista ja heidän elämäkerroistaan, eivät ne (muotojen lailla) edusta sitä, mikä tekee taideteoksesta taideteoksen. (Albertsen & Diken 2004, 35, 42–43, 45.)
Tässä työssä – kuten johdannossa on esitetty – on tarkoitukseni etsiä välittävää
kantaa todellisuus-tekstuaalisuus -opposition suhteen. Tähän pyrin huomioimalla
jatkossa tekstuaalisten ulottuvuuksien ohella myös todellisuusreferentin tarkastellessani Sen käsikirjoituksesta ja luonnoksesta sitä ainesta, joka julkaistusta versiosta jäi pois 1960-luvun alkupuolen konservatiivisen sensuurin vuoksi. Karsiminen koski erityisesti sitä kirjasotiin liittyvää aineistoa, joka tuli temaattisesti lähelle Juhannustansseja ja muita kiistoja aiheuttaneita teoksia.
Ilmeisesti Lahtela on ollut jo kirjoittamisvaiheessa aavistanut, että sensuuri
kohdistuu ennen muuta tekstien poliittisesti radikaaleimpiin kirjasota-aineksiin.
Tämän tulkinnan puolesta puhuu maisteri Ville Revon (1999) toteamus, jonka
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mukaan Lahtela ei aluksi halunnut poistaa sanaakaan suuresta tekstimassasta.
Se-romaanin kustannustoimittajana toiminut Repo on kuvannut toimitusprosessia
seuraavasti:
Ennen kaikkea teos oli muodoltaan uusi, koska siinä ei ollut mitään muotoa.
Pyynnöstäni Markku Lahtela toi muodottoman, tosi paksun ja sekaisen käsikirjoituksen luettavakseni. Mahdotontahan Se oli sinällänsä julkaista. Kirja oli
epämääräinen aineskasa, jossa oli kuitenkin paljon mistä pidin, mihin peräti
ihastuinkin. Hankin käsikirjoituksesta lausunnon, oikeammin suullisen mielipiteen Tuomas Anhavalta, joka sanoi: – Poika on lahjakas, mutta tekstissä ei
ole ydintä.
Eipä niin. Minua kuitenkin osittain kiehtoi juuri tämä ytimettömyys: nuoren
ihmisen päämäärättömät vaeltelut maailmalla, omassa itsessään, ihmissuhteissaan; ja mihinkään täsmällisesti kohdistumaton viha. Ryhdyin elämäni vaikeimpaan editointityöhön. Koetin säilyttää parhaan osan tekstiä korjailemattomana, vain lyhentäen ja mahdollisimman vähän järjestystä vaihtaen, niin että
kirja säilyttäisi spontaanin, impressionistisen muodottomuutensa. (Repo 1987,
253–254.)
Karsimisten hyväksyminen ollut helppoa nuorelle kirjailijalle. Vaatimustensa
tueksi Lahtela uhkasi julkaista teoksen omakustanteena. Tästä sekä kielteisestä
suhtautumisesta karsimisiin on viite Sen luonnoksessa, jossa kertoja perustaa karsimisten kieltonsa siihen, että Jumala pullossa -esikoisesta (1964) otettiin jotain
pois:
Mutta tämä tuleva romaani [Se], joka toistaiseksi ei olekaan muualla kuin
hänen [minun9] kuvitelmissani [-an], painetaan sellaisenaan; kustantaa [-nan]
sen vaikka itse. Edellisessä [Jumala pullossa] kirjassa oli viisi vittua ja ne painettiin kaikki mutta yksi Jeesus otettiin pois. Ensin kyllä oltiin viedä kaksi
kokonaista lukua mutta hän [minä] vakuutti [-tin] että ne ovat siinä määrin taiteellisesti etäännytettyjä ettei kustannusliikkeen maine siitä kärsi koska ne
lukijat joiden mielestä maine voisi kärsiä eivät missään nimessä ymmärrä mistä niissä luvuissa on kyse. (SE/lu, 14.)10
Sitaatissa olevan omakustanne-uhkauksen, johon Risto Hannulakin viittaa Sen
arvostelussaan, Lahtela esitti Sen saaman etukäteisjulkisuuden välityksellä yrittä9. Olen laittanut ensimmäisen persoonan muodot hakasulkeisiin siksi, että myös ne on teoksen toimittamisen aikana muutettu hän-muodoiksi alkuperäisistä minä-muodoista. Koska minä-muodon muuttamisen neutraalimmaksi hän-muodoksi voi ajatella muuttavan puhujapositiota subjektiivisesta alter egosta
(minä) neutraalimman tekstuaalisen minän (hän) suuntaan (vrt. Kosonen 1995, 151), kiinnitän Sen
käsikirjoituksen vastaaviin korjauksiin huomiota jatkossakin.
10. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Kansio 6: Se-romaanin luonnos (käsikirjoituksen yhteydessä). Jatkossa
käytän lyhennystä (esim. SE/lu, 10).
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essään edistää teoksen ilmestymistä. Yleistäen voi todeta, että ”salamasota”-kommenttien poistaminen on vähentänyt sitä kantaaottavuutta, joka olisi terävöittänyt
Se-romaania ajankohtaisena kirjallisuuspoliittisena teoksena. Heti luonnoksen
ensimmäinen kappale paljastaa, miten tärkeä innoittaja Juhannnustanssit-jupakka
ja kirjasotaretoriikka ylipäänsä on ollut Sen kirjoittamiselle. Luonnoksen alkuosassa on tiedotusvälineissä esillä olleen kirjasodan kommentointi siinä määrin
runsasta, että monin paikoin tekstille leimallinen alter egon ääni vaimenee, ja
puhujalle tulee kirjasotaretoriikan konventioita kommentoivan tekstuaalisen
minän äänenpainoja. Esimerkki tästä on luvun avaavassa kuvauksessa, jossa minä
kertoo tutkineensa S:n (Salaman) kirjasta kirjoitettuja yleisönosaston tekstejä. Jotkut kirjoituksista hän on teilannut ensin ”tyhmyydessään raivostuttaviksi”, mutta
kertoo lopulta ilostuneensa kaikista sen vuoksi, että jokaisessa niistä suhtauduttiin
kirjaan ”kuin johonkin joka itsestään voi hypätä silmille, kuin jonkinlaiseen merkillisillä kyvyillä varustettuun eläimeen.” (SE/lu, 1.)
Kertojaa viehättää myös lukijoiden reaktioiden paljastama kirjan- ja sananmahti: sana voi tappaa sielunkin, joten se on voimakkaampi ase kuin pelkän ruumiin tappavat atomi- ja vetypommit (SE/lu, 1). Tärkeimmäksi hän kokee sen, että
lukijat eivät ole osanneet osoittaa Juhannustanssien saastuttavaa, likaavaa ja rappeuttavaa vaikutusta, vaan jokainen on omalla tavallaan joutunut toistamaan hokemaa siitä, että Salaman teos turmelee nuorison: ”Tämä väite toistui kerta kerran
perään. Kukaan ei osannut todistaa millä nimenomaisella tavalla kirja voi turmella
mutta he pakenivat tämän väitteen suojiin.” (SE/lu, 1.) Samoilla linjoilla on Sen
käsikirjoituksen minä, joka Salama-jupakkaa kommentoidessaan mainitsee vanhan
polven hurskastelevan tekopyhyyden, jolla ”vaaralliset” kirjat pyrittiin kieltämään:
”Ei se siis voi olla siinä syy että ne kirjat vahingoittavat. Ne vain loukkaavat ja
aiheuttavat jotain käsittämätöntä joka sitten ilmaistaan sanoilla rappio etc.” (SE/
kä, 339.)
Luonnoksen kertoja kommentoi myös poliittisen lehdistön toimintaa. Erityismaininnan saavat äärivasemmiston lehdet, joista on ilmeisesti etsitty suopeata suhtautumista: ”Oli muuten merkille pantavaa että kommunistilehdet yleensä eivät
katsoneet S:n kirjan ketään pahentavan – Petroskoissa ilmestyvä kirjallisuuslehti
Punalippu tosin oli aivan johdonmukaisesti sitä mieltä että se turmelee.” (SE/lu,
1.)
Kaiken kaikkiaan Juhannustanssit-jupakan kommentoinnissa ei ole kyse pelkästä tuen esittämisestä Salamalle, vaan motiivina on myös Sen synty. Tämä tulee
näkyviin muun muassa metafiktiivisissä kommenteissa, joista ensimmäisessä kertoja pitää tekeillä olevaa teostaan seuraavan kirjasodan ydinaseena ja toisessa
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mieltää käsikirjoituksen päiväkirjaksi, joka on julkisuudelta suojassa oleva kirjallinen kokeilualue:
Odotan tietyllä uteliaisuudella onko minkäänlaisia mielipiteentarkistuksia
tapahtunut siihen mennessä kun minun kirjani ilmestyy. - - Toivon että kaikki
asianosaiset ovat ehtineet kerätä tarpeeksi energiaa jotta tämä värikäs ja erittäin havainnollinen tapahtumasarja käynnistyisi uudestaan. (SE/lu, 1.)
Tämä päiväkirja kommentoikoon romaanin edistymistä ja muodostakoon
samalla eräänlaisen kokeilualueen jolla voi julkisuudesta piittaamatta tutkia
sanallisen ilmiasun toimintaa ja jolle voin varastoida erinäisiä havaintoja joiden itse romaanissa on tarkoitus olla taiteellisessa järjestyksessä. (SE/lu 11.)
Metafiktiiviset kommentit jäsentävät jonkin verran luonnoksen tekstikokonaisuutta (60 liuskaa), jossa ei ole erillisiä lukuja, vaan kaikki tapahtumat on kuvattu
fragmentaarisella automaattikirjoituksella yhteen pötköön. Esimerkit osoittavat,
että luonnoksen totaalinen ja käsikirjoituksen tarkoituksenmukainen karsiminen
on poistanut Se-romaanista useita kirjasotien esille nostamien aktuellien poliittisten kysymysten kommentteja ja katkonut siten teoksen kulttuurisen keskusteluverkon potentiaalisia säikeitä. Näin on yhtäältä kaventunut romaanin network, ja vastaavasti voimistunut teoksen autonominen artwork.
Käsikirjoituksen Salama-jupakkaan liittyvissä kommenteissa on havaittavissa
kirjasotaretoriikan konventioita ylittävää pohdintaa siinä määrin, että puhujan
äänenpainoissa kuuluu kirjailija Lahtelan alter egon originelli ääni. Ensiksi hän
kehuu Juhannustansseja hyväksi kirjaksi siksi, että Hannu Salama on sitä kirjoittaessaan päässyt irti rajoistaan, joita ympärillä vellova sensuroiva kulttuuri on asettanut. Tämän jälkeen hän esittää ironisen viiltelyn huippuna käsityksen, jonka
mukaan pitkä vankeustuomio on osoitus teoksen erinomaisuudesta:
Vasta kun se istuu vankilassa alkaa kohina – tai sillä hetkellä kun se tuomitaan.
Puolustetaan miestä [Salamaa] vaikkei pidetä kirjasta. Puolustetaan jo siksi
ettei pidetä niistä jotka vaativat tuomiota sen takia että kirja on rivo ja jumalaton. - - Kirjailija löytyy oikeussalista. Hän on kirjoittanut niin hyvän kirjan
että on joutunut tekemisiin lain kanssa, hän on päässyt rajoistaan. Lait ovat
olemassa yhteiskunnan suojelemiseksi. Neljä vuotta vankeutta on pitkä aika –
miten voi kirjoittaa niin hyvän kirjan että joutuu neljäksi vuodeksi vankeuteen.
Ja oikein lakien mukaan: - - Kauhea mekastus käy eri piireissä – paheksuminen leviää. Ja kaikki jotka paheksuvat luulevat tietävänsä mitä paheksuvat.
Koska nyt pengotaan esille perimmäisiä salaisuuksia, tietysti. Kristuksen
sukupuolielämä - -. (SE/kä, 335–336.)
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Myös luonnoksessa on ollut minä-muotoinen kertoja, joka Lahtelan alter egona
paljastaa, että kirjailija on asettanut Se-romaanilleen samansuuntaisen tavoitteen:
”Romaanista pitäisi tulla niin jännittävä että se salpaa hengen ja niin rehellinen että
hän [minä] pääsee [-n] raastupaan; - -” (SE/lu, 12). Tässä on esimerkki siitä, miten
alter egoon viittaavien ensimmäisen persoonan muotojen muuttaminen hän-muodoiksi muuttaa puhetta tekstuaaliselle minälle ominaiseksi yleisluontoiseksi kirjasotaretoriikan kommentoinniksi; erityisesti minän paikalle laitettu hän-muoto on
vankilaan haluavan ilmaisijana epämääräinen.
Käsikirjoituksessa veitsi kääntyy tuoreissa Salama-prosessin haavoissa, kun keskiöön nousevat kirjasotien perimmäiset kulttuuriset aiheuttajat eli taustalla olevat valtakytkökset rahan ja seksin sekä seksin ja uskonnon välillä. Näiden ”ympärillä myös
S:n [Salaman] juttu – tosin toisella tavalla. ’Vastustajien’ puheissa.” (SE/kä, 337.)
Kirjasotien esille nostamat suorasukaiset seksuaalisuusteemat on pääosin sensuroitu, joten tässäkin suhteessa Se-romaani on enemmän ulkopuolisesta todellisuudesta
pois suljettu artwork kuin sinne avautuva dialoginen network (vrt. Albertsen & Diken
2004). Sen julkaistussa versiossa on Juhannustanssit-romaaniin (1964) varsinaisesti
vain yksi seuraavan sitaatin kaltainen suorempi viittaus, jossa Salaman teoksen ilmauksia ja tyyliä käyttäen kritisoidaan 1960-luvun estoista ilmapiiriä:
Hän ilmestyy ikkunaan jokaisena aurinkoisena päivänä vähän jälkeen yhdentoista. - - Näissä neljässä pihaa rajoittavassa talossa on varmaan ahkeria rouvia, mummoja ja vanhoja uskovaisia miehiä, joille hänen alastomuutensa merkitsee punaista lippua, kommunismia ja rappiota. - - Ja edelleen juoppoutta ja
jumalanpilkkaa. (SE 54–55.)
Kirjasotiin joutuneiden teosten keskeiset provosoivat teemat liittyivät jumalanpilkkaan, juoppouteen ja seksuaalisuuteen tai niiden yhdistelmiin. Viimeksi mainituista on esimerkkinä edellä olevan ”Vasta kun se istuu vankilassa…” -sitaatin
lopussa oleva kristillisen ahdasmielisyyden kritiikki, jonka argumentit ovat seksuaalisia (Kristuksen sukupuolielämä). Lisäksi Sen luonnoksen ja käsikirjoituksen
sisältämien Salama-prosessin kuvausten yhteydessä on viittauksia seksuaalisuusteeman esille nostaneisiin Kravun kääntöpiiriin (1962) ja Agnar Myklen Laulu
punaisesta rubiinista -romaaneihin (1957):
Muistettava soittaa Caiukselle ja ottaa selvää pitääkö paikkansa että Myklen
Punaisen rubiinin polttamista valvoi poliisiketju joka oli aseistettu konepistooleilla; sehän olisi ollut todella komea juhlameno; valtion viimeinen kunnianosoitus henkiselle työlle. (SE/lu, 20.):
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Pornografiaoikeudenkäynti. Se ja kysymys jumalanpilkasta voidaan päästää
hyvin lähelle toisiaan koska juuret kietoutuneet yhteen. Tiedätkö mitä se tunnettu kouluneuvos on sanonut. - - Se kuulijakunnassa joka nuolaisee huuliaan
kun luetaan syytteenalaisia kohtia. Tuomari ja rasvaiset jutut. Siis tarvitaan
Miller- ja Mykleoikeudenkäyntien pöytäkirjat. (SE/kä, 360 ja 361.)
Luonnoksen kertoja haluaa tuoda kirjasotadialogiin oman panoksensa puhumalla
niistä seksuaalisista ”asioista jotka kaikki tuntevat” (SE/lu, 1). Hän nostaa ”esille
asioita jotka enemmistö haluaa pitää salassa ja tämä jälkimmäinen teko on se teko
joka synnyttää toimintaa sitten kun kirja ilmestyy” (SE/lu, 1–2):
Täällä estetään pornografinen kirjallisuus. Ja eroottisessa kirjallisuudessa on
asioita jotka mitä kiinteimmin liittyvät ihmisenä olemisen keskeisiin seikkoihin ja jonka kieltäminen on ilmeistä mielipiteen ohjaamista ja henkistä terroria. - - Arkkipiispa on sanonut ettei kirkko hyväksy sellaista kirjallisuutta ja
sillä siisti. (SE/lu, 43–44)
Rumat sanat ja vastenmieliset ajatukset. Siivoton kielenkäyttö. Liha ja paperi.
Paha ja liperi. Siveellisesti närkästyneenä hän vaati että tämä vastenmielinen
kirja on kiellettävä. Asiallisella äänellä joka onnistuneesti peitti hänen vatsansa murinan yleinen syyttäjä kysyi: Mikä se nyt muka on se taiteellinen tarkoitus joka kirjailijalla on ollut kun hän on samalla sivulla viidesti toistanut
sanan nussia, kahdesti sanan perse ja tämän lisäksi vielä neljästi sanat vittu ja
kyrpä? (SE/lu, 17.)
Seksuaalisen vallankumouksen retoriikassa on käänteisyyden taktiikka; hillityksi
mainittu ilmaiseminen onkin itse asiassa mitä roisimman kielen käyttämistä, minkä tarkoituksena on ärsyttää ja provosoida vanhan polven konservatiiveja mahdollisimman paljon. Luonnoksen minä julistaa sensuurin vastaisen sodan ohjelman:
”Sukupuolikuri ja säädyllisyys. Närkästyminen ja paheksuminen. Nuorison villitseminen ja turmeleminen likaisilla saastaisilla törkyisillä kirjoilla, filmeillä ja
kuvilla.” (SE/lu, 17.)
Karsimisista huolimatta on julkaistun Sen keskeisenä juonteena kapina, joka
tähtää perinteitä korostaneen yhtenäiskulttuurin ja sen perusarvojen, kodin, uskonnon ja isänmaan sekä niitä ylläpitäneiden tabujen kaatamiseen (esim. SE 56–66;
85). Perinteiset arvot, jotka 1800-luvulla olivat olleet kansallisvaltion kehityksen
tärkeitä osatekijöitä, olivat sittemmin hegemonisoiduttuaan menettäneet dynamiikkansa ja muuttuneet repressiivisiksi, kehitystä estäviksi, ja joutuneet siksi nuoren
polven kritiikin kohteiksi. Tässä suhteessa lahtelalaisen kapinan kohteet ovat –
edellä esille tulleet erot huomioiden – samoja kuin 1960-luvun seksuaalisessa val-
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lankumouksessa yleisemminkin (vrt. Karkama 1997, 221). Kritiikin pääkohteina
ovat nimettömiksi jääneet vanhan polven konservatiivit, joista käsikirjoituksen
kertoja nimeää Helsingin Sanomien pilapiirtäjä Kari Suomalaisen, joka näkee radikaalit ”pitkätukkaisina, ruokkoamattomina, laihoina ja likaisina - -” (SE/kä, 338),
ja kirjasotia eduskunnassa aloitteillaan käynnistäneen Margit Borg-Sundmanin
(MBS):
Mies ja nainen riisuutuvat, kun he ryhtyvät ottamaan housuja pois jalasta heidän sukuelimensä peittää MBS:n eduskuntakysely. Tai raamantunlause: Sen
tähden sanotaan: Heräjä sinä joka nukut ja nouse kuolleista niin Kristus sinut
valaisee. Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa. Rangaistuksen aistillinen puoli –
rangaistuksen kiihottavuus, nöyrtymisen nautinto. Suuri ja mahtava SEXUS.
(SE/kä, 340–341.)
Intertekstuaalinen viittaus Henry Millerin autobiografiseen teokseen Sexus (1949)
on mielenkiintoinen. Ensiksikin Sexuksen mainitseminen on yllättävää siksi, että
Sen kirjoittamisen aikoihin 1960-luvun alkupuolella oli tuoreessa muistissa Millerin Kravun kääntöpiirin (1962) ilmestymisen aiheuttama kirjasota, johon Lahtela
toisaalla käsikirjoituksessa viittaakin (SE/kä 361.) Selityksenä siihen, että Lahtela
on ottanut kirjasota-aseeksi vasta vuonna 1970 suomennetun Sexuksen, voi nähdä
muun muassa sen, että Sexuksessa on Kravun kääntöpiiriä enemmän suoria sukupuoliaktien kuvauksia, jotka olivat toimivia aseita 1960-luvun seksuaalisen vapautumisen ilmapiirissä. Lisäksi on todettava, että temaattisesti Sexus on Sen sinänsä
vähäisten intertekstuaalisten viittausten osalta määrällisesti tärkein subteksti. Kaiken kaikkiaan Se-romaaniin on jäänyt seksuaalisista aseista vain muutamia julistuksen kaltaisia vaatimuksia (esim. SE 56) ja seksiaktien suorasukaisia kuvauksia
(esim. SE 11; 150–152; 171), joiden funktiona on vanhemman polven ylläpitämien
seksuaalisten tabujen kaataminen.
Lisäksi on todettava, että sitaatin ’Mies ja nainen riisuutuvat…’ sisältämät
viittaukset yhtenä Salama-jupakan käynnistäjänä olleeseen Margit Borg-Sundmaniin (MBS) olisivat olleet tulenkantavia aseita kirjasodassa. Sen kustannustoimittajana toimineen Ville Revon mukaan ne oli kuitenkin prosessien pelossa poistettava: ”Pakko oli poistaa – kunnianloukkaussyytteen pelossa – enin osa tunnettuun
kansanedustajaan ja siveydenvartijaan liitetyistä rivouksista tai ainakin fiktiivistää
hänen henkilöään. Kiltisti Markku Lahtela tähän suostuikin.” (Repo 1987, 254.)
Luonnoksessa ja julkaistussa romaanissa Margit Borg-Sundman on muutettu Martaksi ja hänen poikansa on ”ristitty” Jukaksi (SE/lu, 4–10; SE 62–66).
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Sen kielteisistä arvosteluista huolimatta Ville Repo oli pari vuosikymmentä
myöhemmin sitä mieltä, että teos sai hyvän vastaanoton, vaikkakaan kirjailijan
odottamaa sensaatiota ei tullut. Kirjailija itse taas uskoi, että karsimaton versio
olisi nostanut huomattavasti enemmän kohua: ”Markku huomautti minulle hyväntahtoisesti, mutta ilmeisen vakavasti, että hänen olisi sittenkin pitänyt julkaista
alkuperäinen versio vaikka omalla kustannuksellaan.” (Repo 1987, 254.)
Julkaistun Se-romaanin hampaattomaksi jääneen kirjasotakritiikin kohteista
voi jotakin päätellä luonnoksen kuvauksesta, joka liittyy kristinuskon seksikielteisyyteen. Sen esille nostamiseksi luonnoksessa kuvataan kirkon ja armeijan perinteisesti kontrolloimia sukupuoliasioita suoraan, avoimen provokatorisesti (esim.
SE/lu, 3; 6–7;9) – sama koskee myös Se-romaaniin jäljelle jääneitä seksiaktien
kuvauksia (esim. SE 30–32; 56–58; 150–152):
Kokemus on osoittanut että politiikka, pornografia ja Jumalanpilkka ovat ne
virkisteet joilla herätetään elvyttäviä intohimoja - - sitten on tietysti vielä kuolema ja kuoleminen, jonka rienaamista ei saisi jättää vain sotaelokuvien, - kenraalien ja pappien tehtäväksi. Eli yhteensä! tämä romaani jyrsisi kymmenentonnin kauhakaivurin tehokkuudella maata kiireisen yhteiskuntamme
nopeitten jalkojen alta; esivalta horjuisi atlasmaisesti - -. (SE/lu, 12.)
Toisena seksuaaliseen vallankumoukseen liittyvänä ydinteemana ja samalla voimakkaan kritiikin kohteena on vanhan polven pyrkimys vältellä seksuaalisten
kysymysten käsittelyä, mikä nuoren polven mielestä kasvattaa sukupolvien välistä
kuilua (SE/lu, 3–5). Välttelyä vastaan julkaistun Sen minä hyökkää 60-lukulaisuuden hengessä: ”Mutta tämä on ilmaistava hillitymmin. Ei mitään rinnan paljastamista nyt. Puhukaamme sen sijaan rintaliivien ja kyrpien ja nussimisten kautta
kuin vertauksilla sillä niihin loukkaantuvat yksissä tuumi ne joiden on valta.” (SE
56.) Yhteistä Sen ja luonnoksen kritiikissä on, että se kohdistuu ennen muuta kirkollis-valtiollisen vallan jäykkään kontrollijärjestykseen, sanalla sanoen sensuuriin, joka saa aikaan estoja elämän eri alueilla (esim. SE/lu, 5 ja SE 168–169). Näiden kysymysten ympärillä käydään yksi Sen suurimmista taisteluista.
2.3

Sen suuri sota

Se on monessa mielessä paradoksinen romaani. Yksi paradoksisuuden taso on se,
että vaikka teos retorisesti vastustaa perinteisiä sotia (esim. SE 57–59, 78–82, 88–
90, 120), käy se omaa sotaansa. Sotaisuudessaan Se on paikoitellen jopa vimmaisen vihainen, ja teoksen paradoksisuus ilmenee siinäkin, että viha kohdistuu
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samanaikaisesti kaikkialle mutta ei tarkasti mihinkään. Revon (1987, 254) mukaan
teokselle on leimallista ”mihinkään täsmällisesti kohdistumaton viha”. Monin paikoin kyse on 1960-luvun nuorelle polvelle leimallisesta radikaalista kapinoinnista,
jossa vimma ja viha nousevat päällimmäisenä esiin (esim. SE 56). Mutta syvemmässäkin mielessä teokselle ovat leimallisia enemmän tai vähemmän vihaiset
hyökkäykset, jotka enimmäkseen kohdistuvat modernin ihmisen (rakkaus)elämää
kahlitseviin järjestelmiin ja systeemeihin (esim. SE 9–11; 14–15; 49–53). Kiteyttäen voi todeta, että Sen sukupolvikapinasta ja kirjasodista vauhtia saanut sota kohdistuu pääosin kristilliseen sensuuriin, joka on perinteisesti kontrolloinut eroottista
rakkauselämää. Näin on siitäkin huolimatta, että julkaistusta teoksesta on karsittu
runsaasti aineksia, jotka olisivat toimineet strategisessa sensuurin vastaisessa
sodassa vähintään taktisina aseina. Yleisellä tasolla Sen taisteluasennetta kuvaa
luonnoksessa oleva kirjasodan julistus:
Ei vain tässä maassa vaan kaikilla mailla on tietääkseni omat kiellettyjen kirjojen listansa - - Ja minä en aio vedota sananvapauteen enkä liioin taiteen
vapauteen enkä kirjani esteettisiin enempää kuin eetillisiinkään arvoihin vaan
toivon että ristiriidat repeävät irti sievistelemättöminä ja todellisina sillä niidenkin olemassaoloa yritetään häivyttää. Tarkoitukseni on siis luoda eräänlainen sotatila. Huomattavasti syvällisempi ja oleellisempi kuin se mikä luotiin
esimerkiksi Kongoon ja se mikä on luotu Vietnamiin. - - Ehkä siten selviää
myös jossain määrin kuka on ystävä, kuka vihollinen vai ovatko nämä kaksi
niin yhdessä ettei erottamista ystäviin ja vihollisiin voi suorittaa syyllistymättä
virheelliseen toimintaan. (SE/lu, 2.)
Ajankohtaisia tapahtumia kommentoiva Lahtelan alter ego paljastaa, että kyse ei
ole pelkästä kirjasodasta. Sen sijaan pitäisi saada aikaiseksi myös perinteisiä sotia
syvällisempi ja oleellisempi kulttuurinen sotatila, jonka eri ulottuvuuksia on
kuvattu julkaistua Se-romaania läpäisevässä universaalissa kapinassa, ”maailmansodassa”. (esim. SE 49; 123; 328.) Yhtäältä Sen maailmansota on paradoksinen,
sillä se perustuu 1960-luvun rauhanliikkeelle ominaiseen perinteisten sotien (väkivallan) vastustamiseen, joka lähtee liikkeelle toisen maailmansodan aikaisten Hitlerin ja Stalinin hirmutöiden kritiikistä ja laajenee koskemaan myös 1960-luvulla
keskustelua herättänyttä Vietnamin sotaa ja Kongon sisällissotaa (esim. SE 57–59;
88–92). Toisaalta yllä olevan luonnoksen kuvauksen lopussa on kyse Sen maailmansodan tärkeästä taistelusta, joka tähtää modernille kaupunkimaailmalle ominaisen näennäisen rauhantilan/kätketyn sotaisuuden paljastamiseen. Se-romaanin
kertoja nimeää teoksen salapoliisiromaaniksi (SE 56), jonka yhtenä tehtävänä on
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viidakkomaisen kaupungin julmassa sotamaailmassa yrittää paljastaa kaikkien
hyviltä näyttävien ihmisten joukosta paha murhaaja:
Kuka on murhaaja ja mitkä ovat murhaajan motiivit? Muistelen ihmisiä joita
olen tavannut ja jokaisessa heistä on ollut jotain miellyttävää; kukaan ei ole
ollut sellainen että voisin paljastaa hänet. - - Johtolanka on nimittäin se ettei
päältäpäin näe kuka on murhaaja. - - Tajusin että jossakin hyvin konkreettisessa mielessä minä olen viidakossa. - - On hyvin vaikea pitää yllä mielikuvaa
viidakosta, kun aamulla menee maitokauppaan ostamaan kaksi litraa maitoa - Viidakossa en enää tiennyt kuka on minun ystäväni ja kuka viholliseni.” (SE
57–58.)
Edellä esillä olleen luonnoksen sitaatin kertoja toteaa samanhenkisesti, että ehkä
sotatilan avulla ”selviää myös jossain määrin kuka on ystävä kuka vihollinen vai
ovatko nämä kaksi niin yhdessä ettei erottamista ystäviin ja vihollisiin voi suorittaa syyllistymättä virheelliseen toimintaan” (SE/lu 2). Kritiikki kohdistuu julmuuteen, joka kulttuurisista syistä patoutuu ihmiseen. Aikanaan tällainen julmuus
mahdollisti muun muassa toisen maailmansodan raakuudet: ”Saksalaisessa viikkolehdessä oli kaunis sarja Auschwitzin vartijoista. Sarjan nimenä oli ’Murhaajat
ovat samanlaisia kuin sinä tai minä’” (SE 57). Sarjasta minä kertoo saaneensa johtolangan ihmisten sotaisuuden paljastamiseen. Hän syyttää ihmiskuntaa – ja erityisesti itseään – siitä, että ei ole arjessa havainnut ihmisen julmuutta:
Tämä monille ehkä itsestään selvä oivallus herätti minussa saman tunteen
mikä minulla on ollut oikukkaitten ja vaarallisten eläinten seurassa. Syytin
itseäni hyvin lapselliseksi; olin todellakin hyvin luottavaisesti kasvanut. - Toisia on lapsina kohdeltu huonosti ja niin heillä on ollut tilaisuus jo pienestä
pitäen huomata miten asiat oikeastaan ovat. He välttelevätkin tarpeetonta veljeilyä. Toiset taas ovat kiivenneet korkealle joko valtaan tai omistamiseen ja
koska tikkailla on ollut moni kiipeämässä mutta ei tilaa kaikille, on jokainen
joutunut heittelemään veljiään ja sisariaan alas – ja tämän taistelun karaisemina ne jotka ovat ylhäällä myös tietävät miten asiat oikein ovat. (SE 57–58;
kurs KK.)
Maailman väkivaltaisuus johtuu siis siitä, että ihminen ei myönnä itselleen tai ei
muutoin tajua väkivaltaisuuttaan, joka vaikuttaa kaikkialla ilman että sitä arjessa
useinkaan huomataan. Sen paradoksisuuden yksi ydin on siinä, että vaikka teoksessa vastustetaan perinteisiä sotia, tuodaan siinä sotien hyvänä puolena esille niiden selkeyttävä vaikutus: ”Sodat ja kaikkinaiset pakkovallan ajat ovat siinä hyviä
että ne selkeyttävät. Kun joku on viemässä sinua vankilaan rikoksesta joka sinun
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mielestäsi ei ole rikos, tiedät ketä pitää vastustaa. Rauhan ja demokratian tilassa
tällainen tajuisuus on harvinaista.” (SE 58.)
Sen yhtenä tarkoituksena on osoittaa, että sotaisasta tahtotilasta olisi otettava
mallia esimerkiksi sensuurin vastaiseen taisteluun. Toisin sanoen Sen suuri sota
yrittää nostaa esiin niitä väkivallan muotoja, jotka kaikkialla ovat enemmän ja
vähemmän piiloisina vallitsevia ja jotka nousevat esiin esimerkiksi sensuuritoimien yhteydessä. Tämän vuoksi luonnoksen minä toivoo aikaisemmin esillä
olleessa sitaatissa, että Se-romaani saisi ilmestymisensä jälkeen aikaan uuden kirjasodan, koska sotatila paljastaa ihmisille arjessa piilossa olevia väkivalta- ja kontrollirakenteita. Ajatuksena on, että esimerkiksi erilaiset sensuurimuodot ovat tilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän piiloisia, mutta kuitenkin hallitsevia. Tässä mielessä Se julistaa sodan elämää eri tavoin kontrolloivia sensuurijärjestelmiä
vastaan. Sen totaalisessa maailmansodassa on pääsotilaana omaa sisäistä taisteluaan käyvä teoksen minä, joka haluaa vapautua modernin maailman sensuroivista
kahleista: ”Sota, hän oli sodassa maailmaa vastaan, maailmansota, sotilas, Jeesuksen sotilas, taivaallinen sotajoukko, sotavoimat, pimeät voimat. ’Stop the world, I
want to get off.’ (SE 123, kurs. ML.)
Sen minä ei sodassaan valitse puoltaan vallitsevista aatesuuntauksista, vaan
päinvastoin arvostelee modernisoituvan maailman ideologioita ja aatteita, jotka
typistävät eri tavoin ihmisten (rakkaus)elämää tyhjiksi liturgioiksi. Tähän liittyen
hän tekee ironisella arvostelullaan tyhjäksi puheeksi kristilliset ihanteet ja niiden
vasemmistolaiset vastakohdat:
- - Jokainen on Jumalan kuva. Sinä olet vastuussa, mutta toinenkin on syypää.
Ja poista ensin malka omasta silmästäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Uhraa oma mitättömyytesi aatekokonaisuudelle. Yksin et ole mitään,
yhdessä olemme kaikki. Pienporvarillinen ahtaus ja marksilainen hurraayhteiskunta. Osa ja kokonaisuus. Yksilö ja yhteiskunta.” (SE 81.)
Sen suuri sota pyrkii murtamaan kirkollisten ja valtiollisten instituutioiden aikaansaamia kahleita, jotka ovat synnyttäneet tabuja ja pitäneet niitä yllä erilaisen sensuurin keinoin. Edellä huutia saa kristillinen rakkauskäsitys, joka toisaalla kuvataan ihmisiä harhaan johtavaksi käsitykseksi:
Olin pitänyt mitä erilaisimpien ihmisten kanssa käytyjä ystävällisiä ja lämpimiä keskusteluja merkkeinä siitä että me kaikki olemme veljiä ja sisaria, ja pitkän aikaa kieltäydyin uskomasta että paljon saarnattu rakkaus oli sokaissut silmäni yhtä hyvin muitten kuin itsenikin suhteen. Ja siitä alkoi tieto. - - tiedot
joita olin kerännyt itsestäni ja ympäristöstäni olivat jo selvästi viitanneet

63

tähän, mutta hymyt ja ympärillä vallinnut näennäinen järjestys olivat johtaneet
minut harhaan. (SE 57–58.)
Tässä tulee näkyviin Sen paradoksinen rakkauskäsitys: yhtäältä teoksessa kritikoidaan voimakkaasti kristillistä (lähimmäisen)rakkautta, mutta toisaalta monin paikoin on luettavissa, että ihmiskunnan on mahdollista saavuttaa todellinen rakkaus.
Polttopiste on kuitenkin kritiikissä, joka kohdistuu eroottisen ja seksuaalisen rakkauden olemassa oleviin typistettyihin muotoihin. Suurimpana ongelmana kristillisestä rakkauskäsityksestä nousevat eri yhteyksissä esille estot, joita kirkolliseen
kasvatukseen perustunut sensuroiva kulttuuri on erityisesti seksuaalisuuden alueella aikojen kuluessa istuttanut ihmisten mieliin. Tätä tarkoittaen teoksen minä
julistaa, että toisessa maailmansodassa ”vuosituhantinen kristillinen kasvatus paljasti tehottomuutensa ja kyvyttömyytensä tai suoranaiset seurauksensa” (SE 78).
Sen sensuurinvastaisen sodan yhtenä tavoitteena on edistää 1960-luvulla muodikasta seksuaalista vallankumousta. Valtavirrasta poiketen tämä tapahtuu kuitenkin omaperäisesti siten, että teos puolustaa seksuaalisen vapautumisen lisäksi
myös eroottista rakkautta (esim. SE 31). Kirjasotakommenttien karsiminen on kuitenkin kastroinut teosta, eikä erotiikan puolustaminen ole Se-romaanissa niin voimakasta kuin teoksen käsikirjoituksessa ja luonnoksessa.
Mutta kuin vastauksena Randin tulevaan porvarillisuuskritiikkiin käsikirjoituksen minä julistaa, että yhteiskunnallisella vallankumouksella ei voida poistaa
modernin ihmisen orjuutta, joka johtuu paitsi kulttuurisesta sensuurista myös biologisista välttämättömyystekijöistä:
- - Selvästi jollakin on ylivalta koska minun on pakko nukkua ja syödä ja hengittää mikäli haluan elää ja elämäni pakosta loppuu. - - Merkit viittaavat siihen
että olen järjestelmän orja eikä tätä riistoa tai orjuutta poisteta yhteiskunnallisilla vallankumouksilla. (SE/kä, 279–280.).
Se-romaanin minä tarkentaa globaalin kapinan luonnetta: " 'Olen lopultakin aina
ollut sitä mieltä, että kapina on syvemmällä kuin yhteiskunnallinen kapina – ja
sinne syvemmälle nyt ehdoin tahdoin haluan päästä.' " (SE 158.)
Se-romaani ilmestyi siis vuonna 1966, jolloin Lahtela oli Keskustapuolueen
ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Hänen kampanjansa iskulausemaisten johtoajatusten lähtökohtina olivat työ, tieto ja rakkaus. Ohjelma oli pitkälle yhteneväinen
Sen ja teoksen kirjoittamisen aikaisten dokumenttien keskeisen tematiikan kanssa.
Käsikirjoituksen minä toteaa: ”Tämä sitkeä tiedon halu. Tämä että minä huomaan
kuinka kaikki sotkeutuu ja selviää ja taas sotkeutuu - -”. (SE/kä, 280). Tavan, jolla
Se käy sotaa eroottista rakkautta estävää sensuuria vastaan, paljastaa puolestaan
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luonnoksen päähenkilönä oleva Jukka. Hän on nimittäin ”ruvennut suunnittelemaan eroottista vallankumousta” (SE/lu, 47), jolla on biologinen perusta. Tuonnempana osoitan Freud-luvussa, että Sen vallankumouksellisena käyttövoima on
eroottis-libidinaalinen sielunkerros, se (id, es; vrt. Tarkka 1968, 80). Kaiken kaikkiaan Se-romaani on sensuurin vastaisen seksuaalisen vallankumouksen suhteen
mielenkiintoisella tavalla omaperäinen. Kuten myöhemmin lähemmin osoitan,
tähdentää teos yhtäältä rakkauden merkitystä, mutta käsittelee toisaalta seksuaalimoraalia, eroottista rakkautta ja rakkauden moderneja ilmenemismuotoja myös
kriittisesti. Se näyttäytyykin paradoksisesti sekä rakkausromaanina että antirakkausromaanina.
Sen sotaisuuden vertauskuvallista asennoitumista selventää Juhani Niemen
(1999, 160) mainitsema kirjailija Christer Kihlmanin 1960-lukua koskeva näkemys, jonka mukaan vanhan polven toiminta oli destruktiivista (sotaan) johtavaa
konservatiivisuutta ja nuoren polven toiminta jälleenrakennuksen konstruktiivisuutta aikaansaavaa radikaalisuutta. Se-romaanin sensuuria vastaan suunnattu
suuri maailmansota ei suoraan perustu ajatukseen konstruktiivisesta jälleenrakentamisesta, mutta silti samoilla linjoilla on teoksen ajatus siitä, että vallankumoukseen ja jälleenrakentamiseen voidaan päästä vasta sitten, kun sensuuriin perustuvasta destruktiivisesta vanhan polven kulttuurista päästään eroon (esim. SE 49–
56). Mutta kun Sen ihanteena oleva vallankumous on edellä alustavasti esitetyllä
tavalla seksuaalinen, ei sen myötä tuleva muutos ihmisen ja kulttuurin uudelleen
rakentamisessa ole aina kovinkaan konstruktiivinen. Ennen tämän tarkastelemista
on kuitenkin syytä käsitellä 1960-luvun kapinoinnin kulttuurisia ulottuvuuksia,
jotka liittyvät myös seksuaaliseen vallankumoukseen.
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3

Lahtela, 60-lukulaisuus ja representaation
kriisi

Historiankirjoitus on välittänyt melko yksimielisen kuvan 1960-luvusta, jolle oli
ominaista yhteiskunnallinen radikalismi ja esteettinen murros. Murroksen perimmäisiä aiheuttajia on haettu kaukaisemmasta historiasta. Veikko Tarvaisen mukaan
se, että kaikki liikkui 1960-luvulla, johtui siitä, että 60-lukulaisuutena tunnettu
ilmiö alkoi 1950-luvulla – vuonna 1956 – näin kaikki oli valmista 1960-luvun
alkaessa. Marja Tuomisen mukaan taas toisen maailmansodan aiheuttamat korvaukset saivat Suomessa aikaan teollisuuden voimakkaan kehittymisen, minkä yhtenä seurauksena maaseudun väestö alkoi 1960-luvulla muuttaa kaupunkeihin.
Uudenlaiset elämänehdot voimistivat paitsi poliittisia myös sukupolvien välisiä
jännitteitä. Vanhemman sukupolven hegemonia joutui koetukselle, kun nuori polvi
kyseenalaisti perinteiset todellisuuden tulkintatavat. Sukupolvien välistä taistelua,
sukupolvikapinaa, piti yllä nuoren polven halu irtautua vanhan polven ihanteista,
mikä johti perinteitä korostaneen yhtenäiskulttuurin arvojen uudelleen arviointiin.
Liikkeelle panevana voimana oli 1930–40-luvuilla syntyneiden liikehdintä, jota
alettiin nimittää 60-lukulaisuudeksi. (Tuominen 1991, 385; Tarvainen 1993, 12;
vrt. Niemi 1999, 160.)
Perimmäisinä liikuttajina olivat modernisaation haasteet, jotka olivat aiheuttaneet ristiriitoja eri puolilla Eurooppaa jo 1800-luvulta alkaen. Suomessa ne alkoivat toden teolla nousta esiin vasta 1960-luvulla, jolloin modernisaatiosta johtuneiden uudistusten tahti nopeutui niin, että yhteiskunnan ja yksilöiden oli vaikea
sopeutua siihen. (Turunen 1999, 187.) Aikakauden alkupuolella alkanut todellisuuden ehtojen pohtiminen johti myös vanhentuneiksi katsottujen esittämistapojen
kyseenalaistamiseen; syntyi representaation kriisi, joka voimistui vuosikymmenen
loppua kohden. (Karkama 1997, 217–222.)
Kirjallisuuden piirissä representaation kriisi peittyi osittain kirjasotien aiheuttaman suuren kohun alle. Yleistäen voidaan todeta, että oikeussaleihin asti joutuneet teokset uudistivat kirjallisuutta pääosin vain provosoivilla teemoillaan, joiden
välityksellä käytiin vanhan polven arvojen kimppuun. Muotonsa ja rakenteensa
osalta keskeiset kirjasotateokset – Juhannustanssit mukaan lukien – olivat sukupolvikapinassa mukana pitkälti perinteisen kerronnan keinoin. Niihin kohdistuneen suuren kiinnostuksen vuoksi vähemmälle huomiolle jäi se, että 1960-luvun
alkupuolella kirjoitettiin myös avantgardistisia teoksia, joissa representaation kriisin haasteisiin vastattiin sekä raflaavilla teemoilla että uudistuneilla esittämistavoilla. Proosan puolella tällaisia teoksia olivat Sen lisäksi muun muassa Pekka
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Kejosen Napoleonin epätoivo (1964) ja Christer Kihlmanin Sininen äiti (1965),
joille on yhteistä halu irtautua traditionaalisen kulttuurin ehdottomista tieteellisistä, poliittisista ja uskonnollisista totuuksista. Suomessa alkoivat 1960-luvulle tultaessa menettää merkitystään uskonnolliset ynnä muut agraarille yhtenäiskulttuurille
ominaiset yleiset ”totuudet” ja valmiit elämisen mallit (Tarvainen 1993, 27; 31–32;
37). Tämä murros näkyy kirjallisuudessa niin kutsuttuna varmojen totuuksien
kyseenalaistamisena ja suhteellistamisena.
Totuuksien suhteellistamisen keskeisenä keinona oli relativismi, joka on
perinteisestikin ollut modernismille ominaista (ks. esim. Saariluoma 2005, 49, 80).
Napoleonin epätoivon relativistinen totuuskäsitys tulee esiin muun muassa siinä,
että kertoja torjuu yhtenäiskulttuurin ihanteina olleet ehdottomat totuudet menneen
maailman rakennelmina, joita ei hajaantuvan modernin maailman sirpaleista voi –
eikä tarvitse – saada kokoon: ”Itse totuuteen on turha ainakaan näin jälkikäteen
pyrkiä, riittää kun saa sirpaleita koottua sieltä täältä ja niistä kuvion jota voi uskotella todeksi. Se on tärkeintä.” (Kejonen 1964, 25.)
Teoksen minä on moderni kirjailija, joka hahmottaa elämänsä tapahtumia
nykyhetkessä ilman menneeseen tai tulevaan tukeutumista: ”Olenko minä tapahtumien edellä? Olen, siis takaisin. Itse asiassa olen itse tapahtumisessa, aina siinä
mistä kirjoitan.” (Kejonen 1964, 20.) Myös Sen minä haastaa perinteiset aikakäsitykset analogisesti, kun hänen kiivaasti toimivat mielenliikkeensä leikittelevät
ajalla ja ajattomuudella siinä määrin, ettei nykyisyyskään tahdo pysyä mukana:
"Pää toimii kiivaasti ja yrittää hahmottaa. Ensin menneisyys ja sitten omituinen
tapa olla kokematta nykyisyyttä." (SE 159.)
Christer Kihlmanin Sinistä äitiä linkittää Napoleonin epätoivoon paitsi ehdottomien totuuksien relativistinen kritiikki myös ”käsittämättömän modernin maailman” legitimointi. Sininen äiti on kerronnalliselta rakenteeltaan katkelmallista
Napoleonin epätoivoa eheämpi, mutta toisaalta korostaa enemmän modernisaation
aikaansaamaa epävarmuuden kokemusta:
Enhän minä totuutta tavoita, älkää sitä luulko. - - Totuus on unelma niitä varten jotka ovat liian raskaita, liian arkoja antautuakseen epävarmuuden, epämääräisyyden, epäluotettavuuden kannettaviksi - - Kirjoittaminen on etsimistä. - - Etsiä sokeana kuin myyrä siinä käsittämättömässä mikä ihmisten maailma ja elämä on. (Kihlman 1965, 55–56.)
Sinistä äitiä ja Se-romaania puolestaan yhdistää modernisaation aiheuttaman epävarmuuden kokemuksen korostaminen. Kyse on siitä, että modernille ominainen
jatkuva ylimenokauden tunne lisää epävarmuutta ja yksinjäämisen kokemusta. Sii-
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tä kumpuaa eräänlaisen urbaanin ahdistuksen sävyttämä kulttuurinen ilmapiiri,
jota on luonnehdittu modernin kokemiseksi. Moderni ihminen on mukana itse
aikaansaamassaan kokeessa, jota ei kuitenkaan voi mitenkään valvoa (Giddens
1991 ja 1994, 87).
Kun vanhentuneet rakenteet hajoavat ympärillä, on kertoja pelkän hajoavan
minuutensa varassa yrittäessään kestää modernisaation aikaansaamat epävarmuuden kokemukset, jotka syntyvät pirstaloituvaan maailmaan reagoimisesta. Mielenrauhaa järkyttävät modernisaation lisäämät epävarmuuden kokemukset (Featherstone 1991; Karkama 1994, 243; Niemi 1999, 158): ”Hän ei voi luottaa mihinkään,
[- -] Jokin hänessä luottaa, jokin ei luota, kun kysyy, osoittautuu epäluottamus
yleiseksi.” (SE 98; kurs. KK.): "Epäily, horjuminen ja sen vaikutukset ympäristöön, tämän asiantilan hyväksyminen ja tunnustaminen." (SE 103, vrt. ed. Kihlmanin sitaatti ”Enhän minä totuutta tavoita…”). Epävarmuuden kokemuksia lisää
sotkuisen sosiaalisen elämän kääntöpuolena voimistuva yksinäisyys, joka voimistaa modernin ihmisen pirstaleisuuden (rikkinäisyyden) kokemuksia: ”–Minusta on
kyllä ihan läkähdyttävää olla nykyajan rikkinäinen ihminen ku ne sanoo, tunnusti
hiljattain Sepon pikkusisko Sepolle [ - - ].” (SE 244.) Rikkinäisyys johtuu siitä,
että jokainen on omalla tavallaan mukana nopeassa muutoksen junassa eikä näin
ollen voi pysähtyä miettimään ja tukemaan toista:
Hän yrittää ikään kuin pysähtyä. Mutta on aivan kuin hän istuisi junassa, joka
liikkuu niin kuin liikkuu eikä piittaa hänen pysähtymishaluistaan. Jälleen
uusia maisemia; ja jollakin tavoin kuitenkin aina samoja. ‘Sama järjestelmä
ulottuu kaikkialle. - - Minä olen kuin tullut läpi kaikkien ihmisten ja ne ovat
tarttuneet minuun, heidän sielunsa sotkut ovat minun sotkujani11 - -. (SE 73–
74 ja 289; vrt. YM 444.)
Sama järjestelmä -kommentti on ymmärrettävissä modernistiseen kieltoon perinteisesti kuuluneeseen järjestelmien kritiikkiin (esim. Sallamaa 1994, 167), joka
Lahtelalla kohdistuu myöhemmin osoittamallani tavalla modernisaation järjestelmällisiin ajatusmalleihin. Kaiken kaikkiaan Se-romaanissa nousee Napoleonin
epätoivoa ja Sinistä äitiä voimakkaammin esille nuoren polven kapinoinnin universaali luonne. Vaikka nuorten kapinoinnissa näkyi esimerkiksi 1960-luvun loppupuolen Vanhan valloituksessa kansainvälisiä pontimia (esim. Kuusi 1968; Karkama 1994, 243), ovat ne Sen universaalissa kapinassa havaittavissa Lahtelan indi-

11. Tässäkin näkyy 1960-luvun autobiografiselle estetiikalle ominainen tapa mieltää maailman (ihmisten) ongelmat omiksi henkilökohtaisiksi ongelmiksi (vrt. Karkama 1997, 219).
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viduaatiolle ominaisina omaperäisinä ratkaisuina. Seuraavassa keskityn tarkastelemaan Sen universaalin kapinan suomalaisia sovelluksia.
3.1

Kulttuurinen kapina

Se-romaanin kapinoinnin kannalta on keskeinen aikaisemmin alustavasti esillä
ollut maailmansota, joka kohdistuu kaikenlaisia kahlitsevia ja sensuroivia konventioita vastaan. Maailmansodan julistuksia teoksessa on useita versioita:
Hänen paikkansa on jossain universaalisessa vastarinnassa, joka suhtautuu
epäluuloisesti kaikkeen ja joka ei voi hyväksyä mitään, koska se ei tiedä
mitään minkä voisi hyväksyä - - Muuttuu ikäväksi, muuttuu aggressiiviseksi,
muuttuu pateettiseksi, kun yrittää vaikuttaa asioilla jotka eivät tee vaikutusta.
Yrittää poistua itsensä seurasta ja samalla poistuu kaikkialta eikä voi sanoa
olevansa yksin. Tätä on sanottu nollapisteen hakemiseksi. On hyvin likellä sitä
pistettä, ja pitää kummallista meteliä lauseilla ja eleillä - -. (SE 51.)
Fragmentissa näkyy ajankohdan kapinallisen ilmapiirin dadaistinen juonne (ks.
Hosiaisluoma 1999, 255–256). Alkuperäisen dadan ytimen muodosti luova nihilismi, joka vuoden 1916 muodossaan puolusti äänekkäästi – tosin 1960-luvun kantaaottavasta hengestä poiketen – sitoutumatonta ihmistä kieltämällä kaikki ideologiat. Samanlainen totaalinen ideologioiden kielto tulee edellä esille Lahtelan universaalissa kapinassa (“ei voi hyväksyä mitään, koska ei tiedä mitään minkä voisi
hyväksyä”’). Siinä missä Lahtelalla on kapinansa lähtökohtana ajatus vanhan polven hegemonian voittamiseen tähtäävästä kulttuurisesta maailmansodasta, syntyi
dadalainen nihilismi voimakkaana reaktiona ensimmäisen maailmansodan toivottomaksi muuttaneeseen tilanteeseen, jossa olemassa oleviin asioihin ei voitu muuten vaikuttaa. (vrt. Koponen 2007, 117.)
1960-luvun suomalaisessa taistelussa nuorison dadahenkeä nostatti toivottomuus, joka syntyi vanhan polven järkkymättömiltä tuntuneiden valtarakenteiden
törmätessä nuoren polven argumentteihin, joilla ei etenkään alkuvaiheessa ollut
vaikutusta. Nuorten toivottomuus purkautui nihilisminä, joka aggressiivisuudesta
käyttövoimansa saaneena vihana suhtautui epäluuloisesti kaikkeen. Fragmentissa
”Hänen paikkansa…” muistuttaa dadan edellä kuvattua äänekkyyttä aggressiiviiseksi ja pateettiseksi muuttuva kummallinen meteli, jota ylläpidetään lauseilla ja
eleillä. Vanhentuneilla ajatusmuodoilla ja konventioilla kyllästetty ja niistä irtipyrkivä tekstuaalinen minä etsii yksilöllisen neutraalia mielentilaa, jossa paradoksi-
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sesti ”yrittää poistua itsensä seurasta ja samalla poistuu kaikkialta eikä voi sanoa
olevansa yksin”.
Sen universaalille kapinalle on vimmaisen vihan – Tarvaisen (1993, 12)
mukaan 1960-luvun miehet ja naiset olivat vihaisia – lisäksi ominaista ehdottomuus ja totaalisuus, jotka kumpusivat ajanhengestä ja Lahtelan individuaatiosta:
Se ottaa kantaa 1960-luvun alkupuolen keskeisiin aatteisiin siten, että marxismi ja
kristinusko ovat ääripäinä. Lisäksi on huomattava, että 1960-luvun alun radikaali
liikehdintä ei perinteiseen tapaan perustunut kansanjohtajien johtotähtiin eikä puolueohjelmiin, vaan nuorten taiteilijoiden individualistinen kollektivismi kumpusi
siitä, että he pikemminkin lukivat ja uskoivat sitä mitä toiset nuoret kirjoittivat ja
suosittelivat. Vuosikymmenen alkupuolelle ominainen eettinen sitoutuminen teki
mahdolliseksi sen, että kapinalliset nuoret liittoutuivat perinteisten puolue- ja valtiorajojen yli. (vrt. Lounela 1976, 270; Niemi 1999, 169.)
Merkille pantavaa on, että Se-romaanin universaali kapinallinen potee usein
absoluuttista yksinäisyyttä. Tällä teos tematisoi sitä, että moderni ihminen jäi
itsensä varaan, kun yhtenäiskulttuuria ylläpitäneet ja valmiita elämänmalleja tarjonneet suuret kertomukset menettivät merkityksensä ja kiellettiin. Yksinäisyys
synnytti epävarmuuden kokemuksia, joiden vaikutuksesta konventioista irti pyrkivä kertoja kokee radikaalista anarkismistaan kumpuavan representaation kriisin
niin voimakkaasti, ettei pysty kommunikoimaan, koska hän ei tiedä, kenelle voisi
puhua:
Tällä hetkellä on tilanne hänen kohdallaan ja objektiivisesti katsoen toivoton,
universaalinen kapina on tullut eikä enää tiedä kenelle tästä voisi kertoa. - Hänestä näyttää. Ei pysty esittämään mitään perusteellista teoriaa, nimitykset
alkavat varista päästä, täysi anarkia on vallalla. (SE 49 ja 96.)
Sen minän mielen valtaa anarkistinen sekaannus, kun anarkistisen asennoitumisen
ulottuminen nihilismiksi varisuttaa asioiden nimitykset päästä eikä hän enää pysty
esittämään kokoavaa teoriaa. Paikoitellen Se-romaanin kohtauksia kuvaa hyvin
Yrjö Hosiaisluoman (1999, 256) näkemys, jonka mukaan 1960-luvulla kokeiltiin
dadaistisia ja surrealistisia tekniikoita. Seuraavassa fragmentissa dadalle ominainen järjettömyys sotkeentuu unimaailman surrealistisilla tapahtumilla ja värisymboleilla assosioivaan leikittelyyn (vrt. Koponen 2007, 117):
Keltainen savupiippu, joka sitten olikin pieni punainen talo, räjähti äkkiä ja
savusta näkyivät ystävällisen vanhan miehen veriset revityt leukapielet, ja hän
yritti sanoa jotain, mutta suusta ei tullut muuta kuin suuria omenia, jotka hajosivat punaiseksi usvaksi, ja korvista valui hienoa hiekkaa kuin tiimalasissa, ja
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ikkunalasi nousi pieninä keveinä pisaroina kohti syvintä ääntä, joka paiskautui
seinästä seinään ja auto syöksyi pystysuoraan alas katua kohti punaisia äärettömiä vilkkuvia valoja korkeitten monilasisten talojen antaessa hitaasti perään,
ja puiden raivokas liike. Läpinäkyvät vihreät, vihreät läpinäkyvät vihreät, puiden raivokas liike - -. (SE 10; ks. myös s. 193–203; 328.)
Sitaatti on Sen (35.) luvusta, jota värisymboliikan käyttö läpäisee ja joka kokonaisuudessaankin on hieno assosiaatioiden synteesi (SE 193–205). Luvussa kuvataan
eri tavoin pirstaloituvan modernin maailman kokemista, jossa lukemattomat yksityiskohdat (modernin ihmisen virikkeet) sulavat vertauskuvalliseksi väriusvaveistokseksi, jossa on havaittavissa dadaistisia ja surrealistisia piirteitä (SE 193).
Dadaismi ja surrealismi ovat olleet lähellä toisiaan, sillä 1920-luvun alun viimeisinä vuosinaan dadaismiin tuli surrealistisia piirteitä, ja vastaavasti surrealismi syntyi Andre Bretonin aloitteista dadan pohjalta (Koponen 2007, 133–134):
- - alkulähteetön viileähkö värivoima joka puhalsi minua etäälle – mutta sekin
tuskin havaittavana. Värejä, usvia, viivoja ja voimia; kaarevia, hyvää tekeviä
ja toisiinsa sulautuvia usvalaatikoita – pahaa tekeviä, siis pintaan työntäviä,
ihon kutitus ja ahdistunut lyhyt hengitys seurauksena. - - Värit? Ja entä kun
nekin ovat poissa, mutta kuitenkin kokee ja melkein näkee mitä kokee – siis
lähes tiedostamattomat ja sitten aivan tiedostamattomat? Erilaisia tiloja ja niiden peräkkäisyys ja paikan vaihtelut? Ja jatkumisen tunto paitsi sitten kun
muuttui lihakumiseinäksi? Äänettömyys? (SE 194–195.)
Pirstaloituvan modernin kokemisen kuvaukset eivät rajoitu Lahtelan tuotannossa
ainoastaan 1960-luvun kapinan kuvauksiin, vaan niistä muodostuu 1970-luvun
lopun teoksiin ulottuva jatkumo. Siinä missä Sen minä voivottelee, että ”[e]i riitä
pään erittelykyky ottamaan huomioon ja tarkistamaan jokaista asiaa kaikissa näissä systeemeissä - -” (SE 110), merkitsee lopputuotantoa edustavalle Sirkuksen
(1978) minälle jo pyrkimys yksittäisen asian ymmärtämiseen ja hallintaan moneen
suuntaan jakautumista: "Ei näytä olevan asiaa, josta mieleeni ei tulisi vähintään
kolmea ristiriitaista käsitystä" (S 123). Sama teema on esillä Yksinäisen miehen
(1976) minän kommentissa, joka hieman eri painotuksin kuvaa modernisaation
kaoottista kokemista: ”Koko tämä vuosisata on täysin sekava jo siitä johtuen että
ihmisiä on niin paljon. Tuskin on olemassa enää yhtään ongelmatonta ja selvää
ilmiötä.” (YM 444; vrt. SE 73: ”Hän ikään kuin syöksyi yksinäisyyteen järjestämään kaaosta, joka oli syntynyt ihmisten tapaamisista, kadun hälystä ja nopeasti
vaihtuvista näkökuvista.”)
Jatkossa pyrin osoittamaan, että Sen universaalina kapinana ilmenevässä representaation kriisissä eivät kiellon kohteina ole vain yhtenäiskulttuurin ehdottomat
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totuudet yleisluontoisesti, vaan kirjailija ottaa tekstissään sitoumusten tasolla kantaa myös niiden taustalla oleviin kulttuurisiin instituutioihin, aatteisiin ja ideologioihin. Tämä oli tyypillistä 1960-lukulaisuutena tunnetulle sukupolvikapinalle.
Maailmalla ja Suomessa voimistui 1960-luvulla aatteiden ja ideologioiden kielto,
jossa ei sinällään ollut mitään uutta, sillä niihin oli kohdistunut kritiikkiä ideologian käsitteen synnystä alkaen. Napoleon nimittäin tuomitsi vuonna 1812 heti tuoreeltaan ideologian varaan rakentuneen Destutt de Tracyn tieto-opin sisältämän
hämärän metafysiikan syypääksi kaikkiin Ranskan onnettomuuksiin. (Wilenius
1972, 28.)
Toisaalta ideologiaan on toistuvasti myös tukeuduttu. Historialliseen kehityskulkuun viitaten Vesa Heikkinen toteaa käsitteen ongelmallisuuden johtuvan siitä,
että toisinaan ideologia ”julistetaan kuolleeksi, toisinaan tarpeettomaksi, toisinaan
kielletyksi, toisinaan kaiken selittäväksi taikasanaksi.” Ideologian ongelmallisuutta lisää sekin, että ”sitä käytetään eri tieteenaloilla eri tarkoituksiin ja eri maailmankatsomuksissa siihen liitetään erilaisia painotuksia.” (Heikkinen 1999, 81.)
Ideologisesti 1960-luvun alku- ja loppupuoli oli Suomessa mielenkiintoisella
tavalla erilainen. Havainnollistavan lähtökohdan tähän problematiikkaan tarjoaa
Risto Turusen ideologiaa koskeva yleistävä näkemys. Turunen tarkastelee eri määrittelyjä ja toteaa synteesinään, että ideologia on ”uskomusten, käsitysten, rituaalien ja muiden representaatioiden muodostama järjestelmä, jonka subjektit kokevat
todelliseksi ja oikeaksi järjestykseksi.” (Turunen 2003, 40.) Vaikka Turunen käsittelee 1940- ja 1950-lukuja, kuvaa määritelmä pääosin myös 1960-luvun lopun
politisoitunutta kehityskulkua.
Suuren kapinavuoden 1968 jälkeen nimittäin voimistuivat äänenpainot, joissa
poliittista sitoutuneisuutta pidettiin ensiarvoisena. Asennoituminen oli monessa
suhteessa erilaista kuin vuosikymmenen alkupuolen avantgardistisessa eetoksessa,
jossa aatteellisiin ja ideologisiin järjestelmiin kohdistettiin eettisesti latautunutta
voimakasta kritiikkiä. Silloin aktuellilla ”ideologiat ovat kuolleet” viestillä julistettiin, että vanhentuneista uskomuksista, käsityksistä ynnä muista representaatioista muodostuvat ideologiset järjestelmät eivät vastanneet muuttuvaa todellisuutta. (Karkama 1994, 246.) Heikkisen (1999) termeillä ilmaisten ideologiat
julistettiin 1960-luvun alkupuolella kuolleiksi, tarpeettomiksi ja kielletyiksi.
Sen kulttuurisessa kapinassa ideologioiden kiellon kärki kohdistuu ajatusmalleihin ja -järjestelmiin, valmiisiin vastauksiin sekä pysyviin muotoihin ja konventioihin. Tätä kertoja tarkoittaa kuvatessaan pitkälle sivistynyttä asiantuntijaa, joka
on enemmän kiinnostunut Mozartista, Groupieristä, Dantesta ja Rilkestä kuin
omasta vaimostaan. (ks. SE 168–169.) Sen mukaan tieteen ja taiteen pohjimmil-
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taan ideologiset järjestelmät ja konventiot ovat sokaisseet modernin ihmisen silmät
niin, ettei ihminen enää näe elämän ydintä: ”Silmät ovat sokeat, sillä monta tuhatta
vuotta ihmiskuntaa estää näkemästä mitä on” (SE, 21).
Myöhemmin Sen kapinaeetoksen äänenpainot voimistuvat minän kritisoidessa
ideologioita ja vaatiessa koko kulttuuria koskevan representaation kriisin hengessä
uutta uskontoa: ”Seuraava uskonto on jo oleva monta kehää kauempana veren ja
rakkauden rituaaleista - - epäjärjelliset luonnokset: ideologiat.” (SE, 86 ja 98.) Ideologioiden kriisi vetää aatteelliseen kaaokseen myös kirjailijan, joka on törmännyt
modernisaation haasteisiin: ”Puhuvat kaaoksesta ja aatteiden rysähdyksestä.
Rysähtääköhän tässä itsekin samassa rytinässä?” (SE 91.) Sen minälle ovat suuren
kulttuurisen maailmansodan rintamalinjat selvät ja hän tietää olevansa mukana
sodassa, jossa hänen pääkohteinaan ovat kristilliset ja poliittis-ideologiset ajatusmallit sekä niitä ylläpitävät auktoriteetit (vrt. Kuusi 1968, 70–72):
Ja ketkä ovat tämän takana? Ihmiset! Ei ole vainohulluutta kuvitella että täällä
vainotaan sillä kirkko vainoaa minua, hallitukset vainoavat minua ja porvarit
ja kommunistit. Siksi minä puolestani aion vakain tuumin mustata heitä ja pilkata. Se on minun ainoa puolustuskeinoni. Voisin tietysti olla hiljaa mutta
kukaan ei anna minun olla hiljaa vaikka monet toivovat minun olevan. (SE
55–56.)
Vaikka taantumukselliset parjasivat ja pilkkasivat 1960-luvun nuoria radikaaleja,
näkyi muutos 1950-lukuun verrattuna siinä, että vanhan polven sensuurin aikaansaama sanan valvonta ei enää toiminut tarpeeksi tehokkaasti (Lounela 1976, 274;
Niemi 1999, 159). Lopulta pilkka kääntyi vanhan polven omaan nilkkaan, kun
nuori polvi otti käyttöön yhtä kovat aseet. Ideologisen kritiikin kärki alkoi kohdistua yleistävästi porvarilliseen keskiluokkaan, jonka rakentamaa maailmaa Sen
minä sukupolvikapinan hengessä arvostelee tuhon tiellä olevaksi systeemiksi:
Tämä on ihmisen järjestelmä ja nyt se on hänen tuhonsa järjestelmä eikä käsitä
miten tällaisesta voi pelastua. - - Porvareita ovat kaikki ne jotka ylimaalliseen
hyvyyteen luottaen pesivät täällä pesänsä turvallisiksi ja uskovat että jokin
salaperäinen voima kääntää kaiken parhain päin. He ovat niitä, - - jotka nyt
rakentavat lännen ja idän hyvinvointivaltioita ja pesivät niissä eivätkä edes
yritä katsoa omaa kuolemaansa silmiin, he ovat se eläimen ruumis joka kerran
oli elämän tae ja joka nyt on kuoleman tae. He ovat niitä joille tässä maailmassa on vielä yltäkyllin hyvää taidetta ja riemua ja tarkoituksia. Heidän nahkansa on paksu ja heidän askelensa varmat. (SE 51–52.)
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On huomattava, että myös dadaistisen kapinan pääkohteena oli porvarillinen kulttuuri (Koponen 2007, 117). Se-romaanin pessimistinen viesti on, että paksunahkaisten vanhan polven johtajien mielenliikkeiden horjuttaminen ei ole helppoa.
Niinpä 1960-lukulaisuutena tunnetuksi tulleen sukupolvikapinan retoriikka kohdistuu myöhemmin uudelleen maailman tuhon tielle vieneeseen porvarilliseen keskiluokkaan, jota kertoja yrittää dadamaisen kovalla huudolla herätellä tuhoon vievästä ruususenunestaan:
Mustaaminen on minun oikeuteni taiteilijana, pilkkaaminen on jopa minun
velvollisuuteni. - - Jos panisi kymmenen ensimmäistä sivua pelkkää huutoa?
Mutta miten merkitä sellainen? Ii-kirjaimillako? - - Porvarit, haistakaa paska.
Teidän valtakuntanne särkyy meihin niin idässä kuin lännessäkin. Ihmissuku
on eksynyt tieltä ja ajautuu kuolemaan ja hulluuteen. Tylsintä joskaan ei
onnettominta mitä minä ikinä olen nähnyt on hyvinvoiva keskiluokka ja
nimenomaan se laajenee laajenemistaan. (SE 56)
Tässä näkyy selvänä Se-romaanin radikaalista anarkismista kumpuava halu kieltää
perinteinen tuhoava kulttuuri totaalisti. Radikaalille protestille löytyi etymologinen perusta latinan kielisestä radikaali-sanan esiasteesta radex – ’juuri’. Vuoden
1966 eduskuntavaalin kampanjassaan Lahtela julisti: ”Radikaalisuus ei ole haihattelua eikä repimistä, se on menemistä asioitten ytimeen ja sieltä tapahtuvaa rakentamista.” (Lounela 1976, 274; Tarkka 1980b, 169.)
Porvarillisen elämäntavan kritisoiminen ylitti 1960-luvun alussa perinteisen
vasemmisto – oikeisto vastakkainasettelun rajat siten, että sitä harjoittivat myös
Lahtelan kaltaiset ei-vasemmistolaiset keskustalaiset intellektuellit. Pekka Lounela
(1976, 225) väittää, että pyrkimyksenä oli saada aikaan eräänlainen yhteiskuntakelpoinen anarkismi, jossa ajattelun liike tapahtui vasemmiston ja keskustan välimaastossa. Lahtelan yhteiskuntakelpoinen pyrkimys on Ville Revon kuvauksen
valossa asetettava kyseenalaiseksi. Hänen mukaansa kapinamieli ja julkisuudentarve paloivat nuoressa kirjailijassa niin voimakkaasti, että ”hänen oli päästettävä
liekit ulos. Markku Lahtela poltti sotilaspassinsa loppusyksystä 1966 julkisella
paikalla Helsingissä.” (Repo 1987, 254.) Joka tapauksessa poliittisesti virta alkoi
1960-luvun alkupuolella viedä vähitellen keskustasta vasemmalle. Tämä tapahtui
sen jälkeen, kun Urho Kekkonen oli vakiinnuttanut asemansa Honka-liiton ja vuoden 1962 presidentin vaalien jälkeen. (vrt. Lounela 1976, 225 ja Tarkka 1980a,
124.)
Yleisesti ottaen fragmentti ”Mustaaminen…” on hyvä esimerkki siitä, miten
nuori polvi kapinoi 1960-luvun alkupuolella vanhemman polven konservatismia
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vastaan. Toisaalta Se-romaanin representaation kriisin kuvauksille ominainen radikalismi on nimenomaan anarkististen piirteidensä osalta totaalisempaa kuin
monissa muissa 1960-luvun alkupuolella kirjoitetuissa nuoren polven teoksissa
(esim. Kejonen 1964; Kihlman 1965; Aronpuro 1965). Tässä suhteessa Markku
Lahtelaa voi pitää kirjailijana, jonka tuotannosta erityisesti Se-romaani erottuu
aikakauden melskeisestä taustasta omaperäisenä (vrt. Koskela 1990, 190). Toisaalta Se ei esitä kovinkaan paljon uusia vaihtoehtoja, vaan pääasiassa vain kuvaa
anarkistisiin heittoihin perustuvilla kielloilla modernia minuutta jäytävän kaoottisen tyhjyyden – nollapisteen – kokemista (esim. SE 50). Tässä mielessä Sen
kapina jää Randin (1967) väitteen mukaisesti pelkäksi valitusvirreksi, jolle on leimallista avantgardismiin liittynyt porvarin ärsyttäminen (ks. Eagleton 1990, 371–
372; 395).
Sen minä ei maailmansodassaan valitse puoltaan vallitsevista aatesuuntauksista, vaan arvostelee modernisoituvan maailman pääideologioita ja -aatteita, jotka
hänen mielestään typistävät ihmisen elämää. Tähän liittyen hän tekee ironisella
relativismilla terästetyillä imperatiiveillaan tyhjäksi puheeksi kristilliset ihanteet ja
niiden vasemmistolaiset vastakohdat:
- - Jokainen on Jumalan kuva. Sinä olet vastuussa, mutta toinenkin on syypää.
Ja poista ensin malka omasta silmästäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Uhraa oma mitättömyytesi aatekokonaisuudelle. Yksin et ole mitään,
yhdessä olemme kaikki. Pienporvarillinen ahtaus ja marksilainen hurraayhteiskunta. Osa ja kokonaisuus. Yksilö ja yhteiskunta. (SE 81.)
Edellä on noussut esiin joitakin yleisluontoisia näkemyksiä Sen ideologioihin ja
aatteisiin suunnatun kritiikin kohteista. Yleistäen voi todeta, että Sen kulttuurisessa
kapinassa eivät aatteet tai niihin pohjaavat instituutiot pääse vähällä. Suuressa sensuurisodassa ei rauhaa saa edes kirjailijan oma alue kirjallisuus, vaan kaikki kielelliset ja kirjalliset konventiot ovat tabuja tuottavassa kulttuurissa osasyyllisiä.
Tämän vuoksi teoksen metafiktiivisissä pohdinnoissa kritisoidaan muun muassa
kirjallisiin konventioihin pesineitä sensuurirakenteita:
Kaikki mitä sanoo muuttuu kirjallisuudeksi, halusipa tai ei on pakko yrittää
sovittaa itsensä joihinkin lakeihin että edes jotenkin ymmärrettävästi voisi
puhua, ja kun sovittautuu niihin lakeihin, puhumista käsitellään taiteena, mikä
on yksi tapa olla kuuntelematta. - - Ei voi enää tyynesti keskittyä tekemään
jotain hyvää kirjaa, kun tietää vain toistavansa jotain pakonomaista - -. (SE
49.)
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Kirjallisuuden paradoksi on siinä, että se on viime kädessä yksi vaientamisen
väline, kulttuurisen sensuurin muoto. Kirjallisuuskin perustuu tiettyihin kielen- ja
vallankäytön pakkomuotoihin, joita Sen minä haluaa mahdollisimman pitkälle vältellä. Tähän viittaa myös Jumala pullossa -esikoisen (1964) minä todetessaan,
”että ne kirjat jotka minä olisin kirjoittanut on jo kirjoitettu ja ettei nyt ollut niinkään kirjojen aika ensinkään - -” (JP 25). Ongelmana vain on, että totaalinen kielto
vaatisi täydellistä kirjallisuuden keinoista pidättäytymistä, mikä on kirjailijalle
mahdotonta.
Tähän ongelmaan Sen minä viittaa kuvatessaan lauseilla ja eleillä metelöivää
nollapistekokemista, joka ”on paradoksaalista kun muistaa ettei nollapistettä enää
voi kuvailla edes sanalla nollapiste, siinä pisteessä ei ylipäänsä sano enää mitään.”
(SE 51.) Toisaalla hän toteaa, että kieli aina pakottaa suuhun tarvittavat sanat,
joilla voi tuottaa kuolinkamppailuaan käyvään kirjallisuuden kenttään taas yhden
vaiettavan tekstin (SE 49). Myös väreillä leikittelyn yhteydessä nousee esille kirjallisuuden (kielen) loppu, kun mielen sopukoista nousee ”jokin täysi värivarasto - eikä yhtään sanaa paitsi nämä häviävät, tämä kuoleva toimitus - -” (SE 189).
Kyse on siis siitä, että Sen minä yrittää paradoksisesti kirjoittaa itseään hengiltä.
Syynä tähän on se, että kirjallisuuskaan ei tosiasiassa ole vapauden tavoittelun
väline, vaan sensuroivan vallan käytössä oleva vaientamiskeino. Yhdenlainen
modernistisen pessimismin sävy näkyy siinä paradoksissa, että kaunokirjallinen
taideteos, Se-romaani, ei usko sanataiteen mahdollisuuksiin. Jatkossa selvitän
lähemmin, miten Lahtelan tekstit reagoivat 1960-luvulle ominaiseen kirjalliseen
kapinointiin.
3.2

Kirjallis-esteettinen kapina

Tähänastisissa tarkasteluissa on käynyt ilmi, että 1960-luvun alkupuolen representaation kriisissä oli nuoren polven tavoitteena murtaa perinteitä korostaneen yhtenäiskulttuurin rakenteita, jotka koostuivat varmoina pidetyistä uskonnollisista ja
muista filosofis-kulttuurisista totuuksista. Kirjallisuudessa modernisaation aiheuttamat temaattiset haasteet synnyttivät representaation kriisin, joka puolestaan
kyseenalaisti vanhentuneiksi katsotut kirjalliset konventiot: "Todellisuuden ilmiöt
vetoavat kirjailijaan, ja todellisuus tematisoituu uudella tavalla." (Karkama 1997,
227, 217–219.) Sen tulkinnassa lähden siitä, että teos on paljon puhuva esimerkki
1960-luvun uudenlaisesta pseudo-omaelämäkerrasta, jolle on ominaista autobiografisen aineksen fiktiivinen ja katkelmallinen esittäminen (vrt. Karkama 1994,
242; 259–260).
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Ilmestymisen jälkeisistä arvosteluista (Hannula 1966; Rand 1967; Aikio 1967)
poiketen Se-romaania on jälkikäteen arvostettu merkittävänä suomalaisen proosan
uudistajana (Koskela 1990, 190–192; Karkama 1994, 266–271; 1997; Niemi 1999,
170; Hosiaisluoma 1999, 256; Wilhelmsson 1999, VIII–IX). Kuten aikaisemmin
on alustavasti todettu, on Sen proosaa uudistaneiden piirteiden tulkinnoissa noussut esiin muutama seikka, jotka antavat teoksesta yksipuolisen kuvan. Ensiksikin
uudistavina piirteinä on pääasiassa korostettu vain katkelmalliseen esittämiseen
liittyviä dadaistisia ja surrealistisia tekniikoita. Toiseksi niiden käyttämistavoissa
ei ole havaittu montaasiin viittaavia piirteitä, vaan on yksipuolisesti nostettu esiin
pelkästään kollaasin käyttö (ks. Niemi 1999, 163–164, 170; Hosiaisluoma 1999,
256; Tarkka 1968; Koskela 1990, 190). Kolmanneksi vain muutamat tutkijat ovat
huomioineet Sen autobiografista proosaa uudistavat ulottuvuudet (Laitinen 1981,
611; Karkama 1994, 260–261, 266–260). Yhtenä selityksenä viimeksi mainitulle
voi olla, että yksilöllistä kokemista korostava Sen autobiografisuus on samaistunut
1950-luvulla asemansa vakiinnuttaneeseen modernismiin, joka myös oli painotuksiltaan individualistista (Hökkä 1999,79).
Tulkintaani tukee se, että Suomessa olivat jo 1910-luvulla nousseet esiin suomenruotsalaisen modernistisen avantgardismin dandymaiset hahmot, jotka korostivat yksilöllistä kokemista samassa hengessä kuin Ranskassa 1860-luvulla läpilyönyt modernismi (Hosiaisluoma 2003, 593). Niin ikään Volter Kilven varhaistuotanto ja etenkin 1930-luvulla ilmestynyt Saaristosarja loivat yksilöllisen kokemisen korostamisillaan pohjaa modernismille (ks. Rojola 1995, 68–70). Suomessa
oli ollut enemmän ja vähemmän ulkomaisiin ihanteisiin pohjannutta individualistista modernismia jo ennen kuin Lahtelan ynnä muiden nuoren polven kirjailijoiden uudet ”milleriläiset” (Laitinen 1981, 611) ja pseudo-omaelämäkerralliset trendit (Karkama 1994, 260–261) nousivat esiin.
Toisaalta 1950-luvun alussa kiinnostus ulkomaita ja ulkomaisia yhteyksiä
kohtaan oli suhteellisen vaimeata, vaikka pakollisen eristyksen muuri oli sotien
jälkeen murtunut. Myöhemmin 1950-luvulla kirjallinen ilmapiiri avautui, ja
modernismin nousun myötä kirjallisuuden taiteidenväliset ja kansainväliset yhteydet sekä montaasin ja kollaasin rakennemallit saivat lisää arvostusta. Erityisesti
Eino Leinon seurassa heräsi kansainvälinen ”sekaan vaan” henki. (Lounela 1976,
217–218; Haapala 2007, 283.) Nuoremman polven edustajista Lahtela etsi ulkomaisia virikkeitä stipendiaattina Venäjällä (1959–60) ja Saksassa (1963–64).
Hänen ja muidenkin pseudo-omaelämäkertoja kirjoittaneiden nuorten kirjailijoiden uutena oivalluksena voidaan pitää sitä, että kirjailijat tuolloin alkoivat kokea
isot globaalitkin ongelmat omina henkilökohtaisina ongelmina. Sen käsikirjoituk-
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sen minä julistaa henkilökohtaista sitoutumista kirjailijantyöhön ja antaa huutia
edeltävän sukupolven edustaja Weissille (s. 1916): ”Tämä on minun maailmani
jolla on esikuvansa ja jonka tapahtumista minä tiedoitan ja puhun samalla jostain
yleisemmästä. Peter Weiss ei ole saanut tätä asiaa ratkeamaan” (SE/kä, 280):
Alun perin asennoitumiselle oli luonteenomaista se, että haasteet koettiin tunteenomaisesti omiksi henkilökohtaisiksi ongelmiksi. Yleiset globaalitkin
ongelmat ilmenivät useiden kirjailijoiden (esim. Kejonen, Kihlman, Kilpi,
Lahtela, Saarikoski, Saisio, Salama) tuotannossa identiteettikriisinä ja tuottivat kokonaan uudenlaista elämäkerrallista tunnustuskirjallisuutta. (Karkama
1994, 242.)
Sen vastaanotossa katkelmallisuuden jälkikäteisarvioissa saama suurempi huomio
selittynee ensisijaisesti sillä, että katkelmallisuus tuli laajemmassa määrin vasta
1960-luvulla kirjallisuuteemme. Euroopassa olivat esimerkiksi Saksassa katkelmallisen tyylin ensimmäiset kollaasi- ja montaasikokeilut nousseet laajemmin kirjallisuuden keskiöön jo 1920-luvun avantgardistisessa modernismissa (Hage 1984,
63). Meillä olivat yksittäiset 1920-luvun teokset ja 1940–50-luvun taitteen murrosteokset sekä 1950-luvun lopun ranskalaisvaikutteiset kokeilut pohjustaneet katkelmallisen autobiografian 1960-luvun alun esiinmarssia.
Vesa Haapala toteaa, että 1920-luvun tulenkantajista avantgardea edustivat
Katri Valan, Olavi Paavolaisen ja Mika Waltarin ekspressionistiset kokeilut, ja
lisäksi joitakin fragmentaarisia teoksia ilmestyi 1940-luvun lopulta alkaen. Niistä
huolimatta vasta 1950- ja 1960-lukujen suomalaisessa kirjallisuudessa on nähtävissä sanataiteen lajien suhteita uudelleen muovaavaa poetiikkaa, joka oli ominaista 1900-luvun alun eurooppalaiselle avantgardistiselle liikehdinnälle. Haapalan tavoin voidaankin kysyä, miksi kirjallista perinnettä kyseenalaistavat avantgardistiset irtiotot olivat Suomessa suhteellisen maltillisia ja hajanaisia ilmiöitä ennen
1900-luvun puoltaväliä? Haapalan näkemyksiä vapaasti soveltaen on ajateltavissa,
että avantgardismin nousu edellyttää sellaista kirjallista traditiota, johon kokeellisuus ja uusi voivat suhteutua sekä orgaanisesti että kieltävästi. (vrt. Haapala 2007,
277–282.)
Nähdäkseni tällainen tilanne syntyi Suomessa vasta sen jälkeen, kun kansallisesta modernismista tuli 1950-luvun puolivälin jälkeen vallitseva suuntaus.
1950-luvun lopulla ja erityisesti 1960-luvun ensimmäisinä vuosina katkelmalliset
tekniikat nousivat nuorten kirjailijoiden suosioon. Silloin kokeillut dadaistiset ja
surrealistiset tekniikat ovat modernismin sisäisessä kehityksessä nähtävissä murtumina, joiden välityksellä modernismi paitsi kyseenalaistaa itsensä, omat metodinsa
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ja teoksensa myös lunastaa itsensä uudistuneena modernismina. (vrt. Hosiaisluoma 1999, 256; Koponen 2007, 133.)
Tuula Hökkä tiivistää modernismin sisäisen kehityksen toteamalla, että
1950-luvun lopulla tietyt kirjailijat muodostivat toisistaan poikkeavista aineistoista
erilaisia variaatioita, sekamuotoja ja risteytymiä, joka kytkivät ”varhaisemmat
[1920-luvun] surrealistiset, ekspressionistiset ja kokeelliset piirteet osaksi sodanjälkeisen kirjallisuuden modernisoitumista” (Hökkä 1999, 84). 1960-luvun alussa
kirjallisuuden avantgardistinen modernisaatio voimistui. Aikaisempaa katkelmallisemman tyylin ensimmäinen kirjallinen merkki oli Pentti Saarikosken Mitä tapahtuu todella -teos (1962), jossa kirjailija rakensi runoa todellisuuden sirpaleista
(Niemi 1999, 160; Hosiaisluoma 1999, 256–257). Väinö Kirstinä aloitti kollaasipitoisen ”runokielisalaattinsa” tarjoilun kokoelmilla Puhetta (1963) ja Luonnollinen
tanssi (1965). Kari Aronpuron esikoisrunoissa (Peltiset enkelit 1964) puolestaan
olivat keskeisiä dokumenttikirjallisuuteen viittaavat aineistot (lehtien otsikot, ruokalistat ja mainokset) ja niiden käsittelyssä kollaasin ja pastissin keinot. (Laitinen
1981, 611; Hosiaisluoma 1999, 256; Rummukainen 1999, 235.)
Samoihin aikoihin myös Markku Lahtela käynnisti kokeilevilla happening-näytelmillään kapinansa perinteisen taiteen muotoja vastaan (Tarkka 1980a,
172; 1980b, 111). Lahtela debytoi vuonna 1962 draaman totuttuja konventioita
koetelleella Moraliteetti kuolemasta joukolle näyttelijöitä -näytelmällä, joka esitettiin Helsingin Ylioppilasteatterissa. Happening-näytelmiin kuuluivat myös vuoden
1964 alussa Lilla Teaternissa ensi-iltansa saanut Skorpioni ja syksyllä 1964 Helsingin ylioppilasteatterin ohjelmistossa esitetty Naurukierukka12, jonka ohjasi
hänen saksalainen vaimonsa Helke Sander (Holmberg 1999, 156). Kalle Holmberg
toteaa muistelmissaan, että tultuaan Helsingin ylioppilasteatterin johtajaksi vuoden
1964 syksyllä haastoi ensemble
taisteluun vanhaa vastaan. Kipparina sain skarpata sekä oppositio- että vastuuhalujani. Ääntä meillä oli ja huutamisesta nautimme. Meidät huomattiin.
Porukkaa lappoi lisää, suurta muutosta hakevaa ikäluokkaa. - - Olimme korskuva sukupolvi, avasimme uutta aikakautta. Kollektiivisessa jazzissa eli
dixiessä improvisoidaan päällekkäin. Niin teimme mekin. Intouduimme toistemme äänistä niin että selkäydin soi. Meitä riivasi kollektiivinen intohimo.
(Holmberg 1999,156–157.)

12. Se-romaanin s. 244 on viittaus Naurukierukka satuun, johon näytelmä on todennäköisesti pohjannut.
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Yhtenä esimerkkinä Holmbergin kuvaamasta kollektiivisesta improvisaatiosta voi
mainita Helsingin ylioppilasteatterissa keväällä 1965 esitetyn Kevätsadetta-näytelmän työryhmän työskentelytavan, jossa kokeilevuus saavutti huipentumansa (Hallikainen 1964): Otso Appelqvist vastasi ohjauksesta, Kai-Otto Donner musiikista,
Juhana Blomstedt lavastuksesta ja Lahtela käsikirjoituksesta, joka tehtiin viimeisenä13. Kaiken kaikkiaan kokeileva teatteri oli kirjailijaa innostanut virvatuli, jota
hän nuoren Ikaroksen innolla tavoitteli kurkottamalla taiteen taivaille kaikenlaisten daidalos-isien kielloista välittämättä:
Isät valvovat. Kaikenlaiset isät. On käsitettävä yrityksiksi vapautua, rikkoa
välit, vastareaktio, palasia – mutta miksi tunne kuin olisi väärällä asialla? Siksikö että ympäristö painaa? Tällaisessa yhteiskuntajärjestelmässä joka ei suosi
taiteilijoitaan. Jossa koko valtakunnassa ei ole yhtään täysin vapaata kokeiluteatteria. Mitä voisi enää olla velkaa tällaiselle yhteisölle? Aina hymyilee väärässä paikassa ja väärille ihmisille. Matti L:aa olisi pitänyt tukea. Ja O:ta. J. on
kohta poissa pelistä. - - (SE/kä, 327.)
Proosan puolella Lahtela aloitti vuonna 1964 romaanillaan Jumala pullossa. Toinen romaani Se muodostaa esikoisen kanssa muusta 1960-luvun tuotannosta erottuvan temaattis-muodollisen kokonaisuuden, jota voi nimittää alkutuotannoksi
(vrt. Karkama 1994, 266–271). Ilmestymisen jälkeisissä arvosteluissa teilattu Se
on myöhemmin nähty yhtenä niistä avantgardistisista teoksista, jotka 1960-luvun
alkupuolella antoivat suomalaiselle proosalle uutta suuntaa. Näissä teoksissa
avantgardistisuus näkyy kahdella tavalla. Yhtäältä ne käsittelevät kirjailijuuteen
liittyviä kysymyksiä, joissa nousevat esiin kirjoittamisen luonnetta ja muotoa koskevat metafiktiiviset kommentit. Tätä kautta teokset ottavat kantaa 1960-luvun
kirjallis-esteettiseen representaation kriisiin. Toisaalta sanataiteellisen avantgardismin keinoin esitetty vanhan polven elämäntapojen kritiikki on voimakkaampaa
kuin 1950-luvun modernismissa. Näissä suhteissa 1960-luvun alkupuolella syntyneiden katkelmallisten autobiografioiden voi katsoa kritikoineen porvarillisen
yhteiskunnan perinteistä taideinstituutiota tavoilla, jotka samaistuvat 1900-luvun
alussa esille nousseeseen avantgardismiin (Bürger 1984, 53).
Esimerkkiteoksina voi Sen ja aikaisemminkin esillä olleiden Pekka Kejosen
Napoleonin epätoivon (1964) ja Christer Kihlmanin Sinisen äidin (1965) lisäksi
mainita Kari Aronpuron Aperitiff – avoin kaupunki (1965) romaanin. Jokaisessa
pohditaan eri tavoin kirjoittamisen metafiktiivistä luonnetta ja esitetään sitä kautta
kritiikkiä sanataiteen perinteisiä konventioita kohtaan. Kritiikin keinoina ovat kie13. SKS. KIA. Lahtelan arkisto. Lehtileikkeet 688–690.
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lelliset kikkailut ja aineistoilla leikittelyt, joita 1950-luvulla ei juurikaan viljelty.
Erityisesti Napoleonin epätoivossa on useita automaattikirjoituksella tuotettuja
kokeilevia jaksoja, joita leimaa loppuunviety katkelmallisuus (Kejonen 1964, 47,
58, 109–111, 114–115, 118–119). Katkelmallisissa jaksoissa korostuu antitaiteellista asennetta noudattavan kirjailijan yksilöistymisen problematiikka 1960-luvun
kulttuurikriisissä (Kejonen 1964, 41, 42, 53).
Tutustuin suureen joukkoon taiteita harrastavaa ja tekevää nuorisoa ja vanhempiakin. Aloin aavistella, että johonkin taiteenlajiin minäkin piakkoin lankaudun. En vielä silloin tiennyt, että se tulisi olemaan kirjallisuus. Vielä silloin. Varma en ole siitä nytkään. Minä epäilen vahvasti, että tämä mitä teen ei
ole lähelläkään kirjallisuutta. Se on tietysti hyvä. Kriitikot ja muut vesipäät
saavat pohtimista. Varvaskuppa syököön heidät. - - Tästä taitaa olla tulossa
filosofinen tarina. Tai mistä minä vielä tiedän mikä? Päiväkirja, romaani
romaanin tekemisestä, muistelmat, novelleja ja muuta proosaa tai mitä
tahansa. Eihän romaania ole enää olemassa, on vain paljon sanoja tekijän
haluamassa järjestyksessä. Paljon sanoja ja vähän sanottavaa. - - Pitäisi kirjoittaa sanoja päällekkäin, sisäkkäin, alhaalta ylös ja edestakaisin. Silloin tässä
olisi jotain mieltä. (Kejonen 1963, 41 ja 53.)
Avantgardistista henkeä edustaa edellä kommentti ”[e]ihän romaania ole enää olemassa, on vain paljon sanoja tekijän haluamassa järjestyksessä”. Aronpuron Aperitiffin metafiktiivinen kritiikki pohjaa kollaasimuotoon, joka on toteutettu modernistisen avantgarden hengessä johdonmukaisesti. Teosta onkin eri arvioissa pidetty
ohjelmallisimpana kollaasiromaanina 1960-luvun Suomessa (Laitinen 1981, 611;
Hosiaisluoma 1999, 256; Rummukainen 1999, 235). Sitä vastoin Christer Kihlmanin Sinisessä äidissä on kirjallisuuden muotoon liittyviä metafiktiivisiä kommentteja (esim. s. 54–56) vähemmän kuin edellä mainituissa teoksissa. Sinisen äidin
avantgardistisuus onkin enemmän sisällöllistä, sillä teoksessa on runsaasti
1960-luvun sukupolvikapinaan liittyvää voimakasta kritiikkiä, joka kohdistuu vanhan polven porvarilliseen elämäntapaan. Tämä puolestaan puuttuu lähes tyystin
Aronpuron Aperitiffista ja Kejosen Napoleonin epätoivosta, viimeksi mainitussa
todetaan edellä esillä olleen fragmentin jälkeen lakonisesti: ”Paljon sanoja ja
vähän sanottavaa.” (Kejonen 1964, 53.)
Se-romaanissa puolestaan jo käsittelyssä ollut sukupolvikapina-tematiikka
(esim. SE 53–69) on määrällisesti vähintään yhtä runsasta ja voimakasta kuin Sinisessä äidissä. Lisäksi Se sisältää tässä esillä olevista teoksista eniten metafiktiivisten kannanottojen välityksellä ilmaistuja käsityksiä, joissa on paitsi esteettistä
myös yleisluontoisempaa kulttuurikritiikkiä sekä 1960-luvulle leimallista todelli-
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suuden luonteen pohdintaa (esim. SE 193–196; 303–305; vrt. Karkama 1997, 221–
226). Lisäksi Se sisältää automaattikirjoituksella tehtyjä luettelomaisia jaksoja
(esim. SE 10–11; 70; 150–152; 161–162; 292–294) ja automaattikirjoittamiseen
viittaamisia (SE 14: käsitteiden pyramideista ”irronneet sanat ovat monikielisinä
röykkiöinä tai peräkkäisinä automaattiassosiaatioina”), joita on runsaasti myös
romaanissa Yksinäinen mies (1976).
Eräs selitys sille, että 1960-luvun avantgardistisissa teoksissa on havaittavissa
samankaltaisia teemoja ja metafiktiivistä kommentointia, on modernisaation
aikaansaama representaation kriisi. 1960-luvulla intellektuellit toimivat Suomessa
ensimmäisen kerran ”samanaikaisesti ja pääosin samojen muotioppien tarjoamien
periaatteiden mukaan muun länsimaisen älymystön rinnalla” (Karkama 1994,
245). Nämä piirteet ovat tyypillisiä etenkin Se-romaanille, jonka universaaliin
kapinaan liittyviä kansainvälisiä näkökulmia ja muista mainituista teoksista erottavaa voimakkaampaa kritiikkiä selittävät Lahtelan stipendiaattivuodet Neuvostoliitossa 1959–60 ja Saksassa 1963–64.
Kari Aronpuron kollaasimaista Aperitiffiä lukuunottamatta on esillä olleille
teoksille yhteinen piirre se, että niiden avantgardismi perustuu autobiografisen
aineksen enemmän ja vähemmän katkelmalliseen uudelleen esittämiseen. Representaatiolla korostan tässä yhteydessä erityisesti teosten fiktiivisyyttä eli sitä, että
teokset eivät mekaanisesti toista kirjailijan elämän tapahtumia, vaikka niihin eri
tavoin perustuvatkin (vrt. Rojola 1995, 6–10). Jatkossa ymmärrän 1960-luvun
alkupuolella esiin nousseelle avantgardismille ominaisen fiktiivisen autobiografisuuden ja aiempaa proosaa voimakkaamman katkelmallisuuden kirjallisuutemme
kehitykseen liittyneiksi ilmiöiksi, jotka ovat murtaneet yhtenäisyyden ja eheyden
ihanteiden varaan rakentuneita klassisen autobiografian lajikonventioita. Kirjallisen modernisaation myötä on ilmestynyt Se-romaanin kaltaisia teoksia, joissa
autobiografisen aineksen katkelmallinen representoiminen on korvannut rousseaulaiselle autobiografialle ominaisen jatkuvuuden ihanteen (vrt. Kosonen 2000, 15–
20).
Vaikka autobiografisen aineksen aikaisempaa katkelmallisempi esittäminen ei
selitä 1960-luvun kirjallisia mullistuksia jäännöksettömästi, on se nähdäkseni ollut
yhtenä osatekijänä viemässä kirjallisuutemme kehitystä siihen suuntaan, jota
Juhani Niemi on kuvannut yleisellä tasolla uudessa Suomen kirjallisuudenhistoriassa. Niemen mukaan 1960-luvulta ”alkaneeseen kirjalliseen kehitykseen kuuluu,
että kirjoja on yhä vaikeampi luokitella ja arvottaa. - - Itse kirjallisuus on monimuotoistunut ja ilmaisupyrkimyksissään hylkinyt klassisia muotoja.” (Niemi
1999, 171). Jatkossa pyrin Se-romaanin osalta osoittamaan, että aikaisempaa kat-
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kelmallisemman 1960-luvun autobiografian kyseenalaistamia klassisia muotoja oli
realismi ja tietyiltä osin myös 1950-luvulla vallitsevaksi noussut kansallinen
modernismi. Realismin tulkitseminen klassiseksi muodoksi ei tuo ongelmia, mutta
modernismin suhteen kysymys on problemaattisempi – näkökulman esitän modernismin käsittelyn yhteydessä. Sitä ennen tarkastelen Lahtelan suhdetta realismiin.
3.3

Irti realismista

Realismin asema on suomalaisessa kirjallisuudessa ollut moniin muihin maihin
verrattuna poikkeuksellisen vahva. Käytännössä tämä on näkynyt muun muassa
siinä, että realismin (ja modernismin) ympärillä on käyty kiivasta keskustelua,
joka alkoi 1950-luvulla ja jatkui 1960-luvulla ja myöhemminkin. Viime aikoinakin
realismin asemaa ja merkitystä on tulkittu eri tavoin (vrt. esim. Turunen 1992;
Nevala 1992; Karkama 1997). Risto Turunen kommentoi Veijo Meren Peiliin piirretty nainen -romaanin (1963) välityksellä 1960-luvun alkupuolen tilannetta. Turunen toteaa, että Meren teoksen katkelmallisuuden näkivät merkittävänä esteettisenä avautumisena modernismin puolesta puhuneet Pirkko Alhoniemi ja Pekka Lounela. Sitä vastoin realismia suosinut Raimo Wikstedt katsoi, että Meren romaanin
löyhyys on esteettinen heikkous ja että teos koostuu pikemminkin kahdesta erillisestä novellista, joista toisen muodostavat tapahtumat Helsingissä ja toisen maaseudulle suuntautuneen taksimatkan tapahtumat. Turusen mukaan näissä kolmessa
arviossa tuli esiin 1960-luvun alun kirjallisuuspoliittinen tilanne, jonka ytimessä
oli perinteisen realistisen ja modernistisen kirjallisuuskäsityksen vastakkainasettelu. (Turunen 1992, 120–121.)
Maria-Liisa Nevala puolestaan tähdentää sitä, että kun kansainvälisessä proosassa syntyi 1960–70-luvuilla postmodernistisia kokeiluja, merkitsi Suomessa
tapahtunut kulttuuri-ilmapiirin politisoituminen realistisen koodin vahvistumista.
Nevalan mukaan ”instituutio suosi historiallisia ja poliittisia teemoja, ei proosan
muotojen kyseenalaistamista.” (Nevala 1992, 162.) Pertti Karkama kiinnittää huomiota 1960-luvun representaation kriisiin, joka hänen mukaansa oli kirjallisen
muototradition ”ja erityisesti realismin kriisi.” Karkama – toisin kuin Nevala –
katsoo, että 1960-luku ei merkinnyt realismin renessanssia, vaan perinteinen
yhteiskunnallinen realismi päinvastoin menetti uskottavuutensa. Murroksen seurauksena kirjailijan oli – voidakseen jäsentää todellisuuden modernisaation asettamien uusien haasteiden vaatimalla tavalla – ”hylättävä kerronnan entiset muodot ja
löydettävä uudet.” (Karkama 1997, 227.)
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Lahtelan teosten käsittelemässä representaation kriisissä on realismin vastainen tendenssi merkittävä, mutta toisaalta Sen osalta sitä on korostettu liian yksipuolisesti (esim. Castren 1984, 137). Sama koskee osittain myös 1960-lukua, jolloin realismi(-modernismi) kysymys sai keskustelussa silloista painoarvoaan
enemmän tilaa ainakin siinä mielessä, että kiista oli 1950-luvun perintönä tietyiltä
osin uudelleen lämmitetty (Hökkä 1999, 75–76). Pääasiallinen realismi-modernismi keskustelun voimistaja oli Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia
(1959–1962), jonka ilmestyminen antoi lisäpontta realismin uudelle nousulle
(Niemi 1999, 165–169).
Tuula Hökän mukaan Linnan trilogian ilmestymisen jälkeen realismia alettiin
ymmärtää uudella tavalla. 1960-luvun edetessä keskustelu ajautui pysyvämmäksi
asemasodaksi, joka kuitenkin ajankohtaisti ”modernismin ja realismin vastakohdan ratkaisemattomana ja jätti sen alkavan 1960-luvun kirjallisuuden käsiin." Vastakkainasettelu, jonka osapuoliksi muotoutuivat 1950-luvun alussa sisäsuomalainen kansankuvaus (mm. Veikko Huovinen ja Marko Tapio) ja modernismin esteettisiä arvoja korostanut helsinkiläinen koulukunta, kärjistyi uudelleen 1960-luvulla
Väinö Linnan ja itäsuomalaisten kirjailijoiden Ukri-ryhmän arvosteltua modernismia elämännäkemyksen pessimismistä, estetismistä ja suomalaisuuden sivuuttamisesta. (Hökkä 1999, 76.)
Markku Lahtela osallistui realismi-kiistaan tekstiensä metafiktiivisten kannanottojen välityksellä. Sen kirjoittamisen aikainen realismin kritiikki on kiteytyneenä
havaittavissa käsikirjoituksen fragmentissa, jossa kertoja kritisoi sosialistista realismia ja puolustaa uudistavaa abstraktia (modernistista) taidetta: "Todellisuudessa
sosialistinen realismi on pysähtymistä ja jatkamista mutta abstrakti etc. tuoreutta,
voimaa, uudistamista" (SE/kä 429). Myöhemmin käsikirjoituksen minä pohtii
saman tematiikan eri puolia siten, että Lahtelalle läheiset kirjalliset kokeilut nousevat esille: ”Yleisinhimillinen huolen aihe: kapitalistinen maa jolla ei ole kapitaalia.
Sosialistisissa maissa toiset tehtävät, ehkä mielenkiintoisemmat kuin kokeellinen
proosa tai kokeileva teatteri (jotka ovat kehittyneiden perinteiden ratkeamista).”
(SE/kä, 450.) Se-romaanin minä puolestaan toteaa yleisemmällä tasolla, että ”Neuvostoliitossa ynnä muissa sosialistisissa maissa taide on yhä nimellisestikin vailla
vapauttaan” (SE 57).
Kuten todettu, Lahtela vietti vuoden 1959–60 stipendiaattina Moskovassa (ks.
Koskela 1990, 190), joten kirjailija pääsi läheltä seuraamaan sosialistisen realismin silloista tilaa. Vaikka Moskovassa vietetyn ajan voi katsoa kuuluvan kirjailijan
äänenä Sen käsikirjoituksen alter egon teilatessa sosialistisen realismin, eivät Lahtelan teoksissa havaittavat ideologiset itä-länsi -kannanotot ole yleensä yhtä jyrk-
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kiä. Päinvastoin Moskovan stipendiaattikauden vaikutukset näkyvät myös tasapuolisuutena, joka ilmenee kapitalismin kritiikkinä: ”Pitkän aikaa hän [minä]
kuvitteli[n] että sosialismi pelastaisi maailman, mutta oltuaan[-ni] riittävän kauan
Neuvostoliitossa hän [minä] huomasi[n], että he eivät siellä pelasta mitään, koska
heissä itsessään on sama porvarin siemen” (SE 49). Lisäksi 1970-luvun alun
ihmissarjan teoksissa Uuteen ihmiskuvaan (1971) ja Katso ihmistä (1972) on
havaittavissa tasapuolinen yritys sosialistisen ja kapitalistisen järjestelmän huonojen puolien arvosteluun ja niiden hyvien puolien esille tuontiin (esim. UI 45; KI 2).
Niinpä sosialistisen realismin torjumisen voi katsoa kumpuavan kirjailijan esteettisistä sitoumuksista. Tätä tukee edellä esillä olleista käsikirjoituksen sitaateista jälkimmäinen, jossa kirjailija viittaa suopeassa sävyssä modernistisen taiteen kokeiluihin, joita itsekin runsaasti teki. (vrt. Laitinen 1981, 611.)
Sosialistisen realismin ja Neuvostoliiton suhteen Lahtela oli samoilla keskihakuisilla linjoilla kuin neljä vuotta vanhempi 1950-luvulla aloittanut kirjailija Pekka
Lounela, joka toteaa itäisen suurvallan olleen toisen maailmansodan jälkeen puolustuskannalla vieraita vaikutteita vastaan: ”Sosialistinen realismi tulkittiin siksi
ahtaasti, että kaikenlaiset ’modernismit’ ja ’absurdismit’ olivat valtionvihollisia.”
(Lounela 1976, 218.) Lounela kommentoi Rautainen nuoruus -teoksessaan vuonna
1962 julkaistua matkakirjaansa Idän kääntöpiirissä. Hän ilmoittaa kritisoineensa
siinä sosialististen maiden (taiteen ym. instituutioiden) vapautta rajoittavia käytänteitä, mutta torjuneensa toisaalta länsipropagandan väitteet keskitysleireistä. Toisaalta hän toteaa matkoillaan havainneensa merkkejä siitä, että sosialismin varaan
voitaisiin haluttaessa rakentaa länsimaisten ihanteiden mukaista demokratiaa.
(Lounela 1976, 226.)
Lahtelalla on havaittavissa epäsuorempaa realismin kritiikkiä Sen (12.) luvun
metafiktiivisissä pohdinnoissa. Mika Halilan (2006, 10) määritelmää soveltaen voi
yleistäen todeta, että Se sisältää runsaasti metafiktiivisiä kommentteja, joiden välityksellä romaani refleksiivisesti pohtii itseään romaanina. Seuraava sitaatti kuvaa
yhtä monimutkaisinta konstruktiota, jolla teos representoi itseymmärrystään.
Metafiktiivisiä kommentteja sisältävän (12.) luvun kertojahahmo nimittäin suunnittelee realistisen romaanin perinteisiä konventioita noudattavan teoksen kirjoittamista romaanissa, joka ei missään suhteessa ole perinteisellä tavalla realistinen.
Luvun kertoja ei ole Se-romaanissa monin paikoin esiintyvä Lahtelan alter ego,
joka kritikoi voimakkaasti realismia, vaan päinvastoin hän suhtautuu siihen suopeasti: ”Jos pystyn tehokkaasti hahmottamaan nämä käsitykset realistiseksi taiteeksi - -” (SE 59).
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Kertoja on kirjallisilla lajikonventioilla metafiktiivisesti leikittelevä tekstuaalinen minä, jonka tosiasiallinen tarkoitus ei ole kirjoittaa realistista romaania. Sen
sijaan metafiktiivisillä kommenteilla on ironinen funktio, eli tarkoitus on kritisoida
realismin toimimattomia puolia. Ironinen suhtautuminen realismiin on havaittavissa paitsi puhumisen yleissävyssä myös siinä, että minä kuuluttaa suureen
ääneen etsivänsä realismille ominaista ehyttä päähenkilöä. Kuvaavaa on, että häntä
tarvitaan juuri sen vuoksi, että ”suunniteltu” romaani on realistinen: ”Minä kähisen itsekseni – naimisissa ja lasteni isä, pankkien asiakas ja taidepalstojen narri.
Päähenkilöä etsitään! Koska romaanista tulee realistinen, täytyy olla päähenkilö,
ihminen jonka minä rakennan sanoista ja jolle minä sanoista rakennan maailman.”
(SE 60.)
Autobiografisen aineksen osatekijät – naimisissa oleva lasten isä, pankkien
asiakas ja taidepalstojen narri – kuvaavat reaalin kirjailijan tilannetta 1960-luvun
ensimmäisen puoliskon lopulla14 ja antavat mahdollisuuden tulkita, että kertoja
olisi Lahtelan alter ego. Näin ei kuitenkaan ole, vaan realismin ironinen kritiikki
näkyy edellä siinä, että tekstin ilmiasun tarkoite eroaa siitä, mitä tosiasiallisesti tarkoitetaan: realismin ongelmana on ei-realistisuus, joka ei tavoita todellisuutta,
vaan luo sanallisista abstraktioista keinotekoisen maailman. Toisin sanoen, kun
luvun kertoja julistaa suurieleisesti ”Päähenkilöä etsitään! Koska romaanista tulee
realistinen, täytyy olla päähenkilö”, tulee näihin lausahduksiin realismin ironista
kritiikkiä jo siitä paradoksista, että realismin konventioita peräänkuulutetaan myöhäismodernistisessa Se-romaanissa, jonka kertojahahmot ja muutkin henkilöt ovat
enemmän tai vähemmän rikkinäisiä eivätkä missään mielessä realistiselle romaanille ominaisia pysyviä identiteettejä omaavia eheitä tyyppejä. Tulkintaani tukee
Karkaman näkemys, jonka mukaan Sen ”varsinainen subjekti on pullosta vapautettu destruktion jumala, joka on samalla minä itse. Minä on yhtäaikaa kaikkialla,
särkyneenä kaikkialle ilman annettua aikaa, paikkaa, syytä, ilman pysyvää identiteettiä.” (Karkama 1994, 268.)
Sen (12.) luvun realismin ironinen kritiikki paljastuu verrattaessa kertojana
olevaa “realistista’”kirjailijaa luvun ”kolmanteen sivuhenkilöön”. Luvun kertoja
on, kuten todettu, realistisen sanataiteen edustajana antilahtelalainen kirjailijahahmo. Lahtelan alter egon piirteitä on puolestaan realistiseksi suunnitellun teoksen ”kolmannella sivuhenkilöllä”, jota realistista romaania suunnitteleva luvun
kertojaminä kuvaa toteamuksella ”en suinkaan minä”. Kolmas sivuhenkilö on lahtelalainen kirjailijahahmo, joka on esikuvansa tavoin innostunut kielikokeiluista:
14. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Lehtileikkeet 688–690.
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Kolmas sivuhenkilö on kirjailija – en suinkaan minä – joka on antautunut
lähes tieteellisesti kokeilemaan kielellä ja tutkimaan sitä. Hänen suustaan kuulemme sitten mitä mieltä asianosainen on taloudellisesti, poliittisesti ja ideologisesti hallitsevien piirien taidekäsityksistä ja kuinka toivotonta on niiden
muuttaminen. (SE 67–68, kurs. KK.)
Markku Lahtelan tuotannossa on Se-romaania laajemminkin havaittavissa pyrkimys päästä irti realismista. Pääosin kritiikin kohteena on realismin todellisuutta
jäljittelevä mimesis ja siitä juontuva eheyden ihanne. Ensin mainitusta löytyy esimerkki Yksinäisestä miehestä (1976):
Osallistutteko tällä teoksellanne realistisen romaanin jokavuossataiseen kilpailuun parhaasta todellisuuden jäljentämisestä?
En. Olen vapaa taiteilija.
Siihen teillä on täysi oikeus.
KIITOS!” (YM 426, kurs. KK.)
Yksinäisen miehen minä perustelee Lahtelan estetiikan keskeistä käsitystä, jonka
mukaan perinteisen realismin todellisuutta jäljittelevät johdonmukaiset konventiot
eivät voi olla ihanteina sanataiteelle, joka kuvaa eriytyvää modernia todellisuutta.
Viime vuosikymmenien aikana on ollut tyypillistä kritiikki, jossa realismi on
ymmärretty pääasiassa tiedollisena genrenä. Realistit ovat kuitenkin teoksissaan
vain poikkeustapauksissa pyrkineet antamaan autenttisesti paikkansapitävää tietoa
inhimillisen elämän laeista objektiiviseksi kutsutussa todellisuudessa. Pikemminkin realismin päämäärä on tavoittaa todellisuus paitsi kaikissa konkreeteissa yhteyksissään myös siten, että eri ilmiöiden havainnoimisesta syntyvät todennäköiset
mahdollisuudet tulevat huomioon otetuiksi. Tässä mielessä realismi on myös relationaalista taidetta. (Karkama 1997, 227.)
Relationaalisesta käsityksestä poiketen perustui Lahtelan kritiikki näkemykseen, jonka mukaan realismin ongelmana olivat edelleen mimeettiset ihanteet,
jotka edellyttävät todellisuuden jäljittelyä pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tällaisen naiivin realismin umpikujaan viittaa Sen kertoja todetessaan, että ”[k]ertoisin
mielelläni sekunti sekunnilta, mutta sitten joutuisimme taas harhaan” (SE 41).
Mimesiksen kritiikki muodostaa Lahtelalla lopputuotantoon asti ulottuvan jatkumon. Tästä on esimerkkinä Sirkus-romaanissa (1978) kirjailijan alter egona
oleva Xesmer Reodisius, joka torjuu 1960-luvulle ominaisen isänmurhan myöhäisversiona Theodisius-isänsä pikkutarkan todellisuuden jäljittelyn. Theodisiuk-
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sen kesken jääneen yksityiskohtaisen kuvauksen kohteena on ensin ollut hänen
tukikohtansa kaksio, jonka jälkeen hänen megalomaanisena päämääränään oli
kuvata koko maailma pienintä yksityiskohtaa myöten:
Isän papereista on toistaiseksi löytynyt vain tuon unohduksiin vaipuvan kaksion eteinen, eikä se eteinenkään niin täydellisenä kuin isä ilmeisesti olisi
halunnut. - - Isälleni on senkin takia ollut tärkeätä onnistua kuvailemaan tuo
kaksio, koska hän jostain syystä näyttää valinneen sen tukikohdakseen, josta
hänen tarkoituksenaan oli edetä kuvaamaan taloa, jossa se kaksio oli, ja sitten
vihdoin maata, maanosaa, maailmaa ja aikaa, jossa se kaupunki oli. (S 6.)
Sirkusta läpäisevän purevan ironisen huumorin keinoin Lahtela esittää kritiikkiä,
jonka kohde tulee selväksi Xesmerin paljastaessa realismin tuottaman faktaähkyn:
”Theo-isältä jäi – siitä huolimatta, että hänen mimeettinen kirjaprojektinsa oli
vasta alullaan – ullakolle kymmenen metri kertaa metrin kokoista pahvilaatikkoa
kirjoituksia, piirroksia ja lehtileikkeitä” (S 7.) Se, että materiaalia on kertynyt niin
runsaasti pelkästä kaksion keskenjääneestä kuvauksesta, alleviivaa realistisen
mimesiksen toimimattomuutta sanataiteen perustana.
Yksinäisessä miehessä taas on Se-romaania eksplisiittisemmin esillä kielto,
jonka kohteena on realismin eheyden ydin, juoni. Juonen kielto perustuu samankaltaiseen ironiaan, joka tuli edellä esille käsiteltäessä Sen tekstuaalisen minän
”aikomusta” kirjoittaa realistinen romaani. Samoin kuin realistisen romaanin
suunnitelma oli tosiasiassa realismin kritiikin väline, on Yksinäisen miehen minän
”pyrkimys” pitää kiinni juonesta tosiasiassa realismille ominaisen juonen kritiikkiä. Ironiset sävyt nousevat esiin teoksen minän todetessa juonen käytön kannalta
keskeisen ongelman eli sen, että pirstaloituvassa maailmassa elävän modernin
ihmisen mieli tuottaa jatkuvasti ampiaisparven lailla kaikenlaisia mielleyhtymiä,
joita on mahdotonta esittää juonenomaisessa tarinassa:
Nyt on hieman selitettävä: pyrin koko ajan pääsemään juonesta kiinni jotta
voisimme jatkaa kuten tapa vaatii mutta mielessä on kaikenlaista lausumatonta joka juuri nyt pyrkii ilmi ja varsinainen kertomus jää koko ajan sivuun ja
piiloon: aina kun pistän käteni sanalliseen kammiooni sieltä pyrähtää kuin
ampiaisina tai mehiläisinä kaikenlaista mikä tulee mieleen ja siitä kieleen ja
siitä kitaan. - - Mutta katsokaa miten olette elänyt oman elämänne ennen kuin
ryhdytte tuomitsemaan tätä kirjaparkaa! Onko TEIDÄN juonenne selvä, selkeä, kirkas, johdonmukainen, pysytellen pääasiassa koko ajan? No niin, menikö sormi suuhun? (YM 424.)
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Fragmentin alun osalta on lähtökohtana todettava, että realismille ominaisen juonen ja johdonmukaisuuden kielto oli leimallista jo 1950-luvulla vallitsevaksi nousseen kansallisen modernismin suuntauksessa (Viikari 1992, 55–58), jota Lahtelan
esteettiset sitoumukset siltä osin muistuttavat. Itse asiassa Lahtela on jo Sen kirjoittamisen aikoihin 1960-luvun ensivuosina arvostellut perinteisen realismin suosimaa johdonmukaista juonellisuutta. Tämä paljastuu Se-romaanista poisjätetyn
luonnoksen metafiktiivisestä kommentista, jonka mukaan realismille ominainen
juonellinen kertomus ei ole inhimillisen elämän kuvaajana todenvastaava:
Juoni on hyvä siksi että se on vakautetuin tapa ratkaista romaanin kokonaisuus
niin virheellistä kuin se onkin niiden tietojen pohjalta mitä nyt on käytettävissä; sitä paitsi se on kaikkein tutuin – johan enin osa lukijoistakin uskottelee
että myös heidän elämässään on jokin juoni, jonkinlainen tapahtumien punainen lanka, jonkinlainen kokonaisidea - - (SE/lu, 13–14).
Myös Sen käsikirjoituksessa on kommentti, jossa on realismin johdonmukaisen
juonen kritiikkiä: ”Minulta kysyi kerran eräänä päivänä eräs minulle läheinen henkilö miksi en käytä ilmeisiä lahjojani paremmin ja kirjoita ymmärrettävää, eheää ja
johdonmukaista tekstiä. Minä torjuin huonon omantunnon kiivastumalla jonka
ilmaisin pilkkaamalla eheyttä ja johdonmukaisuutta.” (SE/kä, 383–394)
Realismin johdonmukaisen juonellisuuden kritiikin taustalla olevaa kirjallista
ajattelutapaa voi havainnollistaa Alessandro Bariccon postmodernistisen
City-teoksen joki-vertauksella, jolla kirjailija legitimoi teoksensa katkelmallisuutta. Baricco kertoo tarinan tieteellisestä tutkimuksesta, joka osoitti kaikkien
jokien – riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kuinka pitkiä ne ovat – virtaavan
täsmälleen kolminkertaisen matkan verrattuna reittiin, joka johtaisi suorinta tietä
mereen:
Tyrmistyttävää, jos sitä oikein ajattelee: joki kuluttaa kolme kertaa enemmän
aikaa kuin olisi välttämätöntä kaartaen sinne tänne, koko ajan mutkat mielessä. Eikä niin tee vain yksi tai kaksi jokea, vaan ihan kaikki, niin kuin se olisi
pakollista, jonkinlainen sääntö, jota kaikkien täytyy noudattaa yhtä lailla. Se
on uskomatonta, todella tajutonta, mutta siihen tulokseen he päätyivät tieteellisellä varmuudella tutkittuaan kaikki joet – – osoittautui, että kaikki joet
todella virtaavat kolme kertaa pidempää reittiä kuin olisi tarpeen, jos ollaan
ihan täsmällisiä, reitti on kolme pilkku neljätoista kertaa pidempi, voin vaikka
vannoa sen, kuuluisa kreikkalainen pii, en todella ollut uskoa korviani, mutta
asia näyttää todella olevan niin: otetaan joen etäisyys merestä ja kerrotaan se
piillä niin saadaan matka, jonka se todellisuudessa kulkee. (Baricco 2001,
224–225.)
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Logiikka pohjautuu tässä ajatukseen, jonka mukaan luonnosta otetaan esimerkki-ilmiö, jolle esitetään ensin tieteellisiä perusteita, kunnes lainalaisuus siirretään koskemaan myös inhimillistä elämää. Näin jokien epäjohdonmukaisella
poukkoilevuudella voidaan legitimoida ihmisen poukkoilevaa käyttäytymistä:
Tuli vain mieleeni että siinä sitä ollaan: jos joella on sääntönsä niin kai sitten
meilläkin, tarkoitan että parhaassa tapauksessa meidän tilanteemme on suunnilleen samanlainen, joten tämä poukkoileminen sinne tänne hullun lailla tai
kuin olisi eksyksissä on itse asiassa meidän tapamme kulkea suoraan eteenpäin, tieteellisen täsmällinen kulkutapa ja tavallaan ennalta järjestetty, vaikka
se epäilemättä muistuttaakin hajanaista sarjaa erehdyksiä, tai mielenmuutoksia, mutta se on vain näennäistä, sillä todellisuudessa se on yksinkertaisesti
meidän tapamme päästä sinne minne pitääkin, juuri meille ominainen tapa,
osa meidän luontoamme niin sanotusti... mitä minun pitikään sanoa? Niin, se
tarina joesta on rauhoittava, jos sitä oikein ajattelee, minusta ainakin on hyvin
rauhoittavaa, että kaikkien tyhmyyksiemme takana on objektiivinen sääntö; se
on niin rauhoittava, että päätin uskoa siihen. (Baricco 2001, 225.)
Legitimoitavana ajatuksena on lopulta se, että kun kaikki luonnossa ja inhimillisessä elämässä on epäjohdonmukaisen poukkoilevaa, on myös kirjallisuuden esitettävä representoitu todellisuus katkelmallisesti; inhimillisen elämän mutkia ei
pidä oikaista kirjallisuudessakaan:
Halusin vain sanoa, että minun tekee pahaa nähdä, miten lähdet kaartamaan
niin typerää mutkaa kuin Couverney, mutta kuitenkin ajattelen, että se on
oikein, vaikka minun pitäisi joka kerta käydä joen rannalla muistuttamassa
itseäni siitä; teet oikein kun lähdet sinne, vaikka minun tekisi mieli murskata
kallosi pelkästä ajatuksestakin, mutta haluan että menet sinne, olen onnellinen
että menet, sinä olet voimakas joki etkä eksy uomastasi - -. (Baricco 2001,
225.)
Itse asiassa niin Lahtelan kuin Baricconkin teosten taustalla on vaatimus todenvastaavuudesta: kun kerran luonnontapahtuminen ja ihmiselämä ei ole johdonmukaista, ei niitä myöskään pidä kuvata sellaisina.
Yllä olevien esimerkkien välityksellä olen käsitellyt Lahtelan teosten sitoumuksia realismiin suhtautumisen osalta. Realismin kielto ei kuitenkaan anna koko
kuvaa sen enempää Se-romaanin kuin Lahtelan muidenkaan teosten kirjallisesta
representaation kriisistä. Siitä huolimatta, että Lahtelaa voidaan useiden piirteiden
osalta luonnehtia modernistiseksi kirjailijaksi, ei tämä merkitse sitä, että hän olisi
ollut kaikkien modernististen konventioiden nöyrä soveltaja. Päinvastoin hänen
kirjallinen individuaationsa on ollut siinä määrin omaperäistä, että teksteissä on
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havaittavissa myös modernismin rajojen koettelua (vrt. Koskela 1990, 190; Karkama 1997; Hosiaisluoma 1999, 256; Wilhelmsson 1999).
3.4

Kirkkaan modernismin kielto

Markku Lahtelan teosten proosaa uudistaneita piirteitä kommentoitaessa on huomioitu pääosin vain realismin konventioiden kritiikki, kun taas modernismin rajojen koettelua ei juurikaan ole havaittu (esim. Castren 1984, 137; 2000). Säännön
vahvistavana poikkeuksena on Se-romaanin teilannut Max Rand, joka nosti
Jumala pullossa -esikoisen (1964) arvostelussaan myönteisessä mielessä esiin joitakin piirteitä, jotka hänen mukaansa uudistivat modernistista proosaa:
Tekijän poikkeuksellinen produktiivisuus, hänen kykynsä käyttää toisistaan
tyystin poikkeavia aineksia ja vaihdella omaa rooliaan, antaa aiheen suhtautua
teokseen vaateliaammin kuin esikoisteoksiin yleensä. - - Markku Lahtela on - antanut modernismille käsitteenä uuden merkityksen. (Rand 1964).
Randin kannustava luonnehdinta on 1960-luvulla esitettynä paitsi harvinainen
myös sikäli merkittävä, että se liittää useissa jälkikäteisarvioissa suomalaisen
proosan uudistajaksi mainitun Lahtelan (ks. esim. Koskela 1990, 190–191; Karkama 1994, 242, 259–260, 266–271; Hosiaisluoma 1999, 255–256) jo elinaikanaan yhdeksi lenkiksi siihen ketjuun, joka 1940-luvulta alkaen modernisoi suomalaista kirjallisuutta. Ennen kuin lähemmin käsittelen Lahtelan asemaa aikansa kirjallisissa murroksissa, esitän perusteita tulkinnalleni siitä, että ymmärrän modernismin 1960-luvun kirjallisuutemme klassiseksi muodoksi realismin lisäksi.
Ajallisesti perustelen tulkintaani sillä, että vaikka modernismista tuli Suomessa vallitseva suuntaus vasta 1950-luvulla, vaikutti se kirjallisuutemme kehitykseen jo 1900-luvun ensi vuosista alkaen. Kari Sallamaan luokittelussa modernismeja on ollut viisi. Ensimmäisenä vaiheena hän pitää meillä mekaanisesti uusromantiikaksi nähtyä Leinon ja Onervan polven symbolismia, joka muualla on
Jugendin ja niin sanotun art noveaun kanssa mielletty modernismin ensiversioksi.
(Sallamaa 1994, 165.)
Ensimmäisen modernismin edustajaksi voidaan lukea myös Volter Kilpi. Lea
Rojola osoittaa hänen varhaistuotantonsa perustuvan ajatukselle siitä, että sanataiteen tehtävänä on kuvata ulkoisen maailman aiheuttamia sisäisiä tuntoja. Esikuvinaan Kilpi on maininnut Proustin ja Joycen sisäisyyden tekniikat. (Rojola 1995,
68–71.) Sallamaan mukaan toinen vaihe oli 1910- ja 20-lukujen suomenruotsalainen modernismi ja kolmas Tulenkantajien ekspressionismi. Neljänneksi modernis-
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miksi Sallamaa esittää 1930-luvulla vaikuttanutta Kiilaa ja viides on tietenkin
1950-luvun modernismi. (Sallamaa 1994, 165.)
Lisäksi on syytä viitata modernismin ja avantgardismin (kokeilevan kirjallisuuden) väliseen suhteeseen. Laveimmissa määritelmissä modernismilla on tarkoitettu kaikkia 1800-luvun jälkipuoliskolla yltyneitä pyrkimyksiä, joiden tavoitteena
oli irtautua klassisen (romanttisen ja realistisen) kirjallisuuden ihanteista. Kun näin
ajatellen modernismin piiriin on luettu genrejä, jotka kehittivät uusia muotoja
kokeilujen ja kyseenalaistusten avulla vastaamaan vallitsevaa kokemusmaailmaa,
voidaan kysyä, onko modernismin ja avantgarden välillä lähinnä vain aste-eroja ja
voidaanko jälkimmäinen nähdä edellisen äärimuotona? (vrt. Veivo & Katajamäki
2007, 12.)
Myöhäismodernin näkökulmaan pohjaavassa tutkimuksessani ymmärrän
modernismin moniulotteiseksi traditioksi, joka kattaa myös avantgardistiset kokeilut. Niinpä lähtökohtahypoteesi on, että 1960-luvun alkupuolen Suomessa modernismin sisäinen taistelu käytiin 1950-luvun puolivälin jälkeen vallitsevaksi nousseen kansallisen (klassisen) modernismin ja sitä haastaneen nuoren polven kokeellisen avantgarden välillä.
Edellä esitetty huomioiden on Markku Lahtelan tekstien kannalta tärkein vertailukohta 1950-luvun klassisiin ihanteisiin pohjannut modernismi. Se lähti muotoutumaan toisen maailmansodan jälkeisessä murroksessa, jossa alettiin etsiä uusia
ilmaisukielen suuntia. Varsinaisesti murroksen käynnisti sotien jälkeen muuttunut
näkemys elämästä ja maailmasta. (Hökkä 1999, 68.) Keskeinen syy 1950-luvun
kirjallisen kehityksen intensiivisyyteen oli se, että sodanjälkeinen taloudellis-kulttuurinen edistys toi uutta puhtia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiolle, joka
oli alkanut modernismin ensimmäisten merkkien ilmaantumisella 1900-lukujen
alussa (esim. Volter Kilven Bathseba 1900, Onervan Mirdja 1916). Sotien jälkeen
voimistunutta kirjallista modernisaatiota kuvastaa hyvin erilaisten runousoppien
monipuolinen kirjo. Auli Viikari toteaa kirjalliseen käymistilaan viitaten, että aika
1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun ”ei ole sen yhtenäisempi kuin kirjallisuushistorian periodit yleensä. Se on useiden runousoppien, myös useiden modernististen runousoppien kilpailukenttä.” (Viikari 1992, 34.)
Suomalaisen kirjallisen modernisaation erityispiirteenä on kuitenkin huomattava se, että modernististen runousoppien välisessä kilpajuoksussa pääsi toisen
maailmansodan jälkeen johtoasemaan klassisiin ihanteisiin pohjannut suuntaus.
Sotien jälkeen ”klassinen modernismi löydettiin uudelleen antamaan perustaa
lyriikan ja proosan kehitykselle, ei vain meillä vaan muuallakin Euroopassa ja jopa
Amerikassa palattiin modernismiin” (Hökkä 1999, 74). Suomessa nousi
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1950-luvun puolivälin jälkeen vallitsevaksi Otavan ympärillä vaikuttanut niin kutsuttu kansallinen modernismi, joka toteutti klassisia ihanteita (mm. Anhava, Haavikko, Nummi, Meri, Hyry, Vartio; Viikari 1992, 34).
Klassisen modernismin asema ei 1960-luvulle tultaessa ollut suinkaan ongelmaton, sillä 1950-luvun lopulla ja erityisesti 1960-luvun alussa se joutui kohtaamaan paitsi realismin uudet haasteet (Linna) myös modernismin sisäiset paineet.
Viimeksi mainitulla tarkoitan sitä, että jo 1950-luvun lopulla ja erityisesti
1960-luvun alussa kansallista modernismia haastoivat kokeilut, joille oli ominaista
aikaisempaa voimakkaampi katkelmallisuus. Lisäksi 1960-luvun alussa saivat
nuoret poptaiteilijat kansainvälisiin vaikutteisiin pohjanneilla happeningeillaan
aikaiseksi kamppailun, jolla he pyrkivät valtaamaan asemia (perinteiseltä) modernismilta (vrt. Haapala 2007, 281; Hautamäki 2007, 25).
Tämän vaiheen on Pekka Tarkka kiteyttänyt toteamalla, että 1950-luvun
lopulla kokeilevan modernismin edustajat saivat vastaansa suomalaiselta pohjalta
lähteneen koulukunnan, joka etujoukkonaan Paavo Haavikko, Antti Hyry, Veijo
Meri ja Marja-Liisa Vartio ”karsasti kokeiluja ja arvosti ensi asteen kokemusta.”
Klassista modernismia haastaneesta suuntauksesta Tarkka toteaa, että modernistien epäyhtenäiseen joukkioon kuului Juha Mannerkorven ja Pentti Holapan kaltaisia ranskalaisvaikutteisia kokeilijoita, jotka viljelivät eettistä pohdintaa ja fantasiaa. (Tarkka 1968, 6.) 1950-luvun modernistisen individualismin esiin nostama –
ja 1960-luvulla voimistunut – eettinen pohdinta on, kuten olen osoittanut, keskeistä Lahtelan tuotannossa alusta pitäen (vrt. Karkama 1994, 246). Sitä vastoin fantasia tuli Lahtelan tuotantoon mukaan varsinaisesti vasta niinkin myöhään kuin Sirkuksessa (1978; ks. Laitinen 1981, 611; Tarkka 1980b, 175).
Tarkasti ottaen on todettava, että katkelmallisuus tuli suomalaiseen modernismiin jo paljon ennen 1950-luvun lopun ranskalaisvaikutteisia kokeiluja. Risto
Turusen (1992, 120) mukaan fragmentaarinen muoto on havaittavissa jo joillakin
1900-luvun alkupuolen klassikoilla. Esimerkkiteoksina Turunen käsittelee Maiju
Lassilan Kuolleista herännyttä (1916) ja Joel Lehtosen Henkien taistelua (1933).
Vesa Haapala (2007, 284) toteaa, että Elmer Diktonius on suomalaisen kirjallisuuden kentässä selvä avantgardisti, jonka Janne Kuutio -romaanin (1946/1932)
muoto on ”lyhyt, fragmentaarinen ja metafiktiivinen.”
Katkelmallisuudesta on merkkejä myös joidenkin klassisen modernismin
edustajien varhaistuotannossa 1950-luvun puolivälin molemmilla puolilla. Kai
Laitinen huomauttaa, että Veijo Merikin leimattiin kirjallisen toimintansa alussa
usein ”moderniksi kokeilijaksi, joka pyrki tietoisesti irti perinteisestä kansankuvauksesta tai psykologisesta realismista.” Laitinen antaa ymmärtää, että Meren teos-
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ten kokeilevuutta on arvioitsijoiden ylitulkintojen vuoksi liioiteltu: ”Vuosien myötä on käynyt selville, että Meren ratkaisuihin vaikuttivat aivan muut seikat kuin
muodikas kokeilunhalu, mutta myös se, että tavanomaiset tyylilliset ja rakenteelliset tavoitteet eivät häntä todellakaan houkutelleet.” (Laitinen 1981, 557.)
Laitinen tarkastelee myös ranskalaisvaikutteisia kokeiluja. Juha Mannerkorven katkelmallisesta teoksesta Jälkikuva (1965) hän toteaa, että siinä esiintyvä
mielenkiinto ympäristön pikku yksityiskohtiin lähenee ranskalaisen uuden romaanin sävyjä: ”- - läheistä esinemaailmaa tutkistellaan siinä ikään kuin suurennuslasin avulla sekä annetaan satunnaisen ja merkitsevän aineksen sekaantua keskenään
yhtä eksyttävästi kuin arkielämässäkin.” (Laitinen 1981, 494.)
Laitisen sinänsä neutraali kanta antaa ymmärtää, että hän hyväksyi tiettyyn
rajaan asti katkelmallisuuden, joka haastoi hänen suosimaansa kansallis-klassista
modernismia. Laitisen arvotukset tulevat Mannerkorpi-arviota selvemmin näkyviin hänen vertaillessaan Veijo Meren ja Pentti Holapan teoksia. Klassisen modernismin ihanteisiin tukeutuneeseen Mereen Laitinen suhtautuu suopeasti. Hänellä
kirjallisuuden ehyttä maailmaa rikkoo tyylitelty katkelmallisuus, jonka on saanut
aikaan tarinoiden ulkopuoliset anekdootit. Holapan voimakkaampaa katkelmallisuutta Laitinen torjuu epäsuorasti: ”Mutta kun Meri tyylittelee todellisuutta, heijastelee sitä kuin säröisestä peilistä, joka antaa monensuuntaisia ja vääntyneitä
kuvia, Holappa puolestaan sabotoi todellisuutta.” (Laitinen 1981, 555 ja 557.)
Meren klassista modernismia Laitinen kuvaa myönteisillä termeillä (tyylittelee, heijastelee). Kielteisempi suhtautuminen Holapan voimakkaampaan katkelmallisuuteen näkyy paitsi sabotointi-termin käytössä myös myöhemmän Tinaa
romaanin (1961) arviossa. Laitisen mukaan Holappa tuo teoksen moneen hahmoon muotoillulla tarinalla esiin täysin ristiriitaisia ja jopa vastakkaisia muunnelmia, joilla johtaa lukijaa harkitusti harhaan tai houkuttelee umpikujiin. (Laitinen
1981, 557.)
Edellä oleva antaa aiheen olettaa, että kansallis-klassisen modernismin edustajien suurin huoli ei 1960-luvun representaation kriisin suhteen ollut katkelmallisuus sinänsä. Tästä antaa viitteen Laitisen sinänsä neutraali kuvaus Mannerkorven
Jälkikuvasta (1965). Suurempaa huolta klassista modernismia suosineiden piirissä
herätti voimakkaampi, sirpaleinen katkelmallisuus, jota esiintyi joidenkin vanhemman polven (Holappa) ja erityisesti Lahtelan edustaman 1960-luvun alun nuoren
polven kirjailijoiden teoksissa. Tutkimuksessani ymmärrän realismin ohella toiseksi 1960-luvun klassiseksi suuntaukseksi 1950-luvun puolivälistä vallitsevana
suuntauksena olleen klassisen kirkkaan modernismin (vrt. Niemi 1999, 171). Jatkossa hypoteesini on, että Lahtelan kaltaiset 1960-luvun alkupuolen avantgardistit
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hyökkäsivät teostensa lisääntyneellä katkelmallisuudella kansallisen modernismin
klassisista ihanteista – kielen täsmällisyys, osuvuus ja esteettinen laatu (esim.
Hökkä 1999, 75) – koostuvan kirkkauden ihanteen kimppuun.
Markku Lahtelan proosaa uudistava toiminta suhteutuu mielenkiintoisella
tavalla edellä käsiteltyihin modernistisiin suuntauksiin. Yhtäältä hänen alkutuotantonsa uudisti 1960-luvun alussa vallinnutta klassista modernismia – tähän palaan
myöhemmin. Toisaalta hän on ollut tietoinen Holapan Suomeen lanseeraamasta
ranskalaisesta uudesta romaanitaiteesta. Tästä antaa viitteen Sen sisältämä intertekstuaalinen viittaus:
Puhutaan romaanin kriisistä. Siitä kirjoitetaan. Ranskassa on olemassa niin
sanottu uusi romaani, joka nimestä päätellen edellyttää vanhan romaanin olemassaoloa. Jos kriisi ja uusi romaani ovat ajallisessa katsannossa synkroniset,
täytyy niillä olla jonkinlainen kausaalinen suhde keskenään. Claude Simon on
yksi nimi, Yves Berger (28) toinen nimi, jotka Pentti Holappa mainitsi kirjoittaessaan Ranskasta. Siis: de Gaulle, romaanin kriisi, insestinen rakkaus ja
Fidel Castro ovat jossakin konjugaatiossa toisiinsa nähden. Ehkä hyvin hatarassa: Yves Berger on nimittäin puhunut romaanissaan ’Etelä’ insestisestä rakkaudesta. (SE 103–104.)
Vaikka Lahtela on noteerannut ranskalaisvaikutteisen suuntauksen, paljastaa tekstin ironinen piikittelytyyli, että suhtautuminen siihen on hänen individuaatiolleen
ominaisella tavalla omaehtoisen kriittistä: nuori kirjailija ei ole liikaa kunnioittanut
ulkomaisiakaan esikuvia eikä malleja. Piikittelyn kohteena on katkelmallisen esittämisen yhtenä keskeisenä mallina pidetty ranskalainen uusi romaani (nouveau
roman), joka Pentti Holapan, Juha Mannerkorven ja Olli-Matti Ronimuksen suomennosten myötä antoi voimakkaan sysäyksen suomenkieliselle proosalle
1960-luvun ensipuoliskolla (ks. Haapala 2007, 292–293). Lahtela näyttää olleen
poikkeus, sillä Sen minä yrittää alentaa nouveau romanin prestiisiä kommentoimalla romaanin kriisiä ylimalkaisilla mietteillä ja ilkeillä poliittisilla ja insestisillä
anomalioilla. Toisaalta pohdinnan toteavassa tyylissä on samoja sävyjä, jotka leimasivat 1950-luvun modernismia (vrt. Viikari 1992; Hökkä 1999). Sen toteavuus
tosin perustuu 1950-lukua fragmentaarisempaan tyyliin, johon Risto Hannula
(1966) viittaa todetessaan Sen sisältävän runsaasti iskulauseenomaisia heittoja.
Selitystä ranskalaisen uuden romaanin merkitystä väheksyvään asenteeseen
voidaan hakea vuosista 1963–64, jolloin Lahtela oli stipendiaattina Saksan Liittotasavallassa. Tältä ajalta on Sen käsikirjoituksessa päiväkirjamaisia merkintöjä,
jotka osoittavat kirjailijan pohtineen saksalaisen katkelmallisen avantgardismin
soveltamismahdollisuuksia. Kertoja puhuu myönteiseen sävyyn kirjailija Alfred
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Andercshin katkelmallisesta tyylistä (SE/kä, 237 ja 387). Tämä yhdessä nyt käsittelyssä olevan Sen fragmentin ironisen sävyn kanssa antaa aiheen ajatella, että
Lahtelalle eivät suomalaista proosaa uudistaneen lisääntyneen katkelmallisuuden
suhteen ole olleet ulkomaisina esikuvina ranskalaiset mallit, vaan hän on pikemminkin omaksunut vaikutteita Saksasta.
Tulkintaani tukee Pentti Hallikaisen arvio siitä, että vaikka Lahtelan Jumala
pullossa -esikoisessa on havaittavissa piirteitä, jotka viittaavat Claude Simonin ja
Alain Robbe-Grilletin katkelmallisten kerrontamallien soveltamiseen, on teoksessa myös niiden parodiointia (Hallikainen 1964). Nähdäkseni sekä havaitsemani
ironia että Hallikaisen esille nostama parodiointi ovat merkkejä siitä, että Lahtela
ei ole katkelmallisuuden osalta pyrkinyt seuraamaan 1960-luvulla meilläkin muodikkaita ranskalaisia malleja, vaan hänen kirjallisessa orientaatiossaan näkyy individuaatioprosessin tuloksena syntynyt omaehtoinen käsitys katkelmallisen kirjallisuuden ihanteista.
Suomalaisen proosan uudistumisen osalta on huomionarvoista, että Lahtelan
edustaman nuoren polven katkelmalliset teokset kirjoitettiin 1960-luvun alkupuolella, eli lähes välittömästi Mannerkorven ja Holapan 1950-luvun lopun katkelmallisten kokeilujen jälkeen. Voikin väittää, että viimeksi mainitut saivat liikkeelle
kehityskulun, joka johti suomalaisen kirjallisuuden 1960–1990-luvuilla vähitellen
voimistuneeseen myöhäismoderniin murrokseen. Tilanne oli suomalaisen modernisaation myöhäsyntyisyyttä kuvastaen hämmästyttävän paljon samanlainen kuin
19. ja 20. vuosisadan vaihteen Euroopassa. Etenkin 1900-luvun alussa Euroopan
monissa maissa etsittiin – samoin kuin 1960-luvun alun Suomessa – uusia kirjoittamisen muotoja tinkimättä. Myös tausta, nopean aineellisen kasvun aiheuttamien
ongelmien aikaansaama yhteiskunnan nopea muutos, oli analoginen. Niin ikään
1800-luvulla orastanut avantgardistisuus ja kokeellisuus voimistuivat 1900-luvun
alussa samalla tavalla kuin 1950-luvun lopun kokeilut Suomessa – yhteistä on
sekin, että kokeilut valtasivat alaa etenkin ”kyseenalaistajina, rikkojina ja hämmentäjinä.” (Katajamäki & Veivo 20007, 11.)
1960-luvun nuorten avantgardistien ansiosta murros voimistui erityisesti niissä suhteissa, että heidän teoksissaan autobiografisen aineksen katkelmallinen representaatio voimistui ja katkelmallisuuden määrä kaiken kaikkiaankin lisääntyi ja
muuttui pienimuotoisemmaksi.
Katkelmallisuuden määrää ja laatua koskevat ristiriidat osoittautuvat modernismin sisäistä kehitystä arvioitaessa tärkeiksi siksi, että 1960-luvun kulttuurikapinan suhteen ei kansallisen modernismin edustajien ja avantgardististen kokeilijoiden välillä ollut merkittäviä eroja. Päinvastoin kansalliset modernistit osallistuivat
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Tuomas Anhavan johdolla nuoren polven masinoimaan liikehdintään omista lähtökohdistaan. (Niemi 1999, 161.) Tämän voi nähdä suomalaisena sovelluksena siitä,
että modernistinen taide oli eri muodoissaan ollut 1800-luvulta alkaen murtamassa
modernille ajalle leimallisia varmuuksia (ks. Maironiemi 1992, 136). Joka tapauksessa 1960-luvun kulttuuriset mullistukset olivat modernismin eri suuntausten
edustajille yhtälailla innoittavaa aikaa. Suomessa, jossa vielä tuolloin elettiin
Eurooppaan verrattuna osittain agraarissa kulttuurissa, oli kyse ”vanhan maatalousmaan arvojen ja uuden teollisuusyhteiskunnan todellisuuden yhteentörmäyksestä” (Tarvainen 1991, 37). Tässä vanhan ja uuden kulttuurin välisessä taistossa
modernismin klassisen ja avantgardistisen suuntauksen edustajat olivat yhtenä rintamana (vrt. Niemi 1999, 161).
Kirjallis-esteettisten arvostusten suhteen modernismin eri suuntausten välillä
oli kuitenkin 1960-luvulla selviä eroja. Erot kumpusivat etenkin siitä, että kansallista modernismia suosineiden teoreetikoiden ja kriitikoiden oli vaikea luopua kieltä koskeneista klassisen modernismin eheyden ihanteista, jotka nuoret avantgardistit katkelmallisilla teoksillaan kyseenalaistivat. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista, että vaikka Max Rand on aikaisemmin esillä olleella tavalla suhtautunut
suopeasti esikoisen proosaa uudistavaan katkelmallisuuteen eli ”toisistaan tyystin
poikkeavien aineksien” käyttöön (Rand 1964), paljastuu hänen klassisen modernismin ihanteensa Sen arvostelussa, jossa hän lyttää teoksen katkelmallisen muodon täysin: "Mistään muodon räjäyttämisestä ei ole kysymys: väsyneet ajatukset,
satunnaiset mielteet, toistuvat muistikuvat tuntuvat ajavan toisiaan takaa käsikirjoituksen ensimmäiseltä riviltä viimeiselle" (Rand 1967).
Evidenssiä sille, että edellä on kritiikin kohteena nimenomaan Se-romaanin
katkelmallinen rakenne ja tyyli, löytyy Lahtelan esikoisen arvostelusta, jossa Rand
itse asiassa hyväksyy proosaa uudistavan katkelmallisuuden, mutta vain tiettyyn
rajaan asti: ”Lahtelan teoksen kielteinen peruspiirre on sen hajanaisuus: perinteellistä proosaa räjäyttäessään tekijä käyttää liian pieniä panoksia.” (Rand 1964;
kurs. KK.) Lisäksi Rand opastaa tulokasta suorasukaisesti oikeanlaisen modernismin suuntaan: ”Tällä hetkellä tuntuu tärkeimmältä toimenpiteeltä virhetekijöiden
osoittaminen siinä tavassa, jolla Lahtela on hahmottanut sinänsä tuottavan materiaalinsa” (Rand 1964, kurs. KK).
Rand torjuu Lahtelan liian pitkälle menevän katkelmallisuuden, koska hänen
ihanteensa on 1950-luvun modernismin eheämpi estetiikka: ”- - romaaniaineistoksi – siihen viittaava tendenssi on selvä – Jumala pullossa tosin ei riitä, pyrkimys laajempiin yhtenäisiin proosakokonaisuuksiin olisi kuitenkin rajannut vähempiarvoiset [pirstaleiset] ainekset. - - Yksittäiset jaksot ovat tosin ehjiä.” Randin
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asennetta klassisen modernismin ja avantgardistisen myöhäismodernismin välimaastossa kuvaa hänen arvostava kommenttinsa. Sen mukaan Jumala pullossa on
kaikesta huolimatta todettavissa 1960-luvun ”toistaiseksi tärkeimmäksi, oireellisimmaksi proosateokseksi”, joka viitoitti vuosikymmenen alun modernistisen
proosan kehityssuuntia. (Rand 1964.)
Max Randin voimakas kritiikki on yksi osoitus siitä, että Lahtela onnistui jo
esikoisteoksensa katkelmallisuudella kieltämään 1950-luvulla vallitsevaksi nousseen modernismin kielellisen eksaktiuden ja kirkkauden ihanteet. Tulkintaani
tukee Pekka Tarkan arvostelun vieläkin kriittisemmät näkemykset, joiden mukaan
Jumala pullossa edustaa mitään sanomatonta, pidikkeetöntä ja kielellisestikin
sekavaa poptaidetta: ”Voidaan sanoa, että Lahtelankaan kirja ei aio sanoa mitään ja
että sen kirjoittajan tarkoitus on toimia ilman tarkoitusta.” (Tarkka 1964.)
Tarkan arvostelussa on useita samankaltaisia teilauksia. Niiden voi katsoa
kumpuavan siitä, että hän arvosti Randia enemmän selkeän kielen säännöksiä kunnioittanutta 1950-luvun modernistista empirismiä, joka perustui maailmaa tarkkailevan kiinteän minän suorittamaan välittömien kokemusten havainnointiin ja niiden tarkkaan kuvaukseen (ks. esim. Hökkä 1999, 72–75). Tästä näkökulmasta
tulee ymmärrettäviksi seuraava: ”[- - Lahtelan esikoi]sen kokija ‘ui’ hahmottomassa ‘limassa’, joksi kaikki säännökset, tavat ja määräykset sulautuvat. Tämä
näkyy myös kielellisellä tasolla, kun välinpitämättömyys kirjallisia säännöksiä ja
tapoja kohtaan tuottaa epätäydellisiä lauseita ja muuta huolimattomuutta.” (Tarkka
1964.) Teoksensa Suomalaisia nykykirjailijoita toisessa täydennetyssä painoksessa
Tarkka vielä alleviivaa teilauksensa toteamalla, että Lahtelan esikoinen on epäonnistunut teos (Tarkka 1968, 79).
Tarkan teilaukset ilmeisesti suututtivat Lahtelan. Näin voi päätellä kirjailijan
arkistossa säilyneestä Pekka Tarkan esseestä. Tarkan teksti on kirjoitettu Suomen
kirjallisuus VIII -teokseen, ja se käsittelee 1900-luvun alun kirjallista ilmapiiriä
otsikolla ”Suomenruotsalainen hegemonia”. Siihen, että Tarkka on tämän tekstin
välityksellä esittänyt sovittelevan eleen Lahtelaa kohtaan, viittaa esseen kannessa
oleva kommentti: ”Markulle, jotta ymmärtäisit minua paremmin15…”
Tarkan arvostelun yltiökriittiset näkemykset antavat viitteitä siitä, että etenkin
1950-luvulla oppinsa saaneet klassisen modernismin kannattajat yrittivät myös
1960-luvulla yhdenmukaistaa kirjallisuutta muotopuhtaaksi modernismiksi. Kapinavuosikymmenellä ohjausta ei kuitenkaan enää hyväksytty. Klassisen modernismin asemaa heikensi jonkin verran myös se, että osa modernismiin myötämielises15. SKS. KIA. Lahtelan arkisto. Kansio L. Muiden aineistot. Tarkan Lahtelalle lähettämä essee, jonka
kannessa on päivämäärä 15.8.1972 ja allekirjoituksena ”Pekalta”.
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ti suhtautuneista kriitikoista alkoi tukea nuorten avantgardistien toimintaa. Lahtelan suhteen tämä kahtiajako näkyy Jumala pullossa -esikoisen (1964) arvosteluissa; kun valtaosa arvosteluista oli enemmän tai vähemmän kriittisiä, Pentti Hallikainen kuitenkin kiittää teoksen kirjallis-kulttuurista kapinallisuutta varauksettomasti: ”Tervetulkoon Markku Lahtela prosaistiparveemme. Peremmäksi käytävällä, tehkää saapujille tilaa. Niin, istukaa vain vanhukset ja käsi-invalidit, joilla ei
kynä kädessä pysy.” (Hallikainen 1964.)
Joka tapauksessa 1960-luvun nuori polvi koki 1950-luvulta periytyneen
modernistisen ohjailun kirjallisuuden kapeuttamiseksi: ”Kirjallisuuden yhdenmukaistuminen ja kaventuminen liitettiin Tuomas Anhavan persoonaan.” (Turunen
1991, 191–192.) Kyse oli siitä, että toisen maailmansodan jälkeen syntyi nuorista
kriitikoista (Tuomas Anhava, Annamari Sarajas, Armo ja Osmo Hormia, Kai Laitinen sekä Eino ja Ville Repo) modernismin nousua tukenut vaikuttajaryhmä, joka
provokatorisista ensiesiintymisistä alkaen osoitti ”pyrkivänsä muuttamaan suomalaisen kirjallisuuden tilaa” (Turunen 1999a, 47). 1950-luvulla valtaan nousseilta
modernistisilta vaikuttajilta (ennen muuta Anhavalta) periytyi 1960-luvun nouseville modernistisille vaikuttajille (esim. Tarkka) elitistisen kapea näkemys korkeakirjallisuudesta, jonka vierellä maaseuturealismi oli yhtä torjuttu kuin kielellisen
ilmaisun kirkasta pintaa rikkovat autobiografiset ja avantgardistiset kokeilut (vrt.
Castren 2000, 14). Klassisen modernismin edustajiin viitaten on Tuula Hökkä
(1999, 75) todennut, että 1950-luvulla ”[v]alistuksellinen ja elitistinen asenne vahvisti radikaaleimman avantgarden, sen yhteiskunnallisen ja kokeellisen perinteen
sivuuttamista klassisen modernismin hyväksi”. Merkkejä siitä, että Lahtela on reagoinut esikoisteoksensa saamiin torjuviin arvosteluihin, löytyy Sen käsikirjoituksesta, jonka kirjailijaminä kritikoi metafiktiivisessä kommentissaan klassisen
modernismin edustajien pyrkimystä pitää kiinni korkeakulttuurisista ihanteista:
”Ei saisi sekoittaa. Kauheata. Pitäisi olla selkeä ja valaa luottamusta. Kirjailijan
vastuu toisista joille hän jotain sanoo, he lukevat [- -]". (SE/kä, 287; kurs. KK.)
Ehkä Lahtelan kaltaisia nuoria avantgardisteja ärsytti modernismin kirkkaudessa jonkin verran sekin, että kyseisestä ihanteesta oli tullut taloudellinen kultasuoni; siinä missä nuorilla kokeilijoilla ei vielä pitkään aikaan ollut – eikä Lahtelalla oikeastaan koko uransa aikana16 – mahdollisuuksia taloutensa tasapainottamiseen, pääsivät 1950-luvulla läpilyöneet klassiset modernistit palkinto- ja apura16. SKS. KIA. Lahtelan arkisto. Kansio Ac/talousasiat. Lahtelan arkistossa on runsaasti aineistoa, joka
osoittaa kirjailijan joutuneen taistelemaan kaunokirjallisen toimintansa ja ylipäänsä taloutensa puolesta
koko uransa ajan. Useissa yhteyksissä hän harmittelee sitä, että on joutunut elämään pelkästään ei-taiteellisella kääntämistyöllä.
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halautakuntien suosioon lopullisesti 1960-luvun alkupuolella, jolloin 1950-luvun
modernismin nousun tukena ollut nuori kriitikko- ja kirjailijakunta alkoi ”saada
asemia kirjallisen eliitin tärkeimmillä paikoilla.” (Turunen 1999a, 50.)
Toisaalta taiteellisesti ja taloudellisesti haastavassa asemassa olleella nuorella
polvella oli tukenaan 1950-luvun lopulla voimistunut vahva usko siitä, että he olivat vähintään yhtä hyviä kuin vanhat. 1960-luvulla ”[m]aailmankuva laajeni räjähdysmäisesti, työmaata riitti kaikille. Ennen sotia varttunut sukupolvi pystyi puolustamaan asemiaan rahojenjakajana ja julkaisupolitiikasta päättäjänä. Mutta aloitetta se ei pystynyt pitämään hallussaan.” (Lounela 1976, 199.) 1960-luvun kapinan voimakkuus puhuu Lounelan tulkinnan puolesta, vaikka näkemyksessä onkin
havaittavissa romanttisia painotuksia uskon kaikki ylittävästä voimasta. Tosiasiassa Lahtelan elämä oli jatkuvaa taloudellista tasapainottelua siinä määrin, että kirjailija pohtii sitä paljon vielä 1970-luvun päiväkirjoissaankin.
Kun taiteellisissa linjauksissa oli klassisen- ja avantgardistisen modernismin
välillä jännitteitä, voi Lahtelan edellä esillä olevan ”ei saisi sekoittaa” -kritiikin
kärjen katsoa kohdistuvan niihin pyrkimyksiin, joilla valtaan nousseet klassisen
modernismin edustajat 1960-luvulla yrittivät 1950-luvun hengessä estää katkelmallisuuden lisääntymistä. Kritiikin pääkohteena on elitistiseksi koettu kielellisen
selkeyden, kirkkauden ihanne, jota on mahdollista rikkoa katkelmallisella sekoittamisella. Konditionaalimuoto paljastaa, että fragmentin todellinen pyrkimys on
legitimoida sekoittaminen, epäjatkuvuuteen perustuva katkelmallinen tyyli, jolla
klassisen modernismin kirkkauden ihanteen kimppuun saattoi käydä.
Kirkkaus ja kovuus olivat nimittäin 1950- ja 1960-luvuilla debytoineiden klassisen modernismin edustajien iskusanoja aina 1970-luvun lopulle asti (ks. Niemi
1999, 169). Niillä on luonnehdittu luonnontieteisiin tukeutuneen empiirisen
modernismin klassista estetismiä (vrt. Koskela 1990, 235; Hökkä 1999, 72), jota
Lahtela ei 1960-lukulaisena suoraan hyväksynyt. Päinvastoin Sen käsikirjoituksen
kertoja kieltää kirkkauden ihanteen tavalla, joka muistuttaa 1960-luvulle ominaista
epäpuhdasta estetiikkaa (ks. Niemi 1999, 265). Kirkkaan kovan modernismin
sijasta hän yrittää saada lukijan suopeaksi katkelmallisen proosan ”himmeän
hämärälle kysymystenparvelle”. Tavoite on saada lukija hyväksymään aikaisempaa arkisempi epäpuhtaampi katkelmallinen autobiografia, joka ei ole yhtä eheää
eikä yhtä kirkasta kuin siihenastisen realismin ja modernismin muodot.
Himmeän hämärän estetiikan legitimoinneissa on kyse kirjailijan ja lukijan
välisen sopimuksen uudelleen muotoilusta. Kun realismi on perustunut johdonmukaisiin juonellisiin tarinoihin, ja klassinen modernismikin enemmän ja vähemmän
selvärajaisten – joskin yksittäisempien – tarinoiden kuvauksiin (esim. Meri, Var-
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tio), muutti 1960-luvun alun representaation kriisin esiin nostama avantgardismi
estetiikan perusteita; uusi, aikaisempaa katkelmallisempi autobiografiaproosa
rakentuu enemmän yksittäisten arkisten asioiden varaan. Fragmentin ”Ei saisi
sekoittaa” ytimenä on ajatus siitä, että lukijan on helpompi hyväksyä muutos, jos
hänelle on paljastettu katkelmallisen kirjallisuuden idea eli se, että uudessa fiktiossa yksittäiset arkisen elämän kokemukset ja asiat kuvataan katkelmallisempana
kuin aikaisemmissa eheämmän kirjallisuuden konventioissa. Eheyden kritiikki on
esillä Lahtelan teksteissä 1970-luvullakin. Esimerkkinä tästä on Yksinäisen miehen
(1976) minän kommentti, jonka mukaan ”kirjailijat [edelleen] tekevät selkeitä kirjoja karsien tapahtumalaumoja niin että jää peräkkäisiä, hallittavia tapahtumia.”
(YM 444, kurs. KK.)
Kirjailijan vastuusta puhumisella kertoja antaa ymmärtää, että kirjallisuuden
uuden estetiikan paljastaminen on aikaisempaa katkelmallisempaa autobiografiaproosaa luovan kirjailijan tehtävä. Sitä ei tarvinnut 1950-luvun kirkkaan modernismin kirjallista sopimusta noudattaneiden kirjailijoiden ottaa huomioon, mutta
1960-luvun mullistuksessa se nousi myöhäismodernin kirjailijan ja lukijan väliseen sopimukseen. Edellä tarkastellut näkemykset paljastavat, että nuoren Lahtelan 1960-luvun alun kirjallisten kokeilujen yhtenä tavoitteena on ollut korkeakirjallisuuden ja populaarikirjallisuuden välisen rajan hävittäminen, mikä on sittemmin todettu yhdeksi postmodernin kirjallisuuden toteutumatta jääneeksi pyrkimykseksi. (vrt. Saariluoma 1992, 17–18, 261.)
Se-romaanissa klassisen modernismin suora kritiikki on kuitenkin enemmän
laadullista kuin määrällistä: ”Ei voi enää tyynesti keskittyä tekemään jotain hyvää
kirjaa, kun tietää vain toistavansa jotain pakonomaista - -” (SE 49). Tässä tulkitsen
termin hyvä viittaavan kiellon kohteeseen, kansallisen modernismin ihanteeseen.
Sen hyvyys perustui kielenkäytön klassisista ihanteista tulevaan korkeakulttuuriseen elitistiseen asenteeseen. Kansallinen klassinen modernismi on Sen minän hieman lakonisen toteamuksen mukaan kylläkin hyvää kirjallisuutta, mutta se ei enää
kykene vastaamaan 1960-luvun globaaleihin haasteisiin. Tämän vuoksi on syytä
luopua sen pakonomaisista konventioista.
Klassisen modernismin kielto on joka tapauksessa lievempää kuin realismin
totaalinen torjunta. Toisaalta klassisen modernismin kiellon lievempiä sävyjä ei
ole helppo havaita, sillä ajoittain ne tulevat esille samassa yhteydessä, jossa voimakkaimmin kritisoidaan realismia (esim. SE 59–60). Toisaalta realismin voimakkaamman torjunnan rinnalla modernismin kritiikin lievemmät sävyt korostavat
omalta osaltaan sitä, että Lahtela on myöhäismoderniin kurkottaneena kirjailijana
kieltänyt modernismin vain tietyiltä osin: ”Kunnioittaa niitä jotka pyrkivät teke-
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mään mahdollisimman hyviä runoja tai romaaneita tai mitä työtä kukin tekee,
mutta itsellä ei ole mitään edellytyksiä pyrkiä heidän arvostamiinsa tuloksiin,
koska ne ovat jo sinänsä vääriä” (SE 50). Edellä tarkastellut käsitykset osoittavat,
että Lahtelan myöhäismoderniin viittaavat kokeilut pyrkivät haastamaan
1950-luvulla vallitsevaksi nousseen klassisen modernismin tiettyjä ihanteita.
Kirjallista sukupolvikapinaa käsittelevissä alaluvuissa olen toistaiseksi tarkastellut Lahtelan katkelmallisen autobiografiaproosan suhdetta realismiin ja modernismin. Tarkastelut ovat osoittaneet, että realismia kohtaan kielto on totaalinen,
kun taas modernismin suhteen torjunta kohdistuu 1950–60-lukujen Suomessa vallitsevana olleen kansallisen suuntauksen klassisiin kielellisiin ihanteisiin. Tarkempaa vastausta vailla ovat edelleen kysymykset siitä, millaista on Lahtelan proosan
katkelmallisuus, mitkä ovat sen kirjallis-esteettiset ja kulttuuriset päämäärät ja
millaista on autobiografinen aines ja miten sitä on katkelmallisella tyylillä representoitu? Tarkoitukseni on jatkossa paitsi etsiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin
myös esittää joitakin kommentteja siitä, miten Lahtela vastasi Se-romaaninsa katkelmallisella autobiografiaproosalla 1960-luvun representaation kriisin kirjallisiin
haasteisiin.
3.5

Katkelmallinen autobiografiaproosa

Modernisaation voimistamalle kulttuuriselle mullistukselle oli 1960-luvulla ominaista se, että elämän eri alueita edustavat instituutiot alkoivat paitsi eriytyä toisistaan myös aktiivisesti osallistua kulttuurin tilaa koskevaan dialogiin (Karkama
1997). Kirjallisuudessa tällainen uudenlainen dialogisuus on leimallista paitsi
1960-luvun alussa debytoineiden nuorten avantgardistien enemmän tai vähemmän
katkelmallisille teoksille myös perinteisempään kerrontaan perustuvalle Hannu
Salaman Minä, Olli ja Orvokki -romaanille (1967). Yhteistä niille on, etteivät ne
enää perinteisessä mielessä heijasta aikansa tilannetta. Karkaman mukaan
1960-luvun tietyissä teoksissa näkyy tuolloin muotoutumaan lähtenyt ja
1980-luvulla voimistunut käsitys kirjallisuudesta todellisuuden tuottajana.
1960-luvulta alkaen fiktiiviset teokset alkoivat olla ”yhteiskunnallisen ja kulttuurisen elämän eläviä osia ja osallistuivat siten siihen [modernisaation kirvoittamaan]
dialogiin, jossa muutoksia käsiteltiin.” (Karkama 1997, 221–222.)
Markku Lahtelalla kulttuurinen dialogisuus korostuu molemmissa alkutuotannon teoksissa (Jumala pullossa ja Se). Yksi osoitus tästä on, että teokset sisältävät
erilaisia aineistoja siinä määrin, että ne on mainittu ennen vuosikymmenen puoltaväliä kehittyneen niin sanotun aineistoromaanin tärkeinä edustajina (Niemi 1999,

103

170). Toisaalta etenkin Sen dialogisuus perustuu modernismille ominaiseen kyselevään otteeseen, joka juontuu muisteluksista, mietteistä ja päiväkirjamerkinnöistä
koostuvan autobiografisen aineiston katkelmallisesta uudelleen esittämisestä. Valmiiden vastausten sijaan Se esittää koko joukon kysymyksiä 1960-luvulla keskeisistä teemoista, kuten kasvatuksesta, ideologioista, rakkaudesta ja sodasta. (vrt.
Tarkka 1980a, 113; Koskela 1990, 190–191.) Kysyvä dialogisuus on edellä näkynyt esimerkeissä, joissa Se ja muutkin 1960-luvun alun nuoren kirjailijapolven
avantgardistiset teokset ovat eri tavoin ottaneet kantaa ajankohdan aktuelleja kysymyksiä esiin nostaneeseen sukupolvikapinaan.
Toistaiseksi on 1960-lukua koskevissa kirjoituksissa jäänyt vähemmälle huomiolle se, että vuosikymmenen alun teokset kävivät myös kirjallis-esteettistä keskustelua. Tässä dialogissa korostuu Mika Halilan (2006, 14) mainitsemista metafiktion piirteistä ensiksikin se, että teokset korostavat avoimesti fiktiivistä luonnettaan ja toiseksi se, että ne jo osoitetuilla tavoilla tuovat esiin omaa fiktiivistä (erit.
katkelmallista) rakentumistapaansa. 1960-luvun alun erilaisia aineistoja käyttäneiden avantgardististen romaanien kirjallinen dialogisuus onkin hedelmällistä nähdä
historiallisena osana sitä uuden kielen etsintäprosessia, joka käynnistyi
1950-luvun lopun modernistisissa kokeiluissa (vrt. Hökkä 1999). Ilkka Arminen
viittaa yleisellä tasolla tähän kehityskulkuun kirjasotien näkökulmasta. Hänen
mukaansa tiettyjen teosten ympärillä käydyt kiistat ryöpsähtivät avoimiksi kirjasodiksi 1960-luvulla, jolloin ”1950-luvun taitteen kirjallisen modernismin kielen ja
todellisuuden suhdetta horjuttaneet käsitykset alkoivat levitä laajempiin piireihin.”
(Arminen 1999, 220.)
Katkelmallisuuden osalta uuden kirjallisen kielen etsintä ei ollut 1960-luvun
alussa pelkästään nuorten avantgardistien harteilla. Voimakkaimmin katkelmallisuutta viljeli 1950-luvulla aloittaneista kirjailijoista Pentti Holappa, joka jatkoi
ranskalaisvaikutteisia kokeilujaan romaaneissaan Tinaa (1961) ja Perillisen ominaisuudet (1963). Veijo Meri jatkoi omilla 1950-luvun lievemmillä linjoillaan julkaisemalla Peiliin piirretty nainen -romaanin (1964). Sen katkelmallisuus (esim.
Meri 1965, 149–152; 160–163) koostuu klassisen modernismin edustajille tyypilliseen tapaan laajemmista tarinakokonaisuuksista (vrt. Turunen 1992, 120) ja on
huomattavasti vähäisempää kuin Holapalla saati Lahtelalla.
Se-romaanin rakenne perustuu katkelmallisuuteen, jota teos myös temaattisin
keinoin legitimoi (esim. SE 70–71, 303–304). Kyse on katkelmallisista sisäisen ja
ulkoisen maailman kuvauksista, joihin teoksen kokonaisrakenne pitkälle perustuu.
Esimerkkejä tästä on (58.) luvussa, jonka kertoja kuvaa kuulemaansa esitelmää.
Kun kuvauksessa ei puhuta kirjallisuudesta suoraan ja kun siinä legitimoidaan kat-
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kelmallisuutta kuultujen argumenttien avulla, on kertoja konventioita kommentoiva tekstuaalinen minä:
Minä olin kuunnellut hyvin kohteliaasti, jopa myötätuntoisesti. Mieltäni kiinnitti kaksi seikkaa, tai olin toteavani kaksi seikkaa: ensinnäkin, että hän kertoi
katkonaisesti ja usein vaihteli ääntään kuin myös kertomuksen kohdetta, ja toiseksi, että hän siitä huolimatta antoi vaikutelman – tai vaikutti siltä, että hän
itse ainakin uskoi niin – että hän puhui jostain samasta asiasta. En tiedä, oliko
se oikeutettua, mutta toisinaan minusta tuntui kuin hän olisi puhunut teollisuudesta ja sen kasvusta, toisinaan taas niin sanotusta modernista taiteesta (siitä
käsittämättömästä), toisinaan taas jostain hyvin yksilöllisestä tapahtumasta
jota hän ei kuitenkaan pystynyt kertomaan. Yleensä nämä hänen kertomuskatkelmansa menivät poikki juuri sillä tavalla kuin hän olisi äkkiä eksynyt siitä,
mistä kuvitteli kertovansa, ja seuraava katkelma usein alkoi huomattavan painotetusti uudella innolla aivan kuin hän olisi yrittänyt hälventää sen tosiasian,
että edellinen oli päättynyt kiusalliseen epäröintiin. Minun teki mieleni rohkaista häntä, mutta hänen epäröintinsä oli hyvin tarttuvaa, rohkaisevat sanat
takertuivat kurkkuuni. (SE 303, kurs. KK.)
Tässä näkyy avantgardistissa kokeiluissa laajemminkin esille noussut muotojen ja
tyylien ylikorostuminen. Ei-esittävän avantgarden projekteille on ollut tyypillistä
synnyttää absurdi tai vieraannuttava tyylilaji kärjistämällä tai toistamalla jotain
yksittäistä piirrettä tarkoituksella. (Mehtonen 2007, 45.) Edellä tämä näkyy katkelmallisen tyylin hyvien puolien korostamisessa ja ylipäänsä tavassa, jolla katkelmallisuutta legitimoidaan. Vaikka (tavallinen) lukija on perinteisesti kokenut katkelmallisen esittämisen epäkelpona poukkoilemisena, on kertojalla erilainen
asenne. Hän suhtautuu kohteliaan myötätuntoisesti kuuntelemaansa katkelmalliseen esitelmään. Yhtenä legitimoinnin tavoitteena onkin torpedoida vastustusta,
jonka katkelmallisuuden aiheuttama epäjatkuvuuden vieraannuttava tyyli herättää.
Kertoja pyrkii vähentämään lukijan torjuntaa korostamalla uudenlaista eheyttä, joka katkelmallisessa tyylissä syntyy siitä, että asioita käsitellään eri näkökulmista. Uudenlaiseen ”epäjatkuvaan kokonaisuuteen” kuulijan kuvauksessa viittaa
se, että katkelmallisesti puhunut esitelmöitsijä on ”antanut vaikutelman - - tai ainakin itse uskonut puhuvansa samasta asiasta”. Tällä tavoin kertoja korostaa, että
puhuja on poukkoilun sijasta kosketellut asian eri puolia. Näin kertoja yrittää
vakuuttaa, että katkelmallisuus, joka kokijasta tuntuu aluksi kaoottiselta hyppimiseltä (vrt. ”usein vaihteli ääntään kuin myös kertomuksen kohdetta”), on tosiasiassa asioiden eri puolien monipuolista käsittelemistä.
Niin ikään tarkoituksellisen epämääräinen viittaus käsittämättömään, fragmentaariseen moderniin (sana)taiteeseen on merkki epäjatkuvuuden ihanteesta,
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jota kertoja suosittelee lukijalle. Viesti on, että katkelmallisella tyylillä voidaan
huomioida ja suhteuttaa toisiinsa erilaisia asiaintiloja ja siten luoda todellisuudesta
monipuolisempi kuva kuin perinteisillä eheyttä suosivilla keinoilla, jotka perustuvat vääriin olettamuksiin eivätkä enää vastaa modernin maailman monimutkaistuvaa, pirstaloituvaa todellisuutta. Tässä mielessä Lahtela näki katkelmallisen epäjatkuvuuden todellisuuden kuvaamisen perustuvan todenvastaavuuden periaatteeseen, ja piti sitä ainoana oikeana mahdollisuutena. Itse asiassa kyse on yhdestä lenkistä avantgarden historiallisen projektin ketjussa: jo 1900-luvun alussa nimittäin
ajateltiin, että avantgardetaide ”vastasi uuden, kumouksellisen aikakauden haasteeseen” tuomalla esiin sellaista ”kokemusta, jota ei olisi voitu ilmaista vanhoin
keinoin.” (Hautamäki 2007, 22.) Samanlainen orientaation omaksuivat 1960-luvun
alun Suomessa nuoret autobiogafiset avantgardistit, jotka suosivat katkelmallista
representaatiota.
Käsiteltävänä olevan fragmentin loppupuolella mainitaan sanat ”kertomuskatkelma” ja ”katkelma” sanat, jotka palvelevat katkelmallisuuden legitimointia. Itsekin kertojan lahjoja omaava kertoja kokee poukkoilevan puhujan hengenheimolaisekseen, jonka avulla hän pohtii omaa kirjailijan asemaansa konventioiden maailmoissa. Erityisesti fragmentin minä samaistuu siihen, että poukkoilevaa puhujaa
on monen kuulijan varmaankin vaikea ymmärtää. Tässä mielessä esitelmöitsijä on
samassa asemassa kuin katkelmallista esittämistä käyttävä myöhäismoderni kirjailija, jolle ei tule ymmärrystä kirjallisilta vallanpitäjiltä, ei perinteisen proosan pauloissa olevilta kirjailijoilta eikä myöskään lukijoilta. Siksi minä haluaa rohkaista
puhujaa mutta sanat takertuvat kurkkuun.
Kertovan minän on vaikea tarkasti arvioida, mistä katkelmallinen esitelmöitsijä puhuu. Epäselväksi jää, onko poukkoilevan puhujan tarkoituksena kuvata vanhentuneen kulttuurin jäykkien rakenteiden muodostamaa häkkiä, vai ovatko hänen
puheensa sittenkin vain vapaata luovaa assosiointia: ”Sitä paitsi en aivan varmasti
pystynyt arvioimaan, olivatko hänen katkelmansa kuin häkkiin joutuneen eläimen
vapautumispyrkimyksiä vai olivatko ne yllättävän notkeata ja elinvoimaista leikkiä” (SE 303). Tässä kertoja korostaa sitä, että kun katkelmallinen teksti ei pyri
mimeettisesti esittämään arkitodellisuuden asioita ja ihmisiä, vaan leikittelee niillä
eri tavoin, on mahdollista kiinnittää huomiota esittämistapojen ja muotojen tuottamiin uudenlaisiin merkityksiin (vrt. Mehtonen 2007, 45).
Lahtelan katkelmallisuuden legitimoinnissa on havaittavissa samanlaisia käsityksiä taiteesta kuin oli 1920-luvun dadaisteilla, jotka perustelivat haluaan päästä
sattuman avulla välittömään yhteyteen todellisuuden kanssa. Dadaistit pyrkivät
luomaan samankaltaisen todentunnun, joka vallitsi arkitodellisuuden kaoottisessa
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kokemusmaailmassa. On huomattava, että maailmalla 1950-luvulla esiin noussutta
ja Suomeen 1960-luvulla rantautunutta pop-taidetta ja siihen liittyneitä happeningeja ja minimalistista taidetta on pidetty uusdadana. (Koponen 2007, 129 ja 135.)
Vaikka Se-romaania eikä muitakaan Lahtelan teoksia ole syytä pitää leimallisesti
dadaistisina teksteinä, on niissä joitakin dadaismiin (ja surrealismiin) viittaavia
katkelmia, jotka on representoitu automaattikirjoituksella.
Käsiteltävänä olevan Sen (58.) luvun lopussa on paljon puhuva esimerkki siitä, miten Se-romaanissa autobiografinen aines ja sen katkelmallinen esittäminen
parhaimmillaan limittyvät toisiinsa. Kyse on fragmentista, jossa kertoja legitimoi
molempia: ”Minusta on kiusallista työntää itseäni tänne väliin, mutta juuri äsken
tuli mieleeni, että minä olen saanut erittäin perinteellisen kasvatuksen. Vielä
yhdeksäntoistavuotiaana minä inhosin kaikkea pätkittyä ja sotkettua ja luotin
yhteen harmoniaan, voimakkaisiin tapahtumiin.” (SE 304, kurs. KK.)
Tässä kertoja ei ole enää esitelmän kuuntelijana omaksumassaan tekstuaalisen
minän passiivisessa roolissa, jossa hän vain seurasi ja kommentoi katkelmallisia
esittämiskonventioita koskevaa esitystä. Nyt kertoja ottaa aktiivisemman roolin ja
vetoaa omiin nuoruuden kokemuksiinsa, joilla legitimoi autobiografisen aineksen
katkelmallista representaatiota. Heti alussa kertojan puheessa kuuluu Lahtelan
alter egon äänenpainoja, kun hän muka vastenmielisesti ”työntää itsensä kerronnan väliin”. Tulkintaa tukevat alter egon näkemykset siitä, että selkeisiin ja johdonmukaisiin rakenteisiin tottuneiden kannattaisi olla – toisin kuin kirjailijan itse
nuorena – pitkämielinen kohdatessaan perinteisestä eheyden (harmonisuuden)
ihanteesta poikkeavaa ”pätkittyä ja sotkettua”. Alter ego tuo kiteytyneessä muodossa esille autobiografisen aineksen katkelmallisen representoimisen periaatteita,
joita tarkastelen jatkossa keskeisenä Se-romaanin suomalaista proosaa uudistaneena piirteenä.
Karkaman (1994, 242) mukaan Markku Lahtela oli yksi niistä 1960-luvun
alkupuolen merkittävistä kirjailijoista, jotka ”tuottivat kokonaan uudenlaista elämäkerrallista tunnustuskirjallisuutta.” Kyse on modernismia uudistaneesta avantgardistisen autobiografian trendistä, joka on havaittavissa Lahtelan lisäksi monien
muiden kirjailijoiden (esim. Kejonen, Kihlman, Kilpi, Saarikoski, Saisio, Salama)
teoksissa (ks. Karkama 1994, 242). Näiden kirjailijoiden 1960-luvun alkupuolen
teoksissa ei perinteisen rousseaulaisen omaelämäkerran tavoin esitetä autobiografista ainesta avoimen tunnustuksellisesti saati johdonmukaisesti (vrt. Kosonen
2000, 10–20).
Se-romaanin katkelmallinen autobiografia ei perustu rousseaulaisen yhtenäiseen rakenteeseen, mutta ei myöskään sisällä pelkkää Kai Laitisen (1981, 611)
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esille nostamaa ”milleriläistä” spontaania tunnustuksellisuutta, vaikka siitäkin on
teoksessa merkkejä havaittavissa. Aikaisemmista autobiografioiden muodoista
1960-luvun alun uudet versiot eroavat siinä, että autobiografisen aineksen käyttämisen ohjenuorana ei ole suora tunnustuksellisuus vaan representoiminen siten,
että katkelmallisuuden ohella fiktiivisyys on leimallinen piirre (Karkama 1994,
260–261; 266).
Tässä yhteydessä on syytä viitata Päivi Kosonen Ranskan sodanjälkeisen
uuden romaanin analyysin perustana olevaan myöhäismodernin näkökulmaan,
joka on Sen katkelmallisen autobiografisuuden luennassa hedelmällinen. Lähtökohtana on aiheellista nostaa esiin se, että Ranskassa 1960-luvulla käyty nouveau
roman -keskustelu koski viime kädessä modernin romaanin muotoon liittyneitä
asioita. Debatti ”lähti liikkeelle ’traditionaaliseksi’ kutsutusta kirjallisuudesta ja
muodosta, jota ei koettu modernin - - todellisuuden kuvaamisen kannalta relevantiksi.” Toisaalta jo paljon ennen nouveau romania oli esiintynyt autobiografisia
kokeiluja, jotka fragmentaarisuuteen perustuvina pyrkivät kuvaamaan modernisoituvan maailman moninaisuutta. Autobiografialla onkin katkelmallisuuden osalta
huomattavasti 1960-lukua pidemmät juuret modernistisessa perinteessä. Ensimmäisinä katkelmallisen kirjallisuuden malleina voi pitää 1800-luvun alun stendhalilaisia kokeiluja, joista alkaen ne ovat muodostaneet ”oman, moderniin ja modernismiin punoutuneen traditionsa.” (Kosonen 2000, 24; vrt. Veivo & Katajamäki
2007, 12.)
Sen luentani perustuu siihen, että myöhäismodernin näkökulmaan tukeuduttaessa ei 1960-luvun representaation kriisin fokusoimaa kertovan minän polyfonisoitumista ja siitä johtuvaa fragmentaarisuuden lisääntymistä tarvitse nähdä jälkistrukturalistien lailla autobiografialajin kuolemaan johtaneena vaiheena, vaan
autonomisen minän illuusion katoamisen ja tarinan fragmentoitumisen jälkeenkin
myöhäismodernia autobiografiaa on mahdollista lukea moniäänisenä dialogisena
tekstinä, joka peilaa modernisaation esiin nostamien ongelmien eri puolia. (vrt.
Kosonen 2000, 23.)
Toisin sanoen, vaikka modernistisen autobiografian historiassa esiintyneet
fragmentaariset kokeilut huomioidaan, ei autobiografiaa tarvitse jälkistrukturalistien tavoin nähdä kuolevana lajina, vaan sille on pikemminkin ominaista ”skandaalimainen henkiinjäämiskertomus”, ”postmodernista huolimatta omaelämäkerta
ei ole kuollut”. Kosonen viittaa Paul Smithiin, jolle ”Roland Barthesin fragmentein kirjoitettu omaelämäkerta ei edusta kuolemaa eikä ihmekertomusta”, vaan
kyse on yksinkertaisesti omaelämäkerran ”uudesta juonesta” ja ”uudesta diskurssista.” (Kosonen 2000, 23–24.)
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Lahtelalla autobiografisen aineksen osuus korostuu erityisesti tietyissä teoksissa (Se 1966; Yksinäinen mies 1976; Matias Tallgrenin yksityiselämä 1973; Sirkus 1978), joista kahdessa ensin mainitussa se on representoitu erityisen katkelmallisella tyylillä. Kahdessa viimeksi mainitussa teoksessa representaatio ei ole
yhtä katkelmallista, mutta autobiografinen aines korostuu yhtä lailla.
Se-romaanissa autobiografinen aines on mukana fiktiivisissä kuvauksissa,
joissa kohteena ovat nuoren aikuisen itsensä etsinnän, yksilöistymisen vuodet Helsingissä, Moskovassa ja Munchenissä17. Yksilöidympiä esimerkkejä siitä, miten
Markku Lahtela suodatti aikansa ongelmat oman elämänsä kokemusten kautta katkelmalliseksi autobiografiaproosaksi, löytyy Sen (19.) luvusta. Siinä maailmantilannetta koskevat kokemukset on esitetty niin, että ne on osittain verhottu fiktiivisillä hahmoilla ja kerrostumilla, joissa on huumoria ja sanaleikittelyä. Kertoja
ikään kuin ui ajankohdan uutisvirrassa suoltaessaan automaattikirjoitukseen pohjaavalla katkelmallisella assosioinnilla käsityksiään 1960-luvun poliittisista kiistoista ja muista aktuelleista uutisista siinä järjestyksessä kuin muisti tulvii ne tajunnanvirrasta mieleen tulvii: Kongon Stanleyville, Hiroshima, kenraalien sotilasvalta, aavisteltu kommunistien propaganda (SE 88), ihmisten piittaamattomuus,
kirjalliset ja metafiktiiviset välikysymykset, naisen puute, jälleen Kongon kidutukset ja palkkasoturiongelma sekä kansainvälinen aseraha (SE 89).
Sekä edellä olevat asiaintilat että omat matkailumuistot maailmalta kuvataan
modernismille ominaisella toteavalla tyylillä siten, että ne iskevät lukijan silmille
eräänlaisina empiirisinä faktoina. Pieniä karikoita faktavirtaan18 tuovat katkelmallisuuden legitimoinnit, joissa on tahallisen leikitteleviä ja provosoivia sävyjä:
”Kiemuraisia ja väliin suttuisia ja jotenkin selkeyden hylkäämiä nämä uudet [lauseet]” (SE 90). Katkelmallisuutta korostavat myös lyhyen leikittelevät elävän elämän fragmentit, joissa muun muassa kliseitä on muokattu eräänlaisiksi anomalioiksi:
” – Ei kosta de vaivaa.
– Paivaa.” (SE 90.)
17. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Kansio 6. Se-romaanin käsikirjoitus. Tekstissä mainittu päivämäärä
(3.2.63; SE/kä 287) antaa aiheen olettaa, että päiväkirja on kirjoitettu ennen Jumala pullossa -esikoisen
(1964) ilmestymistä. Tämä viittaa myös siihen, että Lahtela on kirjoittanut Sen pohjana olevia päiväkirjamerkintöjä usean vuoden aikana. Tämän puolesta puhuvat Sen julkaistun version useat luvut, joissa
miljööt ja tapahtumat sijoittuvat Saksaan (esim. SE, 6–9; 25–33; 73–75; 168–177 jne.), jossa Lahtela
oli stipendiaattina 1963–64 (Koskela 1990, 190). Saksassa olemista kuvaavat myös lukuisat yksityiskohtaisemmat viittaukset (esim. SE, 78–79; 98; 103; 116; 137; 142, 197 jne.).
18. Virran ja virtaamisen metaforat luonnehtivat hyvin Se-romaanissa keskeistä “kaikki virtaa” panta
rhei) -tematiikkaa (esim. SE 182–184), jota käsittelen systemaattisemmin Nietzsche-luvussa.

109

Tämän jälkeen mainitaan uudelleen Stanleyville, sitten Jumala pullossa -esikoisesta tuttu Espanjan sisällissota. Esille nousevat myös Freud, Marx ja Jeesus eli
henkilöt, joilla ilmeisesti on ollut tärkeä merkitys Markku Lahtelan teksteissä
havaittavien sitoumusten muotoutumisessa. Nyt kertoja haluaa tietää tunteeko
puhuteltava Freudin. Siirtymänä kommunismin käsittelyyn kertoja tiedustelee
”voisko Partakalle (Marx) pälkähtää mieleen?” Ja sitten: ”Olitsä laskemassa niitä
päitä joita nasta jannu Lenin pyöritteli pitkin Venäjän aukeita aroja?” (SE 90).
Tämän jälkeen on viittaus Juusoon (Staliniin), jolla ei menny luu kurkkuun, vaikka
puhdistusten myötä ”luita oli – ei menny ennenku sitte vasta” (SE 90). Kommunismia koskeva mielennauha menee poikki montaasileikkurilla, jonka jälkeen tie
uskonnon ja rakkauden mysteeriin on avoin kertojaminän tiedustellessa: ” – Tiedät
sä mitä se päämasokisti (Jeesus) kerto lapsista ja niitten kaltaisista?” ”– Tunnetsä
rakkauden?” (SE 90.)
Käsiteltyjen esimerkkien teemat antavat omalta osaltaan viitteen siitä, miten
veteen piirretty raja kollaasi- ja montaasiteoksella voi olla (ks. Hage 1984, 65–75).
Osa edellä esillä olleista asioista (Kongon Stanleyville, Hirosima, kansainvälinen
aseraha) voisivat periaatteessa olla sanoma- ja aikakauslehtien otsikoita, eli kollaasille ominaista vierasta ainesta. Se, että Lahtela sisällyttää oman kokemismaailmansa kautta suodatettujen maailman tapahtumien katkelmallisiin kuvauksiin
myös kollaasimaisia viitteitä, antaa aiheen viitata siihen, mitä on tarkoitettu kollaasilla hiljaisena kirjallisuutena. Maailmantapahtumien maininnat tuovat Se-romaaniin paikka paikoin kollaasille ominaista konkreettisuutta, jonka voi katsoa pohjaavan lehdistön esille nostamiin teemoihin. Tästä esimerkkeinä ovat edellä esillä
olleet faksimile-mukaelmat (vrt. Rummukainen 1999, 35):
– Tunnetsä Stanleyvillen?
– Ootsä jaksanu muistaa Hiroshiman?
Se-romaanissa on (19.) lukua laajemminkin katkelmallisella tyylillä esille tuotuja
kertojan kokemusten kuvauksia, joiden iskevän ytimekäs tyyli antaa lukijalle usein
vaikutelman sinänsä herättelevästä elämänvirrasta. Ajattelua kannattelevaa mielekästä jatkumoa ei kuitenkaan synny, koska katkelmallisen esittämisen aukkoja jättävä tyyli pitää liikaa yllä hiljaisuutta, joka on erityisesti kollaasille leimalliseksi
todettu piirre (vrt. Rummukainen 1999, 35–44). Se-romaanin osalta tätä voi pitää
tarkoituksellisena keinona, sillä Lahtela ei 1960-luvun nuoren polven kirjailijana
pyrkinyt konstruoimaan laajempia ajatuskokonaisuuksia saati yleisiä totuuksia.
Tähän viittaa sekin, että kirjailija itse nimitti Sen esseeromaaniksi (Aikio 1967).
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Lisäksi Se tuo 1950-luvun empirististä modernismia muistuttaen esille pieniä
yksityiskohtaisia havaintoja, joita kuvataan 1960-luvulla voimistuneen katkelmallisuuden keinoin. Lopputuloksessa korostuu asioiden ennakkoluuloton, assosiatiivinen yhdisteleminen, jonka Lahtela on nähnyt taiteen ensi sijaiseksi funktioksi:
”Sillä minä en enää pidä mitään ihmissuvulle tapahtunutta tai tapahtuvaa irrallisena ilmiönä - - Taide on siitä hyvä että se auttaa ilmentämään asiayhteyksiä
todenmakuisemmin kuin pitävinkään tieteellinen erittely.” (SE 59–60.)
Modernisaation aiheuttamat paineet näkyvät edellä siinä, että kirjailija kantaa
harteillaan koko ihmissuvun taakkaa. Ainoana voimavarana on usko taiteen keinoihin, mikä Lahtelan teksteissä on poikkeuksellisen myönteinen kanta. Kaiken
kaikkiaan edellä esillä olleita esimerkkejä on hedelmällistä peilata Karkaman
näkemykseen, jonka mukaan pseudo-omaelämäkerroissa
reaalin tekijän identiteetin etsintä ilmenee enemmän ja vähemmän verhotussa
muodossa. Kirjailija sisällyttää itsensä teokseen joko sen fiktiiviseksi henkilöksi tai muutoin niin, että lukija ymmärtää tuotannon kirjailijan oman yksilöistymisen kuvaukseksi. - - Pseudo-omaelämäkerrassa kärjistyvät ne ongelmat, jotka kuuluvat yleensäkin moderniin yksilöistymiseen. Lisäksi tulee
intellektuellin, omaa subjektiuttaan kirjoittamalla etsivän yksilön ongelmallinen asema modernisaatiossa. (Karkama 1994, 260–261.)
Se-romaanissaan Lahtela antaa esimerkin siitä, miten ongelmallista 1960-luvulla
oli pohtia modernisaation myötä pieneksi käyneen maailman tapahtumia. Tätä ei
vastaanotossa aina ymmärretty, vaan Lahtelaakin kritisoitiin banaalista oman elämän paljastamisesta. Toisin sanoen pseudo-omaelämäkerroille ominaista fiktiivisyyttä ei 1960-luvulla havaittu, vaan teoksia trivialisoitiin leimaamalla ne tunnustuksellisen itsepaljastuksen kautta muun muassa julkisuuden tavoittelun välineiksi.
Kai Laitinen (1981, 611) on havainnut Markku Lahtelan 1960-luvun tuotannossa ’milleriläisen’ paljastusproosan piirteitä. Sen osalta tulkinnasta tekee oikeansuuntaisen se, että Laitinen on laittanut milleriläisyyden sitaatteihin ja puhuu vain
piirteistä. Romaanille ovat nimittäin leimallisia autobiografiset etäännytykset,
mutta niiden ohella teos sisältää joitakin suoria päiväkirjamaisia viittauksia reaalin
Lahtelan vaiheisiin. Esimerkkinä näistä on esikoispojan kuvaus: ”Silvo on niin
pieni ja herkkä maatessaan kyljellään jalat koukussa sohvalla ja kuunnellessaan
radiosta uutisia.” (SE 144.)
Kokonaisuudessaan Se-romaanille ei kuitenkaan ole ominaista yksityiselämää
paljastava suora tunnustuksellisuus. Pekka Tarkan kitkerästä jälkikäteisarviosta
voi päätellä, että Lahtela pystyi haastamaan 1950-luvun kirkkaan modernismin
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myös autobiografisella aineksella. Tarkka arvostelee Sen omaelämäkerrallisuutta,
jossa hänen mukaansa on tunnustusta ja julkistettua yksityiselämää niin, että ”siihen ei voi soveltaa [korkeakirjallisuudelle ominaisia] esteettisen arvon mittoja tai
lajimäärityksiä.” (Tarkka 1968, 80.)
Siitä huolimatta, että Tarkan näkemys tähdentää autobiografian autenttista
tunnustuksellisuutta eli ulkokirjallista referenttiä, on siinä yhtymäkohtia Paul de
Manin vastakkaiseen tekstuaalisuutta korostavaan näkemykseen. Ensiksikin De
Man torjuu käsityksen, jonka mukaan autobiografia on genre tai tyyli ja toteaa
lisäksi Tarkan näkemystä muistuttaen, että omaelämäkerta on usein liian huonomaineinen (disreputable) ja nautinnonhaluinen (self-indulgent) voidakseen kannatella esteettisten arvojen suurta arvokkuutta: ”Autobiografia ei siten ole laji eikä
tyyli, vaan lukemisen tai ymmärtämisen figuuri, joka tapahtuu jossakin määrin
kaikissa teksteissä.” (de Man 1979a, 919 ja 921; suom. KK.)
Kirsti Castren kritisoi Tarkan arviota tavalla, joka tuo esiin Lahtelan katkelmallisen autobiografian keskeisiä piirteitä. Castrenin mukaan Tarkan näkemys
perustuu 1960-luvun dominoiviin romaanikirjallisuuden modernistisiin konventioihin ja ideaaleihin. Se paljastaa epäsuorasti, että ”Lahtelan Se-teksti rikkoo näitä
konventioita juuri äärimmäisellä henkilökohtaisuudellaan, tunnustuksellisuudellaan ja subjektiivisuudellaan – mutta ylipäänsä heterogeenisella, kaoottisella sisällöllään”. Castrenin mukaan Tarkan arvotus kumpusi hänen tuolloisesta esteettisestä käsityksestään, jonka mukaan henkilökohtaisuus tai subjektiivisuus ei koskaan
voi olla vakavasti arvotettavissa ja määriteltävissä olevaa taidetta. (Castren 2000,
14.) Castrenin (2000) monilta osin oikeansuuntaisen arvion ongelma on, että hänkin ottaa Lahtelan tekstien väitetyn tunnustuksellisuuden annettuna faktana, eikä
huomioi autobiografisen aineksen uudelleen esittämisestä kumpuavia fiktiivisiä
tasoja.
Tässä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kirjallisten tulkintojen tekemisen yhtenä keskeisenä kontekstina 1960-luvulla ollut freudilaisuus oli jo vuosisadan alussa innostanut tutkijoita ylitulkintoihin. Juhani Ihanus (1989, 11) toteaa,
että 1900-luvun alussa esimerkiksi psykohistorioitsijat eivät nähneet metodin
valinnassa suuriakaan ongelmia, vaan tekivät rohkeita päätelmiä tekijöiden ”tarkoituksista” ja tulkitsivat estottomasti ”tekijän elämäkerran avulla hänen piilotajuisia motiivejaan” ja jopa näkivät suoria yhteyksiä fiktiivisten hahmojen ja tekijän
välillä.
Lisäksi 1960-luvulla tulkintojen tekemistä vaikeutti kirjailijan aseman muutos. Lahtelan ja monen muun 1960-luvun alkupuolella debytoineen kirjailijan
osalta on huomattava, että voimistunut modernisaatio muutti myös perinteistä
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sivistyneistökirjailija-ihannetta. Murroksen seurauksena nousi esiin kirjallisuuden
kehitykseen vaikuttanut tekijä, kirjailijan aseman muutos, joka oli Suomessa suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kyse oli ennen muuta siitä, että lisääntyneen julkisuuden seurauksena useiden kirjailijoiden toimintaan tuli performatiivisia piirteitä. Esimerkkinä voi mainita suosioon nousseet paneelit, joissa esiintymiset synnyttivät uudenlaisia kirjallisia tilaisuuksia. Usein ei kuitenkaan havaittu sitä, että
kirjailija saattoi halutessaan joko paljastaa itseytensä kaikkien nähtäväksi tai luoda
julkisen minän, joka enemmän ja vähemmän fiktiivisenä saattoi olla jyrkässäkin
ristiriidassa todellisen minän suhteen. Käytännössä monen kirjailijan julkinen
minä särki perinteisen sivistyneistökirjailijan arvovaltaisen kuvan. (Karkama
1994, 242; 258–261.)
Julkisuuden oli vaikea suhtautua Markku Lahtelan kaltaisiin kirjailijoihin,
jotka käyttivät elämänsä tapahtumia fiktiivisesti ja aikaisempaa katkelmallisemmin. Erityisen vaikeaa oli määritellä kirjailijan yksityiselämän ja julkisuuden
välistä suhdetta. Kirjailijan elämän tapahtumiin fiktiivisesti pohjanneet teokset saivat aikaan ylitulkintoja, joissa 1960-luvun radikalismin katsottiin tuovan julkisuuteen kirjailijoiden yksityiselämän jopa aikaisemmin intiimeinä pidettyjä seksuaalisia piirteitä myöten. (Karkama 1994, 259.) Lahtelalla Se-romaanissa korostuva
autobiografisen aineksen epäsuora uudelleen esittäminen, fiktiivinen representaatio, ei ollut ohimenevä vaihe, vaan se on ollut hänelle luonteva ratkaisu
1960-luvun jälkeenkin. Osoitus tästä löytyy Matias Tallgrenin yksityiselämän
(1973) alter egon kuvauksesta:
Väärinkäsitysten välttämiseksi on huomautettava että teos ei kuvaa kirjailijan
omaa yksityiselämää vaan nimenomaan Matias Tallgrenin yksityiselämää.
Kirjailija luonnollisesti sijoittaa teoksiinsa myös oman elämänsä tositapahtumia ja todellisia ihmisiä mutta ei sellaisina kuin nämä ovat vaan sellaisina
kuin heidän on oltava että kirjasta tulisi tosi. Elämähän ei ole runo eikä
romaani. (MTY 10.)
Samansuuntainen näkemys kirjallisuuden ja elämän suhteesta oli myös Pentti Saarikoskella: ”Mitä on minun elämäni muuta kuin runollisia kuvia? (Tarkka 1996,
183.) Lahtelalla autobiografista ainesta fiktiivisesti hyödyntävä asenne on Matias
Tallgrenin yksityiselämän kaltainen jo Se-romaanissa: ”Minulla on täysin henkilökohtaisia vaikeuksia, ja kerään ulkomaailmasta tätä kuvaavia merkkejä ja väitän
että koko maailman yleistilanne on tämä. Tai minun oma kehitykseni on menossa
johonkin suuntaan, mutta väitän että koko ihmiskunnan kehitys on menossa juuri
siihen suuntaan.” (SE 190–191.) 1960-luvulla syntyneessä pseudo-omaelämäker-
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rassa ovat kirjallisen toiminnan lähtökohtina oman elämän ja maailman tapahtumat, joita kuitenkin tarkoituksen vaatimalla tavalla esitetään fiktiivisesti uudelleen.
Sen fragmentti on paljon puhuva esimerkki 1960-luvun representaation kriisin
aikaisesta kirjallisesta kehityksestä. Pääosin kyse oli siitä, että perinteiseen tapaan
jäsennellyt kertomukset menettivät uskottavuutensa ja ”osoittautuivat mahdottomiksi sellaiselle kirjailijalle, joka koki ajan historiallisen murroksen omana ongelmanaan.” (Karkama 1997, 219.) Toisin sanoen 1960-luvun alkupuolen eettiseen
sitoutumiseen pohjanneille pseudo-omaelämäkerroille oli ominaista yksilöiden
sosiaalisten suhteiden käsitteleminen siten, ”että haasteet koettiin tunteenomaisesti
omiksi henkilökohtaisiksi ongelmiksi.” (Karkama 1994, 242.) Se-romaanissa
ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden eri puolia on erityisesti ongelmien suhteen
kuvattu erittäin runsaasti siten, että ne muodostavat teosta läpäisevän juonteen
(esim. SE 18–21; 25–35; 44–49; 53–69 jne.).
Valtaosa Se-romaanista on katkelmallista päiväkirjamaista pohdintaa, jossa
oman elämän tapahtumien montaasimaiset kuvaukset limittyvät maailmantapahtumien fiktiiviseen kuvaukseen. Lahtela on esimerkki 1960-luvun alun kirjailijasta,
joka ymmärsi saavansa katkelmallisella tyylillä otteen kaupungistuvan ajan pirstaloituvasta elämänmenosta (vrt. Haapala 2007, 291). Fiktiivisyys näkyy Sen maailmantapahtumien kuvauksissa muun muassa siinä, että niihin on liitetty omia subjektiivisia arvioita. Tällaisista ovat edellä olleet esimerkkeinä esillä ”[o]litsä laskemassa niitä päitä joita nasta jannu Lenin pyöritteli pitkin Venäjän aukeita aroja?” ja
”-[t]iedät sä mitä se päämasokisti [Jeesus] kerto lapsista ja niitten kaltaisista?”
-kysymykset. Kun pohdinta on päiväkirjamaista, korostaa se niitä tekstin piirteitä,
jotka Hage (1984, 68–69) liittää montaasiin.
Käsitellyt esimerkit osoittavat, että kirjailijan oma elämä ja maailmantapahtumat limittyvät Se-romaanissa fiktiivisesti uudelleen esitettyinä. Vaikka kertoja viittaa ajoittain biologisiin välttämättömyystekijöihin – ”olen pakon alainen” ja kielellisiltä konventioilta lainattuun ääneen – ”[s]elvästi mää oon valehdellu paljon ja
välillä vaan puhunu puuta ruohoa mut eiks oo nii et mä vaan lainaan mun äänen”
(SE ja 244), voi Kososen de Man-kritiikkiin viitaten todeta, että tekstuaalisella
minällä ei voida jäännöksettömästi selittää Sen kaltaista moniulotteista autobiografista teosta. Sen sijaan voidaan lähteä siitä, että teos on syntynyt yksilön (kirjailijan) elämän ja yhteiskunnallis-historiallisen tilanteen fiktiivisestä kuvauksesta:
de Manin teoria on pahimmillaan yksittäisen tekstin redusoimista pelkäksi
abstraktiksi kirjoitukseksi, jolla ei ole enää mitään kosketuskohtaa todelliseen
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yhteiskuntaan ja kulttuuriin, ihmisten todellisuuteen ja elämään. Autobiografialla on kuitenkin yhteys elämään; se on oman elämän esittämistä tiettyjen konventioiden mukaan tekstissä, mutta elämä on silti siellä. Se ei katoa. Juuri näiden erilaisten, historiallisesti muuttuvien elämän esittämisen konventioiden
tutkiminen on tutkijan tehtävä, mutta de Manilla konventioiden ja kielen
äärimmäinen korostaminen on johtanut jälkistrukturalisteille ominaiseen anonyymiin ja abstraktiin tekstuaalisuuteen, jossa subjektilla ei lopultakaan ole
kovin suurta tilaa toimia. (Kosonen 1995, 153–154; vrt. Ojajärvi 2006, 26 ja
33–34.)
Kosonen kritisoi de Mania yksipuolisuudesta, jolla ”autobiografisesta tekstistä on
tullut - - tyhjä termi; käsitteenä ’autobiografia’ ei [hänellä] enää ota huomioon diskurssin erityisyyttä eikä sen asemaa yhteiskunnallisessa ja historiallisessa todellisuudessa” (Kosonen 1995, 149).
Käsillä olevassa luvussa olen pyrkinyt osoittamaan, että Se-romaanissa
1960-luvun representaation kriisi näkyy 1950-lukuun verrattuna ensiksi siinä, että
metafiktiivinen kritiikki problematisoi kirjallisen teoksen olemisen tapaa akselilla
johdonmukainen – katkelmallinen. Toiseksi se on vaikuttanut kirjailijan yhteiskunnalliseen asemaan. Nämä funktiot ovat osoittautuneet tyypillisiksi avantgardistiselle kirjallisuudelle 1900-luvun alkuvuosikymmenistä alkaen. (Katajamäki &
Veivo 2007, 11.)
Tähänastisissa tarkasteluissa on selvitetty Lahtelan katkelmallisen autobiografian joitakin yleispiirteiden lisäksi suhdetta realismiin ja modernismiin. Lisäksi on
noussut esille joitakin myöhäismoderneja piirteitä. Seuraavassa selvitän tarkemmin, mistä Lahtelan proosan myöhäismoderniudessa on kyse.
3.6

Merkkejä myöhäismodernista

Se-romaani kurkottaa niin moniaalle, että hyvin perustein voidaan pohtia, missä
määrin teos on modernistinen, miltä osin se viittaa myöhäismoderni(smi)in, onko
siinä havaittavissa romaanin postmodernismia vai onko kyse postmodernistisesta
romaanista? Kysymykset liittyvät viime aikojen kirjallisuuden tutkimuksen sitkeimpiin kiistoihin, mistä syystä pohjustan niiden käsittelyä lyhyellä historiallisella katsauksella, jolla vedän yhteen myös aikaisempia tarkasteluja.
Kirjallisen modernisaation hahmottamista on vaikeuttanut se, että modernismissa on ollut mukana jo 1800-luvun ensikokeiluista asti pyrkimys hajottaa perinteiselle kirjallisuudelle ominainen yhtenäinen juoni ja psykologisesti eheä henkilöhahmo. Ongelma on kiteytynyt sen ympärille, että mainitut fragmentaariset pyrki-
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mykset on nähty myös keskeisinä erottavina tekijöinä, kun erilaisia suuntauksia on
modernismin traditiossa määritelty:
Tämä traditio pohjaa Stendhaliin, jonka vuoden 1835 löytöihin kuuluivat
Pisan Campo Santon rapistuneet freskot, josta hän keksi kuvan oman rönsyilevän omaelämäkerrontansa erityisyydelle - -: “En kykene näkemään asioiden
kokonaisuuksia, minulla on vain lapsenmuistini. Näen kuvia, muistan vaikutukset sydämessäni, mutta syiden ja muodon kohdalla on tyhjyys. Jälleen kuin
Pisan freskot, joista erottaa hyvin käsivarren mutta sen vierellä oleva pala,
joka esitti päätä, on pudonnut.” (Kosonen 2000, 20–21.)
Sittemmin, kuten todettu, esiintyi katkelmallisia kokeiluja 1900-luvun ensimmäisen kahden vuosikymmenen aikana Euroopan eri maissa. Saksalaisessa kirjallisuudessa kollaasi valtasi alaa 1920-luvulla. Varsinainen katkelmallisuuden ekspansio
tapahtui kuitenkin ensin ranskalaisessa nouveau romanissa 1950–60-luvuilla ja
amerikkalaisessa ja saksalaisessa kirjallisuudessa 1960-luvulla. (Hage 1984, 63;
Kosonen 2000, 49–65.)
Kosonen määrittelee katkelmallisuuden lisääntymistrendin myöhäismoderniksi kehityskuluksi. Kiteyttäen ilmaisten voidaan modernismin ja myöhäismodernismin välisenä keskeisenä erona pitää voimistumista niissä pyrkimyksissä, jotka ovat
liittyneet katkelmallisuutena havaittavaan ehjän subjektin murtumiseen. Katkelmallisuus on ilmennyt siten, että toisen maailmansodan jälkeisessä autobiografian
traditiossa ei elämäntapahtumia, muistoja ja kokemuksia ole esitetty yhtenäisinä,
vaan irrallisina paloina, siruina ja fragmentteina. Samaan aikaan ovat lisääntyneet
dystooppiset painotukset, joissa epäjatkuvuutta ovat edustaneet kauhun ja kuoleman teemat sekä niitä rei’ittävät hiljaisuuden pistot. Tietyllä tapaa sodanjälkeiset
tekstit ovat olleet kaaoksen ja hämäryyden läpäisemiä. (vrt. Hökkä 1999, 83–84;
Kosonen 2000, 22–24.) Mainituista piirteistä on merkkejä Se-romaanissa, jonka
ero 1950-luvun kansallisen kirkkaaseen modernismiin perustuu lisääntyneen katkelmallisuuden ohella hämäryyden (himmeyden) läpäisemään arkitematiikkaan.
Suomalaiselle myöhäismodernismin kehityskululle oli yleisesti ottaen ominaista, että 1950-luvun lopun ranskalaisvaikutteiset kokeilut synnyttivät paradoksin, joka kumpusi kansallisen modernismin ytimenä olleen kirkkauden esittämisestä kieltonsa kautta. Ranskalainen trendi ”rikastutti kirjallisuutta erilaisin variaatioin, sekamuodoin, yllättävinkin risteymin, ja osaltaan se varmisti modernismin
hedelmällisen pohjan vuosikymmeniksi eteenpäin ja nykyajasta katsoen kylvi sen
postmodernin siemenen.” (Hökkä 1999, 84.) Modernisaation voimistuessa
1960-luvulla lisääntyi katkelmallisuus, mutta kun meillä otettiin 1950-luvun
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modernismin nousun jälkimainingeissa ja 1960-luvun avantgardismin myötä
ensimmäisiä askelia kohti postmodernia hahmottamista, kulki kansainvälinen
kehitys 1960–70-luvuilla kohti postmodernistisia kokeiluja. (Nevala 1992, 162;
Hökkä 1999, 84.)
Edellä esitetty kehityskuva antaa kirjallisuuden historioille ominaisen turhan
lineaarisen kuvan siitä, että modernismin jälkeen siirryttiin entistä katkelmallisempaan myöhäismodernistiseen hahmottamiseen, josta tuli vallitseva suuntaus.
Totuus on paljon problemaattisempi, sillä ensiksikin katkelmallisuus ei meillä ole
missään vaiheessa ollut vallitsevassa asemassa, vaan sitä on esiintynyt vain yksittäisissä teoksissa. Toisekseen 1960-luvun jälkeen on aikaisemmin esillä olleilla
tavoilla kiistelty muun muassa siitä, missä määrin realismi edelleen on ollut hallitseva, ja missä määrin modernismi on pystynyt pitämään 1950-luvulla ottamansa
hallitsevan aseman. Tosiasiallista kehitystä luonnehtiikin paremmin se, että klassisia ihanteita hylkineet kirjalliset suuntaukset ja trendit ovat 1960-luvulta alkaen
paitsi lisääntyneet myös eläneet aikaisempaa enemmän rinnakkain ja limittäin (vrt.
Niemi 1999, 171.)
Toisin sanoen Suomessa ei sen enempää 1960-luvun alussa kuin myöhemminkään ole ollut selvää postmodernistista trendiä havaittavissa, vaan realistiset,
modernistiset ja myöhäismoderniin viittaavat suuntaukset ovat kehittyneet rinnakkain ja toisiinsa sotkeutuen. Niinpä onkin hedelmällisempää tarkastella ajankohdan ilmiöitä neutraalimpaan myöhäismodernin käsitteeseen tukeutuen. Kososen
(2000, 24) mukaan modernisaation myötä syntynyt postmoderni tilanne on ”mahdollistanut epäjatkuvan omaelämäkerran statuksen huiman nousun; tämä on myöhäismoderni ilmiö.” Myöhäismodernin käsitteellä on nykytilanteessa mahdollista
päästä eteenpäin eräänlaiseksi asemasodaksi jähmettyneessä debatissa, jota on pitkään käyty siitä, mitkä piirteet kirjallisuudessa edustavat modernismia ja mitkä
myöhäis- tai postmodernismia. Tämän paikoilleen jähmettyneen keskustelun lukkiutumisista nostaa Mika Hallila esiin modernin ja postmodernin sekä modernismin ja postmodernismin loppumattomien määrittelyongelmien lisäksi sen, että
metafiktio on usein problematisoimatta samaistettu postmodernismiin. (ks. Hallila
2006, 10; 14–15; 37; 43–48.)
Myöhäismodernin ymmärrän yleisluontoiseksi käsitteeksi, joka pyrkii välttelemään edellä kuvattuja lukkiutumisia ja joka tästä syystä mahdollistaa teosten tulkinnan ilman, että tutkijalla on aihetta uppoutua modernismin ja postmodernismin
määrittelyjen suohon. Viimeksi mainituista näkökulmista on myös Lahtelan teoksia ja erityisesti Se-romaania arvioitu eri tavoin. Lasse Koskela (1990, 190) toteaa,
että vaikka 1960-luvun kirjallisuutemme olikin
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kokeilun, perinteisen taiteen kyseenalaistamisen ja yhteiskunnallisten kannanottojen aikaa, erottuu Markku Lahtelan kirjailijantyö silti tästä melskeisestäkin
taustasta. Lahtela näyttää olleen monessa asiassa aikaansa edellä; häntä sopisikin luonnehtia ensimmäiseksi suomalaiseksi postmodernistiksi.
Samansuuntaisesti tulkitsee Putte Wilhelmsson, joka on nähnyt sekä Sen (Wilhelmsson 1998) että etenkin Sirkuksen (Wilhelmsson 1999) sisältävän postmodernistisia piirteitä. Sirkuksen postmodernismiin viittaavien piirteiden esittelyn jälkeen Wilhelmsson tosin tekee pesäeron Lahtelan ja postmodernismin ikonien
välille:
Markku Lahtela ei ole John Fowlesin, John Barthin, Thomas Pynchonin tai
Umberto Econ kaltainen normitetun postmodernismin pillipiipari, joka johdattaa lukijaa läpi kekseliään ja symmetrisen labyrintin. Hän on todellisen desilluusion ja todellisen toivottomuuden kanssa painiskeleva kommentoija, joka
potkii kielellisten rutiinien tellinkejä ja epäilee kaiken kirjoituksen sisällöksi
maailmallisille ristiriidoille tehtyä väkivaltaa. (Wilhelmsson 1999, XXXVIII.)
Yrjö Hosiaisluoma (1999, 255–256) ottaa huomioon 1960-luvun suomalaisen
kulttuurin monimutkaisen tilanteen todetessaan Se-romaaniinkin viittaavassa kannanotossaan, että monet ”1960-luvun suomalaiset lyyrikot ja prosaistit kirjoittivat
jo postmodernismin hengessä, vaikka käsitettä ei tunnettukaan.”
Pertti Karkaman mukaan kirjallisen kehityksen arvioimista on viime vuosikymmenien aikana vaikeuttanut muun muassa se, että jälkimodernismin teoreetikot ovat käyttäneet esimerkkeinään modernismin klassikkoja. Tätä ratkaisua on
tosin hyvin perustein selitetty sillä, että postmodernismia on esiintynyt jo modernismin valtakaudella, mutta silloiset teoreetikot eivät sitä havainneet. Suomalaista
tilannetta käsitellessään Karkama vertaa Lahtelaa joihinkin 1980-lukulaisiin
(Annika Idström, Esa Sariola, Matti Pulkkinen) ja toteaa, että näiden kirjailijoiden
teoksia yhdistävät tietyt piirteet, jotka ”viittaavat jälkimodernismin suuntaan.”
(Karkama 1991, 201.)
Karkaman mukana teoksia yhdistävät piirteet muistuttavat jälkimodernismia,
joka on ollut leimallista elokuvalle, kuvataiteelle ja arkkitehtuurille. Sanataiteen
piirissä sen sijaan itsenäistä jälkimodernistista virtausta ei ole ollut havaittavissa,
vaan kyse on teoreettisesti luodusta konstruktiosta. Esimerkiksi postmodernismille
ominaisena pidetty tekstien fragmentarisoituminen on sanataiteessa näkynyt
pikemminkin modernismin katkelmallisen tendenssin historiallisena jatkona kuin
itsenäisenä jälkimodernistisena virtauksena. (Karkama 1991, 200–201.)
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Suomessa Markku Lahtela erottui muista 60-lukulaisista kirjailijoista siinä
suhteessa, että hän kirjoitti katkelmallisia teoksia myös 1970-luvulla (esim. Yksinäinen mies 1976) ja jatkoi tässä mielessä fragmentaarisuuden lipun kantajana.
Yleistäen voi todeta, että yksittäisiä fragmentaarisia kokeiluja lukuun ottamatta ei
suomalaisessa kirjallisuudessa ole esiintynyt puhtaita jälki- eikä postmodernistisia
suuntauksia. Tämä koskee niin kansallisen modernismin 1950-luvun loppupuolella
alkanutta valtakautta kuin 1960-luvun alun avantgardea sekä myöhempiä vaiheita.
Vesa Haapala toteaa 1960-luvun avantgarden vaikutuksesta seuraaville vuosikymmenille, että ”[e]simerkiksi puhdas kollaasiromaani on jäänyt myöhemmässä
romaanikirjallisuudessa melko lailla hyödyntämättä lukuun ottamatta sellaisia kirjallisia tapauksia kuin Matti Pulkkisen (s. 1945) Romaanihenkilön kuolema (1985)
ja Leevi Lehdon (s. 1951) Päivä (2004)” (Haapala 2007, 298).
Edellä esitettyä tiivistäen on todettava, että vaikka Lahtelan ja muutamien
muiden avantgardistien katkelmallisten autobiografioiden tietyt piirteet voidaan
jälkikäteen perustellusti liittää suomalaisen proosan myöhäismoderniin käänteeseen, on puhe postmodernismista (Koskela 1990, 190; Wilhelmsson 1999; Hosiaisluoma 1999, 255–256; Rummukainen 1999, 235) pitkälle menevää. Perusteeksi
voi esittää analogiaa Jurgen Habermasin (1992, 3) näkemyksestä, jonka mukaan
toisin kuin arkkitehtuurin postmodernismi, joka moderniin verrattuna erottuu selvästi uusiin innovaatioihin pohjanneena postmodernina suuntauksena, ei filosofiassa ole tapahtunut samanlaista murrosta.
Edellä esitetty koskee myös kirjallista postmodernismia, joka ei ole kehittänyt
mitään varsinaisesti uutta modernismiin verrattuna, vaan on pikemminkin perustunut dadan ja surrealismin ynnä muiden kokeilevien tekniikoiden uusiokäyttöön
pastissin keinoin (vrt. Karkama 1994, 303; Hosiaisluoma 1999, 256). Lisäksi Liisa
Saariluoma (1992) viittaa yleistyneeseen käsitykseen, jonka mukaan kirjallisen
postmodernin alku sijoitetaan 1960-luvun jälkipuoliskolle sekä yhdysvaltalaisessa
että ranskalaisessa kirjallisuudessa. Saariluoma huomauttaa myös, että postmodernin synnyn ja 1920–30 luvuille sijoittuneen modernismin klassisen kauden välille
jää vain ”muutaman vuosikymmenen aukko, jota jotkut haluavat kutsua myöhäismodernismiksi.” (Saariluoma 1992, 18.)
Miten sitten pääosin myöhäismoderneina tulkitsemani Lahtelan tekstit tarkemmin ottaen eroavat postmodernista? Tarkastelen aluksi kolmea ulottuvuutta,
joiden käsittelylle tarjoaa lähtökohdan Maria-Liisa Nevalan (1992) esittämä luettelo piirteistä, joita hän pitää postmodernistisina. Ensin on kuitenkin syytä viitata
1950-luvulla vallitsevaan asemaan nousseen klassisen modernismin korkeakirjallisiin ihanteisiin, joiden kimppuun Se-romaanikin jo osoitetuilla tavoilla kävi. Kyse
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oli siitä, että 1960-luvun nuoren polven avantgardismi käytti sumeilematta teostensa raaka-aineina oman elämänsä proosallisia tapahtumia, joiden esille tuonnin
korkeakirjallisen kansallisen modernismin puolustajat torjuivat banaalina tunnustuksellisuutena. Tähän modernismin klassisten ihanteiden kumoamiseen liittyvä
Sen banaalius muistuttaa sitä postmodernismin estetiikkaa, jota Nevala kommentoi
yleisellä tasolla: ”Postmodernistinen proosa käyttää mielellään kaikenlaisia korkeakirjallisesta perspektiivistä banaaleiksi tajuttuja keinoja” (Nevala 1990, 160).
Tällaisen banaalin estetiikan voi katsoa olleen yksi syy siihen, että Pekka Tarkka
teilasi Sen autobiografisen aineksen käytön epätaiteelliseksi tunnustuksellisuudeksi (Tarkka 1968, 80).
Toisena Nevalan (1990, 160) luettelon postmodernina piirteenä otan esille
intertekstuaalisen tilan, ”jolle on tyypillistä henkilöiden liikkuminen toisesta fiktiivisestä universumista toiseen.” Se-romaanin intertekstuaalisia viittauksista valtaosa liittyy Henry Millerin Sexus-romaaniin ja yhteen laajempaan intertekstuaaliseen kokonaisuuteen, jossa kommentoidaan Peter Weissin toisen maailmansodan
aikaista toimintaa hänen teostensa avulla (SE 78–82). Kyse on kuitenkin vain subtekstien henkilöiden tai tapahtumien kommentoinneista, eikä Nevalan kuvaamia
fiktiivisestä universumista toiseen liikkumisia ole montaasipainotteisessa teoksessa juurikaan havaittavissa eikä niistä missään tapauksessa muodostu teosta leimaavaa intertekstuaalista tilaa.
Kolmas Sen kannalta huomionarvoinen seikka on, että postmodernismissa
henkilöt ovat eri tavoin tietoisia fiktiivisyydestään (Nevala 1992, 160). Tämä koskee Sen kertojahahmoja, jotka edellä esillä olleissa esimerkeissä esittävät realismin kieltoon liittyviä metafiktiivisiä kannanottoja. Tämänkaltaisten kommenttien
voi katsoa kumpuavan Mika Hallilan (2006, 14) selvittämästä fiktiivisestä itsetietoisuudesta, sanalla sanoen refleksiivisyydestä, joka on ominaista ”itsestääntietoiselle tekstille”. Itserefleksiivinen asennoituminen on havaittavissa myös niissä julkaistun romaanin ja käsikirjoituksen metafiktiivisissä kommenteissa, joissa lukijaan vedoten legitimoidaan autobiografisen aineksen fiktiivistä ja katkelmallista
käyttöä. On kuitenkin huomattava, että vaikka metafiktiivisyys on usein nähty
postmodernistisen romaanin yhtenä piirteenä, ei tämä merkitse sitä, että metafiktiivisyys olisi aina ja välttämättä merkki teoksen postmodernistisuudesta. Metafiktiivisyys on usein liitetty myös postmodernismia semanttisesti lähellä oleviin käsitteisiin, kuten self-conscious novel (itsensä tiedostava romaani), self-referential
novel (itseensä viittaava romaani) ja self-reflective novel (itserefleksiivinen
romaani; Hallila 2006, 38).
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Ottaen huomioon Sen synnyn aikaista kulttuurikontekstia määrittäneen
1960-luvun alkupuolen representaation kriisin, voi teoksessa olevia metafiktiivisiä
kommentteja luonnehtia myös Liisa Saariluoman määritelmällä, jonka mukaan
metafiktiivinen teos pohtii oman konstituoitumisensa ehtoja. Tällainen pelkistävä
määrittely mahdollistaa eron tekemisen yleisluontoisemman metafiktion ja poissulkevuudessaan rajoitetumman postmodernismin suhteen. Kun postmodernistinen kirjallisuus rajaa itsensä ulkopuolelle poliittiset ja yhteiskunnalliset ongelmat
ja käsittelee vain kirjallisuutta, kieltä, kirjallisuuden ja kielen kriisiä, ilmaisun,
kommunikaation sekä tiedon kriisiä (Saariluoma 1992, 22–24), osoittavat tähän
asti esillä olleet Sen esimerkit, että Lahtelan teos ei täytä mainittuja postmodernismin ei-yhteiskunnallisia ihanteita.
Se-romaanissa on nimittäin melko runsaasti kantaaottavan 1960-luvun hengessä ilmaistuja enemmän tai vähemmän voimakkaita väitteitä, jotka liittyvät erityisesti ajankohdan sensuuriongelmiin (esim. SE 55–65). Se, että teoksessa on
myös lukuisia fiktiivisen kirjoittamisen uudistamista kommentoivia metafiktiivisiä
kommentteja, tekee siitä käsitykseni mukaan 1960-luvun alun representaation kriisissä syntyneen myöhäismodernin itsereflektiivisen romaanin, joka joidenkin piirteiden osalta muistuttaa postmodernismia. Toisin sanoen Se-romaani ei uudistanut
suomalaista 1960-luvun proosaa varsinaisesti post- tai jälkimodernilla tavalla. Sen
sijaan teos haastoi realistiset ja kirkkaan modernismin suuntaukset myöhäismoderniin viittaavalla tavalla.
Esimerkkinä tästä on Se-romaanin subjekti, minä, joka on hajonnut myöhäismoderniin viittaavalla tavalla siten, että teoksessa ei enää ole havaittavissa modernistiselle (tajunnanvirta)romaanille ominaista keskushenkilöä, johon tapahtumat
suhteutuisivat (vrt. Saariluoma 1992, 26–27). Sen minä on eriytyvässä modernissa
maailmassa elävä epävarma yksilö. Hän on täysin omillaan yhtenäiskulttuurin
ehdottomia totuuksia murtavan representaation kriisin paineissa, jotka romahduttavat vanhentuneiden käsitejärjestelmien pyramidit:
Maailma on uudistumassa, mahtavat käsitteiden pyramidit vaipuvat kuin suohon, sanoilla rakennetut konstruktiot menevät pirstaleiksi kuin hidastetussa
filmissä – – Ei riitä pään erittelykyky ottamaan huomioon ja tarkistamaan
jokaista asiaa kaikissa näissä systeemeissä, siihen tarvittaisiin jo eräänlaista
nerokkuutta. Haluttaisi sentään jollakin alalla hallita asiat pitemmälle nähden
eikä alinomaa ottaa vastaan keskenään kiistelevien asioiden paljoutta, jolle
koettaa löytää yhteisen luokan, että niillä olisi keskenään jotakin tekemistä; - (SE 14 ja 110.)
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Katkelma kuvaa osuvasti 1960-luvun alkupuolen Suomessa tapahtunutta romaanin
murrosta. Myöhäismodernia ilmentäen on klassiselle modernismille ominainen
todellisuuden tiedostaminen vaikeutumassa sen vuoksi, että tiedostamisen perustana olleet aatteellisten käsitteiden pyramidit vaipuvat suohon. Lisäksi todellisuuden tiedostaminen tulee epävarmaksi ja fragmentaariseksi, kun pään erittelykyky
ei käsitteellisten rakennelmien murskaantumisen seurauksena löydä jäsentävää
näkökulmaa eikä näin ollen kykene ottamaan huomioon ja tarkistamaan kiistelevien asioiden paljoutta. Silti minän äänessä kuuluu vielä modernille ominaisen
autonomisen subjektin eheyttä tavoitteleva ääni, kun hän ilmoittaa haluavansa
pitemmälle nähden hallita asiat edes jollakin alalla. (vrt. Saariluoma 1992, 40.)
Sen kokonaisuudessa ovat kuitenkin leimallisia ne piirteet, jotka uudistivat
suomalaista proosaa soveltamalla modernismin ihanteita myöhäismodernilla
tavalla. Lähtökohtana on todettava, että vaikka Lahtelan myöhäismodernismi kieltää 1950–60-lukujen kansallisen modernismin kirkkaan kielen ihanteita, pohjaa se
toisaalta monilta osin modernismiin. Aikaisemmin on tässä mielessä jo ollut esillä
Lahtelan tekstien ironia, jonka käyttäminen on ollut tyypillistä jo modernismille
(esim. Nevala 1992, 160).
Toinen Lahtelan myöhäismodernismille leimallinen modernistinen piirre on
niin ikään jo esillä ollut toteava tyyli, joka monelta osin muistuttaa 1950–
60-luvuilla vallinneiden modernististen suuntausten estetiikkaa. Kirjallisen modernisaation osalta kyse oli siitä, että sotien jälkeen modernismin koulukuntia yhdistivät luonnontieteiden ihanteet, joista keskeisimpiä olivat objektiivisuuden korostaminen ja empirismi. Modernismille ominainen toteava tyyli kumpusi 1950-luvulla
kansallisen modernismin perustana olleesta empiristis-objektiivisesta katsantokannasta. Esimerkiksi Veijo Meren, Marja-Liisa Vartion ja Paavo Haavikon proosassa
toteava tyyli näkyy tietynlaisena viileänä kuvauksena, jonka kohteena ovat yhtä
hyvin maailman tapahtumat kuin henkilöiden perustunteet. (Hökkä 1999, 71–72.)
Lahtelan proosassa on samoja viileän toteamisen piirteitä siitä huolimatta, että
hän korostaa inhimillisten tunteiden merkitystä 1950-luvun modernisteja enemmän (vrt. Karkama 1994, 242). Lahtelan estetiikan toteava tyyli muistuttaa Antti
Hyryn empirististä modernismia. Kai Laitinen toteaa Hyryn olevan ”todellisuuden
kuvaaja, sen tapausten toteaja niin levollisella ja itsestään selvällä tavalla, että se
on synnyttänyt hänen kohdallaan pettävän yksinkertaisuuden ja probleemittomuuden vaikutelman.” (Laitinen 1981, 560.) Nämä piirteet näkyvät Lahtelan katkelmallisessa autobiografiaproosassa – lukuun ottamatta levollisuutta, josta häntä ei
etenkään Sen suhteen voi syyttää:
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T. istuutui K:n ja L:n pöytään, hän sanoi vain terve ja siinähän se menee ja sitten hän joi kahvia ja kuunteli K:n ja L:n hajanaiseksi muuttunutta keskustelua.
K. kysyi T:ltä lähtisikö tämä illalla hänen kanssaan elokuviin, mutta T. sanoi
että Y:n luona oli juhlat ja tulkaa tekin sinne. (SE 14.)
Terävimmillään Sen toteavalla tyylillä esitetyt käsitykset iskevät lukijan silmille
haastavina kannanottoina. Toteavaa vaikutelmaa lisää se, että Lahtela jättää usein
kerronnalliset pohjustukset minimiin ja menee katkelmallisen esittämisen mahdollistamalla tavalla suoraan asiaan.
Se-romaanille monin paikoin leimallista toteavaa tyyliä voi myöhäismodernin
näkökulmasta verrata myös Päivi Kososen mainitseman niin kutsutun ”valkoisen
kirjallisuuden” tyylittömyyteen. Alun perin ”valkoisen kirjallisuuden” termiä käytti Roland Barthes kirjassaan Le degre’ zero de l’ecriture (1953), jossa hän viittasi
tyylittömyydellä neutraaliin proosaan. Myöhemmin Madeleine Borgomano ja
Julia Kristeva ovat katsoneet Marguerite Durasin ja muidenkin nouveau romanistien ”valkoisen retoriikan” perustuvan niukkaan ja apokalyptiseen tyyliin. (Kosonen 2000, 22.) ”Valkoiselle kirjallisuudelle” ominainen tyylitön toteaminen tulee
lähelle kollaasiin liitettyä hiljaisen kirjallisuuden ihannetta (Rummukainen 1998,
35).
Risto Turusen 1950-luvun kirjallisuudesta esittämä yleisluontoinen luonnehdinta on heuristinen Lahtelan tuotannon osalta. Turusen (1999, 52) mukaan
1950-luvun vasemmisto korosti kirjallisuuden avantgardistista tehtävää, konservatiivit kirjallisuuden autonomiaa ja kansallista tehtävää ja molemmat leirit uudistuvaa ranskalaista kirjallisuutta. Luokittelun suhteen Lahtela jää mielenkiintoisella
tavalla väliinputoajaksi, sillä Turusen luonnehdinta nostaa näkyviin 1960-luvullakin vaikuttaneet jännitteet. Lahtelan Jumala pullossa (1964) ja Se (1966) sisältävät
runsaasti merkkejä proosaa uudistavasta myöhäismodernista avantgardismista,
joka ei kuitenkaan ole Turusen luonnehdinnassa tarkoitettua vasemmiston perinteisesti korostamaa yhteiskunnallista kirjallisuutta. Näin tulkitsen siitäkin huolimatta,
että Se-romaanissa on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kantaa ottava ainesta
(vrt. Rand 1966).
Se ei edusta myöskään 1950-luvun oikeiston suosimalle modernismille ominaista autonomisuuden ihannetta. Päinvastoin teos sisältää ulkoiseen maailmaan
viittaavaa referentiaalisuutta, joka liittyy muun muassa 1960-luvun sukupolvikapinaan. Toisaalta kulttuurikritiikin yhteydessä nousee Lahtelan teoksissa esille pessimistisiä painotuksia, jotka tulivat laajemmassa mitassa suomalaiseen kirjallisuuteen 1950-luvun kansallisen modernismin myötä. Katkelmallisuuden 1960-lukuisen ekspansion erääksi kasvualustaksi voikin nähdä 1950-luvun kansallisen
123

modernismin perustana olleen pessimistisen käsityksen, jonka mukaan moderni
elämä on sattumanvaraista eikä subjekti voi hallita sitä. Tämä pirstaleinen todellisuuskäsitys oli tullut länsimaiseen romaaniin jo 1800–1900 -lukujen vaihteessa.
Suomalaiseen romaaniin ensimmäiset merkit ilmaantuivat muutamissa 1900-luvun
alun kokeiluissa (mm. Kilven Bathseba, Onervan Mirdja) ja leveällä rintamalla
vasta sotien jälkeen 1940–50-luvuilla. 1950-luvun modernisteista esimerkiksi
Veijo Meren tekstien todenvastaavuus pohjaa siihen, että moderni elämä on sattumanvaraista (Viikari 1992, 45; 56–57, 61.)
Modernismin on katsottu perustuvan pessimistiseen eetokseen. Esimerkiksi
1950-luvun suuntauksia käsitellessään on Tuomas Anhava luokitellut sosialistisen
realismin ja kapitalistisen idealismin optimistisiksi suuntauksiksi, jolloin niiden
ulkopuolelle jäävä 1950-luvun kansallinen modernismi (Haavikko, Vartio, Meri)
näyttäytyy pessimistisenä (Viikari 1992, 71–72). Lahtelan myöhäismodernille
estetiikalle on leimallista modernismille ominainen pessimistinen tendenssi, jonka
mukaan pirstaleisessa nykymaailmassa elävän modernin ihmisen elämä on siinä
määrin kaoottista, että hän ei voi tietoisuudellaan vaikuttaa elämänsä kulkuun.
Tästä käsityksestä kumpuaa vähättelevä suhtautuminen tietoisuuteen. (esim. SE
98; S 123; H 60.)
Yhteenvetona edellä esitetystä voi todeta, että Markku Lahtelan Se-romaania
ja muita enemmän tai vähemmän katkelmallisia teoksia ei voi pitää ohjelmallisen
postmodernismin edustajina. Tästä huolimatta hänen teksteissään on havaittavissa
postmodernismia muistuttavia piirteitä. Erityisesti hänen teksteilleen leimalliset
katkelmallisesti representoidut19 rosoiset elämänsisällöt haastoivat aikansa kirjallisuuspoliitikkoja näkemään, miten ylikypsynyttä 1950-luvulla vallitsevaksi tullut
kansallis-klassinen modernismi oli muun muassa kielellisen kirkkauden ihanteen
osalta 1960-luvulle tultaessa. Tähän liittyvä dystooppinen (sana)taiteen kritiikki
muistuttaa Mika Hallilan (2006, 58–59) siteeraaman postmodernisti John Barthin
näkemyksiä, joita hän esitti artikkelissaan The Literature ot Exhaustion (1967).
Hallila mainitsee Barthin näkemyksen, jonka mukaan kypsän modernismin estetiikka on James Joycen ja Frans Kafkan jälkeen ehtynyt niin, että se saa aikaan vieraantunutta, elitististä kirjallisuutta, jota kukaan ei ymmärrä. Toisin sanoen kypsän
modernismin jälkeen kirjallisuuden ilmaisukonventiot on ammennettu tyhjiksi.
19. Saariluoma (1992, 20–21) kirjoittaa: “Murros postmoderniin tapahtuu vasta silloin, kun luovutaan
käsityksestä, että kirjallisuus olisi mimesistä tai representaatiota, tekstin ulkopuolisen (ulkoisen tai
sisäisen, psyykkisen) todellisuuden jäljittelyä tai kuvaamista - - representaation kritiikistä on tullut
postmodernin leimaava tunnusmerkki.” Vaikka 1960-luvulle oli tyypillistä representaation kriisiytyminen, ei kyse ollut kuitenkaan representaatiosta luopumisesta, minkä voi katsoa viittaavan myöhäismoderniin.
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Lahtelan lopputuotantoa edustavassa Sirkuksessa (1978) esitetään vain vähän
myönteisempi (sana)taiteen testamentti, jonka mukaan alitajunnan kerroksiin säilötyt taideaarteet on hyödetty vuoteen 2050 mennessä (S 127–128).
Käsillä olevan luvun tarkastelut ovat nostaneet esiin Lahtelan myöhäismodernistisia ja modernistisia sitoumuksia, jotka ovat muotoutuneet 1960-luvun alun
katkelmallisen autobiografian ekspansiossa. Lahtelan modernistiset sitoumukset
paljastavat, miten kirjailija osittain olemassa olleisiin konventioihin tukeutuen
vastasi 1960-luvun kirjallisen modernisaation haasteisiin. Vastaavasti myöhäismoderniin viittaavat piirteet osoittavat, miten hänen katkelmallinen elämäkertaproosansa antoi oman panoksensa representaation kriisin ratkaisuyrityksiin ja samalla
uudisti suomalaista proosaa. Kaiken kaikkiaan Lahtelan kirjallisen individuaation
käsitellyt ulottuvuudet ovat paljastaneet joitakin niistä ulottuvuuksista, joiden
vuoksi hänen sanataiteessaan on nähty omaperäisiä piirteitä (Koskela 1990, 190).
Jatkossa selvitän, miten Lahtelan myöhäismoderneja piirteitä sisältävien tekstien representaation kriisin ratkaisuyritykset suhteutuvat freudilaisuuteen, joka
1960-luvulla oli monessa mielessä muotikontekstin asemassa.
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4

Lahtela ja freudilaisuus

Tähänastisissa tarkasteluissa on osoittautunut, että Markku Lahtela ottaa teksteissään eri tavoin ja voimakkaastikin kantaa 1960-luvun representaation kriisiin.
Toistaiseksi olen pääosin käsitellyt ajatusmalleja, jotka kirjailija kieltää enemmän
tai vähemmän voimakkaasti. Poikkeuksina ovat olleet kirjallisista keinoista katkelmallisuus ja autobiografisuus, joita kirjailija osoitetuilla tavoilla suositteli
1960-luvun kirjallisen representaation kriisin ratkaisuiksi.
Se-romaani vastaa representaation kriisin haasteisiin myös temaattisesti, mistä
on viittauksenomaisesti ollut esillä joitakin näkemyksiä. Ne koskevat nuorten piirissä muodikasta seksuaalista vallankumousta, jonka luonnetta Lahtela halusi erotisoida. Yleistäen on todettavissa, että seksuaalisen vallankumouksen teoreettiset
lähtökohdat olivat 1960-luvulla muotiin nousseessa freudilaisuudessa. Muun
muassa tästä johtuen freudilaisuudesta tuli suuntaus, johon periaatteessa jokaisen
piti ottaa jonkinlaista kantaa. Konservatiivisen vanhan polven oli vaikea hyväksyä
Freudin ajatuksia, koska ne olivat seksuaalisen vapautumisen palveluksessa. Nuoret puolestaan saivat Freudilta vanhan polven konservatismin vastaiseen sotaansa
käyttökelpoisia aseita, joilla saattoi kumota seksuaalimoraalia koskevia tabuja (vrt.
Karkama 1997, 221).
Kaiken kaikkiaan Siegmund Freudin psykoanalyysistä nousseilla suuntauksilla oli 1960-luvulla niin keskeinen asema, että niiden voi katsoa muodostaneen
yhden aikakauden keskeisen kontekstin. Karkama liittää freudilaiset teoriat elämänfilosofisten oppien nousuun siten, että kun 1950-luvun elämänfilosofia oli
eksistentialismi, ”1960-luvulla siihen sekoittui vahvasti freudilaisuus” (Karkama
1997, 220). Käsillä olevassa luvussa pyrin osoittamaan, että Lahtelalla ovat erityisesti Se-romaanissa havaittavien sitoumusten keskeisinä virikkeinä olleet käsitykset, jotka liittyvät freudilaisuuteen.
Freudilaisuus ei ollut Suomessa ollut suosiossa sitten 1920-luvun, joten tämän
katkoksen vuoksi se edusti 1960-luvulla periaatteessa uudenlaista ajattelutapaa.
Tämä on ehkä ollut yhtenä syynä siihen, että Lahtelakin on suhtautunut freudilaisuuteen pääosin myötämielisesti. Toisaalta hänelle ominainen individuaatio näkyy
siinä, että freudilaisuudestakin on löytynyt kritisoitavaa. Kyse on siitä, että hän ei
oikeastaan hyväksynyt sellaisenaan mitään aatetta tai aatteenkaltaista tapaa ajatella. Aikaisemmin olen osoittanut, että tämä asennoituminen on voimakasta
Se-romaanissa, jonka minä manaa kaikenlaiset aatteet yleiseen isoon vararikkopesään (SE 80).
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Käsikirjoituksen minä näkee, että kaikkien varauksetta suosima Freudin psykoanalyysi on muuttunut eräänlaiseksi aatteeksi, ideologiseksi freudismiksi, johon
tästä syystä on suhtauduttava kriittisesti: ”Psykoanalyysi, paska aate” (SE/kä 343).
Tämä ei ole yksittäinen purkaus, sillä samansuuntaisia kommentteja löytyy
1970-luvun teksteistäkin. Yksinäisen miehen Jaakko-minä julistaa: ”Ja freudilaiset
painukoot perseeseensä – terapeutit ja analyytikot kaikki. Ei niin ankeassa maailmassa voi elää.” (YM, 359.) Sirkus-romaanissa on kommentteja, jotka paitsi ovat
Lahtelan yksilöistymiselle tyypilliseen tapaan kriittisiä myös tarjoavat jonkinlaisia
selityksiä edellä olevalle jyrkälle ”paska aate” -kommentille:
Ja saman tien tulee mieleeni sekin, miten niin moni ihminen, jota Freud koskaan ei ole tavannut ja josta Freud koskaan ei ole edes kuullutkaan, on ottanut
samaisen Freudin teoriat itseensä, ikään kuin Freud olisi puhunut juuri hänestä, vaikka hyvinkin voi olla, ettei juuri hänellä satu olemaan lainkaan yliminää
tai alitajuntaa.” (S 83.)
Sirkuksen minän näkemykset paljastavat, että freudilaisuus torjutaan freudismina,
kaikille sopivana aatteena. Edellä tätä kuvastaa henkilö, joka on ottanut Freudin
teoriat itseensä. Toisaalla Freudiin kohdistuu kritiikkiä siksi, että analyytikko ei
ole kirjailijan mielestä riittävästi keskittynyt selvittämään valveillaolon problematiikkaa unien assosioivasta näkökulmasta: ”Nukkuva Freud ei ole kirjoittanut Valveiden tulkintaa, vaikka valvova Freud kyllä on kirjoittanut Unien tulkinnan. – –”
(S 170). Lahtelalla Yksinäinen mies on (1976) esimerkki teoksesta, joka suurelta
osin kirjailijan unipäiväkirjoihin pohjaavana yrittää ratkaista yllä esitetyn ongelman siten, että unien energeettiset näyt saataisiin päiväkäyttöön.
Poikkeuksen Lahtelan tuotannossa muodostaa 1970-luvun alun ihmissarja,
jossa lapsuuden merkitystä korostavat freudilaiset painotukset ovat ehdottoman
hyväksyviä. Tästä ovat esimerkkinä pamfletin Katso ihmistä (1972) julistukset,
joiden mukaan "lapsuuden tarpeita ei voi tyydyttää jälkikäteen. - - Onnellinen lapsuus ei ole muuta kuin lapsuus jonka tarpeet on tyydytetty." (KI 67.) Ihmissarjan
kirjoittamisen aikoina Lahtelan toimintaan vaikuttivat Hilppa Kinoksen20 näkemykset lapsikeskeisestä kulttuurista. Sarjan pamfleteissa Kinoksen vaikutus näkyy
kritiikittömänä julistamisena, jossa on havaittavissa jonkinlaista hybristä. Näin voi
päätellä melko voimakkaasta katumusreaktiosta, jonka ihmissarjan julkaiseminen
Lahtelassa herätti. Kirjailija nimittäin kritisoi ihmissarjan kirjoittamisen aikaisia
20. SKS KIA. Lahtelan arkisto, kirjekokoelmat 901–903. Lahtelalla ja Kinoksella oli etenkin
1970-luvulla laaja ja vilkas kirjeenvaihto, joka käsittelee muun muassa yhteisiä keskenjääneitä kirjaprojekteja. Lisäksi esille tulee se, että Kinos oli pitkään Lahtelan terapeutti, mikä on omalta osaltaan
luonut pohjaa vuorovaikutukselle.
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vaiheitaan hyvin voimakkaasti romaanissaan Yksinäinen mies. Vaikka ihmissarjassa on runsaasti freudilaisia käsityksiä (esim. UI 66–72), ei sarjan Yksinäisen
miehen katumus koskenut freudilaisuutta, vaan kyseessä oli pikemminkin oman
toiminnan kritiikki. (ks. YM 334, vrt. Tarkka 1980b, 174).
Lahtelan tuotannon kokonaisuuden osalta on todettava, että vaikka siinä on
havaittavissa freudilaisten käsitysten kritiikkiä, ei se missään tapauksessa ole yhtä
jyrkkää kuin se, joka kohdistuu aatteisiin ja ideologioihin sekä niihin pohjaaviin
tiede- ja (sana)taideinstituutioihin. Pääosin kirjailija suhtautuu Freudiin ja freudilaisuuteen myönteisesti koko kirjallisen toimintansa aikana. Tästä osoituksena on,
että hänen teoksissaan on Se-romaanista alkaen jonkin verran Freudin nimellä
varustettuja intertekstuaalisia viittauksia (esim. SE 11, 269–270, 323; YM 196–
197; 354; S 83). Toisaalta häneen viitataan paitsi jo osoitetulla tavalla kriittisesti
myös tietyllä tapaa neutraalisti. Tästä Lahtelan individuaation tuloksesta on osoituksena Sen viittaus, jossa Freud esiintyy teoksen keskustelevan luonteen mukaisesti vain yhtenä mielipiteen esittäjänä muun muassa Marxin, Jumalan, Jeesuksen,
Pascalin ja Goethen kanssa. (SE 269.)
Kriittisyyden osalta on samansuuntaisia näkemyksiä esittänyt Kirsti Castren,
joka lacanilaisessa tulkinnassaan on todennut freudilaisen psykoanalyysin olevan
Lahtelan tuotannon merkittävä subteksti. Yhtäältä Castrenin (2000, 9; 165) ydinajatuksena on, että romaaneissa Se ja Yksinäinen mies näkyy merkkejä pintamerkitysten alla olevasta lacanilaisesta pohjatekstistä. Toisaalta Castreninkin mukaan
Lahtelan suhde Freudiin on osittain kriittinen. Hän viittaa tutkimuksensa pääkohteena olevaan Yksinäiseen mieheen, jonka minän ”Jaakko Aron kautta Lahtela
myös kyseenalaistaa freudilaista psykoanalyysiä. Kerettiläisenä pohjajuonteena
kulkeekin jonkin asteinen freudilaisuuden ironia.” (Castren 2000, 226.) Sitaatin
viimeinen lause on osuva kiteytys Lahtelan suhteesta freudilaisuuteen. Aikaisemmin olen tulkinnut, että ironia liittyy Lahtelan teksteille ominaiseen anarkistiseen
asennoitumiseen, joka näkyy edellä olevan kaltaisina irrallisina kriittisinä heittoina.
Lahtelan teksteissä esiintyvä freudilaisuuden arvostelu onkin syytä erottaa esimerkiksi Erich Frommin Terve yhteiskunta -teoksen (1971) kriittisestä freudilaisuuden analyysistä ja kehittelytyöstä. Kyse on siitä, että vaikka Fromm toteaa
kehittelemänsä humanistisen psykoanalyysin perustuvan samoihin löydöksiin kuin
Freudin teoria, painottaa Fromm myös sitä, että hänen ajattelunsa eroaa ihmisen
toimintaa koskevien johtopäätösten osalta perustavalla tavalla Freudin näkemyksistä (Fromm 1971, 8). Lahtelan individuaatiossa taas, kuten edellä esillä olleet
esimerkit osoittavat, ovat freudilaisten käsitysten kriitiikin kohteina joko yksittäi-
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set ulottuvuudet tai kohdistuu koko ajattelutapaan, freudismiin yleisluontoisen
kriittisesti. Toisaalta Se-romaanissa freudilaisiin katsantokantoihin viittaavat käsitykset ovat niin keskeisessä asemassa, että niitä voidaan pitää yhtenä kirjailijan
tarjoamana ratkaisuna 1960-luvun representaatioon kriisiin.
Teoreettisena lähtökohtana Freudin (ja myöhemmin Nietzschen) esittämien
elämänfilosofisten sitoumusten tarkastelulle on todettava, että kirjallisuuden tutkimuksessa ei muoto- ja rakenneratkaisuja tarvitse nähdä pelkästään esteettis-muodollisen analyysin kohteina. Päinvastoin niiden tarkastelu voidaan ymmärtää myös
merkitysten tulkinnan edellytykseksi ja esivaiheeksi. Näin ajatellen tutkijan on –
päästäkseen käsiksi temaattisiin ulottuvuuksiin – selvitettävä ensin tutkimansa
teoksen keskeiset muotoratkaisut: ”Se mitä teos on lukijalle, riippuu olennaisella
tapaa teoksen muodosta, sillä muoto on aistimisen ja kokemisen välittömin kohde
ja tulkinnan edellytys.” (Karkama 1985, 132.) Tämän vuoksi olen toistaiseksi keskittynyt käsittelemään Se-romaanin katkelmallisesta autobiografiasta niitä piirteitä, jotka ovat leimallisia teoksen kerronnalliselle rakenteelle.
Työni temaattinen painottuneisuus näkyy tähänastisissa tarkasteluissa siinä,
että kyse ei ole ollut pelkästä muoto- ja rakenneratkaisujen analyysistä, vaan käsittelyissä on jo sivuttu joitakin temaattisia tasoja. Keskeisimmistä voi mainita enemmän tai vähemmän katkelmalliset kirjasotakommentit, joiden temaattinen sisältö
on tullut esiin vanhan polven (seksuaalisten) tabujen kumoamiseen tähtäävissä
kommenteissa. Metafiktiivisten kommenttien temaattinen sisältö on puolestaan
paljastunut niissä vetoomuksissa, joilla kirjailija on perustellut lukijalle aikaisempaa katkelmallisemman proosan paremmuutta. Tähän liittyen olen alustavasti
osoittanut, että Lahtela ottaa vanhan polven kirjallisen tradition kimppuun käyneellä katkelmallisella autobiografiaproosallaan kantaa muun muassa 1960-luvulla
muodikkaaseen seksuaalisen vallankumouksen teemaan. Jatkossa keskityn viimeksi mainitun tematiikan yksityiskohtaisempaan analyysiin.
Tarkastelun lähtökohdista on syytä palauttaa mieleen se, että 1960-luvulle oli
ominaista kulttuurinen dialogi, jossa eri asioihin otettiin kantaa. Toisekseen
1960-luvun dialogi nosti esille teemoja, joita oli mahdoton representoida perinteisen kirjallisuuden keinoilla. Kirjallista kehitystä koskeva hypoteesi onkin nyt
muotoiltavissa siten, että 1960-luvun kaltaisten perustavaa laatua olevien kulttuuristen mullistusten yhteydessä ovat kirjallisuuden uudistumisen kannalta ensisijaisia kriisistä nousevat aktuellit teemat, joiden representoiminen puolestaan edellyttää uusia kirjallisia muotoja. Havaintojeni mukaan freudilaisiin ajatusmuotoihin
pääosin perustunut seksuaalinen vallankumous oli 1960-luvulla paitsi muodikas
myös monella tapaa radikaali kulttuuri-ilmiö, että se oli yhtenä osatekijänä voimis-
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tamassa fiktiivisten muotojen kehittämispaineita. Karkamaan viitaten voidaan
yleistäen todeta, ettei uusi, dynaaminenkaan idea ole lukijan kannalta toimiva,
ellei se ilmene uutena muotona: ”Vallankumouksellinen ajattelu synnyttää muodon
vallankumouksen.” (Karkama 1985, 132.)
Karkaman näkemykseen sisältyy ajatus siitä, että kirjalliset muodot ja rakenteelliset ratkaisut eivät ole neutraaleja, vaan ulkoisen maailman tapahtumat vaikuttavat niiden syntyyn. Toisesta näkökulmasta samaa problematiikkaa on lähestynyt
Lea Rojola, jonka mukaan ”[r]akenteelliset piirteet ja ratkaisut eivät kirjallisuudessa synny tyhjästä; niillä on oma ”ideologiansa”, ne luovat tekstien merkityksiä.” (Rojola 1995, 50.) Siinä missä Rojola on käyttänyt Volter Kilven Saaristosarjan lisäkertomuksia johtolankoina tulkitessaan esittävyyden ongelmallisuuden
tematisoitumista (Rojola 1995, 7–8), olen mieltänyt Lahtelan fiktiivisille teoksille
ominaiset katkelmalliset ja autobiografiset ulottuvuudet tulkintojen johtolangoiksi.
Niiden avulla olen jo selvittänyt joitakin temaattisia merkityksiä ja niihin tukeutuen jatkossa selvitän, miten Se-romaani käsittelee 1960-luvun seksuaaliseen vallankumoukseen liittyviä teemoja. Ensimmäisenä tarkastelen freudilaiseen seksuaalikumoukseen liittynyttä tiedostamattoman merkityksen korostamista, josta
Se-romaanissa on runsaasti merkkejä.
4.1

Tiedostamattomaan tukeutuminen

Pekka Tarkka (1968, 80) mainitsee teoksensa Suomalaisia nykykirjailijoita toisessa painoksessa, että Se-nimi tarkoittaa ”alitajuista sielunkerrosta, Freudin ‘idiä’
- -”. Lahtelaa on myös luettu freudilaisittain. Kirsti Castren mukaan Se-romaani on
freudilaista näkökulmaa toteuttavana ensimmäinen Lahtelan teos, jossa kirjailijan
systemaattisen kartoituksen kohteena on libidon masinoima alitajuinen id, se
(Castren 1984, 138). Myöhemmässä lacanilaisessa tutkimuksessaan Castren
(2000) tulkitsee pääkohteensa Yksinäisen miehen (1976) rinnalla Se-romaania. Jatkossa käytän pääsääntöisesti tiedostamattoman käsitettä ja vain poikkeustapauksissa alitajuista (unterbewusstsein), jota Freud (2005, 127) pitää virheellisenä ja
harhaanjohtavana.
Se-romaania läpäisee tiedostamattoman merkitystä korostava tendenssi, jonka
mukaan ihmisen toimintaa hallitsee tiedostamattoman tulivuoresta kumpuava
kaoottinen prosessointi: ”Minä, joka on kaaosta ja jonka pinnalla on ohut laavakuori: tietoisuus.” (SE 97.) Tässä tiedostamattoman arvostaminen näkyy kääntäen
siinä, että tietoisuuden kuvana käytetty kuori on ohut. Ohuuden suhteen voidaan
viitata Freudiin, joka ei uusia näkökulmia avaavassa artikkelissaan Ich und das Es
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(1923; suom. Minä ja ”se” 1993) sijoita psyykkisen ydintä tietoisuuteen, vaan tiedostamattomaan, koska tietoista on ihmismielessä aina kerrallaan vain vähän aikaa
ja kaiken kaikkiaankin vähän: ”Päinvastoin on luonteenomaista, että tietoisuuden
tila menee nopeasti ohi - -”, mutta ”[j]uuri minään tietoisuus on kiinnittynyt - Olemme sanoneet, että tietoisuus on sielullisen apparaatin pinta, toisin sanoen
olemme kuvanneet sitä ulkomaailmasta käsin tilallisesti ensimmäisenä olevan järjestelmän funktioksi.” (Freud 1993, 124–125, 128 ja 130; kurs. SF.) Toisaalla
Freud toteaa, että kyseessä ei ole anatominen paikantaminen siten, että tietoisuus
olisi yhtä kuin aivokuori ja että tiedostamaton sijaitsisi sen alisissa aivokerroksissa. Tämän harhaanjohtavuuden vuoksi Freud ei käytä alitajuisen käsitettä, vaan
toteaa kategorisesti, että ”[p]syykkisellä topiikalla ei toistaiseksi ole mitään tekemistä anatomian kanssa.” (Freud 2005, 130; kurs. SF.)
Edellä esillä olevassa Sen esimerkissä Lahtela kuvaa minän tietoisen aineksen
marginaalisuutta ja ohimenevyyttä ohuella laavakuorella, joka on tiedostamattoman magman päällä. Kun tietoisuutta kuvaava ohut laavakuori on loogisesti ajatellen syntynyt kovettumalla tiedostamattoman tulivuoren magmasta, voi kovuuden
tulkita kuvaavan tietoisen ajattelun estoista jähmettyneisyyttä, jossa egon sensuurijärjestelmät jylläävät (vrt. Freud 2005, 109–112). Vastaavasti tajunnallista dynamiikkaa kuvaa tiedostamattoman tulivuoren herkkäliikkeinen ja elinvoimainen
magma, jonka kaoottisessa myllerryksessä tietoinen järjestys on vain hetkellinen
väläys: "Näennäinen, hetkellinen järjestys: asiat ovat noin." (SE 98.)
Freud kritikoi tiedostamattoman merkityksen korostamisen kääntöpuolena
filosofien psykologisia ajatusmuotoja, joissa tiedostamattoman merkitystä on
väheksytty tietoisen kustannuksella: ”Useimmille filosofisen koulutuksen saaneille ajatus, että psyykkistä voisi olla myös jokin sellainen, mikä ei ole tietoista,
on niin käsittämätön, että se vaikuttaa heistä absurdilta ja loogisesti kumottavalta.”
(Freud 1993, 124; ks. s. 125–126 ja Freud 2005, 109–112.) Lahtelan kulttuurikapinan lähtökohdissa on havaittavissa analogista filosofian kritiikkiä, joka kohdistuu
paitsi tietoisuuteen (ks. esim. SE 98; KI 15; H 60; S 124) myös sitä korostaneeseen
aristoteeliseen dialektiikkaan (esim. SE 16, 49, 70, 153, 242, 258; P 123).
Sen kerronnassa on keskeisessä asemassa minän (ego) ja tiedostamattoman
(id, se) välinen problematiikka. Tiedostamattoman problematiikkaa teoksessa käsitellään tavalla, joka Freudin artikkelissa Ich und das Es esittämien näkemysten
lailla sotii perinteistä tiedostamattoman kuvausta vastaan. Minän jälkeen nimittäin
toinen psyykkisen taso Freudilla on esitietoinen, joka on ”paljon lähempänä tietoisuutta kuin tiedostamaton, ja koska me olemme [filosofeista poiketen] sanoneet
lukevamme tiedostamattoman järjestelmän psyykkisen piiriin, niin sitä selvemmin
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on esitietoisuus luettava siihen.” (Freud 1993, 126.) Freud kuitenkin kritisoi näkemystä, jonka mukaan ainoastaan torjuttu samaistetaan tiedostamattomaan. Ensiksikin kaiken torjutun on säilyttävä tiedostamattomana, mutta silti torjunta ei ole
sama kuin koko tiedostamaton (Freud 2005, 122). Toiseksi
[t]orjuttu on meille tiedostamattoman prototyyppi. Huomaamme kuitenkin,
että on olemassa kahdenlaista tiedostamatonta: latenttia tiedostamatonta
aineistoa, joka kuitenkin voi tulla tiedostetuksi, ja sellaista torjuttua aineistoa,
joka ei itsessään ja ilman muuta voi tulla tietoiseksi. - - Latenttia aineistoa,
joka on tiedostamatonta vain deskriptiivisesti, ei dynaamisessa mielessä, me
nimitämme esitietoiseksi; nimityksen tiedostamaton me rajoitamme dynaamisesti tiedostamattomiin prosesseihin. Meillä on siis kolme termiä, tietoinen,
esitietoinen ja tiedostamaton, joiden merkitys ei enää ole puhtaasti deskriptiivinen. - - Me voimme nyt mukavasti käyttää noita kolmea termiämme, tietoista, esitietoista ja tiedostamatonta, kunhan emme unohda että kuvailevassa
mielessä on kahdenlaista tiedostamatonta, dynaamisessa vain yhdenlaista.
Joissakin kuvauksissa tämä ero voidaan sivuuttaa, mutta toisissa se on tietenkin täysin välttämätön. (Freud 1993, 126–127; kurs. SF.)
Tiedostamaton pitäisi toisin sanoen tavanomaisesta torjutun-näkökulmasta poiketen käsittää laajemmaksi ja dynaamiseksi alueeksi, joka osittain ulottuu myös
minään. Tämä tarkoittaa vastaavasti sitä, että minää ei käsitetä pelkästään tietoisen
alueeksi, vaan siihen kuuluu myös heikommin tietoista ja tiedostamatonta ainesta,
johon huomion kiinnittäminen voi tehdä siitä tietoista:
Tiedostamattoman käsitteeseen kohdistuvan arvostelun saama uusi käänne
ansaitsee tulla tässä otetuksi huomioon. Jotkut tutkijat, jotka eivät kieltäydy
tunnustamasta psykoanalyyttisiä tosiasioita mutta eivät hyväksy olettamusta
tiedostamattomasta, löytävät ulospääsytien tukeutumalla siihen kiistattomaan
tosiasiaan, että myös tietoisuudessa – ilmiönä tarkasteltuna – voidaan erottaa
varsin monia erilaisia intensiteetin tai selkeyden asteita. On olemassa erittäin
elävästi, voimakkaasti ja kouriintuntuvasti tietoisia prosesseja, mutta me
koemme myös prosesseja, jotka ovat vain heikosti, tuskin havaittavasti tietoisia. Heikoimmin tietoisia olisivat noiden arvostelijoiden mukaan juuri ne prosessit, joista psykoanalyysi haluaa käyttää sopimatonta termiä “tiedostamaton”. Arvostelijoiden mukaan nekin kuitenkin olisivat tietoisia tai “tietoisuudessa” ja voisivat tulla täysin ja vahvasti tietoisiksi, jos niihin kiinnitettäisiin
riittävästi huomiota. (Freud 1993, 127.)
Freudin mukaan on turha valittaa sitä, että psyyke ilmaisee dynaamisen tekijänsä
kaksiselitteisesti tietoisena sekä enemmän tai vähemmän potentiaalisesti tietoisena
tiedostamattomana. Vastaavasti
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[h]uomaamme, että tiedostamaton ei lankea yksiin torjutun kanssa; edelleen
pitää paikkansa, että kaikki torjuttu on tiedostamatonta, mutta kaikki tiedostamaton ei ole myös torjuttua. Myös osa minästä, Luoja yksin tietää, kuinka tärkeä osa, voi olla tiedostamatonta, on varmasti tiedostamatonta. Eikä tämä
minään kuuluva tiedostamaton ole latenttia siinä mielessä kuin esitietoinen,
sillä silloinhan se ei voisi aktivoitua tulematta tietoiseksi eikä sen tietoiseksi
tekemisen pitäisi tuottaa niin suuria vaikeuksia.” (Freud 1993, 129; vrt. Freud
2005, 122.)
Freud perustelee artikkelissaan torjutun ja latentin lisäksi kolmatta tiedostamatonta, joka siis on minän dynaaminen osatekijä. Vaikka Freudin mukaan tiedostamattomasta tulee kolmannen ulottuvuuden myötä ehkä liiankin monimerkityksinen kvaliteetti, josta emme voi tehdä pitkälle meneviä ja poissulkevia päätelmiä, ei
sitä kannata laiminlyödä, ”sillä loppujen lopuksi ominaisuus olla tietoinen tai ei on
ainoa valaiseva lyhty syvyyspsykologian pimeydessä.” (Freud 1993, 129.)
Se-romaanissa on runsaasti kuvauksia, joissa liikutaan psyykkisen syövereissä
tietoisen ja tiedostamattoman rajamailla siten, että kyse on analogioista Freudin
edellä esiteltyihin näkemyksiin nähden. Tässä yhteydessä kiinnittää erityishuomiota minän ja tiedostamattoman, nimettömän välinen keskustelu, jossa esille
nouseva tiedostamattomasta kumpuava ”kolmas halu” vertautuu Freudin kolmanteen tiedostamattomaan:
Puhuisin esteittä itseni kanssa, kertoisin itselleni. Kerro mitä sinä tiedät, nyt
voit puhua aivan vapaasti, meitä ei kuule kukaan, olet yksin nyt, sinun ei tarvitse puolustella, sinun on vain kerrottava: minä uskon että sinä tiedät. Älä
anna johtaa itseäsi pois. Sinulla ei ole nimeä, meillä ei ole todistajia, he ovat
kaikki poissa. Sinulle ei ole nimeä, sinusta ei tiedetä mitään, älä anna minun
sanella puheitasi, kerro omin sanoin. Hän katkaisi puheensa, ja alkoi puhua:
hän tiesi kuinka vaikeaa se oli, ja siksi hän olisi halunnut mieluummin vaieta
ja antaa kaiken jatkua entisellään; mutta toisaalta hän oli syvästi tyytymätön:
hän oli aavistanut syvemmän tapahtumisen, ja hän tiesi ettei tämä tapahtuminen ollut sopusoinnussa hänen päiviensä kanssa. Jokainen ratkaisu olisi mahdollinen: hän ehkä saisi tietää jotain mitä hän ei halunnut tietää. Sinä et halunnut lähteä järven toiselle puolelle, sinä et myöskään halunnut jäädä, eikö tämä
osoita että on jokin kolmas halu? Mikä on se kolmas halu? (SE 118–119.)
Se-romaani esittää modernismille ominaiseen tapaan lukuisia kysymyksiä (vrt.
Koskela 1990, 190), joista kolmatta halua koskeva on yksi suurimmista. ”Kolmas
halu” on minän tiedostamattomalta, ei-latentilta alueelta tulevan virikkeen kuva.
Modernin ihmisen on vaikea ymmärtää kolmatta halua siksi, että hän on rationaalin modernisaation myötä kadottanut kyvyn ottaa vastaan sen tason viestejä, jotka
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edelliseen sitaattiin viitaten eivät syvemmästä tapahtumisesta kumpuavina ole
sopusoinnussa minän arkipäiväisen tietoisuuden kanssa: ”On kuin se tieto olisi rinnassa mutta ei mene aivoihin. Reiät ovat liian pienet tai aivot liian ahtaat.” (SE
106.) Kolmantena haluna ilmenevien syvempien viestien tavoittelussa eivät auta
perinteiset uskonnolliset liturgiat:
Minulla oli kerran vaikea tehtävä, kun piti lohduttaa neljävuotiasta poikaa,
joka ei halunnut mennä ulos eikä olla sisällä. Ilmeisesti nämä ovat niitä rajatilanteita, joista koettaa pelastua sellaisilla loitsuilla kuin: rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken. Kaikki me olemme minä itsellemme - ja koko minä on näin ajatellen pelkkä työnimi. (SE 81–82.)
Tietoisen minän, egon nimeäminen työnimeksi kertoo siitä, että se on elämän etsimisen heppoinen pintarakenne, jonka painoarvo tosin nousisi heti jos ihminen saisi
otteen tiedostamattomasta kumpuavasta syvemmästä kolmannen halun tapahtumisesta. Egon työnimimäisyys näkyy Sen kerronnassa muun muassa siinä, että teoksen minä ei ole perinteiselle romaanille ominainen yhtenäinen eheä henkilö. Sen
sijaan hän on moneen suuntaan kurkottava ja hapuileva minähahmo, jonka
kuvauksissa on usein havaittavissa jyrkän subjektiivinen näkökulma (vrt. Tarkka
1968, 80). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kertoja on aina ensimmäisen persoonan minä (vrt. Karkama 1994, 266–269). Kuten todettu, on Sen alkuperäisiä
minä-muotoja muutettu kolmannen persoonan hän-muodoiksi. Lisäksi kertojaan
tuo neutraaliutta se, että häntä kuvaa ajoittain pelkkä A-kirjain (esim. SE 34),
jonka käyttäminen on niin ikään teoksen toimitusprosessin satoa.
Se-romaanille leimallisen tiedostamattomaan tukeutumisen kirjallis-esteettiseksi perusteeksi voi tulkita sen, että tiedostamattomasta joka tapauksessa kumpuavien kaoottisten prosessien avulla on mahdollista kuvata niitä vaikeuksia, joita
moderni yksilöistyvä ihminen kohtaa yrittäessään hallita elämäänsä monimutkaistuvassa modernissa maailmassa: ”Miten saada riitelevä todellisuus jollakin lailla
johonkin järjestykseen? On avoin joka suuntaan, kaikki asiat kiinnostavat, jokainen omalta kulmaltaan katsottuna, ja ponnistelee että kohta repeää selittääkseen tai
ollakseen selvittämättä mitä täällä oikein on olemassa.” (SE 110.)
Sen minä kuvaa tiedostamattomasta egon alueelle kumpuavaa merkillistä
tajunnan liikettä, joka kumpuaa torjutun ja latentin alueen sijasta minän dynaamisista kerroksista. Tämä muistuttaa Freudin (2005, 122) näkemystä, jonka mukaan
on hyviä todisteita siitä, että tiedostamattomat mielteet pystyvät aiheuttamaan
egon alueelle sellaisia vaikutuksia, ”jotka lopulta saavuttavat tietoisuuden”. Sen
kuvaamien mielen liikkeiden moninaisuutta kuvaa se, että teoksen minä ei aina tie-
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dä edes sitä, missä määrin hetkellinen selkeys ja alati voimistuva kaaos johtuvat
omasta päästä ja missä määrin ne ovat monimutkaistuvasta ulkoisesta maailmasta
johtuvia: "- - sekasorto silmiensä takana, kuvia jotka sekaantuvat toisiinsa, muuttuvat, häviävät, hetkellinen selkeys kuin antisekaannus, onko se hänessä vai onko se
maailmassa21?" (SE, 216.)
Tässä yhteydessä on huomattava, että Freud viittaa minän tiedostamattomia
tasoja kuvatessaan kuvilla ajattelemiseen, joka hänen mukaansa on hyvin epätäydellistä tiedostamista. Jollakin tavalla kuvien avulla ajatteleminen on lähempänä
tiedostamattomia prosesseja kuin sanojen välityksellä ajatteleminen, ja näin ollen
sekä lajin että yksilön kehityksessä epäilemättä varhaisempi muoto. (Freud 1993,
132.)
Sen käsikirjoituksen metafiktiivinen kommentti paljastaa, että tiedostamattomaan tukeutuminen on autobiografiselle kirjailijalle toimiva keino, jolla hän voi
kuvata katkelmallisesti (hapuilevasti) pirstaleisen arkensa ”huonoja” asioita:
"Tämän takana on selvä tendenssi, tarkoitus, joka ei ole selvä tekijälle. Hän hapuilee, antakaa hapuilla. Hän esittää asiansa huonosti – jos se onkin huono asia?
Kuinkas sitten? Jokin hyvin pitkästyttävä ja kaikille tuttu muodossa eli toisessa."
(SE/kä 386, kurs. KK.) Kertojalla on tendenssi, mutta se ei ole tietoinen (selvä)
hänelle itselleenkään. Päinvastoin hän heittäytyy tiedostamattomansa assosiaatioiden varaan ja pyytää niiden kaoottisuuden vuoksi lukijalta lupaa saada hapuilla ja
esittää [perinteiseen eheämpään proosaan verrattuna] asiansa huonosti. Lukijalle
kirjailija perustelee vaatimustaan paradoksisesti kyvykkyydellään eli sillä, että hän
osaa kuvata kaikille sinänsä jo tuttua ja hyvinkin pitkästyttävää modernin ihmisen
arkielämää eri tavoin ”muodossa eli toisessa”.
Katkelmallisuudesta johtuva uudenlaisen kirjallisuuden ”hapuilevuus”, joka
hämmentää perinteiseen ”hyvään” kirjallisuuteen tottuneen lukijan etenkin ensilukemalla, ei kirjailijan mukaan johdu taitamattomuudesta, vaan kirjallisesta valinnasta. Huomionarvoista on, että hapuiluun pyytää lupaa kirjailija, joka paljastaa
hämmentävän tosiasian: hänen aineistonsa kumpuaa tiedostamattoman suodattamista oman elämän katkelmallisista ja kaoottisista representaatioista, jotka hämmentävät usein myös kirjailijaa itseään: "Koska en tiedä miksi tekstini hämmentää,
koska minulla ei ole mitään tiedostettua päämäärää, olen epävarma teksteistäni.
Kirjoitan uskon varassa." (SE/kä, 426, kurs. KK.)

21. Käsikirjoituksessa tämä kohta on alun perin kirjoitettu minä-muodossa siten, että loppu on seuraavanlainen: ”- - onko se minussa vai onko se maailmassa ja koska minä olen osa maailmaa - -?” (SE/kä,
438.)
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Samassa yhteydessä on metafiktiivinen kommentti, joka opastaa lukijaa tiedostamatonta hyödyntävän katkelmallisen autobiografian reseptiossa: "Se joka
lukee kokee lukemansa itsessään. Minun hämmentävä tekstini hämmentää hänetkin. Ja tätä vastaan hän taistelee." (SE/kä, 426.) Kertoja antaa ymmärtää, että tiedostamattoman kaoottisiin prosessointeihin pohjaavat kuvaukset hämmentävät
lukijaa, koska kirjailijan elämän representoinnit edustavat (lukijalle) toisen näkökulmaa22. Hämmennystä lisää tiedostamaton prosessi, joka lukemisen seurauksena
käynnistyy lukijassa itsessään. Se käynnistyy, kun kirjailijan elämän kuvaukset
törmäävät lukijan kokemusmaailmaan ja herättävät uusia, ristiriitaisiakin assosiaatioita.
Taustalla on todenvastaavuusperiaatteeseen pohjaava vaatimus, jonka mukaan
tiedostamattomasta kumpuavan kaaoksen pitää näkyä fiktiivisessä tekstissä katkelmallisuutena erityisesti silloin, kun kirjailija kuvaa autobiografisesti modernin
pirstaleisen elämänsä vaiheita. Tämän vuoksi käsikirjoituksen minä haluaa valaa
uskoa sekä itseensä että lukijaan: ”Tämä on se työ jota minä olen tekemässä. Ota
tai jätä. Ehkä olen erehtynyt. Minä teen niin kuin osaan. Ei sen järkyttävämpää. Ja
paisun että saisin lisää uskoa. - - Minä kirjoitan niinkuin minä kirjoitan, en minä
näe sille mitään ihmeellistä oikeutusta.” (SE/kä, 384 ja 438.) Edellä on käynyt selväksi, että Sen yksi freudilaisiin käsityksiin pohjaava representaation ratkaisuajatus perustuu siihen, että tiedostamattoman kaoottisten liikkeiden kirjallisilla analogioilla voidaan kuvata modernin ihmisen kaoottista elämää pirstaloituvassa maailmassa.
Käsillä olevan alaluvun lopuksi selvitän, miten Lahtelan tiedostamattoman
merkitystä korostava käsitys tarkemmin ottaen suhteutuu freudilaisuuteen. Luvun
alussa viittasin siihen, että Sen ja ylipäänsä Lahtelan tekstien sisältämiä käsityksiä
on tulkittu suorasukaisen kritiikittömästi freudilaisiksi (ks. Tarkka 1968, 80; Castren 1986, 137; 2000). Sen käsikirjoituksessa on kuitenkin kommentteja, jotka selventävät Lahtelan tekstien ja freudilaisuuden välistä suhdetta.
Lähtökohtana käsittelen intertekstuaalista viittausta, jossa sekä mainitaan
Georg Groddeckin teos Das Buch vom Es (1912) että siteerataan sitä (SE/kä, 343).
Vapaasti suomennettuna kyseessä on kirja, jonka aiheena on id (Es, se), eli tiedostamattoman viettipohjainen libidokerrostuma. Lahtela viittaa Groddeckin teoksessa kohtaan, jossa ”sanotaan että vanhukset palaavat takaisin masturbaatioon - -”
(SE/kä, 343). Tämän jälkeen käsikirjoituksessa todetaan, että kyseisen päivän
22. Tässä tulee esille käsitys, johon perustuu jo esillä ollut Jumala pullossa -esikoisen kirjallisuuden
kielto, jonka mukaan ihmisten olisi parempi tutustua omaan elämäänsä kuin lukea kirjoista kirjailijoiden elämiin liittyvistä asioista. (JP 25–26.)
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(13.3.64) Uusi Suomi-lehdessä on julkaistu vanhusten hengen voimien säilymistä
koskeva ”pieni uutinen joka on tässä [käsikirjoituksessa] mukana” (SE/kä, 343).
Uuden Suomen vanhusten vireyttä käsittelevän jutun ydinsanoma sisältyy Sen julkaistuun versioon (SE, 225).
Itse asiassa käsikirjoituksessa oleva Uuden Suomen artikkelin maininta paljastaa, että kyse on yhdestä Sen harvoista intertektuaalisista viittauksista, joka täyttää
kollaasin ehdot. Tosin ilman käsikirjoitukseen tutustumista jää montaasipainotteisen Sen lukijalta todennäköisesti huomaamatta, että vanhusten hengen voimia koskevalla fragmentilla on kollaasimainen alkuperä ulkoisessa lähteessä. Tämä johtuu
siitä, että julkaistussa Sen versiossa ei ole mainintaa Groddeckin teoksesta Das
Buch vom Es eikä Uudesta Suomesta.
Kyse on Lahtelan individuaatiolle tyypillisestä omaperäisyydestä, jonka tuloksena on tällä kertaa syntynyt Groddeckin teokseen pohjaava psykodynaamisten
katsantokantojen sovellutus. Toisaalta yksi osoitus Lahtelalle ominaisesta suurten
auktoriteettien kritikoimisesta on, että Freudin teoksia ei ole mainittu nimeltä
Se-romaanissa eikä käsikirjoituksessa. Lisäpontta tälle tulkinnalle antaa sekä käsikirjoituksessa oleva Groddeckin Das Buch vom Es -teoksen maininta että teoksen
kommentoinnin yhteydessä oleva psykoanalyysin teilaaminen ”paskaksi aatteeksi”. Se, että Groddeckia koskevat käsitykset ovat pelkästään myönteisiä, selittyy sillä, että Lahtelalle on Groddeckin minän tiedostamattomasta käyttämä
se-nimitys ollut ilmeisesti ensisijainen psykodynaamisen ajattelun esikuva. Psykoanalyysi sen sijaan saa huutia:
Ja psykoanalyysi houkuttelee etsimään jotain ennenkuulumatonta, jotain mitä
vastaan taistelevat tavat ja asetukset, terve järki ja kaikki. Paska aate. Kun ei
[en)23 tunne asioita yksityiskohtaisesti ei [en] voi sanoa kuin sen yleisen arvelun ettei mitään jätetä rauhaan. Ja siinä [minä] haluaa [haluan] olla mukana. - Ja Groddeckilla on jopa dialektiikka mukana - -. (SE/kä, 343–344.)
”Paska aate” -kommentti on lisätty tekstiin käsin kirjoittaen, mikä antaa aiheen
olettaa, että suhtautuminen psykoanalyysiin on muuttunut kriittisemmäksi käsikirjoituksen ensiversion kirjoittamisen jälkeen. Groddeckin kritikoimattomuus puolestaan selittyy jo osittain esillä olleella seikalla eli sillä, että aatteiden ja auktoriteettien kimppuun käyneelle kirjailijalle on ollut luontevampaa hyväksyä psykodynaamisten sitoumusten esikuvaksi vähemmän tunnetun auktoriteetin käsitykset.
Toisaalta on mielenkiintoista, että luvun alussa esillä ollut kapea-alaisuuskritiikki,

23. Tässäkin persoonamuodot on muutettu alkuperäisistä ensimmäisistä kolmansiksi.

138

jota Freud kohdistaa tiedostamatonta koskeviin perinteisiin käsityksiin, perustuu
Groddeckin tiedostamatonta minän aluetta kuvaavaan käsitteeseen se:
Olen sitä mieltä, että meille on suurta etua siitä, että noudatamme virikettä,
jonka on antanut kirjoittaja, joka omista persoonallisista vaikuttimistaan turhaan väittää, ettei hänellä ole mitään tekemistä vakavan, korkean tieteen
kanssa. Tarkoitan tällä kirjoittajalla G. Groddeckia, joka tuo hyvin voimakkaasti esiin, että se instanssi, jota me nimitämme minäksi, pysyttelee suhteellisen passiivisena ja että ihminen elää hallitsemattomien voimien viemänä,
kuten hän sanoo. Me olemme saaneet aivan samanlaisia vaikutelmia, ja vaikka
ne eivät ehkä olekaan vallanneet meitä siinä määrin, että sulkisimme kaikki
muut pois, emme epäröi osoittaa Groddeckin oivallukselle paikkaa tieteen
rakennelmassa. Minä ehdotan, että otamme sen huomioon, kun nimitämme
’minäksi’ kokonaisuutta, joka lähtee havaintojärjestelmästä ja joka aluksi on
esitietoinen - - ja kun käytämme siihen ulottuvasta toisesta psyyken osasta,
joka toimii tiedostamattoman tavoin, Groddeckin mukaan nimitystä ’se’.
(Freud, 1993, 134; kurs. K.K.)
Itse asiassa Lahtela on siis ollut oikeilla jäljillä sekä Freud-kritiikissään että tiedostamattoman luonnetta koskevassa pohdinnassaan. Kirjailijan teksteissä ja arkistossa ei ole mainintaa siitä, onko hän omaksunut tiedostamattomaan tukeutuvan
estetiikkansa perustavat sitoumukset Groddeckin teoksesta Das buch vom Es.
Mutta se, että teoksesta on mainittu nimi ja otettu yksi sitaatti Sen käsikirjoitukseen, puhuu sen puolesta, että Groddeck on ollut tärkeä innoittaja. Toisaalta voidaan kurjositeettina todeta, että kun Freudkin on se-nimityksen osalta viitannut
lähtökohtana Groddeckiin, ei Se-romaanin nimi viittaa Pekka Tarkan (1968, 80) ja
Kirsti Castrenin (1984, 138) esittämillä tavoilla suoraan Freudin idiin, vaan pikemminkin tämän Groddeckilta omaksumaan ’se’-nimitykseen, jolla viime mainittu
tarkoitti minän tiedostamatonta dynaamista aluetta. Sen käsikirjoituksen sisältämien kommenttien valossa näyttää siis siltä, että Lahtela on tiedostamatonta koskevien sitoumusten suhteen tukeutunut ensisijaisesti Groddeckiin.
Lahtelan kriittisiin Freud-kommentteihin liittyen on kuitenkin huomioitava se,
että kirjailijan psykodynaamisesta ajattelusta on löydettävissä runsaasti analogioita
Freudin esillä olleeseen artikkeliin Ich und das Es. Selityksenä tälle voi pitää juuri
sitä, että artikkelin yksi keskeinen sisältö, minän tiedostamattomat alueet ja siitä
käytetty se-nimitys, eivät ole peräisin freudismista, vaan Georg Groddeckilta. Sen
käsikirjoituksen sisältämä Groddeck-viittaus antaa nimittäin viitteen siitä, että
Lahtela on Se-romaanin individuaatiossaan ottanut tietoisesti kriittiseen käsittelyyn myös 1960-luvun muotikontekstin psykoanalyysin – ja kuten seuraavassa ala-
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luvussa ilmenee – myös siihen pohjanneen seksuaalisen vallankumouksen tietyt
piirteet.
Yhteenvetona edellä esitetystä voi todeta, että Freudin Groddeck-tulkinnassa
tulevat esille Se-romaanin psykodynaamiset sitoumukset. Kiteyttäen kyse on siitä,
että ”se instanssi, jota me nimitämme minäksi, pysyttelee suhteellisen passiivisena
ja että ihmisen elää hallitsemattomien voimien viemänä.” (Freud 1993, 134). Sen
kertojaminä on epäyhtenäinen subjekti, joka ei aina ole tietoinen edes omasta olemassaolostaan24: ”Ennen kuin otan asiat asioina – tämän vaikeuden, tämän onko
se minä. Minä. Minä sen sanoin ja noin minä sen sanoin mutta onko se niin, hätkähdän aina kun huomaan että jollakin tavoin olen siitä vähemmän kiinnostunut.”
(SE 181–182, kurs. KK.) Sen minä ajaa takaa itseään löytääkseen minuutensa.
Suuntaa näyttää kolmas halu, jonka avulla voi saada myös kolmannen asteen tietoa, jonka avulla minässä asuva tietoisuus voi päästä uusille alueille:
Nyt vain ei ole annettava sen pettää minua, tämä on ajojahti, minä jahtaan
itseäni, tämä on kammottavaa. Tämä on pientä, tämä olen minä MINÄ, näitä
kaikkia puheita, juuri nyt minulla on kolmannen asteen tieto, joka ei tule
sanoiksi, koska sen pitäisi kieltää oma tietämisensä, sen pitäisi keikahtaa itseään vastaan, tässä olisivat tarpeen suuremmat ponnistelut kuin vielä olen
arvannutkaan, näitten vyyhtien keskellä, ilmanko olen aina äkkiä sanonut vain
bäng tai hihii, pelkästä mahdottomuudesta, tietoisuus tunkee alueille jossa se
ei ennen ole ollut, tietoisuus tietää ne alueet vielä, minä lennän nurin, putoan
selälleni, olen suu auki, jään auton alle, juoksen, juoksen, juoksen - -.” (SE
37.)
Sitaatti osoittaa, että Sen sitoumukset ovat freudilaisuuden suhteen vastakkaisia
niin Erich Frommin kehittelemän humanistisen psykoanalyysin kuin Frommin
edustaman aristotelis-dialektisen tradition suhteen. Niiden mukaan nimittäin ihminen voi tietoista (arvorationaalia) järkeään kehittämällä hallita alati muuttuvaa
todellisuuttaan ja muuttaa toimintaansa suuntaavia henkisiä päämääriä tarvittaessa.
Frommin mukaan se, että ihminen on vapautunut keskiajalla vallinneista välttämättömyystekijöistä, ei hän silti ”ole vapaa rakentamaan itselleen järkeen ja rakkauteen pohjautuvaa mielekästä elämää – –.” Tästä huolimatta humanistinen psykoanalyysi on lähtenyt siitä, että ”ihmisen perustavat intohimot eivät juonnu hänen
vaistomaisista tarpeistaan vaan ihmisenä olemisen erityisehdoista, tarpeesta löytää
uusi tapa suhtautua ihmiseen ja maailmaan ihmisen menetettyä esi-inhimilliset
yhteytensä luontoon.” (Fromm 1971, 7–8.)
24. Vrt. Kososen (2000, 54–55) tulkinta Robbe-Grilletin hahmoista.
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Sitä vastoin Sen kertoja on minänsä tiedostamattomilta alueilta elämänvoimaa
etsivä hauras minä, joka ihanteita pursuavana monikasvoisena Ikaroksena hyppää
persoonamuodosta ja roolista toiseen yrittäessään 1960-luvun sukupolvikapinalle
leimallisen isänmurhan ilmauksena kaataa Daidalos-patriarkkojen seksuaalisia
ynnä muita tabuja. Se-romaani puhuu voimakkaasti tiedostamattoman puolen puolesta. Kokonaisuudessaan teos antaa ymmärtää, että kulttuuriset sensuuritoimet
ovat voimistaneet minän torjuntamekanismeja, jotka estävät tiedostamattoman
dynaamisista osista kumpuavien elämänenergioiden esille pääsyä.
Sen sisältämien 1960-luvun representaation kriisin ratkaisumallien joukossa
nousee tärkeään asemaan ajatus siitä, että moderni ihminen kykenisi muuttamaan
maailmaa hyödyntämällä modernia kulttuuria enemmän tiedostamattoman eroottisia energioita, joissa intohimo näyttelee keskeistä roolia: ”Havaitseminen näyttelee
minässä osaa, joka idissä lankeaa vietille. Minä edustaa sitä mitä voidaan sanoa
järjeksi ja harkitsevuudeksi vastakohtana idille, joka sisältää intohimot.” (Freud
1993/1949, 136) Mutta tiedostamattoman libinaalisella dynamiikalla on myös
musta puolensa etenkin silloin, jos sen energioiden virtoja padotaan. Näitä kysymyksiä tarkastelen seuraavaksi.
4.2

Eroottinen ’se’ ja todellinen

Se-romaanissa on runsaasti 1960-luvun seksuaalisen vallankumouksen tematiikkaan liittyvää pohdintaa. Tässä suhteessa teoksen kriittisen pääväitteen voi kiteyttää seuraavasti: modernisaation etenemisestä riippumatta ovat kirkonmiehet ja
poliitikot aina ”onnistuneet” ehkäisemään seksuaalisen elämänenergian esille pääsyn (esim. SE 55–66). Jos tiedostamattoman ”tiedon energialle ruvetaan asettamaan sulkuja, se energia patoutuu - -” (SE 72), varoittaa Sen kertoja. Patoamisesta
on jo aiheutunut vakavia psyykkisiä ongelmia, joista on kehkeytynyt kulttuurisia
tragedioita. Niistä teoksen ensimmäinen luku lataa lukijan silmille esimerkkejä.
Tekstissä kuvataan yksityiskohtaisesti Espanjan diktaattori Francisco Francon
kovaa hallintoa, jossa pelotteina toimivat muun muassa kuristukset. Tohtori J.
(Jekyll) on puolestaan seksuaalisesti niin estynyt, että ”ei sietänyt sitä että hänen
vaimonsa riisuutui hänen nähtensä.” (SE 6.)
Makaaberein on saksalaisen liikemies M:n kautta kerrottu tarina: pahimmassa
tapauksessa seksuaalisen energian patoaminen johtaa silmittömään murhaan jopa
kesken rakastelun (SE 5–8); teeman kuvaannollisesta keskeisyydestä kertoo jotain
se, että myöhemmässä jo käsitellyssä realistisen romaanin ”suunnitelmassa” pidetään huolta siitä, että ”seksuaalimurhaakaan ei pidä puuttuman” (SE 67). Tämän-
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kaltaisten esimerkkien esille tuonnin ja ylipäänsä koko teoksen ideana on nostaa
esille seksuaalisen – ja ylipäänsä tiedostamattomasta kumpuavan – energian patoamisesta syntyviä ongelmia, joiden vuoksi ihminen toimii yllättäen tuhoavasti.
Se sisältää myös vaihtoehtoisia kuvauksia, joissa tulee esiin myönteisiä ratkaisuja, joilla seksuaalisten ynnä muiden tabujen kastroimaa modernia kulttuuria voitaisiin saada vitaaliseksi. Teos käsittelee eri tavoin niitä mahdollisuuksia, joilla
modernin ihmisen tiedostamattomassa piileviä seksuaalisia energioita voitaisiin
aikaisempaa paremmin saada käyttöön. Elämän energiat ovat periaatteessa lähellä
jokaisen tajunnanavaruudessa, mutta sensuurin synnyttämien estojen vuoksi ne
ovat valovuosien päässä:
Voisi sanoa, että uusi luomus on sisässä, mutta ei pääse ulos. - - Ehkä tarkoittaakin sillä uudella olemuksella samaa mistä antiikki käytti nimeä kohtalo,
Freud alitajunta, kristinusko Jumalan tiet, jotkut todellisuus – mitä niitä on
nimiä, jotka ovat kaukana ja samalla hyvin lähellä, hyvin konkreettisia. Atomejakaan ei näe, mutta ne räjähtävät. Tähdet ovat useimmiten pelkkä nimi,
jotakin aineetonta, avaruus samoin, mutta onhan siellä, tässä systeemissä, tähtiä, jotakin joka uhmaa selityksiä ja lauseita, mutta vaikuttaa, vaikuttaa - - On
kuin sokea ja näkevä yhtä aikaa, tietävä ja aivan tietämätön. (SE 106.)
Silloin kun ihminen tuntee sisällään uuden luomuksen, joka ei kuitenkaan pääse
esiin, on hän kuin sokea ja näkevä yhtä aikaa, tietävä ja aivan tietämätön. Kyseessä
on egon ja idin välinen yhteys silloin, kun id yrittää vaikuttaa modernin maailman
koteloimaan egoon. Tässä voi viitata Freudin (1993/1949, 149) käsitykseen, jonka
mukaan ”myös minä on viettien vaikutuksen alainen kuten id, sillä minähän on
vain yksi idistä eriytynyt osa”. Sen kuvauksen rivien väleistä on luettavissa, että
modernissa maailmassa minän eriytyminen idistä ei ole enää Freudin tarkoittamassa mielessä orgaaniseen yhteyteen päätyvää, vaan totaalisena erillisyytenä
ilmenevää estoisuutta.
Sen kuvauksen julkilausumattomana tavoitteena on etsiä vaihtoehtoja harmaalle modernille elämänmenolle. Kuvauksessa on havaittavissa modernin kritiikkinä tunnettua modernistista kieltoa, jota modernismissa on esiintynyt 1860-luvun
ensiversioista alkaen. Kritiikki on kohdistunut modernisaation tiettyihin piirteisiin
(ks. Hökkä 1999; Karkama 1994, 266–268). Lea Rojola on osoittanut, että Volter
Kilven 1900-luvun alussa ilmestyneessä varhaistuotannossa näkyy kielteinen suhtautuminen silloisessa Suomessa ensi askeleitaan ottaneen modernisaation tiettyihin ulottuvuuksiin. Kyse ei ole siitä, että Kilpi olisi vastustanut kehitystä, vaan
hänen alkutuotantonsa kritiikki kohdistui niihin teollisen edistyksen vaikutuksiin,
jotka pitkästyttivät ja tylsyttivät arkipäivää: ”Kilven käsitys vuosisadan vaihteessa
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oli se, että arkipäiväisen elämän tylsyyden ja pitkästyttävyyden vastapainona oli
olemassa 'todellinen maailma', henkinen, sisäinen todellisuus, jota kirjallisuuden
tehtävä oli ilmaista." (Rojola 1995, 68–69.) Lahtelan tuotannossa on samansuuntaisia käsityksiä esimerkiksi Sen-romaanissa, jonka minä etsii sisäistä todellisuutta, jolla modernisaation näivettämää elämää voisi virvoittaa. Keskeisenä erona
on, että Sen sisäisen maailman etsinnässä korostuu tiedostamattoman eroottisiin
energioihin – sanalla sanoen Erokseen – tukeutuminen (ks. Freud 1993/1949, 149),
joihin Kilpi ei viittaa.
Sen tiedostamattomaan tukeutumisen sitoumuksellisena perustana ovat yhtäältä psykoanalyyttiset käsitykset ja toisaalta luonnontieteille ominainen dualistinen
todellisuuskäsitys: "Todellisuus todellisuuden takana: todellisuus repeilee, johonkin kohtaan syntyy hidas aukko, ja kokee etäältä toisen todellisuuden, jossa on
äänetön liike" (SE 111). Päämääränä on ajatus toisen, todellisen todellisuuden löytämisestä, mikä on mahdollista tiedostamattoman välityksellä. Tavoitteena on löytää tiedostamattomaan pohjaava eroottinen todellisuus uudella lailla. Tehtävä on
haastava, mutta etsimisessä auttaa miehen ja naisen välinen eroottinen rakkaus
löytämään niitä tiedostamattoman teitä, joita kulkemalla voi saada aavistuksen
todellisesta todellisuudesta.
Se on rakkausromaani siten, että siinä tiedostamattoman eroottisiin energioihin tukeutuen käsitellään muun muassa 1960-luvulla muodikasta seksuaalista vallankumousta. Lähtökohtaisesti Se-romaani on seksuaalisuuden ja rakkauden käsittelyissä hyvinkin 1960-lukulainen teos. Ensiksikin siinä on nuorten kirjailijoiden
teoksille ominaista estoisen seksuaalisuuden kritiikkiä, johon viitaten on Karkama
todennut, että 1960-luvulla ”[k]aikki entinen koettiin repressiiviseksi”. Tästä johtunut ”[a]rvojen kyseenalaistaminen paljasti ihmisen ruumiillisena olentona, eikä
siksi olekaan ihme, että juuri freudilaiselta perustalta noussut seksuaalivallankumouksellisuus sai niin merkittävän aseman.” (Karkama 1997, 221.) Sen kertoja
julistaakin yhden 1960-luvun kulttikirjan, Wilhelm Reichin The Sexual Revolution
(Reich 1969/1945) freudilaisessa hengessä, että lisääntymiseen liittyviä naisen
luonnonmukaisia salaisuuksia, kiellettyjä asioita, vartioidaan (SE 102).
Eroottista rakkautta koskeva käsitys on Lahtelalla kaksijakoinen. Se-romaanissa sitä leimaa yhtäältä optimismi, joka näkyy 1960-luvun seksuaalisen vallankumouksen innoittamana eroottisuuden puolustamisena. Toisaalta Lahtelan omaperäinen individuaatio näkyy siinä, että hänellä kyse ei ole 1960-luvulla tyypillisestä pelkän seksuaalisen vapautumisen – vapaan seksin – korostamista (ks. esim.
Karkama 1997, 221), vaan Sen kertoja tähdentää nimenomaan eroottisen rakkauden tunnepuolta: ”Halusin rakastaa, en nussia.” (SE 31.)
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Pessimistinen Lahtelan käsitys on siinä mielessä, että hän ei usko rakkauden
olemassa oleviin empiirisiin muotoihin eikä sen mahdollisuuksiin modernissa
maailmassa. Yhtäältä estoja ovat aiheuttaneet uskontojen ylläpitämät seksuaaliset
tabut (ks. SE 56–58), ja toisaalta rakkautta kutistavat tieteellisen rationaliteetin
mukaiset ajatusjärjestelmät (esim. SE 168). Erilaisten ajatusmuotojen puristuksessa ihminen on mennyt siinä määrin sekaisin, että hän ei osaa enää rakastaakaan:
”Ajattelin kuinka sekaisin minun maailmani on ja että en koskaan pystyisi rakastamaan ketään.” (SE 31.)
Kaiken kaikkiaan rakkaus on modernille ihmiselle tärkeä voimavara, joka
pitäisi saada paremmin haltuun: ”Rakkaus on tietty kokonaisvaltainen tunne. Minä
en osaa sanoa mitään. Paitsi että en ole tavannut sitä kestävänä ja syvänä.” (SE
187.) Rakkaus on kuitenkin vaikeasti tavoitettava ja hallittava energiakenttä, joka
– riippumatta siitä saako ihminen siitä otetta – ohjaa tiedostamattomasta kumpuavan libidon välityksellä kummallisen pirstaleiseksi muuttunutta elämä-nimistä
näytelmää: ”Mikä oli tämä kummallinen näytelmä? Ajatteli, että ikävöi sitten taas
jälkeenpäin kuten aina, nämä rakkaudet jauhavat epätietoista sielua, ei tiedä jäädäkö vai lähteä.” (SE 222–223.)
Sen pessimismi ei kuitenkaan ole totaalista. Esimerkiksi kun teoksen minä
esittää toteamuksen ”- - rakkaudeton maailma – huvittavaa miten rakkaudeton
maailma” (SE, 72), ei tässä ole kyse totaalisen pessimismin ilmauksesta, vaan
pikemmin on kyse sekä ironisesta kritiikistä että vallitsevaan empiiriseen tilanteeseen nähden käänteisestä optimistisesta vaatimuksesta: maailma pitäisi muuttaa
eroottiselle rakkaudelle otollisemmaksi. Modernisoituvassa maailmassa ongelmaksi on muodostunut rakkaudettomuuden pitkä kesto, minkä seurauksena rakkautta ei enää osata ottaa vastaan:
– Missä tarinoissa semmoista kerrotaan että joku ei haluaisi rakkautta? Semmoisesta kyllä että jonkun rakkaus ei riitä. Siitä kerrotaan monissa tarinoissa.
– Minun rakkauteni riitti kyllä mutta nyt se on loppunut.
– Ei kai rakkaus voi loppua?
– Kyllä se voi jos sitä ei oteta vastaan. (SE 234.)
Rakkaus on Lahtelan teksteissä (erit. Se ja Sirkus-romaaneissa) potentiaalinen voimavara, jonka avulla on mahdollista päästä tiedostamattoman kirvoittamaan todellisen kokemiseen. Ihanteena on käsitys, jonka mukaan eroottinen rakkaus on
modernia pirstaleista ihmistä vahvistava ja eheyttävä voimavara: ”Ajattelen että en
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saa tarpeeksi rakkautta. Tuntuu taas että kaikki rupeaa hajoamaan.” (SE/kä 300.)
Tässä ajatuskulussa on havaittavissa intertekstuaalinen sukulaissuhde Henry Millerin Sexukseen, jonka kertoja sanoo saman asian toisin päin: ”Minä olen jälleen
kokonainen. Ehjä. Minä olen rakastunut.” (Miller 2006, 202.)
Rakkauden saavuttaminen ja siitä kiinni pitäminen on modernille ihmiselle ja
myös kirjailijalle itselleen vaikeaa. Modernin ihmisen kyvyttömyys liikutella tiedostamattomansa libidokerrostumia on Lahtelan mukaan kuitenkin sellainen
ongelma, joka olisi mahdollista ratkaista eroottiseen rakkauteen panostavan kulttuurin avulla. Aikaisemmin on jo ollut esillä se, että Lahtelan mukaan (rationaali)
tietoisuus on vain ohut jähmettynyt (liikkumaton) kuori, joka kahlitsee eloisaa tiedostamatonta (SE 97). Tämän tajunnan ”siveysvyön” murtajana eroottinen rakkaus on eloisa voimavara: ”Rakkaus, yksi toimintamuoto, mikä ei olisi lähellä
pelottavaa liikkumattomuutta?” (SE 205.)
Toisaalta modernilla ihmisellä ei ole Lahtelan mukaan edes todellista valinnan
mahdollisuutta, vaan tiedostamattoman voimat hallitsevat häntä riippumatta siitä,
kieltääkö hän ne (tieteen rationaalisin perustein) tai ei (vrt. Freud 1993/1923, 134).
Toisin sanoen, vaikka modernisaation muassaan tuoman sensuurin aiheuttamat torjunnat ovat tukahduttaneet vietti- ja tunne-energioita, modernia ihmistä dominoivat silti tiedostamattomasta kumpuavat voimat. Kun ajatuksia, tunteita ja viettejä
dominoi joka tapauksessa tiedostamaton, tuntee ihminen arkaaisen paineen miltei
ylivoimaisena sisällään, eikä silti – tai ehkä juuri siksi – uskalla heittäytyä, vaan
yrittää mahdotonta – pakenemista ratkaisevilla hetkillä. Sisäisen kamppailun ytimessä on libidopohjaisen eroottisen rakkauden tunne suuri (potentiaalinen) mahdollisuus, joka tuntuu seksuaalisena kiihottumisena:
Mutta mitä voi sellaista vastaan, jolla on käytössään koko hänen ruumiinsa,
tietoisuutensa, ajatuksensa, tunteensa? Hän on niin avuton, niin tietämätön tässä päivässä, istuu yksin ja kirjoittaa ja haluaa lopettaa kirjoittamisen, mutta
jokin vastahakoisuus estää lähtemästä ulos syömään tai jonnekin kylään tai
kävelemään – tuntuu kuin olisi nyt ryhdistäydyttävä, noustava tästä kiduttavasta tilasta pois, peseydyttävä, ajettava parta, käytävä syömässä - - Koska
kaikin tavoin pakenee jotain ratkaisevaa. Ja tässä tilassa on seksuaalisesti kiihottunut, suuhun erittyy sylkeä, tuntee lanteissa sähkön. Mutta on myös räjähtää. Ja tukehtua. Mutta mikään näistä ei ole ylivoimaista, ne ovat kaikki kuin
pintäväreitä, jotain jota ei voi ottaa ihan täydestä, heijastuksia. (SE, 83; kurs.
KK.)
Jatkossa Sen kertojan sisäinen levottomuus moninkertaistuu, mutta kaiken aikaa
pakottava levottomuus tuntuu vain heikkoina liikkeinä ja vähäisinä sisäisinä hei-
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jastuksina. Moderni ihminen ei ole saanut tahdonvoimalleen riittävästi painoa voidakseen tunkeutua sisimpänsä apajille (SE 84). Freudilaisittain tätä voi tulkita
egon ja idin välisenä taisteluna. Ulkoisesta maailmasta tulevia ärsykkeitä ego voi
vältellä pakenemalla niitä. Sen kuvaamissa heikoissa liikkeissä ja sisäisissä heijastuksissa on kuitenkin kyse tiedostamattomasta kumpuavista pakottavista viettivoimista, joita ei välttelytoimilla voi paeta. Tiedostamattomasta kumpuaa viettiärsykkeitä,
joihin sellaiset toimet eivät auta ja jotka niistä huolimatta säilyttävät vakaan,
pakottavan luonteensa; nämä ärsykkeet kertovat sisäisestä maailmasta, todistavat viettitarpeesta. - - Vietin olemus löytyy siis sen tärkeimmistä ominaisuuksista – ärsytyslähteet ovat eliön sisällä, ja vietti vaikuttaa pysyvällä voimalla –, ja näistä johdamme seuraavan tunnuspiirteen: pakenemalla ei viettiä
vältetä. - - Jos kyse olisi ulkoisesta ärsykkeestä, olisi pakeneminen ilmeisestikin asianmukainen keino. Vietin tapauksessa ei pakenemisesta ole apua, koska
ego ei voi paeta itseään. (Freud 2005, 89; 109.)
Sen edellä oleva sitaatti paljastaa, että tiedostamattoman kumppanina minä on heikompi lenkki, joka on usein myös täysin avuton. Minä yrittää toiminnalla, kirjoittamisella ja sen lopettamisen vuorottelulla vältellä luonnonvälttämättömän kohtaamista. Toiminnan vaihtaminenkaan ei auta, vaan sisältä kumpuava tiedostamattoman masinoima vastahakoisuus vie toistuvasti voiton ja estää esimerkiksi syömään, kylään tai kävelemään lähtemisen. Silti minä tuottaa aina uusia toiminnanmuotoja, joiden avulla se voisi yrittää ryhdistäytymistä. Sitaatin ensimmäisen lauseen sisältämää kysymystä, mitä voi sellaiselle [tiedostamattoman voimalle], jolla
on käytössä koko ruumis, tietoisuus, tunteet, voidaan selittää Freudin (1993/1949,
136) vertauksella, jonka mukaan minä
muistuttaa suhteessa idiin ratsastajaa, jonka pitää hallita hevosen ylivoima,
erona on vain se, että ratsastaja tekee sen omalla voimallaan mutta minä lainatulla voimalla. Tämä vertaus voidaan ulottaa vielä pitemmällekin. Kuten ratsastaja, ellei hän halua erota hevosesta, ei usein voi muuta kuin ohjata sen
sinne, minne se haluaa mennä, samoin myös minä on tottunut muuttamaan
idin tahdon toiminnaksi niin kuin se olisi sen oma tahto. (Freud 1993/1949,
136.)
Joka tapauksessa minän tiedostamattomalta alueelta kumpuava eroottinen voima,
Eros, avaa portin todelliseen tapahtumiseen johtaviin mielen liukuratoihin, joita
erilaisten tunteiden liikkeet (ohessa rakkauden aiheuttama ikävä) pitävät liukkaina:
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Minun tuli äkkiä niin ikävä, niin ikävä sitä ihmistä, että avasin paitani ylimmän napin, höllensin solmiotani, kaikki mitä olin tehnyt ja mitä oli tekeillä
tuntui minusta kuin jonkinlaisilta ilmakuplilta, jotka mikä hyvänsä voimakkaampi tuuli veisi tiehensä, minä ikään kuin haukottelin koska tuntui etten
koskaan pääsisi alkuun, niin kuin jollakin välineellä yritin tarttua siihen johonkin jota myöten minä vastustamatta liuin. - - tämä ei ole kaukana totuuden
etsimisestä, ei Jumalan etsimisestä. - - Tämä ei ole kaukana rakkauden etsimisestä, mutta tälle ei anneta sitä nimeä, tämä otetaan vielä sellaisena kuin se on
tässä todellisuudessa - - sanattomassa todellisuudessa - - jonne minä menen
kuin sokea ja kuitenkin näen, nyt on selvää, nyt se avautuu, nyt portti aukenee
ja minä pääsen toiseen sisähuoneeseen, jokin avautuu, jokin liukenee pois,
jokin hälvenee ja minä tiedän enemmän, minä tiedostan, sanojen voimalla,
lopultakin minä alan hämmästyneenä tiedostaa tämän asian, minä olen ollut
lamautuneena, halvautuneena. (SE 36–39.)
Tiedostamattomasta energiaa vapauttava libido, se, raivaa tien todelliseen, joka
voidaan ehkä jälkikäteen tiedostaa ja kuvata jotenkin symbolisen kielen sanoilla.
Sen todellisen ontologista perustaa koskevissa pohdinnoissa on todellisuuden
tasoja kaksi. Niistä arvoasteikossa ensimmäinen on tiedostamattoman välityksellä
saavutettava todellinen, konkreetti aistillinen tapahtuminen, jota luonnehtivat
ensimmäisen asteen mielikuvalliset representaatiot. Minän pintakerros, tietoinen
(abstrakti, vääristynyt) tajunnantaso on toisarvoinen erityisesti siitä syystä, että se
usein on ulkoista maailmaa heijastavan symbolisen kielen sensuurijärjestelmien
kontrolloima: ”Minä myös pyrkii välittämään ulkomaailman vaikutuksen idiin ja
sen tendensseihin ja saattamaan todellisuusperiaatteen idissä rajoittamattomasti
hallitsevan mielihyväperiaatteen tilalle.” (Freud 1993/1949, 136.)
Molemmat edellä kuvatut tajunnantilat pohjaavat viime kädessä yksilölliseen
kokemiseen, jossa ollaan lähtökohtaisesti aina yksin. Eroottisen rakkauden välityksellä tapahtuvan todellisen kokemisen suhteen on paradoksista se, että vaikka
sekin on yksilöllisellä tasolla koettuna varsin pitkälle jakamatonta, siihen tilaan ei
voi päästä yksin. Paradoksin toinen puoli kuitenkin on, että viime kädessä ihminen
on eroottisessa rakkauden kokemisessaankin aina oman kehonsa sisällä yksin.
Mutta päästäkseen todellisisuuksiinsa on oltava rakkauteen perustuva suhde joko
toiseen ihmiseen tai luontoon, kuten Lahtelan tuotannossa ylipäänsä (vrt. Karkama
1994, 268–269). Toinen ihminen tai luonto herättävät tunteita, joiden avulla yksilö
voi tavoitella todellisen konkreettia tapahtumista. Tästä on esimerkkinä yllä oleva
sitaatti, jossa kuvatun ikävän sai aikaan Mona. Hän voi koko ajan olla mukana
antirunollisia sävyjä saavalla (auton alle jääminen, nurinlentäminen, selälleen
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putoaminen) todellisuusmatkalla, koska on rakkauden tuottama yksilöllinen mielikuva etsijän päässä:
- - nyt on hahmoteltu se tilanne, nyt (äkkiä hyvin kolea ilma, panin villapaidan
päälle kun kävin maitokaupassa, vihreän) on vain päästävä sen sisään
(Mona!), mikä merkillinen asioitten vyyhti on tämän takana, tällainen on
tilanne, voisi olla selvempikin, äkkiä paljon sanoja, se hyppii, se häviää, se
luiskahtaa koloonsa takaisin (Mona), minä olen tyhjin käsin tyhjin päin, hurraa, minä näin sen, olen kokenut sen, se on ihan lähellä, se ei voi enää karata
pois, se on tuossa, se on tuossa, tulen hulluksi mutta tuossa se on, minä vain
tartun siihen, minä vain koen sen, minä kosketan sitä, suutelen sitä, minä pääsen irti sanojeni kanssa eikä se enää voi vastustaa, nyt me sen tiedämme, nyt
enää odotamme kunnes törmäämme vastakkain ja sulaudumme yhteen. (SE
37–38; kurs. KK.)
Edellä kiinnittää huomiota se, että vaikka Se kritisoi 1960-lukulaisuuden hengessä
voimakkaasti vanhan polven patriarkaalisia asenteita (esim. SE 56–66), on
Monalla kuitenkin naiselle perinteinen passiivinen rooli eroottisen rakkauden välityksellä tapahtuvassa todellisen tavoittelussa. Kuvaukset paljastavat, että naisen
kannalta ainoa aktiiviseen toimintaan viittaava piirre on se, että rakasteluun huipentuvaa eroottista kokemista korostetaan dialogina (SE 31). Mutta tunkeuduttaessa rakasteludialogin välityksellä todelliseen on naisen tehtävänä olla perinteisen
roolin mukaan vain miehen eroottinen innoittaja, muusa. Toisaalta, kuten todettu,
on Lahtela tehnyt Se-romaanissa eron kritikoimansa pelkän seksin ja suosimansa
eroottisen rakkauden välille. Tämä näkyy siinä, että vaikka nainen on eroottisessa
dialogissa miehelle enemmän ja vähemmän passiivinen muusa, kritikoi kirjailija
1960-luvulla muodikasta välineellistä seksiä (ks. Karkama 1997, 22125):
En pystynyt harjoittamaan tuota anonyymiä ja animaallista nussimisviettiä
joka useimmille on kai ainoa yllytin. Halusin rakastaa, en nussia. Halusin että
hyväilyt olisivat vain toinen muoto keskustelua ja yhdessäolemista. Mutta tunsin etten pystynyt siihen, sokea nussimisvietti laskeutui sielun päälle kuin iso
vuori ja jäljelle jäi enää niin vähän ja se vähä niin tuttua, satoja kertoja se on jo
koettu, ajattelin. (SE 31–32.)

25. Karkama (1997, 221) toteaa, että 1960-luvulla säilyi osittain sosiaalieettinen ajattelu, minkä seurauksena esimerkiksi freudilaisuus omaksuttiin siinä merkityksessä, minkä aristoteeliseen traditioon
kuuluneen Frankfurtin kriittisen koulukunnan edustajat (Fromm, Marcuse) olivat sille antaneet. Nähdäkseni tämä pätee erityisesti vuosikymmenen loppupuoleen, eikä siten vuonna 1966 julkaistuun
Se-romaaniin eikä ylipäänsä Lahtelan tuotantoon, jota leimaavat antiaristoteliset näkemykset, joihin
olen viitannut edellisessä alaluvussa ja joita käsittelen systemaattisemmin Nietzsche-luvun loppupuolella.
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Siitä huolimatta, että kertoja itsekin myöntää vaikeaksi seksuaalivietin kanssa
kamppailun, joka on kuin iso sielun päälle laskeutuva vuori, näkee hän eroottisen
rakkauden parhaimmillaan hienovaraisena keskusteluna: ”Kyllästyin ja näin selvemmin kuin ennen miten kokonaisvaltaista erotiikka oli. Ei voi vain maata jonkun kanssa, en minä, en enää. Se oli keskustelemista toisen ihmisen kanssa, ja sitä
varten piti olla kiinnostunut toisesta. Muuten voi yhtä hyvin selvitä runkkaamalla.”
(SE 31.)
Tällaiset eroottiset pohdinnat, joissa Lahtelan individuaatio näkyy pyrkimyksenä erottua 1960-luvun seksistisestä valtavirrasta, on syytä pitää mielessä tarkasteltaessa Se-romaanin tiedostamattomaan tukeutuvaa eroottista todellisen tavoittelua. Jos nimittäin 1960-luvun seksuaalisen vallankumouksen valtavirrasta poikkeavia seksistisyyden kieltäviä Lahtelan kantoja ei huomioida, saavat jotkut hyvinkin suorasukaiset kommentit Mona-kuvauksiakin sovinistisemman sävyn: ”Mutta
sinä olet minun onneni yrttitarha. Sinun kauniit rintasi ja se joka säteili lihanpystytyslämpöä minun lanteisiini. Kyllä niin, sinä olet minun onneni yrttitarha.” (SE
233.): ”Vain naista ja naisia varten” (SE 223). ”Kyllä se on nuo naiset ja vittu varsinainen elämäntehtäväni, siellä on houkutus suurin ja perustelu vaikeinta” (SE/kä,
183).
Seksuaalisten ja eroottisten teemojen mukanaololla on Se-romaanissa ensisijaisesti kulttuurikriittiset tavoitteet, jotka liittyvät 1960-luvun seksuaaliseen vallankumoukseen. Ainakin yksi tässä sodassa käyttöön tarkoitetuista aseista jäi sensuurin vuoksi käyttämättä. Vanhaa polvea provosoidakseen Lahtela nimittäin
halusi korostaa todellisen tavoittelussa tarvittavaa miehen ja naisen välistä eroottista latausta muun muassa siten, että suunnitteli Sen kanteen kuvaa naisen sukuelimestä26. Tietyiltä osin tässä yrityksessä voi nähdä sukulaisuutta Lahtelan kirjallisena esikuvana pidetyn Henry Millerin avoimen eroottiseen paljastusproosaan (vrt.
Laitinen 1981, 611). Millerin tuotannosta on tässä yhteydessä syytä viitata Sen julkaisemisen jälkeen vuonna 1970 suomennettuun Sexus-romaaniin, joka oli sisältämiensä seksiaktien suorien kuvausten vuoksi jonkinlainen sensaatio27. Sexuksen
suomentaminen on merkki aikojen nopeasta muutoksesta Suomessa myös siltä
osin, että teoksen kannessa on tyylitelty piirroskuva yhdynnästä. Tämä tapahtui
vain muutama vuosi sen jälkeen, kun kustantaja tyrmäsi liian provosoivana Lahtelan edellä kuvatun Sen kansikuvaehdotuksen.
26. Kirjailija Pauli Leiposen (1999) mukaan Lahtela kertoi heidän tavatessaan v. 1966 tästä ideastaan,
jonka kustantaja (Weilin & Göös) kuitenkin torjui.
27. On huomattava, että aikaisemmassa Sen sitaatissa esiintyy Mona-hahmo, jolla on sama nimi kuin
Sexuksen naispäähenkilöllä. Kun Se-romaanissa on lisäksi muutamia intertekstuaalisia viittauksia Sexukseen, on syytä olettaa, että Lahtela on tutustunut Millerin teoksen vieraskieliseen laitokseen.
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Se-romaanin kokonaisuuden osalta voi todeta, että seksuaaliseen vallankumoukseen liittyvät tabujen kumoamispyrkimykset ovat nähtävissä taktisina pyrkimyksinä taistelussa, jota Lahtela kävi maailmansotansa strategisen aseen – eroottisen rakkauden välityksellä tapahtuvan todellisen tavoittelun – puolesta. Tätä tulkintaa tukee se, että vaikka Sen kansikuva tyrmättiin, sai kirjailija vietyä sen edustaman avoimen eroottisuuden itse teokseen, jossa se28 näkyy muun muassa naisen
sukuelimen ja yhdyntöjen yksityiskohtaisissa kuvauksissa. Esikuvia on ollut löydettävissä muun muassa Sexuksesta (Miller 2006/1949, 185). Sen seksuaaliset
kuvaukset ovat tyrmätyn kansikuvaidean korvikkeita ja porvarin ärsyttämisessä
käytettyjä aseita:
Ei voi olla huomaamatta, että tuntemattomat voimat hyvin voimakkaasti
rupeavat häiritsemään silloin kun miettii näitä salaperäisiä asioita, joitten keskellä näkee sen sellaisena kun se oli nuorena, näkee rinnat, näkee karvaisen
kolmion ja sen poikki kulkevan hämmentävän liharaon, ja jossakin syvällä tietää paljon muitakin aistimuksia mutta ne eivät tule esiin – ei saa tiedostaa niitä, ne ovat tabu. Oletetaan, että suurin ja pysyvin halu olisi päästä takaisin
kohtuun29, oletetaan, että tämä sisäinen tiedoton taistelu on niin voimakas,
että heijastuu kaikkeen mitä tekee ja ajattelee. Jos tämä olettamus on tosi, on
jälleen nähnyt syvemmälle itseensä. (SE 85; kurs. KK.; vrt. SE 150–152; 169–
172; 205.)
Eroottisen todellisen tavoittelun lähtökohdat ovat Lahtelan tekstien elämänfilosofisissa sitoumuksissa, jotka korostavat tiedostamattoman libidomäärittyneisyyttä.
Todellisen tavoittelussa on kyse kokijan päänsisäisestä eroottis-emotionaalisesta
mielikuvasta, jonka myötä mies voi saada tunnun tosiolevaisesta. Lahtelan maskuliinisesti painottuneen erotiikan lähtökohta ja päämäärä on nainen, jolta miehen on
saatava apua todellisen tavoittelussa. Avunsaanti on mahdollista, koska nainen on
luonnonkaltainen, ja luonto on puolestaan feminiininen. Naisen ja luonnon rinnastamisen ajatus lähtee siitä, että nainen on lisääntymiseen liittyvistä biologisista
syistä miestä lähempänä luontoa: ”Nainen ja luonnon salaisuudet, kielletyt asiat ja
niiden olotila. Salaisuus nimenä jollekin josta ei saa tietää, jota vartioidaan.” (SE
102.)

28. Korostaakseni Lahtelan estetiikan perimmäisenä ihanteena olevan eroottisen todellisen, sen löytämisen ja kokemisen tärkeyttä merkitsen jatkossa kursiivilla ne se-sanat ja jondannaiset, jotka tulkintani
mukaan kuvaavat Se-romaanin nimen lailla tiedostamattoman todelliseen tukeutumista.
29. Kirsti Castren (2000, 73–74) on kiinnittänyt huomiota Yksinäisen miehen Jaakko Aron-minän tavallista voimakkaampaan kohtukaipuuseen, joten tämä freudilainen teema jatkuu myös Lahtelan lopputuotannossa.
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Nainen, joka siis on miestä enemmän biologisen luonnon määrittämä, on tästä
johtuen todellisen todellisuuden tavoittelussa miestä palvelevassa asemassa (vrt.
Mona). Miehen ja naisen välisen eroottisen rakkauden huipentuma, yhdyntä, on
hienovaraisesti suoritettuna ensiksikin jo itsessään aina matka eteenpäin todelliseen johtavalla kuoppaisella rakkauden tiellä: ”Hyvin suoritettu yhdyntä on melkein rakkautta.” (SE/kä, 236) Toiseksi se on ainutlaatuinen todellisen tavoittelussa:
”Sukupuoliyhdyntä ja sitä kautta saavutettu yhtyminen ulkomaailmaan koska
ulkoinen kohde ja vastaavien aistimusten kompleksi ovat silloin identtiset.” (SE/
kä, 365; kurs. KK)
Sen lisäksi tämä tematiikka korostuu lopputuotannon Sirkuksessa, jonka kertoja esittelee Cambrosiuksen fallisella kynällä porttia, ”josta me kaikki olemme
maailmaan tulleet, ja jonka ympärillä miehet myöhemmin häärivät kuin jotenkin
lumoutuneina.” (S 94.) Samaan minä viittaa todetessaan uskonnon kritiikin hengessä, että jos mies saa selville ”naisena ilmenevän elämäntunnun ja salaperäisen
tahdon”, voi hän sitä kautta saada otteen myös luonnon tosiolevasta; sitä tietä mies
pääsee vallitsevan ”barbaarisen paratiisin tuolle puolen kätkeytyvään, huomattavasti monimutkaisempaan ja ajattelevan ihmisen kannalta paljon tyydyttävämpään
paratiisiin - -.” (S 95.)
Sirkuksessa on kuvaus, joka paljastaa miehen pääsevän ei-seksistisessä keskustelevassa eroottisessa kanssakäymisessä emotionaalisesti stimuloivaan tajunnantilaan, jota tiedostamaton ohjailee (vrt. vierailla kielillä puhuminen) ja jossa
kaikki tuntuu erilaiselta:
Cambrosius kuvaa orgasmiaan näin: ‘Napani seuduilla alkoi tuntua omalaatuista kihelmöintiä, ja minusta tuntui kuin kaikki varpaani olisivat yksitellen
oienneet alkaen vasemman jalan pikkuvarpaasta ja edeten järjestyksessä varvas varpaalta oikean jalan pikkuvarpaaseen, jonka oiettua pääni sisällä leimahti suunnattoman kirkas valo, ja minä aloin puhua tuntematonta kieltä, jota
nainen väitti kotiseutunsa, Egyptin, erääksi pohjoiseksi murteeksi, jota hän,
nainen, ei kuitenkaan sen paremmin ymmärtänyt - -. (S 94).
Lahtelan teksteissä eroottinen todellisen tavoittelu perustuu siis siihen, että nainen
on miestä lähempänä luontoa, ja luonto on vastaavasti feminiininen äitimaa. Se,
että luonnossa piilevä tosiolevainen on feminiiniseen kätkeytyvän salaperäisyyden
verhon peitossa ja että tähän feminiiniseen piilotetusta tosiolevaisesta mies voi
saada otteen vain erotiikan avulla, tulee esiin Cambrosiuksen kuvatessa orgasmin
aikaista näkyään ylimaallisen kauniista, luonnollisen mutanttisesta naishahmosta
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(vrt. lintupäinen nainen, jolla on kuusi rintaa kahdessa rivissä). Tietä naisen salaperäiseen tietoon näyttää tajunnanvalo, jonka orgasmi Cambrosiuksessa sytyttää:
- - valo kirkastui kirkastumistaan, kunnes alkoi ikään kuin helistä ja kilistä
hyvin soinnukkaasti, ja Mooseksen ja Gabrielin ja Luciferin vartioima suunnaton metalliportti avautui, ja portin takana seisoi ylimaallisen kaunis, lintupäinen (pää oli sinitiaisen) nainen, jolla oli kuusi rintaa kahdessa rivissä, ja jonka
hävyn seuduilla hohteli sininen valo samalla lailla kuin kerrotaan pohjantulien
hohtavan ja väreilevän; naisen ympärillä oli vihreä keto, jolla kasvoi polvenkorkuisia valkovuokkoja; taivaalla naisen takana risteili salamoita, mutta
jyrinää ei kuulunut, vaan sointuvaa helinää lukuunottamatta vallitsi unenomainen pehmeä hiljaisuus, joka levisi kaikkialle ruumiiseeni ja sitten sieluuni ja
sitten henkeeni täyttäen minut sillä peljästyksellä, joka on kaiken todella kauniin alku. (S 94.)
Orgasmin luonnehdinta unenomaisen pehmeäksi hiljaisuudeksi paljastaa, että kyse
on lahtelalaisittain ihanteellisesta todellisen eroottisesta kokemisesta. Se voi tapahtua myös modernin maailman hiljentyvinä hetkinä siitäkin huolimatta, että useimmiten elämä on liian meluisaa, tunnekylmää ja rakkaudetonta: ”Ihmiskunnan ääni
joka takertuu henkilökohtaisiin hälyihin, hälyvallin murtaminen, minkä hyväksi.
Okei, siinä kysymys.” (SE 205.)
Eroottisen kokemisen erityislaatuun viittaa naisen kanssa koettujen eroottisten
elämysten paljastama salainen tieto, jonka pohjantulien kaltaisessa, sinisenä hohtavassa ja väreilevässä valossa nainen rinnastuu luontoon. Cambrosiuksen näyssä
feminiiniseksi miellettyä luonnontapahtumista kuvaa lintupäinen naishahmo, jossa
kaikki on yltäkylläisen runsasta. Kehollinen myllerrys on orgasmin aikana fyysisesti ja psyykkisesti niin voimakas, että se karkottaa rationaalisen tietoisen minän
tuottamat torjunnat ja niistä syntyneet estot sekä avaa väylän eroottis-emotionaaliseen todellisen tavoitteluun. Se-romaanissa on analoginen kuvaus, jossa naisen ja
luonnon eroottinen feminiinisyys on katkelmallisella automaattikirjoituksella tyylitellen limitetty mielikuvien leikiksi:
Tädeistä nartuista huorista äideistä vaimoista siskoista kerrotaan kaikista
samanlaisia tarinoita. Kun hän oli pieni, hän mahtui kumartumatta kävelemään naisen haarojen välistä, sen jälkeen hän on hyväillyt ja hyväillyt ja
hyväillyt ja hyväillyt ja odottanut reisien avautumisen, nähnyt monia silmiä
suoraan allaan, puhunut neuvotellut väitellyt puristanut painanut itkenyt raapinut hikoillut, sillä luonto, niin se on ollut, hyvin monia hauskoja jännittyneitä
kaarevia suljettuja omia ja toisten omia, varsinainen ammatti koskettaa naista,
luonto on opettanut itsestään ja hellyys tai muuten vain koska humala; ja nyt
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ne ovat takanapäin nousseet omille jaloilleen kuningattaret, jos olisi uskonut;
ja lait, ja entä asetukset, karvoja karvoja suu täynnä kuin laitumella ja esinahan välissä ja veltto ja jäykkä ja ikään kuin tuntui ikään kuin mutta parhaat
rinnat ja kaikkein parhaat lanteet ja entä sitten nainen ja niin häikäilemätön - ja rintojen päät jäykät ja luuli että palelee mutta luonto siinä kostea ja pullistunut liukkaita sormenpään alla filmipoikki vaikka kuinka olisi yrittänyt sitten
loppui ohi yön siivillä mutta sähköinen notkea nytkähtelevä nopea kuin potkimalla tai paini sillä luonto ylös niin kuin olisi yrittänyt paiskata pois sängystä,
karkea kuuma, tuli ja leimahdus, salama varpaista pallosalama lanteissa repäisee äkkiä jalat suoriksi, katkeaa vihloo, hyvin laiska, hyvin yleistä, häipyy vaikenee katoaa luhistuu höltyy pakenee niin kuin muka jotain, kyllähän se tiedetään, tiedetään myös loppu ja edellytykset ja seuraukset; kaupallinen arvo mittaamaton. (SE 10–11.)
Sitaatin ensimmäisessä lauseessa korostuvat Lahtelan naiskuvan misogyyniset
piirteet, joita käsittelen lähemmin Nietzsche-luvussa. Kaiken kaikkiaan Sen ja Sirkuksen kuvaukset osoittavat, että biologisesti järjestynyt luonto on Lahtelan
mukaan perustaltaan feminiininen, jonka vuoksi mies saa otteen todellisesta tosiolevaisesta naiseen solmitun eroottisen tunnesiteen avulla. Tämä panteistisia piirteitä omaava universaalinen rakkauden idea on taustalla Lahtelan alter egon kuvatessa naiskäsityksensä eroottista perustaa: ”Koko maailmani menettää jännityksensä heti kun sukupuolinen jännitys menee. Siksi on myös ikävä tavata miehiä, ei
tunnu olevan mitään tekemistä heidän kanssaan.” (SE/kä, 184.) Eroottinen rakkaus, sen mahdollisuudet ja puutteet modernissa maailmassa ovat Lahtelalla erityisesti Se-romaania läpäiseviä teemoja, jotka nousevat esille monissa kohdin ja joiden käsittelyyn tästä syystä palaan vielä eri yhteyksissä.
Edellä on käynyt selväksi, että Lahtelan teoksille ominainen tiedostamattomaan tukeutuminen on sekä väline modernin maailman tunneköyhyyden kritiikille
että heuristinen malli modernin ihmisen tajunnallisen kaaoksen katkelmalliselle
representaatiolle. Viimeksi mainittua on tähänastisissa tarkasteluissa käsitelty vain
yleisellä tasolla ikään kuin arkisen puheen osalta. Se-romaanissa on kuitenkin
havaittavissa runsaasti merkkejä katkelmallisesta erityiskielestä, joka tiedostamattoman assosiaatioista kumpuavana paitsi eroaa huomattavasti tietoisen minän tuottamasta symbolisesta kielestä myös on tärkeä ”väline” todellisen eroottisessa
kokemisessa. Tätä kielellistä erityisproblematiikkaa käsittelen seuraavassa.
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4.3

Mielikuvakieli todellisen peilinä

Kuten eri yhteyksissä on todettu, kutoutuu Se-romaanin yksi keskeinen juonne
sensuurin vastaisen sodan ympärille. Tämän taistelun merkit näkyvät myös seksuaalista vallankumousta koskevan tematiikan käsittelyissä, joissa ne jo esillä olleiden teemojen lisäksi liittyvät tietoisen minän tuottaman symbolisen kielen kieltoon. Yhtäältä kiellossa on kyse siitä, että suuressa sodassaan Sen kertoja haluaa
kiertää symbolisen kielen varaan rakentuneet sensuroivat systeemit, joiden metaforana seuraavassa ovat aitajärjestelmät:
Vaikuttaa siltä, että todellisuudessa elää jossakin systeemissä, josta ei käsitä
muuta kuin suuren ihmetyksen toisinaan, kun tapahtuu jotain faktillista, joka
on selvästi risitiriidassa sen kanssa mitä tapahtuu tietoisesti. - - on pitkälle
kehittynyt aitajärjestelmä jota turhaan yrittää repiä repimällä tietoisia aitoja.
(SE 106.)
Symbolinen kieli on kiellettävä siksi, että sen kannattelemista uskonnollisista, tieteellisistä säännöistä – aitajärjestelmien sisällä olevista kahlitsevista systeemeistä
– on lähes mahdoton päästä eroon: ”- - voi tehdä päinvastoin mutta silti on systeemissä, voi sekoittaa aivot etsimällä kolmatta mahdollisuutta, mutta vielä on systeemissä – voi ruhjoa logiikan, voi tehdä siitä silppua, mutta vielä on systeemissä - -”
(SE 176, ks. uskonnon, ideologioiden ja aatteiden kritiikki esim. SE 14–16; 38;
60–61; 80–82; 86). Kirjailijan ongelmia lisää sensuuri, joka piilee systeemeissä ja
instituutioissa seksuaalisina tabuina (vrt. seuraavan sitaatin koska ei saa nähdä
-kommentti). Ongelmia aiheuttaa yhtälailla se, että yhtenä todellisen tavoittelemisen mahdollisuutena oleva eroottinen kokeminen ei synnytä kuvaamiseen tarvittavia sanoja, vaan päinvastoin pyrkii tappamaan myös tietoisen minän symbolisilla
sanoilla puhumisen:
Selvinä ja havaittavina ovat nämä tapahtumat, eikä hän näe koska ei halua
nähdä – koska ei saa nähdä. Merkillistä, ettei tämä tila itsestään synnytä kieltä,
luulisi että niin olisi helpompi, koska on kirjoitettava. Mutta se ei synnytä
sanoja vaan se pyrkii tuhoamaan puhumisen, se heikentää sanat, tekee ne
kuolleiksi, se ei pidä niistä. - - Yrittää muovata mielessään lauseen siitä, miltä
tuntuu kun ajattelee, että sillä jollakin on oma kieli, mutta jokin estää puhumasta niin kuin se jokin toinen haluaa. (SE, 84–85; kurs. KK.)
Sensuurin kritiikki liittyy tässä 1960-luvun sukupolvikapinaan, jossa erilaisilla
isänmurhilla pyrittiin kaatamaan vanhan polven seksuaali- ynnä muuta moraalia
koskevia tabuja (vrt. SE 56). Nuori polvi halusi murtaa sosiaalisiin rakenteisiin
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syvälle juurtuneen kontrollin, joka vielä 1960-luvulla näkyi eri instituutioiden toiminnassa kielelliseen retoriikkaan perustuvana seksuaalisena kontrollina tai –
kuten Kirsti Castren (2000, 87–97) Lahtelan Yksinäiseen mieheen liittyen lacanilaisittain tulkitsee – niin kutsutun Isän lain valtana.
Sensuuritoimien kritiikki kohdistuu edellä erityisesti tabuihin, joiden vaikutukset näkyvät ihmisessä erilaisina (seksuaalista) toimintaa häiritsevinä estoina.
Niitä on luotu ja pidetty yllä sensuroivalla symbolisella kielellä niin, että jokin
[meissä] estää puhumasta siten kuin se tiedostamaton haluaa. Problemaattisesta
kielikäsityksestä johtuen Lahtela perustelee tiedostamattomaan tukeutuvaa kirjoittamistaan – ja ennen kaikkea siihen liittyvää symbolisen kielen kieltoaan – paradoksisesti symbolisella kielellä. Hän on ratkaissut ongelman ”lacanilaisittain”
siten, että on pyrkinyt luomaan vaikutelman teksteissään implisiittisesti mukana
olevasta e(s)i-kielellisestä.
Vaikka Lahtelan teksteissä ja arkistossa ei ole suoria viittauksia Lacaniin, voidaan hänen teorioitaan käyttää kirjailijan tekstien peilauskohteena. Kontekstuaalisesti ajatellen 1960-luvulla oli kyse eräänlaisesta samanaikaisuusilmiöstä, freudilais-lacanilaisten ajatusmuotojen ajassa liikkumisesta. Tähän psykoanalyyttiseen
ilmapiiriin Kirsti Castren perustaa Lacanin teorioihin pohjaavan Lahtelan luentansa. Toisin sanoen freudilaiset suuntaukset olivat kulttuurisesti niin merkittäviä
1960-luvulla, että kokonaisuutena niitä voidaan tarkastella yhtenä 1960-luvun
ilmapiiriä muovanneena kontekstina. (Castren 2000, 18; Karkama 1997, 220–
221.)
Lahtelan symbolisen kielen kielto muistuttaa Lacanin käsityksiä siinä, että se
(id, tiedostamaton), mikä pitäisi sanoa, on mahdoton ilmaista symbolisella kielellä.
Toisaalta ainoastaan sanoilla voi päästä ei-verbaaliseen symboloimattomaan kokemiseen, mutta sen – tiedostamattomaan pohjaavan symboloimattoman kokemisen
– suhteen sanoilla ei kuitenkaan koskaan päästä ”itse asiaan” (réel), lacanilaiseen
todelliseen. (Ihanus, 1991, 108–109; 1995, 93.) Tähän ‘itse asiaan’ pääsemisen
mahdottomuuteen Sen kertoja viittaa muun muassa todetessaan, että haluaisi repiä
rintansa auki kiskoakseen sieltä ulos sen, joka tietää ja joka on saavuttamattomissa
symboliselle kielelle (SE 84). Taustalla on suureen sensuurisotaan pohjaava ajatus
siitä, että modernisaation myötä ovat symbolisella kielellä kuvatut järjestelmälliset
ajatusmuodot kahlinneet tiedostamattoman vapaata assosiointia. Järjestelmät ovat
siis estäneet tiedostamattoman liikkeitä erilaisilla säännöillä ja rajoituksilla niin,
ettei se pääse tajuntaan: ”Minä tiedän kantavani kallisarvoista sisässäni, mutta
kukaan ei halua sitä. Se on siis paiskattava vasten naamaa. Mitä rakkaimmasti ja
mielihyvin.” (SE 56.)
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Käsitystä, jonka mukaan puheessa vaikuttaa kaksi tasoa, tiedostettu ja tiedostamaton, voi tarkastella myös perusfreudilaisena katsantokantana (Pesonen 1991,
34). Ihanuksen mukaan Freud ei tosin väittänyt, että ”kirjallisuuden ja taiteen kieli
vastaisi täydellisesti tiedostamatonta ja sen semioottisia ilmenemismuotoja” (Ihanus 1989, 16; 1991, 105). Sitä ei tietenkään väitä myöskään Lahtela, vaikka onkin
eräänlaiseen tiedostamattoman ”kieleen” tukeutuen tarjonnut Se-romaanissaan
erään ratkaisumallin 1960-luvun representaation kriisiin. Ajatuksena on, että tiedostamattomasta kumpuavat esikielelliset ilmaukset ovat todellisen tavoittamisen
suhteen ensiasteen representaatioita, ensimmäisiä ”sanoja”, kun taas tietoisen
minän tuottaman symbolisen kielen sensuroivat sanat ovat estoja ja rajoituksia
synnyttäviä toisen asteen ilmauksia, eräänlaisia representaation representaatioita.
Tämän vuoksi kertoja on väsynyt puhumaan symbolisen kielen toisia sanoja. Hän
haluaa välttää niiden varaan rakentuvat sensuuririntamat päästäkseen käyttämään
ensimmäisiä sanoja, joita tiedostamattoman mielikuva-assosiaatiot synnyttävät:
Sinne olemme tulossa, näin kun tämä vielä jatkuu. Minä yllätän itseni sillä että
vältän rintamat, kierrän niiden sivuitse ja suutelen puolustajia. Mehän olemme
jo väsyneet puhumaan toisia sanoja - - Annamme tulla mitä on tullakseen, jos
se on vähän, on tappio meidän, jos se on paljon, on voitto meidän. - - Mistä
tietää, miten puhuisi se nimetön? Kuinka päin sen sanat olisivat peräkkäin?
(SE, 124; kurs. KK.)
Fragmentin lopussa olevat kysymykset painottavat todellisen ja sitä kuvaavan kielen arvoituksellisuutta samansuuntaisesti kuin Jacques Lacanin teoriat, jotka käsittelevät symbolisen kielen sensuroivia funktioita. Ihanus viittaa Lacanin psykoanalyysin yhteen perustaan, jonka mukaan libidopohjaisen todellisen tavoittelun
avulla on mahdollista löytää tiedostamattoman sopukoista ”äidinkieli”, jolla
kyseistä toimintaa voi tiettyyn rajaan asti kuvata: ”Todellinen (Reel) on arvoitus,
äiti, nainen, sensuroitu ruumiinkirjoituksen kappale.” (Ihanus 1991, 108–109.)
Analogisesti nainen on Lahtelankin tekstien todellisen eroottisessa tavoittelussa
avain, jonka avulla avatun tiedostamattoman portin takaa on tavoitettavissa se,
merkillisellä ”äidinkielellä” puhuva totuudentorvi. Kuten edellisessä alaluvussa on
osoitettu, on Lahtelalla nainen Lacanin teorioita muistuttaen eräänlainen perimmäinen totuus ja arvoitus, joka johdattaa miehen vastauksia kohti.
Vaikka kirjailija on käsitellyt äidinkieli-teemaa systemaattisesti vasta Yksinäisessä miehessä (1976), on siitä havaittavissa eksplisiittinen enne Sen automaattikirjoituksella varustetun sitaatin keskellä: ”Freudin rakastajatar oli rakkain äiti - -”
(SE 11). Kirsti Castren (2000) on tarkastellut Lahtela-analyysinsä yhtenä osana
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äiti-problematiikkaa, joka näkemykseni mukaan korostuu Se-romaania enemmän
sekä Yksinäisessä miehessä että Sirkuksessa.
Todellisen kielellisen kuvauksen osalta vertautuvat Lahtelan tekstien käsitykset Lacanin ajatukseen siitä, että teksteistä voidaan löytää aavistuksenomaisia viitteitä tiedostamattoman tuottamiin mielikuviin pohjaavasta ”kielestä”. Tällä mielikuvakielellä on mahdollista löytää tiedostamattoman assosiointeja hyödyntävä
tajunnan tie, mutta tuo hiljainen, sanaton tie ei koskaan johda koko totuuden äärelle. Juhani Ihanus siteeraa Jacques Lacanin Television-teoksessaan (1973) esittämää
omaa ”totuutta” koskevaa lausumaa: ”Sanon aina totuuden; en koko totuutta,
koska koko totuuden sanomiseen ei ylety. - - Koko totuuden sanominen on materiaalisesti mahdotonta: sanat eivät riitä siihen.” (Ihanus 1991, 108.)
Lacanin mielikuviin pohjaavaa ei-symbolista ”kieltä” voidaan kutsua paitsi
”äidinkieleksi” myös la-langueksi. Se on tiedostamattoman sisältämää tietoa,
jonka ”vaikutukset ulottuvat paljon kauemmaksi kuin mitkään puhuvan subjektin
ilmaukset.” La-languessa on niin kutsuttu ”ylimäärän funktio”, jonka myötä merkityksenannossa sukeutuu ”kielestä ja kielen läpi esiin sellaista, mitä ei voida
redusoida [symboliseen] kieleen tai tunnistettavaan todellisuuteen: Todellinen,
tuntematon, algebran x.” (Ihanus 1991, 121–122.)
Se-romaanissa on analogisia käsityksiä. Kuten todettu, teoksen minä ei halua
käyttää todellisen kuvaamisessa symbolisen kielen ”toisia sanoja”, koska on väsynyt niiden toimimattomuuteen (SE 124). Tämän vuoksi hän etsii ensimmäistä
”kieltä”, joka pohjaa tiedostamattoman suoltamien mielikuvien ”ensimmäisiin
sanoihin”. Tiedostamattomasta nouseekin tietoisen minän alueelle usein arvaamattomasti merkillisiä mielikuvasanoja, jotka etenkin monitulkintaisuutensa vuoksi
ovat kuin esikielellisiä hieroglyfejä:
Se on ihan lähellä toisinaan, huulilla, mutta äkkiä häipyy ja jättää tuijottamaan
sanoja, joille tietämätön ei voi mitään, jotka yhtä hyvin ovat kuin hieroglyfejä
ja tulkittavissa miten tahansa. Ja tottakai ‘tietää’ vain murto-osan siitä mitä
todella ‘tietää’, kun vain kuvittelee mikä kaikki todella katsoo näistä silmistä
ja mitä on – ei sano edes: esihistoria, tuhansien, miljoonien vuosien aikana järjestäytynyt elämä, josta tämä kirjoitettu osa tässä nyt on niin vähän – ja toisaalta niin paljon enemmän kuin itse edes tästä tietää. Mutta ei sillä ole merkitystä kenellekään näissä kielellisissä tai muissa tajuttavissa puitteissa, ellei
osaa sitä todistaa, ja tämä todistaminen on kokonaan juttu sinänsä. (SE 107,
kurs. KK.)
Hieroglyfi-vertaus kuvaa tiedostamattomasta kumpuavaa mielikuvakieltä, jossa on
mukana myös kollektiivisen tajunnan myyttinen arkaaisuus. Tähän viittaa frag-
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mentin kuvaus siitä, että tiedostamattoman kerrostumissa on ikivanhaa elämän
informaatiota, joka evoluution myötä hitaasti muuttuvana rakentuu biologian
ikuisten totuuksien varaan:
Sitten jäävät vielä nuo ikuiset arvot, ikuiset totuudet, pyhät asiat - - Ei saa niitä
mielestään, vaikka useimmiten suhtautuu niihin automaattisen kielteisesti tai
ärtyneesti (ja ärtyneesti). Ärsyttävätkö ne niin kuin tyhmyys ärsyttää vai niin
kuin jokin, johon ei saa otetta eikä pääsyä? Ja jos nyt pelkästään hourii, niin
mistä hourii tai miten niin hourii? Ei se yksin houri. (SE 114–115; kurs. KK.)
Ikuiset totuudet viittaavat Lahtelan todellisuuskäsityksen perustana olevalle luonnontieteelliselle dualismille ominaiseen ikuisten totuusideoiden perimmäiseen
maailmaan, joka ilman modernisaation sensuroivia vaikutuksia voisi löytyä alitajuisen sopukoista. Lacanin käsityksissä tiedostamaton on puolestaan arkaaisia
mielikuvia tuottava rakennelma, jonka sekakoosteisuus tuo tajuntaan levottomuutta uhatessaan hajottaa transsendentin eheän ymmärtämiskeskustan (Ihanus
1991, 122). Sen käsikirjoituksen kertoja kuvaa epävarmuuden leimaamaa umpikujaa, johon minänsä syvempiä kerroksia luotaava etsijä ajautuu. Kertoja on tekstuaaliselle minälle ominaisella tavalla tiedostamattoman sfääreissä liikkuva mekaaninen reagoija, joka kokee olevansa jonkin ylivoiman alla; hän ei tiedä, mistä
(konventioista) hänen mieleensä pulpahtavat usein vierailta tuntuvat sanat, joista
ei myöskään havaitse, onko niissä mitään omaa:
Minut on väsyttänyt, lamaannuttanut jokin, – eikö tästä voi kerralla herätä?
Lähteä pois kaikkinaisesta umpikujasta. Oivallus. Vihollinen – ja kuka on se
jota on puolustettava ja rakastettava? Jokin ydinkysymys on ratkaisemattomana, jokin kaikkein tärkein. Minähän olen jo melkein luovuttanut’. Kai tästä
on ulospääsy minun kauttani jos kerran itse olen itseni tähän johdattanut.
Mutta ei ylpeydellä, ei hurjistumalla, sillä lailla sekoan vain entistä pahemmin.
Selvästi jollakin on ylivalta koska minun on pakko nukkua ja syödä ja hengittää mikäli haluan elää ja elämäni pakosta loppuu. Jos minä kerran olen
kauko-ohjattu niin sitten ohjaus tälläkin hetkellä määrää, olen siis sitä nytkin,
juuri nyt – ja juuri epäilen, epäilen että nämä ei ole minun sanojani. Ovatko
nämä minun omia vapaita sanojani, meine eigenen freien Worte? (SE/kä, 279–
280.)
Kertoja samaistaa ihmiskehon luonnonvälttämättömyyteen liittyvän tapahtumisen
ja tiedostamattomasta kumpuavien mielikuvasanojen syntymekanismin. Se-romaanissa on analoginen pakonalaisuuden kuvaus:
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Minä olen irti nyt, minussa on aina ollut halua kapinoida totaalisesti, en voi
sille mitään vielä, en ehkä koskaan, tämä on minun yksityinen kohtaloni ja sen
toteutuminen repii ihmisiä minun läheltäni, mutta tämähän ei ole uutta, tämä
tiedetään. Puhun, koska toistenkin on käsitettävä minun toimintani pakonalaisuus, niin kuin minä olen valmis käsittämään heidän toimintansa pakonalaisuuden ja koska tässä asiassa ei ole rakkautta ja jonkun täytyy olla tarpeeksi
vahva näkemään minut ohi tunteittensa ja kuuntelemaan minua, sillä en minäkään tule yksin toimeen enkä tilapäisillä suhteilla, tai ehkä minä tulen. En
minä enää tiedä kenelle minä puhun, ilmeisesti itsekseni. (SE 290.)
Sen kertojaa ohjaavat tiedostamattoman luonnonvälttämättömyystekijöistä kumpuavat pakonalaisuutta aiheuttavat virikkeet, joiden voi katsoa kannattelevan
Lacanin kuvaamia ei-omia mielikuvasanoja: ”Kukaan ei ole lalanguen mestari,
Todellinen vaatii aina tosiasiassa osansa, ja ei-tieto on nautinnon edellytys” (Ihanus 1991, 122). Mielikuvasanoista otteen saaminen ei ole helppoa, ja niinpä Sen
minä yrittää keskittyä: ”Hän voisi huoleti vähän levollistua ja huomata kielensä,
sen oman puheensa, joka hänen on paljastettava, mikäli hän aikoo tulla kuulluksi -.” (SE 109.)
Useimmiten tiedostamattoman arkaainen komponentti, libidon välittämä syvä
tieto, se, ”puhuu” pääosin tietoisen minän saavuttamattomissa, mutta aina välillä
siitä kuitenkin nousee minään sanoja, jotka ovat merkillisen valmiita. Ja todellisen
kuvauksen suhteen ovat mielikuvasanat aina valmiimpia – täyttyneitä ja täyteläisempiä – kuin symboliseen kieleen pohjaava oma selostus: ”Silloin toisinaan alkaa
paukutella sanoja, jotka eivät ole omia, mutta jotka tulevat valmiimmassa muodossa kuin oma avuton selostus, joka pyrkii kuvaamaan sitä minkä varsinaisesti
tietää. Sovitaan niin, että hän on toistaiseksi (ainakin) verrattavissa mykkään.” (SE
107.)
Mykkä vertautuu lacanilaiseen näkemykseen siitä, miten ”häipyvä” puhuva
(kirjoittava, lukeva) subjekti on. Paikka paikoin egon ja idin välillä liikkuva,
syvempää tietoa etsivä Sen kertoja on kuin ”lacan”, joka ei löytänyt itsestään tietoa, ”minää”, vastatakseen kysymykseen ”Kuka puhuu”. Etsijällä on kuitenkin
tunne, että sanottavaa olisi ja välillä merkillisiä sanojakin pyörii mielen syvyyksissä (vrt. Ihanus 1991, 121), mutta mitään ei saa helposti ulos, kun aivoissa olevan
”puhujan” pakeille ei ole pääsyä (ks. SE 106–107: ”On kuin se tieto olisi rinnassa
mutta ei mene aivoihin - -”).
Edellä esillä olleessa epämääräisessä lauseessa ”sovitaan niin, että hän on toistaiseksi (ainakin) verrattavissa mykkään” (SE 107) on havaittavissa modernistista
kieltoa, jonka kohteena ovat modernisaatiolle leimalliset järjestelmälliset ajatus-
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mallit. Niitä kertoja kritisoi siitä, että ne estävät ihmistä pääsemästä täysipainoiseen dialogiin tiedostamattomansa kanssa eli tekevät ihmisestä tässä mielessä
mykän. Nähdäkseni Lahtela on halunnut teksteissään erottaa modernisaation aiheuttaman mykkyyden (liikkumattomuuden) kielteisen estävän vaikutuksen hiljaisuudesta, jolla on hänen teksteissään positiivinen arvotus. Hiljaisuus voidaan
nimittäin saavuttaa tietoisuuden tuottaman symbolisen kielen kiellon avulla. Hiljaisuus (vrt. ed. levollisuus) on tärkeä yritettäessä saada yhteys tiedostamattoman
oikukkaaseen liikehtimiseen, josta merkillinen mielikuvakieli kumpuaa. Tämän
vuoksi Sen kertoja arvostelee hölöttäviä miehiä, jotka eivät ymmärrä todellisen
tavoittelun edellyttämän hiljaisuuden arvoa: ”Nuo miehet puhelevat kyllä vielä
itsensä hautaan, vahinko että heiltä jää kuulematta se hiljaisuus, mikä sitten syntyy. Mutta mitä ei tekisi jotta he mykistyisivät, nuo kaksi puheliasta, mitä ei tekisi
hiljaisuuden takia.” (SE 105.) Hiljaisuuden ihannointi on taustalla myös Sen kertojan omakohtaisessa kokemisessa: ”– Minä ajaudun tuulessa. Olen lopulta aivan
hiljaa. Minä saan olla hiljaa eikä minun ole pakko puhua.” (SE 97.)
Hiljaisuus on (toisin kuin modernisaation aiheuttama kyvyttömyys ja mykkyys) tärkeää, koska ihminen saavuttaa tiedostamattoman ja sitä kautta todelliselle
leimallisen konkreetin tapahtumisen ainoastaan hiljaisuuden välityksellä. Tältä
osin on syytä osittain kritisoida Kirsti Castrenin lacanilaista tulkintaa. Ensin hän
toteaa aivan oikein, että Lahtelan estetiikassa tietoisuuden ja sen tuottaman symbolisen kielen väheksyminen vihjaa ”tiedostamattoman semioottisvietilliseen voimaan ja läsnäoloon. Sanat ja puhe (keinotekoisuudessaan) eivät yllä todellisen
saavuttamattomalle alueelle - -.” (Castren 2000, 200; kurs. KC.)
Mutta kun Castren tämän jälkeen toteaa, että todellisen alueelle ”yltävät hiljaisuus ja mykkyys” (mt.), on tulkinta nähdäkseni relevantti vain ensin mainitun
osalta. Mykkyys on pääosin kielteistä eikä sen avulla päästä todelliseenkaan yhtä
hyvin kuin hiljaisuuden välityksellä30. Toisin sanoen, siinä missä hiljaisuudella on
pelkästään positiivinen lataus, liittyy mykkyys modernisaation typistämän ihmisen
ainoisiin jäljellä oleviin – ja lähinnä kärsimyksenä, passiona ilmeneviin – mahdollisuuksiin, joilla voi päästä lähelle tiedostamattoman kirvoittamaa todellista.
Hiljaisuuteen perustuvan levollistumisen lisäksi toinen tärkeä todellisen
tavoittelun edellytys on, että minä osaa antautua esikielelliselle mielikuvalliselle
sanelulle, joka tiedostamattomasta ryöppyää. Tämä on tähdellistä erityisesti sil30. Se-romaanin todellisen tavoittelussa esille nouseva hiljaisuuden ihannointi kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla kollaasille ominaiseksi todettuun hiljaisen kirjallisuuden eetokseen. Kun Se-romaani
korostaa symbolisen kielen varaan rakennetuista maailmoista irtautumista, syntyy tästä dekonstruoiva
orientaatio, joka paikoitellen jättää jäljelle pelkät hiljaisen kirjallisuuden katkelmalliset tilat (vrt. Rummukainen 1999, 35–46).
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loin, kun tiedostamaton odottamatta alkaa mongertaa todellista heijastavia (esikielellisiä) mielikuvamerkkejä, jotka ovat käsittämättömiä:
[- - N]iin oikeita kuin monet teorioista ovat olleetkin, yhtä on vajaa: ei ole
sanottu millä tavalla ja mitä se puhuu, kun se odottamatta rupeaa puhumaan
itse. Millä tavalla nämä puheet suitsitaan, se on toinen tapahtuma. - - Sillä
eikö niin ole, että tapahtuma on vain nimi, että jostakin nämä puheet tulevat,
että ne tulevat lauseina, se on hämmästyttävää. Siispä kuunnelkaa sanelua,
siirtykää toiseen kehään, siellä ovat vanhat tutut vastassa, mutta heidän
ilmeensä ovat toiset. (SE 123–124, kurs. KK.)
Tiedostamaton ”sanelee” mielikuvakieltä, jos keskittyy sen kuuntelemiseen. Tiedostamatttoman saneleman mielikuvakielen vyöry pitää purkaa automaattikirjoituksella, jonka tuotoksista on Se-romaanista ollut aikaisemmin käsittelyssä erityisen katkelmallinen sitaatti (SE 10–11; ks. myös YM 256–262). Sitoumusten osalta
tiedostamattoman sanelu antaa viitteen siitä, että Se-romaani perustuu negatiiviseen vapauskäsitykseen. Kun positiivinen vapaus voidaan teoreettisesti ymmärtää
pyrkimykseksi päästä tietoisen ajattelun avulla johonkin aikaisempaa kehittyneempään olotilaan, korostaa negatiivinen vapaus pyrkimystä päästä irti jostakin
esteeksi mielletystä ulottuvuudesta. Esimerkiksi ”mannheimilaisen” vapaasti leijuvan intellektuellin on negatiivisen vapauden käsityksen mukaisesti ajateltu olevan
riippumaton yhteiskunnan säännöistä (vrt. Karkama 1997, 214; Karkama–Koivisto
1997, 11.) Toisaalla Karkama (1997, 214) toteaa yleisellä tasolla, että individualistisesti ymmärretty negatiivisen vapauden ajatus johtaa ”yksilön vapauden ongelmaan”. Lahtelalla negatiivisesta käsityksestä johtuva vapausproblematiikka näkyy
muun muassa ambivalenssina, joka selvimmin tulee esiin Yksinäisen miehen tekstuaalisen minän metafiktiivisissä pohdinnoissa:
Minusta tuntuu hetkittäin kuin tämä ei olisikaan minun kirjani vaan olenkin
pelkkä sanelulaite – ei: olen vapaa! Ihminen on syntynyt vapaaksi. Minä olen
ihminen. Siis minä olen syntynyt vapaaksi. - - Mutta onko tämä vapautta? Tai:
tällaistako vapaus on? No niin, lyhyesti: nyt on syntymässä kirja joka elää
vapaasti omaa itsenäistä elämäänsä kaikkine mahdollisine silmukoineen ja
sivupuroineen. Mutta se on vasta puhkeamassa esille. - - Minä olen vapaa ja
kirjani on vapaa. Voimme elää miten tahdomme. Pulma on vain siinä ettemme
tiedä miten tahdomme elää. Tiedättekö te itsenne kohdalla? Hyvä rouva?
Hyvä herra?” (YM 424; kurs. KK.)
Negatiivisen vapauden tavoittelun ongelma on, että se saattaa johtaa noidankehämäiseen umpikujaan, jos moderni ihminen ei edellä todetulla tavalla enää tiedä
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miten tahtoisi elää. Jos hän tyytyy jatkuvasti etsimään uusia ajatusrakenteita ja
konventioita, joiden vaikutuksesta voisi vapautua, syntyy abstraktin negatiivisen
vapauden noidankehä, joka johtaa eksistentiaaliseen umpikujaan.
Lahtelalla erityisesti romaaneissa Se ja Yksinäinen mies umpikujan vaikutelmaa korostaa se, että teoksissa ei kyse ole varsinaisesti todellisen saavuttamisesta,
vaan sen tavoittelusta. Tiedostamattoman assosiaatioihin pohjaava todellinen, se
on haastava taho, joka aina välillä paljastaa itsestään merkillisiä asioita. Kun päämääränä oleva todellinen, jota mielikuvakieli voisi ilmentää, jää toistuvasti saavuttamattomiin, ei ole mitään kiinteää pistettä, mistä käsin subjekti voisi elämäänsä
kehittää. Alla olevassa sitaatissa tiedostamattoman libidinaalisesta todellisesta
kumpuava vapauttava tieto, se takertuu Yksinäisen miehen Aro-minän ”kurkkuun”
(mielen metafora) samalla tavalla kuin Sen minän aikaisemmin esillä ollut rinnassa
oleva ”sydämen tieto”, joka ei pääse esiin (SE 56):
Kirjoitettua puhetta, sitähän tämä on. Ja puheella on puhujansa. Mutta varsinainen sanottava ei tahdo muotoutua esiin. Se on niin raskas ja monitahoinen
sanottava. Se on jo aivan pienenä lapsena takertunut minun kurkkuuni ja myöhemmät tapahtumat ovat kiilanneet sen sinne entistä tiukempaan. Se ei halua
irrota minusta. En ole tullut elämään tätä elämää ulkokohtaisesti. Minulla on
tosi kysymyksessä. Mutta se tosi ei pääse tulemaan ilmi vaan hautautuu minun
sisälleni. (YM 378; kurs. KK.)
Juuttumisen aiheuttavat modernien sensuurijärjestelmien tuottamat ihmismielen
estot, jotka ovat turruttaneet tarvittavat reseptorit. Tästä syystä ulkoinen maailma
ja sen symbolisella kielellä tuotetut kuvaukset pitää kieltää negatiivisen vapauskäsityksen mukaisesti kieltää siten kuin luvun alkupuolella on osoitettu.
Kirjalliselta kannalta on loogista, että Lahtelan negatiiviseen vapauskäsitykseen pohjaavissa myöhäismoderneissa teksteissä esitetään realismin kritiikkiä.
Karkaman mukaan positiiviseen vapauskäsitykseen pohjaavassa perinteisessä realismissa ihmisen vapautumisen ehdot ovat perustuneet siihen, että ihmisen on
pyrittävä maailmassa eläessään toteuttamaan siinä piilevät myönteiset mahdollisuudet. Negatiivisen vapauskäsityksen mukaisesta ulkoisen maailman kiellosta
Karkamalla on esimerkkinä Mika Waltarin tuotanto. (Karkama 1994, 204–205.)
Mielenkiintoista on, että Waltari on ilmeisesti tuntenut jonkinlaista sukulaissieluisuutta Lahtelaa kohtaan. Hän oli nimittäin Weilin & Göösin lautakunnassa,
joka vuosittain jakoi parhaan kirjan palkinnon. Vuoden 1966 marraskuussa – vain
muutamaa päivää sen jälkeen kun Lahtela oli polttanut Esplanadin puistossa sotilaspassinsa – valinta kohdistui Se-romaaniin:
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Lautakunnassa päiviteltiin Markku Lahtelan teon eräänlaista epätoivoisuutta,
mutta ne ajat olivat takanapäin, jolloin olisisimme nähneet sen loukkaavan
menneitä muistoja. Uutta sotaa, ydinsotaa, vastaanhan nuori kirjailija soihtunsa nostikin. Mika Waltariin sekä palkittu kirja että Markku Lahtelan teko
vaikuttivat kuitenkin syvemmin kuin osasimme arvat. (Repo 1987, 255.)
Palkinnonjakotilaisuudessa Waltari yllättikin kaikki, sillä entisenä sotaveteraanina
hän piti kannustavan puheen pasifistisen performanssin tehneelle Lahtelalle:
Kirjastasi näkee että sinua ei tosiaan ole paljon paijattu tässä maailmassa.
Olkoon nyt, vaikka tämän ainoan kerran, että sinua hiukan paijataa, jotta jaksaisit jatkaa. Sinulla on edessäsi kauhea, kammottavan raskas tie, mutta yritä
kulkea, vaikka horjuvin polvin - - Jos aiot viivailla maalitauluja tai mitoitella
muille teitä, herää heti. Sillä selviämällä itsestäsi, ehkä, joskus, kai, palvelet
parahaiten myös muita, pienempiäsi. - - Me neljä valitsijaa, toivomme yksimielisesti ja iloiten, että joskus jälkeenpäin, ryöpyistä huolimatta, voisimme
olla ylpeitä että valitsimme juuri sinut. (Repo 1987, 255–256.)
Joka tapauksessa Waltari ja muut lautakunnan jäsenet (Kirsi Kunnas, Veijo Meri ja
Ville Repo) ymmärsivät nuoren kirjailijan sisällä palavan liekin laadun. Palkinnon
perustelu kuului nimittäin näin: ”Päätettiin yksimielisesti antaa palkinto Markku
Lahtelalle nuoren kirjailijan rohkeasta yrityksestä ottaa vastaan ajan haaste tinkimättä millekään taholle omasta kirjailijakutsumuksestaan.” (Repo 1987, 255.)
Lausunnon myönteiset kommentit olivat ajankohta, vuodet 1966–67, huomioiden
erittäin harvinaisia. Huomattavasti ne eroavat nimittäin Sen ilmestymisen jälkeisten arvosteluiden teilaavista sävyistä (Hannula 1966; Aikio 1967; Rand 1967),
joissa Lahtelalta vaadittiin poliittisempia kannanottoja.
Yhteenvetona edellä esitetystä voi todeta, että Lahtelan tuotannon representaatiota koskevien pohdintojen yhtenä tavoitteena on todellisen tavoittelun yhteydessä päästä käsiksi mielikuvakieleen, joka tiedostamattoman assosiaatioista kumpuavana ilmenee merkillisinä esikielellisinä ”sanoina”. Mielikuvakieltä ja tiedostamatonta on kuitenkin vaikea tavoittaa – ainakin valveilla oltaessa. Tähän ongelmaan
osoittaa Se-romaani luonnollisen ratkaisun: vaikeasti tavoitettavaa tiedostamattoman todellista voi lähestyä surrealistisissa unimaailmoissa, joissa sen kanssa elämistä voi myös harjoitella.
4.4

Unenomainen surrealismi

Lahtelan teksteissä on osoitetuilla tavoilla tärkeässä asemassa symbolisen kielen
kieltäminen, jonka sitoumuksellinen perusta on erilaisissa elämänfilosofisissa
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käsityksissä. Sigmund Freudin ohella ovat etenkin Friedrich Nietschen ja Henry
Bergsonin elämänfilosofiat kieltäneet todellisuuden selitysperustana symbolisen
kielen käsitteelliseen välitykseen perustuvat yhteiskunnalliset ajatusmuodot ja
asettaneet tilalle pelkän elämän. (vrt. Sallamaa 1996, 42.) Lahtelalle ominaista elämänfilosofista orieantaatiota olen aikaisemmin käsitellyt muun muassa hänen
teoksilleen leimallisten eettisten sitoumusten yhteydessä. Nietzsche-luvussa tarkastelen Lahtelan elämänfilosofisten sitoumusten eräänlaisena ytimenä olevaa
individualismia ja siihen liittyviä ulottuvuuksia. Tässä yhteydessä käsittelen
yhdenlaisena pohjustuksena esimerkkiä, jossa Sen minä pitää elämänfilosofioille
ominaiseen tapaan elämää keskiönä ja yrittää todellisen todellisuuden tavoittelunsa edistämiseksi vältellä yhteiskunnallisia väittelyitä:
Minulle ei ole mitään muuta kuin elämä ja sekin on jo liian paljon sanottu –
minä en jaksa keksiä vastaväitteitä kaikelle sille mitä on sanottu ja väitetty ja
tehty, minulle elämä loppujen lopuksi on enemmänkin jotain unta, jos unella
kerran tarkoitetaan jotain sellaista josta voi herätä – ja kun minä herään,
minulla on unen maku suussa, yritän käsittää, mutta en voi – ne ovat kai olleet
minun viisaimmat hetkeni, sitten tulee sanoja, minä muutun yhteiskunnalliseksi. (SE 167, kurs. KK.)
Tarkasti ottaen Lahtela on individuaatiossaan suodattanut elämänfilosofioistakin
vain mieleisiään piirteitä ihanteikseen. Symbolisen kielen kielto menee paikoitellen niin pitkälle, että Sen minä antaa ymmärtää kieltävänsä myös elämän käsitteen
ellei se ole kyllästetty (yhteiskunnallisen päälle vaipuvalla) unenomaisella mielikuvien kokemisella. Parhaiten mielikuvakielellä kuvattavan todellisen voi tavoittaa unissa, kuten fragmentin minä ilmoittaa (vrt. myös SE 114). Modernille ihmiselle tiedostamattomasta kumpuavan todellisen laajamittainen kokeminen onkin
spontaanisti mahdollista vain unien surrealistisissa maailmoissa. Tähän viittaa
edellä esillä olleen fragmentin lopussa se, että heti kun symbolisen kielen sanamaailmojen vaikutus alkaa, hajoaa tiedostamattoman ohjaama kokonaisvaltainen
kokeminen arkisen elämän kaaokseksi ja minä muuttuu yhteiskunnalliseksi. (SE
167.)
Lahtelan tuotannon surrealististen unimaailmojen huomioiminen ei sinällään
helpota kirjailijan elämänfilosofisten sitoumusten esikuvien selvittämistä, sillä
unet ovat olleet sekä Freudin että Nietzschen kiinnostuksen kohteena: ”Freudin
tavoin Nietzsche on kiinnittänyt huomionsa myös niihin alitajuisiin toiveisiin ja
pelkoihin, joita unemme heijastavat. Unessa tiedostamaton paljastaa salaiset ajatuksensa ja etsii kompensaatiota tukahdutetuille mieliteoilleen ja haluilleen.”
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(Kunnas 1981, 61.) Lahtelan teksteistä on Se-romaani ensimmäinen, jossa todellisen tavoittelun kuvauskeinona on käytetty mielikuvakieleen perustuvaa unenomaista surrealismia. Systemaattisin ja laajin unilogiikkaan perustuva teos on
Yksinäinen mies (1976), jossa joka toinen luku pohjaa unipäiväkirjojen käyttämiseen.
Fragmentista ”Minulle ei ole mitään…” voi päätellä, että symbolisen kielen
kiellon legitimoinnin yhtenä perusteena on se, että unenomainen surrealistinen
todellisen kokeminen voi muuttaa maailmaa. Tätä tulkintaa voi perustella sillä,
että alkuperäisen surrealismin edustajat olivat kiinnostuneita unista, jotka edustivat heille ihmismielen spontaania kykyä yhdistellä asioita luovalla tavalla. (Kaitaro 2007, 141–142.) Sen alussa olevassa fragmentissa teoksen minä kuvaa ohimeneviä unia ja muita omituisia kokemuksiaan. Tiedostamattoman määrittämissä
unimaailmoissa surrealismi näkyy järjestyksen horisontissa olevien nopealiikkeisten hämähäkkien omituisissa kuvissa ja paradoksisissa huudoissa, jotka ovat
samalla kertaa äkillisiä, pidätettyjä ja kuulumattomia:
- - oli kuitenkin eräitä unia, oli eräitä omituisia hetkiä ja tunteita, oli ehkä
nopeajalkaisia pehmeäihoisia hohtavasilmäisiä hämähäkkejä jotka liikkuivat
ikään kuin jossakin tämän järjestyksen horisontissa tai äkillisiä pidätettyjä
huutoja melkein kuulumattomissa – oli ylipäänsä jotain mikä välillä kuin jokin
inhottava aine kyllästi sanat ja sai ne käyttäytymään monimielisesti, arvaamattomasti – oli ikään kuin hyvin monia mahdollisuuksia joista järjestyksen mahdollisuus jonain hetkinä tuntui lähes kaikkein epätodennäköisimmältä. (SE 7–
8; kurs. KK:)
Timo Kaitaro (2007, 143) mainitsee esimerkin, joka kiteyttää surrealismille ominaisen logiikan vastaisuuden: surrealisti voi polttaa vaikkapa hiljaisuuden. Sen esimerkissä surrealismin unenomaista assosiointia kuvastaa hämähäkkien nopea
liike. Se näkyy monipuolisen kaoottisena juuri siellä, missä järjestelmällinen maailma loppuu, eli tämän (modernisaation luoman) järjestyksen horisontissa. Surrealistisen kritiikin kohteena ovat aikaisemmin eri yhteyksissä esillä olleet modernisaation järjestelmälliset ajatustavat. Modernisaation kritiikki on havaittavissa etenkin viimeisessä lauseessa, jossa järjestys tuntuu lähes kaikkein epätodennäköisimmältä mahdollisuudelta silloin, kun mielen valtaavat surrealistiset assosiaatiot.
Se-romaanissa modernin järjestelmällisyyden, muotojen seuraamisen ja johdomukaisuuden kritiikki on toistuva teema. Teoksen yhdessä (32.) luvussa unen surrealistinen assosiointi ja järjestelmällisyyden kritiikki esiintyvät samassa yhteydessä:
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Minulla on mato sydämessä. Kerran näin unta, että kaiken tämän ydin on keltainen hohtava mato. Ei kai Ilmestyskirjakaan ole tyhjästä syntynyt, riippuu
vain siitä minkälaisia selityksiä viitsii kuunnella. Ja viitsiikö enää ylipäänsä
kuunnella mitään. - - Minä tunnen miehen, joka kai hallitsee koko länsimaisen
kulttuurin - - Nämä samat miehet hyvin usein vaativat järjestystä, kaipaavat
muotoa, johdonmukaisuutta - -. (SE 168.)
Alkuperäisessä surrealismissa edellä esitettyjä esimerkkejä muistuttaa logiikan ja
analytiikan vastaisuus (Breton 1996, 25–26). Lahtelalla järjestelmällisyyden vastaisuus ei kuitenkaan ole täysin ohjelmallista, vaan hänellä on sekä alkutuotannossa (Jumala pullossa, Se) että erityisesti 1970-luvun ihmissarjassa (UI, KI)
havaittavissa luonnontieteellisiä sitoumuksia, jotka tunnetusti pohjaavat loogis-analyyttisiin ja johdonmukaisiin ajatustapoihin. Toinen erottava tekijä on
Se-romaanille ominainen eettinen sitoutuminen, sillä 1920-luvun alkuperäinen surrealismi oli yhteiskunnallisesti orientoitunutta. Ensimmäiset surrealistit ottivat
nimittäin ohjelmansa perustaksi yhteiskunnallisen tiedostamisen turhauduttuaan
dadaismin nihilistiseen kapinaan ja toistuviin provokaatioihin. (Kaitaro 2007,
139–141.)
Toisaalta Lahtelan tekstien unenomainen surrealismi synkronoi käsillä olevassa luvussa tarkasteltaviin freudilaisiin sitoumuksiin, sillä surrealismin kehitykseen vaikutti 1800-luvun suuntauksista paljon muun muassa Freudin psykoanalyysi ja erityisesti tiedostamaton (Breton 1996, 9). Kurjositeettina voi tosin mainita, että vaikka Freud oli kiinnostunut unien epäloogisista maailmoista, ja surrealistit Andre Bretonin johdolla ottivat Freudin tärkeäksi esikuvakseen, ei Freud
ymmärtänyt surrealismia (Ihanus 1989, 9).
Lahtelan estetiikassa on surrealismin kanssa yhteistä myös ajattoman, ikuisen
ja ihmeellisen palvonta (vrt. Breton 1996, 33–34 ja SE 114–115; S 33, 123, 143) ja
realismin kritiikki. Kun viimeksi mainitun suhteen kyse on siitä, että tosi elämän
tavoittamisen mahdollistavan surrealismin, ja sen vastakohdan realismin – Bretonin mukaan ikävän ja mielikuvituksettoman reaalin elämän tavoittelun – välinen
ero on siinä, että realismi johtaa pinnallisuuteen ja arkiseen (Breton 1996, 87–88),
on näissä käsityksissä havaittavissa yhteisiä piirteitä Lahtelan tuotannolle ominaisen realismin kritiikin kanssa.
Lahtelan teosten surrealistisiin piirteisiin on jonkin verran kiinnitetty huomiota. Kirsti Castren (1984, 136–151; 2000, 45–59) on analysoinut niitä Yksinäisen miehen osalta, ja ovatpa ne saaneet kansainvälistä tunnustustakin. Lasse Koskela mainitsee Suomalaisia kirjailijoita -teoksessaan ranskalaisen Association
internationale de critiques littéraires -yhdistyksen, jonka lehdessä Sirkusta pidet-
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tiin aikanaan vuoden parhaana romaanina. Lehden mukaan teos tuo mieleen Jorge
Luis Borgesin: ”Sirkus on peili, jossa totuus näytetään surrealistisuutta vasten.”
(Koskela 1990, 191.)
Se-romaanissa surrealismi näkyy enemmän ja vähemmän selvinä kuvauksina
niissä tilanteissa, joissa ollaan tiedostamattoman määrittämissä unimaailmoissa tai
pyritään niihin. Valveilla unikuvajaiset ovat nähtävissä ainoastaan marionettimaisten kanssaihmisten unta kaipaavien väsyneiden silmien vankiloissa:
Enkä minä voinut pidättää itseäni: minä katsoin suoraan häntä silmiin ja näin
niissä Skyllani ja sen toisen kallion. Marionetit, minä sanoin, ovat voittamassa, aikakauden marionetit, yhteiskunnan marionetit; mutta ennen kuin teet
hätäisiä johtopäätöksiä, mene katsomaan häntä silmiin: siellä sinun toivottomat unesi ovat yhtä saavuttamattomissa. - - Hyvin kaukaa tai syvältä aavistettu
liike pitää jatkuvasti hereillä, mutta paljon on vielä herkkyyden hyväksi tehtävä. Ei todellakaan tiedä perustella, minne on kääntänyt aistinsa; mutta kuin silmänurkasta on nähnyt jotakin, niin se hakee, häikäilemättä ja varuillaan. Ei
tosiaan tiedä – se ei tosiaan tiedä minne se on tulossa, ja hyvä ettei pysty sitä
määrittelemään - -. (SE 123; kurs. KK.)
Surrealismille on tyypillistä kaukaisten asioiden metaforinen yhdistäminen (Kaitaro 2007, 142–143), mitä edellä edustaa silmissä näkyvät Skyllan ja kallion kuvat.
Se, että valveilla ollessa surrealistinen kokeminen on vaikeaa, johtuu siitä, että siinä tilassa tajunta liikkuu arjen maailmoissa eikä ole riittävän herkkä voidakseen
tietää, mihin aistit pitäisi kääntää, jotta voisi saavuttaa tiedostamattoman assosiaatioiden leimaaman todellisen. Nukahtamisen yhteydessä, tai sitä edeltävässä niin
sanotussa hypnagogisessa tilassa, mieleen tulee outoja lauseita (vrt. Kaitaro 2007,
141), joissa ”irronneet sanat ovat monikielisinä röykkiöinä tai peräkkäisinä automaatioassosiaatioina, sokeat muistelevat sitä minkä he näkivät, tietoisuus liukenee
uniin ja ihmisten kasvot ovat väsymistä, suunnatonta väsymistä - -”. (SE 14.)
Ihminen on paitsi yöllä nukkuessaan myös aamulla heräämisen puolivalveisessa tilassa todellisen tavoittelun suhteen otollisimmillaan. Tätä auvoista tilaa
alkaa ulkoisten tapahtumien tuoma tietoisuus päivän mittaan häiritsemään: "Herää
vaistojenvaraisena oliona, iltaan mennessä on ehtinyt osittain tietoiseksi." (SE 76.)
Se-romaanin tärkeimmän subtekstin, Henry Millerin Sexuksen, minä perustelee
Se-romaanin lailla surrealistisen tiedostamattoman merkitystä, joka pohjaa unimaailmoihin:
On päiviä jolloin paluu elämään on tuskallista ja masentavaa. Joutuu jättämään unen valtakunnan vastoin tahtoaan. Mitään ei ole tapahtunut, paitsi että
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tajuaa että syvempi ja todempi todellisuus kuuluu tiedostamattomaan maailmaan. Siten kerran aamulla minä aukaisin silmäni vastahakoisesti, yritin vimmatusti vajota takaisin siihen autuuden tilaan jossa uni oli kietonut minut. Niin
harmistunut olin huomatessani olevani hereillä että olin puhjeta itkuun. Suljin
silmäni ja yritin työntyä takaisin maailmaan josta minut niin raa’asti oli
vedetty. Turhaan koetin jokaista keinoa josta vain olin kuullut, mutta yhtä
hyvin olisi voinut yrittää pysäyttää luodin lennosta ja palauttaa sen revolverin
tyhjään pesään. Mikä jäi kuitenkin jäljelle oli unen auer: tässä auteressa minä
viivyin hekumallisesti. Jokin syvä tarkoitus oli täytetty, mutta ennen kuin olin
ehtinyt lukea sen merkityksen, taulu oli pyyhitty puhtaaksi ja minut oli sysätty
ulos, maailmaan jonka ainoa ratkaisu kaikkeen on kuolema. (Miller 2006/
1949, 29.)
Eniten Lahtelan teosten kulttuurikapina muistuttaa alkuperäistä surrealismia unien
mielikuvallisiin maailmoihin tukeutumisessa. Andre Bretonin (1996, 88) mukaan
”surrealistinen taiteilija pyrkii löytämään unen ja valveen vastakohtaisuuksia ylittäviä näkökulmia.” (vrt. Kaitaro 2007, 141–142.) Otettaessa huomioon Lahtelan
tuotannon tietoisen minän tuottaman symbolisen kielen kritiikki, on hänen teostensa unenomainen surrealismi samanhenkistä kuin Ranskassa syntynyt alkuperäinen suuntaus. Nuorille ranskalaisille surrealisteille nimittäin ”unien ja virhetoimintojen merkityksiä analysoiva psykoanalyyttinen teoria antoi tieteellistä pohjaa
– –” siitä, että ”tietoisista kommunikatiivisista aikomuksista vapautettu kieli voi
näennäisestä mielivaltaisuudestaan ja järjettömyydestään huolimatta olla merkityksellistä ja huomion arvoista.” (Kaitaro 2007, 141.)
Andre Breton määrittelee surrealismin puhtaaksi psyykkiseksi automatismiksi, jonka avulla yritetään ilmaista ajatuksen todellinen toiminta ja joka on ajatuksen sanelua ”vailla mitään järjen valvontaa, vailla esteettistä tai moraalista kannanottoa”. Automatismin kirjallisessa versiossa, automaattikirjoituksessa ”kipinä
välähtää pitempään ohennetussa kaasussa kulkiessaan - - mieli tulee tietoiseksi
rajattomista alueista, joissa sen haluja ilmenee - - missä sen oma hämäryys ei
johda sitä harhaan - - sen suojeluksessa päivä on yötä.” (Breton 1996, 51, 69–70.)
Kaitaron (2007, 145) mukaan Breton kuitenkin kritisoi ”puhdasta automaattikirjoitusta” etenkin silloin, kun siinä päädytään pelkkien kliseiden tuottamiseen.
Vaikka tässä luvussa olen rajannut Lahtelan tuotannon surrealististen piirteiden tarkastelun unien assosiointeihin, on todettava, etteivät hänen teostensa automaattikirjoitukseen viittaavat kohtaukset aina tapahdu unimaailmoissa. Näin on
asianlaita etenkin Se-romaanissa, jonka yksi selvimmistä automaattikirjoituksista
on pitkähkö seksuaaliaktin fragmentaarinen kuvaus teoksen alkupuolella (SE 10–
11). Lisäksi romaanissa on kauniiden sanojen vierittelyjä, joista joko suoraan tai
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vähän toimitettuina saisi upeita proosarunoja (esim. SE 160–162; 193–203, 292–
294). Kaiken kaikkiaan teokselle leimallinen katkelmallinen representaatio ja sen
tuottamat assosiaatiot synnyttävät monin paikoin automaattikirjoituksen vaikutelman:
Kamala nauru päässä, säikähti sitä kahdesti valveille, ennen kuin nukahti.
Näki ainakin kolme unisarjaa, jotka ilmeisesti laukaisivat jotain koska tänä
aamuna oli jotakin kuin lauennutta. Kivääri – se on nyt koko tämä asia joka
pyörii (karuselli) ja nyt tulee ulos ties millaisena (vahtimestari); se yhdistelee,
kaataa ja sen oppaana on mielivalta, jolla on tuntematon valtansa. Kaikki on
siinä lomittain, sekaisin ja silti yhdessä. Ei sen oikeutuksesta mitään tiedä, se
tulee vain ja sitten on; kun se on ohi, voi ehkä puhua muusta mikä on tarpeen
tai muuten, nyt on yksin sitä vastaan ja sen puolesta. Yhtä yksin kuin huoneessa – yhtä vähän yksin. Tämä on henkilökohtainen asia, tämä on subjektin
olemassaolotaistelua, hyrrää siellä takana kuin kissa tai generaattori, on lähes
eläimellistä. (SE 114.)
Fragmentin voi nähdä unenomaisen surrealismin tuottaman katkelmallisen automaattikirjoituksen legitimaatioksi. Esteettiseltä kannalta etenkin Sen paikka paikoin automaattikirjoituksella tuotetun tekstin montaasimaiset litaniat muistuttavat
modernismille ominaista elämäkertakirjallisuutta, joka koostuu tahdosta riippumattoman monologisen muistin mieleen palauttamista aistimusten, tunteiden, mielikuvien ja ajatusten virrasta (vrt. Karkama 1991, 199).
Lahtelan myöhemmästä tuotannosta on unipäiväkirjoihin osittain pohjaavassa
Yksinäinen mies-romaanissa runsaasti surrealististen unimaailmojen kuvauksia.
Lisäksi teoksessa on Lahtelan tuotannon pisin automaattikirjoituksella tuotettu
jakso (YM 256–262). Sirkuksen unilogiikan surrealismi perustuu valtaosin iloiseen huumoriin. Toisaalta teoksessa on paikka paikoin havaittavissa Lahtelan –
ihanteita tavoitelleen Ikaroksen – loppusyöksyyn viittaavia synkän dystooppisia
sävyjä. Ne tulevat esiin muun muassa siinä, kun teoksen Xesmer-minä puhuu
ensin toiveestaan vaipua tiedostamattoman määrittämään uneen ja sitten halustaan
kohdata lopullinen uni ja samalla absoluuttinen maailmankieltämisen tila, kuolema:
Mutta miten ylimyksellistä istua täällä ja harjoittaa näkymätöntä toimintaa
maailmassa, joka suorastaan pröystäilee näkyväisyydellään! Minä olen abstrakti draama! Aivan selvästi. Minua ei voi koskettaa, ei nähdä, ei kuulla. Me
vaivumme ihanasti tuon piilipuun kanssa alimaallisiin syvyyksiin; ja näkyvä
maailma jää kellumaan pinnalle kuin korkki tai kuin Äsmerin päiväuni. Piilipuu ja minä menemme alaspäin ja taaksepäin; emme ylöspäin ja eteenpäin.
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Piilipuu vaipuu jo lehmukseksi, minä vaivun uneen, unen läpi vaivun kuolemaan, kuoleman läpi vielä syvempään kuolemaan31. (S 83–84.)
Se-romaanissa on humalatilan kuvaus, joka rinnastuu unenomaiseen surrealistiseen todellisen tavoitteluun:
Humalassa tulevat äkkiä aivan koristeitta esiin ne köydet joilla ihmistä kiskotaan. Minä olen kuin tullut läpi kaikkien ihmisten ja ne ovat tarttuneet minuun,
heidän sielunsa sotkut ovat minun sotkujani, minä olen välillä vain puu joka
pysyy pystyssä koska se ei vielä voi kaatua, tahto on poissa, jokin itsesäilytysvaisto, sinä olet joskus sanonut että miksi näen asiat niin synkkinä, en voi sille
mitään, mutta mitä synkempinä tai epätoivoisempina ne näen, sitä isommaksi
kasvaa voima ja suuremmaksi halu nähdä näitten asioitten läpi, ymmärtää ja
tietää. Olen täydessä kaaoksessa, ehkä koko tämä päättyy vielä suurempaan
kaaokseen, mutta ehkä myös johonkin tietoon, jonka tarkoituksesta minulla ei
ole mitään käsitystä mutta johon koko ajan pyrin, ehkä se ei ole niinkään,
mutta jotain kai on sen takana, että aina yritän ymmärtää ja tulla tietoiseksi.
(SE 289.)
Yksinäinen mies-romaanissa on samankaltainen surrealistisen läpinäkemisen
kuvaus, joka perustuu humala- ja unitilan samankaltaisuuden esille tuomiseen:
– Minä en pysty sitä ilmaisemaan sinulle, en kenellekään, mutta on kuin jättäisin jotain elintärkeätä sanomatta kun kuljen tällainen . . . tällainen mykkyyden
naamio kasvoillani. Et tiedä millaista mykkyys on, se on hirvittävää, se on . . .
se on jonkinlaista halvaantuneisuutta, voimattomuutta, sielullista impotenssia
- - Humalassa minä alan elää, se on unenomaista elämää sitten jälkeenpäin ajateltuna mutta elämää kuitenkin, edes jonkinlaista – tämä mitä selvinpäin olen,
tämä ihmisiä ja itseään kartteleva - - minä vihaan sen kaavamaisuutta ja elottomuutta, tunteet eivät väreile sen kasvoilla, elämä ei väreile sen kasvoilla, se
on vain jonkinlainen laite joka erehdyttävästi muistuttaa ihmistä mutta ihminen se ei ole, se humalainen on ihminen vaikkakin tiedottomasti, tämä toinen
on tietoinen olento mutta ei enää ihminen, ei ollenkaan ihminen, kammottava
robottimainen, kuin ulkomuistista elävä, elämä kuin jokin läksy sille, läksy
joka täytyy osata, ohjesääntö jota on noudatettava - -. (YM 9; kurs. KK.)
Fragmenttien kriittinen viesti on selvä: modernin maailman sensuurijärjestelmät
kahlitsevat surrealistista todellisen kokemista, minkä vuoksi ihminen ei saa tiedostamattomaansa yhteyttä. Tästä seuraa sielullisen lukkiutuneisuuden tila, jota kirjai31. Kuoleman teema läpäisee yhtenä juonteena Lahtelan tuotantoa. Freudilaisten sitoumusten suhteen
se on looginen osatekijä, sillä Freudin psykoanalyysissä on kuoleman myytillä – Thanatoksella – keskeinen asema. (ks. esim. Freud 1993.)
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lija kuvaa mykkä-metaforalla. Kun mykkyyttä on lisäksi luonnehdittu kielteisillä
ilmauksilla – se on hirvittävää, jonkinlaista halvaantuneisuutta, voimattomuutta,
sielullista impotenssia – on selvää, että se eroaa aikaisemmin esillä olleesta ihanteellisesta (kielellisestä) hiljaisuudesta, johon Castren (2000) sen osoittamallani
tavalla samaistaa. Eräs ero tulee näkyviin ajateltaessa hiljaisuutta psykologisena
tilana, jonka voi niin halutessaan valita. Mykkyys taas on aina epätoivottava tila,
joka johtuu joko aivotoiminnallisista häiriöistä, tai sitten se johtuu – kuten Lahtelan teoksissa – modernin maailman aiheuttamasta henkisestä häiriötilasta.
Yksinäisessä miehessä oleva humalan kuvaus ei nähdäkseni ole kirjallisuudessa varsin tyypillinen juomisen perusteluyritys, vaan sen tarkoituksena on perustella tiedostamattomaan tukeutuvaa todellisen tavoittelua, jossa inhimillisillä tunteilla on tärkeä merkitys. Teoksen minä kieltää arkitietoisuuden toteamalla, että
hän ei yksinkertaisesti elä selvänä ollessaan. Humalassa oleminen taas on jonkinlaista unenomaista elämää. Selvänä minä on ihmisiä ja (tiedostamatonta) itseään
kartteleva robotti, joka vihaa elämänsä kaavamaisuutta ja elottomuutta. Siihen,
että todellisen surrealistiseen tavoittamiseen liittyvät Lahtelalla läheisesti emootiot, viittaa kuvauksen kommentti, jonka mukaan hänellä eivät selvänä ollessa tunteet väreile kasvoilla, vaan hän on vain jonkinlainen laite. Lisäksi Yksinäisen miehen minä tuo esiin Lahtelan estetiikalle leimallisen tietoisuuden kiellon toteamalla
tiedostamatonta suosien, että humalainen on ihminen vaikkakin tiedottomasti ;
tämä toinen tietoinen olento ei ole ollenkaan ihminen:
- - humalassa minä yksinkertaisesti nousen pintaan: tunteet nousevat kasvojen
iholle, liikkeisiin, puheisiin: sana tulee lihaksi - - humalassa käyttäytyminen
on yhtä totta kuin omat unet, se on kieltä jota sitten herättyään, selvittyään, ei
ole ymmärtävinään koska se tuntuu niin omituiselta - - se kertoo jotain todellista siitä mitä minussa tapahtuu hyvin syvällä, raittiin tietoisuuden ulottumattomissa . . . juomalla minä karkaan tätä robottia . . . en minä elämää ja itseäni
pakene vaan minä pakenen kohti itseäni tästä elottomuudesta ja itsettömyydestä - - viinan voimalla kuten sanotaan - - saan ilmi tämän merkillisen itseni .
. . muutoin se elelee vain unissa voimakkaasti. (YM 10.)
Yksinäisen miehen humalatilan kuvaukselle leimalliset tiedostamattoman euforiat
vertautuvat Sirkuksen (s. 99) psykedeeliseen kokemiseen, jossa myös on havaittavissa surrealistisia piirteitä. Niin ikään samansuuntaisen viitteen todellisen kokemisen laadusta antaa Se-romaanissa oleva vetoomus, jonka mukaan hallusinaatioita ja okkultismia pitäisi tutkia. On huomattava, että 1960-luvun hippikulttuuri
nosti esiin psykedeelisiä keinoja, joilla käsitystä todellisuudesta voitiin muuttaa:
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Kyseessä ovat epäilemättä jonkinlaiset hallusinaatiot. Hallusinaatiot ovat kuitenkin aina todellisuuspohjaiset. - - Meidän on tarpeen tutkia järjestelmällisesti kaikkia menetelmiä, joilla saavutetaan omien aistihavaintojen takaisia kokemuksia: joogaa, sekä fyysistä että psykologista, näennäistä vieraan persoonallisuuden tai hengen ”vallassa olemista”, jota esiintyy poppamiehillä tai samaaneilla tai Haitin voodoossa; ekstaattisia tai transsin kaltaisia kokemuksia, joita
saadaan aikaan tanssimalla niin kuin monissa heimoyhteisöissä tapahtuu;
suunnattua meditaatiota. (SE 314–315.)
Yhteistä surrealistisia piirteitä sisältäville esimerkeille on, että niissä todellisen
tavoittelua leimaa yksilöllinen kokeminen, individualismi: ”Mikä erottaa unen ja
todellisuuden? Todellisuudella ymmärrämme jotain mikä on ja on niin kuin se on
riippumatta siitä näkeekö sitä kukaan. - - Ja jos minä näen tietyn unen eikä kukaan
muu näe sitä niin se uni on olemassa vain minulle.” (SE/kä, 383; kurs. KK.). Lahtelan estetiikalle muutenkin leimallista individualismia tarkastelen systemaattisemmin Nietzsche-luvussa.
Individualismin esille tuominen ei kuitenkaan ole Sen eikä muidenkaan Lahtelan tekstien surrealismin päätavoite. Nähdäkseni syvempänä ajatuksena on esittää
yksilöllisistä havainnoista kumpuavaa kritiikkiä, joka kohdistuu mielettömään vallitsevaan maailmantilaan. Tässä suhteessa Lahtelan tuotannon surrealismin päämäärät muistuttavat 1920-luvun surrealismia, joka perustui yhteiskunnalliseen
orientaatioon (vrt. Kaitaro 2007, 139–141). Erona on Lahtelan kritiikin eettisyys,
mikä puolestaan heijastuu siihen, että tavoitteena oleva maailman muuttaminen
tapahtuu yksilön syvempiä voimavaroja käyttäen.
Käsillä olevassa Freud-luvussa on toistaiseksi käsitelty Se-romaanin sisältämistä representaation kriisin ratkaisuista niitä, jotka koskevat teoksen ihanteita. Se
ei kuitenkaan ole sen enempää sisällöllisesti kuin rakenteellisestikaan yhtenäinen,
vaan jo esillä olleiden myönteisten vaihtoehtojen lomassa nousee monin paikoin
esille myös tummempia ja jopa dystooppisia käsityksiä, jotka koskevat modernisaatiota. Jatkossa käsittelen yhtä keskeistä kritiikin juonnetta, joka kohdistuu tieteellis-teknologisen modernisaation aiheuttamiin estoihin ja niistä kumpuaviin
tunnevammoihin.
4.5

Modernin estoinen todellinen

Modernilla ihmisellä on heikentynyt yhteys tiedostamattomaan kahdesta syystä.
Kuten aikaisemmin on alustavasti osoitettu, ovat yhtäältä uskonnollis-valtiolliset
sensuuritoimet pyrkineet perinteisesti kontrolloimaan libidoenergiaa. Toisenlai-
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seen libidon kastrointiin on johtanut modernisaatiossa korostuneen tieteellisen
rationaliteetin (objektivismin) voittokulku: ”He yrittävät salata jotain ja se johtuu
siitä että he pelkäävät. Jokainen heistä pelkää omaa yksityistä loppuaan, ja se
onkin aiheellinen pelko; he eivät halua elää julkisesti, he haluavat elää salassa;
omituiset tieteelliset lauseet paljastavat heidän ajattelunsa radat.” (SE 72.)
Tässä näkyy kulttuurisen representaation kriisin käsittelyn yhteydessä aikaisemmin esillä ollut modernistinen kielto, joka kohdistuu vanhan polven tieteellisiin lauseisiin perustuvaan järjestelmälliseen ajatteluun. Freudin näkemyksiä
soveltaen kyse on siitä, että uskonnolliset tabut ja tieteellisiin järjestelmiin pesiytynyt tajunnan liikettä jäykistävä rationaalisuus ovat synnyttäneet esitietoisuuden ja
tiedostamattoman välille torjuntamuurin. On huomattava, että Freudin mukaan ratkaiseva ero ei löydy tietoisen egon ja esitietoisen vaan esitietoisen ja tiedostamattoman väliltä: esitietoisen rajalla sensuuri hylkää tiedostamattoman, jossa syntyneet viettimielteet eivät pääse tajunnan ylempiin kerroksiin. (Freud 2005, 132;
147.)
Selvimmin torjunta näkyy seksuaalisen elämän alueella. Niinpä kuvaukset
”[h]e yrittävät salata jotain ja se johtuu siitä että he pelkäävät”, ja jos [tiedostamattoman] energialle ruvetaan asettamaan sulkuja, alleviivaavat vanhan polven tunneja seksielämään liittynyttä pelonsekaista piilottelua, joka on paljastettava: "Minä
vain puhun sen mistä muut ovat hiljaa", toteaa Sen käsikirjoituksen kertoja lakonisesti (SE/kä, 295).
Se-romaani hyökkää modernin ihmisen estoista johtuvan torjunnan kimppuun.
Kun ihminen ei saa yhteyttä tiedostamattomansa libido-energiaan, seurauksena on
estoisuutta. Niinpä inhimillisistä tunteista suurin, eroottinen rakkauskin, joka
aikaisemmin on ollut esillä todellisen tavoittelun potentiaalisena voimavarana, on
modernissa maailmassa jäänyt lähes poikkeuksetta kehittymättä. Useimmiten se
kääntyy modernissa tunneköyhässä ja kylmässä mykkyyden maailmassa vastakohdakseen vihaksi, joka tuhoaa ihmisten välejä: ”Kylmä tieto, rakkauden vahingollisuus.” (SE 102.) Lahtelan paradoksisessa ja ristiriitaisessa rakkauskäsityksessä on
viitteitä Freudin näkemyksestä, jonka mukaan ihmisen sielunelämää hallitsee kahden perusvietin – seksuaalivietin (Eros) ja kuolemanvietin (Thanatos) toisikseen
muuttuminen ja sekoittuminen:
Noiden kahden viettilajin vastakohtaisuuden kuvana voimme pitää rakkauden
ja vihan polariteettia. - - Kliininen observointi osoittaa meille, että viha ei
ainoastaan ole rakkauden odottamattoman säännöllinen seuralainen (ambivalenssi), vaan myös, että viha monenlaisissa olosuhteissa muuttuu rakkaudeksi
ja rakkaus vihaksi. (Freud 1993/1949, 151.)
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Modernin estoisuuden aiheuttajista Se nostaa haitallisimmiksi uskonnolliset rajoittamiset ja tunteiden vähättelyn, joista viimeksi mainittu on voimistunut rationaalia
ajattelua korostaneen modernisaation aikana. Muun muassa näistä syistä rakkaus
on jäänyt pelkäksi mahdollisuudeksi: ”Ihminen ei ole puu eikä ihminen ole lintu;
rakkaudeton maailma – huvittavaa miten rakkaudeton maailma - -” (SE 72).
Modernisaatiota leimannut tieteellinen järjestelmällisyys ja sanataiteen johdonmukaisuus ovat tajunnan kahlitsijoina sukulaisia. Niiden rakenteissa sikiävä tunneköyhyys ja -vammaisuus on estänyt tunne-elämän kehityksen jopa niin, ettei kulttuurisen kauneuden parissa työskentelevä oppinut esteettikään osaa rakastaa edes
omaa vaimoaan, vaan ainoastaan sitatologisia konventioita:
Minä tunnen miehen, joka kai hallitsee koko menneen länsimaisen kulttuurin,
tarkoitan että hän tietää mitä ja minkälaista milloinkin on maalattu, kirjoitettu,
sävelletty, rakennettu ja millaista oli silloin ja silloin, hän rakastaa Mozartia,
Groupieriä ja osaa siteerata Dantea ja Rielkeä. Mutta hän ei osaa rakastaa, hän
on täysin alikehittynyt mitä tulee ihmisten välisiin suhteisiin – korkeintaan
hänellä on jokin teoria ihmisistä sinänsä –, vaimoansa hän on kieltänyt hyväilemästä häntä ja hän pitää naisen sukupuolista halua luonnottomana, tai ei naisen yleensä mutta oman vaimonsa. Hän ei näe enää lähelle. Minulle tuli vastustamaton halu lyödä häntä turpaan kun hän taas rupesi puhumaan Brucknerin sinfonioitten rakenteesta. Jos ei siinä rakenteessa kerran ollut mitään mikä
olisi pakottanut hänet syventymään vaimonsa rakenteeseen – mistä hän sitten
kuvitteli puhuvansa? Nämä samat miehet usein vaativat järjestystä, kaipaavat
muotoa, johdonmukaisuutta32 – he pelkäävät silloin kun se tulee heitä vastaan
yhtä pienenä, ahtaana, väkinäisenä ja avuttomana kuin on heidän elämänsä,
sillä hetkellä kun he esimerkiksi aamulla avaavat silmänsä eikä heidän mieleensä ole ehtinyt tulla vielä ainuttakaan sitaattia tai mielipidettä – tai kun he
yrittävät todistaa vaimolleen että tämän pitäisi olla toisenlainen kuin on. (SE
168–169.)
Tunteiden patoaminen saattaa purkautua paitsi pidäkkeettömällä myös tuhoisalla
tavalla. Lahtelan alter ego kritisoi edellä 1960-luvun seksuaalisen vallankumouksen hengessä rakkaudetonta modernia maailmaa, jossa ”elävä” estynyt esteetikko
kieltää vaimoaan hyväilemästä itseään, ja pitää vaimonsa (naisen) sukupuolista
halua luonnottomana. Erityisesti kiteytys ”ei näe lähelle” on elämänfilosofisten
sitoumusten osalta paljon puhuva. Se, että luonnehdinta koskee oppinutta esteettiä,
antaa aiheen ajatella, että sillä on tarkoitus ilmaista modernin ihmisen vieraantu-

32. Johdonmukaisuuden mainitseminen antaa viitteen siitä, että kyse on samalla myös perinteisen
(realistisen sana)taiteen kritiikistä.
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neisuutena ilmenevää ”rakastumista” symbolisen kielen järjestelmiin (vrt. sitaatit
ja ulkoa opitut mielipiteet). Ne estävät kirjailijan mukaan modernia ihmistä näkemästä itseä lähimpänä olevaa elävän elämän mysteeriä, joka kumpuaa tiedostamattoman libidinaalisesta halutaloudesta.
Esteetti on esimerkki modernista tunteitaan patoavasta, tunnevammaisesta
ihmisestä, joka takertuu modernisaation järjestelmällisiin ja johdonmukaisiin ajatuskonventioihin ja vieraantuu elämästä. Jäykistyneet konventiot olivat materiaalina 1960-luvun vanhalla polvella, kun se rakensi kulttuurisen sensuuririntaman
kieltääkseen eroottisen vapautumisen. Samalla se esti tuhoon tuomittua tunneköyhää modernia kulttuuria vaihtamasta suuntaa33:
On jotenkin kummallista huomata, miten jokin asia herättää pitkästymisen ja
haluttomuuden tunteita silloin kun se kuuluu niihin asioihin joita ei sillä hetkellä saisi ilmaista. Kuka sen kieltää? Järjestelmä, kaiken voittava järjestelmä,
luonnon laittomat lait. - - Tämä on ihmisen järjestelmä ja nyt se on hänen
tuhonsa järjestelmä eikä käsitä miten tällaisesta voi pelastua. (SE 51.)
Fragmentissa on osuvasti kuvattu sensuurin aiheuttamasta torjunnasta tulevat toiminnan estot. Etenkin ilmauksen ”asioihin joita ei sillä hetkellä saisi ilmaista”, voi
katsoa kritikoivan vanhan polven ajattelua – lacanilaisittain tulkiten patriarkalismin fallogosentrismiä ja edustavan sitä kautta isänmurhaa (vrt. Castren 2000, 87–
97). ”Kehitys” on johtanut siihen, että samalla kun inhimillisten tunteiden kirjo on
historian saatossa monipuolistunut ja eriytynyt, on samanaikainen rationaliteetin
ylivalta väheksynyt libidinaalisten tunteiden merkitystä. Tämä näkyy tunne-elämän typistymisenä ja rapautumisena, josta edellä esillä ollut esteetti on esimerkki.
Kun tunteiden ilmaisemiselle ei modernin elämänkieltämisen ilmapiirissä ole ollut
luonnollisia kanavia, on patoutunut emotionaalinen energia purkautunut arvaamattomilla tavoilla. Tätä tarkoittaen edellä esillä olleen kommentin ”rakkaudeton
maailma” jälkeen kertoja viittaa tiedostamattomasta kumpuavaan eroottisen tiedonenergian patoamisen vaaroihin toteamalla, että ”- - jos tiedon energialle ruvetaan
asettamaan sulkuja, se energia patoutuu ja lopulta täytenä kaaoksena repii sulut

33. Loogisten järjestelmien kritiikissä/emotionaalisen kulttuurin edistämisessä on havaittavissa samanlaisia painotuksia kuin aikaisemmin käsitellyssä kirjallisen realismin konventioiden torjunnassa. Yksinäisessä miehessä molemmat tasot tulevat esiin samassa fragmentissa: ”Nämä [nykyihmiset] ovat niin
hengettömiä ja pitkäveteisiä, niin pirun kuolleita ihmisiä, ei tunteita ei mitään, vain seurallinen julkisivu ja nuivat ajatukset. Ja jotain käärmemäistä – vaarallisia nämä nimittäin ovat ja minä heitä mielistelen vielä kun ei heitä mistään saa kiinni: he ovat sillä tavalla tyhmiä ettei heihin pääse käsiksi, ja voitokkaita. - - He ovat niin elottomia ja niin pitkästyttäviä kuin realistinen romaani ja niin tehokkaasti niskan päällä: heitä koko snobijoukko kuuntelee ja ymmärtämättömät ihmiset perässä. (YM 306; vrt. Breton 1996, 87–88.)
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kaikkialta; tämä yhteiskunta pillastuu; henkiset keskukset työskentelevät korkeapaineen alaisina. (SE 72.)
Pahimmassa tapauksessa tunteiden patoamisesta johtuva purkautuminen
tapahtuu silmittömänä väkivaltana. Tässä mielessä on Sen ensimmäisessä luvussa
(s. 5–9) oleva makaaberin murhan kuvaus ääriesimerkki siitä, millaisiin seuraamuksiin estoja aiheuttavan modernin kulttuurin piiloteltu patologia voi johtaa. Kirjallisesti murhan kuvaus on yksi osoitus siitä, miten Lahtela katkelmallisen tyylin
fragmentaarisin keinoin pudottelee vähin erin lukijan eteen asioita ja tuottaa perinteisen proosan enemmän ja vähemmän suorista osoitteluista poiketen moniulotteisia merkityksiä. Se-romaani alkaa ensilukemalla irralliselta vaikuttavalla liikemies
M:n elämän kuvauksella. Lähemmässä tarkastelussa se osoittautuu kuitenkin laajaksi prologimaiseksi fragmentiksi, jossa muutenkin teoksessa keskeinen modernisaatio-kritiikki on kiteytyneessä muodossa.
Luku alkaa kuvauksella, jossa liikemies M. ajaa saksalaisessa maisemassa
kunnes havahtuu tienposkesta toinen toisensa jälkeen löytyviin naisen jalkoihin,
käsiin ja päähän. Vähän matkan päässä olevat poliisit kertovat jäsenten kuuluvan
uhrille, joka on silvottu kuuteen osaan. Kuvauksessa käytetty tyyli tuo tietyiltä
osin mieleen kafkamaisen eleettömyyden. Kyse on ennen muuta modernismille
ominaisista toteamisen keinoista, joilla makaaberitkin tapahtumat jätetään lukijan
arvioitaviksi. Franz Kafkaan viitatessani en intertekstuaalisesti tarkoita, että Sen
ensimmäinen luku palautuisi varsinaisesti johonkin Kafkan teokseen, vaan kyse on
yleisemmästä tyylillisestä analogisuudesta. Tässä viittaan Pekka Tammen näkemykseen, jonka mukaan joissakin tapauksissa voidaan puhua tyylillisestä subtekstistä ilman että tarkasti viitataan mihinkään yksittäiseen subtekstiin: ”Tällöin on
itse lainattu tyylikeino niin vahvasti yksilöllinen, että sen välityksellä aktivoituu
myös yksittäinen teksti.” (Tammi 1991, 82.)
Sen ensimmäisessä luvussa Lahtelan modernistisen individuaation tuottama
toteava tyyli tuo makaaberien tapahtumien kuvauksessa mieleen Kafkalta vaikkapa Oikeusjutun (2002), jossa Josef K:n toivotonta tilannetta korostaa hänen epätoivoisen kujanjuoksunsa lakoninen kuvaus34. Josef K:n kohtalo saa lukijan helposti vaatimaan kirjailijalta ’lisäselvityksiä’, joilla vaikeuksissa olevan asemaa
voitaisiin valaista. Mutta kun mitään sen suuntaista ei ilmaannu – kyseessähän on
teoksen tehokeino, eläytyy lukija päähenkilöön ja alkaa parhaassa tapauksessa
pohtia hänen kujanjuoksunsa aiheuttaneita tekijöitä. Lahtelan taas voi Sen ensimmäisessä luvussa katsoa analogisesti edustavan Kafkan vähäeleistä tyyliä siinä,
34. Myös Kirsti Castren (2000, 177–179) käyttää tutkimuksessaan yhtenä intertekstuaalisena ulottuvuutena Lahtelan suhdetta Kafkaan ja erityisesti Muodonmuutos -teokseen.
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että hän ei alleviivaten kauhistele hirveää murhaa, vaan kuvaa nuoren naisen karmean kohtalon muutamalla toteavalla lauseella. Vaikka vähäeleinen tyyli saattaa
ensilukemalla esineellistää lukijan tajuntaa, haastaa se parhaassa tapauksessa analysoimaan tekstiä uudelleen, jolloin myös murhan yhteiskunnalliset taustat nousevat esiin:
Totisen näköinen pienikokoinen poliisimies keräsi kädet, jalat ja pään M:n
autosta ja kantoi ne huovalla peitetyn möhkäleen luokse, M:lle kerrottiin että
hänen löytämänsä jäsenet ja pää kuuluivat tähän ruumiiseen - - M. näki tienvarressa käsilaukun ja sen sisältä hän löysi naisen valkoiset pitsitetyt kesäalushousut ja rintaliivit - - Murhaaja ilmoitti kuulusteluissa että hän oli juuri ollut
harjoittamassa murhatun kanssa sukupuoliyhdyntää kun hänet äkkiä oli vallannut hirvittävän voimakas inho ja sen jälkeen hän oli ollut kuin transsitilassa, kuristanut naisen ja sitten silponut ruumiin. (SE 5–6.)
Toteava tyyli saattaa herättää lukijassa kysymyksen, miksi makaaberit asiat on esitetty niin lakonisesti? Eräs tulkinta on, ettei tarkoitus olekaan korostaa kuvauksen
kohteena olevan murhan makaaberiutta, vaan sen taustalla olevia rakenteellisia
tekijöitä, joista modernissa maailmassa ja ihmisessä lisääntyvä silmitön väkivalta
kumpuaa. Ensisijaisena väkivallan syynä on modernin kulttuurin synnyttämät
estot, joista kumpuavan tunnevammaisuuden aiheuttamaa makaaberia murhaa
lakoninen kuvaus paradoksisesti korostaa.
Sen ensimmäinen luku jättää lukijan mieleen hiertämään ulkoista referenttiä
koskevan kysymyksen siitä, millainen maailma muokkaa ihmisistä sekaisten tunteiden temmellyskentän niin, että jotkut heistä ajautuvat silmittömien murhien kaltaisiin tekoihin. Tältäkin osin kritiikki kohdistuu modernisaatioon, jonka paineissa
rikki menneen ihmisen tunneliikkeitä kuvastaa luvun päätapahtuman irrationaali
kulku: suurin rakkaudenteko on kääntynyt hetkessä vihansekaisen inhon purkaukseksi, silmittömäksi murhaksi (vrt. Castrenin, 2000, 46–48, ulkoisen referentin
kieltävä psykologisoiva tulkinta).
Sen ensimmäisessä luvussa kuvattu makaaberi murha panee lukijan etsimään
selityksiä tapahtuneelle. Eräänä mahdollisuutena nousee esiin tasapainoisen
tunne-elämän merkitys. Kun tunteiden kehitys on modernilla ihmisellä jäänyt murhaajan lailla vaillinaiseksi, on ihminen tiedostamattomasta joka tapauksessa nousevien halujen ja virikkeiden kohtauspaikkana kasvunalusta psykopatian rikkaruohoille. Sen ensimmäisen luvun sanoma on kiteyttävissä siten, että modernisaatio on aiheuttanut ihmisen emotionaalisissa horisonteissa vääristymiä, joiden
aikaansaaman väkivaltaisten raivon seurauksia kuvastaa murhatun naisen silvottu
ruumis.
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Modernisaation kielteisiin vaikutuksiin Sen ensimmäisessä luvussa viittaavat
myös kertojan katkelmallisella tyylillä esille tuomat kuvaukset aiemmin kohtaamistaan väkivaltaisuuksista. Naisen silpomismurha palauttaa kertojan mieleen
modernisaatiolle leimallisen tunnevammaisen psykopatian esimerkkinä Espanjan
diktaattori Francisco Francon kuristuttamat miehet. (SE 6.) Toisena epätasapainoisen tunne-elämän esimerkkinä kertojan mieleen nousee rakkauteen kykenemätön
tohtori J., joka "ei sietänyt sitä että hänen vaimonsa riisuutui hänen nähtensä" (mt.,
vrt. estoinen esteetti, SE 168). Kolmas esimerkki on murhatapauksen tienpäällä
kokeneen liikemies M:n pieni, vielä tunne-elämässään keskenkasvuinen poika,
joka "oli repinyt kärpäseltä siivet ja jalat ja sen jälkeen keittiöveitsellä mestannut
kärpäsen tai ompelulangalla kuristanut sen." (SE 7.)
Sen kertojan kuvauksesta ilmenee, että liikemies M. on selittänyt pojalleen
moraalin perusteita pyrkiessään herättämään tässä empatiaa. M. on kertonut, ettei
kärpäsellä ole omaatuntoa, joka sanoisi hänelle mikä on oikein ja mikä väärin.
Lisäksi kärpänen on edesvastuuton luontokappale, jonka voi basilleja levittävänä
tappaa. Mutta kärpästä ei voi rangaista ja "se mitä poika oli kärpäselle tehnyt oli
joka tapauksessa enemmän kiduttamista, sieluttoman eläimen rääkkäämistä kuin
rankaisemista." (SE 7.)
Luvun kaikkitietävässä kertojassa ei herätä kunnioitusta liikemies M:n
moraali, jonka hän näyttää saaneen selville lehdistä. Montaasipainotteisena modernistisena avantgardeteoksena tulkitsemani Sen harvoista kollaasimaisista piirteistä
– eli suorista vieraiden tekstien lainoista (esim. Rummukainen 1999, 34–36) –
tulee ensimmäisessä luvussa esille viittaus murhajutun lehtiotsikointiin: ”Langeden peto – Syyttäjä vaatii elinkautista” (SE 8). Tämä antaa aiheen ajatella, että
murhajutun ympärillä pyörivän luvun kertojan kaikkitietävä kuvauskin perustuu
kohujutusta tehtyihin lehtijuttuihin (vrt. esim. Makkonen 1991; Tammi 1991) ja
niiden kertojassa herättämiin omiin muistumiin ja henkilöhistoriallisiin assosiaatioihin. Joka tapauksessa kertoja tietää M:n elämäntavan, jota sotkee muun muassa
rakastajattaren pitäminen:
Oman huomattavan sisältörikkaan nelikymmenvuotisen menneisyytensä harjalta M. näitä asioita puhui osaksi itse niitä ajateltuaan, osaksi yrittäen sopeutua kuusivuotiaan sielunelämään, osaksi ja suureksi osaksi itse varsinaisesti
tietämättä mitä puhui; tuotti helpotusta esittää nämä asiat peräkkäin ja monin
tavoin tuettuina35 innokkaasti ja janoisesti kuuntelevalle lapselle - -. (SE 7.)
Tässä M:n suuhun laitettu kommentti ”suureksi osaksi tietämättä mitä puhui”
kuvastaa lahtelalaisen estetiikan tiedostamattomaan tukeutumista. Toisin sanoen
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modernin ihmisen tajuntaa hallitsevat – kontrollista ja sensuurista huolimatta – tiedostamattoman kontrolloimattomat prosessoinnit. Tiedostamaton voisi olla myös
yksilön moraalin perusta, omatunto, jos se tunteiden tasapainoisen kehityksen
tuloksena toimisi; siinä tapauksessa se ”päivystäisi” tajunnan alakerran aulassa
yötä päivää. Sen minä antaa ymmärtää, että kyseinen taso puuttuu tunnevammaiselta liikemies M:ltä ja että hän on lapselleenkin kertomiensa moraalisten opetusten muodoissa vain toistanut ulkoa oppimansa läksyn. Sen kertoja luo vaikutelman, ettei liikemies M. ole lastaan opettaessaan sisimmässään oikeasti empaattinen. Syynä on, ettei liikemies ole missään vaiheessa selvittänyt oman tunne-elämänsä estoja, vaikka ne ovat näkyneet ongelmina hänen ihmissuhteissaan.
Niinpä, vaikka liikemies M. järkyttyy makaaberin murhan jälkitilanteen kokemisesta niin, ettei pysty kahteen viikkoon sukupuoliseen kanssakäymiseen, ei järkyttävä murha ole liikemiehen impotenssin perimmäinen aiheuttaja. Katkelmallisen tyylin harkitun terävillä leikkauksilla Lahtela osoittaa M:n lamaannuksen
todellisen aiheuttajan – länsimaisen kaksinaismoralistisen elämäntavan romahduksen. Romahdukselle raa’an murhan jälkien todistajaksi joutuminen on vain viimeinen pisara. Murhatapaus suisti liikemiehen kaksinaismoralistisen vaimo-rakastajatar -elämän raiteiltaan niin, että murhan sinänsä aito paheksunta pakotti henkilökohtaisella tasolla kohdistamaan silmät myös oman elämän ongelmille. Ja tästä
ongelmien kohtaamisesta tullut ahdistus sitten aiheutti impotenssin. Raa’an murhan aiheuttajana ollut tunteettomuus saa liikemiehen pohtimaan omaa elämäntapaansa, joka myös on perustunut toisia ihmisiä (vaimoa ja rakastajatarta) esineellistävään hyväksikäyttämiseen eli viime kädessä henkiseen väkivaltaan.
Liikemiehen ihmissuhteiden tunteettomuutta kuvastaa, että kovan paikan tullen hän pelkää rakastajattarensa kohtaamista siinä määrin, että välttelee tätä kylmästi. Vaimolta – joka sentään viimeisenä oljenkortena kelpaa – liikemies "taas
pikemminkin etsi ikään kuin turvaa, siellä oli yhteiskunnan ja uskonnon mahtava
pyhitys - -." (SE 6–7.) Tässä kertojalla on ironisia sävyjä. Ne korostuvat etenkin
ilmaisussa ”yhteiskunnan ja uskonnon mahtava pyhitys” tavalla, joka viittaa
1960-luvun seksuaaliselle vallankumoukselle ominaiseen patriarkaalisen vallan
kritiikkiin. Tämän lähinnä Lahtelan omaa ääntä edustavan Sen kertojaminän, alter
egon kriittisen kuvauksen eettistä sisältöä on tulkinnut Kirsti Castren siten, että
taustalla oleva symbolisen järjestyksen kritiikki tulee näkyviin:
35. Ilmaisu ”esittää nämä asiat peräkkäin ja monin tavoin tuettuina” on tulkittavissa metafiktiiviseksi
vinkiksi lukijalle. Siinä kiteytyvät Lahtelan katkelmallisen autobiografian perusperiaatteet, joiden
mukaisesti kirjailija on laittanut erilaisia elämäntapahtumia teksteissään peräkkäin siten, että niiden
mieleen tuomilla assosiaatioilla saadaan representoituja asioita monipuolisesti ”tuettua”.
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Rakastajatar alkaakin symboloida M:lle pimeitä viettiyllykkeitä, moraalista
kaaosta jne. Niinpä hän päätyy hakemaan epätoivoisesti lohtua vaimostaan,
jonka freudilais-lacanilaisittain tulkittuna voi ymmärtää edustavan M:lle turvallista, paternaalista Isän Nimen Lakia, parantavaa eheyttä, itseyttä ja kaikkinaista kulttuurin symbolista järjestystä. (Castren 2000, 47; kurs. KC.)
Murhakuvaukseen rinnastuen Se-romaanissa tulee myöhemmin esille henkinen
väkivalta, pettäminen, joka aiheuttamansa henkisen liikkumattomuuden osalta vertautuu sekä murhajutun kertojana olevan liikemies M:n vaimonsa pettämiseen että
raa’an murhan aiheuttamaan absoluuttiseen liikkumattomuuden tilaan: henkinen ja
fyysinen väkivalta ovat yhtä tuhoisia, sillä samoin kuin puukonisku sydämeen
aiheuttaa lopullisen fyysisen liikkumattomuuden tilan, kuoleman, aiheuttaa pettämisen puukonisku sieluun estoisuutena ilmenevää henkistä liikkumattomuutta,
joka emotionaalisena tyhjyyden tunteena tai masentumisena voi pahimmassa tapauksessa olla vakavaa sielullista kuolemista:
Petetty nainen, jossa asuu tyhjyys. Minua järkyttää nähdä se, ja vielä vaikeampaa on käsittää itsensä tuon liikkumattomuuden aiheuttajaksi, pelkästään siitä
ilosta että se liikkuisi – mutta jos niin kävisikin, sitten ehtisin taas keskittyä
siihen mistä minä kaipaan tai karkaan, ja niin olisin vuorostani minä äkkiä
liikkumaton. Nyt on kaksi petettyä sitä paitsi. Robert on toinen. (SE 180.)
Eri syistä tunteettomaksi käpristynyt moderni ihminen on esimerkiksi ahdistuneena henkisesti liikkumaton, neuvoton. Se-romaanissa tiedostamaton on luovan
reagointikyvyn lähde, josta kumpuavan emotionaalisen energian estäminen johtaa
ahdistukseen, jota puolestaan usein paisuttavat suhteettomasti pelot. Ahdistavien
pelkojen lamaannuttava vaikutus rajoittaa inhimillistä toimintaa eräänlaisena henkisenä liikkumattomuutena jopa siinä määrin, että niiden vallassa oleva moderni
ihminen voi myös olla julma muun muassa edellä esillä olleilla tavoilla. Toisaalta
elämään kuuluvat hallitut pelot, joiden avulla voi reagoida erilaisiin tilanteisiin:
”Ilman pelkoa ei ole vihaa. Pelko muuttaa vastenmielisyyden vihaksi. Ilman pelkoa on vain ylenkatsetta tai muuta vastaavaa.” (SE 120.) Toistuvasti minä julistaa
ongelmalliseksi sen, että ihmiskunta on pelännyt tiedostamattomansa arkaaista
puolta ja pyrkinyt siksi kulttuurisin keinoin kontrolloimaan sieltä kumpuavaa tärkeää elämäntietoa.
Tähänastisissa tarkasteluissa on Lahtelan estetiikasta paljastunut kaksi tärkeää
juonnetta. Yhtäältä modernistinen kielto kohdistuu tietoisen minän tuottamaan
symboliseen kieleen ja sen varaan rakentuviin ajatusmuotoihin. Kirjailija ehdottaa
symbolisen kielen kiellosta syntyvän problematiikan ratkaisuksi sitä, että kulttuuri
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rakentuisi hänen ihanteenaan olevan, tiedostamattomasta kumpuavaan todellisen
prosessointiin, jota mielikuvakielen merkilliset sanat ilmentävät. Monessa suhteessa samansuuntainen on se kuva todellisesta, joka Lahtelan tuotannossa ja erityisesti Se-romaanissa syntyy niistä näkemyksistä, jotka kirjailija on tuottanut
Friedrich Nietzschen elämänfilosofian käsitysten sovelluksina.
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5

Lahtela ja Nietzsche

Friedrich Nietzsche oli Sigmund Freudin ohella niitä elämänfilosofisia ajattelijoita, joiden opit vaikuttivat 1960-luvun ilmapiiriin. Se-romaanissa elämänfilosofinen eetos näkyy karkeasti jaotellen siten, että 1960-luvun muotikontekstiin freudilaisuuteen liittyvät käsitykset muodostavat helpommin havaittavan pintarakenteen,
kun taas nietzscheläisistä käsityksistä koostuu tärkeä pohjavire. Viimeksi mainittujen merkittävyyttä teoksessa lisää kuitenkin se, että havaintojeni mukaan Nietzsche on esikuvista ainoa, jota Lahtela ei kritisoi. Intertekstuaalisia viittauksia
Nietzscheen tai hänen teksteihinsä Lahtelalla on läpi tuotannon. Niille on tyypillistä tietynlainen irrallisuus, eräänlainen logiikan puuttumisen logiikka, minkä olen
tulkinnut Lahtelan yhdeksi keinoksi kuvata Nietzschen elämänfilosofialle ominaista ihmisen irrationaalia viettipuolta.
Esimerkkeinä viittauksia leimaavasta ”logiikasta” voi mainita Se-romaanin
irrallisen kommentin ”Nietzsche sanoi, että lapset tulevat enemmän isovanhempiinsa kuin vanhempiinsa” (SE 254). Ihmissarjan Katso ihmistä -pamfletin (1972)
nimi taas viittaa Nietzschen Ecce homo -teokseen (1888), joka mainitaan pari kertaa myös Se-romaanin ihmisyyden mysteeriä käsittelevissä kuvauksissa (SE 275–
276). Lahtelan tuotannon eräänlaisena nietzscheläisen ohjelmallisuuden avauksena
voi pitää automaattikirjoituksella tuotettua Sen käsikirjoituksen hapuilevaa moraliteettia, jossa todetaan Nietzschen valvottaneen kertojaa
kun hitlerin saksan johtajat hirtettiin hän nieleskeli pyhästä liikutuksesta
eurooppaa häväistiin siihen liittyi perverssiä nautintoa siihen että eurooppaa
häväistiin mitä te mutisette tällainen oli hänen mie
lentilansa minkä sille voi kun näki kuusi avovaunullista naisen hiuksia hän jälleen
nieleskeli pyhä tuli syttyi hänen silmiinsä sammui
iiiiiii-iiii
voi vittu
de profundis - - (SE/kä, 42–43)
Lopussa olevat psalmin 130. ensimmäiset de profundis -sanat ovat paitsi Oscar
Wilden vankilassa kirjoittaman kirjan nimi myös alkuosa tunnetusta uskonnollisesta lausumasta: De profundis clamavi ad te (”syvyyksistä minä huudan”). Käsikirjoituksen fragmentissa oleva ”syvyyksistä [minä huudan]” -vetoomus muodostaa asenteellisen jatkumon lopputuotantoa edustavan Sirkus-romaanin credomaisen kysymyksen kanssa: ”Onko niin kuin Nietzsche on sanonut, että tulee aika, jol-
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loin kaikki huutavat, eikä kukaan kuuntele?” (S 205.) Kysyvän puhuttelun vastauksen tietävä sävy on paljastava sen suhteen, että Nietzsche on ollut Lahtelalle
esikuva.
Myötämielinen suhtautuminen Nietzscheen tulee näkyviin siinäkin, että Lahtela lukeutuu Marko Tapion ohella niihin harvoihin kirjailijoihin, joiden
1960-luvun teoksissa on ylipäänsä viittauksia silloin jo epämuodikkaan Nietzschen kirjoituksiin (vrt. Kuhna 2004, 138). Se, että nimeltä mainitsemiset ja intertekstuaaliset viittaukset ovat suhteellisen harvalukuisia – sama koskee toista keskeistä elämänfilosofista oppi-isää Freudia ja esikuvia kaikkinensa – johtuu Lahtelan omaperäisestä individuaatiosta: originelli kirjailija ei juurikaan mainitse sitoumustensa muotoutumiseen vaikuttaneiden ajattelijoiden nimiä.
Lahtelan fiktiivisessä tuotannossa Nietzscheen viitataan nimellä ainoastaan
romaaneissa Se- ja Sirkus36 (1978). Jälkimmäinen on postuumin Hallitsijan (1980)
ohella Lahtelan teoksista hengeltään nietzscheläisin. Se-romaania on – kuten
todettu – pidetty 1960-luvun ilmapiirin mukaisesti ennen kaikkea freudilaisena
teoksena (esim. Tarkka 1968; Castren 1984; 2000), mutta toisaalta Max Rand nosti
arvostelussaan esiin Nietzschen filosofialle ominaiseen nihilismiin viittaavia juonteita: ”Se on kollaasi merkityksellisistä ja merkityksettömistä tapahtumista, vaikutelmista, tuntemuksista, ja satunnaisista päiväkirjamerkinnöistä, joiden kautta Lahtela itse on päätynyt lähes täydelliseen arvonihilismiin.” (Rand 1967.) Rand vertaa
Lahtelaa ajankohdan muihin kyynis-nihilistisen estetismin taitajiin, kuten Jacques
Kerouaciin, William S. Burroughsiin, Allen Ginsbergiin ja Jan Cremeriin (mt.).
Kaiken kaikkiaan Lahtelan tekstien nietzscheläisiä sitoumuksia on arvioitu
vähän. Randin lisäksi niihin on viitannut Karkama, jonka mukaan Lahtelan alkutuotannosta (Jumala pullossa 1964 ja Se 1966) ”on löydettävissä jokseenkin kaikki
ne piirteet jotka olivat luonteenomaisia vuosikymmenen radikalismille.” (Karkama
1994, 266.) Lisäksi Karkama toteaa, että teoksissa kielletään modernistisesta
näkökulmasta menneisyys ja tulevaisuus historiallisina näkökulmina (mt., 266–
271) – käsillä olevan pääluvun loppupuolella osoitan Lahtelan ajallisessa näkökul36. Lahtelan tuotannosta Sirkus on poikkeava teos, sillä siinä on runsaasti intertekstuaalisia viittauksia
eri ajattelijoihin. Nietzschen lisäksi on mainittu monia merkkihenkilöitä, kuten Pablo Picasso, Friedrich
Hegel, Sigmund Freud, Herman Hesse, Konrad Lorenz, markiisi de Sade jne. Nämä henkilöt eivät kuitenkaan edusta itseään, eli Lahtela ei ole pyrkinyt tekemään heistä historiallisten henkilöiden kaltaisia.
Sen sijaan hän on sepittänyt paradigmaattisten hahmojen elämänvaiheista fiktiivisiä kuvauksia ja käyttänyt niitä oman individuaationsa välillisinä ilmaisijoina siten, että hahmojen yhteydessä kirjailijan
alter ego kommentoi esimerkiksi todellisuuden perimmäistä luonnetta koskevia käsityksiä. Niinpä
luonnontieteen suosimisensa yhteydessä kirjailija hakee tukea luomaltaan ”Lorenzilta” (S 47; 164), ja
aristoteelisen dialektiikan kritiikissään hän tekee naurettavaksi ”Hegelinsä” ajattelun (S 82) jne. Tällä
tavoin Lahtela on representoinut tunnetuista henkilöistä omien käsitystensä ja sitoumustensa näköisiä/
vastaisia hahmoja.
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massa olevan analogisia piirteitä Nietzschen ylihistorialliseen ajatteluun.
1970-luvun tuotannosta Karkama (mt., 272) mainitsee Vihaa nyt – rakasta myöhemmin (1968) -mietekirjan, jonka ”teesit” eivät käsittele ideologisia arvokysymyksiä, vaan tuovat eräänlaisina synteesittöminä antiteeseinä intertekstuaalisesti
mieleen Raamatun ja Nietzschen Zarathustran julistukset. Nähdäkseni eräs selitys
siihen, että nietzscheläiset sitoumukset on Lahtelan tekstien arvioissa usein sivuutettu, on varmaankin se, että niitä on vaikea erottaa freudilaisista sitoumuksista.
Yksi nietzscheläisten sitoumusten erottelemista selkeyttävä näkökulma koskee
moraalikäsityksiä, joita käsittelen seuraavaksi.
5.1

Perinteisen moraalin kielto

Se-romaanin elämänfilosofisten sitoumusten erottelemista vaikeuttaa Nietzschen
ja Freudin elämänfilosofioiden samankaltaisuus. Molempien perustana on käsitys,
jonka mukaan tiedostamattoman eroottiset vietit ohjaavat ihmisen toimintaa (Kunnas 1981, 60–62). Yhteinen välittävä tekijä Nietzschen ja Freudin elämänfilosofioissa on tämän tutkimuksen keskiössä oleva kieliopillinen ilmaus se, jota Nietzsche käytti Freudin (1993/1923, 134) mukaan ”kaikesta, mikä ihmisissä on persoonatonta ja niin sanotusti luonnon välttämättömyyttä.” Historiallisesti kyse oli siitä,
että Freud vei psykoanalyysillään loppuun Nietzschen filosofian aloittaman tiedostamattomaan tukeutumisen, jonka myötä modernia kehitystä 1700–1800-luvuilla
vallinnut cartesiolaisen eheän tietoisen subjektin idea kumottiin (ks. Saariluoma
1989, 235). Se-romaanin elämänfilosofisten sitoumusten suhteen voi eräänlaisena
välittävänä ja esikuvallisena tekstinä mainita Henry Millerin Sexuksen, joka on
avoimessa tunnustuksellisuudessaan ja sensuroivan kulttuurin vastaisessa sodassaan ammentanut sekä Freudin psykoanalyysistä että Nietzschen filosofian perinteisen moraalin kritiikistä (ks. Miller 2006/1949, 59–60, 63–80, 136). Sexuksessa
on useita Sen sanoman elementtejä:
Ei Marcelle eikä Mona ollut koskaan ollut aikaisemmin ollut burleskissa; he
olivat silmä sirkeänä alusta loppuun. Koomikot miellyttivät heitä; sen lajin
saastaan hei eivät olleet osanneet varautua. Burleskin koomikot raatavat kuin
heinämiehet. He tarvitsevat vain pussipolviset housut, pissipotan, puhelimen
tai hattutelineen ja niistä he luovat illuusion maailman jossa Tiedostamaton
hallitsee ylinnä. Jokaisessa burleskin koomikossa, jos hänestä on mihinkään,
on jotakin sankarimaista. Jokaisessa näytöksessä hän lyö kuoliaaksi sensorin
joka seisoo kuin haamu alitajuisen minän kynnyksellä. Hän ei ainoastaan surmaa tätä elävältä meidän puolestamme, vaan hän myös virtsaa tämän päälle ja
kurittaa lihaa. (Miller 2006/1949, 215–216.)
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Freudilaisten ja nietzscheläisten sitoumusten erottelemista helpottava havainto
on, että Lahtelan teoksissa suhtaudutaan Nietzscheen suopeammin kuin muihin
auktoriteetteihin ja esikuviin. Yksi selitys tälle on, että Nietzschen elämänfilosofiassa on voimakasta perinteisen kristillisen moraalin kritiikki, mihin Lahtelan sukupolvikapina pitkälle perustui hänen etsiessään ratkaisuja 1960-luvun representaation kriisiin. Kun Nietzschellä perinteisen kristillisen moraalin kritiikki korostuu
erityisesti vuonna 1895 julkaistun Antikristus -teoksen poleemisissa julistuksissa,
muodostaa se Lahtelan tuotannossa katkelmallisemman jatkumon, joka alkaa
Jumala pullossa -esikoisessa ja jatkuu 1970-luvun lopun viimeisimpiin kirjoituksiin (esim. Lahtela 1979). Nietzschen esittämän kritiikin keskeisenä kohteena on
kristillisen Jumalan henkisyys ja siitä johtuva elämän kieltäminen:
Kristillinen jumalakäsite – jumala sairaana jumalana, jumala hämähäkkinä,
jumala henkenä – on turmeltuneimpia jumalakäsitteitä mitä maan päällä on
saavutettu; se muodostaa miltei jumalakäsitteen alenevan kehityksen alhaisimman tason. Jumala on rappeutunut elämän vastaväitteeksi, sen sijaan että
hänen tulisi olla sen selitys ja iankaikkinen myöntäminen! Jumalassa julistettu
vihollisuus elämää, luontoa, elämäntahtoa vastaan! (Nietzsche 2002/1908,
24.)
Lahtelalla luterilaisuuden kritiikki on 1960-lukulaisen ilmapiirin mukaisesti voimakasta esimerkiksi Sen (12.) luvussa. Siinä missä Nietzsche torjuu tuonpuoleiseen kurkottavan kristinopin todenvastaavuuden – ”[k]ristillisellä moraalilla ja
kristinuskolla ei ole yhtään kosketuskohtaa todellisuuden kanssa” (Nietzsche
1991/190837, 20), esittää Sen minä analogisen väitteen, jonka mukaan kristinuskon
perustana on todellisuutta vastaamaton ”kolmikulmainen ympyrä” -oppi. Sillä voidaan perustella mitä vain niin, että uskontunnustajalla on ääretön sananvapaudellinen valta maallisen ja taivaallisen välillä:
Kun hänelle puhuu maallisella kielellä hän vastaa taivaallisella ja kun hän
tekee maallisia tekoja hän pyrkii antamaan sen kuvan kuin taivas toimisi
hänen kauttaan. Juuri tämän sekavuuden takia kaikissa uskovaisissa on jotain
omalaatuisen kieroa, heihin ei koskaan voi oikein luottaa. Otettava selvää johtuuko tämä siitä että kristinusko ytimeltään on kolmikulmainen ympyrä. - (SE 65.)
Teoksen (12.) luvun päähenkilö on Martta-niminen äiti, joka on kasvattanut kapinoivan poikansa kristillisten oppien mukaan. Pojan kapina uskonnollisia tabuja
37. Käytössäni on Antikristuksen suomennos (1991), joka perustuu täydennettyyn näköispainokseen
vuonna 1908 ilmestyneestä alkuperäisteoksesta.
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vastaan johtaa siihen, että hän törmää kirkon ylläpitämiin elämää kieltäviin säädöksiin ja tapoihin. Luvun kertojana on aikaisemmin ollut esillä ”realistista”
romaania suunnitteleva kirjailija, joka pyrkii kristinuskon vastaisen sotansa välityksellä saamaan perinteisen moraalin lakien pauloissa elävän Martan ”esiin
sumupilvestään.” (SE 66.):
Millä perusteella lepäävät lait, missä on lakien alitajunta, miksi on asioita
joista ei saa puhua julkisesti ja miksi niistä joista saa puhua saa puhua? En voi
odottaa vastattavan muuten kuin että tiettyjen tapahtumien kuvaaminen loukkaa säädyllisyyttä, hyviä tapoja ja uskonnollisia tunteita. Nämä tapahtumat
tapahtuvat ja toistuvat mutta niistä ei saa puhua. Niistä puhuminen ruokkii
likaisia mielikuvia ja mitkä mielikuvat ovat likaisia mielikuvia siitä päättää –
siitä päätän minä, sanoo Martta. Sillä minun kauttani puhuu … hyve ja
Jumala. Tästä ei päästä pitemmälle koska Jumala on näkymätön mutta kaikkialla vaikuttava voima, ja on ajanhukkaa ja mieletöntä yrittää todistaa Martalle että Jumalaa ei ole, sillä Jumalan olemassaolon yksi määre on juuri se
ettei hän ole olemassa siinä mielessä kuin ihminen olemassaolemisen ymmärtää. Tässä kiistassa on moni viisas aivo sekaantunut. Martalla on aina hihassaan valttien valtti, todellinen ässien ässä, kolmikulmainen ympyrä, jota katsellessaan useimmat joutuvat auttamattoman kummastuksen, kunnioituksen ja
sekaannuksen valtaan. (SE 65–66.)
Perinteisen moraalin kritiikissä kiinnittää huomiota, että se perustuu elämänfilosofeja – ja ennen muita Nietzscheä – muistuttaen kristillisten käsitteiden käyttöön,
mikä on eri näkökulmista ollut ominaista suomalaiselle kirjallisuudelle laajemminkin. Kristillisten ilmausten käyttäminen voi olla merkki perinteiseen moraaliin
tukeutumisesta, tai sen nietzscheläisestä kritiikistä (ks. Karkama 1994, 204). Lahtela on kuitenkin 1960-lukulaisena poikkeus todellisen moraalin etsinnässään,
jossa hän käyttää kristillisiä käsitteitä nietzscheläisen kriittisesti: ”Pojasta täytyy
tehdä syntisistä syntisin että kristinopin kolme salattua liikuttajaa, nöyryys, rakkaus, ja julmuus pääsevät kukoistamaan.” (SE 61.) Perinteistä moraalia kritisoiva
Sen minä voisi etsimänsä uuden moraalin suunnasta pukahtaa Nietzschen omaelämäkerrallisen Ecce homon kertojan lailla: ”Olen filosofi Dionysoksen opetuslapsi,
mieluummin olisi satyyri kuin pyhimys.” (Nietzsche 2002/1908, 16.)
Kyse on siitä, että vaikka nietzscheläinen elämänfilosofia oli erityisesti kieltä
koskevien käsitysten osalta ollut merkittävä innoittaja 1950-luvun modernistisessa
murroksessa (Hökkä 1999, 72), löytyy 1960-luvulla perinteistä moraalia kritisoineiden teoksista nietzscheläisyyteen viittauksia enää harvoista – Lahtelan lisäksi
toinen merkittävä poikkeus on Marko Tapion Arktinen hysteria (Kuhna 2004).
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Kuten edellä esillä olevasta Sen sitaatista voi lukea, ovat perinteistä moraalia
koskevan kritiikin kohteina vanhentuneiksi koetut kristilliset arvot. Lahtelan kritiikki muistuttaa hengeltään Nietzscheä, jonka mukaan kristillinen moraali on elämänkieltämisellään heikentänyt ihmistä niin, että hän on vain poikkeusyksilöiden
kautta saavuttanut vaistojaan seuraavan korkeampiarvoisen yli-ihmistyypin henkisen tason (Nietzsche 1991/1908, 8–9):
Ei tule koristella ja kaunistella kristinoppia: se on käynyt sotaa henkeen ja
veriin tätä korkeampaa ihmistyyppiä vastaan, se on kironnut tämän tyypin
kaikki perusvaistot, se on näistä vaistoista siivilöinyt esiin pahan olemuksen,
pahan olennon: voimakkaan ihmisen tyypillisesti hyljättävänä, ”hylkiönä”.
Kristinoppi on asettunut kaiken heikon, matalan, epäonnistuneen puolelle, se
on tehnyt vihamielisyyden voimakkaan elämän itsesäilytysvaistoa vastaan
ihanteeksi; se on turmellut myös henkisesti voimakkaimpien luonteiden järjen
opettamalla, että henkisyyden korkeimmat arvot ovat käsitettävät syntisiksi,
harhauttaviksi, kiusauksiksi. (Nietzsche 1991/1908, 24.)
Sen käsittelyssä olevassa (12.) luvussa kertoja hyökkää kristillisen moraalin luonnonvastaisuuden kimppuun provokatorisen makaabereilla ilmaisuilla, jotka provokatorisen suoruuden osalta muistuttavat nietzscheläisiä äänenpainoja siitäkin huolimatta, että seksuaalisten tabujen kaatamisessa käytetyt ilmaisut ovat 1960-lukulaisia:
Muistelmien eroottiseen partnerikaartiin kuuluu kaksi vainajaa jotka hän on
ajoissa kaivanut ylös kirkkomaasta, koira, viisivuotias poika ja nelivuotias tyttö, seitsemänkymmenvuotias nainen ja seitsemänkymmenenviiden ikäinen
mies, kolme koiraa, sika, kaksi kania. Ylipäätään poika tekee muistelmissaan
kaiken minkä pystyy avarretun sukupuolielämän tapahtumia kuvittelemaan –
seksuaalimurhaakaan ei pidä puuttuman. (SE 66–67.)
Moraalin kritiikin kääntöpuolena Lahtela etsii Se-romaanissaan perinteisen kristillisen moraalin kirvoittamisen mahdollisuuksia. Etsinnän yhtenä esikuvana mainitaan samassa luvussa markiisi de Sade (1740–1814), joka innoitti aikanaan Nietzscheäkin. Lahtela viittaa markiisi de Saden pyrkimykseen laventaa eroottis-sadistisilla teoksillaan perinteisen moraalin rajoja. De Sade muun muassa torjui valistamisen tavalla, joka ennakoi nietzscheläistä kulttuurinihilismiä: ”Mutta muistakaamme että viha on huono opastaja, rakkaus parempi. Ellei sitten muisteta sitä de
Saden lausumaa että on vaarallista rakastaa ihmistä: mihin hän vielä lisäsi että
ihmisen valistaminen on rikos.” (SE 55.)
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Samanlaista epäluuloa kaikenlaista sivistystä kohtaan tunsi myös Nietzsche,
joka halusi aloittaa sodan heikkoutena pitämiään tyytyväisyyttä, sääliä, rauhaa ja
kristillistä moraalia vastaan: ”Ei tyytyväisyyttä, vaan enemmän valtaa; ei rauhaa
yleensä, vaan sotaa38; ei hyvettä, vaan kuntoa (hyve renessanssityylillä, virtu’
moraalin myrkystä vapaa hyve) - -” (Nietzsche 1991/1908, 8). Nietzsche katsoi,
että ihmisen (moraalin) uudistaminen edellytti sotamoraalia vastaavaa asennetta,
jonka tavoitteena oli saada aikaiseksi henkisesti vahvoja yksilöitä, yli-ihmisiä,
jotka ylittäisivät materialistisia ihanteita tavoitelleen modernin ihmisen mitat
(Nietzsche 2002/1908, 87–90; vrt. Kunnas 1981, 194). Ecce homon omaelämäkerrallinen kertoja julistaa:
Sota on toinen asia. Olen luonnostani sotaisa. Hyökkääminen kuuluu vaistoihini. Kyetä vihollisuuteen, olla vihollinen – se ehkä edellyttää vahvaa luonnetta; joka tapauksessa se on jokaisen vahvan luonteen ehto. Vahva luonne tarvitsee vastusta, joten se etsii sitä aggressiivisuuden paatos kuuluu vahvuuteen
yhtä varmasti kuin koston- ja kaunantunteet heikkouteen. Nainen esimerkiksi
on kostonhaluinen; tämä johtuu naisen heikkoudesta, samoin kuin naisen
herkkyys vieraalle hädälle. (Nietzsche 2002 /1908, 31; kurs. FN.)
Nietzschellä sotateema liittyy hänen filosofiassaan keskeiseen (saksalaisen) idealismin vastaiseen taisteluun. Perinteiset sodat pohjaavat Nietzschen mukaan kansallisuusaatteiden kaltaisille idealistisille ihanteille, joiden toteuttamisessa ruutia
palaa. Niiden sijasta pitää pyrkiä henkiseen kovuuteen, joka on samaa laatua kuin
Dionysoksella:
”Inhimillistä, aivan liian inhimillistä” on erään kriisin muistomerkki. Se sanoo
itseään kirjaksi vapaille hengille - - olen sen avulla vapauttanut itseni siitä,
mikä ei kuulu luontooni. Luontooni ei kuulu idealismi: otsikko sanoo, että
”siinä missä te näette ideaaleja” minä näen – inhimillistä, ah, vain aivan liian
inhimillistä! - - Jos katsoo tarkemmin, löytää leppymättömän hengen, joka
tuntee kaikki ideaalin kotinaan pitämät lymypaikat – joissa sillä on vankityrmänsä ja ikään kuin viimeinen turvansa. Tätä ideaalin maanalaisuutta valaistaan teoksessa häikäisevän kirkkaasti soihdulla, jonka valo ei väräjä. Kyse on
sodasta, mutta sodasta ilman ruutia ja savua, ilman sotaisaa asennetta, ilman
paatosta ja silvottuja ruumiinjäseniä – tämä kaikki olisi ”idealismia”. - - ”Tulkaa koviksi!”, syvällisin varmuus siitä, että kaikki luovat ovat kovia, on dionyysisen luonteenlaadun varsinainen tunnusmerkki. (Nietzsche 2002/1908,
81–82, 106; kurs. FN., ks. myös s. 87–88.)
38. Nietzschen vetoamassa sodassa ei ole kyse perinteisestä aseellisesta taistelusta, vaan sodalla on
hänen retoriikassaan – samoin kuin hänen teksteissään esiintyvällä itsekkyydellä – metaforinen luonne
(vrt. Kunnas 2008, 188, 193). Sama koskee myös Se-romaanin maailmansotaa.
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Se-romaanissa Lahtelan individuaation tuomat erot näkyvät edellä esitettyyn nähden siinä, että henkisen sodan teemat liittyvät teoksessa keskeiseen suureen sensuurisotaan. Pääkohteena on kirkko, joka on liikaa lähestynyt heikkouden ihanteina mainittuja demokratiaa ja rauhaa ja jota siksi uhkaa kasvojen menetys. Kertoja syyttää kirkkoa siitä, että se on hylännyt sotien aikaisen ja vielä myöhemminkin ominaisen militantin jäntevyyden ja omaksunut moraalikäsityksiä, jotka pohjaavat heikkoutta edustavien demokratian ja rauhan ihanteisiin:
Olin pitkän aikaa kirkolle kiitollinen siitä, että se jotenkin pyrki rustottamaan
selkärankaa tähän ameebamaiseen yhteisöön joka tekee rauhasta ja demokratiasta niin vaikeasti hallittavan. Nyt kirkko on kuitenkin ruvennut lähestymään
aikaamme ja jokainen joka vähänkin on perillä kristillisestä uskosta arvaa ettei
se voi kovin lähelle tulla menettämättä kasvojaan. (SE 59.)
Kertoja haluaa löytää löysää modernia ihmiskuntaa, ameebamaista (ihmis)yhteisöä, jäntevöittävän sotaisan moraalin, jonka kristillinen kirkko on hylännyt rauhan
ja demokratian ihanteita haikaillessaan. Nietzscheltä löytyy samanhenkistä kritiikkiä. On huomattava, että vaikka Antikristus kuuluu filosofin kolmanteen eli myöhäiskauteen, kritikoi hän Kunnaksen (1981, 194) mukaan jo sitä pohjustaneella
keskimmäisellä maltillisemmalla kehityskaudellaan modernin ihanteista aineellisuutta, journalismia, ahdashenkistä nationalismia, sosialismia ja demokraattisia
aatteita. Myös Se-romaanin sensuurin vastaisen sodan kohteina ovat demokratian
ja rauhan ihanteiden ylläpitämistoimet. Sen suuri sota tähtää uudenlaiseen moraaliin, jonka sotaisuus voisi auttaa modernissa viidakossa elävää yksilöä vihollisen
havaitsemisessa – tämä on rauhan ja demokratian löperöiden ihanteiden vallitessa
vaikeaa. (SE 58.):
Lehdistä voi kyllä lukea jyriseviä puheita ja väittelyt voivat olla katkeria ja
sinun elämääsi pyritään kaikin keinoin vaikeuttamaan, mutta vasta sodan tai
diktatuurin aikana rintamat asettuvat niin ilmiselviksi ja lujiksi, että epäröivinkin vakuuttuu siitä kuka on käymässä kimppuun ja kenen kimppuun hänen on
käytävä. Rauhan ja demokratian aikana ihmistä kolhitaan minkä kolhitaan
mutta vaatii melkoista valppautta ja eläytymiskykyä päivästä päivään havaita
ja oivaltaa, että kolaukset tulevat joltakin tiettävältä taholta. Hitler kuvitteli
että juutalaiset olivat salaliitto, kirkko näkee kaikessa synnin, kommunisteille
on kapitalismi pysyvä kohde. (SE 58–59.)
Lopussa oleva viittaus Hitleriin ei tarkoita sitä, että kertoja sotaisan moraalin kaipuullaan puolustelisi natseja. Sen sijaan hän tuo pikemminkin esille pessimistisen
käsityksen, jonka mukaan Hitlerin ja Stalinin keskitysleirit ovat aikaisemmin
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toteutuneita sotaisuuden muotoja, jotka ovat paljastaneet ihmiskunnalle ominaisen
traagisen väkivaltaisuuden. Sen minän mukaan sitä ei voi poistaa rauhanaikainen
poliittinen eikä uskonnollinen moraali, ei idässä eikä lännessä:
Mutta pian tajusin että he [Hitler ja Stalin] olivat kuolleet jo, ja silti näin kaikkialla paljon epäoikeudenmukaisuutta ja julmuutta. - - Neuvostoliitossa ynnä
muissa sosialistisissa maissa taide on yhä nimellisestikin vailla vapauttaan,
läntisissä maissa on yhä toimittamatta oikeudenmukainen tulonjako, kirjoja
kielletään ja kirkko hallitsee. (SE 57.)
Sitaatin lopussa kiinnittää huomiota sensuurin vastaisen sodan keskeisten teemojen mainitseminen muiden yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien yhteydessä. Kaiken kaikkiaan luvussa esitetyt provosoivat ja kysyvät väitteet peräävät
vastausta siihen, olisiko mahdollista löytää uudenlainen sota-asenne, jolla perinteisen moraalin pauloissa elävät lapsellisen hyväuskoiset ihmiset voisivat selvitä hengissä modernin maailman muodostamassa sotaisassa viidakossa:
Syytin itseäni hyvin lapselliseksi; olin todellakin hyvin luottavaisesti kasvanut. Olin pitänyt mitä erilaisimpien ihmisten kanssa käytyjä ystävällisiä ja
lämpimiä keskusteluja merkkeinä siitä että me sentään kaikki olemme veljiä ja
sisaria, ja pitkän aikaa kieltäydyin uskomasta että paljon saarnattu rakkaus oli
sokaissut silmäni yhtä hyvin muitten kuin itsenikin suhteen. Ja siitä alkoi tieto.
Tajusin että jossakin hyvin konkreettisessa mielessä minä olen viidakossa; tiedot joita olin kerännyt itsestäni ja ympäristöstäni olivat jo selvästi viitanneet
tähän, mutta hymyt ja ympärillä vallinnut näennäinen järjestys olivat johtaneet
minut harhaan. On hyvin vaikea pitää yllä mielikuvaa viidakosta, kun aamulla
menee maitokauppaan ostamaan kaksi litraa maitoa ja palaa takaisin - - Viidakossa en enää tiennyt kuka on minun ystäväni ja kuka viholliseni. Toisia on
lapsina kohdeltu huonosti ja niin - - [h]e välttelevät tarpeetonta veljeilyä. Toiset taas ovat kiivenneet korkealle joko valtaan tai omistamiseen ja koska tikkailla on ollut moni kiipeämässä mutta ei tilaa kaikille, on jokainen joutunut
heittelemään veljiään ja sisariaan alas – ja tämän taistelun karaisemina ne
jotka ovat ylhäällä myös tietävät miten asiat oikein ovat. (SE 58.)
Sotaisan moraalin nietzscheläisellä korostamisella Sen minä vaatii entistä suurempaa moraalista liikkuvuutta. Kertoja herättelee lukijaa rajulla provokaatiolla: selviytyäkseen jatkuvasti monimutkaistuvan modernin maailman labyrintissa on
ihmisen käytettävä myös inhimillisen kykykirjon julmia puolia. Perinteisen
moraalin haastavana uuden moraalin edustajana esiintyy peluri, jonka dionyysinen
moraali reagoi nopeasti erilaisiin tilanteisiin. Uutta dionyysistä ihmistä ei vaivaa
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modernien ajatusjärjestelmien jäykkyydestä johtuva liikkumattomuus, vaan on
kaikessa kavaluudessaankin moniliikkeisen joustava aina tarvittaessa:
Siveellinen, ahdasmielinen, tinkimätön ihminen on kaunis ehdottomuudessaan, yhtä kaunis kuin siveetön, turmeltunut, rikollinen ihminen. Mutta vielä
kauniimpia koska moniliikkeisempiä ovat kierot, kavalat, petolliset. Romaanin
kolmanneksi päähenkilöksi tulee juuri tällainen ihminen. Hän on ihanne, parhaiten varustettu selviämään tässä epätoden ja toden liikkuvassa järjestelmässä. Hänellä on seitsemäs aisti: hän vaistoaa milloin on oltava ehdoton ja tinkimätön, milloin lahjottava ja taipuvainen, milloin erittäin siveellinen, milloin
erittäin siveetön. Hän tietää milloin jokin asia on ratkaistava tieteellisesti ja
milloin sama asia onkin ratkaistava uskonnollisesti. Ne joilla ei ole tätä seitsemättä aistia ja jotka luottavat häneen kokevat sitä karmeampia pettymyksiä
mitä enemmän ovat luottaneet. (SE 68; kurs. KK.)
Se-romaanin moraalissa on myös faustisia piirteitä. Tässä mielessä uudenlaisen
moraalin etsinnässä on samanhenkisiä piirteitä kuin Nietzschen yli-ihmisessä, joka
– Kunnasta (1981, 169) siteeraten – ”on valmis tarttumaan voimakeinoihin raivatakseen tiensä henkiseen herruuteen. Nietzsche on Faustin tapaan valmis tekemään
liiton paholaisen kanssa luodakseen edellytykset yli-ihmisen synnylle.” Sen käsikirjoituksen kertoja vetoaa samanlaiseen eetokseen. Samassa yhteydessä, jossa on
luvun alussa esillä ollut viittaus Nietzscheen, hän ilmoittaa lukeneensa Göethen
Faustin 1. osaa. Siitä jäivät mieleen säkeet ”se ken kerran sinuttelee pirua ei pientä
lieskaa kammoksua saa - -.” (SE/kä, 42.) Esimerkkinä Se-romaanin nietzscheläis-faustisesta moraalista otan esiin kuvauksen, jossa Sen minä kieltää perinteisen
moraalin kulmakivet, Jeesuksen ja kristinopin verisakramentin. Samalla minä paljastaa tarkoituksellisen provokatorisesti julman, paholaisen sielunsa, jolle murhaaminen ja raiskaaminen tuottavat markiisi de Saden retoriikkaa muistuttaen
autuutta: ” ’Minun rakkauteni Jeesukseen oli niin suuri että torjuin hänet, minä
keskustelin silloin vain Isän kanssa ei, vaan Jumalan kanssa, veri kuvotti minua,
sillä minullakin on murhaajan sielu, raiskaamisen autuudesta on jo kokonaan vaiettava.’” (SE 87.)
Raakuus ja julmuus ovat edellä kuvaannollista puhetta, jonka tarkoitus on
herättää ihmiset ottamaan haltuun pimeä puolensa jo ennen kuin se pääsee ylivaltaan. Perinteinen moraali toimii päinvastoin. Sen perustana olevat siveellisyyden
ihanteet pohjaavat sensuroiviin kontrolli- ja rajoittamistoimiin, joiden tarkoituksena on leimata tiedostamattomasta kumpuavat voimat pimeiksi ja kieltää ne seksuaalista elämää myöten. Elämän kieltäminen johtaa puolestaan totaalisen ahdasmieliseen lukkiutuneisuuteen, jonka seurauksena ihmisen moraalinen liikkumis-
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kyky vähenee. Sen kertojan mukaan moderni ihminen on erilaisten sensuurijärjestelmien vaikutuksessa eläessään henkisesti halvaantunut liikkumattomaksi, abstraktiksi minäksi: ”Heräsin kuin halvaantunut, jäykkähalvaantunut. Tuntuu hyvin
unenomaiselta ja epäilyttävältä, kirkkaus kesti vain joitakin hetkiä ja sumu nousi
taas: olin äkkiä Selenelle vihainen sen takia ettei hän ottanut minua lämpimästi
vastaan.” (SE 179.)
Moraalinen halvaantuminen ilmenee tiedostamattoman energioiden patoutumisena, mikä puolestaan näkyy tajunnan mielikuvallisten liikkeiden vähenemisenä, sanalla sanoen tyhjyytenä. Modernin ihmisen tajunta tyhjenee, koska tiedostamattoman elinvoimaiset mielikuvat eivät pääse nousemaan esiin. Tästä syystä ei
ole mahdollisuutta muodostaa moraalisesti toimivaa suhdetta todellisuuteen, vaan
tajunta peilaa ainoastaan monimutkaistuvan ulkoisen maailman pirstaleisuutta.
Tästä puolestaan syntyy kaoottisuus, jossa vain jotkut unenomaiset hetket antavat
selvempiä kuvia todellisen elämän luonteesta.
Modernille egolle leimallinen sekaannus, kaaos – ja sen taustalla halvaannuttava tyhjyys – johtuvat siitä, että ihminen on kadottanut tuntuman tiedostamattomasta kumpuavaan todellisen elämän tapahtumiseen ja siihen perustuvaan moraaliin. Tämä on taustalla Se-romaanin alkupuolella olevassa kertojan voimattomuuden kuvauksessa: ”Tyhjyyden ja kaaoksen perustalta pitäisi saada ääni kantamaan,
ja sen äänen sanoma on tyhjyys ja kaaos, ei mitään toivorikasta, ei mitään uskoa, ei
edes kaunista ilmaisua.” (SE 50.) Tässä on havaittavissa jo modernismille ominaisen pessimismin tummat sävyt (esim. Hökkä 1999, 71, 76, 84). Pessimismi ei kuitenkaan ole Sen strateginen päämäärä, vaan pikemminkin taktinen ase sodassa
modernia maailmaa vastaan. Sen strategisena tavoitteena on nähdäkseni saada tiedostamattomasta kumpuavan mielikuvituksen avulla aikaiseksi eräänlaisen kokonaiskäsitys pirstaleisesta modernista maailmasta, joka synnyttää kokijassaan tyhjyyttä. Tämän optimisminsa osalta Se paradoksisesti ylittää modernistiselle modernin kritiikille ominaiset pessimistiset sävyt myöhäismoderniin viittaavalla tavalla.
Viime kädessä Se taistelee muun muassa pessimismin keinoin paremman maailman puolesta.
Modernin maailman pirstaleisuudesta johtuva ihmisen tajunnallinen tyhjyys ja
kaoottisuus ovat Sen kulttuurikritiikin isoja teemoja, joihin liittyvät pohdinnat kirjailija on tarjonnut ratkaisuksi 1960-luvun representaation kriisiin. Teoksen moraalikritiikin mukaan erilaiset sensuurijärjestelmät halvaannuttavat yhteyksiä syvempiin tiedostamattoman kerroksiin ja siten käytännössä estävät seksuaalisen ja
muunkin todellisen elämän tavoittelun. Tämä tyhjentää modernia ihmismieltä, ja
jäljelle jää pelkän pirstaloituvan ulkoisen maailman kokemisesta johtuva kaaos,
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joka noidankehän lailla tajunnassa pyöriessään usein vain lisää modernin ihmisen
vaikeuksia tavoittaa todellisen elämän tapahtumista: ”Kaikki sekaantuu, jää vain
voimaton kiukku kuin pieni kirvelevä pallo jonnekin tuonne keskustaan, jos
mitään sellaista on, kuviahan nämä kaikki.” (SE 179.) Mutta millaista sitten on tiedostamattoman todellisesta tapahtumisesta kumpuava vaihtoehtoinen moraali?
Toisin sanoen, miten Lahtela tarkemmin ottaen on vastannut 1960-luvun representaation kriisin esiin nostamaan moraalikysymykseen? Tähän isoon kysymykseen
etsin vastauksia jatkossa.
5.2

Todellisen moraali

Markku Lahtelan moraalisen etsinnän lähtökohta on kiteytettävissä Tarmo Kunnaksen kuvaamalla nietzscheläisellä eetoksella: ”- - [I]hmisen on otettava kohtalonsa omiin käsiinsä riippumatta kristillisen kasvatuksen luomista ja sosiaalisen
yhteisön ylläpitämistä moraalisista tabuista.” (Kunnas 1981, 96.) Se-romaanissa
etsitään vaihtoehtoisen moraalin toteutumisen mahdollisuuksia nietzscheläisittäin
tiedostamattoman syvänteistä eli ihmismielen kielletystä pimeästä puolesta. Tähän
liittyvän modernisaation kritiikin pääajatus kiteytyy väitteeseen siitä, että erilaiset
sensuuritoimet voivat ainoastaan jonkin verran – ja pääosin vain sensuurin aiheuttamien turhien pidäkkeiden (salpojen) avulla – kontrolloida ihmismieltä hallitsevien syvänteiden kuohuja:
Kukapa ei joskus olisi joutunut hillitsemään itseään? Kuin salpa ja nielaisu.
Kukapa olisi aina voinut hillitä tai edes viitsinyt enää, kun jossain ihmisluonnon mittaamattomissa pohjakerroksissa alkoi vakavissaan kuohua? – Paha
mellastaa poikineen ja sen valtakunta purkautuu ihmiseen kuin astiaan. (SE
242.)
Se-romaanin vaihtoehtoisen moraalin legitimoinnit liittyvät pääosin kristillisten ja
ylipäänsä kulttuuristen instituutioiden kritiikkiin. Esimerkkinä viimeksi mainitusta
on kertojan kuvaus, jonka mukaan modernissa viidakossa elävällä ihmisellä ei ole
varaa helliä modernisaation tuottamien minäkuvien abstraktioita, eräänlaisia filosofisia valheita. Ihminen ei myöskään saisi kieltää tiedostamattomasta kumpuavaa,
herkkäliikkeistä hirviöpuoltaan (vrt. ”joka nyt liikkuu jonkin täysin käsittämättömän paineen alaisena, jostakin hyvin alhaalta”). Se nimittäin tuottaa sotaisan
moraalin, jota tarvitaan sensuroivien filosofisten ynnä muiden kulttuuristen ajatusmuotojen vastaisessa taistelussa:
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Minä olen niin vakuuttavasti arvannut, että näitten ilmiöitten takana täytyy
olla toisia ja niitten sisällä jälleen uusia ja erilaisia, täysin arvaamattomia, sellaisia joille kieli ei voi mitään – olen ollut tästä niin vakuuttunut että minusta
on tuntunut ajan hukalta keskittyä katsomaan sitä minkä minä näen, olen keskittynyt näkemään sitä mitä minä en missään tapauksessa voi nähdä – tietysti
on sitten jälleen eri asia se mitä minä teen tai puhun. Se on minä – eipä sillä
ettei olisi myös muita omituisia aiheita, mutta mikään ei vedä vertoja sille
arvaamattomalle tunteelle joka kasvaa esiin kun rupeaa puhumaan omasta
minästään. Ehkä on liian filosofista käyttää termiä ”minä”, filosofisella tarkoitan tässä tapauksessa jotain erittäin kielteistä, nimittäin vapaan elämisen kannalta kielteistä, jotain vierasta järjestystä, sellaista mitä ei loppujen lopuksi
ole olemassakaan, lähinnä hätäratkaisu kuten taidekin – ”minä” on joka
tapauksessa täysin vieras ja katteeton nimi, kuinka voin antaa sen liueta olemattomiin, ettei se peittäisi tätä toista, tätä pikemminkin hirviötä tai mitä
tahansa joka nyt liikkuu jonkin täysin käsittämättömän paineen alaisena, jostakin hyvin alhaalta, vaikka samalla tekeekin kaikkensa peittääkseen läsnäolonsa, esimerkiksi käyttämällä enemmät keskustelut tyhjäksi tekevää asennetta ”minä”. (SE 175; kurs. KK.)
Hirviö kuvastaa todellisen moraalin etsinnässä tarvittavaa vimmaista tahtoa, jonka
henkinen isä on Zarathustra: ”Ja jonka täytyy olla luova hyvässä ja pahassa: totisesti, sen täytyy ensin olla tuhooja ja murskata arvoja.” (Nietzsche 1962/1907, 99.)
Elämänfilosofisena nihilisminä näkyvä Sen kulttuurikritiikki kiteytyy edellä siihen, että jos symboliseen kielen perustuvilla korkealentoisilla (filosofisilla)
minä-abstraktioilla yritetään kontrolloida tiedostamattomassa vellovaa viettihirviötä, se tunkeutuu kuitenkin enemmän tai vähemmän raaoilla tavoillaan aina esiin
ja tekee suurempia (esim. silmitön seksuaalimurha, SE 5–8) tai pienempiä tuhojaan: ”En siedä moitteita, pienikin moite on hyökkäys, joka provokoi minut röyhkeäksi, vihaiseksi, katkeraksi tai vilpilliseksi – mies puolustaa linnojaan ja niiden
sekasotkua, ei vieraille sentään kaikkea näytetä.” (SE 179.)
Näin itse asiassa tapahtuu koko ajan modernissa maailmassa, joka tästä syystä
on kaksinaismoralistinen julma viidakko (vrt. SE 58). Tämä johtuu siitä, että
modernin kulttuurin instituutiot synnyttävät järjestyksen painetta, joka kuristaa
omalta osaltaan moraalista moniliikkeisyyttä. Tätä kuvastaa seuraavassa se, että
tiedostamattomassa elävät ”hirviöt” joutuvat modernien kieli- ja kausaalikuvitelmien kahlitsemina osittain ”matojen syömiksi” (vrt. ”pahinta on, että madot ovat
pesiytyneet myös sinne mistä hirviö syntyi pää edellä”):
Yhteinen kiusaaja – ei tule kuuloonkaan, että se olisi kaikki vain näissä housuissa ja tässä paidassa, erehtyy heti jos osoittaa tätä sormella ja sanoo: hän on
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se – ei hän ole se, kaukana siitä, ei kenenkään pitäisi niin kovin sekaantua kieleen ja kausaalikuvitelmaan – ei kenessäkään pitäisi kielen ja asioitten sekaantua niin – asiat ja kieli sekaantuvat – sekaantunut kieli tai sekaantuneet asiat ja
järjestyksen paine. Ruumis alkaa olla jo vähän mustunut, jokin sormikin on
poissa, pahinta on, että madot ovat pesiytyneet myös sinne mistä hirviö syntyi
pää edellä. Ja järjestyksen paine kuin myös totena pidettyjen asioitten paine
kuin myös naurettavuuden paine. (SE 175–176.)
Ison ongelman ratkaisu, jota teos esittelee eri näkökulmista, on kiteyttäen se, että
ihminen ei saisi kieltää tiedostamattomansa väkevistä energioista koostuvaa pimeää puoltaan, vaan se pitää – kaikista vaaroista huolimatta – kohdata ja yrittää hallita. Ohessa teoksen minä kuvaa tasapainoilevaa kokemustaan:
Kukaan ei voi varmasti sanoa, onko tästä mahdollista tehdä täysin vastaavia
kuvia siinä ajassa mikä on käytettävissä; kun rupeaa tuntumaan että on päässyt
oman kokemiskykynsä rajoille lienee aiheellista päättää siihen, lyödä asia lukkoon ja sanoa: näin on jutut, hic et nunc, minä näin, minä tiedän ja se mitä
näin ja mitä tiedän riittää minulle – esimerkiksi: jossakin hyvin lähellä, ehkä
suorastaan sisässä, on jokin paha, se on nälkäinen, se mylvii, sen silmistä ei
voinut nähdä sen tarkoitusta, minä hikoilin ja pelkäsin, luulin että kuolen siihen paikkaan, se oli karvainen, tämän vielä kestin, mutta sitten sen takana
rupesi liikahtelemaan jokin toinen hahmo ja silloin minun sydämeni oli vähällä pysähtyä, minä huusin: ei! valo sokaisi minut, suuri värinä täytti minut,
minä huusin: kyllä! ja enemmän kuolleena kuin elävänä minä pääsin selvyyteen, ja niin sinulle sanon: pääse sinäkin.” (SE 71.)
Miten sitten vaihtoehtoiseen moraaliin voi päästä käsiksi? Sen nietzscheläisten
sitoumusten mukaan vaihtoehtoisen moraalin löytäminen on mahdollista, mikäli
uuden etsinnässä vältellään kielellisiä liturgioita ja uskalletaan sukeltaa mykän
passion hiljaisiin sfääreihin, jotka modernilla ihmisellä on ainoina mahdollisina
keinoina jäljellä:
– Minä ajaudun tuulessa. Olen lopulta aivan hiljaa. Minä saan olla hiljaa eikä
minun ole pakko puhua. Kun se olisi meri joka nousisi ja hukuttaisi. Kärsimys
on mykkää. Kaikki tapahtuminen on mykkää. He ovat mykässä maailmassa,
jota vasten puheet ovat kuin tihkusade kalliota vasten. Se mykkä maailma
mykistää lopulta heidät jokaisen. Kävelee oudoksuen pois kallion luota ja kuulee että nauretaan. Kuulee pilkan joka on näiden sanojen takana; luuli ennen
että se pilkka lähtee toisista ihmisistä; mutta se lähtee paljon kauempaa kuin
niistä, joita nimitti toisiksi. Ei ole koskaan tuntia kauemmin yrittänyt päästä
eroon lamaannuksesta, joka on täynnä pettäviä sanoja. Ei ole koskaan muuta
kuin sekunnin jaksanut seistä mykkyyden edessä; on juossut pois, jotta kato-
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aisi sanoihin, jotka eivät enää elä, koska ne eivät ole kasvaneet ainoasta
maasta, josta sanat voisivat elää. Hän on yrittänyt voittaa ympäristönsä aseilla,
jotka ovat hänelle vieraita. Oletetaan että se on pelkkää ääntelyä. Mitä tapahtuu? Onko se ylipäänsä tapahtumista? Mitä on tapahtuminen? Onko se ylipäänsä jotakin? Jos kysyy, mitä tapahtuminen on, edellyttää jo tietyn vastauksen. Minne sen juuret jatkuvat? Se on vain, eikä sitä kysytä, se on niin mahtava voima ettei voi paljoa sille, mikä on sen takana. Se tulee jostakin, joiltakin alueilta, ja on niin voimakas, että on jopa vaikea puhua siitä. - - Ja mitä
hän itse vielä pelkää? Sekin on avoin. (SE 97–98; kurs. KK.).
Kun kaikki todellinen tapahtuminen on mykkää, edellyttää siihen perustuvan
moraalin etsintä perinteisen moraalin mukaisten elämänkäytäntöjen ja sanallisten
logiikkojen kääntämistä päälaelleen. Tällainen heittäytyminen taas altistaa etsivän
mielen jalostaville kärsimyksille, passioille niin, että hän on lopulta silmittömästi
raivoava ihmiseläin. Moraalista kumousta kuvastaen dionyysinen hahmo syö taistelussa kuolleet, haaskoiksi muuttuneet sanallisen järjestyksen loogiset johdonmukaiset systeemit, jotka hallitsevat maailmaa:
Pää edellä vaalimaan jotain mikä yritettiin unohtaa, sekoittamaan sitä mikä
yritettiin järjestää ja valitsemaan juuri se tie mitä eniten pitäisi välttää, sillä
mielenkiintoista on vain epäonnistuminen, mielenkiintoista on se mikä kiinnostaa kaikkein vähiten – kiinnostuksen kohteet ovat edeltäpäin määrätyt, - ylipäänsä kaikki on mahdollista eikä mitään kannata tehdä, tällä tavalla voi
tehdä kunnes se ei enää ole muuta kuin silmittömästi raivostunut eläin jota
juoksutetaan haaskalta haaskalle, kunnes vokaalit ja konsonantit sulautuvat
toisiinsa ja sanajärjestyksestä on jäljellä vain tiukka vinkuminen pallean alla –
niin kuin olisi väsytettävä itsensä niin pitkälle. (SE 176.)
Fragmentin loppupuolella kiinnittyy huomio siihen, että kun Nietzschen mukaan
kristillisen moraalirappion tuloksena on syntynyt kesytetty, heikko ”kotieläin, laumaeläin, sairas eläin ihminen, – kristitty…” (Nietzsche 1991/1908, 9), on kristilliset ynnä muut liturgiamoraalit kieltävä Sen minä vitalismissaan ”kuin silmittömästi raivostunut eläin”. Kyse on yksilöllisen passion ihanteesta, jonka nietzscheläinen kaiku kuuluu lopun toteamuksessa ”niin kuin olisi väsytettävä itsensä niin pitkälle”. Nietzsche nimittäin ylistää kärsimyksen aiheuttamaa voimainmenetystä
puhuessaan kristinopin ytimessä olevan säälin kielteisyydestä. (Nietzsche 1991/
1908, 11.)
Nietzschen mukaan tiedostamattomasta kumpuavien raatelevien voimien
aiheuttama kärsimys, passio olisi se jalostava voima, joka voisi nostaa ihmisen
kristillisen orjamoraalin suosta. Kärsimysten kokeminen vaatii kuitenkin elinvoi-
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maa, jota Nietzschen mukaan modernien hyveiden heikentämillä ihmisillä ei ole:
”Mieluummin elää jäässä kuin modernien hyveiden ja muiden etelätuulten joukossa.” (Nietzsche 1991/1908, 7.) Kristinoppi edustaa epäterveellistä modernia
eetosta siksi, että se suosii sääliä, joka on yksi heikkouden muoto (Nietzsche 1991/
1908, 10–11): ”Sääliessä kadotetaan voimaa”, se lisää kärsimysten tuottamia voimanmenetyksiä ja monistaa passiota tekemällä ”kärsimyksen tarttuvaksi”. Sääli
estää biologisen kehityksen ja valinnan lain toteutumista, mutta silti elämää kieltävässä kristinopissa säälistä on tehty ”kaikkien hyveiden pohja ja synty - - Meidän
epäterveellisessä moderniudessamme ei mikään ole epäterveellisempää kuin kristillinen sääli.” (Nietzsche 1991/1908, 11–12.) Samanhenkisesti julistaa Sen minä:
”Inhottava hyödytön sääli joka on ihmisen avuton vastalause.” (SE 208.)
Nietzschen mukaan sääliin perustuvalle kristinopille ei kärsimys ole säädyllistä, vaan kristityn vaisto käskee kieltämään ja kantamaan sen äänettömänä. Voidakseen myöntää kärsivänsä, kristitty tarvitsee selityksen. (Nietzsche 1991/1908, 29.)
Sellaista ei haikaile Sen minä, joka ei myöskään silmittömästi raivostuneena eläimenä sorru (itse)sääliin. Sen sijaan hän väsyttää itseään passion edellyttämällä
tavalla ja yrittää siten tarttua itseään Munchausenin lailla niskasta ja nostaa moraalisen rappion suosta todelliseen elämään:
Hän puhuu mahdottomasta, sanoo että pitäisi nostaa itsensä hiuksista kuin
Munchausen tai hypätä eroon varjostaan. Yrittää aivan selvästi voittaa jonkin,
joka on hänessä itsessään, siirtää tämän mahdottoman taistelun ympäristöön,
ja haluaa räjäyttää koko maapallon hajalle, haluaa kumota jonkin, jota ei voi
kumota – kerta kerran jälkeen asettaa itsensä mahdottomien tehtävien eteen ja
luovuttaa. (SE 83.)
Käsikirjoituksen kertoja julistaa, että tiedostamattoman todellista moraaliteettia
tavoitellessa ”pää tulee kuumaksi ja on kuin ei enää olisi ilmaa, kuin tukehtuisi –
on kuin silloin yrittäisi taistella jotain hyvin voimakasta vastaan, ehkä sama hiukan
itkuinen ja raivostuttava tunne kun kaikin voimin yrittää nostaa jotakin liian raskasta” (SE/kä 71; kurs. KK).
Nietzschellä on perinteisen moraalin kritiikin perustana vitalistinen vallantahdon filosofia, jolle on huonoa kaikki, mikä on heikkoa: ”Mikä on huonoa? –
Kaikki, mikä syntyy heikkoudesta. Mikä on onni? –Tunto siitä, että valta kasvaa, –
että vastarinta tulee voitetuksi - - Missä tahto valtaan jossakin muodossa alenee,
siellä alkaa myös joka kerta fysiolooginen taantumus, dekadensi.” (Nietzsche
1991/1908, 8 ja 22.) Passioita etsivällä Sen raivoavalla minällä on tahtoa omavaltaisiin pyrintöihin, joiden avulla hän käy maailmansotaansa sisintään sensuroivia
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vartioita vastaan. Kärsiessään ihminen on ilmiö, joka huulta purren ottaa mittaa
kärsimystä aiheuttavasta kiusaajastaan:
Minä rummutin sormilla pöytää ja toivoin että tämä käsittämätön mielentila
laukeaisi jollain tavalla, vatsa oli kuin pihdeissä, vääntelin kasvojani ja purin
alahuulta ja osoitin kaikin tavoin, että minua kiusasi jokin hyvin inhottava,
minä tiesin että pääsisin pois tästä tilasta aivan helposti esimerkiksi lukemalla
jotain mikä johtaisi minun mielenkiintoni pois tästä asiasta, mutta samalla
jokin halu piti minun kuviani juuri tällaisen jännityksen vallassa, minusta tuntui että täytyi olla jokin hyvin tärkeä ja arvokas siellä mitä vartioitiin näin sitkeästi ja epäreilusti sikäli että minua itseäni käytettiin aseena minua vastaan,
materianvastuksen yllättävä voimakkuus yllytti minua ja samalla oli viedä
minulta kuulon; mitä enemmän raivostuin, sitä enemmän menetin, ja mitä
enemmän menetin, sitä enemmän raivostuin ja tuntui kuin ei tästä olisi pakoa
enää minnekään – ellei tämä sitten juuri ollut pakenemista; jonkin verran
minua lohdutti se, että olin tekemisissä epäilemättä hyvin viekkaan ilmiön
kanssa ja että luultavasti en ole ainoa – ja että sitä paitsi: ei hän suinkaan ole
tekemisissä jonkin ilmiön kanssa, vaan sillä hetkellä hän se ilmiö, enkä sitten
minä puhu vaan se ilmiö puhuu ikään kuin itse; jokin pyrkii sanoiksi, jokin
joka samanaikaisesti ei halua sanoiksi. (SE 176–177.)
Vaihtoehtoinen todellisen moraali näkyy Se-romaanissa paitsi passion merkityksen
korostamisena (vrt. Karkama 1994, 268) myös siinä, että teoksen henkilöt etsivät
kärsimisen mahdollisuuksia ehdottoman raaoista ja julmista teoista, jotka muistuttavat Nietzschen moraalin etsinnälle ominaisia toimia. Dionyysisiä tekoja voi tehdä vain henkisesti tarpeeksi painava, voimakas tahtoihminen. Niitä Sen kertoja
tavoittelee yrittäessään voittaa ”suuren haluttomuuden. Yritin kerätä elämää
kokoon, että se tulisi vähän painavammaksi eikä lepattelisi kuin likainen lakana
tuulessa.” (SE 33.) Sen minä soimaa itseään siitä, että ”ei ole tarpeeksi painava, ei
ole todellinen” (SE 84), koska ei ole tehnyt sellaisia todellisia tekoja, jotka tekisivät hänestä raa’an säälimättömän ja ehdottoman julman, riittävän painavan eli
vaistoihinsa nojaavan todellisen eläjän, arkaaisen hirviöolennon:
Et sinä ole mitään tehnyt. Hän39 istuu siinä perkele ja polttaa piippua ja kirjoittaa, pitäisi olla jossain muualla. Hänen pitäisi särkeä ikkunoita, rikkoa huonekaluja, tapella jonkun kanssa. Istuu siinä salaisuuksien äärellä. Eikä häntä
edes naurata. Välillä heittäytyy pitkäkseen vuoteeseen ja makaa vatsallaan
käsivarret koukistettuina eteen kasvojen alle. Sitten hyppää taas ylös kirjoitta-

39. Tästä alkaen ovat käsikirjoituksen alkuperäiset minä-muodot muutettu julkaistussa romaanissa
hän-muodoiksi.
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maan. Hänellä on ikävä jotakin. Tämä ikävä ja levottomuus juoksuttavat asiasta toiseen. Ja sittenkin haluaisi vain maata ja olla hiljaa. (SE 84.)
Todellisen moraalin tavoittelussa on tärkeää, että ihminen pääsee käsiksi tiedostamattomasta kumpuavaan kosketeltavaan tapahtumiseen. Tämä edellyttää, että hän
tekee konkreetteja tekoja, joiden elämänpaino on vastakohta symbolisen kielen
kuvaamien abstraktien ongelmien keveydelle, tyhjyydelle:
Voisi sanoa, että uusi luomus on sisässä, mutta ei pääse ulos. Ilmeisesti se pyrkii tekoihin, sitä ei houkutella ilmi muuten. Näin se kirjoittaa mutta herra tietää mitä siinä todella tapahtuu. - - kun lukee huomaa selvästi miten on vaihtanut näihin abstraktisiin ongelmiin sen kosketeltavan tapahtumisen. (SE 106 ja
110; kurs. KK.)
Ensi lukemalla on hätkähdyttävää havaita passioon perustuvan todellisen, konkreettisen tapahtumisen väkivaltaisuus, jolla perinteisen moraalin rajoja murretaan.
Sen minän mukaan todelliseen elämäntapahtumiseen pohjaavan moraalin etsiminen edellyttää, että ihminen antaa vaistonvaraisen puolensa ohjata toimintaansa,
vaikka se merkitsisi ikkunoiden särkemistä, huonekalujen rikkomista tai tappelemista40. Vaikka uudenlaisen moraalin perustana olevat enemmän tai vähemmän
väkivaltaiset teot ovat Lahtelan mukaan ainoita modernin ihmisen todellisen
minän jäljellä olevia ilmauksia, ei tämä tarkoita, että kyseessä olisi Lahtelan ihannekäsitys ihmisestä.
Päinvastoin Se-romaanissa on syytä erottaa todellisen moraalin kuvina käytetyt julmat teot niistä silmittömän väkivallan kuvauksista (esim. SE 5–8), joilla kirjailija kuvaa perinteisen kristillisen moraalin rappiota. Perinteisen moraalin kirvoittamisessa tarvittava nietzscheläinen julma sotaeetos on nimittäin havaittavissa
Sen Sexus-subtekstissäkin: ”Minä teeskentelen että olen nälkäinen: minä sinkoan
heille katalia solvauksia, minä heristän heille nyrkkejäni, minä murisen ja syljen ja
raivoan. Minä teen tällä tavalla yö yön jälkeen, stimuloidakseni miltei sammuneita
tunteitani.” (Miller 2006/1949, 234.) Se-romaanin kertoja pääsee vaistonvaraisiin
todellisen moraalin syövereihin sukeltamalla ”siihen moninkertaiseen levottomuuteen: on vain heikkoja, vähäisiä heijastuksia, ei ole tarpeeksi painava, ei ole todellinen. Raaka, säälimätön, julma, ehdoton – nämä ovat todellisimpia” (SE 84).
40. Yksinäisessä miehessä (1976) konkreettia todellista tapahtumista kuvastavat humalahuuruiset
(perhe)väkivallan kuvaukset, jotka ovat aikaisempaa tuotantoa makaaberimpia (esim. YM 336–339).
Yksinäisessä miehessä on humalan kuvaus, jossa teoksen minä toteaa, että ”siksi minä sitten räjähdän
humalassa, niin se on, siksi . . . minä yksinkertaisesti en elä kun olen selvä (YM 9). Hän pääsee viinan
rentouttamana tiedostamattoman porteille siinä määrin, että Sen minälle mahdoton ikkunoiden särkeminen, huonekalujen rikkominen ja tappeleminen (SE 84) varmasti onnistuu (ks. myös YM 336–337).
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5.3

Mystinen kokeminen

Pekka Tarkka (1968, 80) toteaa Se-romaanin arviossaan, että teoksessa on idealismia ja avointa kaoottisuutta, joka ”merkitsee - - pitkälle vietyä rehellisyyttä ja
avosilmäisyyttä”. Sen nimi viittaa tiedostamattoman lisäksi sekä sukupuoliaktiin
että ”mystiseen kokemukseen, jota ei voi saada sanoiksi.” (Tarkka 1968, 80; kurs.
KK.) Aikaisemmin olen freudilaisten sitoumusten yhteydessä osoittanut, että
avoin kaoottisuus leimaa teokselle ominaisen katkelmallisen elämäkertaproosan
fragmentaarisuutta ja sillä kuvattua tiedostamattomaan tukeutumista.
Tässä alaluvussa tarkastelen Tarkan Se-romaaniin liittämää mystistä kokemusta todellisen tavoitteluna, joka on leimallista teoksen nietzscheläisille sitoumuksille ja joka muodostaa Lahtelan tuotantoa läpäisevän rationaalia tieteellistä
tietämistä vieroksuvan juonteen. Se-romaanin minä antaa ensin ymmärtää, ettei
mystinen todellisen kokeminen ole kaukana totuuden etsimisestä eikä Jumalan
etsimisestä ja ”siteeraa” sen jälkeen mystikkoa:
’Missä on minun olinpaikkani? Siellä missä et ole sinä enkä ole minä. Missä
on minun ehdoton loppuni, johon minun on mentävä? Siellä missä sitä ei ole.
Minne minun sitten on meneminen? Minun on vielä mentävä Jumalankin ohi
aavikolle erämaahan. – Angelus Silesius, mystikko.’ (SE 38.)
Yksinäisen miehen (1976) kertoja julistaa: ”Minä haluan olla mystikko. Minä
haluan että elämä on salaperäistä: tietäminen latistaa kaiken. Ei ongelmia, ei ratkaisuja. Ei näkemistä, ei kuulemista. Vain nimettömiä, ihania kokemuksia
minulle.” (YM 348; kurs. ML.) Sirkuksen (1978) minä puolestaan antaa ymmärtää,
että (tieteellinen) selittäminen on huonompi vaihtoehto kuin aina toimiva (mystinen) todellisen kokeminen: ”Todellisuus on aina koettavissa, mutta ei koskaan täysin selitettävissä.” (S 105.)
Se-romaani yrittää havainnollistaa vaikeasti kuvattavaa mystistä kokemista eri
näkökulmista, joista käsittelen tässä ensin joitakin yleisluontoisia kuvauksia ja niiden jälkeen eroottiseen rakkauteen liittyviä ulottuvuuksia. Tarkastelujen lähtökohtina on syytä kiinnittää huomiota niihin Nietzschen filosofian tulkintoihin, joissa
hänen elämänfilosofiansa kulmakiveksi on katsottu näkemys siitä, että mimesis
tarjoaa käsitteellistä ajattelua paremman tien totuuteen. Scott Lashin (1994, 187)
mukaan Nietzschen varhaisessa Uber Luge und Wahrheit -esseessä nousee keskiöön ajatus siitä, että teoreettiset käsitteet ovat mimeettisten metaforien väljähtyneitä versioita. Päivi Huuhtanen (1979, 46) puolestaan toteaa, että teoreettisten käsitteiden kritiikki johtaa Nietzschellä nihilistiseen kulttuurikritiikkiin, jonka mukaan
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metafysiikan käsitteelliset representaatiot ovat pelkkiä tieteen ja siihenastisen taiteen tuottamia totuuden illuusioita, luotuja totuuksia, fiktioita.
Lahtelalla käsitteellisen välityksen kielto on totaalisempi. Kun Nietzschelle
käsitteellisen metafysiikan vaihtoehto on vitalistisiin vietti- ja vaistoenergioihin
pohjaava taide, joka elämän perimmäisen prinsiipin ilmentäjänä torjuu kaikki
käsitteellisen välityksen metafyysiset muodot (Huuhtanen 1979, 45), suhtautuu
Lahtela pääosin kieltävästi sekä tieteeseen että taiteeseen (esim. SE 189). Kuten
osoitettu, kieltää hän ensimmäisistä teoksista alkaen paradoksisesti oman alueensa
kirjallisuudenkin, joka on pakonomaisen, tuhoon ja kuolemaan johtavan modernin
toiminnan toistamista (SE 49; 189). Siksi hänen mukaansa myös hyvän kirjallisuuden tulokset ovat arvoperustaltaan vääriä (SE 50 vrt. JP 25–26). Itse asiassa kirjallisuuden kielto läpäisee koko tuotannon, mistä osoituksena on postuumin Hallitsijan (1980) minän julistus:
Kaikenlaista kirjallisuutta olen oppinut vähitellen inhoamaan. Yhtä innokkaasti kuin minä aikanaan luin, yhtä innokkaasti yritän nykyään päästä eroon
siitä, mitä olen lukenut; huomaan suorastaan kaipaavani täydellistä lukutaidottomuutta, sitä, etten koskaan olisi oppinutkaan lukemaan. Nyt minun on kuitenkin pakotettava itseni jopa kirjoittamaan - -.” (H 8.)
Taiteen merkityksen kieltävä asenne muodostaa jatkumon, josta löytyy pessimistisen pisteliäs ilmaus myös toiseksi viimeisestä Sirkus-romaanista (1978). Siinä olevan kuvauksen mukaan rationaalin modernisaation aiheuttama rappio menee niin
pitkälle, ettei tuhoon tuomittua kulttuuria voida pelastaa enää modernisaation näivettämästä tiedostamattomasta kumpuavalla ehtyvällä taiteellakaan:
Ihmiskunnan jungilaiseen, kollektiiviseen alitajuntaan kätkeytyvät taideaarteet, jotka ovat muotoutuneet satojentuhansien vuosien kuluessa, on jo vähitellen kaikki kaivettu esiin. Kun ne, noin vuoteen 2050 mennessä, on kaikki
lopullisesti kaivettu esiin ja taiteilijoiden toimesta hyödetty taideteoksiksi –
kirjallisuudeksi, musiikiksi, kuvaamataiteiksi etc. – ei enää ole sieltä uumenista löydettävissä mitään taidetta - - taiteen loppuminen on tosiasia sekä taideteosten että taidenautintojen osalta... Tähänkin katastrofiin, johon moni
yksittäinen kulttuuri on jo aikaisemmin historiassa tuhoutunut, on mielestäni
syytä valmistautua jo nyt siten, että rajoitetaan maailman kaikissa maissa etenkin syvällisten, uutta ja alkuperäistä ammentavien taiteilijoiden määrää entisestään. - - Ja tässä ajassa ehkä ehditään keksiä taiteen tilalle jokin uusiutuva
luonnonvara tai nautinnon lähde. - - Epigoneista ei ole väliä; he - - ajavat ikään
kuin hevosella tai jopa kävelevät: he eivät ehtyvää taideöljyä kuluta.” (S 127–
128.)
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Epigonien vähättelyssä on havaittavissa pieni metafiktiivinen piikki, joka Nietzschen arvostaman mimeettisen välityksen lisäksi kohdistuu erityisesti realistisiin
jäljittelijöihin. Lahtelalla dystooppinen nihilismi menee nimenomaan taiteen merkityksen kieltämisen osalta pidemmälle kuin Nietzschellä, joka korostaa filosofiassaan taiteen funktiota arkaaisen viettiperäisen elinvoiman siirtäjänä. Tältä osin
Nietzschen ajattelu puolestaan eroaa hermeneutikko Diltheystä, joka tähdensi taiteen kykyä siirtää tunteita. (Huuhtanen 1979, 45–46.) Tulkintani mukaan Lahtela
ei perusta todellisen mystistä kokemista Nietzschen tavoin taiteeseen, mutta ei
myöskään Diltheyn lailla pelkästään tunteisiin, vaikka korostaakin niiden merkitystä (esim. SE 201).
Lahtelalaisen mystisen kokemisen ensisijaisina voimavaroina ovat tiedostamattoman arkaaiset energiat, jotka samaistuvat Nietzschen filosofiassaan puolustamiin viettivoimiin (ks. esim. Kunnas 1981). Se-romaanista alkaen Lahtelan tuotannon suurena ihanteena on, että todellisen mystisellä kokemisella käyttöön saatavat
arkaaiset viettienergiat voivat nostaa ihmistä siitä suosta, johon hän on joutunut
modernin kulttuurin rappion ja erityisesti siihen liittyvän moraalisen liikkumattomuuden vuoksi. Tarvittava energia mystiseen kokemiseen tulee ihmisen pimeästä,
kaoottisesta – sanalla sanoen irrationaalista – puolesta; arkaaisten alkuvoimien siivittämänä Ihanteiden Ikaroksen mieli voi lentää hetkessä niin kauas linnunradan
ulkopuolelle ettei maapalloakaan näy.
- - Ja ne mustat, alati väistyvät kohdat, jotka ovat yhä melkein liian lähellä.
Sieltä minä tulen. Siellä ovat minun metsäni, päiväni, valoni, värini, ihmiseni:
hitaasti selkiintyvänä hahmona.” (SE 119.) - - Katsoo lattian läpi viistosti ja
näkee siellä pienen kiven jossakin maan sisässä tämän talon alla, ja samassa
kuulee askelet käytävällä oven takaa, mutta kohta onkin kaukana linnunradan
ulkopuolella eikä näe enää maapalloa, ja sitten on kaksikymmentä vuotta taaksepäin, ja sinä päivänä tapettiin juutalaisia, mutta se pieni kivi syvällä rakennuksen alla oli yhtä lähellä ja yhtä kaukana Dachausta, kuin se maapallo oli
näkymättömissä, kun sitä katsoi jostakin tavattoman kaukaa – dramaattinen
käänne.” (SE 146–147.)
Oleellista on estää tiedostamattoman kontrollointi ja taata sen vapaa assosiointi.
Tätä kuvastaa edellä se, että maailmankaikkeudellisiin sfääreihin ulottuva mystinen todellisen kokeminen kuvataan katkelmallisesti. Lahtelan todellisen tavoittelun ihanne väheksyy Nietzscheä muistuttaen filosofista käsitteellistämistä, mutta
tästä poiketen se väheksyy myös taidetta. Jäljelle jää kokonaisvaltainen maailmankaikkeuden mystinen hahmottaminen:
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Miten kokonaisuuden pitäisi käyttäytyä? Kuvittelee mielessään jonkin aivan
vallankumouksellisen hahmon, joka käyttäytyy äkkinäisesti ja jonka läpi epäjärjelliset tosiseikat näkyvät. Siihen tarvitaan kieli joka on vain väline, ei aine
sinänsä; aine sinänsä on sen takana ja tämä väline on jotenkin muokattava
mahdollisimman huomaamattomaksi. Asiat ovat mitä ovat, ei yritä sanoa niistä oikeastaan mitään muuta kuin että ne ovat epäjärjellisiä tai järjellisiä, aivan
miten halutaan, ne ovat ehkä näin, ehkä noin – ja kuitenkin toisinaan myös
aivan yksiselitteisiä – ei voi tulla pitemmälle kuin tähän epävarmuuteen. Ei
keksi nyt parempaa ratkaisua kuin vaihdella tasoja jatkuvasti ja tällä lailla
saada opus käymään, toimimaan. Muistamalla kaikki mahdolliset yritykset,
joita on tehnyt, kaikki oivallukset, ja panemalla ne samojen kansien sisään:
koko maailma, kaikki eri tasot. Salaisuuden kynnyksellä, herra tuomari, olisimme helpottuneita jos meidät tuomittaisiin. (SE 100; kurs. KK.)
Fragmentin loppupuolella olevaan, ”koko maailmaan, kaikkiin eri tasoihin” kohdistuvan mystisen kokemisen toteamiseen niveltyy esteettis-kirjallisesti sitä edeltävä katkelmallisuutta legitimoiva metafiktiivinen kommentointi siitä, että ”[e]i
keksi nyt parempaa ratkaisua kuin vaihdella tasoja jatkuvasti ja tällä lailla saada
opus käymään jne.” Ristiriitaisuuksien (epäjärjelliset tosiseikat) ja paradoksien
(välineellinen kieli) esille nostamisen funktiona taas on antaa viitteitä siitä perinteiset käsityksen nurinkääntävästä asenteesta, jolla maailmankaikkeus olisi
ymmärtämisen ja selittämisen sijasta mahdollista kokea mystisesti. Kokemuksen
kuvana edellä esiintyy vallankumouksellinen hahmo, jonka läpi näkyvät todellisen
kokemisessa oleelliset epäjärjelliset tosiseikat. Tämä äkkinäisesti käyttäytyvä epäjärjellinen hahmo on Lahtelan ihmisihanteen vertauskuva, jonka avulla kirjailija
esittää kääntäen aristotelisen kriittisen järjen kritiikkiä. Sama tendenssi näkyy epävarmuutta korostavassa relativistisessa käsityksessä, jonka mukaan tavoiteltava
asiaintilojen ihanne ei ole järjellisyys vaan se, että ”asiat ovat mitä ovat, epäjärjellisiä tai järjellisiä, aivan miten halutaan, ne ovat ehkä näin, ehkä noin ja kuitenkin
toisinaan myös aivan yksiselitteisiä”.
Vallankumouksellisen hahmon läpinäkyvyys on kuitenkin tässä yhteydessä
oleellisempi. Se samaistuu ontologisesti mystisessä kokemisessa syntyvistä läpinäkyvistä sanoista muodostuvaan kieleen (SE 147, vrt. SE 100). Joka tapauksessa
mystisessä kokemisessa tavalliset
[s]anat lakkaavat tottelemasta. Suuri vastahakoisuus ja kyllästyneisyys täyttävät, ja samalla jokin kumma houkuttelee ratkaisemaan juuri tämän. Läpäisemään juuri tämän vastahakoisuuden, aivan kuin sen takana olisi se jota metsästää. Sähköjohdot, hermoradat. Pitäisi kyllä olla mahdollista mennä tästä
läpi. Voisi vaikka urheilun vuoksi koettaa. Ensin sanoi että se on suurta vasta-
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hakoisuutta ja kyllästyneisyyttä. Lisäksi sanoi että sille on ominaista sanojen
tottelemattomuus. Tyypillistä on myös että epäilee sotkeutuneensa omiin ajatuksiinsa. Käsitteiden labyrinttiin. Mikä on tämä kumma tila. Kysymykset
ovat tässä tilassa aivan erityisen raivostuttavia. Pitäisi yrittää kertoa ja löytää
selvyys kyllästyneisyyteen, ja juuri tämä selittäminen ja kertominen on aivan
erityisen ärsyttävää. Kiemurtelee ja panee vastaan, aivan kuin pitäisi suorittaa
jotain hyvin epämiellyttävää. (SE 135.)
Kertojaa ärsyttää suuresti se, että hän joutuu yrittämään mahdotonta: mystisen
kokemisen selittämistä symbolisen kielen sanoilla. Taustalla on mystisen kokemisen perustana oleva kielellis-teoreettisen tietämisen kritiikki. Se muistuttaa Nietzschen elämänfilosofiaa muun muassa siinä Scott Lashin esille ottamassa mielessä,
että teoreettisista käsitteistä puuttuu niiden abstraktin ja steriilin lopullisuuden
vuoksi totuudelle välttämätöntä notkeutta: ”Erityisesti Nietzsche katsoo, että käsitteellä ei voi olla yhteyttä luonnon ja kulttuurisiin prosesseihin sisältyvään ’tulemiseen’ – hänen esimerkkinsä on aukeava kukka.” (Lash 1994, 187.)
Lahtelan ihanteena olevan mystisen kokemisen kuvaaminen edellyttää läpinäkyvistä kuvasanoista koostuvaa kieltä. Kuvasanakielen sanat täyttyvät kirkumisella tavalla, joka muistuttaa Nietzschelle ominaista tulemista. Mystinen kokeminen paljastaa usein vain vihjeenomaisen aavistuksen siitä, että todellista voisi kielellistää symbolisen kielen ilmauksia yksinkertaisemmin: ”Ja vielä lähempänä on,
jotakin joka uhmaa selityksiä ja lauseita, mutta vaikuttaa, vaikuttaa, aivan kuin
pitäisi kirkua nämä sanat että ne täyttyisivät. Voisi olla hyvin yksinkertainen kieli,
millä puhua, kun ensin arvaisi jotakin, jota aivot yrittävät arvata mutta jonka muuten nähtävästi jo tietää, mutta millä tavalla?” (SE 106.)
Mystinen kokeminen tapahtuu olemisen ja ei-olemisen rajakohdassa, jossa
todellinen näkyy läpinäkyvien sanojen alla jatkuvana luomisena, itseään ruokkivana genesiksenä. Tärkeää on jo mainittu kahleettomuus eli se, että asioiden virtaa
ei estetä käsitteiden labyrinteilla, vaan kaiken annetaan virrata (panta rhei, SE
182), avautua ja tulla maailmaan ennen kuin kieli pystyttää seinän eteen:
Siellä ei loppujen lopuksi olekaan mitään, ennen kuin vasta siinä vaiheessa
kun äkkiä onkin jotain, genesis, jatkuva luomistapahtuma, mutta vain tässä
tapauksessa staattinen näky, koska hän olettaa, ajattelee sen syntymisen tapahtuvan tietyssä vaiheessa, olemisenjakajalla, olemisen ja ei-olemisen rajakohdassa. Ei se riitä jännittämään tätä, ei jaksa avartaa, se supistuu pieneen tilaan
kuin olisi keskipakoisvoiman ja keskihakuisvoiman ristiriita, siis jälleen joko
tai, joko tai. Ei ole mitään periaatetta tai se periaate on niin väljä, ettei sitä
sanoin ilmaise muuta kuin runossa ehkä, mutta nyt repäistään tuo pieni pois,
hajaannusta, väljyyttä, ettei maailma ja kaikkeus - - supistu, poispäin. Päästää
205

asiat menemään ettei kieli pystytä seinää. - - Sen vaikean läpi sanoilla, jotka
ovat liikkumatta ja näyttävät lävitseen mitä on tehtävä. (SE 147; kurs. KK.)
Tiedostamattoman syvemmissä kerroksissa syntyy merkillisiä sanoja, joiden läpi
voi ohikiitävinä hetkinä nähdä todellisia painavia asioita ja tekoja sekä niistä koostuvan epätavallisen todellisuuden, todellisen. Kun rajuja tekoja välttelevä minä ei
aikaisemmin esillä olleella tavalla ole vaihtoehtoisen moraalin etsinnän yhteydessä
”tarpeeksi painava eikä todellinen” (SE 84), puristaa seuraavassa epätavallisten
asioiden (mm. raivon nopea purkautuminen ja äkkinäinen loppuminen) paino mieleen mystisiä kuvia todellisesta:
Sitä ei voi olla mitä ei saa olla, onneton rakkaus kun hän ei muista, kun hän
kiertää asiat, jotka ovat nimettömiä eivätkä lupaa mitään ja väistävät. Mutisee
tyydyttämättömänä kykenemättömyytensä takia syvemmissä kerroksissa,
jossa puheet siittävät tekoja, ne sanat ovat toisia sanoja ja rytmi on erilainen,
kuinka lähellä, kuinka kaukana, tämä vai tuo? Makasi ahtaana ja hermostuneena, vihasi häntä, ja häneltä oli viety liikkumistila ja tulevaisuus, ja jossakin
muualla oli rakkaus, epätavallisten asioiden paino, keskellä todellisuutta joka
oli toisenlainen, sellainen että unohti sen heti, sillä alkoi taas uuden kuvittelemisen. Hermostuneena ja orjuutettuna, jotakin hyvää oli poissa ja jokin paha
oli läsnä, sen saattoi tuntea ja sitten sen taas unohti. Läheisyys oli painostavaa, ja äkkiä raivo purkautui ja kuoli vastustuksetta, harmaita pieniä olentoja;
eikä hän nyt enää muista mitään; hän ei hyväksynyt. Mikä vitsi! Mikä valtava
pila! (SE 148; kurs. KK.)
Mystisen kokemisen kuvauksessa tarvittavaa nietzscheläistä tulemisen kieltä
kuvastavat ”harmaat pienet olennot”, jotka ovat mieleen vastustamattomasti purkautuvina heti seuraavassa hetkessä muistin ulkopuolella. Eräs merkille pantava
piirre on se, että mystinen kokeminen kumpuaa konkreetiksi luonnehditusta ruumiillisesta tapahtumisesta. Käytännössä tämä merkitsee – taiteen ja kirjallisuuden
kiellosta johtuvan paradoksinkin huomioiden – tietynlaista autobiografista arjen
estetiikkaa, jossa mihinkään inhimilliseen ei suhtauduta välinpitämättömästi. Päinvastoin "kaikki mitä ihminen tekee on mielenkiintoista, siinä missä mikä tahansa,
kaikki on jälkiä hänen olemassaolostaan. Siksi on turha antaa taiteelle tai tieteelle
etusijaa tai erityisarvoa. Ainutkertainen olemassaolo. - - Ehdottaisin että suhtauduttaisiin kaikkeen ihmisessä kuin joihinkin kokonaistiloihin." (SE 189–190.):
Ainutkertainen olemassaolo. Ei mitään vaatimuksia, kaikki on salamerkkejä
joiden alkuperä on tuntematon. Mahdoton tilanne. Viimeinenkin järjestys on
poissa, vapaa kaikesta paitsi tästä näkökulmasta, tästä kummallisesta ennen
kuolemaa. Voisin nyt täysin rauhoittua tämän epäjärjestyksen keskelle, jota
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ilmaisen kuvillani, jokin täysi värivarasto minussa eikä yhtään sanaa paitsi
nämä häviävät, tämä kuoleva toimitus, en tiedä mitä tämä tarkoittaa että minut
on suljettu kokonaan pois, pudistelen päätä ja naureskelen tämän kaikkinaisen
käsittämättömyyden keskellä, yritän päästä johonkin elämykseen joka ei vastaa todellisuutta, jokin kumma ei enää ole totta ja voisin puolustautua. Mitä
minä haen? Ei vastausta. Puhun väärään suuntaan. (SE 189–190; kurs. KK.)
Symbolisella kielellä kuvatun maailman kielto näkyy tässä tavanomaista todellisuutta vastaamattomaan värikkääseen elämykseen pyrkimisenä. Huomionarvoista
on, että ihmisen sisään syntyvässä värivarastossa ei ole yhtään sanaa paitsi nämä
häviävät. Tärkeimpiä ovat kuitenkin vapaan assosioivan hengen tuotokset, joista
todellisen tapahtumisen virta (panta rhei – kaikki virtaa) koostuu:
Henki, vapaa henki, se irtoaa ja tarkastelee, punnitsee tilannetta joka on.
Todella on. Tapahtuu. Panta rhei. Tragedia. Onhan se toivotonta, myönnetään.
Tässä tasossa, tässä tilassa kun päivät menevät ja sielunruumiin on nälkä,
mutta näkymättömät kukat, illuusio, minä pieraisen. Onko totta, että on hyvä
olla naisen kanssa jos rakastaa, ja sitten, on nähty, ei muisteta, näin on ollut
monta vuotta, sekasotku, kirjoitettua elämää - -. (SE 182–183.)
Yllä olevassa credossa on Lahtelan nietzscheläisistä analogioista esillä illuusio ja
problemaattinen suhtautuminen miehen ja naisen väliseen rakkauteen. Viimeksi
mainittuun liittyvät jatkuvan tulemisen tilassa olevat – ja siksi näkymättömät –
kukat, joihin teoksessa viitataan myös toisaalla: ”Nämä ovat ne suuret näkymättömät kukat: puhetta joka unohtuu sinun mielesi harhailuihin.” (SE 119.) Tässä kyse
on rakastetun syyttämisestä. Epämääräisyys johtuu siitä, että julkaistusta romaanista on jätetty pois käsikirjoituksessa juuri ennen edellä siteerattua lausetta oleva
rakastetun apostrofi, joka paljastaa ’mielen harhailujen’ syiksi tabuista johtuvat
rakkausestot, hauraan minuuden ja innottomuuden:
Olet iloton, minä suhtaudun ivallisesti sinun suuriluuloiseen aavisteluusi: sinä
olet kyvytön, jo rakkaudessakin. Sinussa ei ole ihmistä sen vertaa että pystyisit
näkemään muuta kuin hataran tämänhetkisen minäsi, mitä luulet olevan tämän
takana? Sinun haukotuksesi on sinun kiinnostuksesi mitta, sinä et halua muuta
kuin löytää uuden naurun johon voit nukahtaa kuin tehtävänsä suorittanut.
Tämä on sinun ihana totuutesi. Nämä ovat ne suuret näkymättömät kukat – –.
(SE/kä, 140, vrt. ed.)
Lahtelan teksteissä rakkauteen liittyvä tematiikka on yksi tärkeimmistä juonteista,
joka alkaa Se-romaanista ja jatkuu 1970-luvun lopun teoksiin asti (erit. Yksinäinen
mies 1976 ja Sirkus 1978). Mystiseen kokemiseen rakkausproblematiikka liittyy
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siinä mielessä, että miehen ja naisen välinen eroottinen rakkaus on enemmän ja
vähemmän selittämätöntä.
5.4

Rakkauden mystiikka

Lahtelan tuotannossa rakkaus on mystistä esimerkiksi siinä mielessä, että se saa
aikaiseksi enemmän tai vähemmän selittämättömiä myllerryksiä. Tähän liittyy
muun muassa se, että teoksen minä korostaa ruumiillista kokemista: "Useimmat ja
painavimmat muistot ovat ruumiillisia, kuvia tilanteista ja tähän liittyviä tunteita."
(SE 200–201.) Seuraavan fragmentin modernin kuvauksessa rakkaus liittyy ruumiillisuuteen kysyttäessä ”mikä on tarkoitus: saattaa heidät kaksi yhteen että he
tuntisivat toisensa, kuten ajatukset vaikuttavat ruumiiseen”. Taustalla on rakkauden kestämättömyydestä johtuva voimaton kaipuu. Tämä tarkoittaa sitä, että
vaikka eroottisen rakkauden avulla pääsee – kuten freudilaisten sitoumusten yhteydessä on osoitettu – todellisen tavoittelun alkuun, on se ehkä sokeana puutteellista ja joka tapauksessa antaa vain suuntaa-antavia viitteitä tosiasiassa tarvittavan
mystisen kokemisen tuottaman ruumiin tiedon luonteesta (”missä on nyt ruumis ja
sen viisaus”):
Rakkaus, edelleen rakkaus: katsoo eikä näe ketään, tietämättömät voimat (vaimot) - - juuret imevät toisilta pelloilta, ehkä sittenkin samoilta, ei käsitä
yhtään: etsii yhtä ratkaisua tuntemattomaan; tämän tietää. Heräsi kello puoli
kahdeksan, mutta eivät kellot mittaa aikaa vaan sydän, hengitys, käden liikkeet. Missä on nyt ruumis ja sen viisaus: - - Ei se ole matematiikkaa, on sanaton: liikkuuko se? Onko sen joku nähnyt: aikojen saatossa, istuen tuolla, silmät kiinni – ei tiedä, onko sillä yhtään mitään tekemistä tuulen kanssa? Kiehuvan veden? Onko se omillaan kulkeva, toimiva: ONKO SE SOKEA? Kun soitan viulua, en ole kuunnellut musiikkia pitkään aikaan, mikä on tarkoitus:
saattaa heidät kaksi yhteen että he tuntisivat toisensa, kuten ajatukset vaikuttavat ruumiiseen. Niissä on lakinsa, ne eivät paljastu itsestään: oi kuuntele, mitä
sinä itse puhut! Peilit! – liukuu hitaasti moniin suuntiin: tuolla, tuolla, se suihkuttaa Aurinko! Hyvin paljon tähtiä: puut, jotka humisevat aivan tasaisesti,
nyt kuulee linnut. On kuin Apollo tämän salaisuuden edessä: hymyilee, kuka
vastaa tähän hymyyn – peilisali: kuinka hulluja peilejä! Kuinka voidaan uskoa
näin monenlaisia peilejä – minä suutelen sinua: minä? – Seisoin auringon
paisteessa, tuuli puhalsi minun hiuksiini, kaikki oli vihreätä, kaikki oli ilmaa:
minä hengitin; en tiennyt mitään hänestä joka siinä seisoi. (SE 117–118.)
Se-romaanissa ei varsinaisesti kritikoida rakkautta sinänsä, vaan sen moderneja
toimimattomia ilmentymiä. Niinpä rakkautta koskevat käsitykset, joissa on havait-
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tavissa sekä kritiikkiä että suitsutusta, saattavat ensilukemalla vaikuttaa ristiriitaisilta ja paradoksisilta. Kritiikki kumpuaa tietenkin teokselle leimallisesta seksuaalisen vallankumouksen teemasta, jonka puitteissa hyökätään erityisesti kristinopin
ylläpitämiä tabuja vastaan. Tälle kritiikille Nietzsche loi perustat kieltämällä muun
muassa jyrkästi kristillisen moraalin ytimenä olevan seksuaalisuuden sääntelyn.
Kritiikki on mukana Antikristuksen ensimmäisestä julkaistusta versiosta sensuroidussa julistuksessa, joka on suunnattu kristinoppia vastaan. Julistuksessa on seitsemän pykälää, joista ensimmäinen ja neljäs hyökkäävät voimakkaasti kristinuskon
seksuaalisen luonnonvastaisuuden kimppuun:
Kaikki luonnonvastaisuus on rappiota. Rappeutunein ihmislaji on pappi: hän
opettaa luonnonvastaisuutta - - Siveyden saarnaaminen on yllytystä luonnonvastaisuuteen. Joka tuomitsee seksuaalisuuden ja tahraa sen nimellä ”epäpuhdas”, syyllistyy perisyntiin elämän pyhää henkeä vastaan.” (Nietzsche 1991/
1908, 98.)
Modernimpi esikuva Lahtelalle on rajoittavan seksuaalisen moraalin kritiikissä
ollut Henri Miller, jonka Sexuksen julistavasta kysymyksestä löytyy Sen sanoma
kiteytettynä: ”Mutta mikä laki pitää katsojan tiukasti tuolilla, ikään kuin siihen
kahlittuna ja köytettynä? Yhteisen suostumuksen äänetön laki joka on tehnyt seksistä salakähmäisen, likaisen aktin joka on sallittua vain kirkon luvalla.” (Miller
2006/1949, 224.) Se-romaani antaa sisältämänsä modernin rakkauden kritiikin
kääntöpuolena ymmärtää, että parhaimmillaan eroottinen rakkaus voisi olla tärkeää, koska sen aikaansaama elämänpaino voisi paljastaa tavan, jolla todellinen avaa
sisimpänsä. Rakkauden herättämät tuntemukset ovat viitteitä todellisen mystisessä
kokemisessa tarvittavasta avautumisen ja syntymisen, tulemisen prosessista.
Eroottisen rakkauden ansiosta mystisen kokemisen painavuus kasvaa siinä määrin,
että minä pystyy jossakin määrin tunkeutumaan edessä olevien esteiden läpi todelliseen:
Nyt minä alan liikkua, jokin ottaa sormensa pois minusta, jonkin ei enää kestä
pitää minusta kiinni, minä olen tullut liian raskaaksi, minä olen tullut liian
voimakkaaksi, minä synnyn, heureka minä synnyn itsestäni kuin kohdusta ja
minun pääni vapautuu hurraa hurraa, me synnymme, tämä oli se oma salaisuuteni, nyt voin vetää henkeä ja ruveta lukemaan. (SE 39; kurs. K.K.)
Eroottinen rakkaus voi kuitenkin auttaa vain jonkin verran, mitä seuraavassa sitaatissa kuvastaa se, että rakkauden avaamien ruusujen terälehdet eivät jaksa kukkia
kovinkaan kauan. Kun ihmisten välinen rakkaus on modernissa maailmassa usein
ohimenevää, ei se missään tapauksessa kasva niin voimakkaaksi ja kestäväksi kuin
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Se suuri rakkaus, jonka voi kokea liitäessään abstraktin minuutensa norsunluutornista tiedostamattomansa syvien sfäärien konkreettiin tapahtumiseen; vasta sieltä
löytyvät ne näkymättömät kukat, todellisen rakkauden ruusut, joiden katsomiseen
tarvitaan sielun silmät:
Vieraat ihmiset, huoneet. Roy Markham seikkailemassa Pepe’n talossa, tummia, hämyisiä huoneita televisioruudussa. On jo jättänyt ne, on sukeltanut, sen
jälkeen kun unohti – ruusut, ne eivät taaskaan kuki -, että sinä olet, sen jälkeen
kun vaikeni suurista näkymättömistä kukista, jotka ovat ainoa todellinen rakkaus: sinä olet nyt poissa, se on hirvittävä ja käsittämätön sana, mutta minun
elämäni on edelleen: katso: minä olen vielä, se on tämän avain. Jossakin täällä,
näillä alueilla on pohja – anna anteeksi että minä olen yhtä umpinainen kuin
minun on pakko olla; enhän voi aueta, se ei tule itsestään, en minä osaa kävellä jollei olisi tätä kummallista varmuutta, tätä faktaa: minä kävelen. Missä
pakkopaidassa hän elää, kysykää hänen vaivansa nimeä: ei hän osaa vastata.
Että tietää: ei hän löydä sieltä: siksi sekä haluaa että ei halua, siksi on yksin
koska nyt on vapaa olemaan yksin. Tätä olen miettinyt, olen maannut hiljaa
pimeässä huoneessa; olen kuunnellut itseäni, olin niin yksin enkä osannut
arvata. Nyt lamppu palaa, olen paennut, esineet häiritsevät, näkeminen. Haluaisin nyt kokea jotakin mitä en ole kokenut ennen: haluaisin nyt päästä hyvin
syvälle. (SE 118; kurs. K.K.)
”Haluaisin nyt päästä hyvin syvälle” ilmaisee suunnan, josta etsitty ihannetila voi
löytyä. Kun edessä on muun muassa sensuurirakenteiden aiheuttamaa suurta
sisäistä vastahakoisuutta (esim. SE 135), kertoja tarvitsee lisävoimaa. Sitä hän saa
siitä, että aavistaa päässeensä hermostuttavan lähelle itsessään lymyilevää tiedostamattoman arkaaista energiaa. Jotain, mikä on isoa ja kasvaa nietzscheläisittäin
tulemalla esiin: ”Jokin kasvaa ja kasvaa, ja välillä minua kiehtoo sen hillitön kasvaminen, niin että unohdan kysyä saisiko se kasvaa ylipäänsä ollenkaan, jokin iso
asia on tullut minuun.” (SE 180, kurs. ML.) Ihannetilan kuvaaminen on vaikeaa
symbolisen kielen sanoilla, ja siksi kertoja käyttää vertauskuvia. Tiedostamattoman todellisen tapahtumisen metaforina olevien suurten näkymättömien kukkien
tulemista kuvaavat ne sisäisen pakon synnyttämät yksilölliset mielenliikkeet, joita
synnyttävät syksyisten vaahteroiden värikylläinen muutosprosessi, pudonneet lehdet, taivaan väri, ihmisten kohtaaminen ja totuuden ajatteleminen:
Minusta tuntuu, että minun pitäisi osata kertoa miten koen vaahteran syksyllä,
pudonneet lehdet, taivaan värin, hajut, mitä koen kun näen ihmiset, mitä koen
kun ajattelen totuutta, onko tämä itsensä kuvaamista? Pakotettua yksilöllisyyttä? - - Tulen hermostuttavan lähelle jotain juuri nyt. En olekaan sanonut että
tahtoisin kuvata vaahteran lehtiä sellaisina kuin ne todella ovat, sinänsä! Vaah-
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tera syksyllä – minä pelkään etten osaa sanoa siitä muuta kuin mitä on jo
sanottu. - - tämä on pätemisen tarve – minä pelkään olla samaa mieltä tuosta
vaahterasta – niin kauan en pääse pois41.” (SE 181.)
Symbolisen kielen torjuntaan liittyen minä kieltää filosofisen argumentaation toteamalla, että ei halua kuvata vaahteran lehtiä sellaisina kuin ne todella ovat (an
sich). Hiipuvan kirjallisuuden suhteen mielen valtaa pelko siitä, että ei osaa sanoa
muuta kuin mitä on jo sanottu. Vähän myöhemmin teoksessa on mystisen kokemisen kuvaus, jossa mieleen uivat rakkauden synnyttämät sanat, jotka merkillisessä
tulemisen usvamaailmassa kannattelevat tunteita ja muita värikkäitä mielikuvia:
"Sanoin mielessäni: rakkaus, toinen ihminen, kärsivällisyyttä, onko jokin hänessä
kuollut – nämä olivat uivia sanoja, jotka koko ajan muuttuivat tunteiksi ja tummaksi sanausvahaksi joka oli kuin tummia värejä huoneina, siirtyvinä seininä,
usvalokeroina joka olin minä42 - -. (SE 193.)
Siinä missä Nietzschelle käsitteet olivat abstrakteja ja steriilillä tavalla lopullisia, minkä vuoksi niistä puuttuu totuudelle välttämätöntä notkeutta (ks. Lash 1994,
187), on edellä olevassa Lahtelan kuvauksessa nietzscheläisen tulemisen piirteitä
siinä, että rakkauden myötä sanat muuttuvat tulemisen prosessia alleviivaten
”sanausvahaksi”.
Kyse on ensiksikin siitä, että ”sanausvaha” koostuu tummista väreistä, joista
voi katsoa muodostuvan nietzscheläinen passion kuva. Toisekseen ”sanausvaha”
vertautuu mielenkiintoisella tavalla aikaisemmin freudilais-lacanilaisiksi tulkittuihin elementteihin. Yhteinen perusta molemmille on se, että kun lacanilainen
”äidinkieli” on symbolisen kielen näkökulmasta käsittämätöntä, on ”sanausvaha”
-ilmauskin monella tapaa merkillisen käsittämätön. Yhtäältä ”sanausva” on yksi
harvoista merkillisistä käsitteistä, joita Se-romaanissa ylipäänsä esiintyy. Toisaalta
Lacanin ”äidinkielen” käsittämättömistä sanoista se poikkeaa heuristisuutensa
vuoksi. Tässä suhteessa ”sanausvaha” edustaa Nietzschen peräänkuuluttamaa
sanojen notkeutta pitämällä sisällään useita erilaisia ”sanallisen tulemisen” muotoja, jotka ovat jollakin lailla pääteltävissä. ”Sanausvaha” -ilmauksen voi tulkita
41. Samanhenkinen todellisen kuvaus on lopputuotannon Sirkuksessa, jossa sanattomuus on edellytys
sille, että todellisuus voidaan mystisesti tavoittaa ”tuntuvana mutta käsittämättömänä”: ”Minä nojasin
ovenpieleen, katselin huonetta, sadetta, noita neljää ihmistä, ja yritin käsittää, että tämäkin hetki on
todellisuutta. - - puhuminen pyrkii hyvin usein vähentämään kulloisenkin hetken todellisuusarvoa,
mikä osaltaan johtunee inhimillisen kielen abstraktista luonteesta kuin myös siitä että ihmisten puheet
ovat suurelta osin todellisuuspakoisia ja monenmoisten kuvitelmien täyttämiä - - Sanattomuus sitä vastoin sallii todellisuuden - - ilmetä tuntuvana, joskin viime kädessä käsittämättömänä.” (S 99.)
42. Sen minän hahmottamat seinät ja niistä muodostuvat huoneet ovat yksi osoitus siitä, että Lahtelan
estetiikassa ajan ja tilan välinen suhde on ratkaistu tilan eduksi. Tulkintaani tukee myös jo esillä ollut
käsitys siitä, että ”eivät kellot mittaa aikaa vaan sydän, hengitys, käden liikkeet” (SE 117).
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kuvaavan esimerkiksi ”todellisen sanauksessa tarvittavaa vahaa” ja lisäksi siitä on
erotettavissa merkitykset ”sanausva” ja ”sana(us)vaha”. Yhteisesti niiden voi katsoa kuvastavan sitä, että mystisen kokemisen tilassa todellisen sanallinen hahmottaminen on merkillisen usvamaista. Lopulta mainittuihin merkillisiin muotoihin
voi katsoa sisältyvän kriittisen väitteen siitä, että mikäli todellisen sanallista hahmottamista yritetään modernin tuottamilla abstrakteilla käsitteillä, jää todellisen ja
sen sanallisen kuvauksen väliin eräänlaista usvavahaa, joka estää näkemästä tarkasti todellista.
’Sanausvahan’ voikin nähdä ensisijaisesti nietzscheläisen epämääräisenä
kuvana siitä, että sanojen synty on jatkuva prosessi, joka tapahtuu usvaisessa ”tulemisen tilassa”. Nietzsche katsoi, että käsitteillä ei voi saada yhteyttä luonnon ja
kulttuurin prosessien ”tulemiseen”, josta esimerkkinä on aukeava kukka (Lash
1994, 187). ”Sanausvaha” on tällainen ilmaus, jonka ”sana[us]”- ja ”vaha” -elementtejä eri tavoin yhdistellen voidaan kuvaannollisesti nostaa esiin niitä todellisen tasoja, jotka modernin kapeisiin ja jäykkiin käsitteisiin pohjaavassa todellisuuden tavoittelussa jäävät katveisiin. Nietzscheläisittäin ajatellen todellista tavoitteleva minä pääsee eräänlaiseen usvamaailmaan, josta käsin hän voi murtaa sanojen
”lopullisia” muotoja – ”suljettua kuorta tai sanaseinää” – niin, että pääsee niiden
sisään:
Minä olin sisässä, minä olin sanojen sisässä, minä olin se mitä nyt nimittelen
ja silti seurasin, kirjoitetut sanat ovat kuin suljettua kuorta tai sanaseinää, kuin
niklattua pintaa. Mutta minä olin sitä usvaa, olin näkemässä, olin hyvin likeltä
näkemässä. Nyt olen silmät auki taas enemmän pää ja kädet ja jalat ja ulkokohtainen toiminta, ja sanat ovat todella kuin erään asteen vihjauksia tai viitteitä. Ja usvaprosessi jatkuu minussa koko ajan mutta nyt näen ihon ja huoneen, karut – vähäliikkeisen ulkomaailman, viileän ja persoonattoman. (SE
195; kurs. KK.)
Todellista mystisesti kokeva minä havaitsee perimmäisten sopukoiden tavoittelua
kuvastaen erilaiset kvaliteetit muuttuvina väritiloina siten, että on itse asioissa, niiden sisällä. Todellista kokeva minä liikkuu sanallisen ja ei-sanallisen maailman
välisessä kaoottisessa tilassa, jota luonnehtivat yllä olevassa fragmentissa mainitut
sanakatkelmat. Tähän näköaistin tuomaan tilaan ilmaantuu välillä (jostain) merkillisiä sanoja, mutta etsivä minä ei tiedä, miten niillä voi kuvata edes olinpaikkaansa: "- - ehkä olin juuri sanojen ja sanattomuuden rajalla, väri- ja valoelämyksiä, usvaviivoja kuin pölyä auringon valossa, kellertävää usvavoimaa, ja taas
sanoja mutta en tiedä miten kuvaisin sitä missä olin - -." (SE 193.)
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Suuri häiriö todellisen kokemisen mielikuvastoon syntyy, jos etsijä ajattelee.
Mystinen kokeminen on tiedostamattoman vilkasta herkkäliikkeistä assosiointia,
jonka eteen tulee sitkeä seinä heti, kun esimerkiksi eroottisen rakkauden ytimenä
oleva riippuvuus suuntaa huomiota toiseen ihmiseen (”muutuin sitkeäksi seinäksi
kun yritin taas ajatella häntä”):
- - Ja tämä litistyi ja isoontui tiloiksi, jossa oli vain kuin yhdessä värissä, ja tietyt ohuet kirvelevästä valosta tehdyt poikkiviivat olivat poissa ja muotojen
nopeus oli poissa – kaikki äänetöntä, kummallisen hiljainen kamppailu – ja
sitten se sitkeä seinä johon jouduin – joksi minä muutuin kun yritin taas ajatella häntä, ja sanakatkelmat eivät olleet kirjoitettua tekstiä vaan aineetonta
äänetöntä hiutaleina tai lauttoina tai jonain mikä ei ollut ainetta mutta millä oli
ulottuvuudet. (SE 193–194.)
Yksi Sen vaikeimmin hahmotettavista paradokseista piilee siinä, että teoksessa
pidetään eroottista rakkautta todellisen tavoittelun yhtenä voimavarana, ja toisaalta
kritisoidaan sitä enemmän tai vähemmän voimakkaasti. Eräs ratkaisu tähän ristiriitaan on Lahtelan eroottinen rakkaudesta ennen kaikkea potentiaalisena voimavarana, jonka kukkaan puhkeamista järjestelmiin ja systeemeihin kiinnittynyt
moderni sensuroiva maailma estää: ”Ei tätä voi kenellekään selittää, mutta nuo
ihmissuhteet, koko maailmassa on ehkä vain aivan muutama harva, jotka käsittävät mitä rakkaus on ja osaavat rakastaa ja elää toisten kanssa niin kuin ihmisen on
mahdollista, ehkä heitä ei ole ollenkaan.” (SE 289.)
Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että jos rakkaus voisi modernissa maailmassa
kasvaa täyteen kukkaan, syntyisi sen hedelminä eroottisia akteja, joiden aikana
rakastetut maalaisivat toistensa virittäminä sielujensa seiniin väriusvaveistoksia.
Näin tapahtuisi vain silloin, kun minä näkisi rakkauden vapauttamien vitalististen
voimien avulla itsensä ”väreistä tehtynä veistoksena”, joka on Lahtelan esteettistä
käsitystä kuvastaen moderni: ”- - se oli kuin erillään, ei ollenkaan näitten nahkojen
sisällä ja silti jokin paikka, olin kuin jossain taulussa, joka olikin väreistä tehty
moderni väriusvaveistos. Sanakatkelmat. Se olin siis minä ikään kuin ilmana ja
väreinä ja voimina.” (SE 193.)
Kun Se-romaanin mukaan rationaalin modernisaation vaikutus todellisen
tavoitteluun on ollut haitallisen kapeuttava, voisi rakastettu – potentiaalisesti ajatellen – olla todellisen tavoittelun väyliä avaava inspiroiva muusa, joka auttaa löytämään sisäisen taivaanrannan maalaamiseen tarvittavan moniväripaletin. Tällainen tulkinta on yksi mahdollinen selitys Sen paradoksisille ja ristiriitaisille rakkauskäsityksille. Niissä naiseen yhtäällä kohdistuu yksittäisten heittojen muodossa
kovaa kritiikkiä (esim. ”[n]aiset ovat niin julmia - - heillä ei ole häpyä sen vertaa,
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pthui! - -”; SE 121), mutta toisaalta nainen nähdään miehen voimavarana, jonka
avulla todellisen ydintä kuvaavat helmet voivat avata salaisuutensa:
Sade kastaa ruohikon ja nyt ulkona sataa. Niin tutusti ja niin monen vuoden
päässä. Elleivät helmet, elleivät helmet paljasta salaisuuttaan kuin antautuva
nainen avaa sylinsä joka on liian kapea varjoille liian leveä valolle, vain pimeydelle yhtä. Antautuva nainen, hän antautui tyynesti, hänen reitensä avautuivat
ja musta hämähäkki kääri jalkansa kokoon. Ei suinkaan mikään jännittynyt
puristaminen, ei mikään ahdistunut pieni tila jossakin pään ja kantapäiden
välissä; hymyilevä Apollo – taas. (SE 126–127; vrt. s. 224: Nainen houkuttelemassa miestä - - kauneuteen - -.)
Se-romaanin eroottisen rakkausproblematiikan ratkaisua voi hakea myös siitä
suunnasta, että teoksessa kuvattu rakkauden ihanne edustaa jotain uutta, joka eroaa
tunneköyhän modernin maailman kestämättömästä rakkaudesta. Sen löytämisen
edellytys kuitenkin on, että ihminen osaa katsoa toista uudella tavalla, sisäisillä
uniutuisilla silmillä:
Siis mikä on toinen ihminen? Aaltoja, sähköliikkeitä, väriusvaa, aineetonta –
ja sitten avoimin silmin taas useimmiten jotain vähäliikkeistä ja persoonatonta. Sisäistä näkemistä, joka ei ollut silmissä ja joka ratkaisevasti eroaa niistä kuvista, joita näkee silmät suljettuina, valveilla, mutta on jo paljon lähempänä unia. (SE 195.)
Millaista sitten on Sen minän ihanteena oleva sisäinen näkeminen? Sen laadusta
antavat edellä vihjeitä avoimin silmin saavutettavat huonot kvaliteetit, joista on
mainittu vähäliikkeisyys ja persoonattomuus. Niistä ja tähänastisista tarkasteluista
voi kääntäen päätellä, että sisäinen näkeminen on tiedostamattomasta kumpuavan
vilkasliikkeisen mielikuvituksen ruokkimaa vilkasta assosiointia, jolle on leimallista persoonallinen luovuus. Persoonallisen asenteen vaatimus puolestaan antaa
aiheen olettaa, että Sen ihanteena on yksilöllinen tapa tarkastella todellista. Näitä
oletuksia pyrin todentamaan seuraavaksi. Lisäksi on mainittava, että yksilölliseen,
individualistiseen todellisen tarkastelutapaan suhteutuu Se-romaanissa myös rakkaus, jonka luonteen selvittämiseen joudun palaamaan vielä myöhemminkin.
5.5

Individualistiset ihanteet

Markku Lahtelan kirjallisen toiminnan alku osui 1960-luvulla siihen sotien jälkeiseen vaiheeseen, jolloin Suomessakin nousi pintaan yksilön ongelma (ks. Karkama
1994, 220; Niemi 1999, 158–163). Kuten todettu, perinteitä korostanut yhtenäis-
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kulttuuri kriisiytyi (ks. Giddens 1991; Featherstone 1991), minkä seurauksena
vanhan polven kollektiiviset arvot joutuivat koetukselle sekä Euroopassa että Suomessa. Juhani Niemi näkee Eric Hobshawniin tukeutuen Suomen ja Englannin
1960-luvun yhteisenä piirteenä sen, että molemmissa johti periaatteessa samanlainen antiautoritaarisuus kulttuurivallankumoukseen, jonka myötä yksilö voitti
yhteiskunnan. Tämä tapahtui paradoksisen kollektiivisesti, sillä ”kokonainen
sukupolvi lauloi ja dramatisoi vallankumousta yhtenä suurena kuorona”. Hieman
kärjistäen 1960-lukulaisuus oli ”individualismia kollektiivin suojassa.” (Niemi
1999, 160.)
1960-luvulle ominaisissa mullistuksissa on havaittavissa merkkejä postmodernille ajalle ominaiseksi todetusta individualismin kriisiytymisestä. Vaikka individualismin asema oli vielä 1960-luvulla varsin suvereeni, alkoi se kuitenkin aikaisempaa enemmän määrittyä kollektiivisiin kulttuurimuodostelmiin suhteutuneena.
Individualismi sinällään oli jo vanha aate. Kirjallisuudessa individualismi nousi
esiin modernissa romaanissa, joka syntyi vakiintuneen käsityksen mukaan
1700-luvulla. Modernin romaanin on katsottu perustuneen modernin filosofialle
ominaiseen individualistiseen ajattelutapaan, vaikka individualismin käsite määriteltiinkin vasta liberalistisen yhteiskuntakäsityksen perustana 1820-luvulla. Aluksi
romaanin katsottiin ilmaisevan liberaalin porvariston maailmankuvaa. (Saariluoma
1992, 29 ja 36–37.)
Miten sitten Lahtela on ratkaissut 1960-luvun keskeisen individualismi-kysymyksen? Yleistäen voi todeta, että ajoittain kollektivistisen individualismin ja osittaisen individualistisen kollektivismin piirteet näkyvät Se-romaanissa paradoksisina ja ristiriitaisinakin käsityksinä. Individuaationsa ilmauksena kirjailija jatkaa
jo esikoiselleen leimallista käsitteiden totunnaisten merkitysten koettelemista (vrt.
Rand 1964):
Mistä nämä individualismin ja kollektivismin käsitteet? Yleisestä isosta aatteiden vararikkopesästä, ne lentelevät päästä päähän ja ottavat kiinni aivoon,
vaikka on jo käynyt selvääkin selvemmäksi, ettei individualismia sinänsä ole
olemassa, ei liioin kollektivismia sinänsä, eipä edes näitten yhdistelmää. (SE
80–81.)
Suurten kertomusten kuolemaa ennakoiden Sen minä puhuu aatteiden vararikkopesästä. Modernistisen kiellon ryydittämän individuaationsa ilmauksena kirjailija
hyökkää ensin kollektivismin iskulauseiden kimppuun ironisin painotuksin: "Ei
vain sinusta ole kyse. Et sinä ole ainoa ihminen maailmassa. Älä tuijota napaasi."
(SE 81.) Niiden jälkeen saavat kuulla kunniansa individualismin vetoomukset ja
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uskonnollisen moraalin tyypilliset ilmaukset: "Voimakas yksilöllisyys. Itsensä
toteuttaminen. Jokainen on Jumalan kuva. Sinä olet vastuussa, mutta toinenkin on
syypää. Ja poista ensin malka omasta silmästäsi." (SE 81.) Koko litanialle on leimallista kiellettyihin ajatusmuotoihin kohdistuva ironinen tyyli, jossa tärkeänä
tehokeinona on sillisalaattimaisella katkelmallisuudella aikaansaatu illuusio eräänlaisesta ajatusten modernista markkinatorista:
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Uhraa oma mitättömyytesi aatekokonaisuudelle. Yksin et ole mitään, yhdessä olemme kaikki. Pienporvarillinen
ahtaus ja marksilainen hurraayhteiskunta. Osa ja kokonaisuus. Yksilö ja
yhteiskunta. Älä etsi omaa parastasi. Toteuta itsesi. Sopeudu ja ole mukana.
Älä missään nimessä sopeudu, koska yhteiskunta johon sinut käsketään sopeutua on sairas. Älä hyväksy valtiota. Rakenna mukana sellaista valtiota jonka
voit hyväksyä. Sekin on taas valtio. (SE 81.)
Individualismi-kollektivismi -ristiriidan ratkaisua Se-romaanissa haetaan ensiksikin kieltämällä edellä esillä olleella tavalla individualismi-kollektivismi -vastakohta. Toiseksi teoksen minä korostaa periaatetta, jonka mukaan individualismin
ja kollektivismin termejä voidaan käyttää vain silloin, kun ilmaistaan haluttomuutta kuulua johonkin ryhmään, kuten kansaan tai kansallisvaltioon. Irti pysymisen intentio on kääntäen samansuuntainen kuin Nietzschen Zarathustrassa, jossa
kritikoidaan laumasieluisten ihmisten tarvetta kuulua valtioihin. (esim. Nietzsche
1962/1907, 40–42.):
Ei niitä [individualismin ja kollektivismin käsitteitä] voi käyttää muuten kuin
esimerkiksi ilmaistaessa, että se ja se ihminen teki niin ja niin ja ilmoitti myöhemmin motiivikseen sen, ettei hän halunnut kuulua mihinkään kansaan, ja
näki voimakseen sen että oli irti. Tämä on tietysti luonteva vastaus silloin kun
jotkut tai monet huutavat, että tule mukaan, täällä on asioitten polttopiste. (SE
80–81; vrt. 149.)
Sen individualistiset ihanteet näkyvät minän toteamuksessa, jonka mukaan hän
”näki voimakseen sen että oli irti kansasta”. 1960-luvun kollektiivista liikehdintää
minä kritisoi toteamalla, että ”tämä [irtiotto, kieltäytyminen] on tietysti luonteva
vastaus silloin kun jotkut tai monet huutavat, että tule mukaan, täällä on asioitten
polttopiste”. Näkemykset antavat viitteen siitä, että sukupolvikapinaan liittyvä
uuden etsimisen lähtökohta on Lahtelalla poliittisen ja uskonnollisen kollektivismin torjunta, jonka perustan muodostavat individualistiset sitoumukset.
Toisin sanoen, vaikka Lahtela Se-romaanissaan kieltää individualismia ja kollektivismia edustavat poliittiset aatteet ja niiden väliset synteesit sekä ylipäänsä
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erilaiset ismit, pohjaa kirjailijan individuaatio eräänlaiseen puhtaaseen ”individualismiin sinänsä”. Käsikirjoituksen minä paljastaa, että Lahtelan ihanne on ideologioista puhdistettu individualistinen tapa tavoitella todellista: "Jokaisen on paras
luoda oma todellisuutensa ja menestymistä kaipaava voi toivoa että hänen todellisuutensa murtautuu yleiseen tietoisuuteen jonne ei ole helppo päästä." (SE/kä,
428.) Käsitys on alustava osoitus siitä, että Lahtela ratkaisi 1960-luvun representaation kriisin kärjistämän individualismi-kollektivismi -kiistan individualismin
hyväksi tavalla, joka muistuttaa 1950-luvun modernismin eetosta (vrt. Hökkä
1999, 76–79, 85).
Se-romaanissa havaittavat individualistiset ihanteet näkyvät myös myöhemmässä tuotannossa. Vuoden 1968 teoksista on esimerkkinä Prosessin (1968) kommentti: "Niinpä tässä on parempi hyväksyä tosiasiaksi se että jään oman itseni
varaan" (P 21). Hengeltään samanlaista individualismia edustaa 1970-luvun alun
ihmissarjan keskeisen Katso ihmistä -teoksen lajinkehitystä korostava näkemys:
Yksilökehitys on sisällöllisesti yhtä kuin lajikehitys: laji kehittyy vain yksilöissä kuten se on olemassa vain yksilöinä. - - Jokainen meistä on ruumiillinen
yksilö, juuri hän itse. Ei ole olemassa mitään erillistä objektiivista maailmaa
koska - - jokainen elää ja kokee tämän objektiivisen maailman subjektiivisesti.
(KI 45; 144; ks. myös 55–56, 79–80; vrt. UI 25, 133.)
Samankaltaiset painotukset ovat esillä ihmissarjan kommentaarina pidetyssä
(Tarkka 1980b, 173–174; Koskela 1990, 191) Yksinäisessä miehessä (1976), jota
Kirsti Castren (2000) on lacanilaisittain tulkinnut teoksen minän sisäisten maailmojen ilmauksena. Sen sijaan kaksi viimeistä proosateosta, Sirkus (1978) ja Hallitsija (1980) edustavat vieläkin ehdottomamman yksilöllisyyden korostusta, josta
kollektivismiin viittaava sosiaalisuuden kitka, yhteisöllinen arvokeskustelu, on
sulkeistettu niezscheläisillä merkitysten nihiloinneilla niin, että lopputuloksena on
esteettis-eettisen minän faustisina ekspressioina ilmenevä ääri-individualismi.
Lahtelalla ehdottoman individualismin painotuksia esiintyy ensimmäistä kertaa
Sirkuksessa (1978):
Arvelisin, että syvimmiltään nämä näiden muistiinpanojeni tarkoitusta koskevat pohdiskelut liittyvät joihinkin yksilöllisyyden ja sosiaalisuuden ongelmiin.
Yksilöllisyyteni pääsee kukkaansa silloin, kun pidän näitä muistiinpanoja vain
itseäni varten – kuten yksilöllisyys aina edellyttää tiettyä piittaamattomuutta
muiden ihmisten kyvystä ymmärtää, hyväksyä, ottaa vastaan; sosiaalisuus taas
edellyttää tiettyä yksilöllisyyden sosialisoimista ja ikään kuin pyöristelemistä
niin, etteivät omat yksilölliset ulokkeet häiritsevästi pistele muita ihmisiä. (S
97–98.)
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Yltiöindividualistista narsismia tässä muistuttaa maininta siitä, että oma toiminta
toteutuu optimaalisimmalla tasolla silloin kun muistiinpanoja pidetään vain itseä
varten. Samanhenkinen on empatian kieltoon pohjaava toteamus, jonka mukaan
yksilöllisyys aina edellyttää jonkinasteista toisia ihmisiä koskevaa piittaamattomuutta. Ääri-individualismiin puolestaan viittaa se, että kirjailija olisi valmis
hyväksymään minkälaiset yksilöllisyyden piikit tahansa, jos ne eivät häiritsevästi
pistelisi muita ihmisiä. Myötätuntoa nyt jo pääosin kyynisiä ja yksinäisyydessään
traagisia äänenpainoja viljelevä Ihanteiden Ikaros tuntee vain sen verran, että mainitsee sosiaalisuuden eräänä keinona, jolla voi tylsyttää individualismin haitallisimpia piikkejä. Sosiaalisuus on kuitenkin yksilöllisyyden sosialisoimista, jota on
välteltävä mahdollisimman pitkälle.
Pohdinnan edetessä yltiöpäisen egoismin vaarat nousevat esille myös taiteellisen työn näkökulmasta. Samalla tulee esille viitteitä siitä, että yksilöllisiä arvoja
korostaviin Lahtelan sitoumuksiin ilmaantui 1970-luvun loppupuolella estetistisiä
piirteitä. Alustavana osoituksena estetististä itsekkyyttä henkivistä sitoumuksista
otan esille esimerkin, jossa ehdottoman egoismin rajattoman kasvun estona on
oikeastaan vain epämääräinen pelko siitä, etteivät ääri-individualismin aikaansaamat kukat sittenkään ehkä avaudu (vrt. Nietzsche) suurelle yleisölle tai ylipäätään
kellekään:
Minä sanoin hänelle joskus - -, että maalatessani minä haluan kehittää mahdollisimman onnistuneita yksilöllisyyteni kukkia, täysin omiani. Dianita sanoi,
että tuo on itsekästä, mutta minä sanoin että ei se voi olla itsekästä, jos muutkin pitävät minun tauluistani – ja jolleivat pidä, ei se silloinkaan ole itsekästä,
vaan tauluni ovat siinä tapauksessa kenties vain liian yksilöllisiä muitten
tajuta; ja tämä liika yksilöllisyys on taiteen tekemisen ainaisia vaaroja. (S 98.)
Postuumisti ilmestyneessä Hallitsijassa ulkomaailmaan viittaavat enää vain muistikuvat teoksen minän päässä. Samalla itsekkyydeksi käpertyvään modernistiseen
individualismiin tulee lopullista umpikujaa ennakoiva sisäisen monologin muoto,
jota erakoitumisen sävyttämä ahdistus leimaa. Viestintä on sisäänpäin kääntynyttä
dialogia itsen kanssa, eikä ajatuksia enää mielellään edes saateta tekstuaaliseen
muotoon toisten luettaviksi: "Lisäksi pidän erilaisista tarinoista, joita lakkaamatta
sepittelen mielessäni; - - Yleensä minä en kirjoita tarinoita; ne eivät tunnu syntyneen siihen tarkoitukseen." (H 8.) Edellä käsitellyn Sirkuksen ”Arvelisin…” -sitaatin sanomaan verrattuna on Hallitsijassa selvä ero; Sirkuksessa tarinat ovat vielä
muistiinpanoja paperilla, Hallitsijassa enää mielikuvituksen monologista liikettä.
Itsensä sosiaalistamisen, sosialisoimisen, pieni jäännekin on jäänyt pois.

218

Edellä on käynyt selväksi, että Markku Lahtelan nuoruuden estetiikassaan
omaksumat individualistiset ihanteet säilyvät kirjallisen toiminnan loppuun asti.
1960-luvun poliittista retoriikkaa kääntäen voi todeta, että Lahtela jo vuosikymmen alkupuolella kirjoittamassaan alkutuotannossa valitsi individualistien originellin joukon, jossa halusi seisoa. Niinpä se, että hän on tematisoinut 1960–
70-lukujen keskeisen individualismin-kollektivismi -kontekstin ensin mainittua
suosien, on hänen individuaationsa eräs ilmentymä. (vrt. Karkama 1994, 30.)
Lahtelan teoksille ominaiset yltiöindividualistiset käsitykset selittävät monilta
osin Se-romaanin rakkauteen ja erotiikkaan liittyviä paradokseja. Yhtäältä kyse on
jo käsitellystä kritiikistä, joka kohdistuu naisen ja miehen väliseen eroottiseen rakkauteen. Kuten osoitettu, voidaan eroottisen rakkauden välityksellä kirvoittaa
todellisen tavoittelua, mutta toisaalta eroottinen rakkaus on toiseen ihmiseen
ehdollistavana huono ratkaisu. Individualististen ihanteiden ja eroottisen rakkauden vetovoimasta syntyvästä ristiriidasta kumpuaa nähdäkseni myös Lahtelan
teksteissä esiintyvä naiskritiikki, jossa on havaittavissa misogyynisiäkin piirteitä.
Misogyyniset käsitykset ovat Lahtelalla melko voimakkaita, ja niitä esiintyy
läpi tuotannon. Eräänä syynä niiden syntyyn voi ajatella olevan Lahtelan ongelmallisen äitisuhteen, joka vaivasi häntä loputtomasti (Reenpää-Lahtela 1999). Tästä on osoituksena vielä Sirkuksessakin (1978) näkyvä johdonmukaisen kitkerä
äiti-kuva. Sen montaasipainotteisissa fragmenteissa henkilökuvat eivät ole Sirkukselle ominaisella tavalla yhtenäisiä, ja misogyyniset kommentitkin ovat katkelmallisella tyylillä ilmaistuina irrallisempia. Lisäksi ne kytkeytyvät usein johonkin laajempaan teemaan. Viimeksi mainitusta on esimerkkinä kirjallisuutta opiskeleva
Isolde, jonka kuvauksessa on havaittavissa jälleen yksi paradoksi. Kirjailija nimittäin käyttää osittain misogyynisiä piirteitä sisältäviä käsityksiä välineinä kritiikissä, jonka kohteena on 1960-luvun kapinassa monella tapaa ryvettynyt patriarkalismi. Tässä yhteydessä esiintyy aikaisemmin esillä ollut eroottisesti halvaantunut
esteetikko, johon viitaten todetaan, että järjestelmällisesti ajattelevat
puhuvat taiteesta ja elämästä. Voi helvetti. Jos tällaisia ihmisiä on paljon, on
yksi hyvä tehtävä ihmisille sabotoida ja luhistaa koko heidän taiteensa, etteivät
he aina pääse karkaamaan oletettuihin järjestyksiin, vastauksiin, ratkaisuihin.
Isolde on jo siinä paljon parempi, hän on huora niitten silmissä jotka huoraavat
järjestyneesti ja vain yhden kanssa, mutta sekin johtuu siitä ettei häntä enää
kiinnosta tukea systeemiä joka lähinnä erittelee, jäsentelee, ja tappaa; hyvin
viisaasti ja vaistomaisesti hän kieltäytyy menemästä labyrintteihin, eksymästä
asioihin joista ei ole hyötyä eikä huvia, näihin yhteisiin uniin. (SE 169; kurs.
ML.)

219

Tässä Sen naiskuvan misogyynisyys näkyy siinä, että vaikka kertoja vanhan polven elämää kieltävää asennetta kritisoidessaan asettaa huoran käsitteen tavanomaisen merkityksen kyseenalaiseksi, ei kyseenalaistamisella ole jatkossa merkitystä.
Päinvastoin, heti kun Isolde on tehnyt tehtävänsä, eli palvellut kirjailijaa tämän
patriarkalismin kritiikin välineenä, saa hän mennä takaisin perinteisen huoran rooliinsa, jota kehystävät biologiset uskomukset naisen salaisesta nymfomaniasta.
Tämän puolesta puhuu se, että Isoldelle on leimallista biologisesti ohjautuva seksuaalinen halu (vrt. esim. orgasmin aikana suusta purkautuva eläimellisen elävä
korina ja lukuisat peräkkäiset orgasmit) niin, että hän on luonnon naiselle antamassa vaistonvaraisessa yliherkkyydessään – kertoja paljastaa Isolden saavan
orgasmin pelkästä lähellä tanssimisesta (SE 170) – kyltymätön vamppi:
Minä olisin jo mieluimmin mennyt yksin nukkumaan, olin humalassa ja väsynyt, mutta Isolde oli kai päättänyt että hän viettää tämän yön minun kanssani,
ja niin minä salakuljetin Isolden yläkertaan ja sitten Isolde riisuutui. - - olin
kiitollinen mutta en uskonut että jaksaisin tehdä mitään, panin silmät kiinni ja
kuljetin kättäni pitkin hänen vartaloaan ja nukahdin, sitten hän hyväili minut
hereille, ja tuskin olin päässyt sisään kun hän jo sai ensimmäisen orgasmin ja
hänen suustaan purkautunut korina oli niin eläimellisen elävä että minä heräsin kokonaan, ja sen pakkomielteen vallassa että minun piti olla hyvä rakastaja
minä järjestin hänelle neljä voimakasta ja kolme heikompaa orgasmia ennen
kuin itse vähän laiskasti suihkutin siemennesteeni hänen sisäänsä. (SE 169;
171.)
Sen minän innottomuus seksin suhteen on tulkittavissa yksin olemisen haluksi,
joka kumpuaa viime kädessä individualistisista ihanteista. Semminkin kun vain
hyvän rakastajan rooliin liittyvät sosiaaliset paineet saavat minän edes jotenkuten
innottomasti toimimaan. Seksuaalisen intohimon puute antaa aiheen ajatella, että
minä suhtautuu eroottiseen rakkauteen kielteisemmin kuin yksinäisyyteen. Toisin
sanoen yksinäisyyden individualistinen ihailu on perimmäinen vaikutin, joka synnyttää paitsi rakkauden kritiikkiä myös misogyynisiä käsityksiä.
Mies on kuitenkin voimaton naisen eroottisen vetovoiman edessä, se vie häntä
alati fallisen kirkkaista yläilmoista salaperäisten feminiinisyiden sakeisiin laaksoihin. Tästä ambivalenttiudesta kumpuaa naisen torjunta, jonka misogyyniset ulottuvuudet korostuvat rakkauden loppuessa. Tämä teema esiintyy kiteytyneenä myöhäistuotannon Sirkuksessa (1978):
Silloin kun minä en ole rakastunut, minä epäilen suhtautuvani naisiin kuin
markiisi de Sade, joka kirjoissaan on yrittänyt pieksemällä ja kiduttamalla
saada naiset ilmaisemaan sen salaisuutensa, jonka Cambrosius on näyn ja viit-
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tauksenomaisesti kokenut43. Tai sitten olen epärakastuneessa tilassa, kuin
Friedrich Nietzsche, joka mahtavia viiksiään lukuunottamatta on melkoisesti
minun isäni näköinen ja joka ei niinkään ollut jeesuksenkieltäjä kuin naisenkieltäjä, jonka Zarathustran kuulaat vuorenhuiput ovat itse asiassa fallos,
jonka nokassa Friedrich-Zarathustra istuu yläilmojen kirkkaassa henkisyydessä haluamatta laskeutua laakson – vaginan – sakeuteen. Nietzsche lienee joka
tapauksessa havainnut, että oikein hyvin seisova miehen jäsen osoittaa ylöspäin kuin apostolin etusormi vanhoissa uskonnollisissa maalauksissa, kun sen
sijaan nainen vetää meitä laskeutumaan alaspäin, nimittäin pitkälleen.
(Jostain syystä tuli tässä yhteydessä mieleeni, että Nietzschen kuuluisa kehotus ottaa ruoska mukaan naisen luo mentäessä44 onkin ehkä pelkästään käytännöllinen neuvo seksuaalisesti poikkeaville – tai sitten se on tavaton pelon
ilmaus.)
Joka tapauksessa, silloin kun en enää ole rakastunut, minä alan suhtautua kulloiseenkin naiseeni - - julmasti ja ylimielisesti. Mielestäni ei ole lainkaan sattuma, että luin de Saden ja Nietzschen teokset juuri siinä vaiheessa, kuin aloin
väsyä ensimmäiseen vaimooni, Tildiaan. Minä olen myös niitä perin harvoja
miehiä, joka on maannut Nietzschen kanssa – tosin kyllä unissani. (S 95–96.)
Huomion arvoista on, että harvalukuiset viittaukset homofiilisiin tuntemuksiin
esiintyvät Sen (s. 287–288) lisäksi Sirkuksessa (s. 95) ja Yksinäisessä miehessä (s.
404), eli samoissa teoksissa, joissa myös miehen ja naisen välisen eroottisen rakkauden kritiikkiin liittyvät misogyyniset painotukset ovat voimakkaimpia45. On
huomattava, että rakkautta kritikoivien kertojien yhteisenä ihanteena oleva yksinäisyyden ehdoton kaipuu, joka Se-, Sirkus- ja Hallitsija-romaaneissa saa paikoitellen erakkomaisen individualismin piirteitä, edellyttää naisen eroottisen vetovoiman kieltämistä. Lisäksi rakkaus on modernissa maailmassa pinnallista ja loppuu
43. Millerin Sexuksessakin on ihanteena de Saden arkaaiseen julmuuteen tukeutuminen: ”Markiisi de
Sade oli selvä-älyinen ja järkevä kuin suolakurkku. Sacher-Masoch oli mielentyyneyden helmi. Siniparta oli lempeä kuin lammas.” (Miller 2006/1949, 226.) Myös Se-romaanissa on intertekstuaalinen
viittaus de Sadeen (SE 55).
44. Zarathustra: ”Menetkö naisten luo? Älä unohda piiskaa!” (Nietzsche 1962/1907, 56.)
45. Periaatteessa misogyynisiä ja niihin liittyviä homoeroottisia painotuksia olisi voinut käsitellä freudilaisten sitoumusten eroottisia ulottuvuuksia tarkastelevassa alaluvussa, koska myös freudilaisuudessa
on naisen seksuaalisuutta pidetty 1900-luvun alusta alkaen mysteerinä. Kun Lahtela hakee individualisminsa yhteydessä tukea muun muassa misogyynisille ja homoeroottisille käsityksilleen nimenomaan
Nietzschen eikä Freudin ajattelusta, tarjoaa tämä kirjailijan tekemä valinta erään mahdollisuuden erotella hänen elämänfilosofisia sitoumuksiaan. Toisaalta elämänfilosofisten ajatusmuotojen erottelut ovat
usein keinotekoisia siksi, että elämänfilosofioille on leimallista pyrkiä eri tavoin ”korkeisiin” ajattelun
sfääreihin. Elämänfilosofiat ovat Sallamaan (1994, 107–111) tavoin luonnehdittavissa luovan vapaudenlennon ”tähtitieteellisiksi” yritelmiksi, joiden luokittelu ei ole yksiselitteistä. Tässä mielessä myös
Lahtelan freudilaiset ja nietzsceläiset sitoumukset muodostavat elämänfilosofisen kudelman, jossa
freudilaisen tiedostamattoman kanssa ovat samaa laatua tässä luvussa käsiteltävän nietzscheläisen individualismin viettiperustat.
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ennen pitkää – Sen minä ei ole ”tavannut sitä kestävänä ja syvänä” (SE 187) – eikä
se kanna edes rakkaudettomien väliaikojen yli: ”Sen minä myönnänkin, minä olen
heikko – ilman rakkautta minä olen heikko jumalauta niin.” (SE 233.) Mielen maisemat rikkoutuvat, ja silloin saattavat misogyniasta kumpuavat homososiaaliset ja
homofiiliset tuntemukset vallata mielen.
Yksin olemisen halu, johon etenkin Se- ja Sirkus-romaaneissa liittyy luonnon
ihailua (vrt. Karkama 1994, 268–269), on miltei ehdotonta. Sitä ihannoivat teoksen henkilöt ovat kuin Zarathurstra, joka liian kauan eleli vuoristossa kuunnellen
”liian paljon puroja ja puita: nyt minä puhun heille niin kuin vuohipaimenille.
Liikkumaton on minun sieluni ja kirkas kuin vuoristo aamupäivällä.” (Nietzsche
1962/1907, 14.) Nainen nähdään Zarathustrassa paitsi luontoa lähellä olevana
myös kehityksellisesti miestä alempana olentona, joka ei näin ollen kykene ystävyyteen (Nietzsche 1962/1907, 48). Seuraavassa tämä alentava asenne näkyy
eläinmetaforissa, joilla filosofi kuvaa naista:
Naisen rakkaudessa on vääryyttä ja sokeutta kaikkea kohtaan, mitä hän ei
rakasta. Ja myös naisen tietävässä rakkaudessa on yhä vielä ryntäystä ja salamaa ja yötä valon ohella. Nainen ei ole vielä kelvollinen ystävyyteen: kissoja
ovat yhä vielä naiset, ja lintuja. Taikka parhaassa tapauksessa, lehmiä. Nainen
ei ole vielä kelvollinen ystävyyteen. Mutta sanokaa minulle, te miehet, kuka
teistä sitten on kelvollinen ystävyyteen? - - Sen verran kuin te annatte ystävälle, minä tahdon antaa vihollisellenikin, enkä minä ole siitä köyhtyvä. On toveruutta: olkoon ystävyyttä! (Nietzsche 1962/1907, 48.)
Kyvyttömyys todelliseen ystävyyteen johtuu naisen aistillisuudesta, joka herättää
epäluuloisuutta Zarathustrassa: ”Te pidätte murhenäytelmistä ja kaikesta, mikä
särkee sydäntä? Mutta minä olen epäluuloinen teidän narttuanne kohtaan.” (Nietzsche 1962/1907, 46.) Lahtelan tekstien misogynia kumpuaa analogisesti siitä, että
naisella on biologisen alkukantaisia seksuaalisia salaisuuksia, joilla hän voi viekoitella miestä. Individualistisista ihanteista johtuvan rakkauden kritiikin perusteet
kirjailija on löytänyt tästä naisen biologisesta luonnollisuudesta (SE 41). Naisella
on biologisista ominaisuuksista johtuva kyky houkutella mies pois arjen harmaudesta: ”Nainen houkuttelemassa miestä pois yksitoikkoisesta päivätyöstä kauneuteen – ikävän ruumiillistuma.” (SE 224.) Zarathustra sanoo saman hieman toisin:
”Ja katsokaa näitä miehiä: heidän silmänsä sen sanoo – he eivät tiedä mitään
parempaa maan päällä kuin maata naisen vieressä.” (Nietzsche 1962/1907, 45.)
Individualismin biologistiset perustelut ovat Lahtelalla viime kädessä syinä
myös siihen, että naista koskevissa käsityksissä korostuvat ajoittain misogyyniset
painotukset. Sen käsikirjoituksen minä näkee naisen biologisesti determinoituna
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vaistojensa ohjaamana vamppina, joka voi halutessaan vietellä miehen kuin miehen: ”Nainen kuin nainen voi maata melkein kenen kanssa tahansa. Myönnän sen
ja kokemus vahvistaa.” (SE/kä, 184.) Taustalla on modernin urbanisaation kritiikki, joka on mukana Nietzschenkin misogyynisissä käsityksissä: ”Minä rakastan
metsää. Kaupungeissa on huono elää: siellä on liian paljon kiimaisia. Eikö ole
parempi joutua murhamiehen käsiin kuin kiimaisen naisen unennäköihin?” (Nietzsche 1962/1907, 45.) Julkaistun Sen minä esittää samansuuntaisen retorisen kysymyksen: ”Montako kertaa saa tehdä huorin, jos on ns. moderni nainen. Ihanko seitsemän kertaa?” (SE 272.) Yleisemmin ottaen on Sen osalta edellä kyse pirstaleisen
modernin kritiikistä, jota Pertti Karkama (1994, 269) kuvaa seuraavasti: ”Elämä
on jatkuvaa ja ahdistavaa eroamista, siirtymistä identiteettimuodosta toiseen ja
lopulta kaikkien niiden kieltoa. Lahtelan kuvaamana modernissa elämässä ei ole
mitään kiinteää.”
Miten taas joutui niihin kahteen naiseen: selittämätöntä. Yritti rauhassa ruveta
nukkumaan, ja sitten miettikin eikö nyt pitäisi ilmoittaa Y:lle että jättää hänet
lopullisesti; kuitenkin tiesi ettei osaa tehdä sitä. Hän oli päättänyt olla yksin,
elää yksin. Nyt siihen tuli I. Kuin sattumalta se lähti käyntiin, miten vaikea siitä on päästä pois. Aivan kuin ei haluaisi muistaa. Aivan kuin toiset olisivat häiriöksi. Myös H. oli sattuma. (SE 102; kurs. KK.)
Sitaatin toiseksi viimeisessä lauseessa kaikuu erakkomaisen yksinäistä elämää
ihannoivan Zarathustran ääni, jonka mukaan nainen sitoo miehen rakkauden pauloihin ja orjuuttaa niin, että häntä ei voi kohdata tasaveroisena ystävänä: ”Liian
kauan on naisessa piillyt orja ja tyranni. Sen tähden ei nainen vielä ole kelvollinen
ystävyyteen: hän tuntee vain rakkauden.” (Nietzsche 1962/1907, 48.) Aistillisuutensa vuoksi nainen on kelvoton todelliseen ystävyyteen, mikä puolestaan on
miesten välisen homososiaalisen suhteen ihanne ja patriarkalismin perusta (vrt.
Rojola 1995, 194, 198–201). Naisen torjumiseen liittyen risteilevät Sen minän
mielessä misogyniasta kumpuavat ristiriitaiset tuntemukset. Kirsti Castren (2000,
81) toteaa lacanilaisessa tulkinnassaan, että Se-romaanin minän ja Yksinäisen miehen Jaakko Aron ja suhde naisiin on ambivalenttinen ja ristiriitainen. Ohessa Sen
esimerkki: ”Nämä kirotut naiset, siunatut kirotut, helvetti, saatana, jos en pääse
jaloilleni, jos jumalauta nyt Kochelseessä tipahdan, perkele. Jeesus, sydän puhkeaa
kuin paise, on kuin paise, helvetti, jos en keksi keinoa millä pitää kaikki vitut kauempana, ei, sielut kauempana.” (SE 226.)
Kuin Zarathustra ikään, pyrkii Sen minä irtautumaan naismaailman tahmaisen
laakson syleilystä ja Ikarosta matkien lentämään Zarathustran fallisen vuoren erak-
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komaisiin yläilmoihin, joista käsin voisi säädellä naisen eroottista villiytymistä.
Zarathustra: ”Ja kuinka kiltisti osaakaan narttu aistillisuus kerjätä hengen palaa,
kun sille ei anneta lihapalaa!” (Nietzsche 1962 /1907, 46.) Hieman eri näkökulmasta kuvaa naisellisten kahleiden uhkaa Sirkuksen Cambrosius-hahmo, jolle
orgasmin aikana mieleen noussut naishahmo esittää vaatimuksen: ” ‘Mene, täytä
minun tahtoni, ja Jehovan paratiisiin kestettyäsi olet pääsevä minun paratiisiini,
mene, selvitä itsellesi minun tahtoni, ja täytä se.’ ” (S 95.)
Sirkuksen mukaan miehen ongelmana on, että hänen ihastumisensa eivät kestä
tai niitä ei muista syistä ole määrällisesti riittävästi. Tätä näkökantaa teoksen minä
yrittää todistaa skientistisellä fantasialla, jonka mukaan intensiivisiä ihastuksia
pitää toistaa riittävän usein. Silloin ihastukset laittavat liikkeelle elämänmyönteisiä
atomeja, jotka puolestaan jättävät todellisuudentunnun etsinnästä syntyvän psyykkisen tilan pysyvämmäksi aivotoiminnan malliksi:
Tämä ihastuminen nimittäin, etenkin voimakkaimmassa alkuvaiheessaan,
kohottaa elämäntuntua ja voimistaa siten hengen elämänmyönteisiä atomeja,
jotka ihastumisen vaikutuksesta alkavat vilkkaasti pomppia ja juuri tästä
pomppimisesta virkistyvät ja voimistuvat niin, että ne esimerkiksi kahdennenkymmenennen nopeasti peräkkäin seuranneen ihastumisen jälkeen jo ovat
kykeneviä pomppimaan aivan omaehtoisesti, ilman ihastumisen kautta tulevaa
sysäystä. (S 93.)
Tämä teoretisointi sisältyy Cambrosiuksen pohdintaan, joka koskee miehen syvää
masennusta. Sen hoidossa todelliseen tunkeutuminen on mahdollista vain ”vaihtamalla tiuhaan tahtiin naista”, toistuvasti ihastumalla. Nainen taas on luonnonmukaisena jumalolento, joka ei tarvitse samoja eroottisia lääkkeitä. Luonnonmukaisena nainen omaa jumalallisuuden gloorian, jumal-luonnon, jota säätelee luonnonvälttämättömyyteen viittaava pakkotila:
Samoin tietysti myös syvästi masentunut nainen voi päästä masentuneisuudestaan vaihtamalla tiuhaan tahtiin miestä. Mutta koska nainen on paljon lähempänä jumaluutta kuin mies, naisella on käytettävinään muitakin, salaperäisempiä ja tehokkaampia keinoja – joita hänen on pakkokin käyttää silloin, kun
masentuneisuus kumpuaa suoraan hänen julmal-luonnostaan.’ (S 93; kurs.
KK.)
Miehen vapausasteet ovat suuremmat, ja niinpä Se-romaanin minä uskaltaa julistaa, että ”[j]atkuvalla ihmisen vaihtamisella ei menetä muuta kuin kotipaikkansa ja
sehän ei ole paljon” (SE 217). Toisin sanoen, kun ihastuminen on hyvä elämäntunnun etsimisen käynnistin tiedostamattomassa, on loogista, että myös ihastusten
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kohteiden kanssa koettu täyttymys, tiedostamattoman liikehdintää voimistava rakkauden huipentuma, seksuaaliakti, on paras malli maailmankaikkeuden elämykselliselle tavoittamiselle: ”Jos olisi olemassa niin iso vittu kuin tämä huone – joku on
saanut päähänsä että siitä on kyse” (SE 215 ja 327). Näkemyksen kaikkea selittävää asemaa Lahtelan estetiikassa ilmentää Sirkuksesta käsitellyn ihastumis-euforian lisäksi se, että Se-romaanissa kyseinen todellisuuden erotisoimisen tila on
kahteen kertaan esitetty täsmälleen samassa muodossa. Jälkimmäisen kontekstissa
kirjailijaminä on mietiskelemässä huoneessa, eli kovin huonossa korviketilassa ja
vieläpä yksin, ilman tarvitsemaansa naista. Puutostila käy selväksi kirjailijan julistaessa ennen edellä siteerattua jos-lausetta, että ”[j]otain on menetetty, jotain
ollaan menettämässä koko ajan, eikö?” (SE 327.)
Mitä sitten moderni ihminen on menettänyt? Yleistäen voi todeta, että ihminen
on jäänyt paitsi todellisesta rakkaudesta. Rakkauden empiirisen tilan kritiikistä
huolimatta Lahtela puhuu rakkauden mahdollisuuksista. Rakkaudella saatava
yhteys toiseen on lähtökohtaisesti tehokkain ja luonnollisin tapa löytää tosiolevaisen ‘luvattu maa’, joka ihmiseltä on aina ollut enemmän tai vähemmän
kadoksissa:
Todellisuus, se on jokin jossa kaikki on toisin kuin ajattelee ja tekee. Jokainen
sana joka paljastaa hänen läsnäolonsa on rakkaampi kuin mikään tässä
nopeassa ja kulmikkaassa [huone]tilassa. Sitten löytäisi hänet kuin maan, jota
koskaan ei ole löydetty. Ja [todellisuutta] paljastavimmat hetket jäisivät salaisuudeksi. (SE 138, hakasulkuh. KK.)
Mutta, kuten Lahtelan teosten osalta olen osoittanut, on modernissa ”rakkaudettomassa” maailmassa elävän ihmisen suurin ihanne kuitenkin yksinään koettu todellisen tavoittelu. Kun tällainen individualistinen ihanne ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollinen, jäävät jäljelle eroottisen rakkauden tuottamat ohimenevät elämykset:
Minä sulan yleiseen rakkauteen, se täyttää huuleni ja kuin rupeaisin elämään
ja on hyvin vaikea katsoa jäykkiä kiviseiniä ja kestää tämä hohde. Kun voimakas liha ja tiedon valo yhtyvät ja tieto on lihaa ja liha tietoa sillä hetkellä kaksijakoisuus lakkaa, minä olen yksi ja varma. (SE/kä, 184.)
Tämä on ymmärrettävissä niin, että yksin koettuna todellinen helposti näyttäytyy
platonismin mukaisina dualistisina visioina. Eroottinen rakkaus ja sen huipentuma,
sukupuoliakti taas muuttaa elämyksellisenä tilana koetun todellisen yhtenäiseksi
hetkellisesti: ”sillä hetkellä kaksijakoisuus lakkaa, minä olen yksi ja varma”, julistaa kokeva minä.
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Sen paradoksiseen luonteeseen sopii hyvin se, että teoksessa on edellä esitettyä suhteellistava näkemys. Todellisen haltuunotolle on nimittäin eroottisesti latautunut tunnetila hyvä malli silloinkin kun kyseessä ei ole sukupuoliakti. Oheisessa
kuvauksessa Sen kirjailijaminä työskentelee yksin pöytänsä ääressä, kun hänet valtaa todellisen tavoittelun mahdollistava kiduttava kärsimystila, jonka kohtaamista
hän yrittää vältellä arkisilla askareilla:
Koska kaikin tavoin pakenee jotain ratkaisevaa. Ja tässä tilassa on seksuaalisesti kiihottunut, suuhun erittyy sylkeä, tuntee lantiossa sähkön. Mutta on
myös räjähtää. Ja tukehtua. Mutta mikään näistä ei ole ylivoimaista, ne ovat
kaikki kuin pintaväreitä, jotain jota ei voi ottaa ihan täydestä, heijastuksia.
Näin pääsee siihen moninkertaiseen levottomuuteen: on vain heikkoja liikkeitä, vähäisiä heijastuksia, ei ole tarpeeksi painava, ei ole todellinen. (SE 83–
84.)
Tällaisen eheyttävän todellisen kokemisen pysyvää tilaa, sen arkista jatkuvuutta,
Lahtelan voi katsoa etsineen koko kirjallisen toimintansa ajan. Se-romaanin suurimpana tavoiteltavana ihanteena on – modernille ominaisen kaoottisen tyhjyyden
vastakohtana – pysyvyys, jolle kuitenkin tarjoaa ainoan kiinteän virikkeen luonto
(vrt. Karkama 1994, 268–269). Vaikka suuri pysyväisyys jäi kirjailijalta löytämättä, antavat sen suuntaisesta todellisen tavoittelusta viitteitä eroottisen kokemisen
mystiset ulottuvuudet, ja ehkä juuri niiden avaamat harvalukuiset alitajunnan tiet,
joita viimeksi esillä ollut esimerkki yhdeltä osin kuvaa. Ilmeisesti tämän vuoksi –
samoin kuin joissakin tilanteissa tulisi armon käydä oikeudesta – tulisi rakkauden
Lahtelan mukaan käydä elämästä: ”To temper the justice with mercy – and life
with love.” (SE/kä, 312.)
Yhteenvetona edellä esitetystä voi todeta, että monet Sen paradokseista liittyvät teokselle leimalliseen ristiriitaan, joka on havaittavissa toiseen ihmiseen sitovan eroottisen rakkauden ja yksinäisyyden kaipuun välillä. Kaiken kaikkiaan
Se-romaanille ja laajemminkin Lahtelan tuotannolle ominainen yksilöllisyyden
korostaminen ei ole yksioikoista. Vaikka teoksissa on osoitetuilla tavoilla individualistisia painotuksia, on niissä toisaalta runsaasti pohdintaa, jossa teoksen minä
pohtii muun muassa rakkauden välityksellä suhdettaan toisiin ihmisiin. Tekstien
sisäiset ristiriidat synnyttävät ambivalenssia ja dilemmoja, jotka näkyvät muun
muassa misogyynisinä käsityksinä. Kiteyttäen ilmaisten misogynia syntyy siitä,
että Sen minä kaipaa enemmän yksinäisyyttä kuin eroottista rakkautta.
Jopa erakkomaisen yksinään olemisen problemaattisessa tavoittelussa on
havaittavissa modernille romaanille ominaisia individualistisia painotuksia. Kun
postmodernin romaanin keskeiset ominaisuudet ovat palautettavissa individualisti226

sen subjektin heikkenemiseen ja sen hylkäämiseen (Saariluoma 1992, 40–44), on
Lahtelan teoksille ominainen individualismi yksi lisäperuste sille, että hänen tuotantonsa modernismia uudistavat piirteet viittaavat postmodernin sijasta myöhäismodernismiin. Joka tapauksessa hänen teostensa sisäisistä ristiriidoista juontuvat
jännitteet näkyvät paikka paikoin yltiöindividualistisina ihanteina, jotka ovat siinä
määrin perustavanlaatuisia, että ne heijastuvat myös muita asiaintiloja koskeviin
käsityksiin. Seuraavassa alaluvussa käsittelen Lahtelan estetiikan aikakäsitystä.
5.6

Historiallisuuden kielto

Liisa Saariluoman mukaan ajan ja historian käsittämistavoilla on kiinteä vaikutus
subjektiin ja todellisuuden jäsentämiseen sekä romaanissa että kulttuurissa ylipäänsä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että modernistiselle ja postmodernille
romaanille ominainen ”[a]jan jatkuvuuden menetys on kiinteässä yhteydessä subjektin identiteetin tulemiseen horjuvaksi tai subjektin hajoamiseen.” (Saariluoma
1992, 50–52.) Nämä premissit pätevät myös Markku Lahtelan katkelmalliseen
pseudoautobiografiaan. Pertti Karkama (1994, 266) toteaa Jumala pullossa -esikoisesta (1964), että se ”modernistisena kollaasiromaanina särkee totunnaiset käsitykset ajan ja tilan välisestä suhteesta ja kyseenalaistaa oikeastaan kaikki totunnaiset tavat jäsentää todellisuus.” Teoksen aikakäsitys onkin myöhäismodernilla lailla
pysähtynyt, miltei staattinen (vrt. Saariluoma 1992, 52): ”- - jokainen hetki on
pysähtynyt eikä aika riennä vaan seisoo ja jos se rientää niin sen rientäminen on
hiljaista ja liikkumatonta.” (JP 22.)
Oletukseni mukaan Lahtelan tuotannolle on laajemminkin ominaista ei-lineaarinen aikakäsitys. Sille leimallinen ajallinen pysähtyneisyys, staattisuus, juontuu jo
käsittelyssä olleen symbolisen kielen kiellon taustalla olevasta hiljaisuuden ihannoinnista ja edellisessä alaluvussa käsitellyistä individualistisista ihanteista.
Tähänastiset tarkastelut osoittavat, että Lahtelan teoksissa korostuu hiljaisuuden ja
erakkomaisen yksinäisyyden ihannoiminen siinä määrin, että ne tulevat lopputuotannossa (Sirkus ja Hallitsija) ajoittain esiin eräänlaisen yltiöindividualismin muodossa. Hiljaisuuden ja yksinäisyyden ihanteet puolestaan edellyttävät eräänlaista
historiallisen ajanvirran pysäyttämistä, mitä kuvastaen esikoisen minä toteaa: ”- ja näin minä heille sen sanoin, olen jo käynyt siinä tyhjässä huoneessa kuuntelemassa hiljaisuutta ennen kuin sinne tulevat muut ja täyttävät sen - -.” (JP 25.) Asetelma toistuu Se-romaanissa, jonka eräs ”katkelma näyttää suljetussa huoneessa
istuvan yksinäisen tarkkailijan - -” (Tarkka 1980b, 172).
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Millainen sitten tarkemmin ottaen on Lahtelan estetiikan aikakäsitys? Selvittäessäni sitä lisensiaatintyössäni46 osoitin, että 1970-luvun alun ihmissarjan pamfleteissa Uuteen ihmiskuvaan (1971) ja Katso ihmistä (1972) voimistuu nietzscheläiselle elämänfilosofialle ominainen ylihistoriallinen orientaatio. Sen kääntöpuolena
on voimakas kielto, joka kohdistuu aristoteeliselle metafysiikalle ominaiseen historialliseen orientaatioon. (Komulainen 1998, 90–100; 155–159.)
Historiallinen orientaatio on aristoteelisessa traditiossa luonteenomaista sekä
varhemmilla (Aristoteles, Akvinolainen, Suarez, Rousseau, Hegel, Marx; ks. Wilenius 1975) että myöhemmillä (mm. Marcuse 1968; Fromm 1971; Habermas 1992)
edustajilla. Lahtela suhtautuu historialliseen orientaatioon kriittisesti jo alkutuotannon romaaneissaan Jumala pullossa ja Se, joissa ylihistoriallinen orientaatio on
ikään kuin oraalla (vrt. Karkama 1994, 266–271). Sen sijaan 1970-luvun alun
ihmissarjassa on jo keskiössä orientaatioltaan samanlainen aikakäsitys, joka perustuu Friedrich Nietzschen lanseeraamaan ylihistoriallisen käsitteeseen (Komulainen
1998, 165–169).
Lahtelan teoksissa havaittavissa oleva historiallisen orientaation kielto on yksi
versio aristotelisen metafysiikan kritiikissä, joka sai alkunsa Friedrich Nietzschen
elämänfilosofiasta (ks. Lash 1994, 188; vrt. Kunnas 1981, 94). Keskeisenä kritiikin kohteena on aristotelisen metafysiikan alasajossa on käsitteellistä välitystä
korostava tietoisuus, jonka Lahtelakin teoksissaan kieltää. Lähtökohtaisesti tietoisuuden kritiikki on ongelmallista, sillä sitä on harjoitettu myös aristotelisessa
perinteessä, jossa se on liittynyt ideologioiden kritiikkiin. Perinteen edustajista
Marx kiinnitti ensimmäisenä huomiota ideologian käsitteen taustalla olevaan tietoisuuskäsitykseen. Kun ideologiat olivat käsitteen lanseeraaja de Tracylle
tieto-opin perustavia aineksia, ovat ne Marxin filosofiassa ei-detracyläisessä mielessä ”väärää tietoisuutta”, joka ei tavoita todellisuutta. (Wilenius 1972, 29.)
Sittemmin on aristotelisessa perinteessä kritisoitu ideologioita vääräksi tietoisuudeksi, jonka voittaminen edellyttää ei-ideologisen tietoisuuden käsitteeseen
tukeutumista (Wilenius 1972, 42–59). Vaikka ei-ideologisen tietoisuuden idea
alkoi pitkän tauon jälkeen elpyä 1960-luvulla (mt., 34), ei Lahtelan tekstien tietoisuuden kritiikki perustu siihen47. Sen sijaan Lahtelalla on alkutuotantoa laajemminkin havaittavissa ei-aristotelisia sitoumuksia, joissa korostuu aristoteliselle
perinteelle ominaisen yhteiskunnallis-historiallisen (järjellisen) tietoisuuden kritiikki. Tässä tietoisuuden kiellossa on samankaltaisia painotuksia kuin Nietzschen
metafysiikan kritiikissä. Viimeksi mainittu toteaa Antikristuksessa, että ”tietoisuu46. Komulainen 1998: Ikuiset totuudet. Markku Lahtelan ihmissarjan ylihistoriallinen projekti
1970-luvun tuotannon suunnannäyttäjänä.
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den kyky – ’henki’ on meille juuri organismin suhteellisen epätäydellisyyden oire,
vain koe, hapuileminen ja hairahtuminen, voimainponnistus, jossa kulutetaan turhaan suurta hermovoimaa - -. (Nietzsche 1991/1908, 20.)
Lahtelalla on analogisella tavalla toteavaa kritiikkiä havaittavissa Se-romaanissa: ”On olemassa tietty sumu joka häiritsee. Tietty epämääräisyys, heiveröisyys, joka tulee heti kun ryhtyy tiedostamaan.” (SE 98.) Kontekstissa kertoja
perustelee näkemystään vertauksella, jonka mukaan elävässä elämässä – esimerkiksi käveltäessä kadulla tiettyyn paikkaan – tietoinen ajattelu pikemminkin haittaa kuin hyödyttää. Tämän vuoksi kannattaa toimia enemmän tai vähemmän sokeasti, puolittain tiedottomasti. (SE 98.) Väitteiden esittämisessä käytetty lakonisen
toteava tyyli voimistuu 1970-luvun alun ihmissarjassa. Erityisesti nimeltään Nietzschen (2002/1908) samannimiseen teokseen viittaavassa Katso ihmistä -pamfletissa (1972) tietoisuuden kielto on esitetty elämänfilosofisilla toteamisilla: ”Elämä
ei ensisijaisesti ole tarkoitettu käsitettäväksi vaan elettäväksi. - - On tilanteita
joissa tiedostaminen hajottaa koko tilanteen.” (KI 15.) Kirjailija kuvaa tuhatjalkaista, joka alkaessaan pohtia jalkojensa liikuttelujärjestystä ”ei osannut enää liikkua ollenkaan” (KI 15). Myös 1970-luvun loppupuolen fiktiivisissä teoksissa
esiintyy samankaltaisia tietoisuuden merkitystä väheksyviä käsityksiä, joissa
korostuvat jo alkutuotannolle leimalliset ironiset sävyt:
Xesmer Reodisius! Tietoinen olento! Oi! Mitkä hirmuiset filosofiset pasuunantörähdykset täyttävätkään äkkiä tämän työhuoneeni: tietoisuus! totuus!
todellisuus! Siinä ovat luomakunnan kruunun kolme helmipäistä sakaraa. Tai
sitten kolme mitä kiusallisinta arvoitusta, joista tietoisuus ilmeisesti on kaikkein kiusallisin, koska ilman sitä ei mitään muita arvoituksia olisikaan. Näyttää nimittäin siltä, että silloin, kun minä tulen tietoiseksi siitä, että olen tietoinen, koko ajattelutoimintani ikään kuin pysähtyy, koska silloin koen todellisuuden aivan liian välittömästi: silloin minä itse asiassa olen todellisuus. Minä
olen silloin se, mitä minä tiedostan; minä olen tietoinen todellisuus. Enkä
minä, Xesmer Reodisius, mitään muuta olekaan kuin sitä minkä tiedostan. - Istun nyt tässä tietoisena, mutta oikeastaan en yhtään enemmän tietävänä. (S
124.)

47. Filosofi Reijo Wilenius arvosti Lahtelaa suuresti. Hän esimerkiksi nostaa Ihminen, luonto ja tekniikka -teoksessaan (1978, s. 45) Se-romaanin tärkeäksi vieraantumista kuvaavaksi teokseksi. Lisäksi
Wilenius on 1970-luvulla lähettämässään kirjeessä palannut kirjailijan kanssa käymäänsä keskusteluun
selittämällä tiettyjä aristotelisia näkemyksiä (SKS, KIA; Wileniuksen kirje Lahtelalle). Toisaalta toinenkin keskustalaiseen ideologiaan liitetty vaikuttaja, professori Paavo Kastari, kannusti ja tuki kirjailijaa 1970-luvun alkupuolen ihmistrilogian kirjoittamisen aikoihin luonnontieteisiin perehtymisessä (ks.
Katso ihmistä -pamfletin esipuhe).
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Ensimmäisten lauseiden lopussa olevat huutomerkit eivät ylistä tietoisuutta, vaan
niiden todellinen sävy on lahtelalaisittain ironinen. Tämä paljastuu, kun otetaan
huomioon fragmentin lopussa olevat tietoisuuden pejoratiiviset kuvaukset. Ensiksikin tietoisena oleminen ei merkitse tiedon lisääntymistä, sillä kertoja toteaa, että
”tietoisena en ole oikeastaan yhtään enemmän tietävänä”. Toisekseen siinä tilassa
”ajattelutoiminta ikään kuin pysähtyy”. Samoilla linjoilla jatkaa Hallitsijan (1980)
minä. Hänen puheessaan on ironian lisäksi havaittavissa teosta muutenkin leimaavaa kyynisyyttä, joka on Sirkuksessa vasta oraalla:
Periaatteessa tiedostamisen pitäisi olla helppoa; käytännössä se on vaikeaa.
Kuka meistä edes valveilla pysyy koko ajan tietoisena? Sopii kokeilla; piankin
tulee tietoisuuden aukkopaikka: huomaamattaan on liukunut tiedostamattomuuteen; eikä se ole ihme, koska tiedostaminen on intensiivinen huipputila,
jossa on erinomaisen hankala pysytellä. Siinä on herkeämättä kuunneltava
jotain sisäistä radioasemaa, joka usein lähettää hyvinkin vaikeatajuista ohjelmaa; tai, mikä pahempaa, se lähettää pitkästyttävää ohjelmaa, jota kuunnellessaan ikään kuin nukahtaa. (H 60.)
Tietoisuuden nimeäminen intensiiviseksi huipputilaksi vaikuttaa ensisilmäyksellä
poikkeuksellisen myönteiseltä ilmaisulta. Lähemmässä tarkastelussa paljastuvat
kuitenkin kieltävät sävyt, jotka kumpuavat ironisesta ja kyynisestä asenteesta. Ne
näkyvät etenkin siinä, että tietoisuuden radioasema lähettää usein vaikeatajuista ja
pitkästyttävää ohjelmaa. Lisäksi tiedostaminen vaikuttaa paitsi saavuttamattomalta
myös erittäin hankalasti ylläpidettävältä tilalta, jossa väsymys on aina vaanimassa.
Hypoteesiani siitä, että Lahtelan aikakäsityksessä ovat ei-aristoteeliset sitoumukset keskeisiä, tukee se, että hänellä on kritiikin kohteena myös historiallisesti
orientoitunut dialektiikka, jossa tietoisuuden merkitystä on perinteisesti korostettu.
Tietoisuus, tiedostaminen on aristotelisessa dialektiikassa kriittisen järjen funktio,
jolla on tärkeä merkitys todellisuuden ja ihmisen ymmärtämisessä (esim. Marcuse
1968, 8; von Wright 1970; Radnitzky 1970 I–II; Wilenius 1972; 1975).
Lahtelan teksteissä kriittiseen järkeen tukeutuva dialektinen tiedostaminen on
turhaa spekulaatiota, joka johtaa noidankehämäisiin umpikujiin: ”Ihmisluonnon
tutkimattomat syvänteet. Minua on syvällisesti askarruttanut järjenmukainen maailmankuva, ja olen havainnut järjen avulla avatun salaisuuksia, jotka käyttävät tätä
samaista järkeä.” (SE 242.) Tämän noidankehän on rikkonut modernisaatio, jonka
aikaansaamassa muutoksen vyöryssä syntyvä elämäntieto jauhaa rikki rajallisen
järjen ja tekee sopeutumattomaksi: ”Rajallinen järki pyrkii oivaltamaan koko maailman ja maailmankaikkeuden ja muut ihmiset, ja nyt se tieto, mikä on, silpoo järjen ja tekee mitä suurimmassa määrin sopeutumattomaksi.” (SE 49.) Sen alussa
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olevassa aristotelisen dialektiikan kritiikissä tyydytään toteamaan, että positiivinen
tie (positivismi) on parempi kuin aristoteelisen dialektiikan negaatio, kieltäminen:
Sellainen dialektinen ja absoluuttinen ja vastakohtien yhteenlankeamiseen
päättyvä kulttuuriperinne kuin heillä on, on melko itsestään johtuva mielikuva
tai mahdollisuus, että niinsanottua negatiivista tietä myöten päästään samaan
mihin päästään niinsanottua positiivistakin tietä myöten. (SE 16; kurs. KK.)
Lahtelan tekstien ei-aristotelisten sitoumusten kannalta on paljastavaa, että Sen
minä ulkoistaa itsestään dialektiikan puhumalla ”heidän kulttuuriperinteestään”,
joka myöhemmin paljastuu ”umpimieliseksi lihan todellisuudeksi” (SE 70). Kaiken kaikkiaan historiallisen dialektiikan kritiikille on Se-romaanista alkaen ominaista naiivi asenteellisuus, joka näkyy tarkoituksellisen yksinkertaistettuina väitteinä ja heittoina, joissa on havaittavissa aikaisemmin muissa yhteyksissä esillä
olleita ironisia painotuksia. Yhtenä tarkoituksena on kritikoida muun muassa dialektisten järjestelmien jäykkyyttä: ”Jos jokin asia ei enää pidä paikkaansa, niin ei
se siitä sen todemmaksi tule, että se käännetään päälaelleen – jos jokin ei todella
pidä paikkaansa, niin oletettavasti ei myöskään sen vastakohta pidä paikkaansa."
(SE 153.)
Edellä olevan fragmentin edestä on teoksen toimitusvaiheessa poistettu käsikirjoituksessa oleva toteamus, jossa pejoratiivisesti kommentoidaan historialliseen
orientaatioon pohjaavan aristoteelisen dialektiikan kahlitsevaa (orjuuttavaa) vaikutusta: ”Aristotelelaisten käsitteiden orjuuttamat kuvat maailmasta ja sen tapahtumista” (SE/kä, 209). Se-romaanista on jätetty pois myös ylläsiteeratun ”Jos jokin
asia…” -fragmentin jäljessä oleva eräänlainen jälkikirjoitus. Siinä todetaan, että
aristoteelisten käsitteiden yhteydessä on oikeastaan käytettävä ilmauksen ”pitää
paikkaansa” sijasta tylympää toteamusta, jonka mukaan ne eivät enää sovi ”ollenkaan kuvaamaan faktillista tilannetta.” (SE/kä, 209.)
Lahtelan tekstien sitoumusten osalta on merkille pantavaa, että kriittisen järjen
käsitteeseen perustuvan aristotelisen dialektiikan kritiikki muodostaa hänen tuotannossaan samanlaisen jatkumon kuin tietoisuuden arvostelu. Sen jälkeen tämä
representaation kriisin ulottuvuus näkyy Prosessi-romaanissa (1968), jossa kriittiseen järkeen perustuva dialektiikka rinnastuu uskontojen tuonpuoleiseen irrationalismiin:
Järki on vähäuskoisen tikkunekka, latteutta ylevimmillään, järveen vajoava
kuppatautinen mies joka väittelee dialektiikan puutteista, kävelevä lentokone,
golfhousuinen varis, kirkastunut napa – ja villieläinten lauhduttavaa hikeä.
Mutta paljon paremmin ei ole laita uskovaisten: viiniä he juovat vetenä ja
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halajavat viiniä, näyttämö on valaistu vain ylhäältä ja siellä ylhäällä ovat he
itse oma hehkulamppunsa, sanansa pyörien sen ympärillä kuin sokaistuneet
yöperhoset. (P 123.)
Dialektiikan kiellon keinoina käytetyt vertaukset ovat tarkoituksellisen banaaleja
heittoja. Asenteellisuudessaan ne ennakoivat ihmissarjan Uuteen ihmiskuvaan
(1971) ja Katso ihmistä (1972) pamflettien naiiveja vertauksia (Komulainen 1998,
33–42). Kaiken kaikkiaankin Se-romaanista alkavalle aristoteelisen dialektiikan
kritiikille on 1970-luvun alun tekstien kanssa yhteistä tietynlaiseen ironiseen ylimielisyyteen perustuva ennakkoluuloton assosiointi, jolla kritikoidaan torjunnan
kohteena olevia näkemyksiä. Assosiointien avulla on tarkoitus vapautua historiallisen dialektiikan kahlitsevan järjen konventioista ja tavoitella uudenlaisen ennakkoluulottoman järjen varaan rakentuvaa fantasioiden maailmaa:
Tarvitaan vain tiettyä tahdonvoimaa ja johdonmukaisuutta, ennen kuin nämä
syvälliset ja oleelliset johtopäätökset siirtyvät käytäntöön – sitten länsimainen
ihminen huomaa, että voidaan täysin järjellisesti ja tyynesti pyrkiä rakentamaan esimerkiksi mahdollisimman hitaita autoja ja lentokoneita. Sen sijaan
että keskitytään mahdollisimman pitkiin hyppyihin, voidaan keskittyä mahdollisimman lyhyihin hyppyihin. Tai edes samanaikaisesti, että myös käytännössä joku vaalisi tätä toista linjaa että rikkaus säilyisi. (SE 16.)
Yhdenlaisen vapauden avaruuden paradoksiset sfäärit, joissa voisivat lentää mahdollisimman hitaat lentokoneet ja mahdollisimman pitkien hyppyjen sijasta voitaisiin keskittyä myös mahdollisimman lyhyisiin hyppyihin, tuovat epärealistisina
ihanteina esiin sen, että kritiikki on luonteeltaan pikemminkin periaatteellista
toteamista kuin loogista argumentaatiota. Tosiasiassa teoksen minä kritikoi kulttuurista yksipuolisuutta, joka hänen mukaansa perustuu aristotelisen dialektiikan
historiallisiin ajatusmuotoihin. Se-romaanissa oleva aristotelisen dialektiikan kritiikki on siinä mielessä ohjelmallista, että sillä on kohteena myös dialektinen materialismi, johon Lahtela tutustui systemaattisemmin Neuvostoliittoon tekemänsä
stipendiaattivierailun aikana vuosina 1959–60: ”Tutustui dialektiseen materialismiin. Pääsi perille, ettei se pidä paikkaansa. Kärsi uskonnollisia tuskia. Rukoili ja
sai tarpeekseen.” (SE 258.)
On huomattava, että Lahtela on itse katsonut edustavansa vaihtoehtoista dialektiikkaa, jonka luonteesta kertoo jotain edellä esillä ollut vastakohtien sivuuttamisen ajatus: jos jokin asia ei pidä paikkaansa, niin ei se todemmaksi tule, jos se
käännetään päälaelleen. (SE 153.) Tämän historiallisen dialektiikan negaatioperiaatteen torjunnan taustalla voi ajatella olevan Nietzschen Zarathustralle ominaisen
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myöntävän filosofian väite siitä, että vastakohtaisuuksia yhteen liittävää positiivista tietä päästään suurempaan ykseyteen kuin negatiivisen kiellon tietä:
Hän kiistää jokaisella sanallaan, tämä hengistä kyllä-sanovin; kaikki vastakohdat ovat hänessä liittyneet yhteen uudeksi yhteydeksi - - Juuri tässä ulottuvaisuudessaan, tässä pääsyssään vastakkaisuuksiin Zarathustra tuntee itsensä korkeimmaksi lajiksi kaiken olevan joukossa; ’Kaikkiin pohjattomiin syvyyksiin
vien mukanani siunaavan kyllä-sanomiseni. - - (Nietzsche 2002/1908, 100–
102; kurs. FN.; vrt. SE 16.)
Ylihistorialliseen orientaatioon pohjaava myöntävä ajattelu korostuu Lahtelalla
1970-luvun alun ihmissarjan Uuteen ihmiskuvaan -pamfletissa, jossa kirjailija siihen tukeutuen kritisoi voimakkaasti Herbert Marcusen historiallisen dialektiikan
negaatiota. Kritiikkiä motivoi ajatus siitä, että ”olemme dialektisesti kehittymässä
kohti kehittyneempiä yhteiskuntamuotoja, kohti ihmisen täydellistyneempiä elämänmuotoja.” (UI 14–21, 63–65.) Kirjallisen toiminnan alkuvaiheilta löytyy myös
viittaus vaihtoehtoisen dialektiikan etsintään. Kyseessä on Sen käsikirjoituksen
minän arvostava Georg Groddeck -kommentti siitä, että hänellä on teoriassaan
”jopa dialektiikka mukana - -” (SE/kä, 344).
Mutta miten Lahtelan teosten ylihistorialliseksi osoittautunut aikakäsitys
näkyy laajemmin ottaen hänen teoksissaan? Lähtökohtana voi edellisen alaluvun
tarkasteluihin viitaten todeta, että aristotelisen dialektiikan perustana olevan
yhteiskunnallis-historiallisen orientaation kielto on nostanut keskiöön yksilöllisyyden ja originellin individualismin korostamisen. Karkama toteaakin Se-romaanista, että siinä ”[m]odernisaation ja siihen suhteessa olevan indivudaation prosessia ei voida enää jäsentää perinteisten eeppisten rakenteiden mukaisesti historiaksi
ja elämäkerraksi, joiden myötä kehitys tapahtuu. - - Se-romaanissa maailma tapahtuu minässä itsessään.” (Karkama 1994, 268 ja 270.)
Sitoumusten osalta historiallisen aristotelisen dialektiikan kritiikki on loogista,
sillä tiedostamattoman merkitystä korostavassa Lahtelan tuotannossa ovat keskeisiä ihanteita muun muassa luonnontieteelliset premissit, joissa tietoisuus on nähty
sivuutettavana suureena (une quantite negligeable; Wilenius 1978b, 51–52).
Aikaisemmin on Freud-luvussa ollut esillä Sen minän kommentti ”[m]inä, joka on
kaaosta ja jonka pinnalla on ohut laavakuori: tietoisuus” (SE 97), jossa tietoisuus
näyttäisi olevan tiedostamattomaan nähden pelkkä kaoottisen minän (egon) sivuutettava suure. Samassa yhteydessä on ollut esillä Lahtelan tuotannon tiedostamattomaan tukeutuva estetiikka, joka puolestaan näyttäisi olevan analoginen luonnon-
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tieteiden premissille siitä, että sosiaalisen elämän lainalaisuudet ovat löydettävissä
pelkistä syvemmistä tiedostamattomista syistä. (esim. Wilenius 1972, 33.)
On kuitenkin huomattava, että edellä mainitut analogiat eivät pohjaa luonnontieteisiin vaan psykoanalyyttisiin ajattelumalleihin. Niinpä se tendenssi, joka Lahtelan tuotannossa korostaa ihmissarjasta Sirkukseen (1978) asti luonnontieteitä
suurina ihmiskunnan pelastavina ihanteina, on nähtävissä mainittuihin psykoanalyyttisiin sitoumuksiin nähden erillisenä tendenssinä siten, että molemmat perustuvat tietoisuuden ongelmaa koskien samaan premissiin. Kaiken kaikkiaan Lahtelan
tuotannon luonnontieteiden suosiminen perustuu eräänlaiseen yleistävään julistamiseen:
– Luonnontiede ja teknologia ovat ihmisälyn loistavia saavutuksia, realistisen,
toimeenpanevan, mielikuvitusrikkaan uteliaisuuden kiistattomia pistevoittoja
meidät kätkevän salaperäisyyden muutoin niin täydellisestä ylivallasta – mutta
sittenkin toivoisi meikäläisten tunne-elämän syvenevän ja avartuvan samaa
vauhtia kuin meidän fysikaalinen maailmankuvamme avartuu ja syvenee. (S
47.)
Loogisen rakennelman Lahtelan tuotannolle ominaisesta luonnontieteen ihannoinnista ja tiedostamattomaan tukeutuvasta estetiikasta tekee kuitenkin ylihistoriallinen orientaatio, joka on sekä skientististen että psykoanalyyttisten ajattelumallien
lähtökohtana. Toisaalta Lahtelan teksteissä on luonnontieteillä tiedostamattoman
ohella tärkeä merkitys aistillisen todellisen tavoittelun teoreettisena perustana. Tältä osin on havaittavissa analogioita Nietzschen elämänfilosofiaan, jossa luonnontieteisiin pohjaavat käsitykset ovat niin ikään tietoisuuden kritiikin keskeisiä kantimia ja tahdosta riippumattomien viettiliikkeiden legitimoijia. Nietzsche kyseenalaisti valistuksen kulttuurisen oletuksen, jonka mukaan itsestään tietoinen ihminen on autonominen, eheä minä (esim. Saariluoma 1992, 31).
Antikristuksessaan Nietzsche viittaa Descartesin 1600-luvulla lanseeraamaan
eläin on kone -ajatukseen ja lisää siihen 1700-luvun valistuksenaikaisen l’homme
machine -oletuksen hengessä, että ”[l]oogillisesti menetellen me emme aseta
ihmistäkään ulkopuolelle, kuten Descartes teki: mitä tänään on yleensä ihmisestä
ymmärretty, ulottuu tasan niin etäälle kuin häntä on ymmärretty mekaanisena
ilmiönä.” (Nietzsche 1991/1908, 19.) Tähän näkökulmaan Nietzschellä pohjaa
aikaisemmin osittain esillä ollut tietoisuuden, vapaan tahdon kielto:
Muinoin annettiin ihmiselle, korkeamman järjestyksen hänelle suomana myötäjäislahjana, ”vapaa tahto”: tänään olemme riistäneet häneltä tahdonkin siinä mielessä, ettei siinä ole enää mitään valtaa ymmärrettävissä. - - Muinoin
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nähtiin ihmisen tietoisuudessa, ”hengessä”, todistus hänen korkeammasta
alkuperästään, hänen jumalallisuudestaan; jotta ihminen täydellistyisi, neuvottiin häntä kilpikonnan lailla kätkemään aistinsa sisäänsä, katkaisemaan siteet
maalliseen, heittämään yltään kuolevainen verho: silloin jäisi pääasia hänestä
jäljelle, ”puhdas henki”. Me olemme tässäkin suhteessa johtuneet parempiin
ajatuksiin: tietoisuuden kyky – ”henki” on meille - - voimainponnistus, jossa
kulutetaan turhaan suurta hermovoimaa - - me kiellämme, että mitään voidaan
tehdä täydelliseksi, niin kauan kuin se tehdään tietoisesti. ’Puhdas henki’ on
puhdas tuhmuus. (Nietzsche 1991/1908, 19–20; kurs. KK.)
Nietzsche päätyi schopenhauerilais-metafyysisen varhaisvaiheensa ja vitalismin
kehittelynä ilmenneen positivistisen kautensa jälkeisessä vallantahdon filosofiassaan metafysiikasta irtautumiseen (Huuhtanen 1979, 45). Kantin jälkeen Nietzschen ylihistoriallinen filosofia edusti seuraavaa merkittävää vaihetta järjellis-historiallisen metafysiikan kritiikissä ja tarjosi lähtökohdat myöhemmille moderneille
ja postmodernistisille aristotelis-essentiaalisen järjen alasajoille (Foucault, Derrida, Lyotard).
Kysymys Nietzschen suhteesta luonnontieteisiin on ollut kiistanalainen. Yksi
käännekohta näyttää olleen Wagnerin kanssa tapahtunut välirikko, joka havahdutti
filosofin havaitsemaan vaistojensa yleisen hairahtuneisuuden. Ecce homo -teoksessaan Nietzsche kritisoi kymmenvuotista filologin uraansa ajan haaskaamiseksi:
Tihrustaa huonoin silmin läpi antiikin metrikkoja säe säkeeltä – – realiteetit
puuttuivat tietämisestäni kerta kaikkiaan ja ”ideaaleista” ei ollut pirunkaan
vertaa hyötyä! – Suorastaan polttava jano valtasi minut: siitä lähtien en itse
asiassa ole harrastanut kuin fysiologiaa, lääketiedettä ja luonnontieteitä - -.
(Nietzsche 2002/1908, 83–84.)
Erityisen kiistanalainen on ollut Nietzschen suhde darwinismiin. Tarmo Kunnaksen mukaan Nietzsche oli osittain kriittinen, mutta siitä huolimatta ovat hänen
”psykologiset näkemykset epäilemättä saaneet joitakin virikkeitä ajan darwinistisesta ilmapiiristä. Hän etsii ihmispsyykeen alkuperää nimenomaan sen animaalisista kerroksista - -” (Kunnas 1981, 58), vaikka hän viimeisissä kirjoituksissaan
torjuu kategorisesti darwinismin. (mt., 130–134.)
Lahtelan 1970-luvun alus teksteissä voimistuvat ei-aristoteliset sitoumukset,
joissa nietzscheläisyyteen viittaa ylihistoriallisen orientaation lisäksi samankaltainen arvostava suhde luonnontieteisiin. Tästä huolimatta Lahtelan omaperäinen
individuaatio näkyy biologisten sitoumusten korostamisessa, joka on voimakkaampaa ja yksiselitteisempää kuin Nietzschen darwinismissa. Pamfletissa Uuteen
ihmiskuvaan credo on kiteytyneessä muodossa: ”Luonnontieteet ovat keskittyneet
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paljastamaan sitä ylihistoriallista todellisuutta josta ihminen on elimellinen osa.”
(UI 70.) Siinä missä ihanteina olevien ikuisten totuuksien biologiset sitoumukset
esitetään alkutuotannossa epämääräisesti, on ihmissarjan ylihistoriallisten totuuksien legitimointi avoimen biologista:
Lajikehityksen kannalta me elämme edelleen sitä samaa vaihetta jota mielestämme niin antiikkiset kreikkalaiset elivät. Me elämme samaa maailmankautta
kuin esimerkiksi Aristoteles. Se joka on lukenut hänen teoksiaan huomaa
kuinka hämmästyttävän nykyaikaisia ne ovat. - - Lajikehityksen kannalta
kolme neljä tuhatta vuotta on lyhyt aika. Aristoteles, Jeesus ja Platon ovat vielä täysin meidän aikalaisiamme mitä niin sanottuun kulttuurievoluutioon tulee.
(KI 34.)
Perusteluiltaan samankaltainen, viime kädessä biologisiin argumentteihin pohjaava käsitys ajasta, on kuitenkin voimakkaalla oraalla jo alkutuotannossa.
Se-romaanissa se näkyy menneisyyden tapahtumien syklisenä representoimisena,
mikä käytännössä johtaa enemmän ja vähemmän seisovan ajan korostamiseen.
Tärkeimpänä (historiallisen) ajan pysäyttäjänä Lahtelalla on – koko tuotantokin
huomioiden – biologinen evoluutio, jonka hitaan syklinen rytmi pitää asioita paikallaan vuosituhannesta toiseen. Tässä mielessä Se-romaanin ikuiset totuudet (SE
114–115) ovat tulkittavissa menneinä aikoina toistuneen biologisen elämän(koodin säätelemiksi) laeiksi, jotka nykyisyydessäkin ilmenevät entisenlaisina muotoina. Tätä Sen minä tarkoittaa todetessaan: ”Tapahtumat muotoina jälkeenpäin.”
(SE 104.)
Nietzscheläistä ylihistoriallista orientaatiota muistuttaen Lahtela valtaosassa
tuotantoaan tietyllä tapaa pysäyttää ajan halutessaan Ikaroksen siipien avulla liidellä ikuisten totuuksien norsunluutorniin. Tähän hän on ilmeisesti päätynyt siksi,
että voisi individuaationsa mukaisesti etsiä menneestä ikuisten totuuksien tarjoamaa pysyvyyden zarathustralaista vuorenhuippua, jonka kuulaus on Sen kertojalle
selkiintyneen asian vuoristoilmaa. (vrt. Nietzsche 1962/1908, 7.):
Sitten jäävät vielä nuo ikuiset arvot, ikuiset totuudet, pyhät asiat, hengen viileät vuoristohuiput, ajattelun ylemmät kehät, selkiintyneen asian vuoristoilma,
tuskin havaittavat ylemmät liikkeet - - vai onko mennyt lankaan ja sekaantunut joko omaan oletettuun käsitykseensä tai toisten virhemietteisiin - - Tämä
vain että sanottaisiin eräs vaikea epävarmuuden aiheuttaja. Muuten takaisin
ikuisiin arvoihin, ikuisiin totuuksiin etc. (SE 114–115.)
Kun kaukainen menneisyys tässä mielessä määrittää aikakäsitystä, se paisuu
nykyisyyden ja tulevaisuudenkin yli tavalla, joka on ilmaistu jo esikoisteoksessa:
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"Ja lopultakin menneisyys on aivan liian iso sana yhden ihmisen käytettäväksi.
Samoin kuin tulevaisuus. Samoin kuin nykyisyys." (JP 24.) Jumala pullossa -esikoisessa on viitteitä myös siitä, että Lahtela perustelee aristotelis-historiallisen
prosessin ”pysäyttävää” esteettistä eetostaan biologisin argumentein:
- - mutta ravistelin siitä itseni taas ja metamorfoosi muutuin tuhatjalkaiseksi
joka vaivalloisesti lähti ryömimään seinän vierelle jossa se painautui kyljelleen oikaisi jalkansa ja oli mitään miettimättä ja – metamorfoosi – tällä lailla
minä yritin palata kitiinikuoren sisään tunteakseni sieltä käsin tuhatjalkaisen
hermostolla sen mihin minulla ei riittänyt ihmisen pää eikä ihmisen ruumis.
(JP 23.)
Biologisiin argumentteihin pohjaava ylihistoriallinen orientaatio on selkeästi
havaittavissa ihmissarjan jälkeisten 1970-luvun teosten estetiikassakin. Esimerkiksi Sirkuksen minä paljastaa, miten historiallinen aika nykyhetkineen katoaa biologisten sfäärien ikuisissa pyörteissä liikuttaessa:
Tulin hetkeksi eksyneeksi jonnekin paleotsooiselle kaudelle ja menetin ikään
kuin ajallisen paikallistajuni, mikä ei ole ihme, kun ottaa huomioon, kuinka
vaikea tämä nykyhetki on löytää kaikkien meitä ympäröivien satojen ja tuhansien miljoonien vuosien seasta silloin, kun nykyhetken yrittää paikallistaa
myös ajattelemalla eikä pelkästään kokemalla – kokemalla huomaan helposti,
että olen tässä ja nyt. (S 23–24.)
Kokonaisuudessaan on 1970-luvun tuotannolle yhteistä se, että siinä voimistuu jo
alkutuotannossa voimakkailla iduilla oleva aristotelisen historiallisuuden kielto,
joka pohjaa todellisuutta estetisoivaan synkroniseen orientaatioon. Lopputuotantoa
edustavan Sirkuksen minä sanoo suoraan, miten menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus limittyvät ihmisen mielessä todellista (todellisuutta) koskevien konkreettien
tapahtumien välityksellä toisiinsa. Kun sekoitukseen lisätään vähän huumoria, on
ajan itseään toistavan syklisen liikkeen avulla mahdollista ”argumentoida” ihmisen ikuinen maailma, jossa kaikki on pysynyt periaatteessa samanlaisena kautta
aikojen:
Ei ole mitään nykyaikaa olemassakaan. Teet turhaa työtä, Tarkkasilmä. Sinun
ajantajussasi on vikaa. Sinä et tajua, ettei aikaa todellisuudessa voi paloitella
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Se on yhtä hullua kuin sielun
ja ruumiin erottaminen. Aikaa ei voi paloitella mitenkään, koska aikaa ei ole.
On vain tapahtumia, jotka sattuvat peräkkäin, sisäkkäin tai rinnakkain. (S 33–
34.)

237

Tässä on merkkejä modernismille ominaisesta ajan hahmottamisesta, jossa muistin
voi ajatella pitävän kiinni menneen tapahtumista samalla kun odotus ennakoi tulevaisuuden tapahtumia ja havainto tuottaa tietoa nykyisyyden tapahtumista. (vrt.
Saariluoma 1992, 51.) Kuten esimerkit kaikkinensa osoittavat, ei Lahtelan tuotannon aikakäsitys ole lineaarinen. Toisaalta ei aikadimensio ole hänen teksteissään
myöskään lyhentynyt posmodernille romaanille ominaiseen tapaan siten, että elettäisiin alati nyt-hetkessä (Saariluoma 1992, 50–53). Päinvastoin yhdisteltäessä
aikaisemmin esillä olleiden katkelmien visioita on todettava, että tekstien kertojat
haluaisivat kurkottaa hyvinkin kauas menneeseen pitäessään ihanteinaan paleotsooisen kauden kaltaisten menneisyyksien ikuisia biologisia totuuksia (esim. SE
114–115; S 23–24).
Lahtelan estetiikan aikakäsitykselle on siis ominaista pysäyttää aika biologisten ”lainalaisuuksien” avulla. Tässä suhteessa hänen tuotantonsa ajallinen orientaatio muistuttaa Veijo Meren tiettyjen teosten aikakäsitystä, jossa ihminen nähdään historiallisen tapahtumainkulun saavuttamattomissa siten, että biologisen tarvemaailman lait toimivat ajatusmallin legitimoijina. Risto Turunen kuvaa Meren
”historiatonta” aikakäsitystä dialogiromaani Tukikohdan pohjalta syntyneessä
Syksy 1939 -näytelmässä:
Suuren kansallisen, miksei maailmanhistoriallisen tapahtuman portilla Meren
ihmiset eivät ole historian hengen liikuttelemia marionetteja vaan myös oman
tarvemaailmansa sankareita. Biologisina ja siinä mielessä ylihistoriallisina
olentoina he toimivat arjessaan, joka ei ole riippuvainen historian liikkeistä.
(Sihvo & Turunen 1998, 223.)
Seuraavassa alaluvussa selvitän, miten Lahtelan ylihistoriallinen aikakäsitys ja siihen liittyvä historiallisen orientaation kielto näkyy hänen tekstiensä sanataidetta
koskevissa käsityksissä. Tarkastelun tavoitteena on tuoda lisävalaistusta siihen,
miten Se-romaani sijoittuu Lahtelan tuotannossa.
5.7

Ylihistoriallista estetismiä kohti

Sen käsikirjoituksessa on katkelmallisten tekstien ajallista orientaatiota kommentoiva kuvaus, joka ajoittuu Lahtelan vuosina 1963–64 Saksan Liittotasavallassa
viettämään stipendiaattikauteen (vrt. Koskela 1990, 190). Kuvauksen alussa monet
yksityiskohdat samaistuvat siinä määrin Lahtelan elämään, että yhtäältä puhujalla
on reaalin kirjailijan alter egon äänenpainoja. Fragmentin minä kertoo nimittäin
olevansa aloitteleva kirjallinen sorvari 27 vuoden iässä – Lahtela oli tässä iässä
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vuonna 1963. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli saksalainen teatteriohjaaja Helke
Sander (H.), joka kuvauksessa on nukkumassa. Lahtelalla oli tuolloin yksi lapsi,
Silvo (s. 1959):
Hän (Minä): aloitteleva sorvari. Epämääräisessä 27. vuoden iässä. Naimisissa.
Yksi lapsi. - - Nyt H. on vuoteessa ja nukkuu. Aamu on kylmä ja hän (minä)
istuu (-n) parvekkeella. Osti(n) juuri Spiegelin ja luki (luin) siitä yhdestä
Anderschista joka käyttää sekoitustekniikkaa. Mutta hän antaa tarkkoja paikannimiä ja aikakausittaa tapahtumat. Muuten oli Enzensbergerin48 esitys
eräästä Anderschin novellikokoelmasta sikäli merkillinen että jälleen kerran,
ja kuinka läheltä, kuvattiin joku joka käyttää, joka tekee kuten hän (minä) on
(olen) yrittänyt. Tämä on tärkeä kohtaaminen ja (minua) nukuttaa. Oli(n) heti
oivaltavanaan (-vinani) mistä on kyse. Hän (Minä) vain sekoittaa (-tan) vielä
enemmän ja lauseessa, ei kappaleittain. Ja hän (minä) ei (en) ole huomannut
ottaa paikannimirealiteettia mukaan. Kirjallisuus on laajennettava. On puhkaistava seinä joka tekee kaikista kirjoista kirjoja. (SE/kä, 17.)
Kahden viimeisen lauseen kommentit paljastavat, että tekstin puhuja liikkuu myös
kirjallisten konventioiden maailmoissa. Niinpä fragmentin kertojan voi katsoa
metafiktiivisten kommenttien yhteydessä puhuvan tekstuaalisen minänkin suulla.
Vaikutelma korostuu, mikäli tekstin lukee hän-pronominiin tukeutuen. Toisin
sanoen fragmentti paljastaa ne puhujaa tekstuaalisen minän suuntaan vievät erot,
jotka joissakin tapauksissa syntyvät minä-muotojen muuttamisista hän-muodoiksi.
(vrt. Kosonen 1995, 151.)
Metafiktiivisissä kommenteissa viitataan kollaasi- ja montaasityylien uuteen
nousuun, joka alkoi silloisessa Länsi-Saksassa vuonna 1960 ja jatkui vuoteen 1975
(Hage 1984, 63). Fragmentin alussa paljastuu katkelmallista tyyliä käyttävien kirjailijoiden välillä ajallisen orientaation osalta eroja, joiden suhteen on syytä viitata
Raymond Williamsin ja Terry Eagletonin tekemiin modernistisen taiteen jaotteluihin. Williams jakaa modernistisen taiteen avantgardistiseen ja formalistiseen suuntaukseen (Williams 1989, 50–51). Eagletonille puolestaan periaatteessa kaikenlainen modernismi on avantgardismia. Yhtäältä kyse on sanataiteen autonomisuutta
korostaneesta negatiivisesta ja toisaalta sen vastakohdasta positiivisesta suuntauksesta, joka pohjaa ei-autonomiseen, yhteiskunnalliseen taidekäsitykseen. (Eagleton
1990, 371–372.)
Yhteistä Williamsin avantgardistiselle modernismille ja Eagletonin positiiviselle avantgardismille on historialliseen orientaatioon perustuva yhteiskunnallisuus, josta Se-romaanissakin on jo osoitetuilla tavoilla merkkejä havaittavissa.
48. Kyseessä on saksalainen kirjailija Hans Magnus Enzensberger.
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Kaiken kaikkiaan Lahtelan katkelmalliselle autobiografiaproosalle on kuitenkin
ominaisempaa historiallisen orientaation kielto, joka eagletonilaisittain ajatellen
on lähempänä negatiivista eli yhteiskunnallis-historiallisen orientaation kieltävää
avantgardismia. Edellä esillä olevassa Sen käsikirjoituksen fragmentissa ei-historiallista avantgardismia puoltava kanta paljastuu sen jälkeen, kun fragmentin kertoja
toteaa myönteiseen sävyyn Alfred Anderschin ”sekoittavan kuten minä olen yrittänyt”. Lahtelan näkökulmaa edustava kertoja nimittäin kieltää Anderschin historiallisen orientaation mutta-sanalla alkavalla lauseella: ”Mutta hän antaa tarkkoja paikannimiä ja aikakausittaa tapahtumat.” (Se/kä, 17.)
Williamsin jaottelussa Lahtelan käsitykset ovat lähempänä avantgardistista
formalismia, kun taas Anderschin aikakausittava katkelmallisuus edustaa modernismin yhteiskunnallis-historiallista (poliittista) avantgardismia (Williams 1989,
50–51). Eagletonin jaottelussa Anderschin tyyli puolestaan on lähempänä positiivista avantgardismia, sillä Anderschilla historiallinen ote kumpusi yhteiskunnallisesti suuntautuneista marxilaisista sitoumuksista, joiden pohjalta hän toimi
Natsi-Saksan vastarintaliikkeessä jo 1930-luvulla. 1950-luvulla Alfred Andersch
(1914–1980) oli vasemmistolainen kriitikko, joka tunnettiin erityisesti totalitarismin arvostelijana. Nämä teemat tulevat esille esimerkiksi v. 1958 suomennetussa
Unelma Sansibarista -teoksesta.
Esitettyjä tulkintoja tukee se, että käsittelyssä olevassa fragmentissa sympatian ja antipatian kohteet on ilmoitettu selvästi. Niinpä aikakausittamisen kiellon
vastapainona on kertojan selväsanainen ilmoitus siitä, että hän ei ole ”huomannut
ottaa Anderschin käyttämää paikannimirealiteettia mukaan”. Se-romaanissa kertojan kaipaamia paikannimiä onkin ripoteltu vain sinne tänne (esim. SE 25, 98, 100,
102, 104–105, 136–137, 142–143), eikä niillä missään tapauksessa ole keskeistä
jäsentävää funktiota. Kuten Karkama kirjoittaa, romaanissa Se ei ”mikään side, ei
edes maantieteellinen paikka sido kohtauksia arjen, aktiivisen elämän tai ajattelun
logiikan mukaisesti toisiinsa jatkumoksi.” (Karkama 1994, 268.)
Lahtelan tuotannolle ominaisen ylihistoriallisen orientaation omaksumisen
ajankohdasta – 1960-luvun alusta – Sen käsikirjoitus antaa joitakin viitteitä, jotka
tukevat Andersch-esimerkin tulkintaani. Ensiksikin harvojen päivämäärien (esim.
12.4.1963; SE/kä, 345) maininnan voi katsoa viittaavan siihen, että ainakin osa
materiaalista on kirjoitettu jo huomattavasti ennen kuin romaanit Jumala pullossa
(1964) Se-romaani (1966) julkaistiin. Kun esikoinen on julkaistu Saksassa oleskelun päättymisen kanssa samana vuonna 1964, on kirjailija vähintään viimeistellyt
sitä oleskelunsa aikana, jolloin aristoteliselle dialektiikalle ominaisen historiallisen
orientaation kieltävän Andersch-kuvauksenkin voi olettaa syntyneen.
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Toisaalta, vaikka Lahtela torjuu jo alkutuotannossaan aristotelisen tradition
historiallisen orientaation, voi Sen katsoa aikaisemmin käsitellyn sukupolvikapina-tematiikan kautta sisältävän piirteitä eagletonilaisesta positiivisesta avantgardismista, ei-autonomisesta modernismista, joka radikaalis-anarkistisesti ottaa kantaa ajankohdan aktuaalisiin ongelmiin (vrt. Rand 1967; Karkama 1994, 266–271).
Sukupolvikapina-teeman kautta Se sisältää ulkoista referentiaalisuutta, joka murtaa 1950-luvun puhtaassa modernismissa voimakkaimmillaan ollutta pyrkimystä
saavuttaa autonomisen estetiikan ihanne49. Näkemykseni on, että Se sisältää
1960-luvun kirjallisuudelle leimallisen sitoutuneen kielen hengessä (Turunen
1999, 192) painotuksia, joissa on uudenlaisen positiivisen avantgardismin piirteitä
(ks. Eagleton 1990, 372). Niiden tehoa kuitenkin heikentää teokselle leimallinen
historiallisen orientaation kielto, joka taas voi selittää sitä, että aikalaiskritiikissä
teosta pidettiin pikemminkin radikaalina kuin yhteiskunnallisesti vallankumouksellisena (Hannula 1966; Rand 1967).
Joka tapauksessa Se-romaanissa havaittavissa olevat positiivisen avantgardismin juonteet ovat mielenkiintoisella tavalla eräänlaisen saranatematiikan asemassa
Lahtelan tuotannon kokonaisuudessa. Yhtäältä ne ovat kärjistetympiä kuin esimerkiksi Jumala pullossa -esikoisen laajoja kysymyksiä (mm. Brodskyn oikeudenkäynti JP 5–21; Espanjan sisällissota JP 94–113) luotaavan yleisluontoisen kulttuurikritiikin esimerkit. Toisaalta Sen positiivinen avantgardismi on samanhenkistä
kuin seuraavissa suuren kapinavuoden 1968 Vihaa nyt – rakasta myöhemmin ja
Prosessi -teoksissa, joiden sisältämä kritiikki on yhteiskunnallis-historialliselle
otteelle ominaiseen tapaan rakenteita koskevaa: ”Papit katsovat taivaaseen, lääkärit suoliin, tuomarit pykäliin, sotilaat esimiestään. Viisas se joka näinä aikoina katsoo yhteiskunnan rakennetta, selvittelee ihmisen dynamiikkaa, valistaa ja protestoi.” (VNRM 71.):
Jos nyt lähtisin Vietnamiin taistelemaan amerikkalaisia sortajia vastaan tekisin
ilmeisesti viisaammin kuin pysymällä täällä tässä hyvinvointivaltioksi rakentumaan pyrkivässä valtakunnassa joka pinta-alaltaan laajana mutta asukasluvultaan pienenä leviää jokaisen [po. jokaiseen] kuolettavaan suuntaansa
minun ympärilläni. (P 17.)

49. Tarkasti ottaen on 1950-luvun nk. puhtaan (kirkkaan) modernismin suhteen todettava, että vaikka
siihen kuului keskeisenä tavoitteena sanataiteen autonomisuuden korostaminen, jäi kirjallisuuden autonomia 1950-luvulla vielä varsin rajoittuneeksi. Kyse oli siitä, että muun muassa kansallisia kysymyksiä
vältelleet modernistit kohtasivat jo tuolloin voimakasta poliittista, juridista ja uskonnollista vastustusta,
joka äärimmilleen vietynä käynnisti kirjasodat 1957 norjalaisen Agnar Myklen teoksen oikeusjutulla.
(Turunen 1999b, 192.)
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Positiivisen avantgardismin (Eagleton 1990, 372) suhteen kapinavuoden teosten
kritiikki on Se-romaania voimakkaampaa. Tietyllä tapaa kapinavuoden teokset
edustavat välivaihetta ajallisen orientaation muotoutumisessa. Niissä on havaittavissa merkkejä yhteiskunnallisesta kritiikistä, joka eroaa alkutuotannossa eettisenä
sitoutumisena havaittavasta ja 1970-luvun ihmissarjassa voimistuvasta estetisoituvasta eetoksesta. Yhteistä viimeksi mainituille on ylihistoriallinen orientaatio, joka
heikkenee väliaikaisesti vuoden 1968 teoksissa. Karkaman (1994) mukaan kapinavuoden teoksissa on "tiettyä selkiintymistä. - - Uutta on nimenomaan historiallis-yhteiskunnallinen ulottuvuus, jota ilmentävät motiivit suhteellistavat nykyhetken ja selittävät omalta osaltaan sen tilaa." Vaikka kummassakaan ei voida havaita
modernistisen avantgarden parempaa tulevaisuutta perustelevaa tahtoa, on niissä
jo alkutuotannolle ominainen modernistinen kielto kuitenkin "sikäli dialektisempi
ja avantgardistisempi, että Lahtela esittää selkeämmin sen mihin kielto kohdistuu."
Henkilöillä on kyllä "menneisyys, mutta ei vieläkään tulevaisuutta, sillä menneisyyden tapahtumat eivät voi motivoida toimintaa kohti parempaa tulevaisuutta."
(Karkama 1994, 271.)
Kapinavuoden teosten yhteiskunnallista kritiikkiä leimaa kuitenkin tietty
näköalattomuus, joka näkyy muun muassa siinä, että nykyisyyden kritiikissä ei
tule esille vaihtoehtoja. Niiden kehittely näkyy ainoastaan Se-romaanille ominaisten yksittäisten ironisten toteamisten esille tuonnissa, jossa arvostelun kohteena on
esimerkiksi ”mitäpä me mistään välitetään” -asennoituminen:
Muutamat perustelevat: Mitäpä me muiden maiden köyhistä kun omassakin
maassa on köyhiä. Tähän voi sanoa: Mitäpä me oman maan köyhistä kun
muissakin maissa on köyhiä. Tai suoraan: Mitäpä me köyhistä ja nälkäisistä,
mitäpä me mistään. (VNRM 70–71.)
Epäilemättä olen myötätuntoinen niitä kohtaan jotka tässäkin maassa niin tarmokkaasti taistelevat paremman huomisen puolesta, mutta toisaalta, ehkä kypsymättömyyttäni ehkä todellisuudentajuani, heidän puuhansa herättävät
minussa lievää joskin vaikeasti peiteltävää ironiaa - -. (P 17.).
Kapinavuoden 1968 teoksissa orastava pyrkimys hahmottaa todellisuutta historiallisesti on Lahtelan tuotannon kokonaisuuden suhteen ohimenevä ilmiö. Kuriositeettina voikin todeta, että kun Anderschin historiallisen hahmottamistavan selityksenä viittasin marxilaisiin sitoumuksiin, on huomattava, että Lahtelan toiminnassa oli marxilaisia kytköksiä tietynasteisen historiallisen orientaation ilmaantuessa hänen teksteihinsä. Tuolloin hän oli nimittäin jäsenenä SKDL:n nuorisojärjestö SDNL:ssä, josta hän erosi vuonna 197050. Seuraavana vuonna Lahtela julkaisi
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kaksi ihmissarjan teosta, runomuotoisen Sinapinsiemenen (1971) ja pamfletin
Uuteen ihmiskuvaan (1971). Viimeksi mainitun ja vuonna 1972 julkaistun pamfletin Katso ihmistä aikakäsityksessä on jo selvästi havaittavissa muutos. Vaikka
ihmissarjan pamfletit ovat ei-taiteellisia, tapahtuu niissä kuvaannollisesti tulkiten
ylihistoriallisiin sfääreihin suuntautuva lentoonlähtö, jota voi luonnehtia sekä Yksinäisen miehen surrealistisella fanatisoitumisen kuvauksella että Nietzschen Zarathustran julistuksella:
Minä olen oppinut kävelemään: nyt en enää paimenna juoksuani. Olen oppinut
lentämään: nyt en enää odota sysäystä paikalta päästäkseni. (Nietzsche 1962/
1907, 34.)
…minun täytyy aina tavalla tai toisella fanatisoitua ja hullaantua ennen kuin
tunnen mitään tapahtuvan, materiavastus on niin iso minulla, pitää lähteä jylisten kuin raketti siinä missä toinen lähtisi keveästi kuin lintu…ehkä minulla on
pitempi matka? matka jolle en kuitenkaan koskaan näytä pääsevan – ellei tämä
sitten jo ole sitä ja silloin se on hyvin monimielinen – moniarvoinen! matka…
(YM 11.)
Ihmissarjan pamfleteissa ei enää ole merkkejä vuoden 1968 teoksissa orastaneesta
yhteiskunnallis-historiallisesta kritiikistä, vaan niissä Ihanteiden Ikaros suuntaa liitelyjään Zarathustran ylishistoriallisten viittojen opastamana. Etenkin yllä mainittujen teosten esseistinen tyyli on mahdollistanut aikaisempaa suorasanaisemman
retoriikan, jolla kirjailija argumentoi estetisoituvaa paatostaan: "Vallitsevan todellisuuden käsittäminen pelkästään historialliseksi ja yhteiskunnalliseksi supistaa
näkökulman vaarallisen ahtaaksi." (UI 65.)
Ihmissarjassa Ikaros pyrki alkutuotannon ikuisten totuuksien sfäärejä (SE 114)
korkeammalle eikä muistanut isänsä varoituksia siitä, että jos vahasiivillä lentää
liian lähelle aurinkoa, ne sulavat51. Siipien pettäessä ihanteitaan tavoitellut Ikaros
putosi itsesyytösten kaivamaan masennuksen kuoppaan vuosikymmenen puolivälin paikkeilla. Pekka Tarkan mukaan Lahtela irtautui Yksinäisessä miehessä ihmis50. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Kansio 1./Ad Muut. Lahtelan erokirje SDNL:sta 22.1.1970.
51. Se-romaanissa on useita kuvauksia auringosta, sen keltaisen valon sävyistä ym. (esim. SE 23, 160–
161, 208). Teoksessa on myös pari irrallista viittausta Apolloon, joka on kreikkalaisessa kuvastossa
sopusointuisuuden, selkeän, tyynen, harmonisen, hurjan ja hurmioituneen vertauskuva (Se-kertoja
toteaa ”hymyilevä Apollo – taas” rakastelukohtauksen jälkeen, SE 127). Apollo(ninen) on peräisin
kreikkalaisen auringon ja valon jumalan Apollonin nimestä. Nietzsche yhdisti Apollonia ja viinin
jumala Dionysosta koskevat myytit käsiteparin apolloninen-dionyysinen ympärille. Nietzschellä apolloninen turvaa järkeen ja kulttuuriin ja sitä edustaa aurinkoon vertautuva valo, kirkkaus ja muoto. Dionyysinen puolestaan on vaistojen ja alkukantaisen (arkaaisen) vertauskuva. (Hosiaisluoma 2003, 61–
62.) Sen vaihtoehtoisen moraalin etsinnän voi tulkita tukeutuvan nietzscheläisittäin dionyysisen sotaisan ”raivon”, arkaaisen hyödyntämiseen.
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sarjan paatoksesta, josta hän puhuu imperfektissä. Sarjan aiheuttamaan henkiseen
krapulaan Tarkka viittaa toteamalla, että siihen liittyneen ”unelman luhistuttua
Lahtela oli vaikeuksissa, joiden läpi pääsi vain äärimmäisen rehellisyyden avulla.”
(Tarkka 1980b, 174.)
Lahtelan ajattelussa voimistui 1970-luvun alussa Nietzschen filosofiaa muistuttava esteettinen ja eettinen pohdinta, jonka välityksellä hän oli yhtenä pyörteenä
mukana poliittisen taiteen vastaisessa ”akanvirrassa” Eeva Kilven ja Eeva Joenpellon kanssa. Kyseessä ei ollut kirjailijoiden yhteinen projekti, vaan jokainen heistä
reagoi omalla tavallaan ajankohdan kulttuuriseen tilanteeseen. Lahtela esitteli vuoden 1971 Lahden kirjailijakokouksessa esteettisiä sitoumuksiaan puheenvuorossa,
jossa korosti kauneuden tavoittelun merkitystä ja jonka myötä hän oli omaehtoisesti mukana kulttuuria politisoivan ajattelun vastaisissa hiljaisen sinnikkäissä vastareaktioissa (Laitinen 1981, 572–574):
Vastaäänet, poliittista sitoutumista kaihtavat reaktiot voimistuivat eri tahoilla
1970-luvun alkuvuosina. Vuonna 1971 Eeva Joenpelto julkaisi artikkelin Pelkuruudesta, jossa hän totesi, että varsinainen kertova kirjallisuus, epiikka, on
jäänyt pahasti puristuksiin. Samana vuonna Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa Markku Lahtela esitti keskustelunavauksen Kauneudesta ja
muistutti sen tarpeellisuudesta. Vuoden 1972 alussa Eeva Kilpi julkaisi sitoutumattomuuden puolustuksen ja sisällytti samana vuonna ilmestyneeseen
runokokoelmaansa Laulu rakkaudesta parisäkeen, johon monet hiljaisesti
yhtyivät:
Usko sinä että kaikki on politiikkaa,
minä uskon että jokainen päivä on kertomus. (Laitinen 1981, 573–574.)
Lahden puheenvuoron pohjalta Lahtela julkaisi artikkelin (Lahtela 1971a), jonka
esteettis-eettisessä elämänfilosofiassa taide on ymmärretty "samalla lailla epäpoliittiseksi kuin vesi" (Lahtela 1971, 348). Edellä Laitinen mainitsee Kilven samanhenkisen sitoutumattomuuden puolustuksen, joka ”mannheimilaista” sitoutumattomuutta korostavaa intellektuellikantaa mukaillen on poliittisen taiteen kieltoa. Laitisen sitaatti ja sen konteksti osoittavat, että Lahtelan ohella muidenkin samanaikaisten ja -suuntaisten puheenvuorojen kritiikin kohteena oli kulttuurinen tila,
jossa oli pitkään jatkunut (pääosin vasemmistolaista) sitoutumista edellyttänyt
poliittinen liikehdintä. (Laitinen 1981, 570–574.)
Lahtelan teksteissä tapahtuu 1970-luvun alussa muutoksia, jotka kumpuavat
yhteiskunnallisesta kritiikistä irtautumisesta ja sen kääntöpuolena olevan esteettis-eettisen sitoutumisen voimistumisesta. Artikkeli Kauneudesta on Lahtelan kirjallisessa toiminnassa käännekohta sikäli, että sen ilmestymisen jälkeen ei hänen
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teksteissään ole paljoakaan jäljellä 1960-luvun tuotannolle leimallisen modernistisen radikalismin niistä avantgardistisista piirteistä, joissa tulee esille porvarillisen
elämäntavan (Se) ja epätyydyttävän maailman kritiikki (vuoden 1968 teokset).
Samalla Lahtelan teksteistä vähenevät radikaalisti ulkoiset referentit, jotka vielä
1960-luvun tuotannossa viittasivat Eeagletonin (1990, 371) luokittelun mukaisesti
positiivisen avantgardismin ei-autonomisiin suuntauksiin. Niiden sijasta
1970-luvun alun tuotantoa leimaavat ylihistorialliseen orientaatioon pohjaavat
esteettis-eettiset sitoumukset (Komulainen 1998, 129–135). Lisäksi teksteissä
esiintyy voimakasta poliittisen vasemmistolaisen taiteen ja sitä teoreettis-filosofisella tasolla edustavan Herbert Marcusen yhteiskunnallis-historiallisen dialektiikan kritiikkiä:
- - taide osoittautuu äkkiä samalla lailla epäpoliittiseksi kuin vesi - - taistelulauluilla tyydytetään vain taistelulaulujen tarve mutta ei laulujen tarvetta - Pitääkö olla Ho Tshi Minh ennen kuin saa kirjoittaa lyriikkaa? Siinä on hyvä
kysymys vastattavaksi niille jotka siellä ja täällä vainoavat lyriikkaa porvarillisena ylellisyytenä ja oppiumina. Kaikki eivät ole niin onnellisessa asemassa
kuin hän, kaikki eivät pysty kovan paikan tullen itse tuottamaan kauneudentarpeensa tyydykkeitä. Heitä varten tarvitaan runoilijoita. - - Taidetta on ylipäänsä hankala käyttää minkään muun tarkoitusperän palvelukseen kuin ihmisten
kauneudentarpeen tyydyttämiseen. (Lahtela 1971a, 348–349.)
Marcusen käsityksen mukaan toteutumassa on vain jokin historiallinen suunnitelma. Todellisuuden nimessä on toki käsitettävä että nyt on toteutumassa
myös jokin ylihistoriallinen ’suunnitelma’. (UI 65–66.)
Kiteyttäen voi todeta, että samalla kun 1970-luvun alun teksteissä lisääntyvät
yhteiskunnallis-historialliseen taidekäsitykseen kohdistuvat kriittiset kommentit,
voimistuvat niissä esteettiset painotukset, jotka ovat vasta oraalla Se-romaanin
porvareita säikytelleessä eettisessä radikalismissa:
Sivumennen sanoen herää kysymys, onko länsimainen ns. moderni taide eräiltä osin haksahtanut yhtä pahasti kuin teknologiakin eräiltä osin. Taiteellisen
edistyksen nimessä harjoitetut pyrkimykset säikäyttää porvareita, järjestää
shokkeja, hämmentää ja ällistyttää ihmisiä voivat olla yhtä ajattelemattomia
kuin piittaamattomuus autojen haittavaikutuksista. (Lahtela 1971a, 351.)
Se että Lahtela arvostelee aikaisemmin suuresti arvostamaansa modernia taidetta,
osoittaa hänen etääntyneen varsin kauas 1960-luvun radikalismista, jonka aikana
itsekin säikytteli porvareita. Nyt kritiikin kohteena ovat modernin avantgarden
kokeilut, jotka eivät enää sopineet hänen ylihistoriallisen ajattelunsa pirtaan. Toi-
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sin sanoen, kun Williamsin (1989, 50–51) mukaan modernistinen taide on jaoteltavissa formalistiseen ja avantgardistiseen suuntaukseen, on viimeksi mainittu kritiikin kohteena. Vaikka Lahtelan hybris kohosikin samoihin aikoihin niin korkeisiin
sfääreihin, että hän uskalsi korostaa 1970-luvun alun ylihistoriallisen ajattelunsa
perustana olevan lapsikeskisen ihmiskäsityksen olevan edistyksellisintä ajattelua
sitten 1600-luvun murroksen (esim. UI 72–73; KI 39)52, tulee avantgardismin
kiellosta joka tapauksessa taantumuksellinen vaikutelma.
Ilmeisesti Lahtela itsekin aavisti ylihistoriallista ajattelua ja lapsikeskeistä
ihmiskuvaa kehitellessään eri tahoilta tulevan kritiikin. Tähän puolesta puhuu
välittävä kanta, jonka mukaan hänen kauneuden tavoittelunsa perustana on realistinen suhteellisuuden ajatus: ”On estetismiä väittää että kaikki on kaunista ja kauneus on kaikki. On irrationaalista väittää ettei kauneus ole mitään. Realistinen suhtautuminen kauneuteen löytyy tältä väliltä.” (Lahtela 1971, 351.)
Siitä huolimatta, että Lahtela on esittänyt esteettistä asennettaan suhteuttavan
näkemyksen, on hänen poliittisen taiteen kiellossaan havaittavissa piirteitä siitä
porvarillisesta estetiikasta, jonka sisäänpäin kääntyneeseen estetistiseen asennoitumiseen tukeutumisesta Sen alter ego syyttää Peter Weissia ja jonka harjoittamisesta Max Rand (1967) puolestaan kritisoi Lahtelaa. Joka tapauksessa Lahtelan
1970-luvun alun tekstien eetoksessa tapahtuu siirtyminen jonkinlaista estetismiä
kohti. Kyse on muutoksesta, joka jatkuu pääosin samanlaisena myös 1970-luvun
lopun tuotannossa. (Komulainen 1998, 175–187.)
Ajateltaessa Kauneudesta -artikkelin näkemyksiä ja samanaikaista Marcuse-kritiikkiä on hieman merkillistä, että Pekka Tarkka on Lahtela-arviossaan viitannut kyseisen artikkelin pohjana olleeseen Lahden puheenvuoroon ja katsonut
sen ilmentävän kirjailijan taidekäsityksen marcuselaisuutta (Tarkka 1980b, 170).
Tarkka käyttää väitteensä tukena Lahtelan Marcuselta kääntämän Ihmisen vapautuksesta -esseen (1971) ajatuksia katsoessaan niiden avulla voivansa kuvata Lahtelan ”asenteiden ristiaallokkoa”:
Tärkeämmäksi Marcuse katsoi uuden aistiherkkyyden, taiteellisen ja esteettisen fantasian, jonka avulla ihmisten olisi mahdollista – sekä ruumiillisesti,
52. Ihmissarjaansa Lahtela omaksui Hilppa Kinoksen teoksesta Persoonallisuuden synteesi lapsikeskeisyyden idean: ”Lapsi on kiinteä piste muuttuvassa maailmassa. Meidän on siirryttävä mieskeskeisestä ihmiskäsityksestämme lapsikeskeiseen. Se ei käy taistelutta: myös irtaantumiseen maakeskisestä
maailmankäsityksestä ja siirtyminen aurinkokeskiseen vei aikaa ja vaati uhreja.” (Kinos 1969, 5.)
Tähän ajattelutapaan Lahtela tukeutui kritisoidessaan suomentamansa esseen Ihmisen vapautuksesta
jälkipuheessa Marcusen yhteiskunnallis-historiallisen ajattelun perustaksi mieltämäänsä ihminen on
yhteiskunnan tuote -ajatusta yhtä vääräksi tietoisuudeksi kuin keskiajan maailmakeskeinen ajattelu:
”Jokapäiväisessä elämässä näyttää että ulkopuoliset tekijät määräävät ihmistä. Mutta jokapäiväisessä
elämässä näyttää myös siltä, että aurinko nousee.” (Lahtela 1971b, 108.)
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henkisesti että yhteiskunnallisesti – kokea esineet, asiat ja toinen toisensa
ennennäkemättömällä tavalla, väkivallan ja riiston liiton ulkopuolella. ”Taide
ylittää vallitsevan todellisuuden rajat, toimii vallitsevan todellisuuden sisällä
ja vallitsevaa todellisuutta vastaan; ja tämä rajojen ylittäminen on tekijä joka
luonnostaan kuuluu taiteeseen, taiteelliseen ulottuvuuteen. Tekijä muuttaa
kokemusta rakentamalla kokemuksen kohteet uudestaan”, Marcuse kirjoitti.
(Tarkka 1980b, 170.)
Tarkan arviossa kiinnittää huomiota se, että hän on pääosin jättänyt kommentoimatta Lahtelan voimakkaan Marcuse-kritiikin, jota kirjailija esitti Lahden puheenvuoron aikoihin useissa artikkeleissa ja ihmissarjan pamfleteissa Uuteen ihmiskuvaan (1971) ja Katso ihmistä (1972) sekä edellä mainitun esseen kriittisessä jälkipuheessa (Komulainen 1998, 142–148). Tarkan nimittäin toteaa yllä olevan sitaatin jälkeen, että ”Marcusen luottamus taiteeseen heijastui Markku Lahtelan
puheenvuorossa Lahden kirjailijakokouksessa 1971 ja hänen artikkelissaan Mitä
taiteella tehdään kovassa maailmassa? vuonna 1974 julkaistussa Estetiikan seuran
vuosikirjassa Taide kovassa maailmassa.” (Tarkka 1980b, 170–171.)
Mitä tulee Lahtelan taidekäsityksen marcuselaisuuteen 1970-luvun alussa
tapahtuneen käänteen aikana ja jälkeen, on lähtökohtana todettava Marcusen estetiikan pohjaavan viime kädessä klassiseen tulkintaan. Sen mukaan kauneudessa
aistillisuus, mielikuvitus ja järki muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden.
(Marcuse 1971, 37.) Edellisessä alaluvussa olen osoittanut, että Lahtelalla on Marcusen aristotelisen filosofian ylihistoriallisen kritiikin yhtenä kohteena juuri dialektisen järjen kriittinen funktio, mikä osoittaa hänen taideajattelunsa olevan tässä
suhteessa antimarcuselaista.
Toisekseen Lahtelan artikkeli Kauneudesta ei hengi luottamusta taiteen mahdollisuuksiin, vaan päällimmäisenä huolenaiheena on, että poliittinen taide estää
kauneuden tavoittelun: ”Taide yksinkertaisesti ei ole paras keino levittää tietoa
tämän maailman konkreettisesta hädästä. - - Ihmiset pyrkivät yhtä sitkeästi hakemaan taideteoksesta kauneutta kuin vesilammikosta vettä.” (Lahtela 1971, 349.)
Marcusen kriittiseen järkeen perustuva taidekäsitys on vastakkainen, sillä sen
mukaan taiteellinen muoto on ”epäjärjestyksen, väkivallan, kärsimyksen kieltämistä ja hallitsemista silloinkin kun se ilmituo epäjärjestystä, väkivaltaa, kärsimyksiä” (Marcuse 1971, 53). Lisäksi olen aikaisemmin osoittanut, että Lahtelalla
on jo romaanissa Jumala pullossa havaittavissa epäluottamus taiteen ja kirjallisuuden mahdollisuuksia kohtaan – samankaltaisesta tendenssistä on merkkejä näkyvissä myös lopputuotannon romaaneissa Sirkus ja Hallitsija (ks. JP 25; S 127; H
8).
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Tarkka painottaa Lahtela-arviossaan myös ruumiillisen kokemisen merkitystä,
mikä onkin ihmissarjan paatoksessa keskeisessä asemassa (esim. KI 22–24, 51,
92; UI 66–68). Mutta Lahtelan ja Marcusen suhtautumisessa ruumiillisuuteen on
perustavanlaatuinen ero. Lahtelalle ruumis on hänen kehittelemänsä ylihistoriallisen luonnontieteen konkreetti ulottuvuus, jonka teoreettiset perustat ovat nietzscheläisittäin ymmärretyssä myöntävässä positivismissa. Uudella tavalla kasvatetusta lapsesta kehittyy ihminen, joka tarjoaa vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
Lapsesta liikkeelle lähtien voidaan inhimillistä toimintaa selittää uuden ylihistoriallisen järjen avulla: ”Järki alkaa puhua järkevän ruumiin kieltä; vapaus, onnellisuus, rauha ymmärretään käsitteiksi jotka heijastavat myös konkreettisia ruumiillisia tiloja.” (UI 67–68.): ”Ihminen on portti maailmoihin joita emme tunne. Sehän
on selvä että jos minä onnistun sen paljastamaan, ihmisten maailma ei ole enää
sama kuin ennen”, toteaa Yksinäisen miehen (1976, s. 135–136) ihmissarjan muistelija. Hänen mukaansa 1970-luvun alun projekti oli biologis-psykologisiin teorioihin perustunut yritys saada aikaiseksi maailmanlaajuinen tieteellinen vallankumous (YM 372; Komulainen 1998, 42–47; Tarkka 1980b, 174). Marcusen dialektiikassa ruumis on yksi ’väline’, jolla voi kieltää vallitsevan tilan puutteellisuuksia:
Esteettisyyden tunkeutuminen politiikkaan on nähtävissä myös kapitalistista
runsauden yhteiskuntaa vastaan virinneen kapinan toiselle äärialueella, nonkonformistisen nuorison keskuudessa. Tässäkin tapauksessa on havaittavissa
sama, avoimeen ristiriitaan saakka kärjistetty merkityksen kääntäminen päinvastaiseksi: kukkien antaminen poliisille, “kukkaisvalta” – valtakäsitteen
uudelleenmäärittely ja suoranainen kielto; protestilaulujen eroottinen sotaisuus; pitkien hiusten aistillisuus, sellaisen ruumiin aistillisuus jota ei ole tahrannut keinotekoinen puhtaus. - - Tietoisuus siitä, että tarvitaan tällainen
havaitsemisessa tapahtuva vallankumous, uusi aistimustajunta, on kenties
totuuden ydin psykedelisessä etsinnässä. Mutta se on hyödytöntä koska narkoottisuuttaan se ei suo hetkellistä vapautta vain vallitsevan järjestelmän järkiperäisyydestä vaan irrottaa myös siitä järkiperäisyydestä jonka avulla on määrä muuttaa vallitseva järjestelmä: (Marcuse 1971, 46–67.)
Mutta-sanalla alkava osio osoittaa, että Marcuse torjuu liian totaalisen ruumiillisen
kiellon, joka ei jätä mitään vanhaa, mille voisi dialektisesti rakentaa uuden ehomman yhteiskunnan. Tarkan edellä esillä olevassa Marcuse-sitaatissa on ristiriitaista
sekin, että siinä korostetaan tuolloin enää vain Marcuselle ominaista yhteiskunnallista kritiikkiä, jota Lahtela muun muassa Lahden Kauneudesta -puheenvuoronsa
poliittisen taiteen kiellollaan jyrkästi vastustaa. Alla olevien näkemysten valossa
on selvää, että Lahtela ei voinut hyväksyä Marcusen historialliseen orientaatioon
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pohjaavaa aristotelista dialektiikkaa sen jälkeen, kun hän oli 1970-luvun alun ylihistoriallisen käänteensä yhteydessä kieltänyt yhteiskunnallis-historiallisen järjen:
Käsitteet ja logiikka jotka ovat muotoutuneet ajattelun kehityksessä ja periytyneet sukupolvelta toiselle ohjaavat kaikkein rohkeampiakin uutta maailmaa,
uusia elämäntapoja koskevia mielikuvia. Historia työntyy mielikuvituksen
luomiin suunnitelmiin näitä kahta kautta, aistien ja järjen kautta, koska aistimaailma on historiallinen maailma ja koska järki on historiallisen maailman
käsitteellistä hallitsemista ja tulkintaa. - - Yhteiskunnan radikaali muuttaminen sitä vastoin edellyttää uuden aistimustajunnan ja uuden järkiperäisyyden
yhdistymistä. - - Tällainen aistillisuuden ja järjen yhdistyminen on ollut tunnusomaista nimenomaan taiteelle - -. (Marcuse 1971, 39, 47–48.)
Tarkka toteaa arviossaan aivan oikein, että Lahtela sanoutui Ihmisen vapautuksesta
-esseen jälkipuheessa irti Marcusen ”ihminen on yhteiskunnan tuote” -ajatuksesta.
Irtisanoutumista hän kuvaa ilmaisulla ”erkani oppi-isästään” (Tarkka 1980b, 171).
Kun erkani-ilmaisua tarkastellaan arviossa esille tuotuja pitkälle meneviä Lahtelan
marcuselaisuus-kytkentöjä vasten, tulee vaikutelmaksi jonkinasteinen irtiotto.
Kuten Lahtelan tuotannolle edellisessä alaluvussa ja tässä leimalliseksi osoittautunut aristotelis-historiallisen dialektiikan (tietoisuuden) kielto osoittaa, on Marcusen suhteen kyse jyrkemmästä kiellosta. Tämän puolesta puhuu se, että Lahtelalla
esiintyy voimakasta Marcuse-kritiikkiä jo Uuteen ihmiskuvaan -pamflettia (1971)
pohjustavassa artikkelissa Erehtyvä tietoisuus (Lahtela 1970). Marcuse-kritiikin
eräs motiivi kumpusi todennäköisesti siitä, että Marcuse kritikoi luonnontieteitä,
joihin Lahtela ihmissarjassaan voimakkaasti tukeutuu:
Jos Marcuse olisi tiedostanut tuhannet ulottuvuutemme, hän kenties ei olisi
uhrannut niinkään paljon vaivaa luonnontieteellisen ajattelutavan ahtauden ja
instrumentaalisuuden kritisoimiseen. Sen sijaan hän ilmeisesti olisi huomattavasti enemmän vaivautunut tutkimaan mitä nykyaikaisten luonnontieteiden
oivallukset voivat kertoa ihmisestä, kun häntä ei katsota vain jonkin erityistieteen täsmällisessä mutta niukka-alaisessa valossa. (UI 70.)
1970-luvun alun artikkeleiden ja ihmissarjan sisältämän voimakkaan reaktion yksi
selitys voi olla sekin, että Marcuse käsittelee Ihmisen vapautuksesta -esseessään
myönteisessä sävyssä modernismin avantgardistista kieltoa, jonka poliittisuutta
Lahtela ei aikaisemmin osoitetulla tavalla enää hyväksynyt:
Modernissa taiteessa - - ei kapinoida mitään erityistä tyylisuuntaa vastaan
vaan ylipäänsä tyyliä itseään vastaan, taiteen taidemuotoisuutta vastaan, taiteen perinteistä ”merkitystä” vastaan. - - Musta musiikki on alun perin sorret-
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tujen musiikkia paljastaen missä määrin korkeampi kulttuuri ylevine sublimaatioineen ja kauneuksineen on luokkasidonnaista. Mustan musiikin (ja siitä
kehittyneen avantgardistisen valkoisen musiikin) ja ”runsauden yhteiskuntaa”
vastaan syntyneen poliittisen kapinan hengenheimolaisuus on osoitus kulttuurin yhä voimistuvasta epäsublimoitumisesta. (Marcuse 1971, 50–51, 57–58.)
Kun Lahtelasta on toistaiseksi kirjoitettu suhteellisen vähän, on Tarkan esittämillä
Marcuse-suhteen tulkinnoilla ollut vaikutuksia muun muassa Putte Wilhelmssonin
Sirkus -romaaniin kirjoittaman esipuheen käsityksiin. Wilhelmsson yhtyy Tarkan
näkemyksiin Lahtelan marcuselaisuudesta, ja on Tarkan linjoilla siinäkin suhteessa, että kirjailijan 1970-luvun alun esteettinen käänne ei merkinnyt yhteiskunnallisesta kritiikistä luopumista: ”Sovittavaa hahmotusta Lahtela alkoi yhä selkeämmin etsiä nimenomaan taiteen keinovaroista, mikä ei suinkaan merkinnyt
yhteiskunnallisen tendenssin väistymistä.” (Wilhelmsson 1999, VII ja IX.)
Näkemykseni mukaan edellä tarkastellut tulkinnat ovat harhaanjohtavia erityisesti siinä mielessä, että niissä ei huomioida aikakäsityksestä johtuvia perustavia
eroja. Toisin sanoen Lahtelan tuotannon epäjatkuva, staattinen aikakäsitys on ylihistorialliseen orientaatioon pohjaavana vastakkainen Marcusen historialliseen
dialektiikkaan nähden. Kuten edellä on osoitettu, torjuu Lahtela teoksissaan historiallista tietoisuutta korostavan Marcusen aristotelisen järjen ja asettaa tilalle ylihistoriallisen ruumiillisen järjellisyyden, joka tiedostamattomasta kumpuavana on
eräänlainen sovellus Nietzschen dionyysisen vaistonvaraisuuden ideoista. Etenkin
romaaneissaan Se, Yksinäinen mies Lahtela kuvaa modernin maailman labyrintissa
samoilevaa hajoavaa ihmistä, joka ei pysty antamaan havaitsemilleen asioille merkityksiä. Liisa Saariluoman näkemyksiä soveltaen voi todeta, että modernin vieraantunut kokeminen johtaa pirstoutumiseen, joka koskee sekä ajan- että elämänkokemuksia: aika pysähtyy eikä avaa näkymää maailmalabyrintin sokkeloissa
pyörivän ihmisen fragmentaariseen tulevaisuuteen. (vrt. Saariluoma 1992, 52.)
Ihmissarjassa, johon pamflettien lisäksi kuuluu myös romaani Matias Tallgrenin yksityiselämä (1973), nousee marcuselaiseksi määritellyn yhteiskuntakeskisen
ajattelun kieltona esiin ylihistoriallinen paatos, joka merkitsee lopullista irtautumista historiallisesta katsannosta (Komulainen 1998, 136–148). Toisin sanoen
menneisyys katoaa historiallisessa mielessä samalla kun jo 1960-luvun tuotannolle
leimallinen tulevaisuuden kielto voimistuu (vrt. Karkama 1994, 271–172). Tulevaisuuden korvaa nietzscheläisittäin sävyttynyt ylihistoriallinen menneisyys, jonka
paljastamille ikuisille totuuksille Lahtela etsii nykyisyydestä analogioita: "Ei menneisyys ollut mikään asia jota piti hakea jostain kaukaa takaapäin kuin ammoin sitten sammunutta kynttilänliekkiä; sana menneisyys oli vain viittaus ja yhteinen
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otsikko eräille nykyhetkessä vaikuttaville tekijöille." (MTY 44.) Näin nykyisyys
voidaan estetisoida tekemällä siitä regressiivinen tarina, jonka tapahtumat nimetään menneisyyden otsikoilla. Kuten todettu, on Lahtelan ylihistoriallisen estetiikan ytimenä käsitys siitä, että menneisyyden tapahtumat toistuvat syklisesti nykyisyydessä.
Yleistäen voi todeta, että 1970-luvun teokset pohjaavat synkroniseen ja etenkin lopputuotannon osalta myös sykliseen aikakäsitykseen, jonka mukaan menneisyys aina palaa entisenlaisena. Tämä on mahdollista, kun inhimillisestä todellisuudesta poistetaan historiallisen ajan ulottuvuus. Esimerkkinä tästä on Sirkuksen
todistelu, joka teokselle ominaisen huumorin keinoin ”osoittaa” historiallisen
näkökulman epärelevantiksi: juopon muuttumiseen vanhan näköiseksi vaikuttaakin viina eikä aika:
Ensin minä olin nuori juoppo; niin ja niin monen pullon jälkeen minusta tulee
vanha juoppo. Ei minusta tule vanhaa juoppoa, siksi, että aika kuluu, vaan
siksi, että viina kuluu – ja minä kulun... Ikuisuus on pelkästään sitä, ettei
tapahdu enää mitään. Ei, saamari, yhtikäs mitään. Tapahtumat seisahtuvat. (S
34.)
Lahtelan fiktiivisistä teoksista Sirkus on nietzscheläisin muun muassa siinä suhteessa, että siinä ylihistoriallinen aikakäsitys näkyy selkeimpänä ja voimakkaimpana. Kun Nietzschen filosofiassa elämä nähdään jatkuvana tulemisena, jossa periaatteessa jokainen silmänräpäys kantaa menneen ja nykyisen lisäksi myös tulemisen perustan (Huuhtanen 1979, 51), kulkee tällainen ylihistoriallinen aikakäsitys
Lahtelan tuotannon läpi juonteena, joka on Sirkuksessa voimakkain ja selkein. Sirkuksessa on Lahtelan aikakäsitystä kuvastavia ylihistoriallisia perusteluja, joissa
tapahtumat toistavat kaukaisesta menneestä tuttua ikuista muotoa. Perusteena historiallisen kiellon kääntöpuolena olevalle ylihistorialliselle estetisoimiselle – menneen kaipuulleen – teoksen kertoja esittää esimerkiksi sen, että inhimillisessä elämänkulussa on hänen mielestään niin vähän muuttunut. Niinpä hän pyrkii huumorilla sävytettyjä näppäriä analogioita käyttämällä osoittamaan, että ihmisen maailma on pelkkää menneisyyden tapahtumien toistumista. Tästä staattisesta todellisuuskuvasta on esimerkkinä tavara- ja valtakoneistojen tuotanto, joka kirjailijan
mielestä ei ole niin nykyaikaista kuin perinteisesti on ajateltu:
Entä sitten raaka-aineet, hyvänen aika! ovatko ne louhittuja ja jalostettuja vai
synteettisiä aineita vai molempia? Ketkä niitä louhivat, jalostavat ja syntetisoivat?! - - Ja tähän väliin yksi, minun kannaltani vielä oleellisempi kysymys:
onko tämä kaikki toiminta eri osatekijöinään tyypillisen nykyaikaista? Onhan
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löydetty yli viisituhatta vuotta vanhoja ajanmittausvälineitä, leikkikaluja, liikemiesten luurankoja, rikkauksien jäännöksiä... (S 33.)
Sirkuksessa ylihistorialliseen staattiseen maailmankuvaan liittyy modernisaation
kritiikki ja sen kääntöpuolena menneisyyden estetistinen kaipuu. Näillä argumenteilla kertoja pyrkii osoittamaan kaiken nykyaikaisen koostuvan valepuvussa olevista ikivanhoista (tavarantuotannon) muodoista. Kaikki on keksitty kauan sitten
ja maailma on ikuisesti samojen lainalaisuuksien kehiä pyörivä onnenpyörä, josta
ihminen ottaa aina uudelleen esille jonkin jo kauan sitten kehittämänsä idean. Näin
ajatellen historiallinen (edistys)prosessi voidaan pysäyttää. Nykyaikaistuminen on
todellisen todellisuuden päällä oleva näennäisuudistusten esteettinen verho, joka
tosin on niin läpikuultava, että tarkasti katsoen sen alta paljastuu samanlaisten ikivanhojen tavarain jatkumo:
Ei, ei Ribodisius ole mikään tunnusomainen nykyajan ihminen ja ammatin
edustaja. Ja kuitenkin hän uskoo olevansa nykyaikainen liikemies. Mitä nykyaikaista hänessä itse asiassa on? Ei muuta kuin se, että hän elää juuri nyt! Hän
harjoittaa ikivanhoihin tarpeisiin perustuvaa ikivanhaa liiketoimintaa ikivanhoilla tavaroilla – vain tavaroiden valmistustapa, niiden rakenne ja kuljettaminen ovat nykyaikaiset... (S 33.)
Ylihistoriallisesti ymmärretyn ihmisen toiminnassa kaikki pysyy vuosisatojen
kuluessa ennallaan, vain keinot saattavat hieman muuttua. Lahtelan nykyinen ei
siis ole postmodernille ominaista jatkuvan nyt-hetken elämistä (vrt. Saariluoma
1992, 50). Sen sijaan kyse on muinaisten ideoiden nykymuotoisesta kavalkadista,
joka muistuttaa Zarathustran ikuisen paluun-oppia siitä, että elämä on kaikkien
asioiden ehdotonta ja loputtomasti kertautuvaa kiertokulkua. Nietzsche korostaa
Zarathustransa ikuisen paluun ajatuksen olevan ”korkein myöntämisen muotoilu”
(Nietzsche 2002/1908, 73 ja 92). Ilmaus kuvaa hyvin myös Lahtelan myöntävää
ylihistoriallista positivismia, joka torjuu negaatioon, kieltoon, perustuvan historiallisen aristotelisen dialektiikan. Lahtelalla ihmisen maailma on ikuisia lainalaisuuksia ja niiden ymmärtämisestä syntyviä käytänteitä toistava prosessi, jossa
kehitys on aikaisempien keksintöjen uutuuksiksi nimittelemistä. Näin ihmisetkin
saadaan ylihistoriallisina vakioina näyttämään ”vanhemmilta kuin heidän
aikansa”:
Näin minulle käy usein: minä etsin intohimoisesti nykyajan ihmistä; ja ihmiset
osoittautuvat jollain lailla vanhemmiksi kuin heidän aikansa: heidän pyrkimyksensä ovat ikivanhat, keinot vain saattavat vaihtua - - Ihminen on ikivanha
viini nykyhetken ikinuoressa, ihkauudessa leilissä. - - En sanoisi, ettei mitään
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uutta auringon alla; mutta sanoisin kyllä, ettei auringon alla mikään kovin
kauan vaikuta uudelta. (S 33,123,143.)
Sirkuksessa menee äärimmilleen Zarathustran kaukaiseen menneeseen hyväksyvästi suhtautuva asenne, jonka myötä ”hän on kyllä sanova kaiken menneen
oikeuttamiseen ja lunastamiseen asti” (Nietzsche 2002/1908, 73 ja 92). Samansuuntaisesta orientaatiosta on merkkejä havaittavissa jo Se-romaanissa: ”Se on
ihan lähellä toisinaan, huulilla, mutta äkkiä häipyy - - esihistoria, tuhansien, miljoonien vuosien aikana järjestäytynyt elämä, josta tämä kirjoitettu osa tässä nyt on
niin vähän.” (SE 106.)
Luvun tarkasteluja tiivistäen voi todeta, että esillä olleissa Lahtelan tekstien
esimerkeissä ei ajankulua mitata kellolla, vaan sen voi tehdä – kuten Sen minä
toteaa – sydämellä, hengityksellä, käden liikkeillä (SE 117). Yleistäen on todettava, että Lahtelan tuotannon aikakäsitykselle ominainen staattisuus ei samaistu
postmodernin aikakokemuksen epäjatkuvuuteen ja pysähtyneisyyteen. Kun postmodernille tilalle ominaista ajallisen ulottuvuuden puuttumista on selitetty sillä,
että todellisuus on ympärillämme jatkuvassa muutosprosessissa ja että emme voi
nähdä muutosten suuntaa ja päämäärää (Saariluoma 1992, 53), on Lahtelan hahmoille tyypillistä hakea elämän tarkoitusta kaukaisen menneen ylihistoriallisista
sfääreistä.
Myöhäismodernin Lahtelan estetiikan ja vallitsevan postmodernin aikakäsityksille on kuitenkin yhteistä historiallisen ulottuvuuden puuttuminen. Tältä osin
Lahtelan aikakäsitys on postmoderni: ”Modernin ja postmodernin välillä yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa käyty kiista koskee osittain juuri eroa historian ja siihen liittyvän ajan käsitteessä.” (Saariluoma 1992, 53.) Tämä pätee Lahtelan estetiikkaan siten, että hänen tekstiensä aikakäsityksessä on postmodernille ominaisen
historiallisen ulottuvuuden puuttumisen lisäksi modernistisia ja myöhäismoderniin
viittaavia piirteitä.
Aikakäsitystä koskevat tarkastelut osoittavat, että tutkimukseni pääkohteena
oleva Se-romaani sijoittuu Lahtelan tuotannon kokonaisuudessa ensimmäiseen ylihistoriallisen orientaation kauteen, johon lisäksi lukeutuvat vuosina 1963–64
ilmestyneet avantgardistiset näytelmät ja Jumala pullossa -esikoinen (1964).
Alkutuotannon osalta voi yleistäen todeta, että siinä ylihistoriallinen orientaatio on
voimakkaalla oraalla, joka ennakoi monella tapaa 1970-luvun alun ihmissarjassa
uudelleen voimistuvaa ja lopputuotannolle leimallista ylihistoriallista orientaatiota
sekä siihen pohjaavaa todellisuuden estetisointia. Seuraavaksi käsittelen kokoavasti Lahtelan tuotannon keskeistä (moraali)tematiikkaa.

253

254

6

Lahtelalainen Jumala

Tässä luvussa on tarkoitukseni pohtia tiivistetysti ja osittain toistaenkin Lahtelan
tekstien keskeisiä teemoja siten, että käsittelyistä muodostuu yhteenveto kirjailijan
tuotannossa keskeisistä elämänfilosofisista sitoumuksista. Lähtökohtana ja tarkastelujen punaisena lankana on yksinäisyyden teema, joka on individualistisia ihanteita käsittelevässä luvussa osoittautunut leimalliseksi Lahtelan teksteille. Pekka
Tarkka on kiinnittänyt huomiota tähän ulottuvuuteen vertaillessaan Sen ja postuumisti ilmestyneen Hallitsijan yksinäisen tarkkailija-minän varaan rakentuvaa
perusasetelmaa:
Vaikka Hallitsijan raskas ja toivoton maailma on jo etääntynyt pitkälle
Se-romaanin ihottoman kokijan muuttuvaisesta todellisuudesta, kannattaa
huomata perustilanteen ja eräiden havaintomuotojen samankaltaisuus. Muuan
Sen katkelma näyttää suljetussa huoneessa istuvan yksinäisen tarkkailijan,
jolla on monta tapaa suhtautua tietoihinsa ja kokemuksiinsa. Yksi niistä on
aistillinen; on onnellista ajatella maapallon kiertoliikettä tai katsella savua,
joka levottomana ja ailahtelevana huuhtoutuu ilmaan. Tällaiseen nauttivaan
havaintoon liittyy miltei yhtä aikaa järkiperäisiä ja hullutteluun asti kehiteltyjä
tulkinnan mahdollisuuksia. Teoksen minä näkee edessään palan peltoa, ja se
tuo hänen mieleensä heti milteipä rajattomia mahdollisuuksia. (Tarkka 1980b,
172.)
Tarkka kuvaa Se-romaanille ja Lahtelan tuotannolle laajemminkin leimallista erakkouden ihannetta. Siitä huolimatta, että Lahtelan teksteissä miehen ja naisen välinen eroottinen rakkaus on tärkeä potentiaalinen voimavara, on todellisen tavoittelun suurimmaksi ihannetilaksi osoittautunut yksinäisen miehen kontemplaatio,
jossa on Nietzschen Zarathustran (1962/1907) erakkomaisen traagisen individualismin piirteitä (vrt. Kunnas 1981, 90–100). Lahtelalainen versio yksilöllisten kärsimysten varaan rakentuvasta traagisen erakkouden ihanteesta on kuitenkin hankala toteuttaa jo siitä yksinkertaisesta syystä, että todellisen tavoittaminen yksinäisen kontemplaation välityksellä on käytännössä vaikeampaa kuin eroottisen rakkauden avulla. Rakkauden puutteena taas on, että sitä ei voi harjoittaa yksin tehokkaasti, vaan se edellyttää aina toiseen ihmiseen sitoutumista. Lahtelan teoksen
käsittelevät tätä paradoksista problematiikkaa eri näkökulmista.
Lähtökohtaisesti on todettava, että vierauden ja yksinäisyyden perustunnot olivat leimallisia jo 1950-luvun individualistiselle modernismille, jonka edustajat
kantoivat mukanaan omakohtaisena kokemuksellisena pohjana sota-ajan evakkokauden muukalaisuutta mukanaan (Hökkä 1999, 76). Sama pätee Lahtelaankin,
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jonka teksteissä on individualististen ihanteiden lisäksi havaittavissa erakkomaiseen yksinäisyyteen ulottuvia tuntoja, joista osa kumpuaa sotalapsikokemuksista.
Yksinäisessä miehessä (esim. YM 212–223) on hyödynnetty yksityiskohtaisemmin sotalapsikokemuksia, jotka ovat syntyneet ensin isovanhempien luona Kemijärvellä ja myöhemmin Ruotsissa.
Sota-ajan ikävät muistot ovat nähdäkseni olleet yhtenä syynä siihen, että Lahtelan koko tuotannolle ovat leimallisia eräänlaisen traagisen individualismin painotukset, jotka muistuttavat Nietzschen elämänfilosofian traagista optimismia (ks.
Kunnas 1981, 90–100). Lahtelan 1970-luvun loppuvuosina kirjoittamat päiväkirjat
paljastavat suuren elämänmittaisen kärsimyksen, jonka yhtenä katalyyttinä ovat
olleet sotalapsen hylätyksi tulemisen kokemukset53. Kyse ei ole pelkästä tunnustuksellisuudesta, vaan kuten Se-romaanikin osoittaa, kirjailija on pyrkinyt kohtaamaan kärsimyksensä siten, että voisi parantaa ihmiskunnan elämänlaatua niiden
välityksellä. Asennoitumisessa on samaa kuin Nietzschellä, joka uskoi yksilöllisten kärsimystensä välityksellä tavoittavansa yli-inhimillisen perspekstiivin (Kunnas 1981, 95). Se-romaanissa ja useissa muissakin Lahtelan teoksissa nousevat
esille käsitykset, joiden mukaan ihminen voi yksilöllisten kärsimysten avulla saavuttaa korkeampia ihanteita.
Lahtelan teoksille ominaisen erakkomaisen yksinäisyyden teeman yksi ulottuvuus on yksilöllisen jumalan etsintä. Vaikka Lahtelan teoksissa on aikaisemmin
esillä olleilla tavoilla ollut voimakastakin kristinuskon kritiikkiä, on niissä havaittavissa myös uudenlaisen jumalan etsintää. Se-romaanin minä mainitsee jumalan
etsinnän, joka hallitsi hänen elämäänsä lapsena ja nuorukaisena: ”Minä olen keskellä prosessia, keskellä tapahtumista, empiirisesti katsottuna olen tässä ja nyt.
Aivot tai jokin vain ponnistelevat jonnekin niin kuin silloin yhteen aikaan ponnistelin Jumalan luo – on tunne ettei pääse perille, yksi variaatio.” (SE 36.) Koputtavalle ei ovi kuitenkaan auennut, ja niin hänellä ”on tunne ettei pääse perille”. Ehkä
yhtenä uskonnon kritiikin käyttövoimana kirjailijalla on ollut nuorena koettu pettymys luterilaisen kirkon Jumalaa kohtaan.
Toisaalta on ajateltavissa, että 1960-luvun sukupolvikapina on ollut Lahtelalle
ajattelun avaaja siinä mielessä, että yhtenäiskulttuurin alasajoon liittynyt uskonnon
kritiikki on tuonut kirjailijan mieleen paitsi nuorena tapahtuneen oman Jumalan
etsinnän myös sen aiheuttaman pettymyksen, josta sitten henkilökohtainen kritiikki on kummunnut. Joka tapauksessa luterilaisen valtauskonnon Jumala on kirjailijalle ollut vaikeasti hyväksyttävä:
53. SKS KIA. Lahtelan arkisto. Kansio 15. Päiväkirjat 1976–1979.
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Juuri tätä se oli se silloinen [nuoruuden] Jumalakin, sitä paitsi – jokin jonka
luo välttämättä piti päästä, jokin jonka luo oli mahdoton päästä, ehkä se on
jotakin jonka luo kuitenkin mennään. Kristuksen veri, naisen veri – liian helpolla kuvittelee moni selviävänsä pyhästä kolminaisuudesta - -. (SE 86.)
Siitä huolimatta, että Se-romaanissa korostuu porvarillisten koti-uskonto-isänmaa
-perusarvojen radikaali kritiikki, on ihanteiden etsinnässä havaittavissa toinenkin
puoli, joka haki sovintoa vaivalloisen individuaation tuloksena syntyneen oman
jumalakäsityksen kanssa. Kaiken kaikkiaan kirjailijan suhde uskontoihin on ollut
ongelmallinen ja ristiriitainen. Tästä johtuen uskontojen ja etenkin Jumalan pohdinta on eräänlaisena representaation kriisinä kestänyt koko elämän. Tämän puolesta puhuu esitelmä Kirjallisuus ja ihmisen kasvu (1979), jonka Lahtela piti suomalais-neuvostoliittolaisessa kirjallisuusseminaarissa. Esitelmässä toistuvat kirjailijan nietzscheläisittäin kriittisen ja myöntävän ajattelun piirteet niin, että tekstissä
voi nähdä uskonnollisen testamentin piirteitä:
Monia muuten varmaan ihmetyttää, että minä otan tähän luetteloon mukaan
myös uskonnon, jota nykyaikainen valistunut älymystö yleensä on tottunut
pitämään jokseenkin kielteisenä ja taantumuksellisena ilmiönä. Mutta minä en
tässä puhukaan uskonnon nimissä harjoitetuista raakuuksista ja typeryyksistä,
vaan maailman erilaisten suurempien ja pienempien uskontojen siitä osasta,
joka ei kiellä eikä käske, vaan viittoilee todellisuuksiin, jotka virkistävät mielikuvitusta ja uteliaisuutta. Minun mielestäni on eri uskonnoista yhtä turha
kysyä, mikä niistä on totta, kuin on turha kysyä Joycen Odysseuksesta, onko
se totta. (Lahtela 1979, 9.)
Alustus on osoitus jatkumosta, sillä periaatteiltaan samansuuntainen pohdinta on
iduillaan jo Sen minän kristinuskon kiellossa. Siinäkin vedotaan tieteen ja kirjallisuuden auktoriteetteihin, jotka ovat kritisoineet uskontojen tuhoavia valtarakenteita:
Jumala sanoi: Te syntiset. Jeesus sanoi: Minä olen rakkaus ja anteeksianto.
Marx tai Engels tai joku muu sanoi: Uskonto on ooppiumia kansalle. Luther
joutui tavattomasti ponnistelemaan pysyäkseen uskossaan. Jeesusta kiusasivat
pirut. Pascal kärsi ruumiillisia tuskia koko elämänsä ajan, epäili ja luotti Raamattuun, todellisuuteen sikäli kuin tämä paljastuu. Goethe sanoi että kaikki
katoavainen on vain vertaus. Hän tunsi myös ettei mikään rikos ole hänelle
vieras. Freud sanoi että ihminen pyrkii liian hätäisesti lunastukseen. Erästä
miestä raateli voimakas, hänelle itselleen tietymättömien tekojensa aiheuttama
syyllisyyden tunne koko elämän. Hän eli kahdeksankymmentäkaksi vuo-
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tiaaksi. Häneltä kysyttiin: Mikset käänny ja pyydä armahdusta Jeesukselta?
Hän vastasi: Minkä takia? (SE 268–269.)
Esillä olleista esimerkeistä on pääteltävissä, että oman jumalan etsiminen on ollut
tärkeää Markku Lahtelalle. Sekin on ollut virvatuli, jota hän on erityisesti kaunokirjallisissa teoksissaan ajanut takaa koko kirjallisen toimintansa ajan. Suopea suhtautuminen omakohtaisesti koettuun (etsittyyn) jumaluuteen perustuu nähdäkseni
siihen, että uskonnot ovat kautta aikain onnistuneet ihmismielen elämyksellisten
alueiden liikuttelussa eli siinä, mikä Lahtelan tuotannossa on tavoiteltava ihanne.
Toisaalta kirjailijan esittämää kritiikkiä voidaan selittää sillä, että uskontoihin on
aina sisältynyt erityisesti seksuaalielämän rajoituksia, joiden vuoksi ne ovat epäonnistuneet elämysten liikkeelle saamisessa. Tätä puritanistista asennoitumista
vastaan Se-romaani hyökkää. Teoksen minä ratkaisisi uskonnolliset ja poliittiset
kysymykset silppuamalla representaation kriisin hengessä suuret aatteet pieniksi,
jolloin voitaisiin avata tietä Freud-luvussa käsiteltyjen todellisten elämysten
tavoittelulle: ”Puhdas sielu, paatos, korkeat ihanteet, horjumaton taistelu, todellinen kommunismi? Miltä se näyttää? Vai puhuvatko he vain? Ratkaistava suuret
asiat niin kuin ne olisivat pieniä. Ne muut elämykset ovat erilaisia huumaustiloja.”
(SE 111.)
Julkaistusta romaanista on jätetty pois pari käsikirjoituksessa olevaa relevanttia kysymystä. Ensimmäinen on ”todellinen kommunismi” -ilmauksen jälkeinen
kertojan toteamus ”mitä minä siihen?” ja toinen sitä seuraava suurempi kysymys:
”Missä on se suuri aate, suunnaton, jalo, pyhä, tosi, oikea?” (Se/kä 126.) Kysymysten tarkoituksena ei kuitenkaan ole korostaa suurten aatteiden etsintää, vaan
päinvastoin tuoda ironisoiden esiin se, että paljon tärkeämpi elämysten etsintä
uhkaa usein hukkua uskonnollisten oppien ja poliittisten aatteiden etsintään. Tällaiseen kokemukseen viittaa Sen minän muistelo: ”'Minä etsin ja minä etsin, mutta
minun täytyi löydettyäni jatkaa aavikoille jumalien taakse' - - ” (SE 38).
”Jumalien takaa” on moniulotteinen ilmaus, sillä pintapuolisesti tarkasteltuna
se kertoo olemassa olevia Jumalia parempien etsimisestä. Syvemmässä mielessä
voi ilmauksessa nähdä viittauksen 1600-luvulla vallitsevaksi maailmanselitykseksi
tulleeseen uuteen luonnontieteeseen. Tarkoitan sitä, että luonnontiede oli luonnon
(todellisuuden) hahmottamisessaan pitkälle 1700–1800-luvuille uusplatonismin
dualistisiin malleihin pohjannutta kristillistä jumalanpalvelusta, jossa havaittavan
maailman tapahtumia selitettiin dualistisesti viime kädessä havaittavan maailman
takana olevan tuonpuoleisen Jumalan valtakunnan ideoilla. Dogmaattista filosofiaa edustivat Rene Descartes, jolle Jumala oli eksaktin tiedon tae, ja Gottfried
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Wilhelm von Leibniz, jolla Jumala-käsite johti ajatukseen siitä, että todellinen
maailma on parhaiten järjestetty kaikista mahdollisista maailmoista. Kriittisen
filosofian edustaja oli Immanuel Kant, jolle Jumala ei ollut teoreettisesti todistettavissa oleva prinsiippi, vaan ihmiskunnan ajattelua ohjaava ihanne, regulatiivinen
prinsiippi. (Aspelin 1997/1958, 391–393, 398–402.)
Se-romaani on kantilaisella kannalla. ”Jumalien taakse” on tulkittavissa siten,
että teoksen minä ilmoittaa haastavansa perinteiset Jumalat pyrkimällä heidän valtakuntiensa takaa etsimään uusia mahdollisuuksia. Toisin sanoen teoksen minä ei
hylkää jumala-ajatusta ihmiskunnan ajattelua inspiroivana ihanteena, vaan etsii
itselleen sopivaa hahmoa.
Koko tuotannon valossa on Lahtelan tekstien suhde luonnontieteisiin kaksijakoinen. Kuten aikaisemmin on todettu, voimistuu 1970-luvun alun ihmissarjassa
luonnontieteen ihailu, joka on keskeisenä juonteena vielä Sirkuksessakin (1978).
Toisaalta esikoisteoksen jumala pullossa -teemassa on mukana myös luonnontieteen kritiikkiä, joka pyrkii osoittamaan miltä kantilta katsoen ihminen voi todellisuuden tavoittelijana olla ”jumala”.
Esikoisen minä arvostelee modernin luonnontieteen teknologisten seireenien
kutsua – länsimaisen tieteellis-teknologisen kehitysoptimismin ajatusta eli sitä,
että se lupasi antaa kaikkea aineellista hyvää ihmisille. Tämä tekniikan keppihevosen laukka on kuitenkin kiihtynyt siinä määrin, että se on ”ajan mennen eikä
kenenkään tullen” saanut aikaan tuhoa. Näin alun perin luontoa tutkimalla Jumalaa
palvellut ihminen on luonnon toimintaperiaatteita ”omassa pullossaan” tajutessaan
vapauttanut suunnattomia voimia, jotka nyt lupaavat tuhota vapauttajansa. Tässä
mielessä moderni ihminen on astunut ”jumalan valtakuntaan” (vrt. Karkama 1994,
266–269):
Ihmiskunnan ääni joka takertuu henkilökohtaisiin hälyihin, hälyvallin murtaminen, minkä hyväksi? Okei, siinä kysymys. Miksi ja minkä takia, tämä asiaankuuluva kysymys muuttuu lamauttavaksi tekijäksi sitten kun ei enää halua
vastata, sumua, sumua, hän on pullossa joka on täynnä savua, pullon henki,
ole se mitä olet, mutta kukaan ei ole, kaikki ovat jotain muuta, tämä on oivallus ulkopuolelta. Muistin juuri tai käsitin juuri mikä on jumala pullossa. Se on
se pulloon suljettu mahtava henki joka odottaa vapauttajaansa ja ensin lupaa
kaikkea hyvää mutta sitten ajan mennen eikä kenenkään tullen lupaa tuhota
vapauttajansa. Minä olen jumala. (SE 205.)
Lause ”minä olen jumala” kuvastaa paitsi jumaluuden keksittyä, kuviteltua kielellistä eksistenssiä myös tuon fiktion tuhoavaa puolta, jota ihminen on käyttänyt
luonnon hyväksikäytön keppihevosena ja jota nuori Lahtela ei hyväksy. Hänen
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mielestään ihminen voi päästä todellisuuden ytimeen vain jos kykenee olemaan
”se mitä on”. Ongelmana onkin, että kukaan ei ole sitä mitä oikeasti olisi, vaan
kaikki ovat jotain muuta kuin oma itsensä: ”Voimakas yksilöllisyys. Itsensä toteuttaminen. Jokainen on Jumalan kuva. - - Kaikki me olemme minä itsellemme niin
kuin Peter Weisskin on minä itselleen, ja koko minä on näin ajatellen pelkkä
työnimi.” (SE 81–82.)
Edellä esitetystä voidaan tehdä se päätelmä, että samoin kuin Jumala on ollut
tuonpuoleisista lähtökohdistaan huolimatta reaalin todellisuuden tavoittelun mielikuvallinen, kielellinen keppihevonen on Se-romaanissa vieraantuneen tietoisuuden
kuvaksi tuotettu minän-käsite Lahtelan esteettis-eettisessä individualismissa vain
työnimi, jota tarvitaan todellisen todellisuuden tavoittelussa. Lisäämällä Sen
minän ”raamatulliseen” minä olen jumala -ilmoitukseen Yksinäisen miehen minän
näkökulma, voidaan paljastaa Lahtelan kunnianhimoinen (vrt. ohessa kaikkivaltias, kaikkinäkevä) jumalkuva, joka on eräänlainen freudilais-nietzscheläinen
yli-ihminen, fiktiivinen (minä)–’Id-se’: hänen kohtalonaan on itsetietoisena ollessaan elää enemmän ja vähemmän kaikesta sivussa, suluissa. Tiedostamattoman
(vrt. ohessa se) vallassa oltaessa on ongelmana alati tarkkaileva yliminä, joka aiheuttaa vainoharhoja (vrt. ”jatkuvasti pidetään silmällä”):
Onko tämä mahdollisesti se yliminä? Tämäkö on se hetki jolloin suljen silmäni ja kiellän itseni? Kuka on se joka minussa katsoo ihmisiä silmiin? Tarkkailija on nytkin koko ajan läsnä jollakin aiheettomalla mutta tuntuvalla tavalla.
Se seuraa tunteitani, ilmeitäni, käytöstäni. Se hallitsee minua. Se on vieras sillä
enhän minä itse voi itseäni vihata. Minä vihaan sitä että minua jatkuvasti pidetään silmällä. - - Minä nimitän Jumalaksi jotain osaa omasta itsestäni. Ja siksi
Jumalan on minulle oltava: minussa on silloin kaikkivaltias. Ja kaikkinäkevä?
Kaiken tuomitseva? (YM 197.)
Itseensä käpertyvä jumalallisuus voi kuitenkin olla omnipotentti ase, jos se saa
kyydittäjäkseen todellisia painavia tekoja tekevän nietzscheläisen yli-ihmisen, dionyysisen hahmon, jota ohjaa mistään piittaamaton nihilismi:
Kun olisin Jumala, tuhoaisin koko tämän planeetan: nuo ovat kieroja, saastaisia, paskamaisia raukkoja joiden olisi pitänyt menehtyä jo äitinsä kohtuun,
kaiken lipevät esitaistelijat, poliitikot, puoskarit, vanhemmat, lapset - - Tappaa
heidät pitäisi, polttaa ja hirttää niin taas olisi sen verran vähemmän saastaa
maan päällä. (YM 305–306.)
Tämän panteistisen tuhoamishalun paradoksisena motiivina on paremman maailman etsiminen. Totaalinen torjunta kohdistuu egoistisen modernin minän havain-
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tojärjestelmän tuottamaan ulkoiseen maailmaan, jonka kontrollia ja sensuuria harjoittavat uskonnot, ismit, aatteet, puolueet ja ideologiat ovat pelkkiä esteitä
vapaasti assosioivalle idille. Itsen etsiminen edellyttää kaiken ulkoisen nihilististä
kieltämistä, jossa jäljelle jää vain tyhjyydentunne. Tässä käsityksessä on samoja
piirteitä kuin Henry Millerin Sexuksessa. Sen sensuurinvastaiselle sodalle löytyykin malli Sexuksen minältä, joka ei tarvitse ketään eikä mitään:
Hän on irrottanut itsensä kaikista puolueista, kulteista, ismeistä, ideologioista.
Hän on vapaasti vierivä ego, immuuni kaikille uskonnoille, uskomuksille,
periaatteille. Hän ostaa mitä tahansa hän tarvitsee ylläpitääkseen illuusion että
hän ei tarvitse mitään, ei ketään. Tänä iltana hän näyttää vapaammalta kuin
koskaan, irrallisemmalta kuin koskaan. - - Hän tajuaa että hän on juuri hylännyt ajatuksen itsemurhasta; hän hätkähtää hieman huomatessaan hautoneensa
sellaista aietta. Hän oli väitellyt itsensä kanssa; se oli ollut pitkä prosessi, hän
huomaa sen nyt kerratessaan sen ajatuksissaan. Hämmentävin ajatus on että
hän ei pysty tunnistamaan sitä minää jonka kanssa hän pohti itsemurhan ajatusta. Tämä piiloutunut olento ei ole vielä koskaan ilmaissut toiveitaan. Oli
aina ollut tyhjiö jonka ympärille hän oli pystyttänyt todellisen muuttuvien persoonallisuuksien katedraalin. Vetäytyessään julkisivun taa hän oli aina todennut olevansa yksin. Ja nyt, hetki sitten, hän oli huomannut että ei ollutkaan
yksin; naamion vaihdoista, kaikesta arkkitehtonisesta suojaverhouksesta huolimatta joku eli hänen kanssaan, joku joka tunsi hänet läheisesti ja joka nyt
yllytti häntä tekemään lopun kaikesta. (Miller 2006/1949, 229.)
Lahtelan teoksille ajoittain ominainen kuoleman pohdinta (esim. Se; YM; H) on
viime kädessä nihilististä tyhjyyden palvontaa. Myös kuolemaa ihailevan tyhjyys-tematiikan osalta Se on intertekstuaalisessa suhteessa Sexukseen: ”Hän oli
saavuttanut oman identiteettinsä kuolemassa. - - Kirotut ovat aina kivettyneitä, ja
heidän kivettyneisyytensä keskellä on mittaamaton tyhjyys.” (Miller 2006/1949,
233.)
Minuuden yhdistäminen jumaluuteen on Lahtelan estetiikassa keppihevonen.
Sillä voi yrittää ratsastaa tosiolevaisen tiedostamattoman teitä ja päästä ehkä
tilaan, jossa Jumalienkin takana eksistoivaan tosiolevaiseen johtava luovuus pitää
majaa. Tiedostamattoman turuilla tulevat vastaan myös eroottisen rakkauden elämykset. Lahtelan tuotantoa läpäisevän jumalan etsimisen yhtenä laturina on eroottinen jännite, joka syntyy toisen ihmisen avulla tapahtuvasta ongelmallisesta itsen
(ja todellisen) etsimisestä. Sen pyörteissä toistuvat kohtaamiset ja hylkäämiset
seuraavat toisiaan: ”Minä vihaan Anitaa. Ei, minä vihaan itseäni. Minä vihaan
itseäni kuin sorrettu sortajaa. Minä vihaan maailmaa. Minä vihaan kohtaloa. Minä
vihaan Jumalaa.” (YM 237.) Rakastettuun, itseen ja Jumalaan kohdistuva viha ker261

too Jumalan ja onnellisen rakkauden etsiminen suurista vaikeuksista – ja kuten
olen osoittanut, näyttää tehtävä Lahtelan tuotannon kokonaisuudessa mahdottomalta. Kirjailijan iso ihanne vertautuu Sexuksen ajatukseen, jonka mukaan muistutamme toisiamme sitä enemmän mitä lähemmäs tulemme Jumalaa. (Miller 2006/
1949, 140.)
Hyppii ja huutaa, tuntuu kuin olisi nähnyt tästä unta, nyt tarvitsee hiljaisuutta
ja yksinäisyyttä, että jälleen ikään kuin heräisi. Mutta tämä tila lähtökohtana,
voi luoja. Kokeile perä perää tuskaa, kipua, iloa – kaikki se virtaa eteenpäin
tässä astiassa, joka on ylös auki tähtiä myöten, sormi, sormi, varvas, vittu, oi
pehmeä poimuinen rajaton liha, mikä on nautinto? Elävä kysyy, elävä nauttii,
mutta ei ihan. (SE 205.)
Hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen vetoamiset viittaavat tässä Lahtelan estetiikan
käsitykseen, jonka mukaan eroottisen rakkaudenkin yhteydessä on – kuten individualistiset ihanteet -luvussa on osoitettu – ihanteena absoluuttisen yksinäinen
kokeminen, jota idistä kumpuavat seksuaalisen intohimon kaltaiset nautinnon tuntemukset leimaavat. Tässä mielessä eroottiset rakkauden kokemukset ovat idin ylivaltaa, joka kuitenkin viime kädessä on autoeroottista sisäistä monologia, eräänlaista yksin puhelua toisen kanssa. Siinä rakastelevat ujuttautuvat jumalallisilta
tuntuvien voimien työntäminä yhteiseen, mutta omassa kehossa erillisenä koettavaan autoeroottiseen tilaan, jossa nautinnon tuntemukset sulauttavat paitsi sukupuolisen eron myös maailmaa koskevat dualismit unikuvaa muistuttavalla tavalla
yhteydeksi ja ykseydeksi, jossa kaikki on aistillisen sanausvahan päällystämää.
Se-romaani antaa ymmärtää, että jos ihminen pääsisi käsiksi tiedostamattoman
jumalallisiin voimiinsa, voisi hän muulloinkin kuin eroottisen kokemisen yhteydessä päästä käsiksi idin voimiin: silloin elämä olisi aistillista nirvanaa: ”Jos olisi
olemassa niin iso vittu kuin tämä huone – joku on saanut päähänsä että siitä on
kyse.” (SE 215 ja 327.) Eroottisen kaikkivoipaa asemaa Lahtelan estetiikassa
ilmentää se, että hän on Se-romaanissa tuonut edellä esillä olevan todellisuuden
erotisoimisen tilan esiin jopa kahteen kertaan täsmälleen samassa muodossa. Jälkimmäisen konteksti on paljon puhuva, sillä siinä kirjailijaminä mietiskelee huoneessa, eli kovin huonossa korviketilassa ja vieläpä yksin, ilman tarvitsemaansa
naista. Puutostila käy selväksi kirjailijan julistaessa ennen edellä siteerattua
jos-lausetta, että ”[j]otain on menetetty, jotain ollaan menettämässä koko ajan,
eikö?” (SE 327.)
Kuten aikaisemmin on todettu, muuttaa eroottisen rakkauden kliimaksi elämyksellisenä tilana koetun todellisen todellisuuden yhtenäiseksi. Huone, ja kuten
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seuraavassa esimerkissä kaupunki, sekä mielikuvituksen avulla elämyksen hetkellä tavoitettava maailma ja kosmoskin ovat kuin ihanalla vahalla päällystettyjä
tiloja. Mutta toisinpäin yhtälö ei toimi, sillä oltaessa yksin huoneessa, kaupungissa, maailmankaikkeudessa ei ihmisellä ole tarvittavaa kitkapintaa ja niinpä hän
voi päästä eroottisen rakkauden kokemuksen kaltaiseen intensiiviseen ja kokonaiskeholliseen todellisen aistilliseen kokemiseen vain unien surrealistisissa elämyksissään; hereillä todellinen hiipuu pois:
Keskellä se on tiukassa sitten hajoaa vähitellen tekee vielä jonkin ahtaamman
kasan ja hajoaa lopullisesti reunoistaan. Kaupunki stadi. - - Tähän kun pudottaa pommin, näin siitä jo unta, punainen ja oranssinen valo rupesi leviämään
vähän kuin kerma kahvissa tai väri vedessä, makasin pensaan takana, isot lentokoneet menivät hitaasti yli, tämä kaikki tapahtui äänettömästi, hankasin naamaani ja pelkäsin, samalla koin tunteita, jotka olivat hyvin lähellä sukupuolisia, mutta se oli kuin orgasmi niin isossa ruumiissa ettei sillä ollut rajoja ja niin
ei ollut myös nautinnolle vastusta ja nautinto hajaantui, hajosi, niin kuin ne
ajatukset, stadi. (SE 328.)
Sitaatissa tulee kiteytyneessä muodossa esille Se-romaanin kaksi pääteemaa –
eroottisen rakkauden potentiaalit todellisen tavoittelussa ja maailmansota, jota
käydään kahlitsevaa kulttuuria vastaan. Yhtäältä voi viimeksi mainitun osalta nostaa intertekstinä esiin Nietzschen Ecce homo -teoksen (2002/1908), jonka lopussa
on voimakkaita reaktioita herättänyt sodan analoginen kuvaus:
Politiikan käsite on silloin muuttunut täysin henkien sodaksi, kaikki vanhan
yhteiskunnan valtarakenteet on räjäytetty ilmaan – ne lepäsivät kaikki valheen
varassa: tulee sotia, jollaisia ei maan päällä ole ollut. Vasta minusta lähtien
maan päällä on suurta politiikkaa. (Nietzsche 2002/1908, 122.)
Siinä missä Nietsche pelotteli ihmiskuntaa sillä, että kulttuurinen rappio johtaa
suuria tuhoja tuottaviin sotiin, on Lahtelan sodanjulistus henkilökohtaisella
tasolla: ihmisen pitäisi löytää itsestään arkaaisia voimia, joilla jaksaa taistella kaikenlaista kulttuurista typistämistä vastaan.
Markku Lahtela oli koko kirjallisen toimintansa ajan Ikaros, joka jaksoi tavoitella ihanteitaan. Hänen suurin virvatulensa on kiteytettävissä näkemykseen, jonka
mukaan todellisen tavoittelun ihannetila on eroottisesti latautunut aistillinen kokemus silloinkin, kun kyseessä ei ole seksuaaliakti. Kirjallisuuden kannalta on ongelmallista, että sellaista aistillista kokemusta ei voi saada aikaiseksi – eikä sitä ilmeisesti voisi symbolisen kielen keinoin edes kuvata. Sen käsikirjoituksen minällä on
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kuitenkin aavistus siitä, millaista kirjallisuus voisi olla – tai millaista sen pitäisi
parhaimmillaan olla: ”Aistillinen proosa” (Se/kä 287).
Samalla tavalla kuin Saarikoski, joka Nietzscheä seuraten luopui nuoruuden
idolistaan Kristuksesta ja siirtyi kohtia kreikkalaista monijumaluutta (Tarkka 1996,
217), Lahtelakin hylkäsi kristillisen Jeesuksen ja päätyi Nietzschen kautta omanlaiseensa panteismiin. Itse asiassa Se-romaanin jumalan etsinnässä on nähtävissä
1920-luvun surrealismille ominainen tavoite. Siinä määrin kuin Lahtela silloin vielä uskoi taiteen mahdollisuuksiin, voi hänen uskonnon kritiikiään verrata surrealistien ajatukseen siitä, että taide astuisi uskonnon tilalle ja edustaisi korkeampia
arvoja kuin hyötyä tavoitteleva kapitalismi (vrt. Kaitaro 2007, 139).
Tutkimukseni pääkohteena oleva Se sisältää runsaasti ikävien asioiden ja jopa
sotien kuvauksia. Mutta on Se kauniskin, mistä ohessa on esimerkkinä katkelma
proosarunon kaltaisesta laajahkosta tekstistä sivuilta 160–162:
Luonto hymyilee. Sen hymy oli vastustamatonta. Hämmästyttävää miten iloisesti ihminen voi heilutella jäseniään. Miten tyytyväisen raukea ja kaunis alaston ruumis voi olla, miten ylösalaisin tällaisessa aamussa voi olla. Luonto kutsuu, luonnon äidin syli, ihminen on lapsi ja utelias. Valtava taivaan sininen
täysi kupu. Iloisiksi sirpaleiksi kajahtelevat äänet. Hermoja hyväilevä puun
sileä pinta, aistit herättävä seinän karheus.
Niin rikkumaton ja täydellinen; että sydän tuli raskaaksi kuin kurpitsa. Ja meri
muuttui painavaksi. Ja taivaan säännöllistä kaarta oli mahdoton kestää. Ja
meren kohina tuli loputtomuutta ja ikävää täyteen. Seppo riiputti päätään ja
hoki: luonnon sinfonia, äidinsyli. luonnon sinfonia, harmonia, aurinko leimuaa, täyteläinen, aurinko, meren voima, avara sinisyys, luonnon lumottu
syli. pimennetty maa, kaikkeuden mahtikäsky, lopullisuuden katkera hunaja,
rikkumaton luonnon täyteläinen, täyteläinen, simpukka, hymy, täyteläinen
hämmästyttävä iloinen voimaan kuolleen simpukan hymy, meri, rakas täyteläinen aaltoileva hengitys, syli, hellä syli, tumma syli, syvyyksien suloinen
syli. äidin käsivarret, pimennetty maa, herkkä hiljainen kaiuton materia, tinaa,
tinaa, tinaa…
Paljaat jalat nurmikkoa vasten, iloinen heinä, hetkeksi sammunut katse, keinuva lantio, palamaan leimahtaneet värit, lumen valkoisuus, hetkellinen raju
epätoivo, lapsi vasemman jalan kenkä oikeassa jalassa ja ihmettely, toisen
etäinen liike jonka aavistaa muttei voi sanoa, tuttu haju jota ei muista. puoleksi
syöty voileipä pöydällä ja hampaanjälkien kaari, tyhjään ulottuva ajatus… (SE
161–162.)
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Runollisista visioista syntyy kuva Sen elämän pienistä ja suurista asioista, joita
teos kokonaisuudessaankin kuvaa – tyhjyyttä ja kaaosta myöten. Samalla Se vannottaa unohtamasta kaikkein oleellisinta: sitä, että todellisen tavoittelussa on tärkeintä elämyksellinen kokeminen, Se saa asiat tuntumaan riittävän painavilta, Se
saa sydämenkin pakahtumaan.
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7

Yhteenveto ja pohdinta

Avantgardisti ei jätä ketään kylmäksi. Hän on uudistaja, joka ylittää perinteisiä
rajoja ja astuu tällöin monien varpaille. Sama koskee myös intellektuellia. Kirjailija Markku Lahtelaa voi edellä kuvatussa mielessä luonnehtia avantgardistiseksi
intellektuelliksi. Hän taisteli nuoresta pitäen ylivoimaisia vastustajia vastaan puolustaessaan tärkeiksi kokemiaan asioita. Lahtela myös suhteellisti ajatteluaan
hakemalla muun muassa Neuvostoliittoon ja Saksaan suuntautuneilla stipendiaattimatkoillaan virikkeitä, joita sitten käytti erityisen runsaasti Sen ”maailmansodan”
kulissien luomiseen. Kirjallisia virikkeitä antoi varhain alkanut laaja-alainen käännöstyö. Monessa mielessä Lahtela oli valmis 1960-luvun melskeiden alkaessa,
eikä tässä mielessä olekaan yllätys, että hänen toisesta romaanistaan Se tuli synteesimäinen merkki sille, miten fiktiivinen teos voi kommentoida ajankohdan keskeisiä aatteita monipuolisesti. Kaiken lisäksi teos uudisti suomalaista proosaa.
Se-romaania ei ole helppo lähestyä. Etenkin ensimmäisillä lukukerroilla teoksen lukeminen tuntuu loputtomalta urbaanissa labyrintissa samoilemiselta. Vähitellen lukija kuitenkin pääsee mukaan teoksen välillä vimmaiseenkin hengitysrytmiin, jota stimuloi monin tavoin jännitteinen tekstivirta. Luennassani olen pyrkinyt pitämään Sen keskellä ja lähestymään sitä eri suunnista. Tämä on nähdäkseni
perusteltua siitä syystä, että teos on ”vaikea” paitsi katkelmallisessa rönsyilevyydessään myös siksi, että se käsittelee monimutkaisia asioita. Seuraavaksi esitän
analyysin siitä, miten työni tarkastelut ovat vastanneet tutkimustehtävien esille
nostamiin kysymyksiin.
Tutkimukseni ajallisena pääkohteena olevan 1960-luvun alkupuolen ilmapiiriin löi leimansa nuoren polven eettinen sitoutuneisuus, joka mahdollisti erilaisia
ideologisia taustoja omanneiden kapinallisten yhteistoiminnan. Tämän ”konsensuksen” suhteen Markku Lahtela ei ollut keskitien kulkija, vaan kuten tarkastelut
osoittavat, on hänen teksteissään havaittavissa omaperäisiä sävyjä. Se-romaanin
eettisesti painottuneet sitoumukset eroavat ajankohdan eettisestä yleisilmapiiristä
sekä jonkinasteisen yhteisöllisen (yhteiskunnallisen) kannanottoeetoksen että
ajoittain jopa voimakkaan anarkistisen radikalismin osalta (vrt. Rand 1967). Sen
anarkismissa on havaittavissa myös poliittis-ideologisten aatteiden kertakäyttöön
viittaavaa asennetta, johon liittyvät totaaliset ideologioiden kiellot voi tulkita kirjailijan omaperäisestä individuaatiosta kumpuaviksi vieraantumisen kuvauksiksi.
Yleistäen voi todeta, että Se-romaanille ovat ominaisia eettisesti painottuneet
sitoumukset, jotka joissakin yhteyksissä muistuttavat kokeelliselle kirjallisuudelle
ominaista epäpoliittista avantgardea. Tätä vaikutelmaa vahvistaa myös se, että
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teoksen eettiset sitoumukset ovat yleisluontoisia siten, että ne eivät liity varsinaisesti mihinkään ideologiaan. Toisaalta Sen eettisten sitoumusten ajankohtaista
kulttuurista dialogisuutta on vähentänyt huomattavasti ”salamasotaa” koskeneiden
kommenttien poistaminen teoksen toimitusvaiheessa. Toisaalta on todettava, että
vaikka Se-romaania voi perustellusti pitää kastroituna teoksena, on teos toimitettuna lukijaystävällisempi kuin teoksen käsikirjoitus. Karsitun aineksen suhteen on
tietysti aina olemassa lukuisia mahdollisuuksia, joista tällä kertaa toteutuneeseen
vaikuttivat kirjasotajupakoiden aiheuttamat sensuuripaineet.
Toimitusprosessin jälkeen Se-romaaniin jäi jäljelle vain muutamia seksuaaliseen vallankumoukseen sopivia julistuksellisia vaatimuksia ja seksiaktien suorasukaisia kuvauksia, joiden tarkoituksena on ollut vanhan polven seksuaalisten tabujen kaataminen. Paradoksisena kuriositeettina voikin todeta, että vaikka Se-romaania arvosteltiin ilmestymisen jälkeen 1960-luvun mittapuun mukaan yhteiskunnallisesta kritiikittömyydestä, näyttäytyy teos postmodernissa nykykatsannossa – ja
suomalaiseen nykykirjallisuuteen verrattuna – monilta osin yllättävän kriittisenä
teoksena. Esimerkiksi nykyisenä keskittyneiden medioiden aikana ei suomalainen
sanataide ole juurikaan puuttunut sananvapauden ongelmiin, jotka ovat Sen keskeisenä temaattisena juonteena olevan suuren sensuurin vastaisen sodan pääkysymyksiä.
Lahtelan teosten proosaa uudistavia piirteitä kommentoivissa arvioissa on
usein huomioitu pelkästään realismin konventioiden kritiikki. Modernismiin kohdistuva uudistaminen on pääosin sivuutettu. Aikalaiskritiikki torjui voimakkaasti
Jumala pullossa -esikoisen ja Sen uusia uria avanneen lisääntynen katkelmallisuuden. Kritiikin kohteena oli myös Lahtelan proosan epäpuhtaus. Kaiken kaikkiaan
viimeksi esitetyt näkökannat ovat kääntäen tulkittavissa osoituksiksi siitä, että
Lahtela onnistui alkutuotantonsa epäpuhtaalla, katkelmallisella proosallaan kieltämään 1950-luvulla vallitsevaksi nousseen modernismin kielellisen eksaktiuden ja
kirkkauden ihanteet sekä uudistamaan modernismia myöhäismodernille ominaisen
voimistuneen katkelmallisuuden suuntaan.
Sen proosallinen epäpuhtaus tulee näkyviin teoksen autobiografisissa kuvauksissa, joiden raaka-aine on montaasiin viitaten arkisesta elämästä peräisin. Epäpuhtauden (keskeneräisyyden) vaikutelmaa voimistaa autobiografisen materiaalin
katkelmallinen representaatio. Tarkastelut osoittavat, että Se koostuu pääosin montaasimaisista päiväkirjatekstien sommitteluista, jotka kuvaavat nuoren aikuisen
elämää. Vieraisiin aineistoihin viittaavia kollaasimaisia katkelmia on muutamia.
Katkelmalliset tyylit eivät 1960-luvulla enää sinällään taanneet 1950-luvulla
hallitsevaksi tulleen modernismin uudistumista, sillä niistä oli ollut merkkejä jo
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ennen 1950-luvun lopun Pentti Holapan ja Juha Mannerkorven ranskalaisvaikutteisia kokeilujakin. 1960-luvun alkupuolella ilmestyneille katkelmallisille teoksille
on kuitenkin ominaista uudenlainen avantgardistisuus, joka Se-romaanissa näkyy
kirjoittamisen luonnetta ja sanataideteoksen muotoa käsittelevien metafiktiivisten
kommenttien lisääntymisenä. Suuri osa Sen ja ylipäänsä Lahtelan tuotannon metafiktiivisistä kommenteista käsittelee realismin kritiikkiä ja puolustaa vaihtoehtona
uudistavaa modernia taidetta. Keskeisenä kritiikin kohteena on realismin todellisuutta jäljittelevä mimesis, ja siitä juontuvat johdonmukaisuuden (juonen) ja eheyden ihanteet. Metafiktiivisten kommenttien sisältämän suoran kritiikin lisäksi realismia kritikoivat tekstien hahmot, jotka Se-romaanissa ovat enemmän tai vähemmän rikkinäisiä ja kieltävät näin realistiselle romaanille ominaiset pysyvät identiteetit ja eheyden ihanteet. Realismin mimesiksen kritiikki jatkuu Lahtelalla myös
1970-luvun tuotannossa. Esimerkiksi Sirkuksessa irvaillaan teoksen Xesmer-päähenkilön isän epäonnistumiseen tuomittua pikkutarkkaa todellisuuden jäljentämispyrkimystä ja kaikkitietävää kertojaa.
Se-romaanin subjekti on myöhäismoderniin viittaavalla tavalla epävarma,
hajonnut yksilö, eikä teoksessa ole havaittavissa modernistiselle tajunnanvirtaromaanille ominaista tapahtumia suhteuttavaa keskushenkilöä. Sen minä on eriytyvässä modernissa maailmassa jäänyt pelkän oman itsensä varaan, kun yhtenäiskulttuurin ehdottomat totuudet ovat murtuneet representaation kriisin paineissa.
Sen minän elämästä ei myöskään synny minkäänlaista kokonaiskaarta, vaan teos
paljastaa erilaisia viitteitä nuoren aikuisuuden kaoottisesta elämästä. Tässä mielessä Se on myöhäismoderniin viittaavalla tavalla osittainen autobiografia (vrt. Kosonen 2000).
Mutta onko Lahtela välttänyt vastustamansa perinteisen (realistisen) mimesiksen kaikki ansat? Kysymykseen voi etsiä vastausta siitä, että erityisesti romaanien
Se ja Yksinäinen mies katkelmallinen autobiografia perustuu ajatukseen siitä, että
epäjatkuva representaatio vastaa – empiirisessä mielessä – eriytyvässä modernissa
maailmassa elävän ihmisen pirstaleista todellisuuskäsitystä ja asiallisesti ottaen
myös kuvaa sitä. Molemmat teokset perustuvat ensiksikin ajatukseen, jonka
mukaan katkelmallisella tyylillä on mahdollista esittää autobiografista materiaalia
epäjatkuvasti. Toisekseen niille on yhteinen ajatus siitä, että katkelmallisesti representoidulla autobiografialla saadaan modernin ihmisen pirstaleisesta todellisuudesta syntymään monipuolisempi kuva kuin perinteisillä eheyttä suosineilla
mimeettisen realismin keinoilla, joiden ei enää katsota vastaavan modernisoituvan
maailman monimutkaistuvaa, eriytyvää todellisuutta.
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Mutta onko Lahtelan estetiikka pelkästään perinteisen (johdonmukaisesti ja
ehyesti elämää esittävän) mimesiksen kritiikkiä? Nähdäkseni ei, vaan erityisesti
myöhäismodernistisessa Se-romaanissa on paikka paikoin havaittavissa paradoksinen ”realistinen” pyrkimys kuvata modernissa maailmassa elävän ihmisen elämää
ainoalla oikeaksi väitetyllä (katkelmallisella) tavalla. Toisin sanoen fiktiiviseen
uudelleen esittämiseen pohjaavaan katkelmalliseen autobiografiaan tulee eräänlaisen paradoksisen ”realismin” piirteitä siitä, että epäjatkuvan esittämisen keinoja
paljastavat itsereflektiiviset katkelmalliset kommentit antavat lukijan ymmärtää,
että teos kuvaa inhimillistä elämää paremmin kuin perinteinen realistinen mimesis.
Tutkimukseni tarkastelut osoittavat, että Lahtelan katkelmallinen autobiografia on nähtävissä yhtenä 1960-luvun representaation kriisin ratkaisuyrityksenä.
Fiktiivisyyden myötä on Sen kaltaisiin 1960-luvun pseudoautobiografioihin tullut
suoran tunnustuksellisuuden tilalle myös erilaisilla sepitteillä terästettyjä näennäisfaktoja. Tämän voi nähdä taiteen voitoksi arjesta, joka syntyy siitä, että uudenlaisessa autobiografiassa ei arkisia tapahtumia esitetä sellaisinaan, vaan ne ”paljastetaan” fiktiivisesti uudelleen esittäen. Keskeisenä erona on aikaisempiin rousseaulaisen tunnustuksellisuuden muotoihin nähden se, että autobiografisen aineksen
käyttö ei perustu suoraan tunnustuksellisuuteen, vaan sen representoimisessa fiktiivisyys on katkelmallisuuden ohella leimallinen piirre.
Toisekseen fiktiivisyyden tunnustaminen on tärkeää myös siksi, että se päästää
tutkijankin uudella tavalla runotarta kosiskelemaan, kun ensimmäistä kertaa tarinoiden tupaan astuttaessa ei enää tarvitse loputtomiin asti kynnyksellä norkoilla ja
miettiä, kuka talossa on se ”puhemies”, jota voisi lähestyä. Toisin sanoen, kun fiktiivisissä käsityksissä oletetaan olevan myös intentioita ja sitoumuksia, voi niiden
kontekstualisointiin ryhtyä ilman ennakkokäsityksiä ja antaa kontekstin ratkaista
sen, onko puhujana tekstuaalinen minä tai alter ego.
Se sisältää realismin kritiikkiin ja katkelmallisuuden legitimointiin liittyviä metafiktiivisiä kommentteja, jotka olen tulkinnut merkeiksi siitä, että teos on 1960-luvun
alun representaation kriisissä syntynyt itsereflektiivinen myöhäismoderni romaani.
Tietyiltä osin Sen myöhäismodernit piirteet muistuttavat postmodernismia, mutta
kokonaisuudessaan teos ei kuitenkaan uudistanut suomalaista 1960-luvun proosaa varsinaisesti postmodernistisella tavalla. Sitä vastoin Se haastoi realistiset ja kirkkaan
modernismin suuntaukset tiettyjen piirteiden osalta myöhäismoderniin viittaavalla
tavalla. Toisaalta, vaikka Sen proosa kieltää 1950–60-lukujen kansallisen modernismin kirkkaan kielen ihanteita, pohjaavat teoksen esteettiset sitoumukset monilta osin
modernismiin (mm. ironia ja toteava tyyli).
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Kaiken kaikkiaan Se on esimerkki 1960-luvun myöhäismoderniin viittaavasta
romaanin murroksesta. Yhtäältä teoksessa kritikoidaan klassiselle modernismille
ominaista todellisuuden tiedostamista siksi, että tiedostamisen tukena olleet aatteelliset käsitteet ovat vanhentuneet. Toisaalta itseään tiedostavan subjektin
kyseenalaistamisen suhteen Se ei ole postmoderni romaani, sillä teoksen minä esittää kommentteja, joissa vielä kuuluu modernille ominaisen autonomisen subjektin
ääni. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun minä ilmoittaa edes jollain lailla haluavansa hallita eteen tulevat asiat, vaikka se käytännössä onkin vaikeaa.
Lahtelan teoksissa keskeisessä asemassa oleva tietoisuuden nietzscheläinen
kritiikki on kuitenkin selvä osoitus siitä, että hänen tuotannossaan korostuu modernin autonomisen subjektin kyseenalaistaminen, jonka olen tulkinnut myöhäismoderniin viittaavaksi. Itsestään tietoisen subjektin kielto ei Lahtelalla ole nimittäin
lähellekään niin voimakasta kuin Saariluoman (1992) analysoimissa postindividualistisissa romaaneissa. Ero on kiteytettävissä siten, että Lahtelan myöhäismodernismissa ovat voimistuneet ne piirteet, jotka modernismissa ovat jo 1800-luvun
ensimmäisistä suuntauksista alkaen näkyneet vähäisemmässä määrin ehjän subjektin murtumisena ja sen katkelmallisena representaationa.
Lahtelan teosten suhde freudilaisuuteen on kaksijakoinen. Kirjailijan omaehtoinen individuaatio näkyy suhteellisen voimakkaissa kriittisissä kannanotoissa,
mutta toisaalta freudilaiset käsitykset ovat muotoutuneet myös tärkeiksi representaation kriisin ratkaisuaineksiksi. Se-romaanissa keskeisessä asemassa oleva
1960-luvun representaation kriisin ratkaisuyritys lähtee siitä freudilaisuuteen pohjaavasta kulttuurikriittisestä väitteestä, että modernille maailmalle ominaiset sensuuritoimet ovat synnyttäneet minään haitallisia torjuntamekanismeja, jotka puolestaan aiheuttavat modernille ihmiselle erilaisia estoja. Teos kuvaa eri tavoin niitä
tukahduttavia voimia, jotka estävät modernia ihmistä löytämästä elämää eheyttäviä (rakkaus)asioita. Tästä puutteellisesta tilasta johtuen inhimillinen elämä on
passiivista reagoimista modernisaation eriyttämän maailman pirstaleisiin tapahtumiin.
Edellä kuvatun tematiikan kirjalliseen esille tuontiin liittyvä representaation
ongelma on Se-romaanissa ratkaistu siten, että modernin ihmisen poukkoilevaa
elämää on mahdollista kuvata representoimalla katkelmallisella tyylillä tiedostamattoman kaoottisia liikkeitä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Lahtelan estetiikan
käsityksen mukaan tiedostamattoman enemmän tai vähemmän kaoottiset assosiaatiot ovat aina ihmisen (aivo)toiminnassa hallitsevia, tarjoavat ne todenvastaavia
malleja, joihin tukeutuen modernin ihmisen poukkoilevaa elämää voidaan kuvata
epäjatkuvana katkelmallisena kulkuna.
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Freudilaista tiedostamattomaan tukeutumista Lahtela käyttää siis teoksissaan
paitsi tunnekylmän modernin maailman kritiikin ryydittäjänä myös lähtökohtamallina modernin ihmisen kaoottisen (aivo)toiminnan katkelmallisessa uudelleen esittämisessä. Lisäksi Se-romaani tarjoaa eräänlaiseen mielikuvakieleen tukeutuvan
ratkaisun 1960-luvun representaation kriisiin. Tiedostamattomasta kumpuavat esikielelliset mielikuvasanat ovat todellisen tavoittamisen ensimmäisen asteen representaatioita, ”ensimmäisiä sanoja”. Niiden tarkoituksena on syrjäyttää vallasta
symbolisen kielen sanat, jotka ovat tietoisen minän tuottamina sensuroivia. Symbolisen kielen syrjäytettävät sanat ovat estoja ja rajoituksia synnyttäviä toisen
asteen ilmauksia, representaation representaatioita. Moderni ihminen tavoittaa tiedostamattomassa lymyilevän mielikuvakielen helpoiten unien surrealistisissa maailmoissa. Lahtelan tuotannon suhde alkuperäiseen 1920-luvun surrealismiin on
hänen individuaatiolleen ominaisella tavalla moniulotteinen: monissa suhteissa on
havaittavissa yhtäläisyyksiä, mutta käsityksissä on myös selviä eroja.
Rakkausproblematiikalla on oma funktionsa Se-romaanin representaation kriisin ratkaisuyrityksissä. Teoksen kokonaisuudessa ovat 1960-luvun seksuaaliseen
vallankumoukseen liittyvät tabujen kumoamiset taktisia pyrkimyksiä strategisessa
taistelussa, jota Se käy maailmansotansa yhden tärkeimmän aseen – eroottisen rakkauden, Eroksen – avulla. Yhtenä päämääränä on miehen ja naisen rakkauden välityksellä tapahtuva todellisen todellisuuden tavoittelu, jota kirvoittavat tiedostamattomasta kumpuavat eroottiset energiat. Eroottisen rakkauden korostamisen suhteen
Lahtelan estetiikka eroaa 1960-luvun seksuaalisesta vallankumouksesta, joka lahtelalaisittain ajatellen keskittyi liian yksipuolisesti pelkän seksin vapauttamiseen.
Lahtelan tuotannossa pohditaan laajemminkin rakkauden ja ylipäänsä inhimillisen
tunne-elämän merkitystä todellisen (elämän) tavoittelussa. Freudilaisia käsityksiä
sivuavien kriittisten kannanottojen yksi pääväite on, että pahimmassa tapauksessa
modernille maailmalle ominainen tunteiden patoaminen voi aiheuttaa tunne-energioiden purkautumisia, joiden myötä syntyy silmitöntä väkivaltaa. Yleistäen voi
todeta, että etenkin Lahtelan romaaneissa Se ja Yksinäinen mies on käsityksiä ja
sitoumuksia, joissa on havaittavissa psykoanalyysille ominaisia painotuksia.
Friedrich Nietzschen elämänfilosofian tietyt käsitykset ovat suunnanneet
Markku Lahtelan tuotannossa keskeistä moraalikysymysten käsittelyä monessa
suhteessa. Lahtela kuului Marko Tapion ohella niihin harvoihin kirjailijoihin, joiden 1960-luvun teoksissa on viittauksia tuolloin jo epämuodikkaaksi muuttuneen
Friedrich Nietzschen teoksiin. Filosofin näkemyksiä modernin problematiikkaan
suhteuttamalla Lahtela on saanut otteen 1960-luvun Suomessa tärkeään asemaan
nousseesta (seksuaali)moraalisesta dialogista. Individuaatioprosessin sävyttämissä
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Lahtelan tekstien nietzscheläisissä painotuksissa on yhtäältä havaittavissa voimakasta perinteisen kristillisen moraalin kritiikkiä, ja toisaalta kirjailija on pohtinut
vaihtoehtoisen moraalin mahdollisuuksia.
Lahtela on omaksunut nietzscheläisiä käsityksiä suorasukaiseen kristinuskon
kritiikkiinsä, jolle oli käyttöä 1960-luvun sukupolvikapinassa. Se-romaanissa on
runsaasti perinteisen kristillisen moraalin kritiikkiä, joka paikoitellen on nietzscheläisen armotonta. Sääliin vetoamatta Lahtelan tekstien hahmot etsivät itsestään
arkaaisia alkuvoimia, joiden antamalla raivolla voisi käydä perinteisen moraalin
vastaista sotaa. Kyse ei ole kuitenkaan perinteisestä aseellisesta sodasta, vaan
eräänlaisen peräänantamattoman henkisen retoriikan (solvausten) käyttämisestä,
joilla stimuloidaan modernin maailman sammuttamia tunteita: raaka, säälimätön,
julma, ehdoton – nämä ovat todellisia, painavia kvaliteetteja, joita Sen minä haluaa
käyttää aseina sodassaan.
Nietzschen käsitysten analogioihin pohjaa Se-romaanille leimallinen todellisen mystinen kokeminen, joka korostaa käsitteellisen välityksen minimointia. Lahtelalaisen mystisen kokemisen voimavaroina ovat tiedostamattoman arkaaiset
energiat, jotka muistuttavat Nietzschen puolustamia viettivoimia. Niiden avulla
ihminen voi nousta modernin kulttuurin rappion alhosta, jonka perinteisen moraalin puutteet ovat saaneet aikaiseksi. Tehtävää helpottavat tiedostamattomasta kumpuavat läpinäkyvät kuvasanat, joissa Nietzschelle ominaista tulemista muistuttaa
esimerkiksi kirkumisen avulla tapahtuva sanojen täyttyminen. Tavoitteena on symbolista kieltä yksinkertaisempien ilmausten löytäminen.
Lahtela soveltaa Nietzschen elämänfilosofian käsityksiä rakkauskysymysten
käsittelyynkin. Rakkauden herättämät tuntemukset ovat tärkeitä osatekijöitä siinä
merkillisessä prosessissa, jolla mystisen todellisen kokemisen ytimenä oleva avautuminen ja syntyminen saadaan käynnistymään. Eroottinen rakkaus tekee kokemisen riittävän painavaksi niin, että minä pystyy tunkeutumaan todellisen usvaisiin
maisemiin, jossa voi päästä ”sanojen sisään” ja ylipäänsä näkemään asioita ja
tapahtumia hyvin läheltä. Tämä on Sen virvatulimainen ihanne, jonka tavoittelun
kääntöpuolena on modernin maailman tyhjyyden kritiikki. Ajatuskulku etenee
siten, että kun ihminen ei saa pirstaleisessa modernissa maailmassa otetta elämästään, seuraa tästä tajunnallinen tyhjyys ja kaoottisuus, jotka ovat voitettavissa tiedostamattomaan tukeutuvan todellisen mystisen kokemisen avulla.
Niezschen näkemyksillä on ollut tärkeä merkitys Lahtelan teksteissä keskeisen juonteen muodostavien individualististen ihanteiden ja siihen liittyvän ylihistoriallisen orientaation muotoutumisessa. Individualismin perustelu on Lahtelan
tuotannossa paradoksinen. Yhtäältä eroottinen rakkaus on todellisen tavoittelussa
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tärkeä, mutta toisaalta nietzscheläisten käsitysten sovelluksena korostuu Zarathustran erakkomainen yksinäisyys ensisijaisena todellisen tavoittelun mahdollisuutena. Eroottisen rakkauden edellyttämän toiseen sitoutumisen vaateen ja erakkomaisen yksinäisyyden ihannoinnin välillä on Lahtelan tuotannossa ristiriita, josta
kumpuavat muun muassa ajoittaiset misogyyniset käsitykset. Ne näkyvät juuri
siten, että teosten hahmot kaipaavat enemmän erakkomaista yksinäisyyttä kuin
eroottista rakkautta. Tämän ristiriidan Lahtela on sekä Se-romaanissaan että muissakin teoksissaan ratkaissut yksinäisyyttä suosien, mikä muistuttaa modernin
romaanin individualistista traditiota. Kun postmodernin romaanin keskeiset ominaisuudet ovat palautettavissa individualistisen subjektin heikkenemiseen ja sen
hylkäämiseen, ovat Lahtelan teoksista osoittamani (ääri)individualistiset piirteet
yksi lisäperuste tulkinnalleni, jonka mukaan hänen tuotantonsa modernismia
uudistavat piirteet ovat postmodernin sijasta myöhäismodernismiin viittaavia.
Lahtelan tuotannolle on leimallista individualistisiin painotuksiin liittyvä aristotelisen historiallisuuden (dialektiikan, kriittisen järjen) kielto, joka 1970-luvun
alun ihmissarjasta alkaen perustuu Nietzschen elämänfilosofian mallin mukaisesti
ylihistorialliseen orientaatioon. Lahtelan tuotannon ajallinen orientaatio on ylihistoriallista lukuun ottamatta vuoden 1968 teoksia (Vihaa nyt – rakasta myöhemmin
ja Prosessi), joissa on havaittavissa jossain määrin yhteiskunnallis-historiallista
kulttuuri-kritiikkiä. Pääosin Lahtelan teosten aikakäsitys perustuu ylihistorialliseen orientaatioon, jonka avulla nykyisyys voidaan määritellä regressiivisesti menneisyyden otsikoilla. Ajatuksena on, että menneisyyden tapahtumat toistuvat syklisesti nykyisyydessä, ja näin ihmisen toiminnassa asiat pysyvät vuosisatojen kuluessa ennallaan ja vain keinot vaihtelevat. Lahtelan teosten nykyinen ei täten ole
postmodernille ominaisella tavalla jatkuvaa nyt-hetken elämistä, vaan eräänlaista
kaukaiseen menneeseen kurkottamista.
Toisin sanoen, kun postmodernille ominaista ajallisen ulottuvuuden puuttumista on selitetty todellisuuden jatkuvalla muutosprosessilla ja sillä, että muutosten suuntaa on vaikea hahmottaa, hakevat Lahtelan hahmot elämän tarkoitusta
kaukaisen menneen ylihistoriallisista sfääreistä. Paradoksaalisen Lahtelan aikakäsityksestä tekee puolestaan se, että hänen monilta osin myöhäismoderniin viittaavalle estetiikalleen leimallinen historiallisen ulottuvuuden puuttuminen on ominaista myös postmodernille aikakäsitykselle. Kaiken kaikkiaan Lahtelan estetiikan
sitoumuksissa on juonteita, jotka ovat analogisia Nietzschen elämänfilosofian tiettyjen käsitysten kanssa.
Tutkimukseni avaama suuri kysymys kuuluu, millaista Markku Lahtelan katkelmallinen proosa tarkemmin ottaen on? Onko se joillakin myöhäismoderniin
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viittaavilla piirteillä terästettyä modernismia? Ja voidaanko joiltakin osin perustellusti puhua postmodernista tai postmodernismista? Tutkimuksessani olen osoittanut, että Lahtelan tuotannossa on modernististen ja joidenkin postmodernien piirteiden lisäksi mainittujen määreiden väliin jääviä ominaisuuksia, joita voidaan
luonnehtia myöhäismoderneiksi. Viimeksi mainituista voi mainita yksilöllisyyttä
korostavat ihanteet, jotka postmodernilla tavalla haastavat jonkin verran modernille romaanille ominaista individualismia, mutta jotka toisaalta edustavat jopa
ääri-individualistista erakkomaisuutta. Toinen modernin ja postmodernin myöhäismoderniin välimaastoon sijoittuva ominaisuus on aikakäsitys.
Kaiken kaikkiaan tutkimukseni pohjalta ei edellä mainittuihin kysymyksiin
voi antaa tyhjentäviä vastauksia, vaan niiden selvittäminen edellyttää lisätutkimusta. Yhdeksi mahdollisuudeksi näkisin tekstuaalisuus-todellisuus -oppositioon liittyvien kysymysten systemaattisemman selvittämisen. Esimerkiksi voisi eri teoreetikoiden (Gusdorf, Barthes, de Man) teorioista liikkeelle lähtien selvittää Lahtelan
tekstien tekijyyttä. Tutkimusta kokoavana juonteena voisi vastata kysymykseen,
millainen kirjailijaintellektuelli Markku Lahtela tarkemmin ottaen oli?
Jatkotutkimusaiheita pohtiessani olen havainnut, että työtäni leimaa tietynlainen yleisluontoisuus. Se henkii paitsi 1960-lukua ja Lahtelan tuotantoa koskien
eräänlaisesta perustutkimuksellisesta otteesta myös siitä tutkimuksellisesta seikasta, että työ on aidosti tuonut tekijänsä ainoastaan tiettyyn pisteeseen. Intellektuellina Lahtela on tuottanut niin monenlaisia ja monimuotoisia teoksia, että hänen
tuotantonsa on toistaiseksi tekemieni tutkimusten jälkeen vielä monessa mielessä
enemmän arvoitus kuin loppuun selitetty. Häntä tutkiva huomaa varsin pian tämän
runsauden pulan, mikä näkyy näkökulman valinnan vaikeutena. Tutkimuksen edetessä olen oivaltanut, että erityisesti moniulotteisen Se-romaanin osalta tulkintani
on vain yksi mahdollinen.
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