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Ajattelen koulunkäyntiäni joskus. Opiskelin toisen maailmansodan jälkeen 

jonkin aikaa Chicagon yliopistossa. Opiskelin antropologiaa. Niihin aikoihin 

siellä opetettiin ettei kenenkään välillä ollut kerta kaikkiaan mitään eroa. 

Saatetaan opettaa vieläkin.  

Toinen asia jonka siellä oppi oli se, ettei kukaan ole naurettava eikä paha 

eikä inhottava. Vähän ennen kuolemaansa minun isäni sanoi minulle: 

”Kuule – et ole koskaan kirjoittanut juttua jossa on konna.” 

Sanoin hänelle, että se on yksi niitä asioita jotka opin yliopistossa 

sodanjälkeen. 

 

Kurt Vonnegut, Teurastamo 5 
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1 JOHDANTO 

 

Käsittelen pro gradu -tutkielmassani amerikkalaisen kirjailijan John Barthin (s. 

27.5.1930) esikoisteosta The Floating Operaa ja sen seuraajaa The End of the 

Roadia (lähdeviitteissä TFO ja TEOTR), jotka on alun perin julkaistu vuonna 1956 

ja 1958. Kohdeteokseni on näiden kahden teoksen yhteispainos vuodelta 1988, 

jossa teokset on toimitettu uudelleen. Yhteispainoksen ottaminen 

tutkimuskohteeksi pelkän ensipainoksen sijaan on perusteltua, koska Barth on 

tehnyt The Floating Operaan huomattavia muutoksia ensipainokseen verrattuna. 

Uskon kirjailijan pyrkivän viestimään yhteispainoksella, että kyseiset teokset tulisi 

lukea sisarusteoksina, mihin hän esipuheessaankin viittaa (Barth 1988a, 4). On 

ilmeistä, että Barth on halunnut näin edesauttaa teosten asettumista dialogiin 

keskenään. Käsittelen näitä romaaneita kuitenkin selvyyden vuoksi erillisinä 

teoksina. 

 

Tutkimushypoteesini on, että Barthin teosten moniäänisyys, jota avaan 

teoreettisesti luvussa kaksi ja jota analysoin luvussa neljä, tukevat teoksen teemaa 

eksistentiaalisesta etsinnästä. Tutkielmani käsittelee Barthin teoksia Mihail 

Bahtinin luoman polyfonian käsitteen valossa. Osoitan tutkielmassani, miten 

kohdeteosten polyfonisuus ilmentää eksistentialistista ajattelua, sen alituista 

etsintää ja liikettä. Lähiluvun kautta löydän, analysoin ja osoitan kohdat, jotka 

tuottavat mielestäni tätä hahmojen ja äänien välistä vuoropuhelua ja 

moniäänisyyttä. 

 

The Floating Opera on minä-kertojan Todd Andrewsin fiktiivinen kuvaus päivästä, 

jolloin hänen oli tarkoitus tehdä itsemurha filosofisin perustein. Päivän kuvausta 

kuitenkin halkovat erinäiset takaumat, jotka käsittelevät päähenkilön aikaisempia 

elämänvaiheita. Takaumissa käsitellään Toddillle traumaattisia tapahtumia, kuten 

ensimmäistä epäonnistunutta yhdyntäyritystä, erästä ensimmäisen 

maailmansodan taistelua tai rietastelua ja pahoinpitelyä ilotalossa. Samalla 

kerrotaan Toddin suhteesta hänen ystäviinsä Harrison ja Jane Mackiin. Toddilla on 

suhde Janen kanssa, mutta tässä tapauksessa ei voida puhua salasuhteesta, 
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koska Harrison tietää pettämisestä ja hyväksyy vaimonsa ja ystävänsä suhteen. 

Todd on myös Harrisonin asianajaja. Tämän lisäksi Todd on vuosien ajan yrittänyt 

selvittää syitä isänsä itsemurhaan onnistumatta siinä, ja kirja on tavallaan osa tätä 

tutkimusta. Tutkimuksen epäonnistuminen on osasyynä itsemurha-ajatuksiin. 

Lopussa Todd itsemurhantuskissaan aikoo räjäyttää koko teoksen henkilökaartin 

ja itsensä taivaan tuulin Original & Unparalleled Floating Opera -nimisen 

teatterilaivan mukana. Laiva ei kuitenkaan sattumalta räjähdäkään Toddin 

räjäytysyrityksestä huolimatta. Teoksen lopussa Todd löytää stoalaisen 

välinpitämättömyyden elämää ja kuolemaa kohtaan. Teos on hyvin 

fragmentaarinen ja kokeellinen: tyylilajit vaihtelevat mainostekstistä ja –kuvasta 

(ks. Kaavio 2) filosofiseen pohdintaan ja premissiluetteloihin (ks. Liite 1). 

Yhtenäistä juonesta on haastavaa, jollei aivan mahdotonta puhua. 

 

The End of the Roadissa on hyvinkin yhtenäinen juoni, mutta siihen teoksen 

selkeys jääkin. Protagonisti Jacob Horner ryhtyy psykiatrinsa pyynnöstä yliopiston 

englanninopettajaksi kärsittyään nihilistisestä halvauksesta1 linja-autoasemalla, 

josta psykiatri hänet löytää. Toimiessaan opettajana hän tutustuu historianopettaja 

Joe Morganiin ja tämän vaimoon Rennieen. Rennielle ja Jacobille kehittyy suhde, 

josta Joekin on tietoinen. Suhteen voi jopa tulkita olevan osin Joen masinoima: 

Hän asennoituu suhteeseen eksistentialistisena testinä, mutta ei kuitenkaan tahdo 

sietää suhteen seurauksia. Juonen edetessä Rennie tulee raskaaksi joko Jacobille 

tai Joelle. Rennie haluaa tehdä abortin. Abortin yrittää suorittaa Jacobin 

nimettömäksi jäävä psykiatri, mutta Rennie kuolee komplikaatioon. Joe erotetaan 

koulusta, ja Jacob palaa takaisin linja-autoasemalle, josta tapahtumat saivat 

alkunsa. 

 

Teokset ovat keskenään paralleelisia. Ne reflektoivat samoja teemoja eri 

näkökulmista ja päätyvät eri lopputuloksiin: käsiteltävänä ovat muun muassa 

aviorikoksen oikeutus, elämän absurdismi, valinnan vaikeus, erilaiset roolit ja 

                                                           
1
 Nihilistinen halvaantuminen tarkoittaa Jakob Hornerin kykenemättömyyttä tehdä valintoja eri 

vaihtoehtojen välillä, koska valintojen taustalla olevien arvojen pohjimmiltaan epärationaalinen 
keinotekoisuus on vallannut päähenkilön. Relativistinen ajattelu on viety Hornerin hahmossa 
äärimmilleen. 
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eksistentialistinen matka. Mielestäni nämä teokset yhdessä ovat tavoittaneet jotain 

ihmisenä olemisen kompleksisuudesta. 

 

1.1 John Barth 

 

John Barthia pidetään yleisesti hyvin vaikeasti lähestyttävänä kirjailijana. Hänen 

teoksensa ovat olleet arvostelumenestyksiä ja voittaneet useita palkintoja ‒ Barth 

sai esimerkiksi arvostetun National Book Awardin vuonna 1973 teoksellaan 

Chimera (1972), ja esikoisromaani The Floating Opera sijoittui vuonna 1956 

samassa gaalassa toiseksi ja sai kunniamaininnan. Hänen uransa alkupään 

romaanit eivät kuitenkaan olleet myyntimenestyksiä, minkä hän itsekin myöntää 

The Floating Operan and End of the Roadin esipuheessa (Barth 1988a, 7). Vasta 

vuonna 1966 ilmestynyt Giles, Goat-Boy; or, The Revised New Syllabus oli hänen 

kaupallinen läpimurtonsa. The End of the Roadista on tehty samanniminen 

elokuva vuonna 1970. Sen ohjasi Aram Avakian, ja protagonisti Jacob Hornerin 

roolia esitti Stacy Keach. (John Barth 1930-, Contemporary Authors Online, 2013.) 

Pentti Saarikoski on suomentanut The Floating Operan vuonna 1972 nimellä Uiva 

oopera ja Antero Tiusanen The End of the Roadin vuonna 1970 nimellä Matkan 

pää. 

 

John Simmons Barth syntyi Cambridgessä, Marylandin osavaltiossa. Hän kävi 

Juliardin musiikkikoulua ja toivoi tulevansa jazz-muusikoksi. Myöhemmin hän 

hylkäsi haaveet muusikon urasta ja jatkoi John Hopkinsin yliopistoon. Ennen 

yliopisto-opettajaksi ja -tutkijaksi siirtymistä hän kuitenkin halusi vielä viimeisen 

kerran koettaa, olisiko hänestä kirjailijaksi. Barth alkoi suunnitella kolmeosaista 

filosofisten romaanien sarjaa, jonka alkuvirikkeeksi hän mainitsee lapsena 

näkemänsä teatterilaivan. Myöhemmin tämä suunnitelma kuitenkin typistyi 

kahteen teokseen, joita tämä tutkielma käsittelee. Hän alkoi kirjoittaa The Floating 

Operaa ja End of the Roadia vuonna 1955. (John Barth 1930-, Contemporary 

Authors Online, 2013.) 
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Barth on kirjoittanut niin esseitä, novelleja kuin romaaneita. Hänen esseensä 

käsittelevät yleensä fiktion kirjoittamista. Hän toimi urallaan luovan kirjoittamisen 

professorina muuan muassa Pennsylvanian, Buffalon ja Bostonin yliopistoissa. 

Barth on kirjoittanut laajan Fridays-trilogian (1984, 1995, 2012), jossa hän 

käsittelee omaa fiktion kirjoittamistaan. Hänen esseensä ”Literary Exhaustion” 

(1967) herätti keskustelua romaanin kuolemasta, vaikka essee itse asiassa pyrki 

käsittelemään erilaisia keinoja romaanin pelastamiseksi. (John Barth 1930-, 

Contemporary Authors Online, 2013.) 

 

Barthin fiktiiviset tekstit käsittelevät yleisesti ihmiselämän absurdiutta. Niissä 

pohditaan elämän olemusta: onko todellisuus staattinen vai kelluva rakenne? 

Tyylillisesti Barthin tekstit sisältävät älyllisiä ”faabeleita, filosofista vaudevillea ja 

antiikkisten kirjallisuusmuotojen parodiaa” (John Barth 1930-, Contemporary 

Authors Online, 2013). The Floating Operaa ja The End of the Roadia voi kuvailla 

pintapuolisesti realistisiksi, mutta pinnan alla poreilevat tyylilliset kokeilut, jotka 

pääsevät valloilleen Barthin myöhemmissä teksteissä. Barthia on tutkittu 

Amerikassa paljonkin, mutta Euroopassa hän on huomattavasti tuntemattomampi. 

Sekä Gerhard Joseph että David Morrell ovat kirjoittaneet kirjailijan nimeä 

kantavan biografistisen teoksen. (John Barth 1930-, Contemporary Authors Online, 

2013.) 

 

Barth kertoo The Floating Operan ja The End of the Roadin syntyvaiheista 

teoksessa Once Upon a Time: A Floating Opera (1994), joka on myös Barthin 

fiktiivinen omaelämänkerta. Hän mainitsee lukeneensa yliopistossa ennen 

kirjoittamaan ryhtymistä muun muassa Ovidiuksen Metamorfoosin, Petroniuksen 

Satyriconin ja Apuleioksen Kultaisen aasin eli Muodonmuutoksen, jotka ovat 

menippolaisen satiirin2 tyylilajin ydinteoksia. Näiden lisäksi hän kertoo lukeneensa 

Odysseiansa, Odysseuksensa, Don Quijotensa, Rabelais‟nsa, Flaubertinsa ja 

Dostojevskinsa, Finnegans Wakensa, Platoninsa, Aristoteleensa, Humensa ja 

Schopenhauerinsa – ja epäsuorasti myös Decameronensa ja Jumalaisen 

näytelmänsä. Flaubertin ja Dostojevskin lisäksi hän kertoo lukeneensa vähän 

                                                           
2
 Menippolaista satiiria ja sen historiaa käsittelen myöhemmin omassa alaluvussaan 2.1. 



 
 

7 
 

realismia. Postmoderniudestaan hän oli jokseenkin tietoinen jo tuolloin. Hänen 

kirjallisuudentutkijaystävänsä Jay kartoitti jo tulloin postmodernin mahdollisuuksia. 

Jay toimi myös esikuvana The End of the Roadin karrikoidulle Joe Morganin 

hahmolle. Barth toteaa vuosien jälkeen esikoisistaan: ”[W]hat I had mistaken in my 

first two novels for existentialist nihilism was radical innocence in disguise. I was 

still an atheist, a moral relativist, and a Happy Valley existentialist of sorts.” (Barth 

1994, 256, 260, 260, 305.)  

 

Barthin teoksista käydyssä keskustelussa usein törmääkin käsitykseen, että 

Barthin oma maailmankatsomus olisi nihilistinen. Esimerkiksi Richard W. Noland 

(1966, 257) nostaa artikkelissaan ”John Barth and the Novel of Comic Nihilism” 

ansiokkaasti esiin kohdeteosteni camus‟laiset, eksistentialistiset ulottuvuudet 

mutta vaatii Barthia paljastamaan henkilökahtaisen moraalikäsityksensä. Stephen 

Nathanson (1982, 137) taasen argumentoi Barthin nihilistisyyttä vastaan 

artikkelissaan “Nihilism, Reason and Death: Reflections on John Barth‟s Floating 

Opera Analecta Husserliana - The Philosophical Reflection of Man in Literature”. 

Beverly Gross puolestaan katsoo artikkelissaan ‟The Anti-Novels of John Barth‟ 

(1968, 138), että Barth jatkaa esikoisteoksillaan aloittamaa nihilististä linjaa myös 

teoksissaan The Sot-Weed Factory (1960) ja Giles, Goat-Boy. 

 

Nihilismin ohella Barthin ajattelu voidaan kytkeä misantropian traditioon: 

esimerkiksi de Sadeen, Flaubertiin, Schopenhaueriin ja Nietzscheen (ks. esim. 

Nummelin [toim.] 2013). Ovat Barthin ajatukset sitten nihilistisiä tai 

misantrooppisia, haluan haastaa tämän tutkimuslinjan. Kuten sanottua, Barthin 

kahden ensimmäisen teoksen voi katsoa olevan dialogisessa suhteessa toisiinsa, 

ja jos niitä tutkii parina, huomaa teoksissa esitettyjen nihilististen ja 

misantroopisten argumenttien lähes kumoutuvan humaanimpien argumenttien 

tieltä. Juuri siksi näitä kahta tuleekin tulkita yhdessä: niiden dialogisuus oireilee 

piilevästä ambivalenssista, kätketystä polemiikista, jossa vastakkaiset näkemykset 

ottavat mittaa toisistaan. Tämän perimmäisiä kysymyksiä käsittelevän polemiikin 

avaaminen on tulkintani tehtävä. 
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1.2 Teoriapohja ja aikaisempi tutkimus 

 

Käytän työni teoriapohjana Mihail Bahtinin teoksia Dostojevskin poetiikan 

ongelmia (Problemy poètiki Dostojevskogo, 1929) ja François Rabelais: Keskiajan 

ja renessanssin nauru (Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kultura 

srednevekovja i renessansa, 1965) sekä niitä kommentoivia tekstejä: muun 

muassa Julian Kristevan esseeartikkelia ”Word, Dialog and Novel” (1986), Michael 

Bernsteinin teosta Bitter Carnival – Ressentiment and The Adject Hero (1992), 

Sue Vicen teosta Introducing Bakhtin (1997) ja Sari Salin teosta Narri kertojana – 

Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin (2008). Käytän myös 

vertailukohtana The Floating Operaan ja The End of the Roadiin postmodernien 

kirjailijoiden kuten Kurt Vonnegutin ja Milan Kunderan teoksia, joiden tuotannossa 

näen olevan huomattavia samankaltaisuuksia Barthin tyylin kanssa. 

 

Mihail Mihailovich Bahtin syntyi vuonna 1895 17. marraskuuta vanhaan 

aatelisperheeseen. Hänen isänsä oli varakas pankinjohtaja ja hän vietti 

lapsuutensa Orelissa, Vilnassa ja Odessassa. Bahtin valmistui 1918 Pietarin 

yliopistosta ja vetäytyi Länsi-Venäjälle opettamaan pieneen Navelin kaupunkiin. 

Tuolloin hän muodosti piirinsä johon kuului muun muassa Vladimir Volosonivin ja 

Pavel Medved, joiden kanssa hän teki yhteistyötä ja vaihtoi ideoita. Bahtinista tuli 

Stalinin neuvostoajan kirjallisuustieteilijä, semiootikko ja filosofi, jonka 

aikuiselämää varjostivat sensuuri, karkotetuksi tai teloitetuksi tulemisen pelko, 

sairaus ja puute. Hänen esimerkiksi kerrotaan joutuneen käyttämään 

kehityskertomuksia (bildungsroman) käsittelevän käsikirjoituksensa sivuja 

paperipulan takia savukkeiden käärimiseen, ja häneltä amputoitiin jalka luumädän 

takia vuonna 1938. Hän vietti kuusi vuotta maanpakolaisena Kazakstanissa, jossa 

hän jatkoi aloittamaansa opetustyötä ja kirjoittamista. (Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

1895–1975, Contemporary Authors Online, 2002.) 

 

Puutteesta huolimatta Bahtin julkaisi laajan tuotannon, joka käsittää useita 

artikkeleja ja yli kymmenen laajaa teosta, mutta Dostojevski-tutkielmaa lukuun 

ottamatta teokset ilmestyivät vuosien, jopa vuosikymmenien viiveellä. Läheskään 
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kaikkien töiden vastaanotto ei ollut ylistävää. Alun perin väitöskirjaksi tarkoitettua 

François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin naurua hän puolusti kahdesti, 

vuosina 1946 ja 1948, mutta kummallakaan kerralla väitöskirja ei mennyt läpi 

maanläheisen ja groteskin aiheensa takia, ja Bahtinilta evättiin tohtorin arvonimi. 

Omissa nimissään kirjoitettujen töiden lisäksi Bahtinin on arveltu julkaisseen 

uransa alkupuolella teoksia yhdessä piirinsä jäsenten kanssa: Valentin Volosonivin 

kanssa teokset Freudianism: A Marxist Critique (1928) ja Kielen dialogisuus: 

marxismi ja kielifilosofia (1929) sekä Pavel Medvedevin kanssa teoksen Formaali 

metodi kirjallisuustieteessä. Kriittinen johdatus sosiologiseen poetiikkaan 

(Formal’nyj metod v literaturovedenii. Kritičeskoe vvedenie v sosioločeskuju 

poètiku, 1928). Itse en kuitenkaan pidä näitä teoksia osana Bahtinin kaanonia. 

Tapani Laine, Mika Lähteenmäki, Juri Medvedev ja Darja Medvedeva ovat 

kirjoittaneet johdannon vuonna 2007 ilmestyneeseen teokseen Formaali metodi 

kirjallisuustieteessä. Kriittinen johdatus sosiologiseen poetiikkaan. Siinä todetaan, 

etteivät kyseiset teokset tyylillisesti tutkimusten valossa voi olla Bahtinin 

kirjoittamia. Tekijyydestä käydään kuitenkin edelleen kiistoja (Laine, Lähteenmäki, 

Medvedev, Medvedeva 2007, 29–32). Bahtin löydettiin oppilaiden ja tutkijoiden 

toimesta varsinaisesti vasta 1960-luvun lopulla ja hän ehti nauttia 

ansaitsemastaan tunnustuksesta vain aivan viimeisinä vuosinaan. Hän kuoli 

7.3.1975. Myöhemmin Bahtinia on alettu pitää ‒ etenkin Julia Kristevan Bahtin-

tulkintojen ansiosta ‒ eräänlaisena esipoststrukturalistina. (Mikhail Mikhailovich 

Bakhtin 1895–1975, Contemporary Authors Online, 2002.) 

 

Bahtinissa minua kiehtovat erityisesti hänen käsitteensä karnevalismi, dialogisuus 

ja polyfonia. Nämä käsitteet soveltuvat mielestäni hyvin postmodernistisen 

kirjallisuuden reflektointiin, vaikka itse pyrinkin välttämään luonnehdintaa 

postmoderni Barthin teoksien yhteydessä. Liisa Saariluoma on sijoittanut 

teoksessaan Postindividualistinen romaani (1992) John Barthin tuotannon 

postmodernin kirjallisuuden piiriin. Postmodernismi on kuitenkin mielestäni terminä 

liian moniselitteinen ja epämääräinen, jotta sitä voisi käyttää kuvamaan tarkasti 

kohdeteoksieni tyyliä. Postmodernismille ja Barthille on kuitenkin yhteistä 

modernismin luomien totuuksien kyseenalaistaminen, populäärin esitystavan 

yhdistäminen korkeakirjallisiin aineksiin, kriittisyys markkinataloutta kohtaan sekä 
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protagonistien arvomaailmojen moneus ja fenomenologinen suhtautuminen 

todellisuuteen. 

 

Bahtinia ja hänen ajatteluaan käsittelevää tutkimusta on tuotettu valtavat määrät, 

joten voidaan puhua suoranaisesta Bahtin-teollisuudesta. Merkittäviä Bahtin-

teoreetikkoja ovat muun muassa Roman Jakobson, Julian Kristeva ja Tzetan 

Todorov3, jotka usein mainitaan Bahtinin yhteydessä. Michael Holquist on 

kirjoittanut Katarina Clarkin kanssa kattavan biografian nimeltään Mikhail Bakhtin, 

joka on julkaistu vuonna 1984. Bahtinia on myös tulkittu ja sovellettu mitä 

moninaisimmilla tavoilla. Esimerkiksi Michael F. Bernard-Donalds on kirjoittanut 

filosofis-sosiologisen teoksen Mikhail Bakhtin – Between Phenomenology and 

Marxism (1994), ja Dale M. Bauer tulkitsee Bahtinia feministisestä näkökulmasta 

Feminism, Bakhtin, and the Dialogue (1992). Bahtinilainen dialogisuus on 

osoittautunut hyödylliseksi myös antropologiassa, psykologiassa ja 

pedagogiikassa. Bahtinin ajatuksia käsittelen tarkemmin tutkielmani toisessa 

luvussa. 

 

Kytköksiä Barthin kirjallisuuden ja Bahtinin ajattelun väliltä on etsinyt muun 

muassa Berndt Clavier teoksessaan John Barth and Postmodernism: Spatiality, 

Travel, Montage (2007). Samoin Julian Wolfreys teoksessaan Modern European 

Critisism and Theory: A Critical Guide (2006) ja M. Keith Booker teoksessa 

Encyclopedia of Literature and Politics: A-G (2005) esittävät karnevalistisen 

kirjallisuuden yhdistävän Bahtinia ja Barthia, mutta kumpikin suhtautuu tähän 

yhteyteen varauksellisesti. Suomessa aihetta on käsitellyt ainakin Hannu Lallukka 

pro gradu -tutkielmassaan Sisyfoksen harharetket kirjallisuuden(tutkimuksen) 

karnevaalissa – John Barthin Uiva ooppera camus’laisena parodiareseptiona 

(2001). 

 

Tutkielmani toisena teoreettisen viitekehyksenä käytän eksistenssifilosofiaa. 

                                                           
3
 Vuonna 1994 Sheffieldin yliopistoon perustetun Bahtin-keskuksen tavoitteena on saattaa kaikki 

Bahtinin piirin haettaviksi tietokannasta ja kirjoittaa Tzetan Todorovin elämänkerta. Bahtin-keskus 
tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa.  
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Vertaan eksistentialistien ajatuksia The Floating Operassa ja End of the Roadissa 

esitettyihin näkemyksiin. Filosofian ilmaisutapa ja -tyyli on tässäkin vertailussa 

yhtä olennainen kuin itse sisältö ja sanoma. Eksistenssifilosofeista ja -kirjailijoista 

nostan esiin Søren Kierkegaardin, Friedrich Nietzschen, Fjodor Dostojevskin, 

Albert Camus‟n ja Jean Paul Sartren. Olen valinnut juuri nämä filosofit, koska he 

ovat mielestäni relevantteja ajatellen Barthin teosten eksistentialistista tulkintaa: 

Kierkegaardin ja Nietzschen tuotanto edustavat polyfonista filosofiaa, Dostojevski 

polyfonista eksistenssikirjallisuutta ja Camus‟n ja Sartren filosofia 

dogmaattisuuteen kallistuvaa filosofista ajattelua, joita Barthin teoksissa osaksi 

parodioidaan ja satirisoidaan. Parodian kohteena ovat etenkin Camus‟n esseistis-

filosofiset teokset The Myth of Sisyphus (Le Mythe de Sisyphe, 1942, suom. 

Sysifoksen myytti) ja sen jatko-osa The Rebel (L'Homme révolté, 1951, suom. 

Kapinoiva ihminen), jotka toimivat The Floating Operan ja End of the Roadin 

kantavina interteksteinä.  

 

Hyödynnän varsinaisen aihealueen klassikkojen kuten Nietzschen Hyvän ja pahan 

tuolla puolen (enseits von Gut und Böse – Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 

1886) ja Moraalin alkuperä (Zur Genealogie der Moral – Eine Streitschrift, 1887) 

lisäksi Torsti Lehtisen yleisteosta Eksistentialismi: Vapauden filosofia (2002) ja 

Richard Appignanesin teosta Mihin uskovat eksistentialistit (What Do 

Existentialists Believe? 2006). Lehtisen teos ei välttämättä ole kaikkein tieteellisin 

esitys eksistentialistisista ajattelijoista, mutta se on kuitenkin kattava läpileikkaus 

aiheeseen. Lehtinen on suomentanut Kierkegaardia ja kirjoittanut hänestä 

populäärifilosofisen teoksen Søren Kierkegaard – Intohimon, ahdistuksen ja 

huumorin filosofi (1990), jota lainaan myös tässä tutkielmassa. Lehtinen on myös 

kaunokirjailija. Hän on julkaissut muun muassa romaanin Kutsumushuora (1996), 

jonka Salin esittelee osana suomalaista postmodernismia teoksessa Narri 

kertojana – Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin. Lehtisen teosten 

lieve-esittelyissä hänen kirjallisiksi esikuvikseen mainitaan ”Dostojevskin 

polyfonisuus, [--] ja Kierkegaardin 18 salanimen monikerroksinen selkeys” 

(Lehtinen 2013B, 250). Lehtisellä on itsellään käsitys polyfoniasta, joten pidän 

hänen kirjallisuuttaan relevanttina lähteenä. Tutkielmani eksistenssifilosofisesta 

teoriapohjasta ja kysymyksenasetteluista kerron tarkemmin luvussa kolme. 
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En suomenna englanninkielisten teoreetikoiden lainauksia, koska Bahtinia 

käsiteltäessä usein itse teoriakin muuttuu runolliseksi. Epäilen myös sitä, 

pystyisinkö tekemään suomennoksillani noille muotoiluille oikeutta4. Sanamuodot 

ovat niin postmoderneilla tutkijoilla kuin kirjailijoillakin olennainen ja erottamaton 

osa heidän tekstiään. Teoksista, joita lainaan tutkielmassani, ilmoitan mahdollisen 

suomennoksen lisäksi myös alkuperäisen nimen. Muihin viittaan vain 

suomennoksen nimellä, jos sellainen on. Käytän Camus‟n filosofisista teoksista 

The Myth of Sisyphus ja The Rebel englanninkielisiä laitoksia, koska 

suomennoksia ei valitettavasti ollut saatavilla. Kaikkien sitaattien lihavoinnit ja 

kursivoinnit ovat alkuperäisten kirjoittajien tekemiä. 

  

                                                           
4
 Jotkin lähteet on myös kertaalleen käännetty venäjästä tai ranskasta, joten niiden uudelleen 

kääntäminen voi kadottaa lopunkin jäljellä olevan informaation. 
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2 MONIÄÄNISYYDEN TEORIAA 

 

Navigare necesse est. Merenkäynti on pakollista. Merenkäynti on elämää ja elämä 

siis merenkäyntiä. Myös teoksen tulkitseminen on kuin merenkäyntiä, 

purjehtimista. Ja purjehtiminen on arvaamatonta. Omaan purjehtimiseen voi 

kuitenkin jossain määrin vaikuttaa. Voi mennä myötätuuleen tai vastatuuleen; voi 

tulkita teosta myötäilevästi tai yrittää tulkita teosta sen ilmeisimmän merkityksen 

vastaisesti hyödyntämällä teoksen sisäisiä aukkokohtia tai epäloogisuuksia. Voi 

yrittää purjehtia akanvirtaan; tehdä feministisiä tai postkolonialistisia tulkintoja 

valkoisen länsimaisen heteroseksuaalisen miehen hegemoniasta. Mutta mitä jos 

tuuli tyyntyy tai on pyörivä. Mitä Odysseus silloin tekisi? 

 

Otan merenkäynnin pro gradu -työtäni ohjaavaksi metaforaksi, sillä se kuvaa 

mielestäni osuvasti teoksen tulkinnan prosessia. Tulkinta on aktiivista toimintaa, 

joka kumpuaa teoksen luomista virikkeistä, merisäästä. Millä tuulella sattuu 

olemaan, vaikuttaa tietysti myös tulkintaan. Metafora on olennainen jo The 

Floating Operan kannalta otsikossa piilevän vertauskuvallisuuden vuoksi. Millaista 

on kelluminen merkityskentällä? Mitä jos teos ei tarjoa suoranaista suuntaa 

tulkinnalle? Kuinka voi sovittaa yhteen monta eriävää tulkintaa teoksesta? 

 

Kuten sanottua, teoreettinen viitekehykseni pohjautuu polyfonisuuden osalta 

vahvasti Mihail Bahtinin suomennettuihin teoksiin Dostojevskin poetiikan ongelmia 

ja François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin nauru – näistä etenkin 

ensimainittuun. Hänen määritelmänsä polyfoniasta on huomattavasti laajempi kuin 

Julia Kristevan intertekstuaalisuuteen ja tekstien väliseen dialogisuuteen pohjaava 

tulkinta polyfoniasta. Polyfoniassa on kuitenkin muitakin aspekteja kuin tekstien 

välinen keskustelu: Polyfonia antaa jokaiselle henkilöhahmolle mahdollisuuden 

kertoa oman totuutensa, vaikka se olisi ristiriidassa teoksen yleisen eetoksen 

kanssa. 

 

Näkemykseni mukaan dialogisuus, karnevalismi ja intertekstuaalisuus luovat 
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moniäänisyyttä tutkimuskohteissani.  Vaikka olisin voinut käyttää myös 

bahtinilaista heteroglossian käsitettä moniäänisyyttä luovana voimana, mielestäni 

se ole kovinkaan olennainen Barthin teoksista puhuttaessa. Heteroglossia 

tarkoittaa erilaistunutta puhetta. Heteroglossilla voi konkreettisesti analysoida eri 

dialekteja ja diskursseja kuten esimerkiksi murteita (Vice 1997, 18). Heteroglossia 

on hyödyllinen työkalu, kun tekstiä analysoidaan sanatasolla, mutta omassa 

analyysissäni tutkin suurempia kokonaisuuksia: kuinka erilaiset (intertekstuaaliset) 

kohdat keskustelevat keskenään ja kuinka eri kohtien erilaisten äänien eriävät 

mielipiteet luovat dialogisuutta ja sitä kautta polyfoniaa. 

 

Jos tutkisin Rosa Liksomin Kreislandia (1996), jossa eri kertojien murteet ovat 

merkitystä ja polyfoniaa luovia elementtejä, hyödyntäisin todennäköisesti myös 

heteroglossian käsitettä analyysissäni. Barthilla henkilöhahmot kuitenkin puhuvat 

kirjakielistä englantia ja heidän rekisterin vaihtonsa ovat mielestäni enemmänkin 

karnevalistista ylä- ja alatyylin vaihtelua kuin suoranaista erikoistunutta puhetta. 

Karrikoidusti voisi ilmaista, että pienempien struktuurien tulkinnassa heteroglossi 

olisi hyödyllinen apuväline, mutta tämä tutkimus käsittelen makrostruktuureja. 

Heteroglossialla on kuitenkin yhteys skaz-kerrontaan, jota käsittelen lyhyesti 

seuraavassa luvussa. 

 

En myöskään juuri hyödynnä bahtinilaista kronotoopin käsitettä. Kronotooppi 

tarkoittaa ‟aikapaikkaa‟: esimerkiksi tie on kronotooppi matkan ja elämän 

käsittelylle (Vice 1997, 200). Matkan käsitettä voisikin hyödyntää kohdeteoksiani 

käsiteltäessä, sillä Barthin teokset parodisoivat mielestäni yleistä matkan aikana 

tapahtuvan kasvun ajatusta: esimerkiksi The Floating Operassa jäädään 

kellumaan, The End of the Roadissa mennään ei-minnekään. Jätän kuitenkin 

tämän aspektin jatkotutkimukselle avoimeksi. 

 

Lähden liikkeelle antiikin menippolaisesta satiirista, polyfonian kirjallisuuden 

historiallisesta tyylilajista. Tämän jälkeen siirryn keskiaikaiseen karnevaalin 

kuvastoon, jonka jälkeen siirryn käsittelemään dialogisuutta sekä polyfonian 

moderneja esiintymistapoja. Lopussa käsittelen intertekstuaalisuutta sekä 
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pohditaan tutkielmani metodia ja teesiä sekä kohdeteoksen teemaa. 

 

2.1 Menippolainen satiiri 

 

Polyfonisen kirjallisuuden ja postmodernin proosakirjallisuuden analyysin kannalta 

hyvin merkittävä historiallinen tyylilaji5 on menippolainen satiiri. Kyseinen tyylilaji 

kuvaa myös oivallisesti tutkimuskohteeni tyyliä. Mihail Bahtin esittelee 

teoksessaan Dostojevskin poetiikan ongelmia menippolaisen satiirin historian. 

Samalla hän korostaa muun muassa sokraattisen dialogin merkitystä Dostojevskin 

tuotannossa. Bahtin kirjoittaa: 

 

Klassisen antiikin lopulla ja hellenismin kaudella muodostui ja kehittyi monia 

ulkoisesti toisistaan poikkeavia lajeja. Niitä yhdistää kuitenkin sisäinen sukulaisuus 

ja siksi ne muodostavat kirjallisuuden erityisalueen, josta antiikissa käytettiin 

kuvaavasti nimeä – ”vakava-naurullinen”. Siihen katsottiin kuuluvan mm. Sofronin 

miimit, ”sokraattinen dialogi” [– –], laaja symposiumkirjallisuus [– –], varhainen 

muistelmakirjallisuus [– –], pamfletit paimenrunous kokonaisuudessaan, 

”menippolainen satiiri”. (Bahtin 1991, 158.) 

 

Bahtin näkee, että näitä vakava-naurullisen kirjallisuuden tyylejä yhdistää kaikkia 

yhteys karnevalistiseen kansanperinteeseen ja karnevalisoitunut maailmankuva. 

Niiden erityispiirteinä voidaan pitää nykyhetken kuvaamista, tukeutumista 

kokemukseen ja vapaaseen kekseliäisyyteen sekä käytettävien tyylilajien 

moniäänisyyttä ja -tyylisyyttä. Bahtinin mukaan tapahtumia oli tätä ennen kuvattu 

tietyn eeppisen tai traagisen ajallisen välimatkan päästä. Enää ei myöskään 

turvauduttu ainoastaan kansanperinteeseen vaan tyylien annettiin sekoittua. Ei 

pyritty niin sanottuun puhtaaseen esitykseen, vaan erilaisten vakavien ja 

koomisten tyylien kirjo loisti läsnäolollaan (Bahtin 1991, 159–161.) 

                                                           
5
 Tyylilaji ja genre eivät ole täysin synonyymisiä. Tieteen termipankin (2014) mukaan Alastair 

Fowler jaotteli alan klassikkoteoksessa Kinds of Literature (1982) genren historialliseen lajiin, 
alalajiin, tyylilajiin eli moodiin sekä rakennetyyppiin. Minä miellän menippolaisen satiirin tyylilajiksi, 
mutta jaottelu ei ole yksiselitteinen, sisältäähän menippeia useita eri tyylilajeja sisässään. (Genre, 
2014.) 
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Bahtinin mukaan Dostojevskin poetiikka rakentuu sokraattisen dialogin tyylilajin 

pohjalle, joka on vaikuttanut vahvasti menippolaiseen satiiriin eli menippeiaan. Tai 

kuten Kristeva asian ilmaisisi, menippolaisen diskurssin pohjalle. Sokraattisen 

dialogin vaikutus menippeiaan on Bahtinin mukaan jaoteltavissa viiteen 

piirteeseen. Sokraattinen dialogi sisältää ajatuksen totuuden dialogisesta 

luonteesta, synkrisis (erilaisten näkökulmien rinnastaminen) ja anakrisis 

(provosointi) laajassa merkityksessä; ideologisen sankarit; poikkeukselliset 

tilanteet (metaforisella kynnyksellä seisova henkilöhahmoja); sekä idean hahmon 

(esimerkiksi tietyn moraalisen asetelman) ja tätä kautta ideologian kannattajan 

koettelua. (Bahtin 1991, 162–165.) 

 

Menippolainen satiiri on saanut nimensä 300-luvulla eaa. eläneen filosofin 

Menippos Gadaralaisen mukaan, joskin jo ennen häntä esimerkiksi Bion 

Porystheneksen (325 eaa. – 255 eaa.) on katsottu kirjoittaneen menippeijoja 

Perinnettä jatkoivat Seneca ”nuoremman” (4 eaa. – 65 jaa.) Apocolocyntosis, 

Petroniuksen (22 jaa. – 65 jaa.) Satyricon ja Apuleiuksen (124 jaa. – n. 170 jaa.) 

Metamorfoosit6. Antiikin ajan menippolaisen satiirin huipentumana hän kuitenkin 

pitää Boëthiuksen (480 jaa. – 544 jaa.) De consolatione philosophiaea. (Bahtin 

1991, 166–167.) 

 

Myös Sari Salin nostaa teoksessaan Narri kertojana – Kultaisesta aasista 

suomalaiseen postmodernismiin – kuten nimestäkin voi arvata –  Kultaisen aasin 

narrihahmon veijariromaanien eli pikareskin tienraivaajaksi, jonka jalanjäljissä 

myöhemmin muun muassa suomalaiset postmodernikot astelevat. Salinin mukaan 

Kultainen aasi uumoilee myös kirjeromaanin, päiväkirjaromaanin ja 

tunnustusromaanin7 tulevia muotoja. Teoksessa Lucius-niminen protagonisti 

muutetaan aasiksi. Aasina hän on yhtä aikaa hölmö, narri, mutta myös ovela 

veijari, joka tarkkailee muita. Tällaisen viisaan idiootin roolia on myöhemmin 

esittänyt esimerkiksi Dostojevskin ihaileman Don Quijoten (1605, 2. osa 1615) 

                                                           
6
 Toiselta nimeltään Kultainen aasi. 

7
 Tunnustusromaani poikkeaa vahvasti tunnustuksellisesta kirjallisuudesta ironisuutensa kautta. 

Aiheesta lisää alaluvussa 5.2. 
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aasilla ratsastava Sancho Panza. Yhtä mieltä Salin ja Bahtin ovat myös Erasmus 

Rotterdamilaisen Tyhmyyden ylistyksen (1511) menippolaisesta satiirisuudesta. 

(Bahtin 1991, 188, 199; Salin 2008, 34–42, 63–77.) 

 

Bahtin luettelee neljätoista menippolaisen satiirin tyylipiirrettä: 

 

1. Karnevaaliluonne 

2. Juonen poikkeuksellinen kekseliäisyys ja vapaus, irtaantuminen historiasta 

3. Poikkeukselliset tilanteet, joissa koetellaan totuuden ideaa  

4. Fantasian, symboliikan, mystis-uskonnollisten elementtien yhdistely 

karkeaan syöverirealismiin 

5. Äärimmilleen viety maailman ja filosofian tarkastelu 

6. Kynnysdialogi esimerkiksi elämän ja kuoleman kynnyksellä 

7. Asioiden kuvaaminen epätavallisista näkökulmista esimerkiksi 

lintuperspektiivistä 

8. Moraalis-psykologinen kokeellisuus ja epätavallisten tilojen kuvaus: 

”persoonallisuuden jakautuminen, hillitön haaveksunta, epätavalliset unet, 

hulluutta hipovat intohimot, itsemurha” 

9. Skandaalit, eksentrinen käyttäytyminen, sopimattomat puheet 

10. Jyrkät kontrastit, kärjistetyt kombinaatiot: keisari orjana, jalomielinen rosvo, 

hyveellinen syntiinlankeemus 

11. Sosiaalisen utopian tunnusmerkkejä esimerkiksi unien muodossa 

12. Irrallisten tyyli- ja tekstilajien käyttö: novellit, kirjeet, puhe, symposiumi, 

runokieli 

13. Monityylisyys ja -sävyisyys 

14. Publistisuus: kantaaottavuus ajankohtaisiin ideologisiin kysymyksiin (Bahtin 

1991, 168–174.) 
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Näistä elementeistä muodostuu myös tyylin dialogisuus ja polyfonia, 

moniäänisyys, joka ei ole kuitenkaan kakofoniaa, vaan siinä on oma struktuurinsa. 

(Bahtin 1991, 168–174.) Tässä tutkimuksessa keskiöön tyylipiirteistä nousevat 

menippeian juonen kekseliäisyys ja vapaus, karnevalistiset groteskit ja banaalit 

kuvat, poikkeukselliset totuuden ideaa8 koettelevat tilanteet, kynnysdialogit, 

erilaisten tyylilajien yhdisteleminen (muun muassa fantasian yhdistyminen 

syöverirealismiin) ja moraalis-psykologisten epätavallisten tilojen kuvaus. Bahtinin 

mukaan kaikki menippeian erityispiirteet on löydettävissä joko muunnettuna tai 

monimutkaistettuna Dostojevskilta: Rikoksen ja rangaistuksen (1866) 

Raskolnikovin unet ovat menippeijoja; Idiootissa (1869) Ippolitin tunnustus on 

menippeia; Karamazovin veljeksissä (1880) Ivanin ja Aljošan keskustelu on 

Pääkaupunki-ravintolassa on menippeia. Bahtin kuitenkin toteaa, että Dostojevskin 

myöhäiskauden Babok (1873) ja Naurettavan ihmisen uni (1877) muistuttavat 

enemmän klassista menippeiaa kuin moderni Kellariloukko (1864). (Bahtin 1991, 

178, 200–201, 226.) Kellariloukon kohdalla voidaankin puhua naurun 

redusoitumisesta ja karnevaalin muuttumisesta katkeraksi, saturnaalisesta 

dialogista, johon palataan luvuissa 4 ja 5. 

 

Edellä mainittujen lisäksi M. H. Abrams esittelee menippolaisina satiireina 

Rabelais‟n Gargantuan ja Pantagruelin (1532, 1534), Voltairen Candiden (1759), 

Thomas Love Peacockin Nightmare Abbeyn (1818) ja Aldous Huxleyn Point 

Counter Pointin (1928). Näiden lisäksi hän viittaa Northrop Fryen lausuntoon, 

jossa Frye toteaa Lewis Carrolin teoksen Liisa ihmemaassa (1865) olevan 

täydellinen menippeia (Abrams 1985, 277). Itse luen myös Vonnegutin Teurastamo 

5 eli lasten ristiretken (Slaughterhouse-Five, or the Children’s Crusade, 1969) ja 

Mestarien aamiaisen (The Breakfast of Champions, 1973) sekä Kunderan Naurun 

ja unohduksen kirjan (Kniha Smíchu a Zapomnění, 1978) ja Olemisen 

sietämättömän keveyden (Nesnesitelná lehkost bytí, 1984) menippolaisten 

satiirien joukkoon. Myös Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja liftareille (1978) 

                                                           
8
Totuuden idealla viitataan ajatukseen, että päähenkilön kantama moraalin idea ja sen 

koetteleminen on menippeian keskiössä, ei niinkään henkilö itse. Menippolainen satiiri kertoo siis 
idean seikkailusta maailmassa. Tästä periaatteessa on myös monologisemman romaanin kohdalla 
kysymys. J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta-trilogiassa (1954–1955) Frodon hyvää 
moraalia koetellaan erilaisilla testeillä läpi hänen matkansa. Tämän hyvän moraalin henkinen voitto 
pahasta ratifioidaan lopussa Frodon ja muiden sankarien fyysisen selviytymisen kautta. 
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ja sitä seurannut Linnunrata-sarja sisältää hyvin paljon menippolaisen satiirin 

aineksia. 

 

2.2 Karnevalismi 

 

Karnevalistisen kirjallisuuden pohjana toimii keskiajan ja renessanssin 

markkinatorien rivo karnevaalikieli. Tämä kieli muuntui ja redusoitui keskiajan 

jälkeen, mutta säilytti kaikesta huolimatta kumouksellisen ja valta-asemia 

kyseenalaistavan voimansa. Bahtin nimesi tämän karnevalistisen genren ja 

kirjoittamisen strategian groteskiksi realismiksi, jonka keskeinen trooppi ja motiivi 

oli groteski ruumis kaikkine vulgaareine ja banaaleine ruumiintoimintoineen   ̶

ruumis, niin elävässä kuin kuolleessa merkityksessä. Esimerkiksi vanha ja kuoleva 

mutta silti synnyttävä nainen on karnevalistisen kirjallisuuden peruskuvastoa.  

 

Tällainen kerronta ei siis kaihda mitään keinoja, vaan ottaa häpeilemättömästi 

myös alatyylisen sanaston ja kuvaston käyttöön sekoittaen sitä 

korkeakirjallisempaan kuvastoon. Ylevän ja alhaisen sekoittuminen ei ole vailla 

mieltä tai merkitystä. Bahtin avaa hyvin oivaltavasti karnevalistisen tyylin funktioita 

teoksessaan François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin nauru. Hän erittelee 

niitä karnevaalien keinoista otettujen ja kirjallisuuteen sovellettuja vakava-

naurullisia kerronnallisia keinoja, joita Rabelais sovelsi teoksessaan Pantagruel: 

Dipsodien kuningas (1532) ja sen jatko-osassa Suuren Gargantuan hirmuinen 

elämä (1534)9. 

 

Rabelais‟n teosten groteski kuvasto kumpuaa vielä välittömästä kosketuksessa 

siihen todelliseen karnevaali- ja torielämään, jota hän miltei päivittäin saattoi 

todistaa, mutta tosiasiassa karnevaalitradition alkujuuret ulottuvat paljon 

kauemmas. Bahtin kirjoittaa:  

Maailman ja inhimillisen elämän tajuamisen kaksoisaspekti oli olemassa jo kulttuurin 

                                                           
9
 Sarjaan kuuluu myös kolmas osa nimeltään Pantagruelin kolmas kirja vuodelta 1546. 
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kehityksen varhaisimmissa vaiheissa. Primitiivisten kansojen folkloressa oli (järjestelyltään 

ja sävyltään) vakavien kulttien rinnalla myös naurukultteja, jotka pilkkasivat ja häpäisivät 

jumaluutta (rituaalinauru), vakavien myyttien rinnalla oli nauru- ja kirousmyyttejä ja 

sankareiden rinnalla näiden parodiset kaksoisolennot. (Bahtin 1995, 8.) 

  

Karnevaaleja, joita ei niinkään esitetty kuin elettiin, yhdisti tämä ambivalentti 

kuvasto. Karnevaaliaikana eletään ylösalaisin käännetyssä maailmassa: törkeästä 

kielestä ja pukeutumisesta tulee ylevää, pidäkkeettömästä seksuaalisuudesta ja 

hillittömästä alkoholinkäytöstä tehdään normi ja hölmö kruunataan päivän ajaksi 

kuninkaaksi. Englanninkielinen sanonta ”King for day, fool for a life time” elää yhä 

arkipuheessa ja populäärikulttuurissa noilta ajoilta esimerkiksi Faith No More -

orkesterin samannimisenä levynä vuodelta 1994. Nykyäänkin keskiaikaisen 

karnevaalin kaltaista käytöstä voi todistaa esimerkiksi rock-festivaaleilla, jossa 

esiintyjistä tulee kuninkaita – vähintään viikonlopun ajaksi. Tai vappuna, jolloin 

proletariaatti ja opiskelijat valtaavat kadut haalareineen ja punalippuinen. 

 

Tärkein karnevalistisen kuvaston merkitys on olla ambivalenssi: vakava-

naurullisuus, kielto ja myöntö yhtä aikaa. Se on satirisoivaa ja ironista, mutta toisin 

kuin satiiri yleensä, se ei laske itse satirisoijaa satiirin ulkopuolelle, vaan on 

itseironista, myös itseään satirisoivaa. Tässä perinteessä koko maailma ja itse 

elämä ymmärretään naurettavaksi. Maailman on käännetty ylösalaisin, ”monde à 

l‟envers”. (Bahtin 1995, 13.) 

 

Hallitsijan, tuon Jumalan sijaisen lisäksi karnevaalit ja karnevalistiset tekstit 

satirisoivat pyhiä tekstejä. Bahtin kutsuu tätä perinnettä pyhäksi parodiaksi, 

parodia sacraksi (Bahtin 1991, 186). Tässä karnevalistisessa alagenressä 

parodioidaan muun muassa Raamattua, evankeliumia, litanioita, hymnejä, 

psalmeja, testamentteja, hautakirjoituksia, kirkolliskokouksen päätöksiä, liturgioita 

ja rukouksia, jopa kaikista pyhimpiä tekstejä kuten Isä meidän -rukousta tai Ave 

Mariaa. Parodia sacraa oli osittain kirkon hiljaisesti ratifioima. Karnevaalissa 

alamaiset saivat siis ansaitsemansa loman vallanpitäjistä. Karnevalistisessa 

perinteessä pilkattiin yhtä lailla kuningasta ja paavia, Jumalan sijaisia maan päällä, 

kuin myös itse Jumalaa. (Bahtin 1995, 15.) 
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Bahtin esittelee groteskin vertauskuvana kertžiläissä terrakottatöissä esiintyvän 

raskaana olevan, nauravan vanhan eukon, jonka rumuutta on korostettu. Nainen 

on mitä ilmeisimmin tietoinen lähestyvästä kuolemastaan mutta myös edelleen 

elämää luovasta voimastaan: ”Se on ambivalentti: raskaana oleva kuolema, 

synnyttävä kuolema. Raskaana olevien naisten ruumiissa ei ole mitään 

pysähtynyttä, vakaata ja rauhallista.” (Bahtin 1995, 25.) Groteski kuvasto on siis 

kierre, kehä, joka jatkuu loputtomiin, jossa kumpikaan osapuoli, kuolema eikä 

elämä, ei pääse lopullisesti voitolle.  

 

Bahtin osoittaa monet kanonisoidut klassikot enemmän ja vähemmän groteskia 

kuvastoa hyödyntäviksi: Shakespearen, Molieren, Voltairen ja Diderot'n lisäksi 

mainitaan Cervantesin Don Quijote ja Laurence Sternen yhdeksässä osassa 

julkaistu teos Tristram Shandy ̶ elämä ja mielipiteet (The Life and Opinions of 

Tristram Shandy, Gentleman, 1759–1767). Sternen teos on Bahtinin mukaan 

”uuden subjektiivisen groteskin ensimmäinen ja hyvin merkittävä ilmaus”. Yli 

muiden hän arvottaa kuitenkin Rabelais‟n, kuten arvata saattaa. (Bahtin 1995, 33, 

35.) 

 

Bahtin nimeää yhdeksi groteskin olennaiseksi motiiviksi naamion, joka on 

relevantti myös kohdeteokseni tulkinnan kannalta. Naamio tarjoaa oven 

loputtomiin merkityksiin, mutta mielestäni se kuvastelee ennen kaikkea 

ihmiselämän sosiaalis-näytelmällistä luonnetta, jota elävä näytelmä, karnevaali, 

yhtä aikaa tukee ja rikkoo. Bahtin jopa mainitsee modernin eksistentialistisen 

romaanin, romanttisen perinteen jatkajan, groteskin kuvaston hyödyntäjänä. Hän 

kuitenkin pitää tätä linjaa mutkikkaana ja ristiriitaisena, mitä se toden totta onkin. 

(Bahtin 1995, 38, 41.)  

 

Ajatukset vertautuvat Albert Camus'n ajatuksiin teoksesta The Rebel, että Markiisi 

de Sade – tuo groteskin romantiikan kenties tunnetuin edustaja – ilmentäisi 

eksistentialistisen ja kapinallisen ajattelun esiastetta (Camus 1951, 32–34). 
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Esimerkiksi de Saden Justine, eli, hyveellisen neidon kovat koettelemukset (1791) 

ilmentää groteskin ambivalentin kuvaston lisäksi dialogista hyvän ja pahan, oikean 

ja väärän välistä kamppailua, joka ei johda selvään lopputulokseen. Justine tuo 

mielestäni myös esiin yhteiskunnassa piilevän väkivallan, josta osa on ratifioitua 

hyvyyden nimissä. 

 

2.3 Dialogisuus 

 

Ferdinand de Saussuren (1857–1913) klassikkoteoria kielen 

monimerkityksellisyydestä on nähty lähtölaukauksena kielen (lingvistiselle) 

dialogisuudelle ja sitä kautta strukturalistiselle tutkimukselle. Teoksessa Course of 

General Linguistics (Cours de linguistique générale, 1916) esitetyt ajatukset 

merkitys-merkitsijästä (langue/parole, sign/signifier, kielioppi ja puhunnos) loivat 

pohjaa tutkimusperinteelle, jossa kaikki kieli on määritelty pohjimmiltaan 

monimerkitykselliseksi. Tämä vuoksi kaikki kommunikaatio on pohjimmiltaan 

epätäydellistä, vajavaista ja jossain mielessä tuomittu epäonnistumaan. Sana 

koira ilman tarkempaa viittaussuhdetta merkitsee toiselle suomenpystykorvaa, 

toiselle villakoiraa. (Saussure 1959, 65–70.) 

 

Toril Moi on kirjoittanut esipuheen artikkelikokoelmaan The Kristeva Reader 

(1986). Siinä hän nimittää Kristevan analyysiä poststrukturalistiseksi: ”[D]esire to 

show how the pristine structuralist categories always break down under the 

pressure of other side of the language” (Kristeva 1986, 34). Saman 

johtopäätöksen voi vetää myös Bahtinista. Bahtinin mukaan Dostojevskin 

polyfoniaa ja dialogisuutta ei voida kuitenkaan selittää pelkästään lingvistiikan 

keinoin. Puhuttaessa Dostojevskin teosten sanasta Bahtin toteaa: ”Ei siis ole 

kysymys kielestä lingvistiikan spesifinä kohteena, jossa eräät sanan elämän 

ulottuvuudet on aivan oikeutetusti ja välttämättä abstrahoitu pois. Juuri nämä 

sanan elämän ulottuvuudet, jotka lingvistiikka jättää sivuun, ovat nyt ensiarvoisen 

merkittäviä” (Bahtin 1991, 263) Hän siis tuskin olisi täysin hyväksynyt 

saussurelaista tulkintaa Dostojevskin käyttämien sanojen 

monimerkityksellisyydestä, vaikka Kristeva viittaakin tällaiseen tulkintaan The 
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Kristeva Reader -artikkelikokoelmansa artikkelissa ”‟Word, Dialogue and Novel”: 

[A] text cannot be grasped through linguistics alone. Bakhtin postulates the 

necessity for what he calls translinguistic science, which, devoloped on the basis 

of language‟s dialogism, would enable us to understand intertextual relationships. 

(Kristeva 1986, 40). 

 

Kyseinen sitaatti summaa Kristevan ajattelua. Bahtin itse tyytyy toteamaan, että 

”(d)ialoginen kanssakäyminen onkin kielen elämän aito sfääri”. (Bahtin 1991, 263–

265; Kristeva 1986, 40.) 

 

Tämän pohjalta voi tehdä johtopäätöksen, että dialogisuus perustuu ainakin 

Bahtinin mukaan enemmän teoksen rakenteeseen eli struktuuriin kuin puhtaasti 

itse sanoihin. Hän viittaa esimerkiksi Kirjoituksia kellarista (1864 Zapiski iz 

podpolja) teoksen ”modulaatioon”10, joka tapahtuu muodon ”kontrapunktion”11 

kautta: ”[E]ri ääniä, jotka laulavat eri tavoin samasta teemasta. Tätä juuri on 

”moniäänisyys” (Bahtin 1991, 68), joka paljastaa elämän moninaisuuden ja 

inhimillisen kokemusten monimutkaisuuden. Ei ole väliä, kiistelevätkö Rikoksen ja 

rangaistuksen Raskolnikov ja Porfiry moraalisista ongelmista, vai käykö 

kellariloukkolainen12 sisäistä jaakobinpainia yksinään. Mahdollisuus tekstin 

dialogisuuteen on aina läsnä dialogissa olevien henkilöhahmojen määrästä 

riippumatta. Bahtin näki, että Dostojevski pystyi luomaan romaaneihinsa tyylin ja 

taidemuodon, jossa jokainen sana oli dialoginen, taakseen ja sivuilleen vilkuileva. 

Silti Dostojevskinkaan kirjallisuus ei ole Bahtinista läpikotaisin dialogista ja sitä 

kautta polyfonista. ”[L]ähes kaikkien Dostojevskin romaanien loppu on 

konventionaalisen kirjallinen eli konventionaalisen monologinen.” (Bahtin 

1991, 68–69.) Tässä Bahtin viittaa muun muassa Rikoksen ja rangaistuksen 

loppuun, jossa Raskolnikov katuu tekemäänsä murhaa eikä hän täten jää itsensä 

tai muiden romaanin henkilöiden kanssa dialogiseen tilaan murhan oikeutuksesta. 

 

                                                           
10

 Modulaatio tarkoittaa musiikkitieteessä sävellajin vaihtamista kesken kappaleen. 
11

 Kontrapunktio tarkoittaa kahden tai useamman yhtäaikaisen melodiakulun halittua yhdistämäistä. 
12

 Nimettömäksi jäävä päähenkilö Dostojevskin pienoisromaanissa Kirjoituksia kellarista, joka on 
suomennettu myös nimellä Kellariloukko. 



 
 

24 
 

Esimerkkinä sanan monimerkityksellisyydestä voidaan mainita esimerkiksi The 

End of the Roadin Jakob Hornerin viimeinen – ja samalla koko teoksen päättävä – 

lausahdus ”Terminal” (TEOTR, 422), joka tarkoittaa yhtä aikaa ‟bussiaseman 

terminaalia‟ ja ‟kuolettavaa‟. Vastakkain on lähteminen ja jääminen, eläminen ja 

kuoleminen. Tämä ilmaisu Bahtinin sanoin vilkuilee taakseen. Tässä siis 

(vähintään) kaksi merkitystä on lingvistis-dialogisessa yhteydessä. Kirjailija on 

tässä tapauksessa ehdottoman tietoinen sanavalinnastaan, eikä kyse täten ole 

minun osaltani puhtaassa mielessä dekonstruktiivisesta analyysistä, jossa teosta 

luettaisiin vastavirtaan, vaan kumpikin yllä annetuista merkityksistä on relevantti 

teoksen tulkinnan kannalta. Lausahdus ei ole kirjailijalta epälooginen, vaan luo 

tarkoituksellisesti hajaannusta tekstin tulkintaan. Barth jättää tahallaan 

päähenkilönsä dialogiseen tilaan. 

 

Kielen dialogisuudesta on mahdollista tehdä siis lingvistinenkin tulkinta, mutta se 

ei kuitenkaan niin olennainen tässä tutkimuksessa kuin suurempien struktuurien 

välillä tapahtuvat keskustelut: kuinka erilaisten moraalien ideat ja tekstit 

keskustelevat keskenään. Erilaiset ristiriidat halkovat kieltä sanan sisäisestä 

dialogista aina aivan sen mikrotasolta sosiaaliselle ja kulttuuriselle makrotasolle 

asti. Sana jää pohjimmiltaan epätäydelliseksi, vieraaksi – siksi toiseksi. Se on aina 

moniääninen, intertekstuaalinen ja kontekstiin sidottu. Tämä on mielestäni 

dialogisuuden syvin olemus. 

 

Kristeva kuvaa tätä dikotomiaa monologisen ja polyfonisen, karnevalistisen 

kerronnan välillä useallakin vertauskuvalla. Hän kuvaa monofonisen narratiivin 

operoivan 0–1 -intervallilla, joka täten perustuu oikean tai väärään, mustaan tai 

valkoiseen, kun taas dialoginen narratiivi toimii (vähintään) välillä 0–2. Hän 

osoittaa myös historian yhtenäisen tarinan särkymisen erilaisiksi narratiiveiksi tai 

diskursseiksi polyfonisen romaanin painon alla. Tämä on, kuten edellä mainittiin, 

Bahtinin mukaan yksi menippolaisen satiirin piirteistä, irtoaminen historiallisesta 

kontekstistaan. Objektivismista siirrytään subjektivismiin. Moraalin kannalta 

ajatellen siirrytään relativismin suuntaan. (Kristeva 1986, 41–42, 58.) 
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Aristotelinen logiikka väistyy korrelatiivisen logiikan tieltä. Tšehovilaista esimerkkiä 

käyttääkseni kirjassa esitellään ase, mutta sitä ei käytetä. The Floating Opera ja 

The End of the Road toteuttavat Aristoteleen Runousopin (Peri poiētikēs, n. 330–

320 eaa.) ihanteita siinä mielessä, että TFO on komedia ja TEOTR tragedia. Tai 

kuten tekijä itse asian ilmaisee:  ”The Opera I regard as a nihilist comedy, Road as 

a nihilist catastrophe” (Barth 1988a, 7). Teokset siis flirttailevat monofonisen 

kerronnan perinteen kanssa, mutta menippolaiseen satiiriin Runousopissa esitetyt 

tarinankerronnan ideaalit eivät kuitenkaan pohjimmiltaan päde, kuten jatkossa 

tullaan huomaamaan. (Kristeva 1986, 54–55.) 

 

Olennaisin kaikista on kuitenkin Jumalan syrjäytyminen käytännön tieltä – tai 

Nietzscheä lainatakseni Jumalan kuolema, johon Kristeva epäsuorasti viittaa: ”The 

cynicism of this carnevalesque scene, which destroys a god in order to impose its 

own dialogical laws, calls to mind Nietzsche's Dionysianism.” (Kristeva 1986, 49.) 

Nietzsche ylisti dionysolaista elämää, esteettistä elämänasennetta, juhlaa ja 

tanssia, ihmiselle tavoittamattoman absoluuttisen ja objektiivisen tiedon sijaan. 

Tämä kuvaa ja luonnehtii mielestäni hyvin myös dialogista ja karnevalistista 

kirjallisuutta. Edelleen Kristeva jatkaa: ”Disputing the laws of language based on 

the 0−1 interval, the carnival challenges God, authority and social law; in so far as 

it is dialogical, it is rebelious.” (Kristeva 1986, 49.) 

 

Väitän, että dialogisuus on etenkin nykykirjallisuudelle ominainen piirre – 

lainatakseni Kristevan argumenttia: ”Only modernity – when freed of 'God' – 

releases the Menippean force of the novel” (Kristeva 1986, 55). (Post)modernissa 

ajassa monologinen maailmankuva iskeytyy vastakkain erilaisten diskurssien, 

ateistisen käytännön ja karnevalistisen maailmankuvan kanssa, joka synnyttää 

ambivalenssia, menippolaista diskurssia ja polyfonista romaanitaidetta (katso 

Taulukko 1.). Hän kuvaa loppupuolella myös koko ajattelun muutosta kohti 

dialogista ajattelua, jossa yksi totuus ei vallitse hegemonisena yli muiden. 

Nietzschen kuuluisaa lausetta mukaillakseni totuus on kuollut. Tätä kautta myös 

totuus ja totuuden muunnelma, Jumala on ihmisen ulottumattomissa. (Kristeva 

1986, 50, 59.) Kristeva luettelee artikkelissaan lisäksi useita moderneja 
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menippeian eli menippolaisen satiirin kirjoittajia kuten Rabelais‟n, Cervantesin, 

Balzacin, Swiftin, de Saden, Joycen ja Kafkan. 

 

Kaavio 1: Kristeva (Kristeva 1986, 58) 

 

 

2.4 Moderni polyfonia 

 

Vonnegut esittelee viimeiseksi jääneen teoksensa Maaton mies (2005) 

kolmannessa esseessä ”Nyt sitten luovan kirjoittamisen oppitunti” viisi erilaista 

tarinan kaarta, alkukielellä ilmaistuna ”five shapes of stories”.  Vonnegut 

havainnollistaa tarinan kulkuja kuvioilla. Näiden kaavioiden vertikaalinen akseli 

kuvaa hyvää tai huonoa onnea ja horisontaalisella akseli teoksen alkua ja loppua 

(ks. Liitteet 2–6). Sen pohjalta, mihin suuntaan näillä akseleilla tarina etenee, hän 

esittää viisi yksinkertaistusta erilaista tarinan kaarista: 

 

1) Mies kuopassa (Man in hole): ”Joku joutuu vaikeuksiin ja selviää niistä.” 

(Liite 2) 

2) Poika tapaa tytön (Boy meets girl): ”Jollekin ihan tavalliselle ihmiselle 
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tapahtuu ihan tavallisena päivänä jotain täysin suurenmoista.” (Liite 3) 

3) Tuhkimotarina (Cinderella). (Liite 4) 

4) Franz Kafka -tarina: ojasta allikkoon, huonosta vielä huonompaan. (Liite 5) 

5)  Hamlet. (Liite 6) 

 

Mies kuopassa (Liite 2), Poika tapaa tytön (Liite 3) ja Tuhkimotarina (Liite 4), ovat 

tarinan kaariltaan hyvin samankaltaisia. Niissä kaikissa on onnellinen alku, jonka 

jälkeen seuraa suuri vastoinkäyminen. Lopussa kuitenkin hyvä onni voittaa ja 

Tuhkimotarinassa onni lähestyy jopa ääretöntä. Tämä onnellisuuden optimointi 

kulminoituu satujen lopussa olevaan virkkeeseen: ”He elivät onnellisina elämänsä 

loppuun asti”. ”Franz Kafka -tarinassa (Liite 5) alkutilanne on onneton ja muuttuu 

tarinan edetessä yhä onnettomammaksi lähestyen ääretöntä epäonnea. Tälle 

tutkimukselle olennaisin on ehdottomasti Hamletin (1603) tarinan kaari (Liite 6). 

Vonnegutin mukaan Hamlet – Tanskan prinssin tarinan kaari poikkeaa muista 

huomattavasti, sillä siinä missä toisissa tarinan kaarissa hyvä ja huono onni 

vaihtelee, Hamletin tarina muodostaa suoran viivan: ”Ei hyvä uutinen eikä huono”, 

Vonnegut toteaa Shakespearen teoksen juonesta. Toisin sanoen lukija ei tiedä, 

mikä Hamletin juonikäänne on käänne parempaan ja mikä käänne huonompaan. 

Lukijan on itse ratkaistava nämä dilemmat13. ”Totuus on, että me tiedämme 

elämästä niin vähän, ettemme edes tiedä, mitkä uutiset ovat hyviä ja mitkä 

huonoja”, Vonnegut jatkaa. Tämän kaltaisen juonen ja tarinan kuljetuksen 

Vonnegut nostaa muiden juonenkuljetusten yläpuolelle. (Vonnegut 2007a, 31–46.)  

 

Vonnegutin esitys kuvastelee polyfonisen kaunokirjallisen teoksen juonta ja tarinan 

kuljetusta. Lukija on polyfonista teosta lukiessaan ainaisessa epävarmuuden 

tilassa, sillä vastakkaiset voimat – kuolema ja elämä, kauneus ja rumuus, uskonto 

ja eksistentialismi – ovat kampailussa keskenään johtamatta kuitenkaan 

mihinkään varmaan lopputulokseen. Kauneus ei voita rumuutta, kuolema ei 

                                                           
13

 Uskon, että lukija implisiittisesti piirtää jonkinlaisen tarinan kaavion myös Hamletista mielessään. 
Kärjistetysti perinteinen lukija tulkitsee Hamletin joko traagiseksi sankariksi tai koomiseksi 
mielipuoleksi. Tulkitsen Vonnegutin tarkoittavan omalla teoretisoinnillaan, että Hamlet-teos 
itsessään ei ohjaa mihinkään tulkintaan, vaan lukijan on valittava puolensa ja tehtävä arviot ilman 
kerronnan moraalista avustusta. Hamlet on täten Vonnegutin mukaan sekä sankari että mielipuoli. 
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elämää; rumuus ei voita elämää, kauneus ei kuolemaa. 

 

Vonnegut on pyrkinyt kohti polyfonista ilmaisua myös omassa tuotannossaan. 

Teoksessaan The Breakfast of Champions Vonnegut toteaa, että ihmiset elävät ja 

kuolevat Amerikassa kuin novellien protagonistit, johtuen yleisestä 

tarinankerronnan tyylistä (209). Hän jatkaa: 

Once I understood that what was making America such a dangerous, unhappy 

nation of people who had nothing to do with real life, I resolved to shun storytelling. 

I would write about life. Every person would be exactly as important as any other. 

All facts would also be give equal weightness. Nothing would be left out. Let others 

bring order to chaos. I would bring chaos to order, instead, which I think I have 

done. [ - - ] It is hard to adapt to chaos, but it can be done. I am living proof of that: 

It can be done. (Vonnegut 2000, 210.) 

 

Vonnegutin menestyskirjassa Teurastamo 5 kirjailija myös kuvaa hyvin polyfonisen 

tarinan rakennetta ja antaa lukijalle vihiä polyfonisen romaanin mahdollisesta 

lukustrategiasta. Tässä mise en abyme –tyylisessä sisäistarinassa, jossa 

Vonnegut viittaa täten myös Teurastamo 5:n katkonaiseen tyyliin, 

tralfamadorelaiset avaruusolennot kertovat omasta tarinankertomisen 

perinteestään: 

Me tralfamadorelaiset luemme ne [romaaniensa symbolisikermät] yhtä aikaa, ei 

yksi kerrallaan. Sanomien välillä ei ole mitään erityistä suhdetta, paitsi että kirjailija 

on valinnut ne huolellisesti, niin että ne kaikki yhdessä nähtyinä tuottavat elämästä 

kuvan, joka on kaunis ja yllättävä ja syvä. Ei alkua, ei keskikohtaa, ei loppua, ei 

jännitystä, ei opetusta, ei syytä, ei seurausta. (Vonnegut 2007b, 83.) 

  

En tiedä, kuinka tarkasti Vonnegut oli perehtynyt Bahtinin tai Dostojevskin 

tuotantoon. Kiinnostavaa kyllä, yksi hänen omaelämänkerrallisista 

henkilöhahmoistaan, herra Rosewater toteaa Teurastamo 5:ssä: ”[K]aikki mitä 

elämässä oli tietämistä oli Karamazovin veljeksissä”. Tosin herra Rosewater 

jatkaa, ettei se enää riitä ja käskee psykiatriaan keksimään uusia valheita, jotta 

ihmiset jaksaisivat jatkaa elämäänsä. (Vonnegut 2007b, 94.)  
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Milan Kundera puhuu teoksessaan Romaanin taide (L’art du roman, 1986) 

omaksumani polyfonian tulkintani puolesta, joskin usein kovin runollisesti. 

Kunderan tarkastelun keskiössä ovat perinteisemmät tai klassisiksi luonnehdittavat 

moniääniset kirjailijat, kuten Cervantes, Dostojevski ja Kafka, joista ainakin kahta 

jälkimmäistä voi pitää myös eksistentialistisina kirjailijoina. Hän pitää uuden, 

piilossa olevan eksistentialistisen tilan esittämistä modernin romaanin tehtävänä. 

Kundera ei pidä esimerkiksi Camus‟ta kirjailijana, koska katsoo, että tältä puuttuu 

suhteellistavaa moniäänisyyttä. Yhdyn tässä Kunderan mielipiteeseen. Don 

Quijotesta, tuosta veijariromaanin edelläkävijästä Kundera toteaa: 

Mitä Cervantesin suuri romaani tarkoittaa? Aiheesta on yllin kyllin. On niitä jotka 

väittävät näkevänsä romaanissa Don Quijoten hämäräselkoisen idealismin 

rationaalista kritiikkiä. Toiset ovat näkevinään siinä samaisen idealismin ylistystä. 

Molemmat tulkinnat ovat erheellisiä, koska ne tahtovat löytää romaanin taustalta 

moraalisen kannanoton eivätkä kysymystä. 

Ihminen kaipaa maailmaa jossa hyvä ja paha ovat selvästi erotettavissa sillä hänessä 

on synnynnäinen ja horjumaton halu tuomita ennen kuin on ymmärtänyt. Uskonnot ja 

ideologiat perustuvat tälle halulle. (Kundera 1987, 15) 

 

Mielenkiintoisen ja varsin omalaatuisen näkökulman polyfoniaan luo Hannu Raittila 

esseekokoelmansa Liikkumaton liikkuja (2004) esseessä ”Puhuvat päät”, jossa 

hän lukee muun muassa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan (1954) osaksi 

polyfonian traditiota. Väitettään hän perustelee teoksen draamallisuudella ja 

henkilöhahmojen omaperäisillä mielipiteillä, moniäänistävillä näkökulmilla. 

Samaisessa esseessä hän puhuu myös Shakespearesta sekä Pentti Saarikosken 

ja Roosa Liksomin polyfoniasta. Raittilan mielipiteet ovat bahtinilaisen polyfonian 

vastaisia, sillä Bahtin itse piti polyfonista draamaa mahdottomana. Bahtin kirjoittaa: 

Ensinnäkin draama on luonteeltaan vieras aidolle polyfonialle; draama voi olla 

monitasoinen, mutta siinä ei voi olla useita maailmoja; se sallii vain yhden 

mittajärjestelmän [–]. 

Toiseksi, mikä Shakespearen yhteydessä voisikin puhua täysiarvoisten äänten 

moneudesta, se koskee hänen koko tuotantoaan, ei yksittäisiä näytelmiä. (Bahtin 

1991, 59.) 
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Ainakin Linnaa koskevat Raittilan ajatukset saavat tukea Yrjö Varpion 

biografistisessa teoksessa Väinö Linnan elämä (2006). Linna otti runsaasti 

vaikutteita Dostojevskilta ja Sartrelta niin Tuntemattomaan sotilaseen kuin 

Pohjantähti-trilogiaankin (1959, 1960, 1962). Varpio pitää niitä temaattisesti 

eksistentialistisina teoksina. Ne kuitenkin päättyvät positiivisemmin kuin 

selvemmin eksistentialismia käsitellyt Messias-käsikirjoitus, jossa keuhkotautinen 

Ilmari Mustakorpi pohtii elämän perimmäisiä kysymyksiä. (Varpio 2006, 252 ̶ 253.) 

 

Myös hieman vanhempi kirjallisuus on pullollaan viittauksia polyfonisuuteen. 

Laurence Sterne, Barthin teosten innoittaja, laukoo teoksessaan Tristram Shandy ̶  

elämä ja mielipiteet teoksensa tyylistä: 

Tämän nerokkaan rakenteen vuoksi minun kirjoitukseni kuuluu aivan omaan 

lajiinsa; minä otan kaksi vastakkaista liikevoimaa ja saatan ne sopusointuun vaikka 

niiden luultiin olevan ristiriidassa keskenään. Toisin sanoen, se mitä kirjoitan, sekä 

mutkittelee että kulkee suoraan, –  samanaikaisesti. (Sterne 1998, 73.) 

 

Vaikka useilla kirjailijoilla polyfonia oli idullaan, jäi se Bahtinin mukaan lopulta 

pelkästään Dostojevskin yksinoikeudeksi: ”Dostojevski loi aidon polyfonian, jota 

ei ollut eikä voinut olla sokraattisessa dialogissa, antiikin menippolaisessa 

satiirissa, keskiajan mysteerinäytelmässä, Shakespearella eikä Cervantesilla, 

Voltairella, Diderot‟lla, Balzacilla eikä Hugolla.” (Bahtin 1991, 258.)  

 

Bahtinin penseydestä huolimatta aion laajentaa polyfonian käsitteen koskemaan 

myös moniäänistä nykykirjallisuutta. Ymmärrän Barthin seuraavan lausuman The 

Floating Operan ja The End of the Roadin yhteispainoksen esipuheessa 

implikoivan juuri polyfonian tuottamaa efektiä: “That The Floating Opera and The 

End of the Road are again reprint thirty years later suggests to their to their author 

that there may be more to them than their „nihilist‟ materials; that the how of their 

telling is at least as important as the stories told.” (Barth 1988, 8). 
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Viimeinen polyfonisuudesta mainittava asia on sen tekijyyttä häivyttävä elementti; 

kuinka kirjailija kohtaa henkilöhahmonsa ja samalla häivyttää itsensä ja omat 

mielipiteensä teoksesta. Ilmari Leppihalme kirjoittaa verkkokurssissaan Johdatus 

Bahtiniin (2012): 

Dostojevski-tutkimus tarkastelee ennen kaikkea romaanin rakenteellisia ongelmia: 

ratkaisuja joiden avulla Dostojevski kumoaa tekijän ja kertojan hallitsevan aseman 

ja sallii kaikkien henkilöhahmojen puhua omalla äänellään niin, että tekijän 

väliintulo on minimaalinen. Tämä synnyttää efektin joka on leimallista koko sille 

uudelle genrelle, jota Bahtin kutsuu polyfoniseksi romaaniksi ja jonka keskeiseksi 

kehittäjäksi hän nimeää juuri Dostojevskin. Bahtin kutsuu genreä polyfoniseksi 

romaaniksi, koska se sisältää monta näkökulmaa, monia ääniä, joille jokaiselle on 

annettu mahdollisuus tulla kuulluksi. (Leppihalme, 2012.) 

  

2.5 Intertekstuaalisuus 

 

Miksi olen valinnut tutkimuskohteekseni yhden romaanin sijasta kaksi? Riittääkö 

syyksi, että ne käsittelevät samoja teemoja ja että toinen on tragedia ja toinen 

komedia? Perustelen ja motivoin seuraavaksi tätä valintaa intertekstuaalisuuden ja 

tekstienvälisen dialogin avulla. Intertekstuaalisuudella tarkoitetaan usein teosten 

välisyyttä, mutta laajennettakoon se tässä tarkoittamaan yleisesti tekstien 

välisyyttä, joka sen alkuperäinen merkitys onkin. Julian Kristeva korostaa juuri tätä 

intertekstuaalisuuden rannatonta aspektia Bahtin-tulkinnassaan. Kristeva puhuu 

intertestuaalisuudesta hyvin laajassa merkityksessä, jossa suurinta osaa 

interteksteistä ei voi tarkasti määritellä. Kristeva toteaa: 

[A]ny text is contructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption 

and transformation of another. The notion of intertextuality replaces that of 

intersubjectiality, and poetic language is read as at least double. (Kristeva 

1986,37.)   

 

John Barth kertoo yhteispainoksen esipuheessa olleensa The Floating Operan 
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kirjoittamisen aikoihin inspiroitunut Joaquim Machado de Assisin14 (1839–1908) 

tuotannosta. de Assis taasen oli saanut oman inspiraationsa Laurence Sternen 

Tristram Shandystä. Barth ei usko, että hän olisi pystynyt omaksumaan 

karnevalistista tyyliään suoraan Tristram Shandystä, vaan hän tarvitsi esimerkin 

muodollisen kokeilevuuden yhdistämisestä realistiseen kerrontaan. Hän ei 

välttämättä ollut tietoinen erityisestä karnevalistisen ja polyfonisen kirjallisuuden 

traditiosta, mutta pystyi genrekontaktin kautta liittämään oman tekstinsä siihen. 

Genre edustaa Bahtinille kirjallisuushistorian muistia. Käytettäessä tiettyä genreä, 

tiedostamattomasti tai tiedostaen, genre uusiutuu. Arkaistiset elementit, jotka 

kirjailija päättää säilyttää genrestä, kohtaavat uuden materiaalin. Genre on siis 

aina uusi ja vanha (Bahtin 1991, 157–158, 228). Barth siis viittaa esipuheessa 

retrospektiivisesti karnevalistiseen kirjallisuuden traditioon. (Barth 1988, 8.) 

 

Lisäksi Barth viittaa esipuheessaan suoraan Camus'n ja Sartren tuotantoon. (Barth 

1988a, 7–8.) Sartre mainitaan jopa nimeltä The End of the Roadin tekstissä. Tämä 

ei ole tietenkään mitenkään yllättävää ‒ käsitteliväthän teokset eksistentialistisia 

aiheita. Yksi tutkimushypoteeseistani onkin, että Camus‟n teokset ovat Barthin 

teosten merkittävimpiä intertekstejä: The Myth of Sysiphus on The Floating 

Operan interteksti ja The Rebel puolestaan End of the Roadin interteksti, johon 

viittasin jo johdannossa. Palaan tähän kysymykseen tutkimukseni 

intertekstuaalisuuden analyysiosassa.  

 

Mainittujen tekstuaalisten kytkösten lisäksi väitän, että The Floating Opera ja End 

of the Road ovat toistensa intertekstejä ja kommentoivat toisiaan; kumpikaan ei 

hiljennä toista eikä pyri lausumaan ”lopullista sanaa”, vaan olemaan ”kaksiääninen 

sana” (vrt. Bahtin 1991, 267). Teokset peilailevat toisiaan. Barth muutti The 

Floating Operan loppuratkaisua vuonna 1967, joten tavallaan myös nämä kirjan 

kaksi eri versiota keskustelevat keskenään. Minkälaisen tulkinnallisen eron ne 

                                                           
14

 Luois de Bernierères esittelee teosten Epitaph of a Small Winner (1880) ja Philosopher or dog?(1892) 

johdannossa de Assisin  postmodernikoksi, jonka tuotantoa voi verrata Flaubertiin, Dickensiin, Zolaan tai 

Balzaciin. Bernierèresin mukaan Machadon tyyli on parodinen ja satiirinen muttei sisällä misantropiaa. Hän 

toimi Brazilian kirjallisuuden akatemian puheenjohtajana vuodesta 1897 vuoteen 1908. (Bernieerères 1997). 

Oman laajan proosa- ja runotuotantonsa lisäksi hän toimi kääntäjänä ja käänsi muun muassa Shakespearen 

Hamletin.  
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luovat?  Pidän vuoden 1988 yhteispainoksen versiota ”lopullisena” tai 

”alkuperäisenä”15 versiona, ja pyrin jatkossa perustelemaan tätä kantaa ja 

vertailen, millaisia tulkintoja vuoden 1956 alkuperäispainoksen ottaminen dialogiin 

tuottaisi. Edelleen selvitän, onko Odysseia The Floating Operan – ja miksei myös 

The End of the Roadin – interteksti. Pentti Saarikoski on suomentanut niin 

Homeroksen Odysseian (750–650 eaa. suom. 1972), Joycen Odysseuksen (1922, 

suom. 1964) kuin Uivan oopperankin. Saarikoski myös esittelee vuonna 1961 

Parnassossa ilmestyneessä artikkelissaan ”Polytropos”, kuinka tietyt arkkityypit 

kuten Odysseuksen edustama temppuileva etsijäsankari elävät yhä modernissa 

kirjallisuudessa. Hän ottaa tästä esimerkiksi J.D. Sallingerin Sieppari ruispellossa -

teoksen vuodelta 1951 ja analysoi sen henkilöhahmoja Odysseian 

henkilöhahmojen representaationa (Saarikoski 1961, 175–180.). Saarikoski oli siis 

selvästi kiinnostunut Odysseuksen uusista kulttuurista ilmentymistä, uusista 

representaatioista. 

 

Tämä Saarikosken Odysseus-obsessio, jos niin uskallan sanoa, kuvastaa hyvin 

Kristevan ajatusta rannattomasta intertekstuaalisuudesta, joka vaeltaa 

Saarikosken tekstistä toiseen. Erilaiset Odysseus-representaatiot keskustelevat ja 

luovat merkityskamppailun, jossa käydään edelleen pohdintaa, onko Odysseus 

hyvä sankari vai paha sankari, uskollinen aviomies vai huorintekijä, triksteri16 vai 

olosuhteiden uhri.  Odysseuksen hahmo tuo mieleeni Bahtinin ajatuksen sankarin 

matkan loputtomuudesta: kuinka sankari voi olla (staattinen) sankari ainoastaan 

toisen ulkopuolelta 'häneksi' kontekstualisoivasta näkökulmasta. Sankari taasen 

itse ymmärtää, että niin sisäinen etsintä tietoisuuden tasoilla kuin ulkoinenkin 

etsintä on loputonta. Nikolais Kazantzakis on kirjoittanut romaanin Odysseus: A 

Modern Sequal (1938), jossa Odysseus representaatio joutuu Odysseian 

tapahtumien jälkeen lähtemään jälleen matkaan korjatakseen edellisissä 

eepoksissa tapahtuneet virheet. Matkallaan hän kohtaa muun muassa Buddhan, 

Don Quijoten ja Jeesuksen. Odysseuksen on päättymättömät kerrat astuttava 

loputtomaan virtaan, tultava uudestaan. Ainoastaan polyfoninen romaani pystyy 

mielestäni kohtamaan sankarin sellaisena kuin tämä ihmisenä on eli 

                                                           
15

 Barth joutui muuttamaan teoksen lopun ensipainokseen kustannustoimittajansa pyynnöstä. Hän 
palautti alkuperäisen käsikirjoituksen lopuratkaisun vuonna 1967. (Barth 1994, 296–298.) 
16

 Eli kuijeilija, keppostelija, joka on yksi Jungilaisista tarinan arkkityypeistä.  
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päättymättömänä prosessina, ei valmiina patsaana. 

 

2.6 Metodi, teema ja teesi 

 

Edellisissä kappaleissa esittämieni näkökantojen valossa olen sijoittanut 

tutkimukseni strukturalistisen tai poststrukturalistisen tutkimusperinteen alle. En 

kuitenkaan missään nimessä pidä työtäni dekonstruktiivisena. Työni ei pyri 

dekoodaamaan kirjan binäärioppositioita, purkamaan niitä osiin ja lukemaan niitä 

vastakkaisiin suuntaan. En pyri löytämään teoksen heikkoa kohtaa ja murtamaan 

sitä kautta koko kirjan sisäistä logiikkaa. Barthin teokset sisältävät itsessään 

vaihtoehtoja erinäisille tulkinnoille, joista yksikään ei ole sulje sisäänsä kaikkia 

romaanin näkökohtia. Tutkimuskohteeni on periaatteessa tehnyt jo 

dekonstruktiivisen työn minun puolestani itse itseään lukien, rikkoen oikea–väärä-

logiikkaa ja 0–1-binäärioppositioita. 

 

Kirjailija ei siis mielestäni ole täysin kuollut, kuten Roland Barthes väittää17, vaan 

siirtynyt erilaisten tekstien uudelleen lukijaksi ja tulkitsijaksi, joka varioi vanhoja 

teemoja ja representoi hahmoja. Tässä on mielestäni selvä yhteys 

(post)strukturalistiseen tutkimukseen. Bahtin siirtyi kohti poststrukturalistista 

suuntaan teoksessaan Speech Genres & Other Late Essays (1986), mutta hän ei 

hyväksynyt tekijän kuolemaa, vaan jättää kirjailijalle edelleen mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan tekstiinsä. Artikkelissa ”Keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen 

suuntauksia” (2003) Eva Maria Korsisaari käsittelee strukturalismia ja 

jälkistrukturalismia. Hänen mukaansa strukturalismi pyrkii luomaan yleispäteviä 

sääntöjä, joiden mukaan kirjallisuus rakentuu, kun taas jälkistrukturalisti ei palauta 

teoksen merkitystä yhteen staattiseen merkitykseen (Korsisaari 2003, 297–301). 

Kummatkaan eivät sinänsä olleet kiinnostuneita itse merkityksestä, perinteisessä 

mielessä teemasta. Tässä tutkimuksessa pyrin toisaalta luomaan sääntöjä, jonka 

mukaan polyfoninen romaani muodostuu; toisaalta en palauta – tai pystykään 

palauttamaan – tekstiä staattiseen merkitykseen tai teemaan. Se ei mielestäni ole 
                                                           
17

 Tässä viittaan Barthesin kuuluisaan väittämään teoksesta La mort de l’auteur (suom. Tekijän 
kuolema, tekstin syntymä) vuodelta 1968. 
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polyfonisen romaanin luonne. Kyse on ennemminkin pelistä, leikistä tai tanssista, 

karnevaalin omaisesta luonteesta. Tämä tanssi on teoksen teema.  

 

Yhtä kaikki tämä tutkielma keskittyy muodon analyysiin: kuinka erilaisilla muoto- ja 

tyylivalinnoilla on luotu polyfoniaa. Tutkielmani perustavanlaatuisena teesinä 

esitän, että Barthin romaanien muoto on merkitys, metafora loputtoman 

eksistentialistisen etsinnän tematiikalle. Barthin teosten polyfonia ilmentää 

eksistentialistisen ajattelun loputonta kamppailua lähempää tarkastelua kestävän 

moraalisen koodiston luomiseksi. Teema siis on olemassa, mutta sitä ei voi 

tiivistää yksiselitteiseksi opetukseksi. Barhtin teokset yhtä aikaa sekä parodioivat 

eksistentialismia että esittävät sen ainoana mahdollisuutena. 

 

Lallukka on tutkinut aikaisemmin Barthin Uivaa oopperaa pro gradu -

tutkielmassaan Sisyfoksen harharetket kirjallisuuden(tutkimuksen) karnevaalissa – 

John Barthin Uiva ooppera camus’laisena parodiareseptiona. Tutkielmassa on 

paljon samoja piirteitä kuin omassani. Lallukka nostaa Camus'n filosofisen teoksen 

The Myth of Sysiphus The Floating Operan intertekstiksi ja luo näin yhteyden 

eksistentialismiin. Hän ei kuitenkaan kelpuuta Bahtinin teorioita tutkielman 

kantavaksi voimaksi vaan esittää ne yhtenä monista eri tulkintavaihtoehdoista. 

Hän käyttää enemmän karnevalismin käsitteistöä ja menippolaista satiiria 

työvälineinään, ei niinkään polyfoniaa ja dialogisuutta. Lallukka toteaa: 

Onko vielä kysyttävä, miksi Bahtin? Olenko syyllistynyt itse kritisoimani 

amatööritutkijan perisyntiin tarttumalla taannoiseen muoti-ilmiöön, ja joka saa 

puristin lähinnä irvistämään halveksuvasti, ja mennyt sieltä, missä aita on matalin? 

Kirjallisuuden tutkimuksen harjoittaminen Bahtinin lähtökohtien mukaisesti on aina 

vaarassa – ja tähän myönnän langenneeni, vaikka muuten vastaisinkin edellä 

esittämiini kysymyksiin kieltävästi – luisua määrittävien tyylipiirteiden 

metsästykseksi; jos ajautuu pelkästään keräämään esimerkiksi karnevalistisia 

motiiveja kuin poliisi johtolankoja, on ilmeisen selvää, että lopulta teoksesta kuin 

teoksesta on löydettävissä jotakin karnevalistista. (Lallukka 2001, 132.) 

 

Kuten tästä oman painonsa alle musertuvasta virkkeestä voi päätellä, Lallukka 
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hylkää moniäänisyyden liian populäärinä. Edempänä Bahtin-luvussaan Lallukka 

kuitenkin ansiokkaasti toteaa: ”Merkitys, jonka Camus antaa itsemurhalle, kohtaa 

Todd Andrewsin tarinassa nihilistisen naurun, joka juonen filosofisessa 

kekseliäisyydessä vapauttaa Camus‟n ideat sittenkin moraalisesta 

vakavuudestaan” (Lallukka 2001, 126). Tätä Camus‟n dogmaattisuuden 

naurullistamista pidän yhtenä omankin tutkimukseni johtoajatuksista. 

 

Tutkielmiemme selvänä erona on siis, etten minä pyri edes palauttamaan The 

Floating Operaa enkä The End of the Roadia yhteen enkä useampaankaan 

tulkintaan, vaan pyrin näyttämään, mikä mahdollistaa teoksista nämä erilaiset, 

rinnakkaiset ja yhä moneutuvat tulkinnat. Tämä tulkintojen moneus ei kuitenkaan 

ole vailla merkitystä, kuten edellä ja jatkossa perustelen. 
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3 EKSISTENSSIFILOSOFINEN TEORIAPOHJA 

 

Eksistentialismin ja polyfonian yhteys nousee tutkielmani mahdollisesti 

problemaattisimmaksi kohdaksi. Kuinka yhdistää Bahtinin elämänmyönteinen 

dialogisuus Barthin tummanpuhuvaan nihilistiseen materiaaliin? Voiko dialogisuus 

olla eksistentialistisen merkityksenmuodostuksen keskiössä, vaikka itse 

eksistenssiteoreetikot ovatkin taipuvaisempia liputtamaan solipsismin, 

yksilöllisyyden ja yksinpuhelun puolesta? Vai onko nihilismi Barthin ajattelun piirre 

laisinkaan – onko kyseessä ainoastaan tutkijoiden intentioharha? 

 

Barth ei missään vaiheessa salaa eksistentialistisen ajattelun vaikutusta 

teoksissaan. Hän esimerkiksi mainitsee Sartren suoraan The End of the Roadissa 

– tosin ainoastaan parodisoidakseen tätä – ja Camus'n The Myth of Sisyphuksen 

ja The Rebelin hän listaa vaikutteiden joukkoon yhteispainoksen esipuheessa 

(Barth 1988a, 8). Mielestäni eksistentialismin vaikutus teokseen on syvempi, eikä 

rajoitu pelkän tekstimateriaalin tasolle, vaan se on vaikuttanut teoksen koko 

muotoon ja ilmaisutapaan. Näitä vaikuttimia pyrin avaamaan seuraavissa 

kappaleissa. Tilaekonomisista syistä rajaan tarkasteluni vain niihin piirteisiin, joita 

pidän olennaisimpina. Koska Barth ei erityisesti nosta esille amerikkalaista 

eksistentialismia, pitäydyn tarkastelussani eurooppalaisessa eksistentialismissa.  

 

On ongelmallista puhua ”puhtaasta eksistentialismista”, siksi suuntaudun 

mieluummin siihen teorianmuodostukseen, jota Karl Jaspers kutsuu 

”eksistenssifilosofian kentäksi”. Näitä filosofeja yhdistää nimittäin tietty 

wittgensteinilainen perheyhtäläisyys – Torsti Lehtisen Eksistentialismia – 

Vapauden filosofiaa lainatakseni. Heitä yhdistää vahva sitoutuminen 

elämänkatsomukseen, ei niinkään elämänkatsomuksen sisältö. ”Eksistentialistisia 

kysymyksenasetteluja esiintyy lukuisien kirjailijoiden tuotannossa Vanhan 
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testamentin Saarnaajan kirjan kirjoittajista ja Sofokleesta Shakespeareen, 

Dostojevskiin, Rilkeen ja Kafkaan”, Lehtinen toteaa. (Lehtinen 2013a, 15, 28.) 

 

3.1. Eksistenssifilosofit – yhteistä ja erottavaa 

 

Eksistentialismin kenttä on hyvin rikkonainen, eikä siitä ole helppo muodostaa 

yhtenäistä kuvaa. Käsittelemistäni ”eksistentialisteista” ainoastaan Sartre on itse 

nimennyt itsensä eksistentialistiksi, kuten esimerkiksi esseeteoksen 

Eksistentialismikin on humanismia (1945) otsikko vihjaa, lopulta kuitenkin hyläten 

nimityksen. Muiden kohdalla nimitys on joko annettu postuumisti tai he eivät ole 

halunneet lopullisesti sitoutua suuntaukseen. Valitsemani eksistentialistit edustavat 

myös uskonnollisesti ja poliittisesti hyvin erilaisia näkemyksiä. Kun Nietzsche – 

mielestäni virheellisesti, osaksi siskonsa toimesta – Martin Heideggerin ohella 

esitetään usein toisen maailmansodan äärioikeistolaisena filosofina, liputti Sartre 

vahvasti sosialismin puolesta. Kierkegaard uskoi Jumalaan, kun taas Nietzsche 

hylkäsi Jumalan täydellisesti – ja objektiivisen tiedon sen mukana. (Lehtinen 

2013a, 20.) Camus oli agnostikko ja otti Jumalan takaisin tekstiensä sivurooliin ‒ 

kuitenkin kapinoiden tätä vastaan. Sartre sen sijaan oli vannoutunut ateisti, joka ei 

huolinut enää Jumalaa edes statistiksi. Bahtinin lempikirjailijan, Dostojevskin, 

ajattelussa puolestaan kilpailivat uskonnollisuus ja eksistentialistinen materialismi. 

 

Eksistentialismi ei ole itsessään eettinen ja moraalinen järjestelmä, kuten vaikka 

kristillinen etiikka, vaan pikemminkin työkalupakki, leka tai siivoussetti, jolla 

pyyhitään vanha eettinen ja moraalinen järjestelmä pois. Tämän jälkeen 

eksistentialisti on vapaa konstruoimaan itselleen uuden eettisen ja moraalisen 

järjestelmän uusista ja vanhoista palasista. Mikään ei estä häntä ottamasta 

kristillisen etiikan olennaisia osia kiviharkoiksi rakennelmaansa. Esimerkiksi 

Camus kyselee teoksessaan The Rebel, mihin ihminen vapautuu, kun hän 

vapautuu Jumalasta. Ainaisen purkamisen, siivoamisen ja rakentamisen ketju ei 

lakkaa, kun ateistinen etiikka on kasassa. Etiikkaa täytyy sopeuttaa ja korjata 

tilanteen mukaan. Ihminen joutuu täten ottamaan totaalisen ja alleen musertavan 
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vastuun omista valinnoistaan, kuten Barthin päähenkilö Todd Andrew ja Jacob 

Horneri ovat saaneet kokea. The End of the Roadissa tämä käy selvemmin esille 

Hornerin mythoterapian kautta, jossa hän pyrkii uudelleen rakentamaan itselleen 

naamion ja kokoamaan elämänsä tarinan (TEOTR, 321 ̶ 340). 

 

Vaikka mainittujen eksistentialistien ajattelun eroavaisuudet ovatkin silmiinpistäviä, 

heitä kaikkia yhdistää filosofisten ideoiden käsittely myös kaunokirjallisuuden 

keinoin. Kierkegaardin kenties tunnetuin kaunokirjallinen teos on Viettelijän 

päiväkirja, joka oli aikanaan osa kokoelmaa Enten – eller (1843). Nietzsche kirjoitti 

esseististen teostensa väliin usein runoja ja aforismeja, jotka mielenkiintoisesti 

havainnollistavat hänen ajatteluaan. Toisaalta Nietzschen tyyli jo itsessään on 

hyvin kiivaileva, kaunokirjallinen ja poleeminen. Sartre ja Camus ovat tulleet 

tunnetuiksi paremminkin kaunokirjailijoina kuin filosofeina. Dostojevskin teokset 

eivät ole perinteisessä mielessä ymmärrettynä filosofiaa, mutta ne käsittelevät 

filosofisia aiheita eksistentialismin kautta.  Näen polyfonian hänen psykologisen 

realisminsa skitsofreenisena ydinsanomana: kuinka ääni ei pohjimmiltaan voita 

toista; kuinka merkityksen etsintä on loputonta; kuinka eksistentialismi ja 

kristillisyys kilpailevat paikasta auringossa. 

 

Etsinnän loputtomuutta kuvastelevat mielestäni myös esimerkiksi Camus'n teos 

Putoaminen (1957, La chute 1956) tai Sartren teos Inho (1947, La Nausée 1938). 

Molempien teosten päähenkilöt havahtuvat eksistentialistisen 

merkityksenmuodostuksen moneuteen, joka luo heille ilon lisäksi suurta surua ja 

ahdistusta. Teosten protagonistit ja samalla kertojat eivät välttämättä ole 

luotettavia, mutta sillä ei ole periaatteessa merkitystä, koska keskiössä on 

päähenkilön pyrkimys merkityksellistää elämäänsä, ei tapahtumien totuudellinen 

kuvaus. Putoamisen kohdalla tämä epäluotettavuus on ilmeistä jo päähenkilön 

keinotekoisen nimen Jean Baptiste Clemencen sekä hänen puheidensa kautta: 

Minä itsekin... Eräällä läheisellä tuttavallani on tapana jakaa ihmiset kolmeen 

ryhmään: yksien mielestä on parempi, ettei heillä ole mitään salattavaa kuin että 

heidän on pakko valehdella; toiset mieluummin vaikka valehtelevat kuin ovat vailla 

salattavia asioita ja kolmannet vihdoin pitävät sekä valheista että salaisuuksista. 



 
 

40 
 

Saatte itse päättää mihin lokeroon minä parhaiten sovin. (Camus 2011, 130.) 

 

Valintojen moneutta ja merkityksenmuodostuksen prosessia on nähdäkseni 

haasteellista kuvata perinteisellä, puhtaasti teoreettisella filosofisella teoksella. 

Ovathan teoriat ovat jossain mielessä pysähtyneitä ja kahtalaisuutta vieroksuvia, 

kun taas eksistentialistiset ajatukset ovat eettiseen ja moraaliseen relativismiin 

päin kallellaan. Totuus on eksistentialistille kontekstisidonnainen. Sartren esseen 

Eksistentialismikin on humanismia kuuluisassa kohdassa mies tulee kysymään 

neuvoa Sartrelta, tulisiko hänen lähteä sotaan. Sartre neuvoo miestä ainoastaan 

luottamaan omaan valintaansa, sillä ihminen kysyessään toiselta kysymyksen 

tietää jo itse vastauksen. Muu kuin itseensä luottaminen on ihmisen radikaalin 

vapauden kieltämistä. Kaunokirjallinen teos, joka luo kokemuksen liikkeestä, voi 

osoittaa huomattavasti helpommin tietyn muutoksen henkilöhahmossa. Toisaalta 

tämä niin sanottu totuus, jota kohti eksistentialistinen traaginen sankari 

kamppailee, voi olla itsessään kahtalainen: rakkaus ja kuolema, puhtaus ja 

haureus. 

 

Eksistentialistit ovatkin taipuvaisia fenomenologian vaikutuksesta hylkäämään 

ontologiset ja epistemologiset totuudet ja ovat sen seurauksena siirtyneet 

tutkimaan ihmisen kokemuksen ja havainnoinnin prosessia. Heidegger ja Karl 

Jasper ovatkin kehittäneet eksistenssifilosofian, joka yhdistää nämä kaksi 

opinsuuntaa. Taajaan käytetty esimerkki fenomenologin jääräpäisyydestä on, ettei 

hän usko maapallon pyörivän, koska ei pysty havaitsemaan sitä aisteillaan. Tämä 

jääräpäisyys kuitenkin avaa uudelleen portin merkitysten moneudelle. Edmund 

Husserlin aloittama moderni fenomenologia onkin taipuvainen relativismiin, joka 

luo epistemologisen pohjan polyfonialla. (Lehtinen 2013a, 38–44.) 

 

Appignanes esittelee teoksessaan Mihin uskovat eksistentialistit Husserlin 

kehittämän Epoche-käsitteen, jonka tämä puolestaan oli lainannut antiikin 

skeptikoilta, jotka pidättäytyivät todellisuutta koskevista arvostelmista (kr. epekho 
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tarkoittaa ‟minä pysähdyn‟). Epochessa on tarkoitus meditatiivisen reduktion18 

avulla vapautua maailman ennalta-annettuudesta. Appignanesin mukaan Husserl 

kuitenkin tiesi, että reduktio saattaa johtaa egon nollapisteeseen, joka muistuttaa 

Jakob Hornerin tilaa. (Appignanes 2008, 65–69.) 

 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan modernin eksistentialismin esiinnousua. Kuten 

kaikki muutkin ismit ja suuntaukset, mielestäni myös eksistentialismi nostettiin ajan 

virrasta tiettynä hetkenä, vaikka se oli siellä jo ihmisyyden alussa. Muutama 

taitava kalastaja vain sattui sen huomaamaan kelluvan aluksensa kölin alla. 

Olivatpa alussa sitten Platonin dialogit, Descartesin ”Ajattelen, siis olen”, Markiisi 

de Saden sadistiset ajatukset tai Cervantesin polyfoninen ritariparodia, niin tänään 

eksistentialismin vuo haarautuu Kierkegaardista (Lehtinen 2013a, 109.) 

 

3.2 Polyfonian eksistentialismi 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen Kierkegaardia, Nietzscheä ja Dostojevskia 

joiden filosofian esitysmuodon tulkitsen polyfoniseksi. Kierkegaardin ajattelussa 

näen hyvin paljon samaa kuin Todd Andrewsin pohdinnoissa ja Nietzschen 

ajattelun puolestaan samaistan Jacob Hornerin kanssa. Dostojevski taas toi 

kaunokirjalliseen esitykseen protoeksistentialistiset hahmot. 

 

Tämän jälkeen siirryn käsittelemään Camus‟n ja Sartren ajattelua, jonka olen 

vastapainoksi nimennyt dogmaattiseksi: heidän filosofiastaan on täten tarkoitus 

tulla yksiselitteisiä uskonkappaleita parjaamansa kristinuskon etiikan tilalle. Heidän 

ajatteluaan Barthin teoksissa ilmentää The Floating Operan Harrison Mack ja The 

End of the Roadin Joe Morgan sekä Jacob Hornerin psykiatri. 

 

                                                           
18

 Meditaation ja pohdiskelun avualla oli tarkoitus pelkästään keskittyä itse havaitsemisen aktiin, ei 
havaittavaan, ja näin pelkistää asia tai esine sellaiseksi kuin se todellisuudessa on, ilman ennalta-
annattevuutta. Näin vältetään joutumasta havaittavan asian esimerkiksi ruusun kauneuden 
pauloihin. 
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3.2.1 Kierkegaard ja Nietzsche 

 

Tanskalainen Søren Aabye Kierkegaard syntyi 5.5.1813 varakkaan kauppiaan 

pojaksi. Isältä peritty varallisuus mahdollisti Kierkegaardin heittäytymisen vapaaksi 

kirjailijaksi ja filosofiksi 25-vuotiaana. Kierkegaard oli eläissään vain kerran 

kihloissa Regine Olsen -nimisen nuoren naisen kanssa, mutta myrskyisä 

parisuhde päättyi traagiseen eroon, jota Kierkegaard käsittelee lukuisissa 

teoksissaan. (Lehtinen 2013a, 87–100.) Eteenkin kaunokirjallinen Viettelijän 

päiväkirja käsittelee Kierkegaardin ainoaksi jäänyttä rakkaussuhdetta. Siinä 

esteetikon elämän valinnut Johannes viettelee nuoren Cordelian vain jättääkseen 

hänet myöhemmin. Vaikka teos onkin fiktiivinen, sillä on jonkinlaista totuuspohjaa. 

Teos kärjistää ja parodisoi Kierkegaardin ja Reginen suhdetta. Teoksella 

Kierkegaard myös ottaa syyn suhteen loppumisesta ja kihlauksen purkautumisesta 

omalle kontolleen. 

 

Myös muun kuin rakkauselämän puolella Kierkegaardin elämää ja ajattelua leimaa 

ristiriita ja etsintä esteettisen, eettisen ja uskonnollisen elämän välillä. Lehtistä 

lainatakseni: ”Lähes koko kirjailijan uransa ajan hän kirjoitti hartaita uskonnollisia 

teoksia ‟oikealla kädellä‟ ja eksistenssifilosofisia tutkielmia ‟vasemmalla kädellä‟.” 

(Lehtinen 2013a, 97.) Kierkegaardilla oli yhteensä 18 salanimeä, joiden suojista 

hän operoi. Kierkegaard kritisoi vahvasti hegeliläistä rationalismia ja uskoi, että 

Jumalaa ei voinut selittää rationaalisin keinoin – eteenkin pääteoksessaan 

Pätevässä epätieteellisessä jälkikirjoituksessa (Afsluttende uvidenskabelig 

Efterskrift, 1846) hän kritisoi kärkäästi Jumalan järkiperäistämistä. Teos on 

julkaistu Johannes Climacuksen salanimellä, joka Lehtisen mukaan viitannee 

Siinain luostarin Johannekseen. Siinain Johannes on tunnettu tikapuita pitkin 

taivaaseen -ajatuksestaan ja joita myös Kierkegaardia ihaillut Wittgenstein 

myöhemmin kipusi, kunnes huomasi ne vain tikapuiksi (Lehtinen 1992, 15). 

 

Kierkegaardin mukaan ihmisen suhde Jumalaan on yksityinen. Ihmisen on 

valittava esteettisen, eettisen ja uskonnollisen eksistenssin tason ja elämän väliltä. 

Esteettinen ihminen sortuu väistämättä epätoivoon, mutta ”epätoivo on hänen 
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ainoa toivonsa” (Lehtinen 2013a, 111). Lehtisen toisen Kierkegaardia käsittelevän 

teoksen, Søren Kierkegaard – Intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi  mukaan 

uskoakseen todella, päästäkseen kierkegaardilaisen ajattelun korkeimmalle 

eettiselle tasolle, ihmisen on tehtävä niin sanottu uskon hyppy, kuin Abraham, joka 

Raamatun tarinan mukaan oli valmis surmaamaan oman poikansa. Jumalan 

olemisesta tai olemattomuudesta ei ole varmoja todisteita. Totuus, ja sitä kautta 

myös Jumala, on ja tulee aina olemaan paradoksaalinen ja subjektiivinen. 

(Lehtinen b2013, 155–164.)  Tosin Camus pitää teoksessa The Myth of the 

Sisyphus tätä suhdetta ainoastaan näennäisenä, sillä Kierkegaard Jumalansa 

avulla kieltää ihmiselämän perimmäisen luonteen, absurdismin (Camus 2005, 25–

24). Kierkegaardia voidaan kuitenkin pitää modernin eksistentialismin kantaisänä, 

sillä hän toi yksilön filosofisen pohdinnan keskiöön. Hänellä on suora vaikutus 

Wittgensteinin lisäksi eksistentialisteihin aina Heideggerista Sartreen. Jopa 

Nietzsche oli tietoinen Kierkegaardista. (Lehtinen 2013a, 106, 116). 

 

Kierkegaardin suhde polyfoniaan ei ole yksiselitteinen. Hänen salanimensä 

antavat äänen Kierkegaardin omalla nimellä julkaistuihin teoksiin verrattuna 

erilaisille mielipiteille. Toisaalta myös teosten sisällä on laaja tyylien ja tekstuurien 

kirjo. Lehtinen toteaa Pätevän epätieteellisen jälkikirjoituksen alkusanoissa: 

Teoksen sielunmaisemat vaihtelevat suuresti. Jotkut kirjoitelmat tihkuvat ironiaa ja 

erotiikkaa, jotkut ovat seesteisen uskonnollisia, jotkut sukeltavat ahdistukseen ja 

syyllisyyden tunnon syövereihin. Lukijan on vaikea uskoa, että kaikki on saman 

miehen kirjoittamia. (Lehtinen 1992, 14.) 

 

Toisaalta tämä polveilevuus ja moniselitteisyys olivat jo aikanaan kritiikin kohteena. 

Kriitikko Peter Møller ihmetteli, kuinka Kierkegaard pystyy edes syömään, koska 

hän voisi aivan hyvin punnita syömisen hyviä ja huonoja puolia nälkäkuolemaan 

asti (Lehtinen 1992, 18). Kierkegaard ei ollut saarnamies, vaikka olikin teologi 

koulutukseltaan. Hän tahtoi vain esittää totuuden, niin kuin vain hän sen 

ymmärtää, sen kaikki puolet, joista lukija valitsee omansa. Kierkegaardin 

teoksessa Stadier paa Livets Vei (1845) teoksessa julkaistu muistelma ”In vino 

veritas” on ”ironinen vastine Platonin Pidoille”, kuten Lehtinen toteaa (Lehtinen 
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2013b, 106). Siinä viisi Kierkegaardin alter egoa vertailee käsityksiään naisista ja 

rakkaudesta. Nuori ihminen ei tahdo koskaan rakastua, koska rakkaus kuihtuu ja 

tuottaa näin vain tuskaa. Muotikauppias puolestaan pitää naisia muodin 

hallitsemina otuksina ja Viettelijän päiväkirjasta tuttu Johannes Viettelijä 

ainoastaan kiinnostavina viettelyn kohteina. (Lehtinen, 2013b, 106–117.) Lukija 

joutuu itse päättämään, kuka puhuja on tosissaan, kuka ei, ja ennen kaikkea, ketä 

hän uskoo. 

 

Todd Andrewsin naamioissa, joita analysoin seuraavassa luvussa, on jotain hyvin 

samanlaista kuin Kierkegaardin kirjallisissa alter egoissa ja heidän rooleissaan. 

Andrewsin voi tulkita kipuavan naamioidensa kautta kohti yhä korkeampaa 

eksistoinnin tasoa. Tosin tämä pyrkimys esittäytyy koomisena ja absurdina. 

Absurdius ei kuitenkaan ole missään nimessä Kierkegaardin ajattelun hengen 

vastainen, sillä olihan koko elämä jo Kierkegaardin mielestä absurdi ja 

paradoksaalinen. 

 

Saksalaisen eksistentialismin edelläkävijä, Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–

1900) oli Lehtisen mukaan tietoinen Kierkegaardin tuotannosta, mutta ei ole 

varmuutta siitä, miten syvällisesti hän oli siihen perehtynyt (Lehtinen 2013a, 64). 

Nietzsche valitsi Kierkegaardia huomattavasti jyrkemmän kannan uskontoa 

kohtaan: ”Jumala on kuollut! Jumala pysyy kuolleena! Ja me olemme hänet 

surmanneet!” (Nietzsche 2004, 105, 116.) Tosin Jumalan kuoleman tarkoittanee 

ennemminkin objektiivisen ”totuuden” kuolemaa kuin jumaluuden kuolemaa tai 

jumaluskon täydellistä loppua, kuten Gerhard Schmitt (2010) huomauttaa. 

 

Teoksessaan Moraalin alkuperä Nietzsche purkaa hyvän ja pahan sekä ylevän ja 

alhaisen binäärioppositioita saksankielen etymologian kautta. Hän johtaa sanat 

yleiseen luokka-asetelmaan, jossa ‟hyvä‟ on tarkoittanut ylemmän luokan 

suosimaa elämäntapaa. Nietzsche irvailee, että kulttuurin tarkoituksena on tehdä 

petoeläin-ihmisestä kiltti kotieläin. ”[M]itä onkaan nykyisin nihilismi, ellei se ole 

tätä?...Me olemme kyllästyneet koko ihmiseen…”, Nietzsche toteaa. Tällä kaikella 

hän pyrkii mielestäni todistamaan moraalin tyhjäksi tai ainakin keinotekoiseksi 
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rakennelmaksi. (Nietzsche 2012b, 15–45, 33, 35.) 

 

Nietzsche hyökkää vuonna 1886 julkaistussa teoksessa Hyvän ja pahan tuolla 

puolen uskon lisäksi myös tiedettä ja järkeilyä vastaan. Tästä esimerkkinä sitaatit: 

”Nyt häämöttää ehkä viidessä, kuudessa päässä, että fysiikkakin on vain 

maailman-selostamista ja sovittelua.”; ”‟Syytä‟ ja ‟vaikutusta‟ ei pidä virheellisesti 

esineellistää, niin kuin tekevät luonnon tutkijat”. (Nietzsche 2012b, 18, 24.) Hänen 

ainakin tuon aikaisena ihmisihanteenaan voi pitää moraalista tyhjiötä, 

eläimenkaltaista nihilismiä, jollen sanoisi. Hän haaveilee übermenchistä, yli-

ihmisestä, joka pystyy irtaantumaan toisten ihmisten ajatuksista ja käsityksistä 

vapaaksi toimijaksi. 

 

Itsemurhaan Nietzsche suhtautui kahtalaisesti. Eräässä aforismissaan hän toteaa: 

”Itsemurhan ajatus on väkevä lohdutuskeino: sen avulla pääsee monen pahan yön 

läpi.” (Nietzsche 2012b, 79.) Mietelmässä itsemurha on aina läsnä oleva 

vaihtoehto, jos elämä käy sietämättömäksi. Paradoksaalisesti itsemurhan ajatus 

pitää ihmistä elossa. Tapani Kilpeläinen esittää samansuuntaisia tulkintoja 

teoksessaan Itsemurhan filosofia (2012). 

 

Nietzschen tekstit on rakennettu dialogisiksi. Hän käyttää poleemista kieltä: niin 

suoria kuin retorisia kysymyksiä, huudahduksia, temmon vaihteluja, epätyypillistä 

välimerkkien käyttöä. Provosointia on aistittavissa monin paikoin: ”[T]e olette kyllin 

kärkkäät esittämään tämän vastaväitteen?” (Nietzsche 2012a, 26). Jopa aluksi 

esitetty Jumalan kuolema kyseenalaistuu tässä retoriikan ristitulituksessa: 

”‟Kuinka? Eikö tuo merkitse, kansantajuisesti sanottuna: Jumala on kumottu muttei 

paholaista –?‟ Päinvastoin! Päinvastoin, ystäväni! Ja hiisi vieköön, kuka teitä 

pakottaa puhumaan kansantajuisesti!” (Nietzsche 2012a, 40). Nietzsche käyttää 

myös erilaisia tyylilajeja teoksissaan. Hän esimerkiksi siirtyy yhtäkkiä esseistisestä 

muodosta aforistiseen, lyhyen toteavaan tyyliin (Nietzsche 2012a, 65–83), kun 

taas Iloinen tiede (1882) on kirjoitettu muuten sanakirjan muotoon, mutta alku ja 

loppu sisältävä runoutta, jonka tyyliä ja keinoja Nietzsche käytti laajemmaltikin 

(Nietzsche 2009, 14–27, 242–254). Tästä edellä esitetystä tyylien kirjosta voi 
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päätellä, että Nietzschen teoksia voi pitää ainakin monimerkityksellisinä jollei aivan 

polyfonisina. Myös Salin tukee tätä väitettä: ”Nietzschen tekstit kaikessa 

kaunokirjallisuudessaan, ironisuudessaan ja ristiriitaisuudessaan ovat lähempänä 

romaanitaidetta kuin filosofiaa.” (Salin 2008, 145.) Valikoivalla luennalla niistä 

löytää niin nykyään kuin aikanaan omalle aatteilleen kannatusta, jos niin mielii. 

Nietzschen tekstit mahdollistavat muun muassa niin kansallissosialistisen kuin 

monikulttuurisuutta tukevan luennan. 

 

”[E]nnen vanhaan näet uskottiin ‟sieluun‟ niin kuin uskottiin kielioppiin ja 

kieliopilliseen subjektiin”, (Nietzsche 2012a, 55) on kuin suoraan The End of the 

Roadista, kun nimettömäksi jäävä psykiatri määrää protagonisti Jacob Hornerin 

hakemaan töitä preskriptiivisen kieliopin opettajana väärässä uskossa kieliopin 

absoluuttisuudesta. ”Teach the rules. Teach the truth about grammar” (TEOTR, 

259), psykiatri toteaa, vaikkei mitään yksiselitteistä totuutta olekaan. Normatiivinen 

eli preskriptiivinen kielioppi pyrkii luomaan kielen säännöt, kun taas deskriptiivinen 

kielioppi pyrkii ainoastaan kuvaamaan kieltä. Jacob Hornerin kakofoninen sielu, 

nykyaikaisemmin mieli, kyseenalaistaa Nietzschen lailla arvot ja jopa itse 

kyseenalaistamisen (TEOTR, 382 ̶ 384). On kuitenkin lukijan päätettävissä, onko 

Jacob Horner Nietzschen ihailema yli-ihminen äärimmäisessä nihilismissään vai 

ihanteen paradoksaalisuuden aiheuttama karikatyyrimäinen kuva. 

 

Dostojevskin voi nähdä vaikuttaneen Nietzschen ajatteluun, kuten jatkossa 

tulemme huomaamaan (Salin 2008, 151). Nietzschen yli-ihmisen (vrt. Rikos ja 

rangaistus), rationalismin kritiikin, herran ja orjan dialektiikan sekä vallanvaihdon 

(vrt. Kellariloukko) voi nähdä kumpuavan Dostojevskilta. Näistä piirteistä herran ja 

orjan suhteeseen on kiinnitetty ehkä vähiten huomiota. Esimerkiksi 

kellariloukkolaisen ja hänen palvelijansa Apollon valtasuhteet vaihtuvat, kun 

kellariloukkolainen ei maksa Apollon palkkaa sovitun päivän aamuna: 

Kiillotin kenkäni itse vielä kerran; Apollo ei missään tapauksessa olisi puhdistanut 

niitä kahta kertaa samana päivänä, sillä hänen mielestään se ei kuulunut hyvään 

järjestykseen. Otin kenkäharjan eteisestä salaa, jotta hän ei olisi huomannut 

mitään ja alkanut halveksia minua. (Dostojevski 1996, 92.) 
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Otin hattuni ja, koettaen olla katsomatta Apolloa, joka aamusta alkean oli odottanut 

minun maksavan hänelle palkkansa, mutta joka tyhmyyksissään ei halunnut 

aloittaa sitä puhetta, – livahdin hänen ohitseen ulos. (Dostojevski 1996, 93.) 

 

Tämä vastaa hyvin karnevalistisen perinteen vallanvaihtoa, jossa valta siirtyy 

karnevaalin ajaksi herralta narrille, hallitsijalta kansalle. 

 

3.2.2 Dostojevski 

 

Fjodor Mihailoviz Dostojevskia (1821–1881) tituleerataan usein psykologisen 

romaanin kehittäjäksi. Bahtinilaisittain tulkittuna psykologinen romaani voisi 

tarkoittaa Dostojevskin kykyä antaa jokaiselle roolihahmolleen oma ääni, jota 

kirjailijan19 oma ääni ei peitä tai loppuun asti selitä.  Hahmot ovat vapautuneet 

omiksi yksilöikseen, kuten Sue Vice esittää teoksessaan Introducing Bakhtin (Vice 

1997, 192). 

 

Bahtin piti olennaisena menippolaisen satiirin tradition huomioimisen Dostojevskin 

tulkinnan kannalta (Vice 1997, 127–128). Etenkin Vanhan ruhtinaan rakkaudessa 

(1859) tai novellissa ”Krokotiili” (1864) samannimiseltä kokoelmalta on selviä 

ironisia ja satiirisia piirteitä. Näiden teosten satiiri ei ole yksisilmäistä, vaan 

”Krokotiilissä” lähes kaikki hahmot ovat satiirin kohteena ja lopulta jää lukijan 

omalle vastuulle päättää, mikä kumma tuo krokotiili oikein edes on.  

 

Eksistentialismin kannalta olennaisimpia Dostojevskin teoksia ovat Rikos ja 

rangaistus ja Karamazovin veljekset. Näissä teoksissa ”Dostojevski esittää samat 

kysymykset, jotka seuraavalla vuosisadalla toistuvat eksistentialistien filosofiassa 

ja kaunokirjallisissa teoksissa”, kuten Lehtinen asian ilmaisee (Lehtinen 2013, 19–

                                                           
19

 Bahtin ei erota koko ajan Dostojevski-tutkimuksessaan selvästi kirjailijan ja kertojan ääntä. Bahtin 

kuitenkin esittää, että tekijällä – hieman Barthesin Tekijän kuoleman tapaan – on vain pienet mahdollisuudet 

vaikuttaa omaan tekstiinsä, mutta mahdollisuudet kaikesta huolimatta. Poststrukturalistisesti ilmaistuna 

polyfonisuus on loppupeleissä aina tekstin, ei tekijän ominaisuus, ja täysin dialoginen tai sitä vastoin 

monologinen teksti lienee mahdottomuus. 
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20). Kaikissa mainituissa Dostojevskin teoksissa protagonistit ovat 

eksistentialistisen kriisin kanssa painiskelevia yksilöitä ja näin edustavat modernin 

eksistentialistin esimuotoja. Kellariloukkolainen yrittää etsiä lohtua ja järjestystä 

kirjoista ja omista pohdinnoistaan, pääsemättä silti tasapainoon itsensä ja 

maailman kanssa. Raskolnikov murhaa koronkiskurin ja pohtii tekonsa oikeutusta, 

mutta ei pysty tulemaan seesteiseen lopputulokseen. Hänen vastapoolinaan 

näyttäytyvät kristillisiä arvoja kannattava rakastettu ja hyveellinen prostituoitu 

Sonja – itsessään ristiriitainen hahmo – ja murhaa tutkiva Porfiri. Ivan Karamazov 

kieltää Jumalan ja aloittaa Camus‟n sanoin kapinoinnin aikakauden olemalla 

eksistentialistin ensimmäinen kirjallinen muotokuva (Camus 2000, 24). Näissä 

Dostojevskin teoksissa käsitellään myös elämän paradoksaalisuutta ja ihmisen 

vieraantumista ‒ teemoja, jotka ovat keskeisiä myös The End of the Roadissa ja 

The Floating Operassa. 

 

Kellariloukko on oman tutkimukseni kannalta ehkä mielenkiintoisin nimetyistä 

Dostojevskin teoksista, sillä sen dialogisuus ilmenee yhden henkilöhahmon 

tajunnassa, tämän sisäisessä puheeessa, ei kaksoisolentojen ja vastapoolien 

välillä. Teos on päiväkirjamainen tunnustus, jossa päähenkilö kuitenkin 

yksinpuhelun eli soliloquian sijaan suuntaa sanansa jollekin toiselle, kenties 

lukijalle.  Tällaista muotoa kutsutaan diatripiksi. Kellariloukkolaisen puhetta voi 

kutsua myös bahtinilaisittain skaz-kerronnaksi20. Protagonistin käytös on 

ristiriitaista ja ajoittain jopa toisista kirjoista lainattua. Kun kellariloukkolainen lähtee 

ajamaan takaa kadottamaansa juhlaseuruetta, hän suunnittelee toimintamallia, 

joka on omaksuttu Mihail Lermontovin novelleista, kuten protagonisti itsekin 

myöntää. Takaa-ajo päättyy ilotaloon, jossa päähenkilö yrittää ensin sankarillisesti 

pelastaa Liisa-nimisen prostituoidun, mutta peruu täysin puheensa, kun Liisa 

saapuu häntä tapaamaan. Kellariloukkolainen kertoo puhuneensa Liisalle yleviä 

asioita kiusatakseen häntä omien pettymystensä takia. Hän on muuttunut 

                                                           
20

 Tieteen termipankin (2014) mukaan skaz-kerronta on formalistien käyttämä nimitys romaanissa esitetystä 

spontaanista puheesta, joka on kirjailijasta etäännytetty ja pyrkii käyttämään hyväksi muun muassa murretta, 

slangia ja uudissanoja. Bahtinilaisessa mielessä skaz-kerronta on epiikan sitouttamista suulliseen 

perinteeseen, ei niinkään perinteisiin kirjallisiin keinoihin. Kellariloukossa tulkitsen skaz-kerronnan 

tarkoittavan esimerkiksi kertojan ajoittaista epäröintiä, joka ilmenee muun muassa kohosteisena ja erikoisena 

välimerkkien käyttönä: ”Minulla esimerkiksi on eräs ystävä… Oh, hyvä herrasväki, hänhän on myös teidän 

ystävänne; kenempä ystävä hän ei olisikaan!” (Dostojevski 1996, 32.)  
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sankarista antisankariksi. 

 

Tulkintani mukaan kellariloukkolainen ei pysty hyväksymään sitä, että ihmisen 

toimintaan vaikuttavat samanaikaisesti monet ristiriitaiset motiivit. 

Kellariloukkolainen haluaisi tavoittaa puhtaan epäitsekkään tai vastavuoroisesti 

täysin itsekkään toiminnan, jollainen osoittautuu ainakin modernissa 

yhteiskunnassa mahdottomaksi. Hän siis tavallaan kertoo Liisalle kummallakin 

kerralla totuuden: sen, että hän sekä haluaa, ja että ei halua pelastaa tätä. Häntä 

voi huoletta verrata Jacob Horneriin ja Todd Andrewsiin  ̶  sillä erotuksella, ettei 

Horner tunnu olevan huolestunut tai ahdistunut omasta ristiriitaisesta tilastaan, 

ennen kuin se johtaa hänelle itselleen sietämättömään tilanteeseen. 

 

On epätodennäköistä, että Dostojevski olisi tutustunut Kierkegaardin tuotantoon, 

vaikka Lehtinen esittääkin asiasta omia humoristisia salaliittoteorioitaan. 

Dostojevski oli Nietzschen aikalainen ja eristyksissä venäläisessä 

kulttuurikehdossa (Lehtinen 2013, 64–65). Dostojevskin eksistentialismi oli 

todennäköisesti sisäsyntyistä. Polyfonis-eksistentialistisen maailmankäsityksen 

muodostumiseen vaikuttivat etenkin Dostojevskin nuoruuden kokemukset Siperian 

vankileirillä, johon hänet oli tuomittu hatarin perustein ja jossa sadistiset vartijat 

edustivat ajoittain heikommin ihmisyyttä ja hyvyyttä kuin vankina olevat murhaajat 

ja raiskaajat. 

 

3.3 Dogmaattinen eksistentialismi: Camus ja Sartre 

 

Albert Camus (1913–1960) ja Jean Paul Charles Aymard Sartre (1905–1980) ovat 

modernin mannermaisen eksistentialismin tunnetuimpia edustajia. He olivat 

ppitkään myös ystäviä, mutta Sartren vahva sitoutuminen sosialismiin ja Camus‟n 

pettymys aatteeseen loi pysyvän erimielisyyden heidän välilleen (Camus 2000, 7–

10). Toisin kuin Sartre, joka loi filosofialleen epistemologista pohjaa muun muassa 

teoksessaan Dialektisen järjen kritiikki (1960), Camus ei harrastanut niin sanottua 

kovaa filosofiaa, vaan pitäytyi elämän merkityksen – tai pikemminkin 
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merkityksettömyyden – pohdinnassa.  Absurditeetti ja absurdit sankarit, kuten Don 

Quijote, Don Juan, Hamlet, Kafkan Linnan (1926) K tai Homeroksen Odysseian 

Sisyfus, ovat Camus‟lle olennaisia, sillä ne ilmentävät absurdia sankaruutta, 

kestokykyä mielettömyyden edessä (Camus 2005, 3, 67–75, 105–134). 

 

Kuten sanottua, Camus että Sartre tunnetaan paitsi filosofeina myös kirjailijoina. 

Vaikka Sartre kirjoitti useita näytelmiä, hänen tunnetuin kaunokirjallinen teoksensa 

on romaani Inho, jossa Antoine Roquentin -niminen historioitsija yrittää kirjoittaa 

biografistista tutkimusta eräästä 1700-luvun poliitikosta, herra Rollebon‟sta. 

Lähteet ovat kuitenkin ristiriitaisia ja päähenkilö vajoaa yhä syvemmälle 

eksistentialistiseen ahdistukseen. Hän havahtuu aika ajoin inhon tai kuvotuksen 

tunteeseen. Tämän inhon tunne tuo esiin maailman selittämättömyyteen ja 

kausaliteettien katkeamiseen havahtuminen. Kausaliteettihän on perinteiselle 

historiankirjoitukselle välttämätöntä, jokin asia johtaa toiseen. Lopuksi Roquentin 

päättää jättää tutkimuksensa ja kirjoittaa tutkielman sijaan mahdollisesti 

kaunokirjallisen teoksen aiheesta. Hän on siis pettynyt tieteeseen ja historiaan, 

mutta löytää tilalle jotain muuta, kenties vähemmän inhoa herättävää. (Sartre 

1968, 272.) 

 

Camus‟n merkittävimpiä kaunokirjallisia teoksia ovat Sivullinen (L’entranger, 

1942), Rutto (La peste, 1947) ja Putoaminen. Erityisen ilmaiseva ajatellen elämän 

absurditeetin kokemusta on Sivullisen kohtaus, jossa kerrotaan kuinka romaanin 

päähenkilö, herra Mersault, nauttii suuresti kellumisesta. Tulkitsen tämän 

tilannemotiivin ilmentävän päähenkilön suhteellista ja ”kelluvaa” moraalia. 

Kuitenkin Mersault ottaa elämän ja maailman absurditeetista huolimatta vastuun 

teoistaan, muun muassa erään arabin tappamisesta. Herra Mersault vetoaa yhä 

uudelleen asioiden yhdentekevyyteen eikä suostu katumaan. Arabimiehen tappo 

vertautuu myös Ranskan suhteeseen Algeriaan toisessa maailmansodassa – aihe, 

jota Rutto suurten ideologioiden pakkosyötön lisäksi käsittelee. (Lehtinen 2013, 

250–255.)  

 

Vaiheittaista uskon murenemista hyvyyteen kuvastaa myös Putoaminen, jossa 
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Jean Baptist Clemence (”Huutava Johannes Kastaja”), entinen menestyvä 

pariisilainen asianajaja, on ajautunut Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueen 

kuppilaan ja asumaan läheiseen kellariloukkoon. Siellä hän kertoo traagisen 

tarinansa nimettömäksi jäävälle kuuntelijalle, joka lopussa paljastuu itsekin 

pariisilaiseksi lakimieheksi (Camus 2011, 160). Viittaussuhde Dostojevskin 

Kellariloukkoon on aivan ilmeinen. Myös Clemence haluaa tarinansa alussa tehdä 

hyvää, mutta kyynistyy ja alkaa rypeä loassa, mikä ei kuitenkaan tuo hänelle 

lohtua saati helpotusta. Lopulta päähenkilö tunnustaa oman syyllisyytensä. 

”Ammattini on kaksinainen, siinä kaikki, kaksinainen kuten ihminen. Johan minä 

sanoin, olen katumuksentekijä-tuomari”, ja jatkaa toteamalla myöhemmin: ”Oli 

alistuttava ja tunnustettava syyllisyytensä. Oli asetuttava elämän piinakoppiin.” 

(Camus 2011, 13, 119.) Tämä lainaus Putoamisesta vertautuu The Rebelissä 

esitettäviin näkökohtiin. ”Jokainen ihminen todistaa kaikkien muiden syyllisyyttä, 

se on minun uskoni – ja toivoni”, Clemence päättelee (Camus 2011, 120). 

Päähenkilö jää kellumaan relativismin vaiheille. 

 

Camus‟n merkittävimmät filosofiset teokset ovat esseekokoelmat The Myth of 

Sisyphus ja The Rebel. The Myth of Sisyphus alkaa sanoilla: ”There is but one 

truly serious philosophical problem and that is suicide” (Camus 2011, 1). Ihmisen 

täytyy siis Camus‟n mukaan pystyä vastamaan kysymykseen, miksei hän tee 

itsemurhaa, ennen kuin hän voi jatkaa mielekästä elämää. Camus jatkaa: 

How to answer it? On all essential problems – – there are probably but two methods 

of thought: the method of La Pallise and the method of Don Quixote. Solely the 

balance between evidence and lyricism. (Camus 2011, 3.) 

 

Camus‟n päätelmä on, että ihmisen tulee ymmärtää ja sietää elämänsä 

absurdismi. Hän ottaa viimeiseksi esimerkikseen Sisyfoksen, joka vierittää kiveään 

Manalassa yhä uudelleen ylös vuorta. Camus vertaa Sisyfosta Dostojevskin 

Riivajien (1872) Kriloviin, joka on voittanut absurdisminsa. Hän piirtää kuvan 

Sisyfoksesta, joka laskeutuessaan vuorelta hengähtää hetken ja hymyilee 

itsekseen kaiken mielettömyydelle ja toivottomuudelle. Hän on tullut sinuiksi 

absurdismin kanssa ja hylännyt toivon. (Camus 2011, 115–119.) Camus kirjoittaa: 
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Any thought that abandons unity glorifies diversity. And diversity is the word of art. 

The only thought to liberate the mind is that which leaves it alone, certain of its 

limits and of its impending end. No doctrine tempts it. It awaits the ripening of the 

work and of the life. Detached from it, the work will once more give a barely 

muffled voice to a soul for ever freed from hope. Or it will give voice to nothing if 

the creator, tired of its activity, intends to turn away. It is equivalent. (Camus 2011, 

113.) 

 

Valittuaan elämän itsemurhan sijaan ja absurdismin toivon asemesta ihminen on 

valmis aloittamaan kapinan. The Rebel käsittelee tätä aihetta. Kapina tarkoittaa 

ihmisen irtautumista Jumalasta. Kapinallinen sankari, kuten Ivan Karamazov, 

hylkää taivaan mahdollisuuden ja kieltää Jumalan, vaikka tämä olisikin olemassa 

(Camus 2000, 50). Lähestymistapa on agnostinen jollei peräti ateistinen. 

 

The Rebelissä Camus pyrkii löytämään ratkaisun kysymykseen sitä, mihin ihminen 

vapautuu, kun hän vapautuu. Onko nihilismille vaihtoehtoa? Camus palaa 

täydellisestä absurdismistaan korostamaan inhimillisyyttä ja kritisoi samalla myös 

neuvostososialismia ja marxilaista ideologiaa sekä muita totalitäärisinä pitämiään 

ajatusrakennelmia.  Myös kova, absoluuttinen filosofia saa osansa kritiikistä. The 

Rebel johtikin Camus‟n ja Sartren lopulliseen välirikkoon, kuten johdannon The 

Rebeliin kirjoittanut Oliver Todd ja Lehtinen toteavat (Lehtinen 2013, 262–266; 

Todd 2011, 4–10). 

 

The Floating Operan ja The End of the Roadin kysymyksenasettelut viittaavat 

selvästikin dialogiin Camus‟n kanssa. Todd Andrew yrittää luoda rationaalista 

selitystä isänsä itsemurhalle, kun taas Jacob Horner elää täydellisessä absurdissa 

nihilismissä. Andrew tosin lähestyy kysymystä filosofisesti, Horner ei. Näitä 

hahmoja ei tule kuitenkaan ottaa Barthin realistisesta tyylistä huolimatta 

todellisuushakuisina, vaan pitemminkin äärimmäisinä karikatyyreinä, 

ajatuskokeina siitä, voiko eksistentialismia soveltaa täydessä mitassaan 

käytäntöön nykyaikana: onko modernissa maailmassa mahdollista elää ja kuolla 

fundamentalistisena eksistentialistina? 
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Kilpeläinen on kritisoinut teoksessaan Itsemurhan filosofia Camus‟n ajatuksia 

itsemurhasta liian yksiselitteisiksi: niistä puuttuu järkiperusteita, ne ovat kovin 

teoreettisia, eivätkä ne anna vastauksia itsemurhaa harkitsevalle. Kilpeläisen 

lainaaman Ines Testonin mukaan Camus muuttaa kapinan kyynisyydeksi. 

Kilpeläinen ottanut vastapainoksi esiin Camus‟n aikalaisia, joiden ajatukset ovat 

ambivalentimpia. Hän nostaa esiin Alberto Caracon (1919–1971), jonka tuotantoa 

leimasi toivottomuus ja misantropia ja aforisti ja esseisti E. M. Cioran (1911–1995). 

Caraco ei halunnut itsemurhalla pahoittaa vanhempiensa mieltä ja näin ollen hän 

odotti vanhempiensa kuolemaansa asti, ennen kuin laittoi suunnitelmansa 

käytäntöön. Ciora opiskeli filosofiaa, mutta hylkäsi sen, koska hänen mielestään 

filosofiassa ei suvaittu näyttää inhimillistä heikkoutta. Cioran mukaan vain 

optimistit tekevät itsemurhan; muilla ei ole mitään syytä elää, joten ei ole mitään 

syytä kuollakaan. Kilpeläinen vertaa tätä ajatusta The Floating Operan Todd 

Andrewsin ajatusmaailmaan. Lisäksi Ciora itse ajatteli paradoksaalisesti 

nietzscheläisittäin jaksaneensa jatkaa elämistä itsemurhan ajatuksen avulla. ”On 

turha tappaa itseään, sillä itsensä tappaa aina liian myöhään”, Kilpeläinen siteeraa 

Cioraa.  (Kilpeläinen 2012, 103–107.) Itse tulkitsen optimistin olevan Cioran 

tapauksessa ideologin synonyymi: jos ideologi on pettynyt ideologiaansa tai 

pettänyt ideologiansa, hän saattaa tehdä itsemurhan. Puritanistisellä nihilistillä ei 

ole mitään ideologiaa, johon hän voisi pettyä. Siispä itsemurha on turha, koska se 

ei vapauta mistään. 

 

Vaikka Camus‟n ja Sartren teokset ovat kohdeteosteni eräitä olennaisimmista 

interteksteistä, voi heidän ajattelunsa vaikutuksen nähdä selvimmin Joe 

Morganissa ja värillisessä psykiatrissa. Heidän fundamentalistinen, yksiselitteinen, 

joustamaton ajattelunsa on sukua Sartren ja Camus‟n dogmaattiselle ajattelulle. 

Vaikka kumpikin pyrki ihmisen radikaaliin vapauttamiseen, loivat he samalla 

sääntöjä, joiden mukaan tulisi elää. Näitä sääntöjä psykiatrin Hornerille antamat 

neuvot parodisoivat: valitse vaihtoehdoista vasemmanpuolimmaisin, aiempi ja 

aakkosissa ennemmin tuleva (TEOTR, 333–334). Psykiatri ja Joe Morgan ovat 

hyvin varmoja oman toimintansa rationaalisesta oikeutuksesta. Myös Harrison 

Mackin ajattelussa, jossa vaimon syrjähypyllä mitataan rakkauden kestävyyttä ja 
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totuudellisuutta, voi nähdä jotain camus‟laista, mutta ei läheskään niin selvästi. 

 

 

 

3.4 Bahtinin eksistentialismi? 

 

Lopuksi vielä pyrin kuromaan umpeen luvun alussa esille tuomaani rotkoa Bahtinin 

ja eksistentialismin välillä. Mihail Bahtin on hyvin kiistelty ja vaikeasti lokeroitava 

filosofi, jonka kirjallisuusteoriat ovat saaneet mitä moninaisimpia tulkintoja. 

Bahtinia on pidetty fenomenologina, strukturalistina tai jopa eräänlaisena 

esipostsrukturalistina ja hänen suhteellaan marxilaisuuteen ja 

ortodoksikristillisyyteen on spekuloinut muun muassa Erkki Peuranen Dostojevskin 

poetiikan ongelmia esipuheessa (Peuranen 1991, 5–18). Julian Kristeva 

kategorisoi Bahtinin strukturalistiksi. Kun formalistit olivat kiinnostuneita muun 

muassa suorasta ja epäsuorasta esityksestä, Bahtin oli kiinnostuneempi tekstin 

semiotiikasta: dialogi saattoi hänelle olla monologinen ja monologi dialoginen – 

kuten Kellariloukossa (Kristeva 1986, 38). Michael Bernard-Donals asettaa 

Bahtinin varovaisesti fenomenologian ja marxismin välimaastoon teoksessaan 

Mikhail Bakhtin: Between Phenomelogy and Marxism vuodelta 1994. Kuten 

aiemmin jo todettiin, Bahtinin tuotannon arvioinnissa kiistakapuloiksi ovat joutuneet 

Volosinovin teokset Freudianism: A Marxist Critique ja Kielen dialogisuus: 

marxismi ja kielifilosofia sekä Medvedevin teos Formaali metodi 

kirjallisuustieteessä. Kriittinen johdatus sosiologiseen poetiikkaan. On epäselvää, 

osallistuiko Bahtin teosten kirjoittamiseen vai onko kyse niin sanotuista 

ikkunaverhoista, tavasta peittää Bahtinin todelliset filosofiset tarkoitusperät 

hyväksyttävältä näyttävään kaapuun. Bahtin eli neuvostosensuurin aikakautta, 

eikä hänellä – monen muun neuvostointellektuellin tavoin – ollut mahdollisuutta 

ilmaista mielipiteitään vapaasti, joten hänen täytyi kirjoittaa hyväksyttävää 

filosofista materiaalia voidakseen tehdä myös omaa tutkimustaan. Vaikka Bahtin 

olisikin osallistunut teosten kirjoittamiseen, eräiden teorioiden mukaan marxilainen 

kerros on vain pintaa, joka ei kerro itse Bahtinin filosofiasta mitään. Eivätkä he 
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näin ollen usko Bahtinin osallistuneen ollenkaan teosten kirjoittamiseen. 

Esimerkiksi Tzetan Todorov edustaa tätä koulukuntaa. (Vice 1997, 7–9.) Todorov 

esittää teoksensa alaviiteessä Mikhail Bakhtin – The Dialogical Principle (1981) 

seuraavaa:  

Bakhtin is not Marxist, but rather existentialist, on some of its forms; in this regard 

one might also call attention to the respectful references to Heidegger in the last 

writings of Bakhtin. It must be admitted that his existentialism isn‟t incompatible 

with a certain type of Marxism; nowhere else has an existential philosophy been 

seen to produce works of “translinguistics.” (Todorov 1981, 126.) 

 

Yelena Mazour-Matusevich näkee esseessään ”Nietzsche's Influence on Bakhtin's 

Aesthetics of Grotesque Realism” (2009) selvän yhteyden Nietzschen tuotannon ja 

Bakthinin teoksessa François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin nauru esitellyn 

groteskin realismin välillä. Yhtäläisyydet voivat kuitenkin johtua paljolti 

Dostojevskista, joka innoitti sekä Nietzscheä että Bahtinia. Heideggerin ja Bahtinin 

välistä yhteyttä on pohtinut David Patterson teoksensa Literature and Spirit: 

essaeys on Bakhtin and his comtemporaries viidennessä luvussa ”Bakhtin and 

Heidegger – Word and Being” vuodelta 198821. Tämän luvun alussa esitettyyn 

ongelmaan dialogisuuden ja solipsismin yhdistämisestä on tuonut helpotusta Will 

Samson, jonka artikkelissa ”Bakhtin, Heidegger ja Sartre: Missed Connetions” 

naitetaan heideggerilainen solipsismi ja bahtinilainen dialogisuus. Samson näkee 

heideggeriläisen Da-seinin, maailmassa olon, avautumiseksi maailmalle ja täten 

altistumiseksi muiden kommunikaatiolle. Hän pitää erikoisena, että Heidegger 

käyttää eksistentialistista solipsismiä synonyymina Da-seinille teoksessaan 

Oleminen ja aika (1927), sillä kyllähän maailmassa olo on myös kanssakäymistä 

muiden kanssa. (Samson, 9.) 

 

Myös Sartre pyrki uransa loppupuolella yhdistämään muiden kanssa 

kanssakäymisen ja eksistentialismin ‒ esimerkiksi Dialektisessa järjen kritiikissä. 

Samson arvelee, että Sartren teos Being and Nothingness toisi vastauksen 

bahtinilaiseen yhdessä olon ongelmaan. Samson mukaan Sartren näkemys 
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 Artikkelin aiempi versio on julkaistu lehdessä Journal of Contemporary Literature and Aesthetics 
8 vuonna 1985. 
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maailmasta on karrikoidusti cartesiolainen: res extensa (”itse”) ja res cogitas 

(”itseä varten”). Tämä ei ole kuitenkaan Samsonin mukaan dualismia, koska res 

cogitas ei ole mitään, ainoastaan tyhjyyttä, joten se on Sartren näkökulmasta 

vapaa verrattuna oleviin asioihin. Ihminen on tabula rasa, vapaa päättämään miksi 

hän tulee. Täten kummankin, niin Sartren kuin Bahtinin mielestä ihminen on vapaa 

täydentämään oman kuvansa. Ihmisen itseys on kuitenkin olemassa ainoastaan 

suhteessa muihin, peilaten itseään toisten käsityksiin. Sartre näkee tässä 

välttämättömyyden lisäksi myös traagisen vapauden rajoittumisen: toiset ihmiset 

ovat helvetti. Lopullisesti Samson ei siis saa kurottua umpeen umpeen Bahtinin ja 

eksitentialismin välistä eroa, vaan eksistentialismi jää yhä vihamieliseksi 

kommunikaatiolle, kun taas Bahtin pitää sitä lähes elämän edellytyksenä. 

(Samson, 17–20.) 

 

Myös Ann Jefferson pohtii esseessään “Bodymatters: Self and Other in Bakhtin, 

Sartre and Barthes” (1989) Bahtinin, Sartre ja Barthesin välistä suhdetta. Jefferson 

kiinnittää huomiota siihen, miten Bahtin käsittelee protagonistin ja kirjailijan välistä 

suhdetta tekstissä. Hän näkee tuon suhteen (author/other) analogisena minän 

suhteelle Toiseen. Suhde saattaa Jeffersonin mukaan alkaa rakoilemaan, ja tällöin 

sankari nousee kapinoimaan isäntäänsä vastaan. Sankarin olemassaolo kuitenkin 

lienee mahdotonta ilman tekijää. Samansuuntaisesti Sartre mieltää itseyden 

mahdolliseksi ainoastaan suhteessa muihin, ja lähenee eksistentialismissaan näin 

dialogisuuden ideaa ‒ olkoonkin, että Sartrella suhde Toiseen on pikemmin 

toiseutta vastustava kuin avosylin vastaanottava22. (Jefferson 1898, 152–175.) 

 

Esseessään "Bakhtin, Schopenhauer, Kundera" Terry Eagleton (1989, 178‒188) 

soveltaa Bahtinin karnevalismin käsitettä Nietzschen ja Schopenhauerin ajattelun 

tarkasteluun; molemmat filosofit viljelevät Eagletonin mukaan ”filosofista huumoria” 

ja alatyylin kuvastoa. ”If humour and hopelessness lie so close together, it is 

because human existence for Schopenhauer is less grand tragedy than squalid 

farce”, Eagleton toteaa. Myös Eagletonin analyysi Kunderan teosten Olemisen 

sietämätön keveys ja Naurun ja unohduksen kirja karnevalistisuudesta on 
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 Barthes vie samaisen ajatuksen vielä pidemmälle ja näkee toiseuden kohtaamisessa kokonaisen 
bahtinilaisen karnevaalin ketjun. 
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mielenkiintoinen. Eagleton näkee, että Kundera tekee ihmisen toiminnan – 

esimerkiksi seksissä – toiston kautta naurunalaiseksi. Etenkin kuvaus Kunderan 

naurusta toisteisen seksin äärellä tuo mieleen The Floating Operan nuoruuden 

seksikokemuksen (TFO, 124–125), jossa Todd Andrews räjähtää nauramaan 

nähtyään itsensä peilistä kesken aktin. Eagleton kirjoittaa: 

Kundera recognises the profound comedy of repetition, which is one reason why 

sex is usually the funniest part of his novels; his laughter is that release of libidinal 

energy which comes from momentarily dacathecting the utterly self-identical love 

object, the magnificent non-pareil, in the moment of wry recognition that we all 

share a common biology. The traditional name of this emancipatory moment is, of 

course, the carnivalesque, that aggressive onslaught on the fetishism of different 

which ruthlessly, liberatingly reduces back all such metaphysical singularities to the 

solidarity of the flesh. (Eagleton 1989, 184.)  

 

Lopulta en itse kuitenkaan pidä olennaisena kysymystä siitä, onko Bahtin 

eksistentialisti vai ei. Ei ole olennaista, mikä pohjimmiltaan on teoreetikon 

ideologinen perusta, vaan mitä hänen teorioillaan voi tehdä. Periaatteessa 

ajattelen siis samoin kuin kirjailijasta: teoreetikko on kuollut, vain hänen teoriansa 

elää. Uskon, että bahtinilaisella polyfonialla pystyy tutkimaan hyvin monenlaisia 

asioita, eikä eksistentialistinen maailmankuva ole ainoa. Mutta väitän, että 

polyfonia pystyy tuomaan muodollaan ihmisen eksistentialistiset kysymykset 

näkyvämmiksi, vaikkakaan ei välttämättä itse vastaa niihin, vaan heittää pallon 

lukijalle. Polyfoninen kirjahan on pohjimmiltaan kysymys, ei vastaus. Tätä 

käsittelen seuraavassa luvussa. 
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4 POLYFONIAN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa käsittelen kohdeteosteni polyfoniaa. Kuten tunnettua, Bahtinhan piti 

Dostojevskiä polyfonisen romaanin kehittäjänä ja katsoi moniäänisen kerronnan 

toteutuneen täydellisimmin juuri hänen teoksissaan. Julian Wolfreys toteaa 

teoksessaan Modern European Critisism and Theory: A Critical Guide (2006) 

seuraavaa: 

Bakhtin's implication is that the traditional genealogy of the novel culminating in the 

social realism of Stendhal, Austen, Trollope, Balzac, Thackeray and James is 

actually a diversion from the more anarchic and fertile line running through 

Rabelais, Cervantes, the picaresque novelists, Goethe, Hugo, Dickens, Sterne and 

perhaps, in the twentieth century, writers like Joyce, John Barth and Thomas 

Pynchon (Wolfreys 2006, 171). 

 

Tähän minä tarraudun. Onhan realismin valtakausi lopulta vain lyhyt sivujuonne 

kirjallisuuden historiassa, jota ovat hallinneet anarkistiset, irroittelevat ja 

fantasioivat kirjailijat Rabelais‟sta ja Cervantesista Joyceen, Barthiin ja Pynchoniin 

toteavat Jyrki Korpua ja Ilmari Leppihalme Avaimen pääkirjoituksessa (Korpua & 

Leppihalme 2012, 2–4). Kirjallisuusteoria on todella hengissä ainoastaan niin 

kauan, kuin se on sovellettavissa yhä uusiin teoksiin. Mutta teoria ei voi myöskään 

olla sovellettavissa kaikkiin teoksiin. Hyvällä teorialla täytyy olla jotkin rajat. Ovatko 

Barthin teokset todella polyfonisia? Ja millaisin keinoin tätä polyfoniaa Barthin 

teoksissa tuotetaan? 

 

4.1 Dialoginen asetelma kohdeteosten välillä 

 

Vaikka The Floating Opera ja The End of the Road ovat tyyliltään näennäisesti 

realistisia, Bahtinin sanoin syöverinaturalistisia23, Dostojevskin tapaan 

                                                           
23

 Syöverinaturalismilla tarkoitetaan totuuden seikkailuja yleisesti epämoraalisiksi mielletyissä 
paikoissa, kuten baareissa, ilotaloissa tai vankiloissa. Émile Zolan Nana (1880) on esimerkki 
(syöveri)naturalismista. Siinä Thérèse-niminen näyttelijätär heittäytyy prostituoiduksi, oikeaksi 
miestennielijäksi. Hän ajaa monta miestä turmioon, kunnes , realismin ja naturalismin suosiman 
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romaaneissa kytee pinnan alla lähiluvun esiin tuomaa ristiriitaisuutta, joka rikkoo 

realistisen kerronnan eetoksen. The Floating Operassa ja The End of the 

Roadissa polyfoniaa luodaan erilasin keinoin: kun The Floating Operassa 

moniäänisyys luodaan päähenkilö Todd Andrewsin sisäisten dilemmojen ja 

ristiriitaisuuksien kautta, niin The End of the Roadissa polyfonia muodostuu 

ennemminkin päähenkilöiden Jacob Hornerin, Joe Morganin ja Rennie Morganin 

arvomaailmojen välisten ristiriitojen luoman dialogisuuden kautta. Jacob ja Joe 

ovat toistensa kaksoisolentoja. Toisaalta myös Jacobin oma ristiriitaisuus, jota hän 

ei itse näe ongelmallisena, nostetaan esiin. Tämän lisäksi Barthin teokset käyvät 

alituista keskustelua keskenään esittäen omituisesta kolmiodraamasta kaksi 

erilaista asetelmaa ja lopputulemaa. Teokset siis käyvät päättymätöntä dialogia 

keskenään esittäen kaksi eriävää näkökulmaa: kummatkin teokset käsittelevät 

muun muassa aviorikosta ja siitä seuraavaa raskautta, ihmisen roolitusta ja 

rotukysymyksiä eri näkökulmista. 

 

Kuten edellä jo mainitsin, Barth itse pitää The Floating Operaa nihilistisenä 

parodiana ja The End of the Roadia nihilistisenä katastrofina. Aristoteleen 

Runousopin mukaan komediassa henkilöhahmot esitetään huonompina kuin he 

todellisuudessa ovat, tragediassa puolestaan parempina (Aristoteles 1994, 13). 

Tämä ei päde Barthin teoksiin – itse asiassa päinvastoin. The Floating Operassa 

kolmiodraaman hahmot esitetään kauniina, sympaattisina ja samaistuttavina, kun 

taas The End of the Roadissa heidät piirretään esiin inhottavina. Kuitenkin 

kumpikin teos sisältää koomisia ja satiirisia elementtejä, joten niitä voi luonnehtia 

tragikomedioiksi. Barthin teosten koomisuutta voisikin avata Kierkegaardin 

huumorikäsitykseen avulla. Kierkegaard hylkäsi Pätevässä epätieteellisessä 

jälkikirjoituksessa Aristoteelisen ajatuksen, että koomisuus juontaisi 

henkilöhahmojen ominaisuuksista, vaan että huumori kumpuaisi ihmisten välisistä 

koomisista tilanteista. Koomisuus on kaikkien olioiden välisten suhteiden 

ominaisuus (Lehtinen 2013 B, 143–145). Kierkegaardin näkemys huumorista on 

edelleen mielenkiintoista suhteuttaa bahtinilaiseen dialogisuuteen: ihmiset 

yhdessä luovat koomiset tilanteet riitasointuisuudellaan. 

                                                                                                                                                                                
determinismin hengen mukaisesti  kuolee lopussa syfiliksen mädännyttämänä. Menippolaisessa 
satiirissa tämä naturalistinen aines yhdistyy muihin kokeilevempiin tyyleihin. 
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Kun The Floating Operan Todd Andrews kohtaa Harrison Mackin, kolmiodraaman 

kolmannen pyörän, hän kuvailee tätä hyvinkin imartelevasti: ”Harrison–a fine, 

muscular, sun-bronzed, gentle-eyed, patrician-nosed, steak-fed, Gilman-Schooled, 

soft-spoken, well tailored aristocrat”. (TFO, 21.) Mackin vaimoa Janea Todd 

kuvailee ensikohtaamisella taasen seuraavasti:  

Jane, perhaps twenty-six at the time, met us at the door with an indulgent smile, 

and we were introduced. She was indeed “Ruxton and Gibson Island,” a 

combination of beauty and athleticism. She wore a starched sundress and looked 

as if she‟d just stepped from a shower after a swim. Her dark brown hair, almost 

black was dried by the sun, as was her skin. That night she kept reminding me of 

sailboats, and has ever since. (TFO, 24.) 

 

Kuvailu jatkuu edelleen, eivätkä Toddin tuntemukset Janea tai Harrison Mackiä 

kohtaan muutu missään vaiheessa negatiivisiksi, vaan Toddin käsitys heistä säilyy 

ihailevana läpi teoksen (TFO, 150). Edes silloin, kun Jane on päättynyt toisen 

kerran lopettaa suhteensa Toddiin, ei tämän mielipide Harrisoneista muutu 

katkeraksi. Andrewsin ulkonäöstä ei kerrota paljoakaan muuta kuin sydämen 

vajaatoiminnasta johtuvat nakkisormet (TFO, 224). Hänestä ei kuitenkaan jää 

moraalisesti tai esteettisesti epämiellyttävä kuva, vaikka hän tekee aviorikoksen, 

tappaa miehen sodassa, ryyppää ja rellestää, käy huorissa sekä lopuksi aikoo 

räjäyttää kaikki tarinan keskeiset henkilöt taivaan tuuliin show-laivan mukana 

(TFO, 27–28,  117–141, 242–245). Asiat ilmaistaan jokseenkin kepeästi. Nämä 

asiat esitetään ambivalentteina, olosuhteiden pakkona tai jopa merkityksettöminä, 

painottomina. Barthin teosten henkilöhahmot ovat paremminkin olosuhteiden 

uhreja, eivät aktiivisia toimijoita. 

 

Sen sijaan The End of the Roadissa kolmiodraaman osapuolet näyttäytyvät 

inhottavina. Vaikka Jacob Hornerin vastapooli Joe Morgan kuvaillaan oppineeksi 

eikä mitenkään ulkoisesti rumaksi, hänen sadistisuutensa vaimoaan kohtaan luo 

vastenmielisen vaikutelman. Hän muun muassa lyö vaimoaan ja kannustaa häntä 
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aviorikokseen Jacobin kanssa eksistentialistisen ajattelun koherenttiuden ja 

rationaalisuuden nimissä (TEOTR, 289, 297). Teot nähdään siis joko pakkona tai 

eksistentialistisena välttämättömyytenä. Rennie, Joen vaimo, esitetään 

urheilullisena, muttei mitenkään fyysisesti ylivertaisen viehättävänä naisena vaan 

pikemminkin kömpelönä (TEOTR, 301) toisin kuin The Floating Operan Jane. 

Hornerin osalta aviorikoksen motiivit ovat pikemminkin sadistiset kuin viehätys 

Rennien ulkonäköön tai älykkyyteen. 

 

Sekä Joe Morgan että Harrison Mack suhtautuvat aviorikokseen 

eksistentialistisena testinä, jossa mitataan avioliiton kestävyys sekä rakkauden, 

uskollisuuden ja rehellisyyden todenperäisyys. Kumpikin uskottelee itselleen, että 

nainen voi maata kahden miehen kanssa ilman kummempia seurauksia, 

rakastumatta: Mackin kohdalla aviorikokseen liittyy vain lievä mustasukkaisuus 

(TFO, 35), kun taas Joe mustasukkaisuuden puuskissaan usuttaa Rennien 

tappamaan itsensä Colt 45 -pistoolilla (TEOTR, 394). Pistooli esiintyy myös The 

Floating Operassa pettämisen yhteydessä, mutta vain Todd Andrewsin luomana 

mielikuvana pistoolista, johon Harrison Mack ojentaisi kolme luotia (TFO, 31). 

Tämä asetelma ei kuitenkaan materialisoidu, vaan pettäminen käydään läpi 

puhumalla. Selvä syy-seuraussuhde katkeaa: aseet esitellään, mutta niitä ei 

käytetä.  

 

Syy-seuraussuhteen katkeamista on käsitelty ennenkin menippolaisessa satiirissa.  

Voltairen Candide (1759, 1953) parodioi leibniziläisen24 maailmankuvan lisäksi 

juuri tätä syy-vaikutussuhdetta, kuten hän itse asian ilmaisee. Hyveellinen 

päähenkilö Candide omaksuu filosofian opettajansa Panglossin kyseisen 

opinkappaleet, eikä suostu luopumaan niistä, vaikka maailma osoittautuu 

epärationaalisen kaaosmaiseksi ja mitä hirveimmäksi alhaisten himojen 

taistelukentäksi. Candide käsittelee myös ihmisten välistä tasa-arvoisuutta, jota 

pidetään kristinuskon dogmina, mutta jota ei sovelleta mitenkään käytäntöön, vaan 

                                                           
24

 Leibniziläinen maailmankuva viittaa filosofi ja matemaatikko Gottfried Leibnizin (1646–1716) kristilliseen 

ajatukseen, että maailma, jota elämme, on paras kaikista mahdollisista maailmoista. 
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tummahipiäisiä ja alempiarvoisia ihmisiä sorretaan surutta (Voltaire 2001, 6, 75, 

134). 

 

Myös Barthin päähenkilöiden suhtautuminen värillisiin ja siihen miten heidät on 

esitetty luo tietyn jännitteen The Floating Operan ja The End of the Roadin välille. 

The Floating Operassa mustat palvelijat on esitetty hyvin rahvaanomaisina ja 

sivistymättöminä. Todd Andrews ei tunne heitä kohtaan antipatioita, jota 

Harrisonien taholta on aistittavissa (TFO, 34). Todd huijaa Mackiä luulemaan, että 

hän on maannut värillisen palvelijattaren kanssa maksuksi tämän oikeusjutun 

hoitamisesta. Asian kuuleminen herättää Mackissä inhoa, mutta Todd itse 

suhtautuu asiaan kepeästi (TFO, 39–42.) The End of the Roadissa Jacobia 

hoitava psykiatri-lääkäri on värillinen, joten hänet kuvataan sosiaalisesti 

huomattavasti ylempiarvoisena kuin The Floating Operan palvelijatar, 

yläluokkaisena jopa valkoisiin hahmoihin nähden. Hän myös toimii absurdien 

tapahtumien keskellä järjen äänenä, eräänlaisena kaikkitietävänä kertojana, jonka 

maailmankuva on kuitenkin sartrelaisen eksistentialismin värittämä. Rennie 

kuitenkin arkailee teettää aborttiaan värillisellä lääkärillä, joten jännitteet 

tummahipiäisiä ihmisiä kohtaan säilyvät myös The End of the Roadissa (TEOTR, 

432–439). 

 

The End of the Roadissa Jacob Horner ja Joe Morgan kamppailevat paikasta 

Rennien sydämessä ja sielussa kuin Jumala ja Saatana – Jacob Saatana, Joe 

Jumala (TEOTR, 317) – asetelman kuitenkaan pysymättä stabiilina, sillä Joe 

näyttäytyy pikemminkin Vanhan testamentin rankaisevana Jumalana kuin Uuden 

testamentin rakastavana. Vai onko Joe sittenkin kenties se Saatana? (TEOTR, 

385). Käsittelen ja tätä tätä ajatusta lisää seuraavassa, intertekstuaalisuutta 

käsittelevässä luvussa. 

 

Kummassakin teoksessa pettäminen johtaa luultavasti vahinkolapsen siittämiseen, 

mutta lapsen isyydestä ei olla varmoja, koska sekä aviomies että rakastaja ovat 

yhtyneet vaimoon. Onko lapsi Toddin vai Mackin; Joen vai Jacobin? 
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Suhtautuminen lapseen on The Floating Operassa jälleen täysin vastakkainen The 

End of the Roadiin nähden: kun Operassa Harrisonit haluavat pitää lapsen, koska 

heillä ei ole omia lapsia ja Mack saattaa olla maho (TFO, 154), niin Roadissa 

Rennie tahtoo ehdottomasti tehdä abortin ja uhkaa jopa tehdä itsemurhan, jos 

operaatio ei järjesty (TEOTR, 395–402) – Renniellä ja Joellahan jo kaksi lasta 

ennestään. Jotta ero olisi mahdollisimman räikeä, annetaan The Floating 

Operassa Toddin kaiken lisäksi tavata ja hoitaa lasta, Jeanninea (TFO, 158–159). 

Jeannine jopa kertoo, että Todd tuoksuu hänen isältään (TFO, 204). Kaikki tämä 

on Toddille mieluisaa. 

 

Vaikka Barthin teokset eivät mukailekaan Aristoteleen klassista kaavaa esityksen 

osalta kuten useat Hollywood-elokuvat yhä tekevät, on niiden loppu kuitenkin 

ominainen tragedialle ja komedialla omalla absurdilla tavallaan. Kuuluuhan 

klassiseen tragediaan, että päähahmot kuolevat kohtalokkaan erehdyksen, 

hamarthian, kautta. Rennie menehtyy The End of the Roadissa absurdilla ja 

brutaalilla tavalla, tukehtumalla oksennukseensa kesken abortin (TEOTR, 432–

439). Myös Joe Morgan ja Jacob Horner jäävät tavallaan henkisen kuoleman 

tilaan, johon lopun ”Terminal”-lausahduskin viittaa. Kun The Floating Operassa 

laiva jää tuntemattomaksi syystä räjähtämättä eikä vastoin viritettyjä odotuksia 

surmaakaan kaikkia teoksen keskeisiä henkilöitä, voidaan puhua katharsiksesta, 

lukijan tunteiden puhdistumisesta tunteellisen lopun kautta. Halusin esittää 

aristoteelisen draaman25 peiliksi ja vastapooliksi, jota vastaan Barthin postmoderni 

narratiivi peilautuu, varioiden ja revitelleen sillä. Itse analyysin osalta kyse on 

kuitenkin loppupeleissä kahden Barthin teoksen luomasta ambivalenssista ja 

dialogista, joka on alituisessa liikkeessä. Siinä ei ole päätä eikä häntää, ei alkua tai 

loppua. 

 

 

                                                           
25

 Vonnegutin edellä esitetyistä tarinan kuluista Mies kuopassa, Poika tapaa tytön ja Tuhkimotarina vastaavat 

aristoteelista draaman kaarta. Niissä käänteet parempaan ja huonompaan on selvästi yksilöitävissä ja tarinan 

jänniteen huippukohta on osoitettavissa. 
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4.2 Tekstilajien kirjo ja tyylin inkonsistenssi 

 

The Floating Operassa polyfoniaa luodaan tekstilajien ja tyylien kirjon kautta, 

kuten menippolaiselle satiirille on ominaista. Salin toteaa teoksessaan Narri 

kertojana – Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin, että 

postmodernissa olennaisinta on ”todellisuuksien rinnakkaisuus” ja että 

”postmodernissa romaanissa erilaisten lajien parodinen sulautuminen yhteen - - on 

yhä radikaalimpaa ja syrjäyttää sellaiset rakennetekijät kuin juonen ja perinteiset 

romaanihenkilöt”. Hän kutsuu tätä ensyklopedisyydeksi eli sanakirjamaisuudeksi: 

mukana on vähän kaikkea. Lisäksi Salin mainitsee minuuden eheyden 

kyseenalaistamisen postmodernille ominaiseksi. (Salin 2008, 15–16.)  Tällaista 

minuuden kyseenalaistamista rinnakkaisten totuuksien ja tekstilajien sekoittumisen 

kautta on The Floating Opera pullollaan. Voidaan puhua tyylin inkonsistenssista eli 

tyylin rikkonaisuudesta. Myös The End of the Road sisältää laajan kirjon erilaisia 

tekstilajeja, mutta sulauttaminen on paljon hienovaraisempaa eikä sillä ole yhtä 

merkittävää temaattista funktiota kuin The Floating Operassa. 

 

The Floating Opera sisältää muun muassa filosofista pohdintaa ja 

premissiluotteloita (49–51, 109–111, ks. Liite 1), farssimaisia lukuja (84–105), 

mainostekstiä ja -kuvaa (78–82, ks. Kaavio 2), (syöveri)naturalistista kerrontaa 

(125–141), metakerrontaa (1–8), takaumia, tyylikokeiluja (172–174) sekä teoksen 

rakennetta peilailevan sisäiskertomuksen (mise en abyme) (230–245). Erilaiset 

osiot myös limittyvät keskenään, ja tyylien välillä on ajoittaista liukumaa, kun taas 

toisinaan taas ei. Esimerkiksi ”Coitus”-kappaleen, jossa Jane Mack ensikertaa 

tekee aviorikoksen Todd Andrewsin kanssa, realistinen kerronta keskeytyy 

filosofisen pohdinnan ja taulukoinnin tieltä (Liite 1), Premissitaulukoinnin avulla 

Todd Andrews vertailee erilaisia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita toisiinsa 

(TFO, 36–38). 
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Kaavio 2: Mainostekstiä ja kuvaa (TFO, 80–81) 

 

 

Tällainen metakerronta, jossa kertoja keskeyttää perinteisen mimeettisen26 

kuvailun esimerkiksi pohtiakseen tulevaisuutta tai menneisyyttä, halkoo teosta 

ensimmäisen kappaleen metanarratiivisesta kehyksestä lähtien. Kertoja 

puhuttelee lukijaa läpi teoksen. Kuten Salin huomauttaa, tällainen metakerronta ja 

metanarratiivinen kehys rikkoo lukijan illuusion yhtenäisestä fiktiivisestä 

maailmasta, ja kirjan maailmaan uppoutuminen hankaloituu. Metataso saa lukijan 

myös kiinnittämään huomiota teoksen rakenteellisiin ratkaisuihin ja 

kyseenalaistamaan teoksen kertojan luotettavuuden (Salin 2008, 105–136.) David 

Foster Wallace käyttää novellikokoelmassaan Vastenmielisten tyyppien 

haastatteluja (Brief Interviews with Hideous Men, 1999) metanarratiivisesta 

kehyksestä vertauskuvaa kirjallisen näyttämön neljännen seinän kaatumisesta. 

Neljännen seinän kaatuminen kuvastaa henkilöhahmojen olemista alun perin 

suljetussa tilassa, jossa vain tekijä ja lukija voivat nähdä heidät. Neljännen seinän 

                                                           
26

 Tarkoittaa todellisuuden jäljittelyä, jota Platon ja Aristoteles painottivat taiteen määritelmässään. 
Lisää aiheesta Eric Aurbachin teoksessa Mimesis: todellisuuden kuvaus länsimaisessa 
kirjallisuudessa (1946). 
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kaaduttua he alkavat nähdä myös tekijänsä ja lukijansa. Kirja katsoo takaisin, 

lukee lukijaansa. The Floating Operan kertojan epäluotettavuus – tai vähintään 

epämääräisyys – käy ilmi jo alussa, kun minä-kertoja Todd Andrews ei ole varma 

päivämäärästä, jota hänen tuleva tarinansa käsittelee (TFO, 3). Todd Andrews 

esiintyy epäluotettavasti ja moraalisesti arveluttavasti myös muita tarinan 

henkilöhahmoja kohtaan, mikä on omiaan luomaan varauksellisuutta kertojaa 

kohtaan. Hän esimerkiksi uskottelee Harrisoneille, että hän oli neitsyt ennen kuin 

yhtyi Janeen, mikä osoittautuu myöhemmin valheeksi (TFO, 42). 

 

Kundera ja Vonnegut ovat vieneet metanarratiivisen kehyksen vielä Barthiakin 

pidemmälle: he ovat sijoittaneet itsensä tarinoidensa sivurooleihin. Vonnegutilla on 

paikkansa sekä Teurastamo 5:ssä että Mestarien aamiaisessa sivuroolissa sillä 

erotuksella, että Mestarien aamiaisessa hän on esiintyy kyseisessä romaanin 

täysin fiktiivisessä maailmassa sekä henkilöhahmona että kertojana. Vonnegut 

vaikuttaa tapahtumien kulkuun toiminnallaan kummassakin roolissa. Hän peräti 

paljastaa eräälle henkilöhahmolle olevansa teoksen kertoja, tietynlainen kirjan 

materialisoitunut Jumala (Vonnegut 2000, 290–296). Nämä kaksi tasoa, kertoja ja 

kokija myös keskustelevat keskenään: 

 ”This is a very bad book you‟re writing”, I said to myself behind my leaks. 

 “I know”, I said. 

 “You are afraid you‟ll kill yourself the way your mother did”, I said. 

 “I know”, I said. (Vonnegut 2000, 193) 

 

Kundera esiintyy henkilöhahmona Naurun ja unohduksen kirjassa sivuroolissa. 

Esipuheen kirjoittanut Jan Blomstedt toteaa: ”Omaelämänkerrallisia aineksia 

Kundera käyttää häiritäkseen fiktion harmonista kulkua. Ne ovat eräänlaisia 

vieraannuttamisefektejä, joilla hän vastapainottaa romaaninsa taipumusta 

selittelyyn ja opettavuuteen.” (Blomstedt 1978, 8.)  

 

The End of the Road on päällisin puolin huomattavasti sopusointuisempi teos. 

Jacob Hornerin homodiegeettinen kerronta ei keskeydy esimerkiksi visuaalisten 
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mainostekstien tieltä, vaan teksti on päällisin puolin yhtenäinen. Merkittävin tyylin 

inkonsistenssi on kertojan fokalisaatiossa: ajoittain kertoja kuvaa Hornerin hahmoa 

kuin itsensä ulkopuolisena, ja vain ajoittain toimii itse teoksen aktiivisena 

subjektina. Horner jakaantuu kertoja-minään ja kokija-minään. Hän kuvaa 

tunnetilojaan säätilojen kautta, mutta sää on hyvin epävakaista. Teoksen 

alkupuolella Horner muun muassa näkee unen, jossa säätiedottaja ei lupaa 

minkäänlaista säätä huomiselle (TEOTR, 287).  

 

Teoksessa hämmentävää on Hornerin lakonisuus sekä koomisten että ajoittain 

traagisten ja shokeeraavien tapahtumien äärellä. Yhdessä hetkessä Horner 

saattaa osoittaa empatiaa Rennietä kohtaan yrittämällä auttaa löytämään lääkäriä, 

joka tekisi abortin, kun taas toisinaan Jacobin suhtautuminen naisiin ja etenkin 

Rennieen on hyvin kylmäkiskoista. Usein tämä kylmäkiskoisuus liittyy Rennien 

tunnetilaan: jos Rennie on iloinen, Jacob on surullinen ja vice versa27 (TEOTR, 

376–382). Horner on tyhjä astia, joka täyttää itsensä ihmisillä, joita hän kohtaa. 

Samalla myös kerronnan tyyli vaihtuu: Horner esiintyy uskottavasti opettajana, 

mutta seuraavassa hetkessä roolit ja naamiot karisevat jo pois (TEOTR, 381–384). 

Tämä käy hyvin ilmi teoksen avainkohdasta, jossa Horner käy psykiatrinsa 

vastaanotolla. Psykiatri käyttää hyvin erikoista hoitomuotoa, mytoterapiaa, muiden 

erikoisten hoitomuotojen (TEOTR, 333) lisäksi. Lääkäri kuvaa mytoterapian 

tarvetta muun muassa seuraavasta: 

There are no essentially major or minor characters. To that extent, all fiction and 

biography, and most historiography, are a lie. Everyone is necessarily the hero of 

his own life.[– –] So in this sense fiction isn‟t a lie at all, but a true representation of 

distortion that everyone makes of life.[ – –] But since no man‟s life story as a rule is 

ever one story with coherent plot, we‟re always reconceiving just the sort of hero 

we are. (TEOTR, 337.) 

 

Jacob Horner siis omaksuu oman persoonallisuuden puutteessa toisen ihmisen 

roolin ja sopeuttaa toimintansa kulloisenkin tilanteen mukaan. ”In a sense, I am 

                                                           
27

 Tämä liittyy Hornerin roolista jumalaisen Joe Morganin saatanallisena vastapoolina, josta 
alaluvussa 5.4 lisää. 
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Jacob Horner”, kuten päähenkilö teoksen alussa toteaa (TEOTR, 255). Tyhjyyden 

hetkinään Horner hokee tyhjälle pullolle vertauskuvallisesti: ”Pepsi-Cola hits the 

spot; twelve full ounces: that’s a lot." (TEOTR, 290.) Tähän Jacob Hornerin 

taipumukseen rooliutua viittaa myös tohtorin erään session alussa esittämä 

kysymys: ”Who is this confident fellow you‟ve befriended?” (TEOTR, 336.)  

 

Kummankin teoksen tyylin inkonsistenssi ilmentää päähenkilöiden pirstoutunutta ja 

likvidiä28 persoonallisuutta. Barth varoittaa johdannossa tulkitsemasta teoksia 

psykopatologisina taudinkuvina.  Onko Todd masentunut tai ei; onko Jacob sitten 

skitsofreenikko tai ei? En malta olla rinnastamatta päähenkilöiden tilaa ja teoksen 

poukkoilevaa esitystapaa, tyylin inkonsistenssia kognitiiviseen dissonanssiin, jota 

käsittelen seuraavaksi. 

 

4.3 Kognitiivinen dissonanssi: elämän riitasointu polyfonian 
lähteenä 

 

Now many crises in people‟s lives occur because the hero role that they‟ve 

assumed for one situation or set of situations no longer applies to some new 

situation that comes up, or – the same thing in effect – because they haven‟t the 

imagination to distort the new situation to fit their old role. – – If the new situation is 

too overpowering to ignore, and they can‟t find a mask to meet it with, they may 

become schizophrenic – a last-resort mask – or simply shattered. All questions in 

integrity involve this consideration, because a man‟s integrity consists in being 

faithful to the script he‟s written for himself. (TEOTR, 338.)  

 

Edellä esitetty on lyyrinen mutta hyvinkin tarkka kuvaus psykologisesta ilmiöstä, 

jota kutsutaan myös kognitiiviseksi dissonanssiksi. Se on Leo Festingerin vuonna 

1957 teoksessaan Theory of Coqnitive Dissonance luoma käsite, joka kuvaa sitä, 

miten ihminen pyrkii konsistenssiin eli persoonallisuuden johdonmukaisuuteen 

                                                           
28

 Likvidillä persoonallisuudella tässä tapauksessa viitataan epästabiiliin tai vaihtoehtoisesti 
muuntautumiskykyiseen persoonallisuuteen, jota pidetään postmodernille ajan ihmiselle 
ominaisena. 
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kohdatessaan uusia kognitioita eli uutta tietoa toiminnastaan, muiden asenteista 

tai ympäristöstään. Festinger väittää, että kokijan tarve inkonsistenssin 

vähentämiseen on suoraan verrannollinen uuden kognition tärkeyteen ja 

painoarvoon. (J.Cooper & K. M. Carlsmith 2002, 2112.) 

 

Esimerkkinä kognitiivisesta dissonanssista esitetään tapaus, jossa tupakoija 

suhteuttaa toimintansa tilanteeseen, jossa hän saa tietää polttamisen olevan 

haitallista – tai jopa hengenvaarallista. Hänellä on Festingerin mukaan tässä 

tilanteessa kaksi vaihtoehtoa dissonanssin vähentämiseksi: joko hän lopettaa 

tupakoinnin tietoisena sen vaaroista tai jatkaa polttamista yleensä vähätellen sen 

vaaroja eikä halua kuulla tupakoinnin haitoista. Tupakoija saattaa myös vedota 

erinäisiin argumentteihin tupakoinnin jatkamisen puolesta. Ensimmäisessä 

tapauksessa henkilö muuttaa kognitiotaan; toisessa tapauksessa hän omaksuu 

uusia kognitioita, kunnes konsonanssi eli sopusointu saavutetaan. (J.Cooper & K. 

M. Carlsmith 2002, 2112.) 

 

Kognitiivinen dissonanssi on myös siitä mielenkiintoinen termi, että se sopii hyvin 

yhteen Bahtinin polyfoniaa eli moniäänisyyttä kuvaavan metaforistiikan kanssa. 

Polyfonia tulee Encyclopedia Britannican mukaan kreikan kielen sanasta ‟monta 

ääntä‟ (Polyphony, 2014). Se tarkoittaa kahta tai useampaa yhtä aikaa soitettua 

melodialinjaa, joissa melodia-, säestys- ja rytmimelodialinjat sekoittuvat 

keskenään. Johann Sebastian Bach (1685–1750) oli merkittävä polyfonian 

kehittäjä, ja esimerkiksi hänen pianokonserttojensa kohdalla olisi järkevää puhua 

korkeasta ja matalasta melodialinjasta säestyksen sijasta.  

 

Kundera on tietoisesti pyrkinyt soveltamaan musiikillista polyfoniaa 

kirjallisuuteensa. Hän tutki muun muassa Beethovenin ja etenkin Leoš Janácekin 

(1854–1928) musiikkia ja polyfoniaa. Janácekin musiikki flirttaili kansanmusiikin ja 

atonaalisuuden eli sävellajittomuuden kanssa. Kundera kertoo Christian Salmon 

haastettelussa ”Milan Kundera, The Art of Fiction No. 81” (1984) käyttäneensä 

polyfonian vertauskuvaa Olemisen sietämättömän keveyden ja Naurun ja 
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unohduksen kirjan lähtökohtana. Hän soveltaa polyfoniaa etenkin Olemisen 

sietämättömän keveyden kuudennen, kitschiä käsittelevän osan alun 

henkilöhahmoihin ja Naurun ja unohduksen kirjan kuudennessa osassa nimeltään 

”Enkelit”. Hänellä tosin on ollut myös kirjallisia esikuvia kuten Hermann Brock 

(1886–1951) ja Robert Musil (1880–1942), jotka kutsuivat tyyliään 

polyhistorialliseksi romaaniksi ja halusivat yhdistää runouden, fantasian, filosofian, 

aforismit ja esseekirjallisuuden. Musilin tuotantoa Kundera pitää nykyään 

lukukelvottomana, vaikkakin Nietzsche piti häntä yhtenä parhaista kirjailijoista, 

mutta Brochin Unissakulkijat-trilogian (1888, 1903, 1918) polyfoniaa Kundera 

ylistää. (Salmon 1984.)  

 

Artikkelissa ”For Want of Better Term?: Polyphony and the Value of Music in 

Bakhtin and Kundera” (2003) Stephen Benson vertailee musiikillista ja kirjallista 

polyfoniaa. Hän väittää, että Bahtin käyttää polyfonia-termiä vertauskuvana, 

vaikkei hänellä ole käsitystä musiikillisesta polyfoniasta. (Benson 2003, 293.) 

Yhdistävä lukutapaa avaa kuitenkin Bensonin mukaan useita mielenkiintoisia 

tulkintoja. On epäselvää, minkä verran Barth hyödynsi musikaalisia vertauskiva 

kirjoitusprosessissaan, mutta teoksessaan Once Upon a Time: a Floating Opera 

hän löyhästi rinnastaa jazzin ja oman kirjoitustyylinsä (Barth1994, 278–279). 

 

Yleensä länsimaisessa musiikissa polyfonia ilmenee kontrapunktiona, jolloin 

melodiat soitetaan samassa rytmissä harmonisesti, mutta polyfonia ei 

määritelmällisesti vaadi tätä, eli myös riitasointu on mahdollinen. Kahden tai 

useamman äänen muodostamaa polyfoniaa voi ajatella myös sointuina, sillä 

sitähän kaksi tai useampi ääni yhdessä myös ovat. Kun nämä äänet ovat 

harmoniassa eli sopusoinnussa, soinnun sanotaan konsonoivan, mutta kun nämä 

ne ovat ristiriidassa, kyseessä on riitasointu eli dissonanssisointu29. 

                                                           
29

 Pidin 24.10.2014 seminaariesitelmän Kulo ry:n (Suomen kulttuuritieteennopiskelijat) Myths and 
Rituals -seminaarissa otsikolla ”Bakhtinian Polyphonic Novel Embodying the Contemporary 
Society”. Esitin, että dissonoiva atonaalinen eli sävellajiin sitoutumaton riitasointuinen musiikki 
ilmentää kognitiivista dissonanssia. Tällaista musiikkia säveltävät esimerkiksi Igor Stravinsky 
(1882-1971), Claude Debussy (1862-1918) ja ruotsalainen metalliyhtye Messhuggah (tarkoittaa 
jiddišin kielessä hullua). Stravinskyn tuotannossa mielenkiintoista on atonaalisuuden lisäksi hänen 
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Todd Andrewsin elämän riitasointuisuus on huomattavasti helpompi analysoitava 

kuin Jacob Hornerin. Heti teoksen alussa Andrews valittelee kertojan äänellä, 

kuinka hänen on vaikea pitäytyä johdonmukaisessa tarinassa. Hän kuitenkin pitää 

itseään järjestelmällisenä ihmisenä; se että muut väittävät häntä ristiriitaiseksi, 

arvaamattomaksi ja inkonsistentiksi, johtuu hänen mukaansa vain siitä, että hänen 

mielipiteensä ovat ristiriidassa heidän näkemyksiensä kanssa. (TFO, 1.) Osaksi 

kyse onkin tästä, sillä Andrews noudattaa uskollisesti kyseisen naamionsa kautta 

omaksumaansa roolia. 

 

Todd Andrews tunnustaa hyvin selväsanaisesti, että hänellä on ollut 

aikuiselämässään kolme vaihetta, joita hän kutsuu naamioiksi. Nämä naamiot ovat 

elostelija, pyhimys ja kyynikko, joista kaksi ensin mainittua ovat jo menneitä ja 

viimeksi mainittukin on kulumassa kirjan tapahtumien aikana puhki (TFO, 226). 

Kognitiivisen dissonanssin teorian mukaan Todd Andrews on siis ollut pakotettu 

siirtymään aina uuteen positioon uuden kognition astuessa kuvaan. Hänen 

menneisyytensä tukee väitettä. Kun Andrewsillä todetaan sodan jälkeen, 

kuolettava endokardiitti eli sydänlihaksen tulehdus, hänestä tulee kuolemaa 

odottava elostelija (TFO, 126–137); kun Andrewsin nuoruuden rakkaus, josta on 

tullut prostituoitu, pahoinpitelee häntä rikkinäisellä viinapullolla, tulee hänestä 

pyhimys (TFO, 125–126); ja kun hänen isä hirttäytyy kellariin vyöstään, tulee 

Andrewsta masentunut, kosminen kyynikko (TFO, 22–23), kuten hän asian itse 

ilmaisee. Näin hän siis suhteuttaa oman käytöksensä uuteen vallitsevaan asioiden 

tilaan: ”(E)vents outside myself impinging forcibly upon my attention – which I 

afterwards rationalized into new mask”, Andrews toteaa (TFO, 22). Kun Jane 

epäilee Toddin ymmärryskykyä, Andrews vastaa: ”I can understand everything at 

once in about three different ways” (TFO, 160.) Tämä lausahdus kuvaa mielestäni 

hyvin hänen kolmea eri naamiotaan ja niiden välistä polyfonista 

maailmankatsomusta. Andrewsin elämää voi pitää karnevalistisena 

                                                                                                                                                                                
nietzscheläisen maailmankatsomuksensa vaikutus hänen musiikkiinsa. Tämän lisäksi esitin, että 
kuuntelija pyrkii musiikin kuuntelun kautta vähentämään tai ainakin tulemaan sinuiksi oman 
kognitiivisen dissonanssinsa kanssa. (Moilanen, 2014). Rinnastan myös riitasointuisen polyfonisen 
musiikin Bernsteinin katkeraksi muuttuneen karnevaalin ja saturnaalisen dialogin kanssa samaan 
kuvastoon. Bernsteinin termeistä lisää alaluvuissa 4.4 ja 5.2. 
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naamioleikkinä, joka saa myös päätöksensä karnevaalin kautta. Jacob Hornerin 

vastaus lähes samanlaiseen Rennien esittämään kysymykseen on: ”I don‟t have 

any opinion, - -, Or rather, I have both opinions at once.” (TEOTR, 366) 

 

Mielenkiintoista voisi olla myös pohtia sitä, viittaako tohtori Marvin 

lääkärintarkastuksen yhteydessä impotenssiin tai inkonsistenssiin sanoessaan 

lääkärintarkastuksen yhteydessä Todd Andrewsille: ”I‟d be ashamed too.” (TFO, 

140.) Inkonsistenssi voi nimittäin persoonallisuuden epäjohdonmukaisuuden 

lisäksi viitata virtasaamisvaikeuksiin30, jotka yleensä johtuvat eturauhasen 

liikakasvusta, jota Toddilla tunnetusti on. Tämä voi johtaa impotenssiin, jota Janen 

kanssa intiimisti ollessa ajoittain ilmenikin. Kyseessä voi siis olla lausumaton 

sanaleikki.  

 

Jacob Hornerin dissonanssi on haasteellisempi analysoitava, sillä Horner vaihtaa 

naamiotaan lennosta, eikä hän kertojana – toisin kuin Andrews – aktiivisesti 

muistuta, mikä naamio hänellä kulloinkin on päällä. Välillä naamiota ei ole 

ollenkaan: ”On these days Jacob Horner, except in meaningles metabolic sense, 

ceased to exist, for I was without a personality” (TEOTR, 287). Muutenkin naamio 

vaihtelee päivittäin:  

Some days I was a stock left-wing Democrat, other days I professed horror at very 

concept of reform in anything; some days I was ascetic, some days Rabelaisian; 

some days super-rational, some days anti-rational. (TEOTR, 315.)  

  

The End of the Roadin tapahtumat käynnistyvät tilanteesta, jossa Horner ei 

Pennsylvanian juna-asemalla osaa päättää, matkustaako Cincinnatiin, 

Crestlineen, Daytoniin vai Limaan Ohion osanvaltiossa. Selkeiden 

toimintaohjeiden puutteessa hän vaipuu ratkaisemattomaan kognitiiviseen 

dissonanssiin, nihilistiseen halvaantumiseen, josta tohtori hänet herättää (TEOTR, 

322–328.) Myöhemmin tohtori käskee lukea Sartrea ja ryhtyä eksistentialistiksi.  

                                                           
30

 Lallukka kiinnitti omassa tutkielmassaan tähä kohtaan huomiota, mutta itse en pidä sairauden 
varmistumista tulkinnan kannalta mitenkään ratkaisevana.  
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Lisäksi psykiatri ohjeistaa Horneria tulevien valintatilanteiden ratkaisemisessa: 

valitse vaihtoehdoista vasen, valitse vaihtoehdoista aikaisempi – ja jolleivät nämä 

säännöt riitä – valitse vaihtoehto, jonka nimi alkaa aakkosissa aikaisemmalla 

kirjaimella (TEOTR, 333–334). Edelleen psykiatri käskee Jacobin opettaa 

preskriptiivistä eli normatiivista kielioppia, koska pitää sitä yksiselitteisenä 

(TEOTR, 259). Nämä neuvot ovat tietenkin parodisia. Vaikka kielenhuolto ja 

oikeinkirjoitus kuuluvat normatiiviseen kielioppiin, ei preskriptiivinen kielioppikaan 

ole missään nimessä yksiselitteistä. Tohtorin kautta parodioidaan dogmaattista 

eksistentialistista ajatusmaailmaa.  

 

Sartren ajatukset esimerkiksi psykoterapiasta olivat hyvin dogmaattisia. Sartrella 

oli ajatuksia eksistentialistisesta psykoanalyysista. Hänen mukaansa Freudin 

piilotajunnan käsite tuli hylätä, koska ei voi olla olemassa tietoa, jota ei tiedä 

olevan olemassa. Olisikin parempi puhua huonosta uskosta, itsepetoksesta ja 

ihmisen radikaalin vapauden kieltämisestä. The End of The Roadin eksistentialisti-

psykiatrille on myös tosielämän verrokkeja kuten Ludwig Binswanger, joka uskoi 

mielisairauden olevan valinta, ja Frantz Fanoniin, joka oli tummahipiäinen ja 

käsitteli eksistentialistisesti rotukysymyksiä tuotannossaan. (Appignanesi 2008, 

101–108.) 

 

Teoksen lopussa Jacob päätyy jälleen bussiaseman terminaaliin, mistä kaikki oli 

alkanut, sääntöjen noudattamattomuuden tai riittämättömyyden johdosta. 

It‟s extremely important that you learn to assume these masks wholeheartedly. 

Don‟t think there‟s anything behind them: ego means I, and I means ego, and the 

ego by definition is a mask. [– –] If you sometimes have the feeling that your mask is 

insincere – impossible word!  – it‟s only because one of your mask is incompatible 

with another. You mustn‟t put two at a time. There‟s a source of conflict, and conflict 

between masks, like absence of mask, is a source of immobility. (TEOTR, 339.) 
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4.4 Karnevalismi 

 

Vaikka The Floating Opera onkin täynnä ylä- ja alatyylin sekoittumista, teoksen 

selvästi karnevalistisin kohta on lopun esitys Original & Unparalleled Floating 

Opera -showlaivan kannella. Tämä luku toimii samalla aikaa sekä allegoriana että 

satiirisena sisäistarinana koko teokselle. Laivan kannella näytös alkaa 

Shakespeare-monologeilla Julius Caesarista ja Hamletista. Yleisö, joka 

muodostuu teoksen keskeisistä hahmoista, ei arvosta esitystä, vaan alkaa buuata 

ja viskellä kolikoilla esiintyjiä. (TFO, 230–237.) Viimeistään tässä kohdassa yleisön 

ja esityksen välinen raja rikkoontuu, kuten karnevalistiselle näytelmälle on 

ominaista (Vice 1997, 187). Korkeakulttuurista piittaamaton yleisö ei ymmärrä 

tarjontaa Todd Andrewsia luukuunottamatta. Hamletin lausuma ”Ollako vai eikö 

olla”, jota siteerataan Shakespeare-monologeissa, on myös koko The Floating 

Operaa määrittävä kysymys. Tehdäkö vai eikö tehdä itsemurhaa? pohtii Andrews 

läpi teoksen. Tämä samainen kysymys on myös Camus‟n Myth of Sisyphuksen 

kantava teema. 

 

Aluksen kapteeni Adams tulee keskeyttämään monologit, mutta näyttelijä yrittää 

jatkaa loppuun asti. Lopulta yleisö saa ajettua hänet lavalta. ”Oh, well, who likes 

Shakespeare anyhow?”, kyselee kapteeni ironisesti (TFO, 237). Ohjelma muuttuu 

kevyeksi vaudevilleksi, ja itse kapteenikin muuttuu siinä samalla: ”Capt. Adam was 

transformed into an entirely different person – grammatical, florid, effusive – so 

that one doubted the authenticity of his original character” (TFO, 238). Yleisö 

nauttii uudesta, konservatiivisia vitsejä viljelevästä ohjelmasta, mutta Andrews 

sulkeutuu kannen alle tarkoituksenaan räjäyttää teatterialus taivaan tuuliin.  

 

Koominen esitys laivan kannella päättyy laivan räjähdykseen: kaksi koomikkoa 

esittää venekilpailun, jossa Burley Joe -nimisen koomikon esittämä vene lopussa 

tuhoutuu. Kannen alla Original & Unparalleled Floating Opera jää kuitenkin 

räjähtämättä tuntemattomaksi jäävästä syystä (TFO, 239–246.) Vuonna 1956 

julkaistussa suomennetussakin versiossa Andrewsin empatia estää häntä 
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räjäyttämästä alusta; sen sijaan myöhemmässä vuoden 1967 yhteispainoksessa 

loppu on muutettu alkuperäisen käsikirjoituksen muotoon ja syy 

räjähtämättömyyteen jää epäselväksi. On mielestäni erittäin olennaista teoksen 

eksistentialistisen tematiikan ja eetoksen kannalta, että syy siihen, miksi laiva ei 

räjähtänytkään, jää selviämättä, sillä teoksen absurdismi ja moraalinen 

ambivalenssi eivät olisi niin kärjistettyjä, jos laivan räjäyttämättä jättämiseen 

esitettäisiin moraalinen selitys. Koska ambivalenssi ja absurdismi leimaavat koko 

teosta, myös lopun täytyy olla perustua sattumalle: 

If you do not understand at once that the end of my Floating Opera story must be 

undramatic, then again I‟m cursed with imperfect communication. Say what you 

wish about the formal requirements of storytelling; this is my opera, and I‟ll lead 

you out of it as gently as I led you in. I‟ve little use, as principle, for slam-bang 

finishes like Burley Joe‟s. (TFO, 246.) 

 

Laivan kannella esitetystä sisäistarinasta ja teoksen lopusta tulee 

loppupäätelmään, että elämä on esitetty pelkkänä näytelmänä. Andrewsin kanssa 

samassa hotellissa asuva Herra Haeckert, joka on koko teoksen ajan esittänyt 

stoalaista, yrittää lopussa itsemurhaa ja kapteeni Osborn, joka on kironnut 

vanhuuttaan, elelee iloisesti eteenpäin (TFO, 248–250). Itselleen tekemää 

käsikirjoitusta on kuitenkin aina mahdollista Todd Andrewsin tavoin muuttaa – 

hetkenä minä hyvänsä.  

 

The End of the Roadin karnevalismi puolestaan perustuu vahvemmin groteskille 

kuvastolle: ruumiin alatyylinen kuvasto sekoittuu korkeakirjalliseen ja ylevään 

filosofiseen kuvastoon. Osiot, joissa Jacob on Rennie Morganin tai Peggy Rankin -

nimisen opettajattaren kanssa, voivat olla moraalisesti järkyttäviä, mutta niissä ei 

itsessään ole groteskia kuvastoa, ainoastaan henkistä väkivaltaa. Yhdynnät 

esitetään kirjassa hyvin yliolkaisesti. Sen sijaan selkeästi groteskiksi mieltyy kohta, 

jossa Rennie ja Jacob todistavat Joe Morganin masturboivan (TEOTR, 319–320) 

tai kohtaus, jossa Jacob katselee nuoria naisopiskelijoitaan (TEOTR, 341–343), 

samoin kuin lopun aborttikohtauksen, jossa Rennie kuolee tukehtumalla 

oksennukseensa (TEOTR, 431–435). 
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Kohtauksen, jossa Rennie ja Jacob salaa näkevät Joen masturboivan, ei ole 

tarkoitus olla pelkästään shokeeraava, vaan se myös todistaa Jacobin argumentin 

ihmisten autenttisuuden puutteesta. Rennie, joka ihailee Joea kuin Jumalaa, 

epäröi katsoa, mutta Jacob saa taivuteltua Rennien katsomaan. Masturboinnin 

lisäksi kaksikko kuulee Joen huutelevan itsekseen absurdeja partiokomentoja, 

jotka muuttuvat yhä dadaistisemmiksi. Kohdassa törmäävät yhteen Joen 

sivistynyt, rationaalinen ja koherentti ajatusmaailma ja hänen absurdi 

käyttäytymisensä. Rennie kertoi aiemmin olleensa Jacobin tapaan kadoksissa, 

kuin tyhjä astia, mutta Joe oli täyttänyt hänet kuin psykiatri (pseudo)koherentilla 

olemuksellaan (TEOTR, 295, 297). Näkisin, että Joen absurdin käytöksen 

näkeminen tässä kohdassa musertaa Rennien vastarinnan Hornerin absurdismia 

kohtaan ja saa Rennien ajatumaan suhteeseen Hornerin kanssa – Hornerin, joka 

edustaa nihilististä ja absurdia mutta toisaalta jossain mielessä rehellisempää 

ajatusmaailmaa (TEOTR, 319–320). Rennie on muuttunut jälleen tyhjäksi astiaksi 

Joen tarjoaman sisällön kaaduttua maahan. 

 

Hornerin yliopistolla harjoittama koulutyttöjen – ja vähän poikienkin – tirkistelyn 

kuvauksessa ylä- ja alatyylin esitys on simultaanista. Jakso alkaa freudilaisilla 

pohdinnoilla inhimillisen maailman olemuksesta pelkästään seksuaalisena 

esileikkinä. Tämän filosofisen pohdinnan lomaan tuodaan himokasta kuvastoa 

nuorista rinnoista ja pakaroista, ajelluista leuoista ja laajenneista sieraimista – eli 

groteskia ruumiillisuuden kuvastoa aukkoineen. Horner pitää koko tapahtumaa 

näytelmänä: ”[W]e were all so concious of playing school, that to attempt a lesson 

would have been preposterous.” (TEOTR, 342.) Hän jopa määrää seuraavaksi 

oppitunniksi sanakokeen, jotta voisi tutkailla entistä paremmin oppilaidensa 

naisellisia muotoja. Kohdassa asettuvat vastakkain filosofian ja ruumiin kuvaston 

lisäksi sivistystä ja konservatiivisia moraalisia arvoja vaaliva yliopistolaitos ja 

Hornerin seksuaalinen valta-asema nuoriin naisopiskelijoihin nähden. (TEOTR, 

341–343.) Tällainen korkean ja matalan sekoittuminen on hyvin yleistä 

menippolaiselle satiirille. 
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Viimeisimpänä esimerkkinä The End of the Roadin karnevalismista nostan esiin 

kohdan, jossa Rennie kuolee absurdin ja makaaberin kuoleman abortin 

komplikaatioihin. Kuten luvussa kaksi esitin, on synnyttävä kuoleva nainen 

karnevalismin ruumiillistuma. Kuten Vice teoksessaan mainitsee, myös Kristeva on 

Bahtinin ohella nostanut synnyttävän naisen, kuoleman ja seksuaalisuuden31 

karnevalismin kuvaston keskiöön (Vice 1997, 171). Aborttia ei tehdä teoksessa 

kemiallisesti, kuten aluksi suunnitellaan, vaan päädytään kirurgiseen operaatioon, 

jota Jacobin psykiatri uravalintansa takia ei ole tehnyt pitkään aikaan. Lääkäri ei 

muista varmistaa, että potilas ei ole syönyt ennen operaatiota. Abortin aikana sekä 

Rennien kohtuun – elämää synnyttävään ruumiinosaan – että suuhun – elämää 

nielevään osaan – työnnetään instrumentteja.  Paradoksaalisesti Rennie kuolee 

nielemänsä ruuan kautta, jonka olisi tarkoitus pitää häntä paremminkin elossa kuin 

tappaa. (TEOTR, 431–435.)  

 

Rennien raskaus ja sen päälle kuolema on vain omiaan pahentamaan Jacobin 

kognitiivista dissonanssia, kuten lääkärikin huomattaa: ”But you‟ve made yourself 

a penitent when it‟s too late to repent, and that‟s the best role I can think of to 

immobilize you.” (TEOTR, 426.) Jacobin ja Joen raamatullinen kamppailu Rennien 

sielusta on repinyt Rennien palasiksi niin henkisesti kuin fyysisesti kummankaan 

voittamatta kamppailua. The End of the Roadin lopusta voi tulkita karnevaalin 

muuttuneen katkeraksi, sillä Rennien kuolema ei synnytä uuttaa elämää, vaan 

Rennien menehtyessä myös sikiö kuolee. Elämän ja kuoleman dualismi on 

muuttunut pelkäksi kuolemaksi eikä se synnytä uutta elämää. Myös Joe Morgan ja 

Jacob Horner jäävät kuolemankaltaiseen rajatilaan. Vaikka The Floating Operan 

loppu onkin positiivisempi, varjostaa sitäkin herra Haeckertin itsemurhayritys ja 

Toddin välinpitämättömyys traagisten tapahtumien edessä (TFO, 248–252). 

 

Michael André Bernstein on pohtinut teoksessaan Bitter Carnival – Ressentiment 

and Adject Hero (1992) nykykirjallisuuden karnevaalin muutosta bahtinilaisesta 

                                                           
31

 Kristeva toteaa: “The carnival - - brigns to light this structure’s underlying unconscious: sexuality and 

death. Out of the dialogue that is established between them, the structural dayads of carnival appear: high and 

low, birth and agony, food and excrement, praise and curse, laughter and tears.” (Kristeva 1986, 49.) 
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moniäänisestä, demokraattisesta ja iloisesta karnevaalista kohti hylkiösankarin 

katkeraa karnevaalia. Vaikka nämä kaksi ovat sukua toisilleen, on keskiaikaisen 

karnevaalin nauru modernin kirjallisuuden karnevaalissa redusoitunut niin, että 

siitä jäljellä enää hymynsekainen irvistys. Bernsteinin mukaansa hylkiösankari 

ilmestyy länsimaiseen kirjallisuuteen jo Denis Diderot‟n Le Neveu de Rameu’ssa 

(1805). Tämä lisäksi Bernstein analysoi muun muassa Dostojevskin tuotantoa ja 

Louis-Ferdinand Célinen sota-trilogiaa (D’un châteu l’autre [1957], Nord [1960] ja 

Rigodon [1969]), jonka hän näkee olevan olevan modernin kirjallisuuden 

saturnilian synkin visio (Bernstein 1992, 120). 

 

Bernsteinin mukaan saturnaalinen dialogi, karnevaalin katkeruus ja hylkiösankari 

kumpuavat kaunasta tai närkästyksestä (ransk. ja saks. ressentiment). Hän näkee, 

että laajalle levinneiden myyttien ja massakulttuurin yhteentörmäyksessä on 

muodostunut trooppeja, joista esimerkiksi Charles Manson ammensi 

oikeuttaessaan murhansa. Hänestä tuli näiden kielikuvien kautta myös yksi 

aikansa ikonisimmista hahmoista. Bernstein uskoo, että kaikkialla on paikallisia 

tuhansia paikallisia kaunaisia ja närkästyneitä raskolnikoveja, jotka nämä myyttien 

ja massakulttuurin eriävät äänet ovat muodostaneet. (Bernstein 1992, 10.) 
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5 INTERTEKSTUAALISUUDEN ANALYYSI 

 

Kirjan kirjoittaminen on meidän aikanamme helpompaa kuin mikään muu. Otetaan, 

kuten on tapana, kymmenen vanhempaa kirjaa, jotka käsittelevät tiettyä aihetta, ja 

kirjoitetaan niistä yhdistelmällä yhdestoista samasta aiheesta. 

  - Søren Kierkegaard (Lehtinen 2013b, 5.)  

 

Intertekstuaalisuus tarkoittaa suhteiden tarkastelua (Mikkonen 2001, 73). 

Seuraavassa luvussa tarkastelen kohdeteosteni suhteita muihin teksteihin. 

Järkevällä intertekstuaalisella viittauksella tulee mielestäni olla jokin merkitys. 

Kyse ei voi olla vain toiseen tekstiin viittaamisesta viittaamisen ilosta. Uusi teksti 

tulkitsee uudelleen vanhoja tekstejä ja luo parhaassa tapauksessa uusia tulkintoja. 

Kirjailija on siis myös lukija. Sen sijaan Kristevan tulkinta intertekstuaalisuudesta 

tekstien mosaiikkina (Kristeva 1986, 37) on niin sanottu rannaton tulkinta 

intertekstuaalisuudesta: edes intertekstuaalisuutensa tiedostava kirjailija ei pystyisi 

Kristevan intertekstuaalisuuden määritelmän mukaisesti luettelemaan kaikkia 

intertekstejään. 

 

Ilmari Leppihalme käsittelee intertekstuaalisuuden rannattomuuden ongelmaa 

artikkelissaan ”‟Maailmoita on monia, ja omenan voi halkaista mistä kohtaa 

haluaa.‟ Kontekstien heterologia Anu Kaipaisen romaanissa Arkkienkeli Oulussa 

1808–1809” (2014). Hän lainaa muun muassa Jyrki Nummea ja Lea Rojolaa 

artikkelissaan. Nummi muistuttaa, että intertekstuaalisen kohdan tulkinta saattaa 

laajentua kahden teoksen analyysiksi. Rojola vie kysymyksenasettelun vielä 

pidemmälle ja toteaa, että intertekstin intertertekstitkin tulisi jossain määrin ottaa 

huomioon. Leppihalme muistuttaa vielä, että tekstiinsä perehtynyt tutkija saattaa 

alkaa lukemaan intertekstuaaliseksi kohtia, jotka eivät sitä kiistattomasti ole, eli 

”saa tutkijan helposti näkemään alluusioita”. (Leppihalme 2014, 62–64.) 

Postmodernin kirjallisuuden kuten Barthin, Kunderan ja Vonnegutin kohdalla yli-

intertekstualisointiin on todellakin suuri vaara. Toiset kirjailivat ja heidän teoksensa 

omine ajatuksineen muuttuvat heidän teoksissaan hahmoiksi, jotka huutelevat 
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taustalta omiaan. Kunderan Naurun ja unohduksen kirjassa viides osa nimeltään 

”Lítost” on omistettu kokonaan tälle intertekstuaaliselle pelille toisten kirjailijoiden 

kanssa (Kundera 1978, 139–181). Kartoitan tässä luvussa Barthin Homeroksen 

Odysseian kuuluisimmat tulkinnat ja sitä intertekstualisoineet teokset. Muiden 

intertekstien omien intertekstien käsittely jää vähäisemmäksi. Se, syyllistynkö yli-

intertekstualisointiin, jää lukijan päätettäväksi. 

 

En toki pyri tuottamaan luetteloa The Floating Operan ja The End of the Roadin 

kaikista interteksteistä, sillä niiden kirjo kasvaisi valtavaksi eikä olisi edes 

mahdollinen saati mielekäs tarkasteltavaksi tämän tutkielman rajoissa. Sen sijaan 

käsittelen The Floating Operan ja The End of the Roadin tärkeimpiä intertekstejä 

ja osoitan, miten ne ovat osa Barthin teosten merkitysrakennetta ja miten Barthin 

teoksissa toisaalta uudelleen tulkitaan ja kommentoidaan noita kanssatekstejä. 

Keskityn ennen kaikkea niihin interteksteihin, joiden tulkitsen olevan keskeisiä 

Barthin teosten eksistentialistiselle tulkinnalle. 

 

Näistä lähtökohdista nimeän The Floating Operan tärkeimmiksi interteksteiksi 

Hamletin, The Myth of Sysiphuksen ja Odysseian sekä Odysseuksen, kun taas 

The End of the Roadin kohdalla keskiöön nousevat The Rebel, raamatulliset tekstit 

ja Ilias (750–650 eaa.). Molemmille Barthin teoksille yhteisinä interteksteinä 

toimivat tunnustusromaanit Kellariloukko, Putoaminen ja Inho sekä tyylillisesti 

Machado de Assisin romaanit, Tristram Shandy – elämä ja mielipiteet ja James 

Joycen Odysseus. The Floating Operan intertekstejä yhdistää muun muassa isän 

etsimisen motiivi (Odysseia, Odysseus, Hamlet, Tristram Shandy), kun taas The 

End of the Roadin interteksteille on haastavampi löytää yhteistä nimittäjää. 

Yhteisenä nimittäjänä voisi pitää intertekstien viittaaminen kamppailuun hyvän ja 

pahan pidetyn moraalin välillä. Lähes kaikkia mainittuja intertekstejä yhdistää 

Odysseuksen hahmon esiintyminen muodossa tai toisessa. 
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5.1 Sterne, Joyce ja Machado de Assis: narri ja epäluotettava 

kertoja 

 

Barth myöntää yhteispainoksen saatesanoissa saaneensa vaikutteita Sternen 

Tristram Shandystä, Joycen Odysseuksesta ja de Assisin romaanituotannosta. 

Intertekstuaalinen suhde näihin on havaittavissa etenkin The Floating Operassa. 

Nämä vaikutteet ovat mielestäni tyylillisiä, mutta nähtävissä on myös temaattisia 

yhtäläisyyksiä: littyyhän Tristram Shandyyn ja Odysseukseen vahvasti isän 

etsinnän ja hänen elämänvaiheidensa kartoituksen teema, joka kohdeteoksessa 

ilmenee Todd Andrewn isän itsemurhan syitä käsittelevä tutkintana. Toisaalta 

kummassakin voi nähdä myös kertomisen vaikeuteen ja varmaan tietämiseen 

liittyviä kysymyksiä, joita myös Todd Andrews pohtii The Floating Operan 

alkupuolella. ”Ah, me. Everything, I‟m afraid, is significant, and nothing is finally 

important”, hän toteaa. (TFO, 6.)  

 

Samalla kun Todd miettii kertomisen ongelmia, hän tulee luoneeksi niin sanotun 

metanarratiivisen kehyksen, jollainen on vahvasti läsnä etenkin Tristram 

Shandyssä. Todd esittelee itsensä niin ja kertoo syyn kirjoittamiseensa. Todd ei 

saa kuitenkaan pidettyä kehystä kassassa, vaan hänen tekstiään halkovat jatkuvat 

välihuomautukset: ”Where were we?”; ”This metaphor isn‟t gratuitous – but let it 

go” ; ”One last remark”; ”I almost forgot.” (TFO, 2–4). Hän myös puhuttelee lukijaa: 

”If you‟re still with me, I shan‟t bother to explaining why [– –].” (TFO, 19.) Hän 

selittää virheitä taitamattomuudellaan kirjoittajana, mutta tällä Barth tekee lukijalle 

mahdottomaksi teoksen maailmaan uppoutumisen ja täten teoksen muistutetaan 

jatkuvasti kerrotun fiktiivisyydestä. Todd kuitenkin uskoo mukautuvansa kirjailijan 

rooliin luvun tai parin päästä (TFO, 5), minkä hän tekeekin. Huomautukset 

vähenevät kirjan edetessä. Metanarratiivinen kehys ja kertojan epävarmuus 

kerrotusta on kokoajan läsnä myös Tristram Shandyssä, jota kertoja kommentoi: 

Olen perillä siitä, että maailmassa on lukijoita, sekä monia muita hyviä ihmisiä, 

jotka eivät ole mitään lukijoita, ̶ ̶ ̶ joita kalvaa levottomuus, ellei kertoja paljasta 

alusta loppuun kaikkea, mikä häntä koskee. 
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Puhtaasti noudattaakseni heidän toivettaan ynnä luonteeni haluttomuudesta 

tuottaa pettymystä yhdellekään elävälle olennolle olen jo nyt ollut niin tavattoman 

tarkka. (Sterne 2003, 16.)  

 

Myös satunnainen epäkronologia sekä tekstin ja ajan temmon vaihtelut pirstovat 

The Floating Operan kerrontaa.  Huomattavaa on myös se, että The Floating 

Opera on yhdenpäivän romaani Joycen Odysseuksen tapaan, jos nämä takaumat 

jätetään huomioimatta. Toisaalta kertoja ei tunnu muistavan tarkasti kertomuksen 

aloituspäivämäärää, vaikka päivä on käänteentekevä hänen elämässään – se on 

päivä, jolloin hänen piti tappaa itsensä (TFO, 3). Takaumat rikkovat jälleen 

illuusiota eheästä fiktion maailmasta ja luovat epävarmuutta kertojan 

luotettavuudesta. Kokemisen ja kertomisen aika limittyvät yhteen, kuten 

seuraavasta esimerkistä käy ilmi: 

I‟ll explain it now: it‟s good yarn, and Capt. Osborne can wait a chapter for his rye. 

(TFO, 19.) 

Let‟s forget all this for the moment and get Capt. Osborn his glass of rye, which 

I‟ve been holding all this time, before he dies of thirst and old age. (TFO, 43.) 

 

Myös Tristram Shandyssä niin kirjan tapahtumien kuin kirjoittamisen ja 

lukemisenkin ajat sekoittuvat. Välillä kertoja kehottaa pitämään puolen päivän 

tauon lukemisessa, välillä lukemaan edellisen kappaleen uudestaan (Sterne 2003, 

25, 60). Kerrottuaan pastori Yorickista, joka kertoo olevansa Hamletissakin 

mainitun Kuningas Learin Yorick-narrin lapsenlapsi (Sterne 2003, 31), hän palaa 

oman syntymänsä käsittelyyn näin sanoin: 

On jo niin kauan siitä, kun tämä rapsodisen teoksen lukija erosi kätilön seurasta, 

että minun on korkea aika ottaa hänet jälleen esille, ihan vain muistuttaakseni 

lukijaa siitä, että sellainen henkilö on edelleen maailmassa olemassa. (Sterne 

2003, 41.)  
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The End of the Road sen sijaan sisältää ainoastaan yhden suuremman takauman, 

kun Horner kertoo, miten hän sai nihilistisen halvaantumisen ja päätyi 

hoidettavaksi (TEOTR, 321–335).  

 

Eniten Barth on kuitenkin lainannut de Assissilta. The Floating Operassa voi 

helposti löytää vastaavuuksia teoksen Epitaph of a Small Winner alleviivaavasta ja 

katkonaisesta metakerronnasta (de Assis 2008, 7–9), protagonistien 

samankaltaisissa piirteissä esimerkiksi koulutuksen ja arvomaailman osalta (de 

Assis 2008, 57), tyylin inkonsistenssista (de Assis 2008, 11, 47) ja 

intertekstuaalista viittauksista muun muassa Iliakseen (de Assis 2008, 13) ja 

Hamletiin (de Assis 2008, 58). Erona näissä teoksissa kuitenkin on, että siinä 

missä de Assasin teoksen päähenkilö Braz Cubas kertoo tarinansa haudan takaa, 

jää The Floating Operan Todd Andrews lopussa henkiin. Odotushorisontti 

rikkoutuu. Kumpaakin teosta voi pitää tunnustusromaanina. Käsittelen tämän 

tyylilajin piirteitä seuraavassa alaluvussa. 

 

De Assisin Philosopher or dog? on The Epitaph of a Small Winnerin itsenäinen 

jatko-osa, jossa metakerronnan tasolla viitataan edeltäjään ja mainitaan teos jopa 

nimeltä (de Assis 1997, 6). Philosopher or dog? -teoksen tyyli on vähemmän 

katkonaista, eikä sen kerronta pitäydy pelkästään protagonisti Rabiãon 

ensimmäisen persoonan minä-muotoisessa kerronnassa, vaan tekijä- ja 

kokijatasot vaihtelevat The End of the Roadin tapaan. Teoksia yhdistää vahvasti 

myös aviorikoksen teema: myös Rabião, Hornerin tapaan, rakastuu ystävänsä 

vaimoon. 

 

Tyylin inkonsistenssin voi nähdä olevan osaksi intertekstuaalisuutta. Vaikka Barth 

ei sovella ajatuksenvirtatekniikkaa Joycen ja Sternen tapaan, voi esimerkiksi The 

Floating Operan kappaleen ”The Calliope music” alun, jossa teksti on jaettu 

kahdelle yhtä aikaa etenevälle palstalle, tulkita viittaavan intertekstuaalisesti 

Joycen Finnegans Waken (1939) pseudotieteelliseen lukuun, joka on täynnä 



 
 

84 
 

sivuhuomautuksia ja alaviitteitä (Joyce 1968, 260–308). Barthin teoksen 

kappaleen alku kuvaa osuvasti polyfonian olemusta, kahta rinnakkaista ääntä, 

joiden (melodia)kulku lähtee vähä vähältä erkanemaan toisistaan. Myös otsikko 

”Calliope music” on polyfoninen, sillä Calliope tarkoittaa muun muassa Britannian 

laivaston alaluokkaa, epiikan muusaa, höyrypianoa sekä K:llä kirjoitettuna 

asuinaluetta Kreikassa. 

 

5.2 Dostojevski: tunnustusromaani ja hylkiösankari kertojana 

 

Dostojevskin vaikutus Barthin teosten elämänkerralliseen kerrontaan on selvä. 

The Floating Opera ja The End of the Road ovat niin sanottuja 

tunnustusromaaneja. Ne kummatkin käsittelevät fiktiivisen menneistä tapahtumista 

kertovan minäkertojan tunnustuksia. Tämä siis erotuksena esimerkiksi 

Augustinuksen Tunnustuksista (Les Confessions, n. 300 jaa.), joka on henkilön 

itsensä kirjoittama omaelämänkerrallinen teos, autobiografia. Salinin mukaan 

tunnustusromaanista on tehty on vain kaksi laajempaa tutkimusta: Peter M. 

Axthelmin The Modern Confessional Novel (1967) ja Terrence Doodyn Confession 

and Community in the Novel (1980). (Salin 2008, 78–79.)  

 

Axthelmin mukaan tunnustusromaani on moderni ironinen genre, jonka 

suunnannäyttäjänä on toiminut Dostojevskin Kellariloukko. Tunnustusromaani 

hänen mukaansa ironisoi ja kyseenalaistaa tunnustuksen mahdollisuuden ja 

ironisuutensa kautta eroaa Augustinuksen edustamasta tunnustuksellisesta 

kirjallisuudesta. Axthelm myös mainitsee Camus‟n Putoamisen ja Sartren Inhon 

saman tyylilajin edustajina, jotka ovat paljon velkaa Kellariloukolle. Doody taasen 

ei pidä tunnustusromaania ironisena tyylilajina, vaan näkee Moll Flandersin (1722) 

tunnustusromaanin tyylilajin pioneeriksi ja tulkitsee Flandersin epäironiseksi – 

tosin kuin monet muut tutkijat. (Salin, 79–80.) Näistä kahdesta The Floating Opera 

ja The End of the Road sijoittuvat luontevammin Axthelmin kategoriointiin. 
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Bernstein näkee mainituissa tunnustusromaaneissa kuitenkin eroja. Hänen 

mukaansa Dostojevski, toisin kuin esimerkiksi Camus, välttää perinteisten 

eksistentialististen henkilöhahmojen ennalta arvattavat liikkeet, joka tekee 

Dostojevskista näin ollen antieksistentialistisen kirjailijan. Hän ei esitä 

henkilöhahmojen tilaa yksiselitteisenä ja kirkkaina. (Bernstein 1992, 99.) Tulkintani 

mukaan Bernstein kärjistää, jotta hän paremmin saisi osoitettua eron Dostojevskin 

moniulotteisen eksistentialistisen kirjallisuuden ja Camus‟n yksiulotteisen 

kirjallisuuden välillä. Olen taipuvainen ajattelemaan samoin. Kun Sivullisessa herra 

Mersault‟n tila on käsitelty loppuun, jää kellariloukkolainen avoimen dialogiseen 

tilaan tarinan päättyessä. Myöskään tarinan jatkaminen tuskin olisi tuonut mitään 

erityistä ratkaisua, kuten lukijana toimiva metakertojakin asian toteaa (Dostojevski 

1996, 166). 

 

Tunnustusromaaniin liittyy aina hypoteettinen lukija jolle minäkertoja kohdistaa 

sanansa. Paradoksaalisesti kyseessä on kuitenkin valehtelijan tunnustus. Todd 

Andrews kohdistaa sanansa alusta asti selvästi lukijalle – kuten myös Jacob 

Horner mutta epäsuoremmin (TFO, 81–82; TEOTR, 150). Kellariloukkolainen on 

äärimmäisen yksin, mutta kirjoittamisen kautta hän pyrkii kuitenkin tulemaan 

ymmärretyksi, jota hän ei tee missään nimessä helpoksi antirationalismissaan. 

 

Todd Andrews ja Jacob Horner ovat kummatkin hylkiösankareita - tai kenties 

sittenkin hylkiökirjailijoita. Vaikka he eivät asukaan aivan kellariloukossa, joka 

sekin on vain vertauskuva (Selin 2008, 161), on Todd valinnut asuinsijakseen 

nuhjuisen motellin (TFO, 10) ja Jacob vain sattuman kaupalla vähän 

kodikkaamman vuokra-asunnon (TEOTR, 273). Andrews on Camus‟n Putoamisen 

Jean Baptist Clemencen tavoin menestyksen hylännyt asianajaja. Vaikkei kyse 

olisikaan viittauksesta Putoamiseen, on asianajajan ammatti omiaan 

hylkiösankarille, joka pohtii kaiken merkitystä ja oikeutusta -onhan Raskolnikovkin 

lakitieteen opiskelija, joka pohti murhansa legitimaatiota. Jacob Horner taasen on 

englanninopettaja, joka seuraa elämän kieliopin sääntöjä, jotka eivät kuitenkaan 

yksiselitteisesti avaudu. 
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Bernstein näkee hylkiösankarin tradition juontuvan Horatiuksen (65-8 eaa.) 

dialogeista, joista tyylilaji on jatkunut Shakespearen (Kuningas Lear, Hamlet), 

Erasmus Rotterdamilaisen (Tyhmyyden ylistys), Cervantesin (Don Quijote) ja 

etenkin Dideron (Le Neveu Rameau) kautta Dostojevskiin. Hän nimittää tätä linjaa 

saturnaaliseksi dialogiksi, joka kutsuu myös lukijan ottamaan osaa dialogiin 

bahtinilaisen karnevalismin tapaan. Toisaalta nykyaikainen, sivistynyt 

hylkiösankaruus on mahdollistunut modernisaation myötä, jolloin toimeentulon 

minimitaso on turvattu eikä tarvitse olla ainoastaan narri tai temppuilija, joka 

kamppailee toimeentulosta (Moll Flanders) tai viihdyttää kuningasta henkensä 

kaupalla (Kuningas Learin narri). Learin narri Yorick ei muutenkaan voi olla 

hylkiösankari, sillä hän ei ole kertojahahmo teoksessa. (Salin 2008, 152–168; 

Bernstein 1996, 87–120) 

 

Sekä Todd Andrews että Jacob Horner täyttävät nämä hylkiön määritelmät tiettyyn 

rajaan asti. Molemmat ovat lukeneita miehiä: Todd on valmistunut kandidaatiksi 

Marylandin yliopistosta ja kertoo lukeneensa isäänsä käsitteleviä tutkimuksiaan 

varten kirjoja lääketieteestä, laivanrakentamisesta, filosofiasta, keskiaikaisesta 

kiertävästä laulukulttuurista, meribiologiasta, oikeustieteestä, kaasujen 

koostumuksesta ja niin edelleen (TFO, 4–6); Jacob taas ei ole valmistunut 

mistään, mutta on aloittanut useita aineita yliopistossa (TEOTR, 258). Hän 

valittelee teoksen hengelle ironisesti, ettei hän ymmärrä, miten Sartren 

eksistentialismi voisi häntä auttaa, ja ettei hänellä näin olen filosofista 

ymmärryskykyä, lukupäätä filosofisille teksteille, vaikkakin hetkittäin Horner 

näyttäytyy kovin filosofisena persoonana (TEOTR, 355). 

 

Todd Andrews tai Jacob Horner eivät kuitenkaan tunne kellariloukkolaisen tapaan 

itseään kohtaan alituista itseinhoa, jota Salin pitää yhtenä hylkiösankarin 

määrittävänä tekijänä (Salin 2008, 153–154). Todd havahtuu itseinhoon päivän 

ajaksi, mutta sen jälkeen hyväksyy sen jälkeen oman ristiriitaisuutensa ja elämän 

absurditeetin. Jacob Horner tavallaan jatkaa tästä ja pitää täysin normaalina, että 
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hänen käyttäytymisensä ja ajatuksensa ovat ristiriidassa keskenään. Hornerin 

välinpitämättömyys johtaa kuitenkin ensin nihilistiseen halvaantumiseen 

valintatilanteessa ja lopulta Rennien raskauteen. Mytoterapiakaan ei auta: 

Mythotherapy, in short, becomes increasingly harder to apply, because on is 

compelled to recognize the inadequacy of any role one assigns. Existence not only 

precedes essence: in the case of human beings it rather defies essence. And as 

soon as one knows person well enough to hold contradictory opinions about him, 

Mythoterapy goes out the window. (TEOTR, 376.) 

 

Camus‟n Putoaminen sisältää hyvin paljon samoja elementtejä kuin The Floating 

Opera: metanarratiivinen kehys, epäluotettava kertoja, tunnustuksellisuus, 

hylkiönä oleminen, päähenkilön ammatti, elämän merkityksettömyyden pohdinta. 

Putoaminen ei kuitenkaan ollut ehtinyt ilmestyä vielä vuonna 1955, jolloin Barth 

alkoi kirjoittaa The Floating Operaa. Putoaminen ilmestyi vasta seuraavana 

vuonna. Yhteispainokseen mahdolliset samankalataistavat muutokset tietysti ovat 

saattaneet ehtiä. Myös Sartren Inhossa on paljon samankaltaisuuksia Barthin 

teoksiin nähden, mutta mielestäni on järkevämpi puhua tunnustusromaanin 

genretradition vaikutuksesta yleensä kuin Inhon erityisestä vaikutuksesta 

kohdeteokseen. 

 

5.3 Ilias, Odysseia ja Odysseus: isää etsimässä matkalla ei-

mihinkään 

 

Homeroksen runoelmat ovat vaikuttaneet Barthin teosten tematiikkaan ja 

henkilöhahmojen representaatioihin. The Floating Operan keskeisenä intertekstinä 

toimii Odysseia. Todd Andrews rinnastuu intertekstuaalisesti paitsi Odysseukseen 

myös tämän poikaan, isäänsä etsivään Telemakhokseen: The Floating Operassa 

päähenkilö jäljittää isänsä itsemurhaa edeltäneitä vaiheita ja samalla yrittää 

selvittää oman elämänsä merkitystä. Todd täyttää persikkakoreja aihetta 

käsittelevillä lapuilla, joita hän myöhemmin poistaa ja lisäilee. Kolmanteen koriin 
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olisi tarkoitus muodostua kirje hänen isälleen (TFO, 217–228). Hän rakentaa myös 

laivoja, mitä hänen isänsä eläessään piti hienona harrastuksena. Ensimmäisestä 

laivasta tulee seula ja toinen, josta on tulossa merikelpoinen, jää kesken (TFO, 

57–70). Teoksen lopussa Andrews luopuu yritykstä ymmärtää isäänsä (TFO, 252). 

Tyylillisesti Odysseian tapaan The Floating Operaa halkovat alituiset takaumat. 

The Floating Opera on kuitenkin Odysseian perinteistä luentaa vastustava 

interteksti.  

 

The Floating Operan voi nähdä kumartavan myös Joycen Odysseukseen päin, 

joka on Odysseian perinteistä, sankarillista luentaa vastustava interteksti. Andrews 

ei kovinkaan aktiivisesti ohjaa laivaansa – pikemminkin hän kelluu tapahtumien 

läpi. Margot Norrisin artikkelin ‟Odysseia-intertekstin vastustamisesta Joycen 

Odysseuksessa‟ (2008) mukaan Odysseuksen henkilöhahmot ovat esikuviensa 

vastakohtia: Stephen Dedalus aktiivisena Telemakhoksena, Leopold Bloom 

urhoollisena Odysseuksena ja Molly Bloom siveänä Penelopeiana. Dedalus on 

passiivinen, Mollyllä on rakastaja ja Bloom kokee mielummin olevansa Hamlet 

kuin Odysseus. Eikä miesten ilotaloreissukaan mikään mieltä kohottava 

sankaritarina ole. (Norris 2008, 13–44.) Myös Todd Andrew ajattelee olevansa 

pikemminkin isäänsä etsivä ja itsemurhaa hautova Hamlet kuin Odysseus. 

 

Barht on myöntänyt haastattelussa hänen teoksissaan olevan neljä yhä uusissa 

rooleissa ja representaatioissa variovaa hahmoa: Odysseus, Scheherazade 

(Tuhannen ja yhden yön kertoja), Don Quijote sekä Huckleberry Finn32. Näitä 

hahmoja yhdistää postmodernissakin kirjallisuudessa esiintyvä ikivanha motiivi: 

matka identiteetin etsimisen kuvana. Barth pohtii haastattelussa Odysseuksen 

matkaamisen vaikuttimia. Odysseuksella ei tunnu olevan kiire kotiin – hänellähän 

on aikaa viivähtää Kirken luona vuosia. Barth huomauttaakin, että Odysseuksesta 

täytyy matkan varrella muistuttaa hänen roolistaan ja identiteetistään 

Odysseuksena, jottei hän aivan unohtuisi matkan varrelle. Toisaalta Odysseus 

                                                           
32

 Aiheesta tarkemmin Barthin teoksessa Further Fridays: Essays, Lectures, and Other Nonfiction, 

1984–1994 (1995). 

  

http://www.amazon.com/Further-Fridays-Lectures-Nonfiction-1984-1994/dp/0316083240/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1410892911&sr=8-1-fkmr0&keywords=Further+Fridays.+Essays%2C+Lectures+and+Other+Non-Fiction+1984-1994+kindle
http://www.amazon.com/Further-Fridays-Lectures-Nonfiction-1984-1994/dp/0316083240/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1410892911&sr=8-1-fkmr0&keywords=Further+Fridays.+Essays%2C+Lectures+and+Other+Non-Fiction+1984-1994+kindle
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postmodernin ihmisen tapaan vaihtaa roolia ja identiteettiä tilanteen mukaan, jos 

siitä on hänelle hyötyä. Barth pitää Odysseusta huijarina, joka improvisoi oman 

identiteettinsä tilanteen mukaan. Tie on hänelle tärkeämpi kuin määränpää. Barth 

myöntää olevansa niin kirjailija kuin lukija. Häntä ei kiinnosta tulkinnat, joissa 

bongataan vain näiden hahmojen representaatioita, sillä hän itse on jo tiedostanut 

henkilöhahmojen esiintymisen omissa teoksissaan. Barth myös muistelee, että 

samanaikaiset rinnakkaiset tulkinnat hänen Odysseus-representaatioidensa 

motiiveista – yhtä aikaa menossa ja ei-menossa kotiin – ilmestyvät hänen 

kirjoihinsa vasta The Floating Operan ja The End of the Roadin jälkeen. Tämä 

tarkoittaa siis, että The Floating Operan ja The End of the Roadin Odysseus-

representaatiot joko ovat tai eivät ole menossa ”kotiin”, ei kumpaakin yhtä aikaa. 

(Conález 2000, 1–4.) 

 

The End of the Roadin vertautuminen Iliakseen on implisiittisempää: Hornerin 

takanreunuksella on Laokoonia esittävä patsas, jonka suuhun asennettu 

ilmapuntari mittaa paitsi sään myös päähenkilön mielentilojen muutoksia (TEOTR, 

273). Laokoonin patsas katselee päähenkilöä epäillen. Iliaksessa Laokoon 

varoittaa troijalaisia Odysseuksen puuhevosesta, mutta kukaan ei usko häntä. 

Tässä sangen omalaatuisessa analogiassa Horner siis vertautuu Odysseukseen, 

joka on tässä tapauksessa käymässä taistelua Rennie Morganin rakkaudesta. 

Rennie vertautuu Troijan Helenaan tai mahdollisesti koko Troijaan, josta Odysseus 

ja Menelaos kilpailevat, Joe Morganin ollessa tässä vertauksessa Menelaos. 

Lopuksi Troija on tuhottu, spartalaiset vievät Helenan, Odysseus lähtee 

harharetkilleen ja Menelaos etsimään uutta Helenaa. Sekä Jacob että Joe jäävät 

tyhjän päälle Rennien kuoltua. Joe saa kaiken lisäksi potkut ja Jacob lähtee 

omasta tahdostaan. 

 

Samaa tulkintaa tukee myös värillisen lääkärin mytoterapiaistunto, jossa hän 

viittaa Jacobin esittävän sivuhenkilöä elämänsä näytelmässä kuin Odysseus, joka 

piiloutuu Eumaioksen sikalaumaan (TEOTR, 337). Tämä kohtaus on kylläkin 

Odysseian lopusta eikä Iliaksesta. Iliaksessa Odysseus ei ole pääroolissa, vaan 

siirtyy tarinan fokuksen kohteeksi vasta Odysseiassa. Myös The End of the Road 
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on tarina Jacob Hornerin sivullisuudesta tapahtumiin ja vaikeuksista samaistua 

elämänsä päärooliin, itseensä. Tästä johtuen myös juoni on absurdi: kuin seuraisi 

epäaktiivisen sivuhenkilön otteita läpi teoksen. 

 

Barth luo tietoisesti Odysseuksesta tulkintaa pikemminkin traagisena kuin 

voittoisana sankarina. Odysseus on tuomittu ikuiseen etsintään ja kulkemiseen – 

näin ainakin hänen modernin representaationsa kohdalla. Toisaalta ikuinen etsintä 

kuvastelee eksistentialistisen ajattelun jatkuvaa muutosta, jota ei kuitenkaan End 

of the Roadissa esitetä mitenkään hedelmällisenä ajatusmallina vaan pikemminkin 

katkerana kalkkina, joka on vain nieltävä. Tämä luenta resonoi Danten Jumalaisen 

näytelmän (La divina comedia 1321) Odysseus-tulkinnan kanssa. Dante tuomitsee 

Odysseuksen helvettiin. (Gonález 2000, 2.) 

 

5.4 Raamatulliset tekstit: Jumalainen näytelmä vai Kadotettu 

paratiisi  

 

The End of the Road sisältää arkkityyppisen hyvän ja pahan vastakkainasettelun, 

jossa hyveellisyyttä ruumiillistaa Joe Morgan ja paheellisuutta Jacob Horner. Tätä 

asetelmaa kuvataan romaanissa raamatullisin sanankääntein, kun sekä Rennie 

että Horner antavat kamppailulle apokalyptisiä merkityksiä. Rennie sanoo Joen 

olevan Jumala, mutta vain vähän myöhemmin myöntää uskonsa häneen horjuvan, 

mikä on aiheuttanut myös Rennielle oman identiteetin kriisin (TEOTR, 385). Jacob 

taasen toteaa aikaisemmin: 

Joe was The Reason, or Being (I was using Rennie‟s cosmos); I was The 

Unreason, or Not-Being; and the two of us were fighting without quarter for 

possession of Rennie, like God and Satan for the soul of Man. (TEOTR, 377.)  

 

Myös Jacobin paholaismaisuudesta puhutaan hyvin avoimesti. Esimerkiksi kun 

sivuhenkilö Peggy syyttää Jacobia yksinkertaisesti hirviöksi, tämä vastaa: ”I‟m not 

simply a monster, Peggy: I‟m also a monster.” (TEOTR, 343.) Hän on oikeassa, 
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sillä Jacobin paholaismaisuus on ambivalenttia, kun taas Joen hyvyys rakoilee ja 

osoittautuu lopulta ristiriitaiseksi. Joen raakuus ja halveksittavuus on 

koherenttiuden äärimmäisen puritanismin ja totuuden tavoittelun aiheuttamaa. ”But 

man can act coherently; he can act in ways that he can explain, if he wats to”, Joe 

luennoi.  (TEOTR, 297.) 

 

Niin Jumalainen näytelmä kuin Kadotettu paratiisikaan (Paradise Lost, 1677) eivät 

ole The End of the Roadin suoranaisia intertekstejä, mutta ne kuvastavat hyvin 

Barthin romaanissa esitettyä dilemmaa: päästäänkö lopulta paratiisiin vai 

menetetäänkö se perisynnin kautta? Jumalaisen näytelmän Helvetti-osion 26. 

laulussa Odysseus kärsii rangaistustaan Troijassa tekemistään synneistä 

Diomeden kanssa. 

 Hän mulle: ”Helmassa sen liekin kärsii 

 Odysseus ynnä Diomedes: veljet 

 olivat vilpin, nyt sen koston veljet. 

 

 Ja heidän liekissään nyt huoatahan 

 vuoks hevon viekkahan, mi aukas portin, 

 jost' ulos astui jalo Rooman siemen. 

 

 Siin' ilkityö, min vuoksi vielä suree 

 Akilleusta kuollut Deidamia, 

 ja ryöstö Pallaan kuvan rangaistahan.” (Alighieri 2001, 180) 

 

Dante siis tuomitsee Odysseuksen ikuiseen kadotukseen Diomeden kanssa, 

koska he käyttivät Troijan hevosta. Odysseuksen rikos oli petos ja hän joutui 

Helvetin 8. piirille, joten hänen rikkeensä ei ollut kevyimmästä päästä. Kiirastuli ei 

riitänyt. Odysseus saa samassa laulussa suunvuoron ja myöntää syntisyytensä: 

 

 ”Kun jätin Kirken, mua kahlehtivan 

 jo toista vuotta saaressaan, mi sitten 

 sai Aineiaalta nimekseen Gaëta, 
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 ei rakkaus poikaani, ei hartaus kohtaan 

 isääni vanhaa, lempi ei, jot' olin 

 ma velkaa vaimon ilon alttarille, 

 

 minussa voineet kaukomieltä voittaa 

 avara tulla tuntemaan maailma 

 ja paheet ihmisten ja ihmiskunta.” (Alighieri 2001, 182.) 

 

Odysseus siis yhtä aikaa kärsii rangaistusta sekä Troijan sodassa että 

paluumatkalla tekemistään synneistä. ”Kaukomielisyys” ajaa häntä yhä uusiin 

seikkailuihin, eivätkä pojan rakkaus, isän vanhuuden kunnioittaminen läsnäololla 

tai vaimon naiselliset sulot saa häntä pysähtymään. Odysseus on siis myös 

Danten tulkinnan mukaan tuomittu etsimään onneaan toisaalta. 

 

5.5 Hamlet, The Myth of Sisyphus ja The Rebel: elämän ja 

kuoleman kysymys 

 

The Floating Operan temaattisesti tärkeimpinä interteksteinä voi pitää 

Shakespearen Hamletia ja Camus‟n The Myth of Sysiphusta. Kummatkin 

käsittelevät omalla tavallaan elämän absurditeettiä ja etenkin itsemurhan 

dilemmaa. Tähän kiteytyy myös Hamletin kuuluisa yksinpuhelu, jossa hän pohtii 

itsemurhaa ratkaisuna elämän kärsimyksiin: 

 Ollako vai eikö, siinä pulma: 

 kaikk‟ iskut, nuolet julman kohtalon, 

 vai asein käydä tuskain merta vastaan, 

 lopettain kaikki? – Kuolla – nukkua, 

 ei muuta; – tietää uness‟ että päättyy 

 sydämen kipu, tuhannet nuo tuskat, 

 nuo lihan perinnöt – se täyttymys 

 ois pyyntö hartain. Kuolla, nukkua; 

 niin, nukkua! ja kenties uneksia? 
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 Kas siinä vastaus. (Shakespeare 1955/2001, 84–85.) 

 

Todd Andrews pohtii tätä samaista kysymystä, tosin vahvasti parodioiden 

Hamletin kynnysdialogia: ”Having heard tick, will I hear tock? Having served, will I 

volley? Having sugared, will I cream? Itching, will I scratch? Hemming, will I haw?” 

(TFO, 30.) Andrews toteaa lopussa Hamletin kysymyksen merkityksettömäksi: 

”The truth is that nothing makes any difference, including that truth. Hamlet‟s 

question is, absolutely, meaningless.” (TFO, 251.) Todd irvailee Hamletin 

kustannuksella läpi teoksen päätyen Cioran tapaan ajattelemaan, ettei itsemurhan 

tekeminen kannata, jos ei usko mihinkään. Toisaalta Hamlet itsessään ei ole 

mikään yksiselitteinen teos, vaan sisältää vakavien yksipuheluiden lisäksi 

farssimaisia piirteitä, kuten Ofelian väärinymmärrykset tai näytös hautuumaalla. 

Hamlet on sanalla sanoen tragikoominen teos. Myös Hamlet on hahmona 

ambivalenttimpi ja monitulkintaisempi kuin yksinpuhelu antaa ymmärtää. 

Mielestäni Hamlet kuvastelee jo modernin ihmisen eksistentialistista kriisiä. 

 

Lisäksi Hamlet teoksena on itsessään intertekstuaalinen ja hyödyntää tyylin 

inkonsistenssia – on sukua menippolaiselle satiirille. Ensiksikin se hyödyntää 

yleistä myyttistä hölmän sankarin arkkityyppiä. Toiseksi se sisältää viittaukseen 

Kuningas Learin narriin, Yorickiin, joten Shakespeare viittailee intertekstuaalisesti 

myös omasta tuotantoonsa (Shakespeare 2001, 151). Kolmanneksi osa 

kohtauksista on selvästi traagisia (Hamletin soliloquia), osa koomisia ja 

makaabereita (kohtaus hautausmaalla); osa kuin farssimaisia (Hamletin ja Ofelian 

ristiinpuhelut), osa tragikoomisia (Hamlet pistää Poloniusta). Sisältääpä näytelmä 

vielä mise en abyme -kohtauksen, sisäisnäytelmän näytelmän sisällä. Hamlet ei 

missään nimessä ole yhtenäinen teos, vaan se sisältää ajalle ominaisesti niin 

ylevää kuin alatyylistä materiaalia, jotta sitä voitiin esittää niin hovissa kuin 

karnevalistisella torilla: jotain herroille ja jotain rahvaalle. (Shakespeare 

1955/2001, 84–87, 94–99, 108–117, 145–151.) 
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The Myth of Sysiphus vuorostaan alkaa kysymyksenasettelulla: ”There is but one 

true serious philosophical problem and that is suicide.” (Camus 2005, 1). Ennen 

kuin ihminen alkaa elää, hänen täytyy kyetä hyväksymään olemisensa 

absurditeetti. Toisaalta Camus toteaa, ettei hän ole kuullut kenenkään kuolevan 

ontologisen ongelman tähden (Camus 2005, 2). Todd Andrews taasen Camus‟ta 

parodisoiden lähestyy ongelmaa juuri filosofisena dilemmana tutkimuksiensa 

kautta (TFO, 217–228), jonka hän on riemukseen kirjan alussa ratkaissut: ”Light 

step! I wanted to dance across the hall, My opinion? My Opinion? S U I C I D E.” 

(TFO, 16.)  

 

Kun Laertes, jonka nimi on lainattu Odysseuksen isältä, surmaa Hamletin, saa 

protagonistimme levon ja ratkaisun ongelmaansa. Tämän voi tulkita helpotukseksi 

Hamletille, jonka ei tarvitse tehdä päätöstä, ja näin hän säilyttää myös sankarin 

aseman. (Shakespeare 2005, 170). Camus taasen vertaa ihmistä, joka on 

hyväksynyt elämän absurditeetin, Dostojevskin Riivaajien (1872) Krivloviin ja 

Franz Kafkan proosan päähenkilöihin, mutta ennen kaikkea hän näkee absurdin 

sankarin ruumiillistumana Sisyfoksen: ihminen on tuomittu tuloksettomasti 

pyörittämään kiveä, elämän taakkaa, ylös mäkeä Haadeksessa ikuisuuden. 

Kaikista ratkaisevimpana kohtana vertauskuvassa Camus pitää hetkeä, jolloin 

Sisyfos palaa noutamaan kiveä sen vierittyä alas. Hetki kuvastelee Sisyfoksen 

päättäväisyyttä loputtoman kärsimyksen edessä, sitä kuinka tämä on vahvempi 

kuin kivi. (Camus 2005, 115–134.)  Sofokleen mukaan Odysseusta pidetään jopa 

Sisyfoksen aviottomana poikana. 

 

Täydellisen allegorian luominen Todd Andrewsin ja Sisyfoksen välille ei 

kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä. Camus‟n The Rebel on jatko-osa The Myth of 

Sisyphus -teokselle. Se käsittelee elämää Jumalasta irtautuneena kapinallisena 

ihmisenä. Teos sisältää pitkiä kuvauksia kapinoinnin historiasta ja marttyyreistä 

muun muassa Venäjän vallankumouksen ajalta (Camus 2000, 76–218). Ihmisen 

on hyväksyttävä vastuunsa, valittava oma elämänsä yli muiden ja hylättävä 

Jumala: noustava nietzscheläiseksi yli-ihmiseksi. Teemu Mäki tuo The Rebelin 

sanomaa helpommin lähestyttävään muotoon esseessään ”Kissa”, joka julkaistu 



 
 

95 
 

esseekokoelmassa Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta 

(2005). Siinä hän käsittelee kohutun ”kissantappovideon”33 taustamotivaatioita. 

 

Mäki kertoo halunneensa herättää ”kissantappovideollaan” ihmisten huomiota 

jokapäiväiseen rakenteelliseen väkivaltaan, johon osallistumme kuluttajina 

alitajuisesti. ”Harva kuolee katutappelussa tai pedofiilin uhrina verrattuna siihen, 

kuinka moni kuolee sen vuoksi, että haluamme halvat lenkkarit, banaanit ja 

bensiinin haluamatta tietää kenen orjuutuksella ja murhaamisella ne maksetaan”, 

hän toteaa esseessään. (Mäki 2009, 80.) My Way, a Work in Progress -teoksen 

peruseetoksen hän kertoo lainanneensa markiisi de Sadelta, joka Mäen tulkinnan 

mukaan yritti taiteessaan paljastaa väkivallan, joka ”välineellistyessään 

laskelmoidun hyödyntavoittelun välineeksi – – menettää hedelmällisen 

potentiaalinsa, vitalisoivan kykynsä, naamioituu joksikin muuksi ja kasvaa 

näkösuojan turvin kolossaalisiin mittoihin”. (Mäki 2009, 80) Ihmisen tulisi siis 

huomioida osallistumisensa ja vastuunsa tällaisesta väkivallasta. Tämä tiivistää 

The Rebelissä esitetyn yksityisen vaatimuksen ihmisen tekojen eettisestä 

vastuunkannosta. 

 

The End of the Roadin Jacob Horner ei ole kuitenkaan Mäen tai Camus‟n 

kuvailema ihanneolento. Ajoittain hän yrittää kantaa vastuun teoistaan, ajoittain 

taas ei. Luennolla Horner joutuu väittelyyn Blakesley-nimisen oppilaan kanssa 

kieliopin tärkeydestä ja kielen sattumanvaraisuudesta (TEOTR, 382). Vaikka 

Horner onkin samaa mieltä kielen sattumanvaraisuudesta Blakesleyn kanssa, hän 

pyrkii osoittamaan kapinoinnin mielettömyyden, kyseenalaistaa 

kyseenalaistamisen: 

That‟s the paradox: in any kind of complicated society a man is usually free only to 

extent that he embraces all the rules of that society. Who‟s more free - - The man 

who rebels against all the laws or the man who follows them so automatically that 

he never even has to think about them? (TEOTR, 383.) 

                                                           
33

 ”Kissantappovideo” on vain on yksi kohtaus Mäen videoteoksesta My Way, a Work in Progress  
(1994) 
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Tässä Horner tulee parodioineeksi The Rebelin sanomaa ja sivumennen 

kommentoineeksi myös Saussuren kielen teorioita34. Hänen mielipiteisiinsä ei 

kuitenkaan voi luottaa hänen ambivalentin persoonallisuutensa takia. Hän myös 

toimii opettajana esittäen opettajan roolia. The Rebel päättyy alluusioon jousen 

virittämisestä (Camus 2000, 270), joka viittaa Odysseian loppuun: Odysseus palaa 

(harha)retkiltään ja ainoana paikallaolijoista pystyy virittämään jousen, jolla hän 

sitten surmaa kilpakosijat. Jacob Horner jää paremminkin sisyfoslaiseen 

absurdismin tilaan, kun taas Todd Andrews palaa harharetkiltään jokseenkin 

harmoniseen tilaan. Näin Barthin teokset mielestäni vaihtavat lopussa 

intertekstejä: Jacob Horner muuttuu Sisyfokseksi ja Todd Andrews The Rebelissä 

kotiin palaavaksi Odysseukseksi. 

 

Tulkitsen kaiken tämän Camus‟n teoksia ja Hamletia kohti suuntautuvan 

parodioinnin yritykseksi palauttaa The Myth of Sysiphuksen ja The Rebelin 

dogmaattisen sanoman ambivalenttiin muotoon, jollaista Nietzschen ja 

Kierkegaardin eksistentiaalifilosofia edusti aikanaan. Barthin teosten päähahmot 

jopa häkellyttävästi muistuttavat filosofisia esikuviaan. Todd Andrews muistuttaa 

Kierkegaardia, joka Lehtisen mukaan pohtii isänsä raskasmielisyyttä, yrittää erota 

rakastetustaan kirjeellä onnistumatta menettäen tämän kuitenkin toiselle miehelle 

ja uskoo olevansa kirottu ennenaikaiseen kuolemaan (Lehtinen 2013b, 13–72) – 

vain muutamia yhtäläisyyksiä mainitakseni. Kierkegaard myös löytää jonkinlaisen 

tasapainon elämän absurdismiin uskon kautta ja tulee Jumalan valtaamaksi, kuten 

Todd Andrews: ”I buried myself in God.” (TFO, 227.) Jacob Horner puolestaan 

muistuttaa Nietzscheä, joka ei koskaan saanut rakastettuaan Lou Saloméa 

mukaansa vaan sortui lopulta täydelliseen nihilismiin ja mielisairauteen.  

                                                           
34

 ”(T)here‟s ultimately no reason why the symbol horse shouldn‟t always refer to grammar book 
instead of to Equus caballus: the significances of words are arbitrary conventions, mostly; historical 
accidents. But it was agreed before you and I had any say in the matter that the word horse would 
refer to Equus caballus, and so if we want our sentences to be intelligible to very many people, we 
have to go along with the convention. We have to say horse when we mean Equus caballus, and 
grammar book when we mean this object here on my desk. You‟re free to break the rules, but not if 
you‟re after intelligibility. If you do want intelligibility, then the only way to get “free” of the rules is to 
master them so thoroughly that they‟re second nature to you.” (TEOTR, 383.)  
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Jonkinlaisena yhtymäkohtana voi myös pitää sitä, että Barthin protagonistien 

ajattelun muodot muistuttavat esikuviaan: Kierkegaard puhuu eksistenssin tasoista 

(esteettinen, eettinen ja uskonnollinen) ja vaihtaa kirjallista tyyliä kirjasta ja 

pseudonyymista riippuen samalla tavoin kuin Todd Andrews naamiota. Nietzschen 

tekstit ovat tyylien sekamelskaa, kuten myös koko Hornerin elämä ja ajattelu. 

Barthin romaanien muoto pakottaa lukijansa hämmennyksen ja dissonanssin 

kautta löytämään uuden konsistenssin ja tasapainon: ei niinkään dogmaattisten 

vastausten, joihin Camus on eksistentialistijuuristaan huolimatta taipuvainen, vaan 

vastauksen lukijan oman ajattelun kautta. Tässä suhteessa Barth on kirjailijana 

lähempänä Dostojevskia kuin Camus‟ta tai Sartrea. 
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6 PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen käsitellyt pro gradu -tutkielmassani John Barthin kahden ensimmäisen 

teoksen, The Floating Operan ja The End of the Roadin bahtinilaista polyfoniaa ja 

eksistentialistista maailmankatsomusta. Alkuperäisen hypoteesini mukaan Barthin 

teosten polyfoninen rakenne ilmentää eksistentialistista etsintää, mutta toisaalta 

myös parodioi eksistentialistista ajattelua. Tämä parodia ei kuitenkaan ole vailla 

merkitystä, vaan sen on tarkoitus toimia katalyyttinä arvojen ‒ myös 

eksistentialististen arvojen ‒ uudelleenarvioinnille. Tämä ilmenee sisällön lisäksi 

Barthin kirjojen muodossa. Työni perusajatuksen voi tiivistää lauseeseen muoto on 

merkitys. 

 

Olen rakentanut työni teoreettisen viitekehyksen etenkin siitä käsitteistöstä, jota 

Bahtin esittelee ja soveltaa teoksissaan François Rabelais: Keskiajan ja 

renessanssin nauru ja Dostojevskin poetiikan ongelmia. Tätä työtä varten 

relevantiksi osoittautui varsinkin dialogisuutta ja polyfoniaa käsittelevä 

teorianmuodostus. Erityisen hedelmälliseksi kohdeteosten tulkinnan kannalta 

osoittautui Dostojevskin poetiikan ongelmia, sillä näen Dostojevskin ja Barthin 

tekstien välillä perheyhtäläisyyden: ilman Kellariloukon hylkiökertojan 

ambivalentteja tunnustuksia tuskin olisi Todd Andrewsia tai Jacob Horneriakaan – 

ainakaan nykyisessä muodossaan. François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin 

nauru käsittelee karnevalismin teoriaa, joka osoittautui myös hyödylliseksi 

kohdeteosten analyysissä, vaikkei karnevalismi ollutkaan työn keskiössä. 

Hyödynsin myös Vicen teosta Introducing Bakhtin laajentaakseni kuvaa Bahtinin 

ajattelusta. 

 

Minua inspiroi myös Kristevan poststrukturalistinen Bahtin-luenta, joka painottaa 

intertekstuaalisuuden ja tekstien välisen dialogin merkitystä. Viittasin jonkin verran 

myös Salinin tutkimukseen Narri kertojana: Kultaisesta aasista suomalaiseen 

postmordernismiin, jonka ansiosta löysin Bernsteinin teoksen Bitter Carnival: 

Ressentiment and the Abject Hero. Bernsteinin mukaan modernissa romaanissa 
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renessanssin nauru on muuttunut katkeraksi ja dialogi saturnaaliseksi, katkeraksi 

ja kaunaiseksi. Itse asiassa Bernsteinin tulkinnat tuovat Dostojevskin Kellariloukon 

lähemmäs Rabelais‟ta, sillä hänen mukaansa Dostojevskin kellariloukkolaisen 

nauru on redusoitunut versio keskiaikaisen karnevaalin ambivalentista naurusta. 

Bahtin itse esitti samantyylisiä tulkintoja, mutta ei vienyt niitä aivan niin pitkälle 

kuin Bernstein. 

 

Toisena suurena teorialinjana käytin eksistentialistista filosofiaa, jonka edustajista 

ensimmäisenä esiin nousivat Kierkegaard ja Nietzsche, joista etenkin 

jälkimmäinen mainitaan useissa lähteissä modernin ihmisen moraalisen kriisin 

artikuloijana. Jumala on kuollut, joten ihminen joutuu muodostamaan oman 

moraalikoodistonsa. Yksi Nietzschen innoittajista onkin juuri Dostojevski, jonka 

romaanitaiteessa ilmenee samoja teemoja, joita Nietzsche käsittelee 

filosofiassaan. Näiden kolmen filosofi-kirjailijan kaunokirjallisia teoksia voi 

moninaisuudessaan pitää moniäänisenä, mutta tämä hypoteesi vaatisi 

lisätutkimusta.  Moderneista eksistentialisteista käsittelin Camus‟ta ja Sartrea, sillä 

etenkin heidän filosofisia premissejään korostetaan ja toisaalta parodioidaan 

Barthin teoksissa.  Camus‟n korostama elämän absurdius ja kapinointi ovat sekä 

The Floating Operan että The End of the Roadin teemoja. Romaanien päähenkilöt 

Todd Andrews ja Jacob Horner seuraavat tiettyyn pisteeseen asti The Myth of 

Sisyphuksen ja The Rebelin viitoittamaa tietä, mutta elämän moninaisuudessa 

aina vasemmanpuolimmaisen vaihtoehdon valitseminen osoittautuu 

mahdottomaksi, kuten Jacob Horner saa huomata. Barth ihailee Camus‟ta ja 

Sartrea mutta samalla myös kritisoi näiden dogmaattisuutta. Eksistentialismi ei 

ainakaan tämän tutkielman valossa siis ole yksiselitteinen doktriini, vaan 

Kierkegaardin ja Nietzschen edustamassa eksistentialismissa matka on itse 

määränpää. 

 

Olen myös pohtinut Bahtinin ajattelun yhteyksiä eksistentialismiin, minkä tiedän 

varsin epäortodoksiseksi tavaksi lähestyä Bahtinia. Länsimaisten 

ajattelutraditioiden jäljittäminen Bahtinin tuotannosta vaatii usein tulkintaa, sillä 



 
 

100 
 

Stalinin ajan Neuvostoliitossa sen koommin Bahtin kuin muutkaan intellektuellit 

eivät voineet ilmaista näkemyksiään avoimesti ja suoraan, mikäli ne poikkesivat 

virallisesta marxilais-sosialistisesta doktriinista. Siksi hänen täytyikin joidenkin 

tulkintojen mukaan kirjoittaa niin sanottuja ikkunaverhoteoksia, jotta pystyisi 

ylipäätään julkaisemaan mitään kirjallisuudentutkimusta. (Vice 1997, 7–10.) 

Bahtinin ajattelun fenomenologiset painotukset on yleisesti tunnustettu, mutta 

ainakin Tzetan Todorov, Terry Eagleton ja Ann Jefferson ovat löytäneet 

yhtäläisyyksiä myös Bahtinin ja eksistentialistisen ajattelun välillä. 

 

Tekstianalyysini jakautui kahteen osaan: tekstin polyfonian ja 

intertekstuaalisuuden analyysiin. Ensin mainitussa hahmottelin Barthin teosten 

dialogista suhdetta, tyylin inkonsistenssia, päähenkilöiden kognitiivista 

dissonanssia – jota teosten polyfonisuus ilmentää – ja myöhemmin analysoin 

lähdeteoksen karnevalistisia piirteitä. Intertekstuaalisuutta käsittelevässä osiossa 

toin esiin kohdeteosten keskeisimmät intertekstit ja analysoin niitä osana teosten 

merkitysrakennetta. Käsitellyiksi tulivat Homeroksen Odysseia, Joycen Odysseus, 

Shakespearen Hamlet, Sternen Tristram Shandy, Dostojevskin Kellariloukko, De 

Assisin The Epitapht of a Small Winner  sekä Philosopher or a Dog?, Camus‟n 

The Myth of Sisyphus ja The Rebel. Viittasin myös lyhyesti Sartren tuotantoon, 

Danten Jumalaiseen näytelmään ja John Miltonin Kadotettuun paratiisiin, mutta 

nämä eivät osoittautuneet yhtä tärkeiksi interteksteiksi kuin edellä mainitut. 

Analyysini tarkoituksena on osoittaa kuinka moninaisilla tavoilla Barth luo 

polyfoniaa. Tämän moniäänisyyden funktioksi näen eksistentialistisen etsinnän 

ilmaisemisen ja Camus‟n The Myth of Sisyphuksen ja The Rebelin 

dogmaattisuuden muuttamisen ambivalentimmaksi. Näin Barthin tekstit lähestyvät 

yhtäältä filosofisina teksteinä Kierkegaardia ja Nietzscheä ja toisaalta 

kaunokirjallisuutena Dostojevskia. 
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6.1. Mahdollinen jatkotutkimus: polyfonian mahdottomuus 

 

Aiheesta olisi mahdollista tehdä vaikka millä mitalla jatkotutkimusta. Olen 

esimerkiksi tietoinen siitä, etten tämän tutkielman puitteissa ole voinut lainkaan 

huomioida monia kohdeteosteni interteksteistä ‒ vaikkapa David Humen filosofiaa. 

Häneen viitataan nimeltä Barthin teoksissa kohdassa, jossa Andrews pohtii syy-

seuraussuhteen katkeamista (TFO, 218). Humen skeptisyys, joka kohdistui muun 

muassa jumaluskoa kohtaan, loisi otaksuttavasti monia mielenkiintoisia 

yhtäläisyyksiä ja tulkintoja Humen ja Barthin teosten välille. Humen pamfletti Of 

Suicide vuodelta 1755 olisi eksistentialistisessa ja Barthin teosten 

tulkintakontekstissa edelleen ajankohtaista luettavaa. Hume ei kuitenkaan ole 

suoranaisesti eksistentialistinen filosofi, enkä koe tutustuneeni hänen tuotantoonsa 

tarpeeksi, joten jätin hänet tarkasteluni ulkopuolelle. Muihinkin skeptikkojen 

koulukunnan filosofeihin, kuten Pyrrhokseen, Diogenesikseen ja Decartes‟hen, 

olisi mielenkiintoista tutustua tarkemmin, sillä Kantin ja Schopenhauerin ohella 

heidän filosofiansa edelsi fenomenologista ajattelua ja eksistentialismia. 

 

Edelleen otaksun, että kohdeteosten syöverinaturalistisia vaikutteita ja yhteyksiä 

esimerkiksi Flaubertiin, Boccaccioon, Goetheen, Faukneriin, Zolaan ja Balzaciin 

olisi hedelmällistä pohtia enemmänkin. Vieläkin relevantimpaa olisi kafkamaisen 

surrealismin ja absurdismin tyylilinjan huomioiminen. Myös Scheherazaden, Don 

Quijoten sekä Huckleberry Finnin hahmojen representaatioiden esiintymistä The 

Floating Operassa ja The End of the Roadissa olisi mielenkiintoista avata. Rajasin 

kuitenkin niiden syvemmän käsittelyn tutkielmastani, sillä nämä hahmot eivät 

ilmennä yhtä selvästi eksistentialistista kriisiä tai etsintää kuin esimerkiksi 

Odysseus tai Hamlet. 

 

Monet Barthin sanaleikkien monimerkityksellisyydet jäävät minulta ei-natiivina 

englannin käyttäjänä varmasti aukeamatta. Onnekseni voin kuitenkin todeta, että 

The Floating Opera ja The End of the Road ovat helpoimmasta päästä hänen 

tuotannossaan. Esimerkiksi novellikokoelma Lost in the Funhouse: Fiction for 
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Print, Tape, Live Voice (1968) olisi todella haastava analysoitava niin kielen kuin 

muodonkin osalta. Kokoelman novellissa ”Night-Sea Journey” voi nähdä paljon 

temaattisia yhtymäkohtia The Floating Operaan ja The End of the Roadiin (Barth 

1988b, 3–13). Jo Hannu Lallukan pro gradu -tutkielma Sisyfoksen harharetket 

kirjallisuuden(tutkimuksen) karnevaalissa – John Barthin Uiva ooppera 

camus’laisen parodiareseptiona osoittaa, kuinka monenlaisia erilaisia 

tulkintavaihtoehtoja jo pelkästään The Floating Opera tarjoaa. Valitettavasti itse 

opinnäytetyö kärsii tulkintavaihtoehtojen moninaisuudesta – olkoonkin, että useat 

näistä tulkinnoista olivat hyvin relevantteja. 

 

Mielenkiintoinen teoreettinen lähtökohta jatkotutkimukselle olisi mielestäni 

täydellisen polyfonian mahdottomuuden pohtiminen. Kirjallinen polyfonia ei voi olla 

missään vaiheessa täydellistä, sillä kirjailija kaikesta demokraattisuudestaan 

huolimatta joutuu valitsemaan, kenelle hän puheenvuoron antaa ja mukailemaan 

jossain määrin tarinan kertomisen yleistä traditiota. The Floating Operassa 

puheenvuoron saa Todd Andrews. Hänen pohdintansa on moninaista muttei 

kaikenkattavaa. Harrisonin ja Janen näkökulma jää kartoittamatta, vaikka Todd 

veikkailee heidän tuntemuksiaan teoksen kuluessa. The End of the Roadissa 

kuullaan Jacob Hornerin lisäksi Rennien ja Joen tuntoja, mutta he eivät pääse itse 

suoraan ääneen tai kertojiksi. Yleisesti voisikin sanoa, että naisnäkökulma jää 

lähes kokonaan puuttumaan. Vice toteaa tien ja tätä kautta matkan kronotooppien 

olevan lähtökohtaisesti miehisiä. Hän ottaa esimerkiksi Road-elokuvien genren, 

joista Thelma ja Louise (1991) tekee feministisen uudelleentulkinnan (Vice 1997, 

210–218). Barthin teoksien voisi nähdä pönkittävän tien stereotypiaa miehisenä 

kronotooppina. Ovathan ne kummatkin teoksia miehisestä etsinnästä – ja miehistä 

etsintää myös eksistentialismin historia karrikoidusti on ollut. Kierkegaard ja 

Nietzsche suhtautuivat usein naiseen kuin alempaan elämänmuotoon. Tulkintani 

mukaan Barth halusi teoksissaan kuvata juuri dissonanssia ja polyfoniaa 

yksittäisen ihmisen mielessä. Voiko kaunainen dialogisuus olla edes tasa-

arvoista? Miksi antaa toiselle edes toiselle puheenvuoro, jos on närkästynyt koko 

tasa-arvoisuuden ajatukseen? Voiko täydellistä tai tasa-arvoista polyfoniaa 

ihanteenaan pitävä teos olla millään muotoa esteettisesti viehättävä – tai edes 

lukukelpoinen? Kundera toteaa Salmonin haastattelussa, että lukijan tulisi pystyä 
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muistamaan, mitä teoksen alussa tapahtui, jotta lopussa voisi olla mitään järkeä 

(Salmon, 1984). 

 

6.2 Karnevaali kulkee, koirat haukkuu 

 

Polyfonista ja karnevalistista kirjallisuutta kirjoitetaan edelleen, vaikka Rabelais‟n 

ajoista on kulunut yli viisisataa vuotta. Minulle polyfoninen ja karnevalistinen 

kirjallisuus ovat osa postmodernismia, jonka luonteesta tosin voi olla montaa 

mieltä. Vonnegutin ja Kunderan teokset, kuten Mestarien aamiainen tai Olemisen 

sietämätön keveys ovat osa niin postmodernia kuin polyfonistakin kirjallisuutta, 

vaikka Bahtinille ainoastaan Dostojevskin tuotanto ilmensi aitoa polyfoniaa. 

Olemisen sietämätön keveys peräti käsittelee samoja teemoja kuin The Floating 

Opera ja The End of the Road: ahdistusta, jonka mahdollisuus tehdä valintoja tuo 

muassaan. Sekä Vonnegut että Kundera ovat kommentoineet omaa tyyliään, joten 

he ovat olleet jokseenkin tietoisia teoksiensa moniäänisyydestä. Sitä, ovatko he 

lukeneet Bahtinia, en voi tietää, mutta se ei mielestäni ole olennaistakaan. 

Olennaista sen sijaan on, että he ovat havainneet moniäänisyyden mahdollisuudet 

ja käyttäneet niitä hyväkseen. 

 

Suomessa postmodernia moniäänisyyttä edustavat Salinin Narri kertojana – 

Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin -teoksen mukaan Finlandia-

ehdokkuuden saanut Jouko Turkan Finlandia-ehdokas Häpeä (1994), Pentti 

Holapan Finlandia-palkittu Ystävän muotokuva (1998), Jussi Kylätaskun Akuaba 

(2002), Tomi Kontion Uumen (1995) ja Torsti Lehtisalon Kutsumushuora. 

Kohdeteostensa ja Bahtinin polyfoniaa yhdistäväksi tekijäksi Salin ottaa, itseni 

tavoin, esimerkkejä Dostojevskin Kellariloukosta, jonka piirteet – hylkiökertojan 

epäluotettavuus, narrimaisuus ja tunnustuksellisuus – sopivat hyvin kuvaamaan 

myös Barthin teoksia. (Salin 2008, 119–169.) 
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Sartre toi omalla epistemologiallaan eksistentialistisen ajattelun päätepisteeseen 

ja eksistentialismi populäärifilosofiana hiipui. ”Joidenkin tutkijoiden mukaan 

Critique de la raison dialectique [Dialektinen järjen kritiikki] on eksistentialismin 

hautakirjoitus”, toteaa Lehtinen (Lehtinen 2013a, 222). Sartren jälkeen 

eksistentialismin nimissä ei ole tehty enää filosofisia teoksia, jotka olisivat 

nousseet suuremman yleisön tietoisuuteen, mutta itse eksistentialistiset 

kysymykset elämän tarkoituksesta eivät ole vieläkään kadonneet mihinkään. 

Ihmiset eivät ole onnistuneet löytämään olemiselleen mieltä kollektiivina, 

yhteisöllisyydestä käsin, joten katsoisin, että on edelleen yksilön vastuulla luoda 

elämälleen merkitys. Tämän yksilökeskeisyyden takia monet saattavat aiheestakin 

pitää eksistentialismia itsekkäänä ja raakana filosofiana. Eksistentialismissa 

tarkoitus on kuitenkin rakentaa yksilölle lähempää tarkastelua kestävä 

moraalipohja, ei piiloutua omnipotentin entiteetin kuten Jumalan tai 

markkinatalouden taakse. 

 

Samojen ongelmien kanssa käydään edelleen jaakobinpainia 

proosakirjallisuudenkin puolella esimerkiksi Chuch Palahniukin Fight Clubissa 

(1996). Itse olen törmännyt kuitenkin myös enenevässä määrin fenomenologiseen 

ja eksistentialistiseen laululyriikkaan. Ismo Alanko käsittelee sanoituksissaan 

fenomenologisia teemoja, muun muassa objektiivisen tietämisen mahdottomuutta, 

Hassisen Koneen levyllä Harsoinen teräs (1982). Kappaleet ”Totuus”, ”Olen toki, 

vain sen tiedän” ja ”Pelko” ovat kaikki fenomenologian läpitunkemia. Tuomari 

Nurmio kiteyttää eksistenssin lempeän välinpitämättömyyden levyllään Luuta ja 

nahkaa (1997) julkaistussa kappaleessa ”Rannanjärvi elää”: ”Vaikkei mulla olis 

enää mitään syytä elää / ei ole mitään kummempaa syytä kuollakaan.” (Nurmio 

1997.)  Koko ruotsalaisen metalcore-yhtye Soilworkin albumi The Living Infinite 

(2013) käsittelee eksistentialistisia ongelmia. Ongelmat nähdään ahdistavuutensa 

lisäksi myös positiivisina, sillä kappaleiden kertojahahmot usein voimaantuvat 

ottamaan vastuun omasta elämästään ja nousemaan heikkouksiensa yläpuolelle, 

kieltäytyvät elämään huonossa uskossa. 

 

Myös Stam1na-yhtye on käsitellyt eksistentialistisia kysymyksiä levytyksissään, 

esimerkiksi levyllä Viimeinen Atlantis (2010) julkaistussa ”Elämän tarkoituksessa” 
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ja albumilla Uudet kymmenen käskyä (2006) olevalla kappaleella ”Kaksi reittiä, 

yksi suunta”. Kun laulun kertoja ”Elämän tarkoituksessa” kertoo menevänsä 

maisemareittiä (Hyyrynen 2001), päättävät ”Kaksi reittiä, yksi suunta” -kappaleen 

sanat Stam1nan levyn – ja samalla tämän pro gradu -työn.  Kappale huipentuu 

The Myth of Sisyphusta tuttuun eksistentialistiseen rajakohtaan, siihen hetkeen, 

jona yksilö ylpeänä ja uhmakkaana valitsee kohtalonsa: 

 

Reunalla tunnustan 

ei ollut järkeä, ei jumalaa 

vain vapaus valita 

kahdesta pahasta pienempi 

raskas tie 

raskas tie 

 

Silmät auki astun 

selkä suorana 

kädet avoinna 

maailma takana 

ulos sivulta 

piste (Hyyrynen 2006.) 
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