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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä tutkimuksessa luen Harry Salmenniemen runoteosta Texas, sakset (2010) kriittisenä esityksenä. 

Alun alkaen ajattelin yhteiskuntakritiikkiä. Se tuntui kuitenkin liian konkreettiselta ja sidotulta 

määritelmältä, ja aloinkin purkaa sitä osiin. Teoksen kritiikki kohdistuu yhteiskuntaan abstraktina 

ideana, sen järjestämisen tapaan, eli taustaideologiaan, joka ilmenee erilaisissa diskursseissa. Teos 

esittelee ja kommentoi näitä diskursseja asettamalla niitä vuoropuheluun ja jopa törmäyskurssille 

toistensa kanssa. Samalla se käsittelee individualismia, subjektin asemaa ja postmodernin 

myöhäiskapitalismin vaikutuksia niihin. Texas, sakset on massiivinen ja valtavan monipuolinen teos, 

joka kurottelee viittauksineen monia tulkintapolkuja kohti.  Teos on kantaaottava, poliittinen teos, 

jonka kokonaistulkinnan sijaan hahmottelen lukutapaa, joka on sisällä postmodernin maailman 

lainalaisuuksissa ja onnistuu kritisoimaan aikamme ilmiöitä. Poliittinen tulkinta ei ole ulkoapäin 

tuleva keinotekoinen näkökulma kirjallisuuden tulkintaan, vaan kuten Terry Eagleton esittää, se on 

ollut kirjallisuudessa sisällä jo alun alkaen. Poliittisuudella tarkoitan samaa kuin Eagleton: tapaa, jolla 

järjestämme sosiaaliset olosuhteemme, ja näihin päätöksiin vaikuttavia valtasuhteita. Politiikasta 

vapaa ”puhdas” kirjallisuusteoria on myytti. (Eagleton 1983: 194–195.) Runoa voidaan ajatella 

poliittisena, jos se esimerkiksi onnistuu kuvaamaan yksilön sisäistä maailmaa tavalla, joka yhdistää 

tuntemukset ulkoisiin olosuhteisiin.     

 

Tutkielmassani puhun postmodernista runoudesta. Vältän käyttämästä käsitettä nykyrunous, joka 

sisältää kaiken lähivuosina julkaistun runouden. Kaikki uusi runous ei ole postmodernia. 

Modernismin perintö jatkuu. Tyylikkäitä, harmonisia, kuvallisia ja tunnustuksellisia runoteoksia 

kirjoitetaan, julkaistaan ja luetaan. Kokeellisuuden perinne on myös vahvaa ja juontaa juurensa jo 

1960-luvun suomalaisiin runoilijoihin, kuten Väinö Kirstinään ja Kari Aronpuroon. Leimaan 

käsittelemäni teoksen postmoderniksi ja kokeelliseksi, sillä se sekoittelee muotoja ja tyylejä 

tyypillisen postmodernisti, mutta ennennäkemättömän laajassa mittakaavassa. Siinä myös 

yhdistellään klassisen avantgarden menetelmiä, kuten kollaasia, sisällöllisesti epätavalliseen 

aihepiiriin: yhteiskunnallisen pahoinvoinnin kuvauksiin. 

 

Postmodernin käsitteen ovat kokeneet haastavaksi myös useat tutkijat, ja siitä on kirjoitettu paljon. 

Tyypillinen luonnehdinta postmodernista taiteesta on piirrelista. Tässä tutkimuksessa nojaudun 
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pääasiassa kanonisoituihin postmodernin teoreetikoihin, kuten sosiologi Zygmunt Baumaniin, 

kirjallisuudentutkijoihin Linda Hutcheoniin ja Fredric Jamesoniin, joista jälkimmäinen on selkeästi 

marxismin perillinen. Tutkimuksessani keskiössä on ajatus postmodernista kulttuurin hallitsevana 

tekijänä. Ajatus on peräisin Fredric Jamesonilta ja sisältää postmodernia vahvasti eettisesti arvottavan 

vireen. Modernistinen lukutapa painottaa tekstin yhtenäisyyttä ja kokonaisuutena rakentuvaa 

merkitystä. Teos käsitetään myös itsenäiseksi kohteekseen ympäröivistä olosuhteista irrallisena 

tuotteena. Postmodernissa tällainen oletus katoaa, tekstin merkitysten ei enää oleteta aukeavan 

sisäänpäin syvällisen lukemisen seurauksena. (ks. esim. Kovala 2004.)  

 

Postmodernismilla tarkoitetaan myös luokittelujen katoamista, kirjallisuudessa usein kaikenlaisten 

tekstien yhdistymistä. Tutkimuksesta, kritiikistä ja itse kirjallisuudesta tulee yhtä, tekstiä. (Kantola 

2001: 21.) Postmodernismia terminä voidaan käyttää sekä kuvaamaan ajanjaksoa että kulttuurin 

tuotteiden tyylipiirteitä. Käsitettä on käytetty paljon periodisena määreenä, ja sellaisena se toimiikin 

melko yksiselitteisesti. Käsitteellä tehdään usein näkyväksi eroa juuri modernin runouden piirteisiin. 

Postmodernismia voidaan luonnehtia tilaksi, tai ”hetkeksi logiikassa”, kuten Brenda Marshall 

määrittelee. (Marshall via Kantola 2001: 22.) 

 

Postmodernin käsite yhdistyy kiinteästi myöhäiskapitalistiseen talousjärjestelmään sekä kulttuurin 

laadullisena kuvaajana että periodisena määreenä. Jamesonilaisittain ajatellen myöhäiskapitalismi on 

jopa synnyttänyt postmoderniksi kuvatun kulttuurin. Tutkielmaani motivoinut ajatus 

yhteiskuntakritiikistä pelkistyi teokseen syventyessäni myöhäiskapitalismin kritiikiksi. Temaattiset 

rinnastukset, kuten talous ja sota, ja kulutus ja tunteminen, inspiroivat muotoilemaan kritiikin kärkeä 

hieman toisin. Pahoinvointi tuntuu kietoutuvan teoksessa talousjärjestelmään.  

 

Postmodernin teorioiden tarkoituksena on tässä tutkimuksessa kontekstualisoida yksittäisen teoksen 

tulkintaa. Postmodernin teoriat vahvistavat näkökulmaa teoksen ulkopuoliseen todellisuuteen ja 

pyrkivät ymmärtämään sitä. Minua kiinnostaa vastakkainasettelu oireellisen postmodernikäsityksen 

ja kriittisen postmodernin välillä. Postmodernin aikakauden länsimaisena kasvattina kyseinen 

estetiikka tuntuu minulle hyvin luontevalta. Tarkastelen sitä kuitenkin teorialähtöisesti yhden 

runoteoksen kontekstissa. Oletan, että Texas, sakset voidaan kivuttomasti lukea postmoderniksi 

teokseksi ja haluaisinkin kysyä, millaista postmodernismia teoksesta voi löytää. Erityisesti minua 

kiinnostaa postmodernin kritiikin mahdollisuus ja postmodernia ilmentävän runouden suhde 

yhteiskuntaan.  
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Luen teosta osana postmodernin kielitietoisen runouden traditiota. Luentani taustalla vaikuttaa myös 

Fredrik Jamesonin teoria postmodernista kulttuurisena dominanttina ja sen kriittisen tarkastelun 

mahdottomuudesta. Analyysini pohjavireenä on kriittinen suhtautuminen kielen ideologiseen 

luonteeseen bernsteiniläiseen tapaan.  Language -koulukuntaan yhdistettyjen runoilijoiden tapainen 

säännöttömyys liittyy kiehtovasti myös Texas, saksiin näkyen esimerkiksi puolittaisena metodien 

käyttönä. Salmenniemi ei vie kollaasimenetelmää puhdasoppisesti loppuun saakka, vaan käyttää 

metodia apuvälineenään.  

 

Teorialuvuissa esittelen postmodernin teoriaa sekä yhteiskunnan ja yksilön kontekstissa että 

runouden kentällä. Tutkimukseni analyysiosassa luen Texas, saksia ideologiatietoista lukutapaa 

soveltaen. Aluksi käsittelen representaatioita teoksen kontekstissa, erityisesti kiinnittäen huomion 

postmodernin yhteiskunnan ja yksilön esityksiin, josta siirryn nationalistisen diskurssin uudenlaisen 

esittämisen analysointiin postmodernin parodian avulla. Alaluvussa 4.3 käsittelen nk. suuria 

kertomuksia, ja niiden muuttuvaa asemaa postmodernissa maailmassa. Luvussa 5 siirryn 

tarkastelemaan individualismia ja subjektin asemaa teoksessa. Tarkasteluni lähestymiskulmina ovat 

kehollisuus, kulutus ja minän tarinallinen rakentuminen. Viimeisessä analyysiluvussa tarkastelen 

länsimaista kulttuuria teoksen tarjoamien populaarikulttuuri- ja kirjallisuusviittausten avulla. Luku 

on saanut inspiraationsa teoksen nimestä ja lukuisista viittauksista Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

tapahtumarikkaaseen 1900-lukuun. Teoksen konventionaalista typografiaa haastavasta asettelusta 

johtuen olen joutunut pelkistämään lainauksia. Säkeiden asettelun erityispiirteet yleensä puuttuvat 

lainaamistani katkelmista. En myöskään ole seurannut kirjasimien vaihtelua, enkä niiden kokojen 

muutoksia kuin selkeimmiltä osin. Lihavoinnit, kursivoinnit ja yliviivaukset olen sisällyttänyt 

katkelmiin. Tähän on syynä teknisen asettelun työläys pro gradu –tutkielman konteksissa ja 

tarpeettomasti laajeneva sivumäärä ja sekavuutta lisäävä yleisilme. Olen kuitenkin pyrkinyt 

kuvaamaan asettelua jokaisen katkelman yhteydessä sitä analysoidessani. Olen myös liittänyt oheen 

kaksi kuvaa, joista toinen sisältää aukeaman mittaisen lainauksen. Sivunumerointia teoksessa ei ole. 

Tässä tutkielmassa käyttämäni sivunumerointi on omani. Seuraavassa esittelen itse teoksen Texas, 

sakset ja hieman sen vastaanottoa. 
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1.1 Texas, sakset ja vastaanotto 

 

Texas, sakset ilmestyi vuonna 2010 ja on tekijänsä Harry Salmenniemen (1983) toinen teos. 

Salmenniemi palkittiin teoksesta nuorille kirjailijoille suunnatulla Kalevi Jäntin palkinnolla samana 

vuonna.  

 

Vuonna 1983 Jyväskylässä syntyneen Salmenniemen runoteos puolestaan edustaa 

suomalaisen nykyrunouden kokeilevalla kentällä klassista avant-gardea, 

palkintoperusteissa todetaan. Palkitsijoiden mukaan teos pyrkii avantgardisen perinteen 

mukaan välttämään poliittista korrektiutta ja hyvää makua esittelemällä suorasukaisesti 

nykymaailman räikeitä puolia mitä kekseliäimmin tavoin. 

Runoteos myös sukeltaa hetkeen ja sitä hallitsee leimallisesti humoristinen 

näkemys.Texas, sakset lähtee liikkeelle runoudesta ja päätyy runouteen, moderniin 

apokalypsiin, päättymättömän ajan virtaan (Yle uutiset 2010.) 

 

Seuraavaksi luonnehdin lyhyesti Texas, saksia, ja sitä, millainen runokokoelma on kyseessä. Teoksen 

alkupuolella aukeamat tuovat mieleen Stephane Mallarmén avantgarden klassikoksi muodostuneen 

runon Nopanheitto (1898). Säkeiden ja yksittäisten sanojen asemointi on ilmavaa ja perinteisestä 

laatikkoasettelusta poikkeavaa. Kollaasi ja hakukonemenetelmät ovat vahvasti läsnä: säkeissä 

esiintyy tilastonomaisia lauseita kuten: ”joka viides piikkihuumeiden käyttäjä on hiv-positiivinen” 

(Texas, sakset: 17, jatkossa T, s.). Salmenniemi itse katsoo tekstiin upotetun hakukoneella tuotetun 

materiaalin noudattavan ”jatkuvaa kierrättämisen ja lisäämisen estetiikkaa”. Runoilija kertoo myös 

tapansa käyttää hakukonemetodia olevan epätäydellinen, jolloin sisällön ideologinen manipulointi 

mahdollistuu metodille uskollista käyttöä paremmin. Salmenniemi puolustaakin metodien 

tämänkaltaista puolittaista hyödyntämistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisellä. 

(Salmenniemi 2011 via Joensuu 2012: 183–186.) Hakukoneen käyttö onkin kiinteästi yhteydessä 

teoksen yhteiskuntakriittiseen aihepiiriin. Sen avulla kaunokirjalliseen teokseen sisältyy lauseita ja 

kokonaisia diskursseja, joille ei  korkeakirjallisuuden piirissä ole ollut juuri sijaa. Teoksessa 

jatkuvasti esiintyvä keino on saattaa yhteen lauseita, jotka kantavat täysin erilaisia ideologisia 

sisältöjä, jolloin molemmat arvolatautuneet lauseet ajautuvat kriittisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. 

Etusijalle nousee pahoinvointi ja vähäosaisuus hyvinvointivaltiossa, tämä kaikki 

dokumentinomaisesti kollaasina runokokoelman sisässä. (Joensuu 2012: 183–188.) Teoksesta 

huokuu moniäänisyys ja lyyrisen minän poissaolo minämuotoisista katkelmista huolimatta. Säkeiden 

asemointi ja teoksen ei-narratiivinen muoto antavat lukijan tulkinnalle tilaa ja mahdollistavat 
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epälineaarisesti etenevän lukemisen. Lukijan oletettu haave kokonaisuudesta saa kuitenkin 

vastakaikua toiston ja yhtenäisen kuvaston ja tematiikan kautta.  

 

Teos on massiivinen sekoitus kollaasimetodilla koottua ja subjektiivisesti järjestettyä tekstimassaa, 

josta suurin osa on koottu internetistä. Sivuilla on myös muutamia piirrettyjä kuvia. Teos jakaantuu 

neljään toisistaan erottuvaan osaan. Ensimmäisen osan aloittaa sana minä. Tässä osassa korostuvat 

tilastonomainen joka viides –rakenne ja yhteiskunnallisia epäkohtia esiin tuova aihepiiri. Toinen osa 

alkaa sanalla häpeä. Tässä osassa esiintyy huomattavan paljon unenomaista kerrontaa ja 

sairauskuvastoa. Osalle leimallista on myös lomakkeenkaltainen vastausvaihtoehtojen sävyttämä 

rakenne. Jokaista osiota erottaa toisistaan tyhjä aukeama, kuin kehottaen lukijaa pysähtymään ennen 

uuden alkua. Kolmas osa poikkeaa aiemmista kirjasimensa ja sisältönsä puolesta. Se alkaa sanalla 

tämä ja sisältää paljon kirjainlähtöistä assosiointia ja toistuvia rakenteita ja sanoja. Lääkkeet ja oireet 

löytyvät usein täältä. Osassa on myös itsetietoisia katkelmia, joissa teksti kommentoi itseään ja 

tekstuaalisuuttaan. Viimeinen osa alkaa sanalla nyt. Toistuva nyt –sana ainoana sivullaan rytmittää 

osiota myös jatkossa.  

 

Näennäisestä sekavuudestaan huolimatta teos sisältää paljon tietoisia rakenneratkaisuja. Mainitut 

neljä osaa, yhtenäistä kuvastoa ja yhteiskunnallisen aihepiirin. Perinteisen kokevan keskeishenkilön 

sijaan teoksessa on uudenlaisia rakenteita, kuten eteneminen assosiaation logiikalla ja toistuva 

vertausrakenne. Myös moniäänisyys on tärkeä rakennepiirre. Lukija on ikään kuin kuulijan roolissa, 

eikä eläydy yhteenkään puhujaan. Hierarkioiden purkautuminen ja äänten samanarvoisuus on 

silmiinpistävää. Tekstistä huokuu yhteisökeskeisyys yksilön sijaan. Maailman tekstiys, tekstuaalisuus 

korostuu: tekstit näyttäytyvät jälkinä maailmasta ilman kokevan minän tai mielen suodatusta.  

 

Palaan hetkeksi Mallarmén runoon Nopanheitto. Nopanheiton aiheena ovat haaksirikko ja merimatka, 

mutta kuvasto suuntautuu ylöspäin, kohti tähtiä. Kuten Teksas, saksissa, ei Nopanheitossakaan ole 

kokevaa lyyristä minää, ei puhujaa. Monimerkityksisen ja sirpaleisen teoksen merkitys ei löydy 

teoksen ulkopuolisesta maailmasta, vaan kielen avulla koostuvista merkityksistä, jotka syntyvät 

lukijassa. Molempia teoksia leimaa prosessimaisuus. Helena Sinervon mukaan Mallarmén 

tavoitteena oli sattumanvaraisuuden purkaminen ja kokonaistaideteoksen luominen. Vaikuttavuus 

syntyy uudistavan rakenteen ja persoonallisen kuvaston yhteydestä. Mallarmé halusi kirjoittaa kirjan, 

jonka aiheena oli kieli itse. (Sinervo 2006.)   
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Texas, sakset saavutti ilmestyessään paljon huomiota erityisesti muiden suomalaisten runoilijoiden 

parissa. Teos kirvoitti paljon kritiikkejä, joissa sen erikoislaatuisuutta korostettiin. Reaktiona 

teokseen syntyneistä vastineista koottiin jopa näyttely Pasilan kirjastoon Helsingissä. Videopalvelu 

Youtubessa on vielä löydettävissä videoteos Sinä selviät vielä aivan kaikesta, joka perustuu Texas, 

saksiin  (J. P. Sipilä 2010). 

 

Niinpä Texas, sakset luotaa erilaisia yhteiskunnan epämukavuustiloja suorastaan 

piinallisella tarkkuudella – itsetuhoisten ajatusten, psyykelääkkeiden, viinan ja 

tuloerojen kasvun välinen yhteys on näillekin sivuille kirjattu. (Rantama 2010.) 

 

Vesa Rantama liittää arvostelussaan Texas, sakset yhteiskunnallisen pahoinvointikuvaston kautta niin 

kutsuttuun suomalaisen sosiaaliflarfin perinteeseen. Sen edustajia ovat muiden muassa Karri Kokon 

Varjofinlandia (2005), Teemu Mannisen Lohikäärmeen poika (2007) ja Tytti Heikkisen Täytetyn 

eläimen lämpö (2008) ja Varjot astronauteista (2009). Flarfilla tarkoitetaan internetistä etsittyä 

huono-osaisuutta autenttisesti kuvaavaa tekstiaineistoa, kuten keskusteluja tai blogitekstejä, joista on 

koostettu runoja. (Rantama 2010.) Konkreettinen viittaus yhdistää Texas, sakset Kokon 

Varjofinlandiaan: ensimmäinen loppuu säkeeseen ”loppu on vasta lopun alkua” (T, s: 213) ja 

jälkimmäinen alkaa lauseella ”Tämä on nyt lopun alkua” (Kokko 2005). Myös Rantama päätyy 

ainakin yrittämään tulkintaa Texas, saksista uusliberalistisen kilpailuyhteiskunnan kritiikkinä, mutta 

toteaa sen olevan joko liian suppea yritys, tai kohdetekstin liian haastava ja monipuolinen. Tämän 

huomasin paikoin itsekin lukiessani teosta. Väliin se tarjoaa helposti kontekstissaan tulkittavaa 

materiaalia, mutta toisinaan se vetää maton alta tekemällä tulkintansa itse ja kommentoimalla itseään 

varsin suorasukaisesti.  

 

Voisin selittää pitkään siitä, miten Texas, sakset kuvaa kilpailuyhteiskunnan loppua 

erilaisten sotametaforien keinoin – se voi olla ihan hyvä tulkinta, teksti antaa sille tukea 

monin paikoin, mutta loppujen lopuksi tämä teksti pilkkaa tulkintoja, kumoaa ne 

seuraavassa lauseessa, on aina askeleen edellä, jossain toisaalla. (Rantama 2010.) 

 

Yhteiskunnallisuuden näkee Texas, saksissa myös kriitikko Mervi Kantokorpi. Hän esittää teoksen 

yhteiskunnallisuuden ilmenevän ennen kaikkea kollaasitekniikan ja kielellisen yhdistelyn tuottamien 
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uusien merkitysten synnyn kautta. Poliittisuus syntyy omakohtaisen puhe-esityksen sijaan lukijan 

eteen avatusta yhteisön kielimuodostumien tarkastelusta. (Kantokorpi 2010.) 

 

Avoimen monologisen argumentoinnin sijaan hän [Salmenniemi] asettaa lukijansa 

näkemään ja ajattelemaan yhteisöllisen kielen maisemaa. Kyse on pikemminkin eleestä 

kuin asenteesta, vaikka selaileva lukija voi palauttaa saksittuja katkelmia myös vahvasti 

ideologisiin ja filosofisiin teoksiin kuten Guy Debordin Spektaakkelin yhteiskuntaan. 

(Kantokorpi 2010) 

 

Teoksen nimi on mielenkiintoinen. Texas, sakset – palindromilta äkkiseltään kuulostava sanapari. Jos 

sanat kuitenkin puretaan äänteisiin, huomataan, että palindromi onkin ”virheellinen” ja kirjainmerkki 

x peittää tämän virheen näkyvistä. On huomionarvoista, että teoksen nimessa oleva osavaltio 

kirjoitetaan alkuperäisasussaan, ei suomalaisittain Teksas, jolloin ”häiriö” olisi oitis nähtävissä. 

Virheen löytäminen vaatii lukemista ja purkamista. Syvennyttyäni teokseen, ja sen lainattujen 

inhorealististenkin tekstikatkelmien maailmaan, päädyin ajattelemaan piilotettua virhettä. Sen 

voidaan ajatella symboloivan esimerkiksi kielen eksyttävää ja peittävää luonnetta, jolla todellisuuden 

olosuhteita voidaan muokata helpommin siedettävään muotoon. Ehkä virheellinen palindromi 

viittaakin purettavaan ja kielellisesti uudelleen koottavaan todellisuusharhaan, jonka keinotekoisuus 

on kielen avulla häivytettävissä näkyvistä. Palindromin vastinparit – kieli ja todellisuus – eivät 

pystykään koskaan kohtaamaan toisiaan.  

 

Palindromi tulee muinaiskreikan sanasta palindromos, joka tarkoittaa ”takaisin juoksemista”. 

Muodon perimmäisinä teemoina voidaan pitää ikuista kiertoliikettä, elämän ja kuoleman vaihtelua ja 

paluuta johonkin. Leevi Lehto liittää palindromiin sanojen pätkimisen jatkeeksi kuoleman, tuhon ja 

väkivallan teemoja. (Lehto 2008: 114; 118; 121.) Myös Texas, sakset sisältää näitä teemoja. Häiriö 

on siis näkyvillä. Sanaparin toinen puolisko, Sakset, viitannee perinteiseen kollaasimuotoon, vaikka 

nykyään harva enää leikkaa fyysisillä saksilla. Texas puolestaan kiinnittää huomion osavaltioon ja 

populaarikulttuuriin, erityisesti kauhuelokuvan klassikkoon, Teksasin moottorisahamurhiin, joihin 

myös teoksen sivuilla useasti viitataan. Teoksen yllä leijuu uhkaava väkivallan tuntu. On kaksi asetta, 

moottorisaha ja sakset. Mitä niillä tehdään ja kenelle? 

  

http://www.hs.fi/haku/?haku=Guy+Debordin&lahde=nimilinkki&ref=hs-art-artikkeli
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1.2 Tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä 

 

Tutkimuksessani peilaan Texas, saksia Fredric Jamesonin käsitykseen postmodernista teoksesta, 

jossa on eksplisiittisesti havaittavissa postmodernin yhteiskunnan vallitseva kulttuurinen paradigma: 

myöhäiskapitalismi ja sen tuottamat lieveilmiöt (ks. The Political Unconscious 1989b; 

Postmodernismi eli kulttuurin logiikka myöhäiskapitalismissa 1989). Fragmentaarisuus, 

informaatiotulva, spektaakkeli ja korostunut kuvallisuus ovat postmoderniin ja myöhäiskapitalismiin 

liitettyjä ilmiöitä, joiden heijastumia voidaan tulkita löytyvän käsiteltävästä teoksesta. Toisaalta 

tulkitsen teosta myös osana kriittistä postmodernia, jota teoretisoi esimerkiksi Linda Hutcheon. 

Jamesonin ja Hutcheonin ajattelu erityisesti postmodernien tekstien luonteen suhteen on paikoin 

ristiriitaista. Tätä ristiriitaa erittelen tarkemmin luvussa 2.3, jossa vertailen heidän ja muiden 

teoreetikkojen käsityksiä postmodernista ja kriittisyyden keinoista ja mahdollisuuksista. Omaan 

tulkintaani olen yrittänyt soveltaa tätä ristiriitaa hedelmällisesti: katson tekstiä erilaisista 

näkökulmista, ja pyrin ottamaan huomioon myös toisenlaisen tulkinnan mahdollisuuden.  

 

Tutkimuksessani käytän käsitteitä myöhäiskapitalismi ja uusliberalismi kuvaamaan sellaista 

taloudellista tilannetta, jota esimerkiksi Fredric Jameson pitää postmoderniin elimellisesti 

kytkeytyvänä. Molemmat ovat toisilleen läheisiä ideologisia malleja, joista on tullut valtavirtaa 

viimeistään Euroopan sosialististen järjestelmien romahdettua 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. 

Myöhäiskapitalismin käsitettä avaan luvussa 2.1. Uusliberalismi on ideologia, joka painottaa 

markkinoiden ohjailemattomuutta ja tuotannon yksityistämistä. Siihen kuuluu vahva kilpailullinen 

ajattelu, jossa taloudellinen näkökulma korostuu myös muilla elämänalueilla, kuten politiikassa, 

mediassa, arvoissa ja yksilöitä koskevassa puheessa. Markkinoiden ajatellaan olevan paras 

sosiaalisen ja yhteiskunnallisen elämän järjestämisen muoto, jolloin tehokkuus, taloudellisen voiton 

kasvu ja hyvinvointi kulkevat harmonisesti käsi kädessä. Uusliberalistinen ajattelu suosii 

yksityisomaisuuden kasvattamista, ja rahan katsotaankin saavan lisää valtaa tämänkaltaisissa 

järjestelmissä. Uusliberalistinen ajattelu ei rajaudu vain talouden piiriin, vaan myöhäiskapitalismille 

ominaisesti laajenee koskemaan myös muita alueita. Vapaa ja kyvykäs yksilö on nostettu keskeiseen 

asemaan ja yksilön on saatava toimia markkinoilla vapaasti kykyjensä mukaan. Liberalistisille 

suuntauksille ominaista on niiden nojautuminen yksilönvapauden ideaan, joka uusliberalismissa 

painottuu lähinnä taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Uusliberalistisen ajattelun on 

nähty kolonisoivan ihmiskäsitystä, tuovan kilpailuideologian sinne, minne se ei kuulu: minuuteen ja 

ihmisten välisiin suhteisiin. Uusliberalistinen diskurssi edustaa puhetapaa, joka pitää kuvatun 
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kaltaista taloudellistunutta yhteiskunnan ja sosiaalisten olojen järjestämisen tapaa parhaana, tai 

oikeastaan ainoana mahdollisena. (Ojajärvi & Steinby 2008: 9–14.) 

 

Ideologialla tarkoitetaan aatteiden ja uskomusten järjestelmää, joka määrittää henkilön ajattelua, 

lyhyesti sanottuna siis aatemaailmaa. Ideologialla voidaan tarkoittaa myös maailmankatsomusta. 

Tunnettuja ja tunnistettuja ideologioita ovat esimerkiksi sosialismi, pasifismi ja nationalismi. (Turtia 

2001: 388.) Fredric Jamesonin ideologiakäsitys pohjautuu Jaques Lacanin ja Louis Althusserin 

ajatteluun, jossa ideologia nähdään kuvitteellisena suhteena todellisuutemme ehtoihin. (Jameson 

1989: 275–276.) Ideologiaa on teoretisoinut paljon esimerkiksi filosofi Slavoj Žižek, joka tunnetaan 

erityisesti ideologiakriittisestä ajattelustaan. Žižek huomauttaa ideologian toimivan 

täydellisimmillään silloin, kun sitä ei tunnisteta ideologiaksi, kun se on muuttunut näkymättömäksi. 

Juuri tämänkaltaista on nykymuotoinen hegemoninen uusliberalismi. Se on kuin neutraali, 

kyseenalaistumaton olosuhde, itsestäänselvyys. (Žižek 2009: 47.) Ideologiakriittisen lukutavan 

kantavana periaatteena onkin vastakarvaan lukeminen ja kulttuuristen tuotteiden ja niiden taustalla 

vaikuttavan arvojärjestelmän tutkiminen. Tämä lukutapa ohjaa omaa tulkintaani tässä tutkimuksessa. 

Luen teosta uusliberalismikriittisen, tai kokonaisvaltaisemmin kapitalismikriittisen linssin läpi. 

Alkuperäisen ideani mukaisesta yhteiskuntakritiikistä tulikin ideologiakritiikkiä. Teos tarjoaa 

hedelmällisen maaperän tulkinnalle, sillä se sisältää paljon lainattua materiaalia, joka nostaa esille 

nyky-yhteiskunnan itsestäänselvyyksiä. Tarkastelen teosta myös osana postmodernin runouden ja 

kokeellisuuden perinteitä, joista erityisesti language- eli suomalaisittain kielirunous asettuu lähelle 

ideologiakriittistä runous- ja kielikäsitystä (mm. Lehto 2007: 261). 

 

Käyttelen tutkimuksessani välineinä myös diskurssianalyysin, minuuden, representaation ja suurten 

kertomusten käsitteitä. Representaatioon, diskurssianalyysiin ja suuriin kertomuksiin paneudun 

tarkemmin teoria- ja analyysiluvuissa, mutta lienee paikallaan rajata käyttämääni minuuden käsitettä. 

Runon puhujat on perinteisesti jaoteltu eri tasoihin, jotka ovat tulkittavissa runon eri tasoilta. 

Mimeettinen minä on runon sisäisessä maailmassa esiintyvä, ehkä nimetty henkilö, ja retorinen minä 

tekstin taustalla vaikuttava korkeampi puhujataso. (ks. esim. Lehikoinen 2007.) Tässä tutkielmassa 

en kuitenkaan varsinaisesti etsi puhujatasoja, sillä tukeudun ajatukseen kollaasille tyypillisestä 

monien tasa-arvoisten äänten tilasta, joka mahdollistaa eri äänten erilaisten kontekstien ja diskurssien 

rinnastamisen ja analysoinnin. Tutkielmassani minuus on ennemminkin teoreettinen käsite, jonka 

ideologisesti ja diskursiivisesti rakentuva sisältö ja toimijuuden mahdollistavan aseman luominen on 
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analyysini kohteena puhujatasojen sijaan. En myöskään paneudu minuuteen tai identiteetin 

rakentumiseen psykologisesta näkökulmasta, vaikka sivuankin näitä käsitteitä postmodernin 

taustateorian lomassa. Käytän niitä lähinnä välineinä analysoidessani postmodernia, ja sitä, kuinka 

yksilön asema siinä rakentuu.  

 

Tavoitteenani on siis teoksen ideologiakriittinen luenta postmodernista näkökulmasta. Nojaudun sekä 

Fredric Jamesonin että Linda Hutcheonin teorioihin postmodernista muodosta ja laajemmin 

Jamesonin käsitykseen postmodernista kulttuurisena dominanttina, joka on kiinteästi sidoksissa 

myöhäiskapitalistiseen talousjärjestelmään. Kontekstualisoivan näkökulman tuo postmodernin 

runouden tarkempi esittely ja yhteiskuntakriittisten keinojen tarkastelu luvussa 3. Muoto ja sisältö 

ovat tiiviisti kytköksissä, ja esimerkiksi kollaasimenetelmän ja flarf -tyyppisen materiaalin käsittely 

onkin relevanttia juuri yhteiskuntakriittisessä lähestymiskulmassa. Tutkimukseni pohjavireenä on 

ihmettely siitä, millainen teos Texas, sakset on ja kuinka sitä voi lukea. Onko se vain luotaantyöntävä 

kokeellisella kikkailulla saavutettu tekstiseinämä vai voidaanko siitä saada irti jotain tulkinnallisesti 

mehukasta? Ajattelen, että nimenomaan poliittisen luennan mahdollisuuksien kartoituksen kautta on 

mielekästä lukea Texas, saksia. Sen aiheet ja tekstimateriaali viittaavat niin vahvasti 

yhteiskunnallisen todellisuuden kriittisen tarkastelun suuntaan, että näkökulman valinta oli selkeä 

alusta asti. Suomalaisen nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta on keskusteltu viime aikoina paljon 

(ks. lisää esim. Puheenvuoroja. Nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta 2012.) Voidaanko teosta 

ajatella yhteiskunnallisena puheenvuorona, joka tarjoutuu keskusteluun postmodernein keinoin, ja 

mitä on postmoderni yhteiskunnallisuus? Texas, saksien vastaanotto oli korostuneen 

yhteiskuntakriittisesti suuntautunutta. Voidaan siis havaita teoksen herättäneen vastaavia kysymyksiä 

myös kriitikoissa. Teosta ei myöskään ole aiemmin tutkittu.  

 

Tahdon siis selvittää millaisin keinoin teos ilmentää tätä oletettua yhteiskuntakriittisyyden teemaa. 

Työkaluna tässä käytän ideologiatietoista ja -kriittistä lähilukua. Oma asemani suomalaisena 

myöhäiskapitalistisen ja uusliberalismiin kallellaan olevan aikakauden ja yhteiskunnan kasvattina 

mahdollistaa (kriittisen) tarkastelun kulttuurin sisältä käsin. Teos on suomalaisen kirjoittajan tekemä 

ja ammentaa suomalaisesta puheesta. Teoksen sisällä näkyvät historian vaiheet ja merkkipaalut, kuten 

esimerkiksi talvisota ja 1990-luvun lama. Ideologisuudella halutaan yleensä kuvata toisten intressejä, 

ei omia, kuten Terry Eagleton huomauttaa (Eagleton 1983: 211–212). Kirjallisuuden alalla tutkimus 

on tulkintaa, subjektiivinen puheenvuoro tieteen kentällä. Ja kuten Eagleton jatkaa, myös kaikki 
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kritiikki on poliittista, ei vain toisten esittämä ja radikaali sellainen (Eagleton 1983: 211–212). Myös 

oma tulkintani on väistämättä subjektiivinen ja ideologinen. Yhdyn useisiin lainaamiini 

teoreetikkoihin esimerkiksi kriittisessä suhtautumisessa uusliberalismiin inhimillistä elämää 

rajaavana ja jopa vahingoittavana mallina. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on sinänsä haastava, 

esimerkiksi Jameson tulkitsee postmodernia positiivisesti arvottavat kannanotot automaattisesti 

ideologisina (Jameson 1989: 227–233.), mutta jossa itse pyrin näkemään muitakin sävyjä. En siis ole 

valmis myöntymään postmodernien keinojen silkkaan oireellisuuteen ja toivottomuuteen. Linda 

Hutcheonin ohella Leevi Lehto nostaa esiin postmodernien keinojen kriittisiä mahdollisuuksia, joista 

tarkastelen analyysissani esimerkiksi erilaisten tekstien ironista uudelleenyhdistelyä (ks. esim. Lehto 

2007). 

 

Aikana, jolloin julkinen keskustelu erilaisten medioiden välityksellä on laajempaa, näkyvämpää ja 

demokraattisempaa kuin koskaan, pidän aihevalintaani erityisen tärkeänä. Minulle on tärkeää 

huomioida kirjallisuuden ilmiöiden suhteet ympäröivään yhteiskuntaan ja koen erityisesti 

ideologiatietoisen lukutavan hedelmällisenä maailmassa, jossa käsittelemme entistä enemmän 

tekstejä ja kuvia, jotka sävyttävät suhdettamme yhteiskuntaan ja yhteisöihimme. Olen päättänyt 

käyttää paikoitellen me –muotoa, jolla teen näkyväksi sitä, etten ole tutkimuksen tekijänä millään 

tavoin ulkopuolinen tarkastelija, vaan osa samoja kielellisiä muodostumia käyttävää yhteisöä.  

 

Oletan siis Texas, saksien olevan postmodernein keinoin yhteiskunnalliseen kritiikkiin kykenevä teos. 

Tutkimuksessani tahdonkin kysyä, kuinka tämä kritiikki ilmenee ja toimiiko se. Ja myös: välittyykö 

lukijalle kriittinen näkökulma nykykulttuuria dominoivaan postmodernismiin ja sen 

rinnakkaisilmiöön myöhäiskapitalismiin.   
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2 YKSILÖ JA YHTEISÖ POSTMODERNILLA AIKAKAUDELLA 

 

Tässä luvussa käsittelen postmoderniksi kutsutun aikakauden teoreettisia tulkintoja yksilön ja 

yhteisön näkökulmasta. Esittelen myös myöhäiskapitalismin suhdetta postmoderniin sen 

mahdollistajana. Kappaleessa Myöhäiskapitalismi tietoisuuden tulkintahorisonttina luotaan 

postmoderniin liitettyjä piirteitä, jotka muokkaavat ja kuvaavat ajatusmalleja ja ajalle tyypillistä 

henkistä taustamaisemaa. Olen valinnut tutkimukseni taustalle teoreetikkoja, jotka ovat profiloituneet 

postmodernin tutkijoiksi, kuten Zygmunt Bauman, Jean-Francois Lyotard, Fredric Jameson ja Linda 

Hutcheon. Kaksi jälkimmäistä ovat kirjallisuudentutkijoita, joita asettelen dialogiin keskenään 

tarkemmin alaluvussa 2.3 Jamesonin lukutavassa keskeistä on patologisoiva ote postmoderniin, jossa 

yksilö on kadottanut asemansa ja toiminnan mahdollisuutensa. Hutcheon puolestaan nostaa esille 

postmodernin kirjallisuuden kriittisiä mahdollisuuksia erityisesti parodian ja ironian kautta. Lopuksi 

käsittelen myös subjektin asemaa postmodernissa runoudessa, erityisesti heijastumana postmodernin 

yksilöllisyyden kuvan muutoksista, ja esittelen mahdollisia uusia runouden minähahmoja. Luvun 

tarkoituksena on hahmottaa taideteosta osana laajempaa kokonaisuutta ja luodata sen muodon ja 

sisällön yhteyksiä kulttuurisiin taustatekijöihin. Texas, sakset problematisoi yksilökokemusta ja 

eheää minää, ja toisaalta tuottaa muodollaan oletuksia yhteisöstä, joten näen aiheelliseksi tarkastella 

postmodernia kulttuurina nimenomaan yksilön ja yhteisön kautta. 

 

Postmodernia aikakautta luonnehtii kirjallisuudentutkija Pekka Vartiaisen mukaan siirtymä 

teollisesta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Median tuottamat kuvat ja informaatiotulva muodostuvat 

keskeisiksi identiteetin määrittelyn välineiksi. Mediatodellisuudesta tulee uutta todellisuutta, jolloin 

mediavälitteisistä tapahtumista muodostuu autenttisuutta vastaavia kokemuksia. Postmoderni 

maailmakäsitys ei sisällä lopullisia totuuksia, vaan sitä leimaa itsereflektio ja ironia. Vartiainen viittaa 

sosiologi Baumaniin, jonka mukaan postmodernille tyypillistä on epävarmuuteen sopeutuminen, ei 

sen problematisoiminen. Taiteessa postmodernismista nähdään yleensä puuttuvan autenttisuutta, 

syvyyttä ja alkuperäisyyttä, kun taas pinta, tekstienvälisyys ja tekijän ongelmallisuus korostuvat. 

(Vartiainen 2013: 21–25; 35–36.) Vartiainen viittaa Jamesoniin, jonka mukaan postmodernissa 

ihminen ei enää kykene määrittämään menneisyyttään, eikä tulevaisuuttaan, ainoastaan 

pakonomaisesti keskittymään läsnäoloon nykyhetkien jatkumossa. Jameson uskoo historian 

näyttäytyvän postmodernismissa ainoastaan epäkriittisenä jäljittelynä. Nautintojen ja tyydytyksen 

avulla postmoderni riisuu ihmiset kyvystään hahmottaa todellista tilannettaan ja paikkaansa 

globalisoituvassa maailmassa. (Vartiainen 2013: 25–26.)  
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Postmoderniin liitetään traditioiden purkautuminen ja yksilöllisyyden korostuminen. Yksilön on 

mahdollista valikoida traditioista sopivat piirteet ja jättää sopimattomat huomiotta. Tämänkaltainen 

toiminta korostaa yksilöllisten valinnan mahdollisuuksien lisääntymistä. Postmoderni yhteiskunta 

korostaakin individuaalista minää. Ominaista on myös kulutuskeskeinen elämäntapa ja 

kaupallistuminen. Niin kutsuttujen suurten kertomusten purkautuminen ja edistysuskon kriisi on niin 

ikään nähty postmodernille ominaisina piirteinä. Maailmaa selittävät yleisteoriat ovat menettäneet 

merkitystään, eikä niiden tavoittelua nähdä enää mielekkäänä. Postmodernia yhteiskuntaa on kuvattu 

informaatioyhteiskuntana, jossa tieto tavoittaa nopeasti pitkienkin etäisyyksien päästä. 

(Aro&Jokivuori 2010: 221.) Postmodernin kulttuurin erityispiirteinä on korostettu yksilöllisyyden 

asemaa, elämäntyylien ja –tapojen eriytymistä, moniarvoistumista, erilaisuuden sietoa ja kulttuuristen 

vähemmistöjen esiintuloa. (Aro&Jokivuori 2010: 225) 

 

Postmodernia verrataan usein sitä edeltäneeseen ajanjaksoon, moderniin. Vaikka Bauman 

teksteissään luokin vastakkainasettelua ismien välillä, hän painottaa, että termi postmoderni sisältää 

sekä katkoksen että jatkumon.  (Bauman 1996: 191.) Modernismiin liitetään erityisesti Eurooppa-

vetoisuus, sosiaalisten olojen tietoinen kehittäminen, ja urbanisoituminen. Ajalle tyypilliset 

edistysihanteet pohjautuivat valistuksen aikakauden luomaan käsitykseen ihmisestä. Modernin 

patologioina pidetään yksilön eristyneisyyttä ja vieraantuneisuutta, jotka synnyttävät ahdistusta. 

(Wheale 1995: 6–8.) Moderni ajattelu nojautuu järjestyksen ja kaaoksen dikotomiaan, postmoderni 

vetää ja rikkoo erilaisia kulttuurisia luokitteluja ja ajan ja paikan rajoja suhteellisen vapaasti. 

Modernissa ajattelussa järjestyksen luominen nähdään tavoiteltavana ja määrittelyn epävarmuus olisi 

poistettava. Rationalisointi, luokittelu ja pyrkimys universaaleihin totuuksiin ovat Baumanin mukaan 

modernille tyypillisiä piirteitä. (Bauman 1996: 78–83; 101. Hautamäki 1996: 38.)  

 

Baumanin ajattelussa korostuu yksilöllisyyden asema. Postmodernissa kontekstissa vapauden on 

oltava rajoittamatonta. Yksilö kantaa postmodernina aikana myös epävarmuutta, joka seuraa 

auktoriteettien ja instituutioiden luovuttamasta vallasta. Postmoderni on yksityistänyt pelon ja 

epävarmuuden. Esimodernina aikana moraali oli sidoksissa yhteisöön ja kirkkoon, modernina aikana 

valtio ja instituutiot kannattelivat moraalista valtaa. Postmodernismi sälyttää moraalin yksilön 

harteille. Moraalinen valinta on yksilön vastuulla, ilman mahdollisuutta nojautua korkeampiin 

institutionaalisiin totuuksiin.  (Bauman 1996: 36–37;42–45.) Eettisen vastuun siirtyminen 

epävarmalle yksilölle kasvattaa asiantuntijoiden valtaa (ks. esim. Hautamäki 1996). Liisa Steinby 

esittää vielä pidemmälle menevän väitteen, jonka mukaan nykyihminen luovuttaa toimijuutensa 

subjektina erilaisille asiantuntijoille, sillä tiedon määrän lisääntyessä ajatellaan asiantuntijoiden avun 
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olevan välttämätöntä päätöksiä tehdessä (Steinby 2008: 47). Myös postmodernin kapitalismin 

vaikutuksia ihmiseen tutkinut sosiologi Richard Sennett esittää, että yksilön on itse keksittävä 

elämäntarinaansa kokoava minuuden tunne, sillä instituutiot ja yhteiset arvot eivät enää sitä tue. 

Vaihtoehtoisesti yksilön on selvittävä ilman vakiintunutta tunnetta kestävästä minuudesta. (Sennett 

2007: 11.) Oman identiteetin rakennusprojektista tulee siinä määrin tärkeä, että elämäntapa aletaan 

nähdä välineenä identiteettityölle (Hautamäki 1996: 36). 

 

Perinteisen yhteisöllisyyden katoaminen mahdollisti uudenlaisen yksilöllisyyden, jolle modernin 

ajanjakson yhteiskunnallinen kehitys synnytti sopivat yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet. 

Yksityisen ja julkisen erkaneminen toisistaan loi mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisyyttään 

yksityisen piirissä uudella tavalla, jolloin ihminen kohtasi kysymyksen siitä, kuka minä olen ja mitä 

minä haluan olla. Näihin kysymyksiin sisältyy modernin yksilön kokema ahdistus ja vieraantuminen. 

Modernisaation mahdollistama yksilöllisyys ei saa tukea modernista palkkatyöstä, ja vapauskin on 

ostettava markkinoilta. (Hautamäki 1996: 33–35.) Markkinatalouden tuottaessa ja tukiessa 

eriytyneitä yksilöitä markkinoista ja kulutuksesta on tullut tärkeä identiteettityön väline (Hautamäki 

1996: 39). Markkinavoimien voidaan näin ajatella kolonisoineen identiteettityön. Myös Juha Siltala 

ajattelee minuuden olevan postmodernina aikana alistettu taloudelliselle voitontavoittelulle. (Siltala 

1996). Jussi Ojajärvi esittää yksilön rakentumisen sosiaalisen perustan muuttuneen uhanalaiseksi ja 

vahvan yksilön kuvan nousevan esille epävarmana aikana kompensoidakseen tätä perustan 

epävarmuutta  (Ojajärvi 2008: 163). Kapitalistinen uusliberalismi usein pyrkii esiintymään vapautta 

luovana järjestelmänä, joka manifestoituu yksilön valinnanvapauden kasvuna ja yksilön 

mahdollisuuksina käyttää markkinoita hyödykseen (Ojajärvi&Steinby 2008: 11–12). Vapauden 

kääntöpuolena uusliberalistinen yksilö nähdään kuitenkin kilpailijana toisia yksilöitä vastaan, jolloin 

yksilö pyrkii hyötymään toisista (Steinby 2008: 44). Uusliberalistisessa diskurssissa 

yksilönvapaudesta puhutaan ihanteellisena tilana, johon liittyy hyvinvointivaltion rakenteiden  

hylkääminen ja yksilön houkuttelu yrittäjäksi, kuluttajaksi, asiakkaaksi ja tuottajaksi. Nämä asemat 

edustavat toimijuutta markkinoiden sisällä, niihin sulautuneena. (Ojajärvi 2008: 138–139.)  

 

Bauman luonnehtii postmodernia itsetietoiseksi moderniksi, joka on vapautunut väärästä 

tietoisuudesta. Postmodernin sirpaloituva sosiaalinen todellisuus on Baumanin mukaan 

välttämättömästi epätasapainoinen ja vuorovaikutuksellinen, kaleidoskooppimainen rakennelma, 

jossa funktionaalisen kokonaisuuden ideaali on kestämätön (Bauman 1996: 192–195). Instituutioiden 

menettäessä valtaansa ja uskottavuuttaan yhteiskunta nähdään orgaanisena ja kaoottisesti kehittyvänä 

organismin kaltaisena kokonaisuutena (Hautamäki 1996: 36). 
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Jean-Francois Lyotard esittää teoksessaan Tieto postmodernissa yhteiskunnassa (1985) 

metakertomusten, eli niin sanottujen suurten kertomusten menettäneen asemansa vallan legitimaation 

perustana. Postmodernin järjestelmän ainoana todellisena tavoitteena Lyotard näkee taloudellisen 

suorituskyvyn maksimoinnin. Lyotard kysyykin, mihin vallan legitimaatio voi perustua, kun suuria 

kertomuksia ei enää ole. (Lyotard 1985: 7–8; 23.) Postmoderni tieto koostuu erilaisista keskenään 

kamppailevista kielipeleistä. Tiedon tuotanto on osa lisäarvon tuottamisen logiikkaa, eikä tiedolla 

sinänsä ole itseisarvoa. Yhteiskunnallinen todellisuus hajautuu erilaisten kielipelien verkostoksi, 

joissa yhteismitattomuus on keskeinen piirre. (Lyotard 1985: 8; 13; 32.) Lyotardin perusnäkemys 

yhteiskunta-analyysista ryhmittyy kahden historiallisesti merkittävän näkökulman 

vastakkainasetteluun: yhteiskunta voidaan nähdä funktionalistisena kokonaisuutena tai 

marxilaisittain kahtiajakautuneena vastakkaisten eturyhmien kamppailukenttänä. (Lyotard 1985: 22–

23.) Linda Hutcheon yhtyy Lyotardin käsitykseen siitä, että postmoderni tieto ei välity enää kanonisen 

narratiivin kautta. Yhtenäisen kulttuurin aika on ohi, ja diskursiiviseen tietoisuuteen nousevat erilaiset 

marginaaliryhmät. Tällöin tekstit eivät enää voi sisältää ylintä, luonnollistettua narratiivia, vaan on 

tiedostettava erilaisten narratiivien hierarkkiset rakenteet. (Hutcheon 1988: 12–13.)  

 

Postmodernia taiteellisena tyylinä voidaan ajatella yhteiskuntasuhteen kannalta kahtiajakautuneena 

ilmiönä sen sijaan, että yritettäisi luoda kaikenkattavaa kokonaisolemusta. On toisaalta 

yhteiskunnallisten olojen heijastumana nähtävä postmodernismi, joka ilmenee esimerkiksi 

massamedian ja viihteen kautta, ja vallankumouksellinen postmodernismi, joka on leimallista 

kriittisesti suhtautuvassa taiteessa. Yhteiskuntaa heijastava, passiivinen postmoderni voidaan nähdä 

jamesonilaiseen tapaan oireellisena ja negatiivisen toivottomana kulttuurina, kun taas aktiivinen 

postmoderni voi olla uutta luovaa ja toiveikkaan kriittistä suhtautumistapaa. (Tuohimaa 1990: 22.) 

Postmodernin taiteen ominaisia piirteinä pidetään määrittelemättömyyttä, katkelmallisuutta, 

kaanonin purkamista, subjektin puuttumista, ei-esittävyyttä, ironiaa, parodiaa ja pastissia. (Hassan 

1987 via Tuohimaa 1990: 24.) Tämänkaltaisia piirrelistoja on paljon ja ne osaltaan ilmentävät 

postmodernin kokonaisvaltaisen määrittelyn vaikeutta.  

 

Modernismi siis uskoo tietoon, tietämiseen ja tiedon välittämiseen. Kieli on totuuden 

väline, taide on tiedon välittäjä. Postmodernistiselle taiteelle on ominaista näistä 

uskomuksista luopuminen. Tiiviin, strukturoidun tekstin sijaan se tarjoaa 

heterogeenisen kielimassan, ironisen, hajanaisen, katkelmallisen, täynnä sitaatteja 

muihin teksteihin, loputtoman, aluttoman, leikkivän, pinnallisen. Se ei tarkoitakaan 

tulla ymmärretyksi, vaan kysyy ”Mitä taide on tai mitä se voisi olla?” (Tuohimaa 1990: 

26.) 
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2.1 Spektaakkeli ja myöhäiskapitalismi  

 

Tässä luvussa avaan postmodernia yhteiskuntakäsitystä ja taustoitan käyttämiäni käsitteitä. 

Tekstissäni käytän jakoa moderniin kapitalismiin ja myöhäiskapitalismiin. Jälkimmäisellä viittaan 

edellisestä varhaisemmasta muodosta kehittyneeseen globaaliin talousjärjestelmään, jonka voidaan 

sanoa vaikuttavan nykyään. Postmodernia yhteiskuntakäsitystä luonnehtii siirtymä teollisesta 

jälkiteolliseen palvelu- tai informaatioyhteiskuntaan. Myöhäiskapitalismiin liittyy perinteisen 

teollisuustuotannon sijaan mielikuvamarkkinointi ja palveluiden ja kulutushyödykkeiden kauppa. 

Kansainväliset liikesuhteet ja eri maihin eriytynyt työnjako, sekä vilkkaat pörssimarkkinat ovat 

leimallisia myöhäiskapitalismin piirteitä. Myöhäiskapitalismi on laajentanut reviiriään myös 

perinteisen kapitalismin ulkopuolelle, saattaen uusia suhteita markkinakilpailun logiikalle. 

Myöhäiskapitalismia on sanottu kapitalismin kolmanneksi vaiheeksi, jolle tyypillistä ovat 

nimenomaan kansainväliset markkinat ja laajentuminen. (Jameson 1989: 229–230; 265; 1991: 19.)  

 

Postmodernia yhteiskuntaa määritellään usein Guy Debordin spektaakkeliyhteiskunnan käsitteistön 

avulla. Ranskalainen Guy Debord määrittelee spektaakkelin kommunikaatioksi ja suhteiksi, jotka 

ovat saavuttaneet tavaramuodon. Spektaakkelissa toiminta, ristiriidat ja hierarkiat muodostuvat 

objekteiksi ja tavaran takana oleva työ ja tuotantomuodot katoavat näkyvistä kun tavaraa ostetaan ja 

myydään. Arkielämän banalisoituminen ja sirpaloituminen on perustana spektaakkelin voimalle ja 

vaikuttavuudelle: spektaakkeli edellyttää ja uusintaa tätä kurjistumista ja vieraantumista. Elämän eri 

alueiden eriytyminen toisistaan palvelee tehokkuutta ja tuotantoa. (Debord 2005: 39–40.) 

Spektaakkeli välittää maailman ensisijaisesti näköaistiin perustuvana oliona. Debord esittää 

näköaistin olevan abstrakti ja helposti huijattavissa muiden niin kutsuttujen lähiaistien jäädessä 

hyödyttömiksi. Spektaakkelin hän toisin sanoen väittää tuottavan maailman, joka ei enää ole 

aistittavissa. (Debord 2005: 35–36.)  

 

Debord käyttää kiinnostavasti termiä vieraantuminen viittaamaan postmodernin kulutusyhteiskunnan 

tuottamaan tilaan, jossa ihmisen sisäinen elämä materialisoituu kulutuksena. Katsojan 

vieraantuminen näkyy Debordin mukaan siinä, kuinka hyvin hän löytää itsensä spektaakkelin kuvista: 

mitä vahvemmin katsoja samastuu spektaakkeliin, sitä heikommin hän tunnistaa omia halujaan 

olemassa olevana ihmisenä. Tämä realisoituu kulutuksena, ja spektaakkelissa tavaroituminen onkin 

levinnyt koko elämismaailman alueelle ja tuotannosta eriytetty vieraantunut ihminen kuluttaa 

velvollisuudentuntoisesti. (Debord 2005: 42;49.) Debordin ajattelussa kapitalismi vieraannuttaa 

ihmisen, jolloin hänen on yhä vaikeampaa onnistua tunnistamaan ja nimeämään omaa kurjuuttaan. 
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Viesti onkin, ettei tämänkaltaista vieraantuneisuutta vastaan voida taistella vieraantunein keinoin. 

(Debord 2005: 114.)  

 

Spektaakkeli on materialisoitunutta ideologiaa, joka hämää katsojaansa sekoittamalla 

yhteiskunnallisen todellisuuden ideologiseksi kuva- ja tapahtumatulvaksi. Debord tiivistää 

spektaakkelin kuvaamaan ihmisten etäännyttämistä ja erottamista toisistaan, se eliminoi rajan minän 

ja maailman väliltä. (Debord 2005: 176–179.) Debordin ajatusten mukaan spektaakkelin viesti onkin 

olemassa olevan oikeuttaminen (Debord 2005: 14). Vallitsevan järjestelmän pyrkimys eristämiseen 

ja työtätekevien massojen atomisointiin näkyy Debordin mukaan esimerkiksi 

kaupunkisuunnittelussa. Vähävaraiset asukkaat on pakotettu asumaan ahtaasti ja yhdessä, mutta 

kollektiivisuus on näennäistä. Spektaakkelissa kuvat hallitsevat eristyneenä elävää yksilöä. (Debord 

2005: 148.) Samaa vertailukohdetta käyttää myös Bauman kuvatessaan modernia: moderni 

kaupunkisuunnittelu painotti järjestyksen luomista, jolloin kaupungin järjestys peilasi myös 

sosiaalista järjestystä.  (Bauman 1996: 32–33.)   

 

Myöhäiskapitalismille tyypillisen kulutushyödykkeiden massatuotannon rinnakkaisilmiönä vaikuttaa 

kulttuuristen kuvien massatuotanto, jonka seurauksena loputon kuvavirta hautaa alleen eron 

alkuperäisen ja kopion välillä. Kuvista tulee todellisuutta, jossa autenttisen representoiminen muuttuu 

mahdottomaksi kuvien viitatessa ainoastaan toisiin kuviin. Postmodernissa luottamus autenttisuuteen 

onkin hylättävä. Nigel Wheale kannustaa kuitenkin vastustamaan teorioita, joissa subjekti 

pelkistetään mediankuvatulvan sivustaseuraajaksi. Meidän tulisi hylätä teoriat, joiden mukaan emme 

pystyisi vastustamaan kulutusyhteiskunnan arvoja, sillä Wheale tuntuu uskovan subjektin kykyyn 

osallistua aktiivisesti spektaakkelin toimintaan. Esimerkkinä osallistumisesta Wheale pitää erilaisia 

televisio-ohjelmia, joissa katsoja provosoidaan esittämään palautetta tai tekemään lahjoituksia. 

(Wheale 1995: 50–51; 62.)  

 

Vastustettaviin teoreetikkoihin kuulunee muiden muassa ranskalainen Jean Baudrillard, jonka 

tulkinta postmodernista on hyvin pessimistinen ja provokatiivinen. Baudrillardin mukaan 

postmodernia luonnehtii menneisyyden muotojen jatkuva kierrättäminen ja sen jäänteiden 

ylistäminen (Baudrillard 1995: 52). Todellisuutemme rakentuu kiertävistä teksteistä ja kuvista, ja tätä 

rakennelmaa Baudrillard kuvaa hypertodellisuuden käsitteellä. Kuvien tulva on tuhonnut merkin 

suhteen todellisuuteen ja hävittänyt sen merkityksen. (Baudrillard 1988: 170 via Hietala 1992: 34.)  
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2.2 Myöhäiskapitalismi tietoisuuden tulkintahorisonttina 

 

Romaanin kehitys ja yhteiskunnan murros kohti markkinataloutta kulkivat käsi kädessä. Uusi 

taloudellinen järjestelmä ja yhteiskunnassa hallinnut kiihtyvä rationalisoituminen tuottivat 

uudenlaisen objektimaailman. Jameson korostaa tietoisuuden ja ihmisen psyyken 

kontekstisidonnaisuutta: nämä ominaisuudet eivät ole samanlaisia aina ja kaikkialla. Jameson vaatii 

tietoisuuden sijoittamista historialliseen jatkumoon, jotta sitä voitaisiin tulkita relevantisti. (Jameson 

1989b: 152.) Yhteiskunnallisen kulttuurin ja järjestelmän muutos aiheuttaa muutoksia myös ihmisen 

psyyken tasolla. Rationaalisen ajattelun vahvistuminen vähentää alkukantaisempien, esimodernilla 

ajalla tärkeiden toimintojen merkitystä. Jameson nostaa esimerkiksi aistit, niiden merkitys vähenee 

ja perinteinen tapa aistia muuttuu välineelliseksi. (Jameson 1989b: 220.) Rationalisaatio ja sen myötä 

erityisesti rahatalous synnyttää prosessin, jossa traditionaaliset yhteisöt ja auktoriteetit murtuvat ja 

uudelleenjärjestyvät välineelliseen muotoon, jossa niistä tulee välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Jameson 1989b: 227–229).  

 

Kirjallisuudentutkija Tiina Käkelä-Puumala esittää valistuksen eetoksesta lähtöisin olevan ajatuksen 

ihmisestä, joka vapautuneena tradition, suvun ja perinteisten auktoriteettien vallasta on ihanteellinen 

subjekti modernin kapitalismin aikakaudella. Yksilön valinnan mahdollisuuksien kasvu tuottaa 

kapitalistisen eetoksen mukaan hyvän elämän ja ihanteellisen ihmisen. Modernissa romaanissa 

tällainen henkilö usein toteutuu ja toteuttaa itseään. Kapitalismissa ja modernissa romaanissa 

keskeisellä sijalla on siis yksilötoimija. (Käkelä-Puumala 2011.) Kehityksen negatiivisina 

vaikutuksina yksilön vieraantuminen, eristyminen muista, työnjaon spesialisoituminen ja 

elämäntavan sirpaleisuus provosoi puolestaan utooppisen haaveen kokonaisuudesta. Tällainen 

utooppinen elementti sisältyy Jamesonin mukaan usein modernistiseen ja postmodernistiseen 

kirjallisuuteen. (Jameson 1974: 61.) 

 

Reifikaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa inhmillinen elämä ja todellisuuden eri alueet alkavat 

muistuttaa esinetodellisuutta. Tällöin ilmiöiden arvo palautuu vaihtoarvoon. (Marx 1974: 77–88; 114 

via Meretoja 2008: 359–360.) Reifikaatiosta voidaan puhua esimerkiksi kun ihmissuhteet 

välineellistyvät ja ihmiset pyrkivät hyötymään toisistaan rahallisesti. Reifikaatiota pidetään erityisesti 

myöhäiskapitalismiin liittyvänä ilmiönä. Jameson viittaa Marxiin todetessaan aistien historian olevan 

tärkeää oman historiallisuutemme ymmärtämisessä. Aistihavainnon asema primitiivisessä yhteisössä 

on ja oli täysin toisenlainen kuin se on nykyisessä jälkiteollisessa kapitalismissa. Tiede ei operoi 

aistihavainnoilla, eikä niitä useimmiten voi vaihtaa rahaksi, jolloin havainnoimisesta on kehittynyt 
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oma irrallinen aktiviteettinsa. Tämä itsenäinen objektijärjestelmä on reifikaation läpäisemän 

elämäntavan tuotos. Esimerkiksi maiseman katselu on noussut itseisarvolliseen asemaan 

suhteellisesta hyödyttömyydestä. Tällaisia järjestelmiä nimitetään kapitalismin sivutuotteiksi. 

(Jameson 1989b: 227–229.)  

 

Toiseus on aspekti, jonka merkitystä Jameson pohtii esimodernissa kontekstissa erityisesti yhteisön 

kannalta. Vieraan pelko on ollut vahvasti läsnä toiseuden määrittelijänä primitiivisten heimojen 

keskuudessa, mutta kuinka toiseutta jäsennetään maallistuneessa ja rationalisoituneessa 

yhteiskunnassa? Ratkaisut ovat hyvin samankaltaisia. On jako hyvään ja pahaan, meihin ja muihin, 

jota tuotetaan ideologisia keinoja hyväksi käyttäen. Primitiivisessä elämänmuodossa ideologinen 

selittäminen nojasi hengelliseen ja myytilliseen perustaan. Mytologisilla ratkaisuilla selitettiin 

selittämätöntä. Nykyajassa tällaisia ratkaisuja edustavat nationalistiset fantasiat ja muut ”ismit”. 

Globaali myöhäiskapitalismi talousjärjestelmänä ja usein myös rahatalouden käytännöt edustavat 

useimmille ihmisille käsittämätöntä, aivan kuten luonnonilmiöt varhaiselle esihistorialliselle 

ihmiselle (Jameson 1989b: 79; 131. Steinby 2008: 47.)  Tämän voi nähdä perustavanlaatuisena 

yhteiskunnallisena ongelmana ja sen voi perustellusti olettaa vaikuttavan yhteiskunnalliseen 

todellisuuteen (ks. esim. Sennett 2007: 18). Kirjallisuudessa on tyypillistä luoda fantastisia ratkaisuja 

ristiriitoihin ja muihin ongelmiin, joiden juuret ovat rakenteellisella tasolla järjestäytyneessä 

yhteiskunnassa. Tällöin ristiriidan ratkaisee jokin symbolinen teko, joka ei kuitenkaan pureudu 

tapahtumien tai ristiriitaisuuksien varsinaisiin syihin. (Jameson 1974: 385.) 

 

Yhteiskuntatieteissä käytetään käsitettä ekonomisaatio, joka tarkoittaa alun perin talouden alaan 

kuuluneiden käsitteiden leviämistä myös muille aloille, kuten keskusteluun kulttuurin ilmiöistä 

(Käkelä-Puumala 2011). Talousretoriikka on vallannut alaa julkisessa keskustelussa esimerkiksi 

hyvinvointivaltiosta, sen palveluista ja tulevaisuudennäkymistä puhuttaessa. Ekonomisaation vie 

pidemmälle Heikki Kujansivu, joka puhuu arkielämän finanssoitumisesta. Tällä tarkoitetaan 

elämäntapaa, jossa ihmisen arkielämä on yhä sidotumpaa monikansalliseen finanssikapitalismiin 

pankkien asiakkuuden ja sijoitustuotteiden kulutuksen kautta. Nykymuotoinen kapitalismi muodostaa 

länsimaisia valtioita hallitsevan henkisen taustan, periaatteet ja ajattelumallit, jolloin kapitalismia voi 

luonnehtia totalitaristiseksi järjestelmäksi. Pyrittäessa vastustamaan talousjärjestelmän 

läpitunkevuutta, Kujansivu esittää postmodernin kirjallisuuden tärkeimmiksi keinoiksi parodian ja 

satiirin. Toisaalta kirjallisuus näyttäytyy Kujansivun mukaan ”ulkopuolisena” teoksissa, jotka 

käsittelevät juuri tätä yhteen kietoutumista ja läpitunkevuutta. Kujansivun analysoimissa 

postmoderneissa romaaneissa kirjallisuus kantaa ulospääsyn tarjoajan asemaa. Fiktiivisten 
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maailmojen monimutkaistuminen ja erilaisten fiktion ja faktan eroja hämmentävien rajojen 

epäselvyys on oire postmodernin kulttuurin, eli jamesonilaisittain kulttuurisen dominantin läsnäolosta 

teoksissa. Tämänkaltainen monimutkaistuminen ja sopimuksenvaraisuus on tutkijan mukaan 

verrattavissa rahoitusmaailman kiihtymiseen ja monimutkaistumiseen. (Kujansivu 2011.) 

 

Katariina Mäkinen kirjoittaa artikkelissaan tositelevision tuottamasta minäbrändäyksen ideasta, jossa 

minuutta rakennetaan erilaisten tuotteiden ja kulutuksen kautta. Hän viittaa Zygmunt Baumanin 

kulutusasenteen käsitteeseen, jossa ihmisen ongelmat ratkaistaan kuluttamalla oikein. Elämän 

ongelmien ratkeaminen kuluttamalla tuottaa yksilölle velvollisuuden ratkaista itse ongelmansa, ja 

tämän kulutusvelvollisuuden laiminlyönnistä seurauksena ovat häpeä ja syyllisyys. Tähän ajatukseen 

liittyy kiinteästi ja kyseenalaistamatta myös ostovoima, kyky kulutukseen piilotettuna 

itsestäänselvyytenä. (Mäkinen 2008: 196; 214.) Myöhäiskapitalismiin, erityisesti uusliberalismiin 

liittyy ajatus yksilön vapaudesta ja vastuusta. Mahdollisuudet on hyödynnettävä ja omasta kohtalosta 

oltava aktiivisesti vastuussa. Hyvän ihmisen ominaisuuksiin kuuluu itsensä kehittäminen ja eteenpäin 

pyrkiminen kaupallisten markkinoiden maailmassa. Minäbrändillä tarkoitetaan työkalua, joka auttaa 

menestymään markkinoilla: se on katsottava esitys ruumiissa, ja sen arvo mitataan 

myyntikelpoisuudella. Minuuden arvo markkinoilla ratkaisee sen arvon koko yhteiskunnassa, joka 

toimii ja välittyy spektaakkelin kautta. Tällöin tuotteistettu minuus toimii osana reifikoitunutta, 

kaupallisuuden täyttämää todellisuutta. (Mäkinen 2008: 196; 198–199; 202.) 

 

 

2.2.1 Kognitiivinen kartoittaminen 

 

Kognitiivinen kartoittaminen on käsitteen kehittäjän Fredric Jamesonin mukaan yhteiskunnallisen 

tilan, suhteiden ja oman paikan mentaalista hahmottamista. Jameson viittaa tutkimukseen urbaanin 

kaupunkitilan hahmottamisesta, joka vaikuttaa yksilön kokemaan vieraantuneisuuden tunteeseen. 

Jameson väittää, että yksilön kokema vieraantuneisuus on vahvasti sidoksissa kykyyn kartoittaa 

kognitiivisesti omia yhteiskunnallisia olosuhteita. Mikäli ympäristön hahmotus on puutteellista, myös 

vieraantuneisuuden kokemus on vahvempi. Heikko kognitiivinen kartta yhteiskunnallisista 

olosuhteista vieraannuttaa myös omista toiminnan- ja vaikutusmahdollisuuksista. (Jameson 1989: 

275–276.)  Keskeinen kysymys on, kuinka yksilö ymmärtää paikkansa sosiaalisten ja 

yhteiskunnallisten suhteiden verkostoissa, ja mitkä tekijät edesauttavat tätä ymmärrystä.  
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Jameson esittää, että vallitseva kapitalistinen järjestelmä on tunkeutunut ihmisen sisäiseen 

maailmaan, kokemukseen itsestä ja ihmissuhteista. Jamesonin mukaan kapitalismin logiikka 

kolonisoi yksilön elämismaailmaa siten, että reifikaatio, eli tavaraistuminen ulottuu jopa aisteihin ja 

henkiseen ja fyysiseen kokemukseen itsestämme. Postmoderni kirjallisuus ei Jamesonin mukaan 

pysty erottautumaan kulttuurissa vallitsevasta reifikaatiosta, vaan se rakentuu myös teosten sisälle.  

(Jameson 1989: 229–233.) Hallitseva ideologia tuottaa reifikaatiota ja tätä kautta lisää 

vieraantuneisuutta. Kognitiivisen kartoittaminen tehtävä on paljastaa ideologia ja tehdä reifikaatio 

näkyväksi. (ks. esim. Ojajärvi 2005.)  

 

Kognitiivisella kartoittamisella on mahdollista saavuttaa tietoisuutta lisäävä taso, jolloin taide voi 

opettaa uudenlaista globaalia yhteiskuntatietoisuutta nykyjärjestelmän kontekstissa. Jamesonin 

ajattelussa näkyy eettisesti kriittinen aspekti, jossa taiteen tehtävä on kognitiivinen, tietoisuutta 

lisäävä. Tällainen opettava pyrkimys tähtää ensisijaisesti poliittisen vieraantuneisuuden kokemuksen 

minimoimiseen, jolloin yksilöllä on realistinen käsitys paikastaan yhteiskunnallisissa verkostoissa. 

(Jameson 1989: 274–276; 279.) Postmodernissa poliittinen tiedostamaton liittyy juurikin 

myöhäiskapitalismiin kulttuurin pohjavirtana ja toimintalogiikkana. Kognitiivinen kartoittaminen 

avaisi nykytilanteessa siis taloudellisen järjestelmän vaikutuksia kokemaamme yhteiskunnalliseen 

todellisuuteen. Tiedostamaton myöhäiskapitalismi kulttuurin taustavaikuttajana näkyy teksteissä 

oireenomaisesti: kyseenalaistamattomina ideologisina oletuksina esimerkiksi lisäarvon tuottamisen 

luonnollisuudesta. (Ks. esim. Jameson 1989 & The Political Unconscious 1989.) Kognitiivinen 

kartoittaminen on oikeastaan luokkatietoisuuden lisäämiseen tähtäävä työkalu postmodernissa 

tilanteessa (Jameson 1998: 49). 

 

Raymond Williamsin mukaan kulttuurin kentällä vallitsevat eriarvoiset mahdollisuudet ymmärtää ja 

tuottaa sitä. Samalla Williams ottaa kantaa laajempaan yhteiskunnalliseen luokkakeskusteluun 

esittämällä, että ihmisten keinot ja kyvyt hallita ja ymmärtää elämäänsä ja mahdollisuuksiaan 

vallitsevissa olosuhteissa ovat hyvin eritasoisia. Williamsia mukaillen hallitsevat luokat ovat 

etuoikeutetussa asemassa ymmärryksensä lisäämisen kannalta. Williams esittää myös kirjallisuuden 

ominaisuudeksi kullekin ajalle ominaisen tunnerakenteen kuvauksen. Kaunokirjallisuus välittää 

tietoa siitä hahmotustavasta, jolla ihminen on kunakin aikana kokenut elämänsä ja olemassaolonsa. 

(Williams 1988.) Theodor Adorno puolusti Erkki Seväsen mukaan modernismia aikanaan juuri tällä 

argumentilla: hänen mukaansa modernistinen kirjallisuus tuo parhaiten esille ihmisyksilön kokeman 

ahdistuksen muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Tähän muuttuneen ajan kokemuksen 
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realistiseen hahmottamiseen ei Adornon mukaan perinteinen realistinen romaani enää kyennyt. 

(Adorno 2006 via Sevänen 2011: 25.)  

 

Ympäristö vaikuttaa meihin ja muuttaa ajattelumallejamme, opimme toimimaan annetuissa 

olosuhteissa kuin huomaamattamme. Kapitalismin vahvin ase on sen laajentumiskyky: se voi 

levittäytyä lähes rajattomasti sekä maantieteellisesti että kulttuurin sisällä. Kaiken voi alistaa 

tavaraistumiselle ja kapitalismin logiikalle, myös inhimillisyyden: luovuuden, ajattelumallit ja 

ihmissuhdekäsitykset. Tätä problematiikkaa on käsitelty useissa viime vuosikymmeninä julkaistuissa 

kaunokirjallisissa teoksissa, esimerkiksi Juha Seppälän Paholaisen Haarukka –romaanissa tai Mari 

Mörön Kiltin yön lahjoissa (Steinby 2008: 27–28). Taiteen pedagogista funktiota ovat teoretisoineet 

esimerkiksi Bertolt Brecht ja Georg Lukács. Jamesonin ideologiakäsitys puolestaan perustuu Louis 

Althusserin ja Jaques Lacanin teoretisointiin, jossa ideologia käsitetään yksilön ”kuviteltuna suhteena 

hänen olemassaolonsa todellisiin ehtoihin” (Jameson 1989: 275–276).  

 

Kognitiivisen kartoituksen estetiikan selvittelyn keskeistä sisältöä ovat ne nykyajalle tyypilliset 

haasteet yksilöllisen paikantajun luomisessa. Jamesonin mukaan postmodernille ajalle ovat 

luonteenomaisia kartoituksen mahdollisuuksien väheneminen ja realistisen kokonaiskuvan 

hahmottamisen vaikeudet. Hankaluus luoda käsitystä omasta paikasta ja omista mahdollisuuksista 

yhteiskunnassa hyödyttää erilaisia ryhmiä, joiden omat edut vaativat poliittista legitimointia. 

Kansalaisen uudenlainen tietoisuus itsestään olisi näille ryhmille vahingollista. Tällöin 

kykenemättömyys kognitiiviseen kartoitukseen tuottaa poliittisia seurauksia. (Jameson 1989: 277–

278.) Tärkein päämäärä, johon kognitiivisella kartoituksella voidaan päästä, on tuottaa yksilölle 

käsitys omista toiminnan mahdollisuuksistaan ja näin ollen lisätä yksilön toimintakykyä 

yhteiskunnassa. Jameson kutsuu tätä postmodernin poliittiseksi muodoksi. (Jameson 1989: 279.) 

 

Voisiko Texas, sakset olla postmoderni poliittinen taideteos? Tässä tutkielmassa lähden siitä 

oletuksesta, että se on mahdollista. Postmodernia taidetta kritisoidaan usein sen pelkän hajoamisen 

kuvan esittämisen vuoksi. Tärkeä kysymys onkin, onko mukana kritiikkiä, tai mahdollisuutta 

kognitiiviseen kartoittamiseen? Kognitiivinen kartoittaminen on Texas, saksien tapauksessa 

sidoksissa postmoderniin kollaasimuotoon. Sirpaleisuus ja informaatiovyöry ovat aikaamme 

kuvaavia elementtejä, joita teos hyödyntää asettamalla niiden avulla erilaisia tekstejä tarkastelun 

kohteeksi ja alttiiksi ironiselle tulkintakehykselle. Menetelmällä on juurensa suomalaisen runouden 

perinteessä, jossa kollaasi on ollut nimenomaan yhteiskuntakriittinen muoto, jonka avulla on pyritty 

hahmottamaan muuttuvaa todellisuutta (Haapala 2007: 290–291). Kollaasi pilkkoo ja sulauttaa 
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erilaisia diskursseja toisiinsa. Näin se voi myös tehdä näkyväksi ideologisuuden ja keinotekoisuuden 

tekstin taustalla. Voidaan myös kysyä, onko mukana erityisesti spektaakkelin kritiikkiä?  

 

 

2.3 Postmodernin poliittinen muoto – näkökulmia 

 

Fredric Jamesonin postmoderni on kokonaisvaltainen käsitys aikakaudesta, joka vallitsee modernin 

piirteiden tultua tiensä päähän. Postmoderni on enemmän kuin tyylisuunta: se on käsityskyvyn ja 

ajattelun murros, joka on sidoksissa myöhäiskapitalistiseen talousjärjestelmään. Modernismi 

tiivistettynä edustaa persoonallista tyyliä, harmoniaa, itseilmaisua ja korkeakulttuuria. 

Postmodernissa korkean ja matalan ero hälvenee ja taide sekoittaa itsessään kaupallista- ja 

korkeakulttuuria. Se ei enää lainaa, vaan omaksuu osaksi itseään. Tällöin erottelua korkean ja matalan 

välillä on mahdotonta enää tehdä. Postmodernille tyypillisiä ovat erilaiset kulttuuriset kriisit ja loput: 

hyvinvointivaltion kriisi, ”historian loppu” ja reaalisosialismin loppu. Postmoderni ei rajoitu 

pelkkään taiteeseen: se vaikuttaa koko yhteiskuntaan, sen jokaisella tasolla. Jameson torjuu ajattelun, 

jossa postmoderni pelkistyy tyyliksi, sillä hänen mukaansa modernin ja postmodernin välillä ei ole 

nähtävillä jatkuvuutta. Katkos, jonka on synnyttänyt myöhäiskapitalismi, on mahdollistanut 

postmodernin. Jameson tulkitsee kannanotot postmodernismia kohtaan automaattisesti ideologisiksi. 

Ne eivät arvioi ainoastaan tyyliä, vaan koko yhteiskunnan henkistä maisemaa. Jamesonin tavoitteena 

onkin paljastaa postmodernismin luonne kulttuurisena dominanttina. Jameson on marxismin 

perillinen, joka pyrkii tekemään näkyväksi ja nostamaan tietoisuuteen kulttuurisia systeemeitä, joiden 

hahmottaminen mahdollistaisi radikaalin politiikan. (Jameson 1989: 227–233.)  

 

Jameson käyttää postmodernia kehitystä havainnollistavana esimerkkinä usein arkkitehtuuria ja 

kaupunkirakennetta. Hän nojautuu sosiologi Georg Simmelin kirjoitukseen teollisesta 

kaupunkitilasta, jossa rahan liikkeet ovat näkyvillä. Jamesonin hahmottelujen mukaan uusi 

rakentaminen pohjautuu populaariin estetiikkaan ja sitä syntyy talouden ehdoilla. Uudisrakentaminen 

raivaa tieltään vanhan rakennuskannan ja häivyttää näin historialliset kerrostumat. Historiallisen 

peittyessä näkyvistä, katoavat näkyviltä myös sen vastakkainasettelut ja sitä muodostaneet voimat ja 

tekijät. Näkyvän historiallisen elitismin kadotessa seuraa se, ettei yhteiskunnallinen epätasa–arvo ole 

enää esillä kaupunkirakenteessa. Jameson väittääkin, että kykymme ja keinomme ymmärtää 

kaupunkitilaa on aikansa elänyt, kuten myös yhteiskunnallinen hahmotuskykymme. (Jameson 1989: 

228–229; 240; 275–278; 1998: 151; 163–164; 169; 177–178.) Postmoderni, jota ilmentävissä 

teksteissä sekoittuvat populaari ja perinteinen estetiikka, hämmentää tulkitsijaa. Historiallinen muoto 
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voi saada uuden sijan populaarin rinnalla, jolloin sen aikalaiskonteksti ja syntyyn vaikuttaneet tekijät 

jäävät huomiotta. Nähdäkseni Jameson viittaa tämänkaltaiseen kehitykseen puhuessaan 

postmodernin ajallista hahmotuskykyä eksyttävästä vaikutuksesta.  

 

Postmodernissa maailmassa menneisyyden hahmottaminen muuttuu haastavaksi, jopa 

mahdottomaksi. Jameson kuvaa tätä uuslukutaidottomuuden käsitteellä. Yhteiset projektit ovat 

menneisyyttä, niitä ei luoda enää. Modernin ajan menneisyyttä edustava kulttuurinen kieli on entistä 

vaikeammin ymmärrettävissä. Tyylin merkitys katoaa: ei ole enää mahdollista luoda persoonallista 

tyyliä, sen mielekkyys on hävinnyt maailmasta, joka on täynnä persoonallisia tyylejä. Historia 

puolestaan on muuttunut kuviksi ja jäljitelmiksi, menneisyydellä sinänsä ei ole arvoa. Historiallisuus 

muuttuu kokemuksellisesti vaikeaksi saavuttaa ja ajallinen hahmotuskyky heikkenee samalla, kun on 

yhä vaikeampaa luoda representaatioita nykyisestä kokemusmaailmastamme. Nykyinen sosiaalinen 

järjestelmä peittää historiallisuutensa medioiden informaatio- ja kuvatulvan alle. Tuloksena on 

kuvitelma ikuisesta nykyhetkestä, jossa todellisuus muuttuu kuviksi ja aika sirpaloituu nykyhetkien 

jatkumoksi. (Jameson 1989: 245–250; 1998: 20.) 

 

Fredric Jamesonin postmoderni on siis historiallisena kehityskulkuna edennyt kulttuurinen tilanne, ei 

pelkkä tyylillinen suuntaus; muoto, joka hallitsee kulttuurista kenttää myöhäiskapitalismin aikana. 

Postmoderni ja myöhäiskapitalismi ovat elimellisesti sidoksissa toisiinsa, ja ne ruokkivat toisiaan. 

Kapitalismille ominainen kaiken ympäröivän itseensä sulauttaminen vie Jamesonin mukaan 

mahdollisuuden omaksua kriittinen etäisyys. Oma ruumiimme ja alitajuntamme eivät kykene 

asettumaan ideologian ja dominoivan kulttuurisen elementin ulkopuolelle. (Jameson 1989: 268–272.) 

Taiteen pedagoginen funktio tarkoittaakin nimenomaan postmodernin ajanjakson realistista 

kartoittamista, sen tekemistä ihmiselle ymmärrettäväksi, jotta pystyttäisiin luomaan käsitys omasta 

paikasta yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa verkostoissa (Jameson 1989: 275–276). Postmodernin 

poliittinen muoto on juuri tätä: tuoda subjektille takaisin toimintakyky, joka merkitysten katoamisen 

ja pirstoutumisen myötä on hävinnyt tai häviämässä (Jameson 1989: 279). Jameson etsiikin 

nykytaiteen kriittistä aspektia. Toimiiko postmoderni taide kriittisesti ajan tyypillisyyksiä vastaan, 

vai tyytyykö se uusintamaan ja toistamaan myöhäiskapitalismin logiikkaa? (Jameson 1998: 20.) 

 

Kirjallisuudentutkija Linda Hutcheon kritisoi Jamesonin käsitystä postmodernin 

epähistoriallisuudesta ja historiallisten jäljitelmien pinnallisuudesta. Hutcheon kysyy, onko historian 

uudelleenkäyttö teksteissä ja muissa kulttuurin tuotteissa todella ainoastaan naiivin nostalgista ja 

kykenemätöntä tiedostavaan ja kriittiseen olemassaoloon?  Hutcheon esittää postmodernismin 
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kohtaavan ja haastavan menneisyyden dialogiin nykyisyyden kanssa. Hän muistuttaa, että voimme 

tuntea menneisyyden ainoastaan tekstuaalisten jäänteiden avulla. (Hutcheon 1988: 19–20.) 

Postmoderni käyttää menneisyyttä hyväkseen parodioidakseen sitä ja tuottaakseen tällöin kriittistä 

uudelleenluentaa. Jamesonin vastine tälle on pastissi, joka hänelle merkitsee tyhjää parodiaa. 

Hutcheonin mukaan parodia koostuu vanhan toistosta ja kriittisestä etäisyydestä, jolloin parodinen 

ote on menneisyyden uudelleentulkintaa. Kuitenkaan tämänkaltainen asenne ei automaattisesti sulje 

pois vakavuutta, vaan ilmaisee tietoisuutta tekstin diskursiivisuutta ja ideologisuutta kohtaan. 

(Hutcheon 1988: 23–26; 31; 39.) Jamesonista poiketen Hutcheon siis esittää postmodernin teoksen 

olevan kykenevä ottamaan etäisyyttä aiheeseensa. Perinteisen parodiakäsityksen mukaan parodinen 

teksti pilkkaa ja ivaa kohdettaan, luo siitä liioittelevan karikatyyrimäisen version, jolla alkuperäinen 

tehdään naurettavaksi. Postmodernilla parodialla tarkoitetaan kuitenkin vakavampaa lajia, eräänlaista 

kommentoivaa versiointia. Parodia on tässä yhteydessä vanhan uudelleentuottoa, joka pyrkii 

kiinnittämään huomion siihen, mitä vanhalle tapahtuu tässä prosessissa. Postmoderni teos voi toki 

parodioida ilman päämäärää, sekoitella tyylejä kaoottisesti vailla punaisena lankana kulkevaa 

ideologiatietoisuutta tai allegorisuutta, mutta tasokas teos yhdistelee päämäärätietoisesti saadakseen 

esiin tietyn vaikutelman. (Wheale 1995: 44.) Jamesonin pastissikäsitystä kuvaa parhaiten määritelmä 

”tyhjä parodia”. Se on parodiankaltainen, mutta neutraali jäljitelmä ilman taustalla olevaa syvempää 

ajatusta. (Jameson 1989: 245.)  

 

Hutcheonin mukaan parodia toimii Brechtin vieraannuttamisefektin tapaan ja etäännyttää katsojan 

emotionaalisesti teoksesta, mutta sisällyttää katsojan tai lukijan tulkinnalliseen toimintaan (Hutcheon 

1988: 35). Vieraannuttamisefektillä viitataan tekniikkaan, jolla tapahtumat esitetään niin, etteivät ne 

luonnollistu. Vieraannuttamisefektiä käyttävässä teatterissa tapahtumat on kuvattu niin, että ne 

vaativat selitystä. Näin katsojan on mahdollista suhtautua kriittisesti näkemäänsä. Usein 

yksityiskohdat toimivat vieraantumisen tunteen luojana katsojan huomion kiinnittyessä niihin. 

Tällainen teatteri (tai taide ylipäätään, Brecht teoretisoi tässä teatteria) ei tähtää illuusioiden 

luomiseen tai emootioiden herättämiseen, vaan kriittiseen tulkintaan. (Brecht 1991: 118–121.) 

 

Toinen postmoderni etäännyttämisen keino on sisällyttää teoksiin tekstejä, joiden alkuperä on 

dokumenteissa ja muissa faktatiedoksi luettavissa lähteissä. Nämäkin ”häiriöt” toimivat Brechtin 

vieraannuttamisefektin kaltaisesti ja muuttavat lukijan potentiaalisesti aktiiviseksi tulkitsijaksi 

passiivisen kuluttajan sijaan. (Hutcheon 1989: 88.) Hutcheon tulkitsee Jamesonin näkemystä 

postmodernista parodiasta eskapistiseksi ja nostalgiseksi menneisyyteen kaipuuksi. Jamesonille 

postmoderni parodia on siis oire siitä, kuinka huonosti yhteiskunnassa ja kulttuurissa pystytään 



 

28 

 

käsittelemään aikaa ja menneisyyttä.  Jameson siis kritisoi nostalgisena sen kaltaista postmodernia 

parodiaa jonka Hutcheon näkee perustavanlaatuisen poliittisena. Postmoderni teos ei kykene, eikä 

edes yritä sulkea kapitalistista tuotantotapaa ulkopuolelleen, vaan kriittinen toiminta mahdollistuu 

myös sen sisältä käsin. Tämä on Linda Hutcheonin mukaan tehokkain tapa tuottaa tietoisuutta siitä, 

missä elämme. Parodia voi toimia myös konventionaalisten esittämisen tapojen paljastajana ja 

haastajana. (Hutcheon 1989: 113–115.)  

 

Menneisyyden esittämisen ei Hutcheonin mukaan tarvitse olla autenttisuutta tavoittelevaa, vaan 

ironian kautta uudelleen tulkittavaa menneisyyttä ja sen ideologisia diskursseja. Parodian avulla 

luemme kuinka nykyiset representaatiot ovat syntyneet vanhoista vastaavista ja millaisia ideologisia 

seurauksia tämänkaltaisella menneisyyden ja nykyisyyden jatkumolla ja erottelulla on. Parodia voi 

myös haastaa nykyiset käsityksemme alkuperäisestä tyylistä ja teoksen tai tekstin omistajuudesta, 

jotka kytkeytyvät tiiviisti modernismiin. Kuitenkaan taiteen merkitys ei parodioimalla tyhjenny, vaan 

parodia nostaa etualalle representaatioiden poliittiset ulottuvuudet. Hutcheon esittääkin, että 

postmoderni parodia problematisoi arvoja, luonnollistettuja esittämisen tapoja ja historian esittämisen 

ideologisiksi paljastuvia diskursseja. Ironia tuottaa merkityksellisen lisän parodioivaan tekstiin ja sen 

synnyttää jännitteinen katkos lainatun historiallisen lausuman ja postmodernin ajan kulttuurisen 

kontekstin välillä. Postmodernin intertekstuaalisuuden sisältämä ironia kyseenalaistaa koko 

representaation muodostamisen järjestelmän. Postmoderni parodia on perustavanlaatuisesti kriittinen 

ja ironinen suhteessa menneisyyden esittämisen tapoihin. Se on luovaa ja kriittistä, ja pyrkii 

valaisemaan lukijalle (vakiintuneiden) representaatioiden rajallisuuden ja vallan. (Hutcheon 1989: 

93–95; 98.) 

 

Hutcheon väittää Jamesonin kaipaavan vilpitöntä historiallisuuden tunnustamista, jonka voidaan 

postmodernissa kontekstissa tulkita olevan mahdotonta. Menneisyys voidaan löytää teksteistä, jotka 

ovat lähtökohtaisesti diskursiivisesti painottuneita ja ideologisia. Hutcheon esittää modernismin 

olleen epähistoriallista: totaalinen rationalismi tuotti muotokieltä, jonka viesti oli edistyksen voima. 

Postmodernismi puolestaan tuhoaa elitistisen idean ainutlaatuisuudesta ja tyylistä. (Hutcheon 1988: 

24–26.) Postmodernismin tapa purkaa elämäntavallemme ominaisia luonnollisina pidettyjä 

perustuksia, kuten esimerkiksi kapitalismia, luontoa ja humanismia, osoittaa niiden 

kulttuurisidonnaisuuden. Edes luonto ei kasva puussa, ja postmodernit keinot yrittävät kertoa meille 

tämän. Postmoderni taide on läpeensä poliittista: sen representaatiot estetisoituinakin ovat kaukana 

ideologisesti neutraaleista esityksistä. (Hutcheon 1989: 2–3.) 
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Pessimismi on vahvasti läsnä tiettyjen ajattelijoiden käsityksissä postmodernista. Yksi pessimisteistä 

on Jean Baudrillard, jota pidetään hyvin provosoivana ajattelijana. Myös Jameson voidaan luokitella 

pessimistiksi. Markkinatalouden vastavoimat, jotka ovat pakottaneet järjestelmää kehittymään ja 

edistymään, on nyt voitettu. Ollaan tilanteessa, jossa ideologiat ovat piiloutuneet ja sulautuneet osaksi 

elämää, ja kulutus on ainoa jäljellä oleva ideologia. Modernin projektin tulevaisuudenusko päättyi 

Auschwitziin ja ideologiat painuivat pinnan alle viimeistään itäblokin romahdettua. Tutkija Veijo 

Hietalan mukaan postmodernia ilmentääkin vastakohtien häviäminen, muutoksen mahdottomuus ja 

sitä kautta moraalinen nihilismi. Tämänkaltaisessa tilanteessa Baudrillard ennustaa romahduksen 

tulevan. Postmoderni ihminen elää lopun huumasta, jota ilmentää myös runous: Baudrillardin 

mukaan runouden voima piilee loppuratkaisun odotuksesta, se on kaaosta ilman muita merkityksiä 

tai seurauksia. Loppu onkin ”saavuttamaton ongelma”. Baudrillard nostaa lopun saavuttamisen 

pakkomielteeksi postmodernille ajalle. Mutta miksi kuvittelemme loppua alituisesti? Loppu, jonka 

voimme kuvitella, on kuitenkin vasta lopun alkua, kuten myös Texas, sakset paljastaa. (Baudrillard 

1995: 52–53; 107–108; 138; Hietala 1992: 36–37.) 

 

Nähdäkseni useimmat käsittelemäni postmodernin teoreetikot havainnollistavat ilmiötä 

samankaltaisesti: postmodernismi ei ole ainoastaan tyyli, vaan kokonaisvaltainen kulttuurissa 

vaikuttava toimintalogiikka. Modernina aikana vahvoilla olivat institutionaaliset auktoriteetit, 

kollektiiviset arvot ja kertomus kansakunnasta. Postmoderni tuo tilalle totalisoituneen 

markkinatalouden logiikan, joka ulottaa vaikutuksensa yksilön kokemusmaailmaan. Jamesonilainen 

ajattelu tuo selkeästi esille hänen oireellisuutta etsivän lukutapansa. Mutta entä kritiikki, löytyykö 

kulttuurin tuotteista Jamesonin peräänkuuluttamaa kritiikkiä, kuten Linda Hutcheon vahvasti 

perustelee? 

 

 

2.4 Subjektin kuolema 

 

Tässä alaluvussa käsittelen muuttunutta subjektikäsitystä postmodernin ominaispiirteenä ja esittelen 

käsityksiä postmoderneista subjekteista, sekä keinoista, joilla keskeissubjektin asema 

problematisoituu. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi moniäänisyys ja nollapersoonan käyttö. Niiden 

avulla runoudessa rakennetaan uudenlaisen subjektikäsityksen lisäksi uusilla tavoilla kantaaottaavaa 

suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. 
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Modernia subjektia pidetään kokonaisena, psykologisena ja itsetietoisena, kun taas postmoderni 

subjekti on monien käsitysten mukaan huomattavasti epävarmempi konstruktio. Käytän käsitettä 

subjekti tarkoittamaan tekstin tasolla olevaa rakennetta, joka tukee minähahmoa, päähenkilöä. 

Runouden teoriassa puhutaan tällöin lyyrisestä minästä. Keskeislyriikalla viitataan runouteen, jossa 

keskiössä on kokeva minä, selkeä subjektirakenne. Keskeislyyrinen asetelma on ollut tyypillistä 

runoudelle romantiikasta lähtien, ja tämä perinne jatkuu osittain edelleen. Keskeislyyriseen runoon 

liittyy usein tunnustuksellisuus ja kokemuksen, tunteiden ja yksilöllisyyden painottaminen. 

Postmodernin piirteitä ilmentävän runouden onkin sanottu purkavan tämänkaltaista individualistisen 

kokemuksen hallitsevaa asemaa. Runon puhuja on kuitenkin enemmän tai vähemmän keinotekoinen 

ilmiö, joka syntyy lukijan tulkinnassa. (Lehikoinen 2007: 214–215; Pääjärvi 2011b.) Oletus siitä, että 

ilmaisun taustalta on löydyttävä inhimillinen kokija, joutuu koetukselle Teksas, saksien kaltaista 

runoutta lukiessa.  

 

Pirstaloitumista pidetään postmodernille tyypillisenä ongelmana, joka uhkaa subjektia modernin 

vieraantumisen sijaan. Klassisessa kapitalismissa individualistinen yksilö ja ydinperhe olivat 

keskeisiä arvoja, joiden perustalle arvomaailma rakentui. Postmodernismissa on havaittavissa 

merkkejä ”subjektin kuolemasta”: yhtenäinen kokija ei enää hallitse maailmankuvaa, jolloin 

pirstaloitumisen seurauksena katoava minä vie mukanansa myös henkilökohtaiset tunteet. (Jameson 

1989: 241–243; Jameson 1998: 6.) Myös Linda Hutcheon esittää, ettei subjekti enää postmodernissa 

kontekstissa ole keskeinen, koherentti merkitysten tuottaja (Hutcheon 1988: 11).  

 

Kirjallisuudessa elävän keskeissubjektin ja yhteiskunnan porvarillisen individualismin ihanteet ovat 

kehittyneet käsi kädessä. Kulttuurinen muutos markkinatalouden hallitsemaan yhteiskuntaan synnytti 

yksilöllistyneen ja psykologisoituneen maailmankuvan. (Jameson 1989b: 221.) Erityisesti romaanin 

kehitys on sidoksissa kokevaan keskeissubjektiin. Jameson esittää keskeissubjektin ongelmana sen 

tuetun, ideologisen aseman, joka pohjautuu juuri moderniin ihmiskäsitykseen ja markkinatalouteen. 

Vapaa markkinatalous tuottaa ja tukee atomisoituneita individualistisia subjekteja. (Jameson 1989b: 

154.) Perinteinen modernistinen ajatus persoonallisesta tyylistä, joka on ainutlaatuisen tietoisuuden 

tuote ja samalla erottautumisen väline on muuttunut ongelmalliseksi postmodernina aikana (Jameson 

1974: 334). Nykyrunoudessa fragmentaarinen ääni ei enää tue yhden keskeishenkilön asemaa. 

Tämänkaltaisen sirpaloitumisen voidaan ajatella purkavan hallinnan ja koherenssin illuusioita ja 

tunnustuksellisuutta. Individualismin postmoderni purkautuminen on siis mahdollista ja 

todennäköistä nykyrunon kontekstissa. Individualismin purkaminen heikentää näin minän 

dominanssia ja osoittaa sen kyvyttömyyden tai voimattomuuden hahmottaa maailmaa kielen avulla.  
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Antti Arnkilin artikkelissa ”Esim. Keskellä kaiken – uuden runouden mahdolliset äänet” (Tuli & Savu 

4/09) kirjoittaja vertailee erilaisten runouskäsitysten subjektin asemaa ja suhdetta maailmaan. Hän 

viittaa Jouko Tyyrin esseehen vuodelta 1966 (Parnasso 1/66), jossa Tyyri vertaa ”koskenniemeläistä” 

ja ”saarikoskelaista” runouden subjektia toisiinsa. Keskiössä on minän suhde maailmaan. 

Koskenniemellä runon subjekti on usein eristynyt kokija, jonka suhde maailmaan on traagisen 

ulkopuolinen. Saarikoskea esimerkkinä käyttäen Tyyri toteaa runouden subjektin muuttuneen 

radikaalisti 1960-luvulle tultaessa. Uudessa runoudessa, etenkin Saarikosken puheenomaisissa, 

arkikieleen nojaavissa teksteissä runon subjektin maailmasuhde oli yhteisöllistynyt ja 

arkipäiväistynyt. Subjekti oli olemassa arkisesti maailmassa, yhteydessä toisiin, mutta ei 

sulautuneena siihen. Tyyrin mukaan 1960-lukulainen ajatusmaailma vierasti kovin 

koskenniemeläistä ”sankarillisen yksinäistä minää” eikä ajalle tyypillinen maailmankatsomus 

mahdollistanut sellaiseen rooliin samastumista. Arnkil pohtiikin artikkelissaan millaisen subjektin 

kautta samastuminen runon maailmaan on mahdollista. Minuus on ajassa muuttuva konstruktio, sillä 

ihmisen käsitys itsestään ja ympäristöstään muuttuu koko ajan. (Arnkil 2009.) 

 

Siinä missä Koskenniemen yksinäinen kokija on itsestään selvästi yksinäinen, on yksinäisyys 

modernille subjektille ennemminkin häiriötila. 1960-lukulainen runous koostuu moderneista 

aineksista: kielikäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva poikkeavat huomattavasti varhaisen 1900-

luvun vastaavista. Arnkil esittää modernin minuuden olevan vanhentunut rakennelma nykyhetken 

runoudessa. Luonnollisesti maailmaan asennoituvassa subjektissa on jotain outoa. Arnkil pohtii, onko 

mielekästä yrittää hahmotella 2000-luvun postmodernia subjektia, vai tulisiko tyytyä moneuden 

ylistykseen. Tyyri pyrki aikanaan aikalaisdiagnostiseen analyysiin runouden muuttuvista 

subjekteista, hänen tavoitteenaan oli tarkastella runoudessa tapahtuvia muutoksia suhteessa 

muuttuvaan yhteiskuntaan. (Arnkil 2009.) 

 

On erityisen hedelmällistä pohtia uuden runouden subjektikäsitystä, sillä subjektin ongelmallisuus on 

teemana ujuttautunut runouden keskeisiin sisältöihin. Arnkil esittää nykyrunouden itse asiassa 

tutkivan runoutta: se on poetiikan kysymysten, kritiikin ja perinteen kyllästämää. 2000-luvun 

subjektit ovatkin itseään kommentoivia, epävarmoja, häilyväisiä. (Arnkil 2009.) Nigel Wheale esittää 

yksilöllisen subjektin yhtenäisyyden korvautuneen runoudessa sen rakenteiden analyysilla. 

Analyysin kohteina ovat ne tekijät, joiden kautta kokevaa keskeissubjektia esitetään ja tuotetaan, eli 

pääasiassa kielen konventiot minuuden tuottamisessa. (Wheale 1995: 192.) Arnkil nostaa esille 

puhujan potentiaalisuuden: selkeän puhujahahmon löytäminen on vaikeaa, mutta ollaan siinä lähellä. 
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Hän käyttää esimerkkinä Henriikka Tavin teosta Esim. Esa. Tässä teoksessa minän satunnaisuus, 

epävarmuus ja ”kukatahansisuus” on ilmeistä jo kokoelman nimen perusteella. Texas, saksissa 

käsitellään ”koko minuuksien kirjoa”. Teos onkin tässä suhteessa valtavan monipuolinen: se sisältää 

otteita keskeislyyrisestä runoudesta, itseään kommentoivan puhujan ja täysin lainattuja flarf-tekstejä. 

Teos jopa alkaa sanalla minä. Jouko Tyyri ja Antti Arnkil jakavat saman perusteesin, jonka mukaan 

lyriikassa ilmenevät muutokset liittyvät ympäröivän maailman muutoksiin. (Arnkil 2009.) 

 

Arnkil siirtyy pohtimaan postmodernin piirteiden vaikutusta subjektikäsitykseen. Postmoderni 

todellisuus on esitysten seuraamista, loputonta katsojana olemista. Arnkilin arviossa näkyy 

baumanilainen käsitys postmodernista sopeutujien aikana, jolle kulttuurin muistinmenetys ja jatkuva 

vaatimus sopeutumiseen ovat leimallisia. Uuden runouden subjektikäsitys on suoraa ilmausta 

kokemuksestamme nykymaailmassa. Arnkil ottaa tämän periaatteen lähtökohdakseen etsiessään 

mielekkyyttä uuden runouden tulkintaan: postmodernia runoutta on mielekästä lukea suhteutettuna 

arkikokemukseen, ja etsiä tulkinnan vihjeitä sieltä, missä elettävää elämää se kuvaa. Arnkil esittää 

myös kiinnostavan havainnon toistuvasta yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemuksesta: 

spektaakkeliyhteiskunta saa aikaan yksinäisyyden paluun. Subjekti on yksin, esityksen äärellä, 

näyttöpäätteensä äärellä. Runoilija reagoi tähän yrittämällä purkaa tätä toimimatonta subjektia, ikään 

kuin yrittämällä kiertää postmodernin ansat, joihin määritelty, valmis ja kokonainen subjekti 

nykypäivänä lankeaisi. Runous kuitenkin pyrkii yhteyteen toisten kanssa, myös postmodernina 

aikana. (Arnkil 2009.) 

 

Runouden dialogisuuden tai moniäänisyyden on tulkittu olevan ase keskeislyyristä minärakennelmaa 

vastaan. Dialogisuus voi purkaa hierarkioita tekstin ja teeman tasolla tuomalla runoon muita ääniä 

auktorisoidun puhujan lisäksi ja rinnalle. (Sinervo 2002; Bahtinilaisesta dialogisuudesta ja 

heteroglossian käsitteestä ks. esim. Nykänen & Koivisto 2013: 20–21.) Tekstin dialogisuutta 

rakentavat säkeiden asemointi ja vuorovaikutus, sekä puhujan rooli. Katja Seutu on tutkinut 

dialogisuutta erityisesti roolirunoissa. Roolirunoissa on tyypillisesti yksi puhuja, ja runo on usein 

monologimuotoinen. Seutun mukaan tämä piirre ei kuitenkaan sulje pois dialogisuutta, sillä se pitää 

sisällään puhujan sosiaalisen rekisterin tason, jolloin runo itsessään käy dialogia ympäröivän 

maailman ja erilaisten diskurssien kanssa subjektiivisesta näkökulmastaan käsin. Roolirunossa on 

merkityksellistä keskeislyyrisen puhujan asema suhteessa ympäröivään maailmaan. Seutu nostaa 

esille myös runon ja lukijan välisen dialogisuuden, joka toimii runon herättämien tunnereaktioiden 

kautta. (Seutu 2013.) 
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Auktorisoidun puhujan valta-asema on tyypillistä keskeislyyriselle runoudelle. Dialogisuus usein 

purkaa tätä valta-asetelmaa tuomalla runoon uusia ääniä, jotka haastavat keskeislyyristä minää. 

Kerronnalliset hierarkiat paljastuvat runossa usein asemoinnin tai typografian tulkinnalla. Erityisesti 

säkeiden väliset tyhjät tilat ja tauot luovat tilaa dialogisuudelle ja vuorovaikutukselle. (Seutu 2013.) 

Teoksessa Texas, sakset on useita yliviivattuja säkeitä, jotka voidaan tulkita vaiennuksiksi tai 

virheiksi, joiden asemaa korostetaan jättämällä yliviivaus näkyviin. Helena Sinervo tulkitsee 

dialogisuuden vahvasti keskeislyyristä minää vastaan rakennetuksi ulottuvuudeksi. 

Valtavirtarunoudessa maailmaa katsotaan yhden katsojan näkökulmasta käsin, jolloin välittyy yksi 

keinotekoinen, subjektiivinen kokemus. Tämä runominä etäännyttää runotekstin sen kirjoittajasta 

fiktiiviseen minähahmoon liittyväksi. Sinervo haastaakin runouden avoimeksi kaikille äänille, myös 

piilossa oleville ja tiedostamattomille. (Sinervo 2002.) Sinervon oma teos, Sininen Anglia (1996) 

noudattaakin tätä dialogisuutta ja moniäänisyyttä, sekä avoimuutta erilaisille äänille ja niiden tasa-

arvoisille tulkintamahdollisuuksille.  

 

Seutu nostaa runouden dialogisuutta analysoitaessa esille niin kutsutun nollapersoonan. 

Nollapersoona on lauseenrakenne, josta puuttuu subjektin asemoiva pronomini. Nollapersoonalla 

voidaan tarkoittaa ketä tahansa, jolloin se tuo runoon yleisesti samastuttavan tason. Runon lukijan 

ajatellaan olevan helpompi kokea astuvansa runon maailman, kun selkeästi määritelty kokeva minä 

puuttuu. Seutu tulkitsee nollapersoonan käytön korostavan runon henkilön näkymättömyyttä ja 

tilanteen ulkoisia olosuhteita, ollen näin kantaaottava rakenne. (Seutu 2013.) Muita keinoja, joista 

runon dialogisuutta voidaan etsiä, on esimerkiksi lukijan puhuttelu. Tämä on melko suora 

vuorovaikutuskeino, jolla päästään lähelle lukijaa, mutta tehdään samalla selkeä ero tekstin puhujan 

ja lukijan välille, päinvastoin kuin nollapersoonaa hyödynnettäessä. Käsitys runosta puhetilanteena 

luo oletuksen kuulijasta, jolloin runo olisi suunnattu vastaanottajalle, jolla on ainakin teoriassa 

mahdollisuus osallistua dialogiin. (Lehikoinen 2007: 223.) Charles Bernstein esittää runossa 

tapahtuvan puhuttelun, vaikkakaan ei lukijalle suunnatun, toimivan eläytymistä edistävänä keinona, 

sillä se luo illuusion salakuuntelusta sen sijaan, että runo pyrkisi kohtaamaan lukijansa (Bernstein 

2006: 88–89).  
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3 TEXAS – POSTMODERNI KOKEELLINEN RUNOUS  

 

 

Hypoteesini mukaan Texas, sakset on kokeellinen, postmoderni runoteos, joka ilmentää ideologia- ja 

yhteiskuntakriittistä asennoitumista tekstisisällöillään. Tässä luvussa esittelen postmodernia runoutta 

ja käsittelen runouden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, sen 

vaikutusmahdollisuuksia ja kritiikin keinoja suhteessa kohdeteokseeni Texas, saksiin. Aihetta ovat 

pohdiskelleet useat kotimaiset runoilijat, joita käytän lähteinäni. Käsittelen kriittisen etäisyydenoton 

mahdollisuutta postmodernissa runoudessa ja vertailen sitä myös muunlaiseen runouteen. Viimeinen 

alaluku sisältää runokielen keinotekoisuusaspektin erittelyä: onko eläytyminen mahdollista ja 

mielekästä ja mitä seurauksia sillä voi olla? Tässä luvussa nojaudun vahvasti teoreetikko ja runoilija 

Charles Bernsteinin ajatuksiin.  

 

Postmoderni runous kehittyi Yhdysvalloissa ajanjaksolla 1950-luvulta 1980-luvulle lähtökohtanaan 

kaksi toisistaan erottuvaa koulukuntaa: New Yorkin ja San Fransiscon linjat. Ensimmäisen runous oli 

älyllistä ja sivistynyttä, runojen teemoissa korostui kokemisen ja tietoisuuden satunnaisuus. San 

Fransiscon tyylinä oli  kirjoittaa vastaan, pysytellä ajan hengen mukaisessa tunteiden ja mystisyyden 

kuvaamisessa. Perinteillä oli myös yhteisiä piirteitä: spontaani kirjoitustyyli, vaikutteet dadasta ja 

surrealismista, perinteisen muodon purkaminen ja erilaiset aihevalinnat. San fransiscon koulukunnan 

tunnetuimpia runoilijoita olivat esimerkiksi Allen Ginsberg ja Gary Snyder. New Yorkin suuria nimiä 

olivat puolestaan John Ashbery ja Frank O’Hara. (Kantola 2001: 106–107.) 

 

Postmodernia on kuvattu usein ominaisuusluetteloilla sen sijaan, että siitä olisi yritetty luoda 

kokonaisvaltaista analyysia. Teoskäsitys on muuttunut modernistisesta suljetusta muodosta 

postmoderniin avoimuuteen. Avoimuudella tarkoitetaan runouden valmiutta omaksua ns. 

ulkopuolisia aineksia politiikasta, etiikasta, historiasta ja filosofiasta, sekä muodon avoimuutta: 

moniäänisyyttä, fragmentaarisuutta ja moniarvoisuutta. (Perloff & Holden via Kantola 2001: 24–25) 

Postmodernia leimaa näennäinen pinnallisuus verrattuna modernistisen lukutavan syvyysoletukseen. 

Syvällisyyden ja itseensä uppoamisen sijaan merkitykset saavutetaan esimerkiksi 

intertekstuaalisuuden keinoin, viittauksin ja assosiaatoilla. Pinnallisten merkkien uudenlaiset 

tulkintakeinot avaavat uusia tapoja asennoitua todellisuuteen, niin elämismaailmassamme kuin 

kirjallisuudessa. (Kantola 2001: 27.) Fragmentaarisessa muodossa yhtenäisyys ja jatkuvuus 

perustuvat assosiaatioihin, eikä sirpaleinen rakenne johda muotoa kohti jonkinlaista totuutta, vaan 

osat säilyvät tasa-arvoisina, rinnakkaisina. Postmoderneja tekstejä leimaakin usein myös 
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hierarkioiden puuttuminen. Leikkaukset ja yhdistelmät sen sijaan tuottavat huumoria, leikillisyyttä ja 

mahdollistavat ironian hedelmällisellä tavalla. (McHale via Kantola 2001: 35–39.)  

 

Suomalaisessa lyriikassa alkusysäys keskustelulle postmodernismista tapahtui 1960-luvulla, mutta 

aktiivisesti siitä keskusteltiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa (Oja 2013: 135). Suomalaisesta 

nykyrunosta on viime aikoina käyty paljon kiivasta keskustelua (ks. esim. Pääjärvi 2011b). 

Voimakkain vastakkainasettelu lienee kokeellisen ja valtavirtarunouden välillä, mutta keskustelua 

herättää myös uudistuvan ja monimuotoistuvan runouden suhde postmoderniin. Yrjö Hosiaisluoman 

mukaan postmoderni lajien ja erilaisten tyylien sekoittelu, sekä jäljittely ja parodisointi, ovat 

tyypillisiä piirteitä myös suomalaisessa nykyrunoudessa. Texas, sakset -kokoelman hän tulkitsee 

löytötekstiksi, jonka osat on aseteltu dialogisesti haastamaan toisiaan. Asettelusta seuraa ironinen 

vastine kilpailuyhteiskunnan ja militaristisen arvomaailman ihannoinnille. Kielitietoisuutta 

Hosiaisluoma pitää merkittävänä piirteenä postmodernistisessa nykyrunossa ja viittaa siihen sanojen 

monimerkityksisyyden mahdollistajana, sillä kieli on tärkeällä sijalla todellisuuden hahmottamisen 

kannalta. (Hosiaisluoma 2013: 160; 164–165.)  

 

Kristian Blomberg kirjoittaa runouslehti Tuli&Savun artikkelissa suomalaisesta minimalismista ja 

sanarunosta. Sanarunossa kyseenalaistuvat yksittäisen säkeen vahva asema, proosallisuus sekä 

asettelu. Minimalistinen, yhdestä ehkä muokatusta sanasta koostuva sanaruno keskittyy vain tähän 

yhteen sanaan: sen voi tulkita purkavan sanan merkitystä tai luovan sille kaksoismerkityksen kautta 

uusia tasoja. 

 

17) Vajaatoimin- (T, s: 55) 

48a) Epätoi- 

48b) Väki- 

48c) Ki- (T, s: 61) 

82) Epätie- (T, s: 68) 

88) hämmentä- (T, s: 70). 

 

Texas, sakset sisältää useita minimalismin periaatteella aseteltuja sanankappaleita. Niissä sana 

katkaistaan kohdasta, jonka jälkeen sanasta voi muodostua uusia sanoja ja jopa uudissanoja, kuten 

”vajaatoimin”. Yhteen merkitykseen lukkiutunut sana saattaa tällöin avautua aivan uudella tavalla. 

Blomberg pitää minimalismia viehättävänä siitä puuttuvan lukuoletuksen vuoksi. Kun ei ole puhujaa 

tai tulkittavia kuvia, kenttä on täysin vapaa lukijalle uusien merkityksien muodostamiseen. Myös 

Blomberg kiinnittää huomiota postmoderniin viittaavien piirteiden hallitsevuuteen: esimerkiksi 

nopeat runot ja etääntyminen luontoidyllistä ovat tyypillisiä nykyrunolle. (Blomberg 2010.)  
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47) lexilalia palilalia 

 palilalia lexilalia (T, s: 61). 

  

Palilalialla tarkoitetaan pakonomaista tapaa toistaa omia sanojaan ja lexilalialla samankaltaista 

oiretta, jossa toistopakon kohteena ovat luetut sanat. Oheinen katkelma sisältää metatason 

kommentointia itse teoksesta sen sisällä. Texas, sakset sisältää paljon pakonomaiseltakin kuulostavaa 

toistoa. Sanoja, joita luetaan ja tulkitaan eri konteksteissa, ja joista muodostuu teoksen keskeinen 

sisältö. Katkelman valossa teos tuntuu itsenäiseltä oliolta, joka märehtii sisältöään. Vai onko se 

sittenkin vain kieli, joka kaikuu eri konteksteissa lopulta samalla tavalla? Sanojen symmetrinen 

asettelu viittaa toistopakon tasa-arvoistavaan luonteeseen: on lopulta yhdentekevää, ovatko sanat 

alunperin teksteistä omaksuttuja vai itse tuotettuja. Itse kieli kuitenkin on samaa, läpivirtausta.  

 

Suomalainen Tuli ja Savu -runouslehti on koonnut 2000-luvun runoudelle tyypillisiä piirteitä, joista 

kiinnostavimpana tutkimukseni kannalta pidän havaintoja negatiivisista tunteista ja 

päällekirjoituksesta. Negatiivisia tunteita esiintyy runoteksteissä erityisesti hakukone- ja flarf-

materiaalissa, joissa entuudestaan problematisoidaan runokieltä ja puhujan asemaa. Flarfilla 

tarkoitetaan internetin keskustelupalstoilta haettua tarkoituksellisesti alatyylistä, kielellisesti heikkoa 

ja yleensä huono-osaisuutta kuvastavaa tekstimateriaalia. Suomalainen flarf on empaattisempaa kuin 

alkuperäisversionsa Yhdysvalloissa, täällä puhujan huono-osaisuutta ei niinkään pilkata, vaan 

pyritään herättämään lukijassa tunteita. Flarfissa näkyviin pääsee negatiivisten tunteiden ääripää: 

sanat kertovat masennuksesta, ahdistuksesta ja ongelmista selviytyä nyky-yhteiskunnassa. 

Negatiivisten tunteiden ilmaisuun nykyrunoudessa liittyy usein poliittisia päämääriä. (Blomberg, 

Manninen & Tavi 2009.) 

 

minulla on masennuslääkitys mutta kenelläpä ei olisi 

toisinaan toivon kuolemaa mutta kukapa ei toivoisi 

toisinaan kävelen kadulla mutta kukapa ei kävelisi 

toisinaan herään huutooni mutta kukapa ei heräisi 

toisinaan huomaan olevani lopussa mutta kukapa ei huomaisi 

 

                                                          minä Jessica (T, s: 170) 

 

Katkelman puhujahahmo on nimetty Jessicaksi. Nimestä syntyy vaikutelma nuoresta ihmisestä. 

Säkeet etenevät kepeään sävyyn, mutta sisältö on raskas. Teksti ei varsinaisesti ole flarfia, mutta 

flarfinomainen tyyli on havaittavissa puhujahahmosta ja aihepiiristä. Kun Jessica –niminen hahmo 

on luotu kertomaan ahdistuksestaan näennäisen kepeästi, huono-osaisuus herättää lukijassa empatiaa. 
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Kepeyttä ja yleispätevyyttä rakentava toistuva säkeen lopetus voi toisaalta myös tuottaa 

välinpitämättömyyttä: kaikkihan näin kokevat, ei ole mitään syytä pitää Jessicaa erityisen huono-

osaisena. Joka tapauksessa katkelmassa on luettavissa suomalaiselle flarfille tyypillinen myötätunto 

ja kanssaeläminen. (Blomberg, Manninen & Tavi 2009.)  

 

Päällekirjoituksella puolestaan tarkoitetaan olemassa olevien tekstien hyödyntämistä muokkaamalla 

ja uudelleen kirjoittamalla niitä. Päällekirjoitus, eli palimpsesti käyttää usein fraaseja, mainoslauseita 

tai tunnettuja tekstinkappaleita. (Blomberg, Manninen & Tavi 2009.) Texas, sakset -teoksessa on 

esimerkiksi mukailtu Raamatun katkelmaa, jossa Jeesus puhuu Pietarille. Katkelmasta voidaan lukea 

nyky-yhteiskunnan mediapuhetta ja viihdejournalismin kieltä Raamatun kontekstissa:  

 

Hei hei näihin kuviin näihin tunnelmiin minä haastattelen nyt itseäni koska riipun nyt 

ristillä, sanoi Jeesus/ Hei hei pidä itsesi miehenä Pietari äläkä kiellä minua kolmesti 

vain koska riipun nyt ristillä, sanoi Jeesus/ […]/ Hei hei Pietari ei muuta kuin leuka 

pystyyn ja uutta matoa koukkuun älä lannistu pienistä sanon minä koska olen isäni 

poika, sanoi Jeesus (T, s: 190–191.) 

 

Kollaasimuoto yhdistetään usein juuri postmoderniin, vaikka kollaasin historia onkin pitkä (ks. esim. 

Joensuu 2012: 151; Haapala 2007: 290). Joensuu esittelee väitöskirjassaan cut-up -tekniikkaan 

perustuvaa vaikutelmaa, jossa on mahdollista löytää merkityksiä esimerkiksi ennalta 

suunnittelemattomista yhdistelmistä. Kollaasi korostaa tekstin materiaalisuutta sen irrottautuessa 

yhteyksistään. Kollaasin teksti operoi henkilökohtaisen tyylin ideologian ulkopuolella ja toimii myös 

vieraannuttavasti perinteisesti tuotettuun tekstiin nähden, mikäli esimerkiksi tekstin leikkauskohdat 

on jätetty näkyviin. Lähteiden heterogeenisyys tuottaa tekstiin kappaleita ja subjekteja, joilla ei 

aiemmin ole ollut pääsyä korkeakirjallisuuden piiriin. Joensuu viittaa William Burroughsiin, joka 

esittää kollaasille ominaisen ennakoimattomien kytkösten logiikan olevan myös inhimilliselle 

tietoisuudelle läheisempi kuin lineaarisesti etenevän narratiivisen rakenteen. (Joensuu 2012: 121.)   

 

Kollaasi onkin taidemuodoista demokraattisimpia, sillä siinä käytetään monipuolisesti erilaisia 

kielellisiä rekistereitä, jotka ovat tällöin myös tuttuja laajemmalle yleisölle. Tuttu kieli antaa 

mahdollisuuden lukea ja omaksua runoutta läheisemmällä tavalla. Modernistinen runoon liitettävä 

estetisoitu kieli haastaa lukijaa kielellisesti ja sivistyksellisesti, ja puhuttelee siis välttämättä 

harvalukuisempaa lukijakuntaa. (Anderson 1965 via Hollsten 2004.) Modernistisen runon voidaan 

nähdä edustavan nykyihmiselle eskapistista tilaa olemalla ajaton ja äärimmäisen estetisoitu. Tällöin 

runous palvelee mietiskelyä ja maailmasta vetäytymistä. Myös kriitikko Maaria Pääjärvi on ottanut 

kantaa aiheseen kevytmodernismi –käsitteensä kautta. Uusi, modernismin estetiikkaa kevyesti 
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toteuttava runo toimii trendikkäänä vastaeleenä nopeatempoiselle nykykulttuurille. Pääjärvi näkee 

sen kuitenkin olevan pinnallinen, mielihyvähakuinen välipala, jossa ei ole mitään poeettisesti 

kiinnostavaa. (Hollsten 2004; Pääjärvi 2011.) 

 

Postmodernin esteettisen mallin tukena Jameson käyttää skitsofrenian kuvausta. Jaques Lacaniin 

viitaten hän yhdistää skitsofrenian ja postmodernin merkityksellistävän ketjun särkymisen avulla. 

Kokemuksen muuttuessa skitsofreeniseksi on olemassa vain irrallisia nykyhetkiä. Ajallisuuden ja 

merkityksen katoaminen kumoaa hetkessä olevat toiminnan mahdollisuudet, eli toiminnan potentiaali 

tulee mahdottomaksi hyödyntää. Merkityksellinen kokemus korvautuu intensiteetillä. Jameson 

tulkitsee language- eli nk. kielitietoisen runouden malliesimerkiksi skitsofreenisesta pirstoutumisesta. 

Suuntauksen päällimmäisenä estetiikkana ja normina Jameson pitääkin tämänkaltaista pirstoutumista. 

(Jameson 1989: 255–258.) Myös Juri Joensuu yhdistää väitöskirjassaan runouden kielen skitsofrenian 

kuvaukseen: hänen mukaansa skitsofreenikkojen kielenkäytössä on nähtävillä samoja piirteitä kuin 

runouden keinovalikoimassa. Esimerkeiksi Joensuu nostaa käsittämättömän kielen, uudissanat ja 

kielipelit. Erityisesti kielellisen hajanaisuuden ja yhteensovittamattomuuden kokemus, joka 

postmodernismissa tulee voimakkaasti esille, on omiaan vahvistamaan skitsofreenistyyppistä 

kokemusta. Joensuu yhtyy jamesonilaiseen näkemykseen siitä, kuinka tämänkaltaisessa 

kokemuksessa nykyhetkien jatkumo lopulta hukuttaa kokevan subjektin alleen. (Joensuu 2012: 257–

259.)  Toiseksi merkittäväksi postmoderniksi muodoksi Jameson nostaa kollaasin. Kollaasissa 

monimuotoinen sisältö luo katkoksia, joiden avulla teoksen sisäinen yhtenäisyys rakentuu. 

Harmoniset kokonaistulkinnat ovat korvautuneet katkosten ja yhteensopimattomien ainesten 

huomioinnilla ja merkityksellistämisellä. (Jameson 1989: 261–262.) Jamesonin keskeisen teesin 

mukaan postmodernille tyypillisestä teoksesta voi lukea ja tulkita globaalin kapitalismin kuvan. 

Teoksen voi tulkita luovan kuvia pääomien verkostoista ja näin rakentavan uutta ja käyttökelpoista 

tapaa hahmottaa postmodernia kulttuurisena dominanttina. (Jameson 1989: 267.)  

 

Suomalaisen runouden perinteessä kollaasilla on ollut vahva yhteiskuntakriittinen kaiku: jo 1960-

luvulla postmodernit keinot ja vakava kriittisyys esiintyivät yhdessä erityisesti kollaasin muodossa. 

Kollaasit muuttivat myös käsitystä taiteilijuudesta. Taiteilijaa ei enää nähty nerona, jonka mieli 

tuottaa teoksen tyhjästä, vaan materiaalia kierrättävänä kirjoittajana ja tulkitsijana. Kollaasi muotona 

uudisti käsityksiä teoksesta autonomisena ja yhtenäisenä kappaleena. Teos saattoikin olla avoin ja 

ulospäinsuuntaunut viittauksineen ja lainoineen. Kollaasin nähtiin myös hahmottavan ajankohtaista 

todellisuutta paremmin kuin perinteisen yhtenäisyyttä korostavan muotokielen. Kaupungistuva ja 

kaupallistuva elämänmuoto vieraannuttavine piirteineen asettui kuvattavaksi luonnollisemmin 
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kollaasina. Kollaasiin liittyikin usein yhteiskuntakritiikki ironian avulla. (Haapala 2007: 290–291.) 

Näen Texas, saksien olevan suomalaisen kollaasin perinteen jatkaja korostuneesti juuri tästä 

näkökulmasta: se on kantaaottava ja yhteiskunnallinen, mikä ilmenee kollaasimenetelmän tuottamien 

yhdistelmien käsittelyn keinona. Ironia ja parodia ovat vahvasti läsnä, mutta joukossa on myös 

vakavaa kritiikkiä. 

 

Postmoderneilla aineksilla on mahdollista tuottaa radikaalin monimuotoista tyyliä, jolla haastaa 

kulttuuristen tekstien arvojärjestystä. Kuitenkin painatuksella on rajoituksensa: aiemmin painetuksi 

tekstiksi pääsy oli instituutioiden portinvartijoiden käsissä ja aidosta monimuotoisuudesta voidaan 

puhua vasta nyt internet -aikakaudella, kun sisällöntuoton rajoituksia julkiseen puhemaailmaan ei 

juuri ole. Valikointi ja parodia viittaavat usein ironian läsnäoloon. Ironian kreikkalainen alkuperä 

tarkoittaa teeskenneltyä välinpitämättömyyttä, mikä on sangen osuva kuvaus edelleen. Postmoderni 

representaatio on erityisen ironista, sillä se ei etsi totuuksia tekstien ulkopuolisesta maailmasta tai 

etiikasta. Tasokas postmoderni teksti kutsuukin lukijaa havainnoimaan tulkintojen seurauksia 

erilaisten kielellisten diskurssien sisällä. (Wheale 1995: 42–43; 45–47.) 

 

Nigel Wheale nostaa esiin muutamia olennaisimpia piirteitä, joiden perusteella luokitella runoilijoita 

postmodernin tyylin edustajiksi. Tärkein on subjektin kritiikki. Postmodernin subjektin väitetään 

olevan radikaalilla tavalla erilainen suhteessa runoushistorian aikaisempiin subjektikäsityksiin. 

Toiseksi elementiksi Wheale nostaa representaation kritiikin. Identiteettejä ja subjektiutta määritetään 

kielen avulla, ja kielen voidaan sanoa olevan merkittävin tekijä subjektiviteetin määrittymisessä. 

Tällöin postmodernin teoksen on analysoitava tätä valtaa, ja se voidaan toteuttaa representaatioiden 

kritiikin avulla. Postmoderneissa runoteoksissa on usein monia erilaisia kielen rekistereitä, joilla ei 

perinteisesti ole ollut sijaa korkeakirjallisuuden piirissä. Näiden eri rekistereiden välinen 

vuorovaikutus, kuten äkkinäinen ja ennakoimaton vaihtelu kesken tekstin, toimii kielellisten valta-

asemien horjuttajana. Postmoderni luenta toimii tekstien- ja kuvienvälisen viittaavuuden logiikalla: 

tekstit viittaavat ainoastaan toisiin teksteihin, kuviin ja mielikuviin, eivät koskaan aitoon henkilöön, 

asiaan tai aikaan, johon tekstissä näennäisesti viitataan. Näin postmoderni teksti luo merkityksiä 

tekstien välillä, suhteessa muihin diskursseihin, kieleen ja vakiintuneisiin representaatioihin. Runous 

sisältää häilyvyyttä, joka pakenee lopullista tulkintaa, ja kaikki näkyvä kannanotto on lopulta yhtä 

häilyväistä. Menneisyyden esittäminen ei ole eskapistista, nostalgista tai todistusta etsivää, vaan 

toisen kielellisen muodostuman käyttöä. (Wheale 1995: 192–193.)  
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3.1 Kokeellisuus ja valtavirta 

 

Avantgarde on alkuperältään käsite, jolla viitataan taiteen edelläkävijöihin. 1900-luvun avantgarde 

on tunnettu kirjallisuusinstituution ja yleisemminkin taiteen klassisten arvojen kyseenalaistajana. 

Siihen liitetään useita jo kanonisoituja suuntauksia, esimerkiksi dada, surrealismi ja futurismi. 

Avantgarden uusimpiin suuntauksiin voidaan lukea muiden muassa lettrismi ja language-runous. 

Käsitteellä kokeellisuus ei ole vastaavaa historiallista latausta ja sillä viitataankin usein 

yleisluontoisemmin taideteoksen muotoa ja sisältöä valtavirrasta poikkeavalla tavalla uudistaviin 

virtauksiin. Kokeellisuuden käsitteen ongelmana voidaan nähdä sen leimallinen marginaalisuus, 

ikään kuin kokeellisen taideteoksen ainoa arvo palautuisi kokeellisuuteen itseensä. Avantgarden 

suhde poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen on ollut hyvin vaihtelevaa: siihen on yhdistetty 

toisaalta vahva sitoutuminen ideologiaan, toisaalta taas kaiken poliittisuuden kieltäminen. 

Kokeellisen kirjallisuuden kantaaottavuutta ei yleensä voidakaan paikantaa puoluepoliittiselle 

kentälle, sen sijaan se ilmenee usein vallitsevan tilanteen ja toimimisen muotojen 

kyseenalaistamisena ja toisin tekemisen mahdollisuuden näyttämisenä. (Veivo & Katajamäki 2007: 

11–15.) Irmeli Hautamäki käsittelee avantgarden asemaa kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa. 

Hän esittää taideteoreetikko Renato Poggiolin näkemyksen avantgardesta kulttuurisena vastarintana, 

joka ei kuitenkaan ole sitoutunut mihinkään poliittiseen suuntaukseen, vaan laajemmin vallitsevan 

kulttuurin ilmiöiden ja instituutioiden kyseenalaistamiseen. (Hautamäki 2007: 22–23.) 

 

Avantgarden suuntauksista language-runous, tai suomalaisittain kielirunous, asettuu lähelle 

tutkimukseeni valitsemaani kohdeteosta. Muita teosta kuvaavia käsitteitä ovat flarf ja 

hakukonerunous, jotka asettuvat osaksi kokeellisuuden kenttää. Avantgarde pyrkii hajottamaan 

vallitsevia käsityksiä teoksesta, tekijästä ja kirjallisuudesta, ja nämä piirteet ovat nähtävissä myös 

valitsemassani Salmenniemen teoksessa. Nykylyriikan kokeellisia menetelmiä voidaan verrata myös 

suomalaiseen 1960-luvun modernismista irrottautuvaan kokeellisuuteen, jota edustivat muiden 

muassa Kari Aronpuro ja Väinö Kirstinä. (Haapala 2007: 279; 286–291; Veivo & Katajamäki 2007: 

15.) 

 

Teoksessa Puheenvuoroja. Nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta (2012) Miia Toivio painottaa 

yhteiskunnallisuutena lähestymistapaa, jossa runouden tehtävä on nostaa esiin marginaalissa olevia 

aiheita ja identiteettejä, tuoda niitä yleiseen tietoisuuteen ja puheen kohteiksi. Toivio lainaa runoilija 

Väinö Kirstinän ajatuksia: runouden tehtävä on kertoa lukijalle, miltä tuntuu ”nukkua ja valvoa tässä 
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yhteiskunnassa”. Runous nostaa valokeilaan kielellisyytemme, jolla olemme kiinni ympäröivässä 

maailmassa: millaisia sanoja meillä on käytettävissä kuvailemaan kokemustamme siitä? (Toivio 

2012.) 

 

Kokeellisen runouden poliittinen ulottuvuus näkyy tutkija Maaria Pääjärven mukaan 

ideologiakritiikkinä. Kritiikin kohteeksi joutuvat tällöin korrekti kommunikaatio, poliittinen 

retoriikka ja ”yleinen hyvä maku”. Kokeellisuus purkaa hallinnan ja koherenssin illuusiota, jossa 

runon puhuja luo oman maailmansa ja todellisuutensa ehdot. Tunnustuksellisuus, hallinta ja harmonia 

ovat niitä modernismin piirteitä, joita kokeellinen, kielitietoinen runous pyrkii murtamaan. (Pääjärvi 

2011; 2011b.) Ajatusta pidemmälle johtaen voisi sanoa tämänkaltaisen kokeellisuuden purkavan 

individualismia yleensä, yksilön illuusiota oman elämänsä herruudesta ja yhden minuuden 

mahdollisuuksia tässä maailmassa. Kyseenalaistettaessa kielen keinoja kuvata maailmaa voidaan 

kyseenalaistaa myös ihmisen keinoja olla ja selvitä maailmassa.  

 

Runoilija Teemu Mannisen mukaan on poliittinen teko tehdä kokeellista runoutta, sillä hän näkee 

kokeellisen tekstin kirjoittaminen vastareaktiona markkinoiden valtavirralle. Artikkelissaan 

Manninen selvittää kokeellisuuden ja mm. flarfin pitkää historiaa. Kokeellisuutta on ollut aina. 

Manninen vertaa tilannetta, jossa kokeellisuutta karsastetaan, aiempaan kirjallisuushistorialliseen 

paradigman muutosta enteilleeseen aikakauteen: 1700-luvulla realistisen kirjallisuuden tekeminen oli 

paheksuttua. Köyhiä oli sopimatonta käsitellä. Kokeellisen kirjallisuuden yhtenä tehtävänä nähtiinkin 

yhteiskunnallisten epäkohtien julkituomisen. (Manninen 2011: 27–38.) Tämä herättää väistämättä 

jatkokysymyksen, mitä nykyään on sopimatonta käsitellä? Onko köyhyydestä tulossa taas 

arkaluontoista ja kiusallista? Uudentyyppinen kurjuus ja rakenteelliset ongelmat ovat usein niin 

kirjallisuudessa kuin arkipäivän keskusteluissa väistetty aihe. Kokeellinen runous erityisesti on ollut 

saavuttamassa tarpeellisia kielellisiä ja esteettisiä kyseenalaistamisen tiloja. Kun runon puhuja ei enää 

ole ykseys, minä, joka pystyy rakentamaan todellisuutensa ehdot, on runous rakentamassa uutta 

tietoisuutta individualismista. Jos emme pysty siihen kielen tasolla uskottavasti, pystymmekö siihen 

maailmassa?  

 

Leevi Lehto esittää näkemyksen, jonka mukaan flarf merkitsisi lyyrisyyden paluuta runouteen. 

Lehdon mukaan flarfissa tietynlainen sisällöllinen aines nostetaan itsestään selvään runolliseen 

arvoon. Lehto pohtii artikkelissaan myös, luoko flarf mahdollisuuden lyyrisen minän paluulle, vai 

sen lopulliselle purkautumiselle. Flarfia luonnehtii alatyylinen, normatiivista keskiluokkaista 

kielirekisteriä rikkova ”huono kieli”. Se nostaa esille mediavälitteisen todellisuuden, josta runoilija 



 

42 

 

voi konstruoida esiin runominän. (Lehto 2007: 270–271.) Kristian Blomberg pohtii kokeellisuuden 

ja flarfin suhdetta puhujuuteen: puhujan paikantumattomuus on kokeellisen runon vahvuus, mutta voi 

jäädä myös heikkoudeksi. Runo voi typistyä muistuttamaan tekstiseinämää, josta lukija ei 

puhujuuden häilyvyyden vuoksi saa otetta. (Blomberg 2011: 44.) Kiinnostavaa flarfissa on sen suhde 

tunnustuksellisuuteen: se voidaan nähdä tunnustuksellisen valtavirtarunouden parodiana, mutta myös 

vakavana poliittisen tason haastajana. Kuka saa tunnustaa? Vain runoilijan keksimä kielellisesti 

oivaltava keskiluokkaisen rekisterin hahmo, jonka kautta runon maailmaa katsotaan? Onko flarfin 

ääni liian häiritsevä? Keskiössä on kaunokirjallisesta tyylistä poikkeava kielen rekisteri, ja sen myötä 

poikkeava elämän rekisteri.  

 

 

3.2 Kielitietoisuus: Language -koulukunta 

 

Language -koulukunta, jota kutsun suomalaisittain kielirunoudeksi, havainnoi ja problematisoi 

teksteissään erityisesti runouden kieltä. Teksteissä keskeistä on myös runouden ja politiikan suhde.  

Kielirunous on poliittista: sen on tulkittu vastustavan nykymuotoisen yhteiskunnan käsitteellistettyjä 

ominaispiirteitä, kuten informaatiotulvaa, medioitumista, spektaakkelia ja julkista puhemaailmaa. 

Kielirunouden katsotaan olleen ensimmäisiä reaktioita median ja politiikan ”orwellilaiseen” 

uuspuheeseen, kriisikeskeisyyteen ja julkisuuden yleiseen oikeistolaistumiseen. Vastustus kytkeytyy 

ideaan kielestä, joka ei koskaan ole neutraalia. Koulukunnan kritiikki kohdistuu myös 

valtavirtarunouteen ja sille tyypilliseen ongelmattomaan säkeeseen, minään ja kieleen. Language -

koulukunnan edustajista tunnetuin on yhdysvaltalainen Charles Bernstein. Leevi Lehto esittelee 

esseessään Bernsteiniläistä vaikutusta kielitietoisuuden jälkeiseen runouteen. Bernstein kritisoi 

yhdysvaltalaista nykyrunoutta ”virallisesta säekulttuurista”, jossa harmoninen säe ja samastuttavan 

henkilöhahmon, lyyrisen minän, tuntemukset ovat keskeistä sisältöä. Bernsteiniläisen käsityksen 

mukaan lyyrinen minä on luonnollistettu ideologinen konstruktio ja tällöin keinotekoinen rakenne. 

Kielirunoilijat sanoutuvat irti ajatuksesta, että voisi olla olemassa pelkkää kieltä, jolloin lyyrinen minä 

näyttäytyy merkitsevästä sisällöstään tyhjentyneenä kielenä. (Lehto 2007: 256–259.) 

 

Kielirunoilijat ottivat siis kielen huomionsa kohteeksi. Toisin kuin modernistiset runoilijat, 

kielirunoilijat vastustivat ajatusta ongelmattomasta, luonnollisesta kielestä. Kieli ei ole neutraalia, 

vaan ideologisesti värittynyttä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi miten kieli välittää tarinoita 

ja miten käytämme kieltä? Language -runous sai alkunsa Yhdysvalloista 1970-luvulla. Retoriikka 

hallitsi politiikkaa ja poliittinen kieli oli vahvasti ideologista. Akateemisen kirjallisuudentutkimuksen 
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huomion kohteeksi kielirunous päätyi 1980-luvulla, jolloin sitä tutkivat muiden muassa Marjorie 

Perloff ja Fredric Jameson. Kielirunoilijoiden taustalla oli ranskalaista filosofiaa ja ajatus siitä, että 

kielen konventioita on mahdollista rikkoa. Kielirunouden syntyyn vaikuttivat erityisesti 

mannermaiset teoreetikot. Ferdinand de Saussure, Jaques Derrida, Ludwig Wittgenstein ja 

Frankfurtin koulukunta olivat vaikuttajista vahvimpia. Kielelle ominainen viittaavuus oli keskeistä 

mm. Wittgensteinin myöhäistuotannossa ja samaa aihetta pohdiskellaan language -koulukunnan 

teksteissä. Liikkeen kielikäsitys pohjautuu esittävyyden kriisiin, jossa kanonisoitujen kertomusten 

asema arvioidaan uudelleen. Suhde kieleen on myös reaktio uuskriittisen perinteen käsitykseen 

runosta eristäytyneenä ja esinemäisenä objektina, joka on täydellinen sinällään, ulkomaailmasta 

irrallisena. Language -koulukunnan teksteissä kieleen otetaan aineksia populaarikulttuurista ja siinä 

operoidaan kaikilla kielen rekistereillä. Liikkeen piiriin luettavat tekstit ovat äärimmäisen 

monimuotoisia, ja yhtenäistä poeettista linjausta kielikäsityksen ohella ei ole. (Lehto 2007: 258; 270.) 

Charles Bernstein itse kutsuu liikettä oppeja vailla olevaksi kollektiivikseksi runouden uudistamisen 

puolustukseksi kaavamaista runouskäsitystä vastaan. (Bernstein 2009: 99). 

 

Kiinnostus kielen ja poetiikan taustalla olevaan ideologisuuteen ja historiallisuuteen, sekä 

ajankohtaisen politiikan kritiikki inspiroivat kielirunoilijoita kyseenalaistamaan kaiken runoa 

määrittelevän. Tällainen lähestymistapa tuotti tunnusomaisia piirteitä kielirunoudeksi nimettyyn 

suuntaukseen. Yleinen lähtökohta on juuri oletus kielen ideologisuudesta, sanojen ei koskaan ajatella 

edustavan maailmaa sellaisenaan. Yhteisinä tyylillisinä piirteinä Bernstein pitää disjunktiivisuutta, 

jossa lauseilla tai säkeillä ei ole ilmeistä loogista yhteyttä seuraavaan, subjektiivisen kokemuksen 

keskeislyyrisen ilmaisun puuttumista ja runon keinotekoisuuden painottamista. (Bernstein 2009: 

101–105.) Bernstein kertoo omasta runouskäsityksestään, jossa runo luo kielellisen rakennelman, 

johon lukija reagoi ja toimii vuorovaikutuksessa  ilman runoa edeltävän merkityksen selvittämistä tai 

oikean kokonaistulkinnan päämäärää. Parhaiten soveltuvaa lukutapaa kuvaillaankin ”merkitysten 

lomassa vaelteluna.” Runous heijastelee näin kirjoittajan kielellistä kontekstia sulkematta mitään 

tulkintamahdollisuutta ulos. (Bernstein 2009: 121; 131.) 

 

Language -koulukuntaa kohtaan on esitetty kritiikkiä intellektuaalisuudesta ja abstraktiudesta. Jukka 

Koskelainen kirjoittaa runojen usein jäävän etäisiksi kielileikittelyiksi ja vastustukseksi vastustuksen 

vuoksi (Koskelainen 1994). Vastaanotto on ollut sidoksissa yleisempään keskusteluun 

postmodernismista: tutkija Fredric Jameson tulkitsee kielirunouden olevan tyypillistä postmodernin 

aikakauden tuotantoa, ilmentäen aikaansa epäkriittisesti. Leevi Lehto esittääkin, että positiivisesti 

suhtautuva tulkinta kielirunoudesta muuntuu väistämättä olemassa olevien postmodernin teorioiden 
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kritiikiksi. Postmoderni tyyli avaa uusia tiloja poliittisuudelle. Lehto viittaa Jerome McGannin 

kirjoituksiin ja esittää yhdistelyn, ironian ja kielen perustason kritiikin postmodernin sallivina puolina 

uudenlaisen kritiikin mahdollisuudelle. Nämä kulttuuriset piirteet luovat mahdollisuuksia 

kyseenalaistamiselle ja toisin ajattelulle. Lehto puolustaa language -koulukunnan asemaa esittämällä 

sen olevan kaiken vakavasti otettavan kokeellisuuden perustana. (Lehto 2007: 269.) 

 

Kirjallisuudentutkija Pekka Vartiainen korostaa kielirunoudessa rakenteen ensisijaisuutta, sekä 

lukijan roolia tulkitsijana ja merkitysten tuottajana (Vartiainen 2013: 865). Yleisesti voi sanoa, että 

kielirunoilijat kiinnittivät huomiota siihen, mihin yleensä ei katsottu. Lehto esittää, että kielirunoilijat 

olisi luettava ensimmäisiksi ”vakavasti otettaviksi runoilijoiksi”, joiden teksteissä problematisoituvat 

runouden muuttuvat ehdot nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa. Lehto lukee kielirunoilijoiden 

teksteissä huolestuneisuuden postmodernia kulutuskulttuuria kohtaan, sillä sen nähdään muodostavan 

uhan kirjallisuudelle ja erityisesti runoudelle. (Lehto 2008: 250–251.) 

 

Luonnollisina pidettyjen muotojen rikkominen luo uutta tilaa keskustelulle yhteiskunnasta. Language 

–runoilijoille runous toimii poliittisen projektin tapaan: kielellisten kategorisointien purkaminen ja 

vallitsevan diskurssin kritiikki on toimintaa. Yhteiskuntakriittisessä runossa koherenssin harha tulee 

purkaa ja koota uudelleen sen keinotekoisuus osoittaen. Kielessä näkyy tapamme hahmottaa 

tapahtumia ja myös runoudessa voi havaita hitaasti tapahtuneen hahmotustavan muutoksen oireita. 

Runous vastaa kysymykseen siitä, millainen kieli meillä on hallussamme todellisuuden kuvaamiseen 

ja käsittelyyn. Kielirunoilijat tarttuivat näkemykseen luonnollisena pidetystä kielestä. Heidän 

mukaansa valtadiskurssin kieli on aina ideologisesti värittynyttä. Myös modernistinen idea runon 

luonnollisesta kielestä saa kritiikkiä. (Ks. esim. Kotonen 2007.) 

 

Lehto esittää artikkelissaan language -runon tutkivan kielen perimmäistä poliittisuutta. Se ei tyydy 

hyödyntämään konventionaalista runouden kieltä, vaan käyttää äärimmäisiä kielen rekistereitä 

katuslangista poliittiseen retoriikkaan. (Lehto 2007: 256; 270.) Tommi Kotonen kirjoittaa 

väitöskirjassaan To write a republic (2012) language-runouden ja politiikan suhteesta seuraavaa: 

Ainoastaan runous, joka kieltäytyy sitoutumasta poliittisesti voi olla todella poliittisesti vaikuttavaa 

omilla ehdoillaan. Tällöin runous politisoi vakiintunutta esittämistä ja sen ehtoja tunnistamalla 

ideologioita niiden takana, kielessä. Kielirunoilijat yrittivät tuoda näkyville niin kutsutun luonnollisen 

kielen sisäänrakennetun ideologisuuden ja epäluonnollisuuden, joka jätetään huomiotta erityisesti 

puherunouden piirissä. Kieli ei siis ole neutraalia, vaan väline, jolla ideologia raivaa tilaa 

tietoisuudessa ja julkisessa diskurssissa. Kielirunoilijoiden päämääränä oli myös demokratisoida 
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runoutta. Sen ei tarvitsisi olla etuoikeutettujen kansalaisten tunnustamaa ”hyvää kieltä”, vaan 

laajemmin tunnistettavaa ja useita eri rekistereitä käyttävää, erityisesti internetin välityksellä leviävää 

sanataidetta. (Kotonen 2012: 34.) 

 

Language -koulukunnalla on nähty olevan ristiriitainen suhde postmoderniin: eräiden näkemysten 

mukaan, joihin mm. Lehto viittaa, language -runoilijat ovat jatkamassa modernismin perintöä 

radikalisoimalla sitä. Toisaalta kielikäsitysten eroavaisuus puhuu tätä vastaan. Lehdon mukaan 

language -runous hylkää radikaalilla tavalla romantiikan ihanteet subjektiivisesta itseilmaisusta. 

Lehto päätyy pohtimaan, onko language -runouden postmodernistisuus silkkaa ”väärää tietoisuutta”. 

Teoreetikko Fredric Jameson on analysoinut language-runoilijoita suhteessa postmoderniin ja näkee 

runoissa postmodernille ajalle tyypillisen hajoamisen kuvan. Ajan ilmentäminen jää kuitenkin 

Jamesonin mukaan epäkriittiseksi. (Lehto 2007: 269.) Runo, jossa hajoavat niin säe, havainto, kuin 

minä, tuntuu olevan palanen jotain nihilististä aikaamme kuvastavaa, ajallemme tyypillistä ajattelua. 

Tutkija Brian McHale esittää, että Jamesonin ja Language -koulukunnan tulisi olla niin sanotusti 

samalla puolella, mitä tulee runouden poliittisuuden tulkintaan. Kuitenkaan Jameson ei huomioinut 

esimerkiksi China -runon syntykontekstia riittävän tarkasti ennen teilaavaa tulkintaa. China on 

menetelmällisesti piirroskuvakirjan pohjalta luotu runo, jonka Jameson tulkitsee viittaavan ainoastaan 

kommunistiseen Kiinaan. Kielen monimerkityksisyys ja tasa-arvoiset käyttötavat jäävät Jamesonilta 

tässä huomioimatta. (McHale 2002.) 

 

 

3.3 Yhteiskunta runossa – sivilisaation roina ja mediatodellisuus 

 

Urbanisoitunut maailma näkyi suomalaisessa runoudessa jo 1960-luvulla esimerkiksi Kari 

Aronpuron, Väinö Kirstinän ja Pentti Saarikosken tuotannoissa. Modernistinen runokuva antoi tilaa 

niin sanotulle ”sivilisaation roinalle”: runoissa alkoivat metsien sijaan näkyä ja kuulua katujen ja 

kaupunkien elämä. (Haapala 2007: 286; 289; Oja 2013: 139.) Lyyrinen miljöö kaupungistui ja 

tekstualisoitui. Tätä ei kuitenkaan tarvitse nähdä negatiivisena, sillä sanoja voi havainnoida samoin 

kuin luontoa, myös sanat tuottavat havaintoja, tunteita ja assosiaatioita. (Blomberg 2010.) Sanat eivät 

pelkästään viittaa toisiinsa: sanat pelaavat toistensa kanssa. Ne jäljittelevät ja peittävät toisia sanoja, 

paljastavat jotain sanan takana olevaa. Nähdäkseni tämä peilaa sitä, kuinka ympäristömme koostuu 

yhä enemmän ja enemmän sanoista ja kielestä eri lajeissaan.  

 



 

46 

 

Intertekstuaalisen ja fragmentaarisen runon voi tulkita edustavan postmodernina nähtävää kulttuurista 

tilaa realistisella tavalla. Ympäröivän todellisuuden sattumanvaraisuus, hajanaisuus ja jopa 

kaoottisuus on osa maailmaa, jossa elämme. Runon keinoin on siis mahdollista kuvata sitä, kuinka 

hahmotamme todellisuutta. Mediasta on tullut luonteva osa elettyä ympäristöä, ja sitä on yhä 

vaikeampi erottaa muusta todellisuudesta. (Hytönen 2009.) Perinteisen realistisen tyylin on nähty 

olevan ristiriidassa postmodernismin kanssa. Wheale korostaa realismin ongelmien johtuvan 

kyseenalaistumattomasta suhteesta todellisuuteen. Realistinen teos on perinteisesti nähty 

ongelmattomana ja sen tuottamat representaatiot suorina totuudenmukaisina esityksinä kohteestaan. 

(Wheale 1995: 51–52.)  

 

Teksteissä esiintyvät listat ja muunlainen muodollinen toisteisuus luovat tulkinnallisen haasteen. Ne 

ovat ikään kuin tekstin häiriötekijöitä. Wheale tulkitsee listojen usein palautuvan 

myöhäiskapitalistiseen tavaramaailmaan ja edustavan tyhjää informaatiotulvaa. Tavaralistat tällöin 

pelkistävät subjektin kuluttajaksi. (Wheale 1995: 46–47.) Nykyinen mediatodellisuus jatkuvine 

kuvatulvineen tuottaa vaikeuksia hitaalle runoudelle. Helena Sinervo esittää nykykulttuurin vaativan 

”liikkuvuutta ja äkkikäänteitä” myös runouteen. Hän vertaa elokuvan montaasia runon 

kuvallisuuteen: kun kaksi kuvaa yhdistetään, saadaan kolmas, merkitys, joka jää lausumattomaksi, 

mutta on tulkinnan kannalta olennainen. Sinervo pitää montaasia metaforan kaltaisena rakenteena. 

Runo ei voi olla pelkkää kieltä, sillä sen on aina suuntauduttava tähän kolmanteen. Sinervon omassa 

tuotannossa moniäänisyys toimii keinona suitsia kuvatulvaa. Kuten hän toteaa, kuvien 

nopealiikkeisyys vastaa nykyajan todellisuutta, ja mikäli sellaista haluaa runossa todenmukaisesti 

kuvata, on omaksuttava tämä nopealiikkeisyys. Runossa olisi kuitenkin oltava punktum. Sinervo 

käyttää alun perin Roland Barthesin termiä, jolla tarkoitetaan jotain kuvassa näkyvää yksityiskohtaa, 

joka jää vaivaamaan katsojan mieltä. Sinervon mukaan tällainen rakennelma runossa toimii 

kuvatulvan pysäyttäjänä, kuitenkaan pysäyttämättä itse runoa. (Sinervo 2002.) 

 

 

3.4 Runouden kriittiset mahdollisuudet  

 

Tommi Kotonen kirjoittaa artikkelissaan ”Runous ja politiikan paikat” (2007), poliittisesta ja 

yhteiskunnallisesta runoudesta Yhdysvalloissa. Kotonen suhteuttaa poliittista runoutta 

ongelmakohtiin, joita muodostuu taiteen ja vaikuttamisen eetoksen kohtauspisteessä: onko poliittinen 

ensisijaista poetiikkaan nähden, vai päinvastoin? Onko poliittinen aines runon ominaisuus? 

Ongelmaksi Kotonen näkee myös suhteen yleisöön, eli kenelle runoutta tehdään ja pyritäänkö 
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lukijaan vaikuttamaan suoraan. Päivänpolitiikan ja poliittisten käytäntöjen Kotonen ajattelee olevan 

perinteiselle runouskäsitykselle vastakkaista, sillä runous on lajina yhdistetty niin sanottuihin 

korkeampiin, ikuisiin arvoihin, jotka ovat poliittisten intressien yläpuolella. Ongelma on Kotosen 

mukaan myös runouden tavassa olla yksilöllistä, poliittisessa runoudessa yksilöllisen tulisi nousta 

yleiselle tasolle. (Kotonen 2007.) Poliittisen runouden tarkoituksena voisi olettaa olevan suuren 

yleisön, kansan, tavoittaminen. Tämä luo haastavia esteitä runoilijan itsensä toteuttamiselle: yleisö 

vastaanottaa herkimmin kommunikatiivista ja käytettävää, helppoa ja samastuttavaa tekstiä. Ei 

kokeellisuutta massoille. Kuitenkin usein kokeellisuus on se runouden alue, joka saavuttaa 

välttämättömiä kyseenalaistamisen tiloja, esimerkiksi kielen luonnollisuuden kyseenalaistaminen, 

johon language -runoilijat ovat paneutuneet. 

 

Language -koulukunta on olennainen puhuttaessa runouden yhteiskunnallisuudesta. Kotonen 

vertailee artikkelissaan kielirunoilijoita ja puherunoilijoita, heidän tapaansa olla yhteiskunnassa ja 

käyttää kieltä. Kielirunoilijat korostavat runouden kielellisyyttä, kun taas puhekoulukunnassa 

runoudesta tulee toimintaa. Kielirunoilijat käsittävät runouden poliittisena projektina, jolla on 

mahdollisuus purkaa vallitsevia diskursseja ja vastustaa kielellisiä kategorisointeja. Toisaalta 

puherunoilijat hahmottavat runouden maailmassa olemisen muotona, ja täten politiikkana. Oman 

äänen ja puhujan läsnäolon korostaminen on myös tyypillistä puherunoudelle. Kielirunoilijoilla itse 

kieli politisoituu, ja sitä käytetään vallitsevien valtarakenteiden paljastamiseen. Puherunoudessa 

tärkeällä sijalla puolestaan on yksilön itseilmaisu ja mielipide. Tyypillistä on individualistinen ote ja 

yksilön ja yhteisön välisen problematisointi. Language -runoilijoille runouden politiikka on haastaa 

kieli ja kommunikatiivinen järjestelmä perustavalla tasolla, itse rakenteen sisältä käsin. (Kotonen 

2007.) 

 

Kotonen kirjoittaa artikkelissaan kiinnostavasti runoudessa ilmenevästä hahmotustavan muutoksen 

mahdollisuudesta: kriisien aikana ja niiden ansiosta tapamme hahmottaa asioita muuttuu, ja tämä 

muutos on nähtävissä myös runoudessa (Kotonen 2007). Samalla tavoin voisi ajatella aikamme 

muidenkin ilmiöiden muuttavan jatkuvasti, joskin hitaammin ja huomaamattomammin, tapaamme 

nähdä asiat ja kartoittaa paikkaamme maailmassa, ja ilmaista tätä muutosta runouden keinoin.  

 

Ville-Juhani Sutinen haastaa runoutta taiteena ottamaan vastuuta taiteen ulkopuolisesta maailmasta 

artikkelissaan ”Taide, muoto, yhteiskunta ja säkeen vaikuttamisen mahdollisuus” (2007). Sutinen 

nojaa Theodor Adornon Esteettiseen teoriaan esittäessään heijastusteoreettisen käsityksen 

yhteiskunnallisten olojen heijastumisesta taideteokseen. Rakenne ja erityisesti muodon ongelmat 
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paljastavat sen, mitä yhteiskunnassa peitellään. (Sutinen 2007.) Myös runoilija Henriikka Tavi viittaa 

Adornon Esteettisessä teoriassa esiintyvään ajatukseen siitä, kuinka yhteiskunnalliset olot, 

ratkaisemattomat ongelmat ja erityisesti työn kuva, joka yhteiskunnassa vallitsee, vaikuttavat 

teokseen rakenteen tasolla (Tavi 2012: 70).  

 

Näen tämänkaltaisessa taidekäsityksessä yhteyksiä myös Fredric Jamesonin käsitykseen 

postmodernista teoksesta, jossa on eksplisiittisesti havaittavissa postmodernin yhteiskunnan 

vallitseva kulttuurinen paradigma: myöhäiskapitalismi ja sen tuottamat lieveilmiöt. 

Fragmentaarisuus, informaatiotulva, spektaakkeli ja korostunut kuvallisuus ovat postmoderniin ja 

myöhäiskapitalismiin liitettyjä ilmiöitä. (ks. The Political Unconscious 1989b; Postmodernismi eli 

kulttuurin logiikka myöhäiskapitalismissa 1989.) Niiden jälkiä voidaan helposti tulkita löytyvän 

käsiteltävästä teoksesta. Postmoderni muoto sekä taiteessa että yhteiskunnassa on siis näiden 

näkemysten mukaan lopulta sama ilmiö, joka ilmenee niin yhteiskunnan rakenteiden kuin 

ihmismielen tuotteiden sisällä. 

 

Taiteen tehtävänä on haastaa todellisuusharha epäkoherentin rakenteen keinoin: taiteessa ei kuulu 

vahvistaa narratiivista harhaa. Heijastusteoreettisista lähtökohdista huolimatta Sutisen mukaan 

taideteoksen sisällä on oma maailmansa, joka toimii paikkana nostaa ”todellisen maailman” 

epäkohtia esiin. Vallitsevaa järjestystä vastaan on järkevämpää hyökätä rikkomalla koherentin ja 

totutun teeskentelyn kaava teoksen muodon tasolla, kuin kritisoida sitä sen omalla muotokielellä. 

Helposti pureksittava narratiivisuus liittyy saumattomasti viihteeseen, joka on poliittista: sen tehtävä 

on pönkittää vallitsevaa parodian ja eskapismin avulla. Sutinen liittää viihteeseen ”karamellisoidun 

kuvan todellisuudesta” ja vastineeksi taiteen olisi oltava banaalia ja epäpuhdasta. (Sutinen 2007.) 

 

Texas, sakset yhdistää korkeakirjallisen ilmaisun vaivattomasti banaaliin arkitodellisuuden 

ilmaisuun. Teoksessa vuorottelevat lainatut korkealentoiset runokatkelmat ja äärimmäisen latteat, 

vastemielisetkin arkiset lauseet. Jo pelkästään tällainen ristiriita samalla sivulla riittänee 

murskaamaan lukijan odotushorisontin sovinnaisen runouden suhteen. Teoksessa ei juurikaan ole 

Sutisen kuvaamaa helposti pureksittavaa narratiivisuutta. Yhtenäisimmätkin katkelmat toimivat 

unen- tai pelinkaltaisella logiikalla, jossa seuraavien käänteiden arvaaminen on mahdotonta. Unen ja 

pelin voidaan toisaalta ajatella edustavan äärimmäistä eskapismia, pakoa vallitsevasta 

todellisuudesta. Tässä teoksessa sekin tulkinta näyttäytyy temaattisesti eheänä vaihtoehtona: uni on 

tila, johon monet teoksen säkeet viittaavaat toivottuna tilana, mutta mahdottomana saavuttaa.  
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Taiteessa esteettisiksi muodostetut yhteiskunnalliset elementit luovat vieraannutuksen tunnetta. 

Taideteoksessa sen sisäinen todellisuus kootaan uusiksi, jolloin sen keinotekoinen luonne jää 

näkyville. Taiteella on Sutisen mukaan tehtävänä rikkoa ”luonnollisina pidettyjä muotoja”, joita 

viihteellinen pinnallinen narratiivisuus pyrkii vahvistamaan.  

 

Edellä mainitut luonnollisina pidetyt ajatusmuodot ovat miltei täydellisesti 

uusliberalistisen kilpailuideologian palveluksessa… tuon kehyksen toiminta vaatii, että 

asioita ei jäädä miettimään, vaan ne ohitetaan yleistämällä ne jompaankumpaan 

ääripäätotuuteen – mustaan tai valkoiseen, kyllään tai eihin, vasempaan tai oikeaan, 1:een 

tai 0:aan. Sumea runous valaisee pinnan eheyteen kätkeytyvää kaaosta pinnanalaisella 

peräänantamattomuudellaan. (Sutinen 2007.) 

 

Runouden sumeus tarkentaa lukijan havaintoa, se mahdollistaa monet erilaiset tulkinnat, eikä pitäydy 

valmiissa vastauksissa tai ääripäissä. Vaikeasti tulkittava moninaisuus lisää havaintojen tarkkuutta, 

toisin kuin yksinkertainen teksti, joka yleistää ja etäännyttää havainnot. (Sutinen 2007.) 

 

Sutinen viittaa ahkerasti Adornoon, jonka mukaan teoksen vaikuttaminen ei ole lohdutusta tai 

parantamista, vaan päinvastoin. Adorno vertaa taideteosta haavaan, jota ei saada parannettua, vaan se 

jää muistuttamaan yhteiskunnallisesta epäkohdasta. Tämä ulottuvuus unohdetaan tai jätetään 

tarkoituksella usein huomiotta. Taiteeseen suunnattu viha aiheutuukin Sutisen mukaan usein pelosta, 

että teos näyttäisi meille jotain, jota emme halua maailmassa tai itsessämme nähdä. (Sutinen 2007.) 

Teoksen vaikutus on siinä, kuinka se pystyy rikkomaan vakiintuneita ajatuskuvioitamme luomalla 

vaihtoehdon. Ongelmana on se, että meidän on vaikea käsitellä teosta ja sen sisäistä koherenssia, sillä 

yhteiskunnallisessa ympäristössä toimiessamme tarvitsemme erilaisia ajatusmalleja kuin runous 

vaatisi (Sutinen 2007). Sutinen esittää, että yhteiskunnallinen harha estää meitä ymmärtämästä 

runouden tarjoamia tulkinnan mahdollisuuksia ja saa torjumaan sen. Runossa harha puretaan ja 

kootaan uudelleen, mutta sen keinotekoisuus jätetään näkyviin. Tämä häiriö on Sutisen mukaan 

olennainen: taiteen tehtävänä ei ole tuottaa tyydytystä. Yhteiskunnallinen taide puolestaan toimii niin, 

että sen avulla esitetään vaihtoehto teoksen kuitenkin ollessa oma itsenäinen maailmansa. (Sutinen 

2007.)  

 

Teoksessa Texas, sakset edetään usein assosiaation logiikalla, mikä on osin kollaasille tyypillinen 

etenemistapa. Tällainen logiikka ei ole helpoin mahdollinen tulkittava, eikä se usein noudata 

pinnallisesti johdonmukaista narratiivia. Sutisen viittamaan yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön 

tämänkaltainen assosiatiivinen logiikka istuu huonosti, sillä ei ole käyttöä. Olemmekin tottuneet 

yhdistämään sen taiteeseen. Texas, sakset etenee monin paikoin assosiaatioon perustuvalla logiikalla. 
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Etenkin jakso, joka lähtee liikkeelle z-kirjaimesta, etenee äänteellisesti ja mielikuvien kautta 

assosioiden. 

 

tämä z 

z 

zeniitti 

zz 

zeppeliini 

(Gitelman 1999, 1) 

zettell4          tämä zeppeliini  

 

[...] 

 

tämä zeppeliini liitää taivaalla 

tämä kirottu tähtisilmä on zeppeliini joka lentää taivaalla  

 

tänä iltana kyyhkyset nousevat lentoon viimeisen kerran  (T, s 77–78.) 

 

Sutisen mukaan yhteiskunnallisesti kantaa ottava runous siis purkaa todellisuusharhaa sen 

ideologisen luonteen paljastamiseksi. Teoksessa harhan tulisi purkautua ja koostua uudelleen niin, 

että sen keinotekoisuus tulisi esille. Sutisen ajatuskulkua seuraten assosiaatioon perustuva logiikka, 

vaikkapa yhdestä z-kirjaimesta lähtöisin olevana, olisi esimerkki runouden tarjoamasta 

vaihtoehtoisesta ajattelumallista, joka on yhteiskunnalliselle arkitodellisuudelle vieras ja 

epäkäytännöllinen. Se, että arkielämämme, tai elämämme sosiaalisena yhteiskunnan jäsenenä 

määräytyisi ainoastaan esimerkiksi vahvan taloudellis-loogisen ajattelumallin perusteella on se harha, 

jonka runous voisi näin purkaa.  

 

Taiteen yhteiskunnallisuuden kannalta keskeistä ei Sutisen mukaan ole vastaanotto, teoksen 

synnyttämät mielipiteet ja vaikutukset, vaan teoksen tuotanto. Yhteiskunnallisesti tietoisen taiteen 

tekeminen on konkreettinen teko, osallistumista henkeen. Yhteiskunnallisuus on mahdollista 

abstraktilla tasolla: muoto ja sisältö yhdessä voivat toimia rakenteiden kritiikkinä. Runon 

kirjoittaminen itsessään on vaihtoehdon luova kannanotto: taloudellisesti hyödytön teko 

taloususkovaisessa järjestelmässämme, teko jolla on muita tavoitteita. (Sutinen 2007.)  

 

Texas, sakset tarjoilee lukijalle paljonkin ainesta, jota lukija ei ehkä haluaisi yhteiskunnassaan nähdä. 

Tätä kirjoittaessani minun oli pakko kirjoittaa Googleen lause: ”joka viides nainen kokee väkivaltaa 

parisuhteessa” (T, s: 17), varmistaakseni tarjoileeko runoilija vahvistettua tilastotietoa, vai onko ”joka 

viides”-rakenne fiktiivinen keksintö. Vaikka se olisikin keksittyä, se edustaa diskurssia, johon 

olemme tottuneet luottamaan: tutkittua tilastotietoa. Tällainen muoto herättää luottamusta ja lisää 



 

51 

 

lauseen painokkuutta. Ensimmäinen hakutulos on Yle uutisten otsikko vuodelta 2009, sanasta sanaan 

sama (Pirkkalainen & Paaso 2009).   
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3.5 Tämä kasa oksennusta on teksti – Runokielen keinotekoisuus 

 

Fragmentaarinen ja ei-narratiivinen teksti toimii usein vieraannuttavasti, eli Bertolt Brechtin tunnetun 

vieraannuttamisefektin tavoin: se estää lukijaa eläytymästä tunnetasolla teokseen. Tällaiset keinot 

osoittavat tekstin keinotekoisen luonteen ja pitävät lukijaa analyyttisen etäisyyden päässä. (Kotonen 

2012: 36.) Keinotekoisuuden näyttäminen on myös language-koulukunnan tärkeimmän 

suunnannäyttäjän Charles Bernsteinin poetiikassa keskeisellä sijalla. Tekstejä voi lukea joko eläytyen 

tai päinvastaisesti sitä välttäen, jolloin on mahdollista tuottaa ideologiatietoista luentaa omaksumatta 

tekstin luomaa maailmankuvaa. (Bernstein 2006: 77.) Absorption vastakohtana on läpäisemättömyys, 

tila, jossa tekstin keinotekoinen luonne on ilmeisenä näkyvillä. Bernstein käyttää käsitettä absorptio 

melko luovasti puhuessaan tekstin erilaisista ominaisuuksista ja keinoista: 

 

”Absorptiolla ja sen johdannaisilla tarkoitan mukaansatempaavaa, 

myötään vievää, valloittavaa, puoleensavetävää, unelmoivaa, huomion 

kiinnittävää, rapsodista, lumoavaa, hypnotisoivaa, täydellistä, otteessaan 

pitävää, valloittavaa: uskoa, vakuuttumista, hiljaisuutta.”  

 

”Läpäisemättömyys puolestaan viittaa keinotekoisuuteen, 

välinetietoisuuteen, pitkästymiseen, 

liioitteluun, mielenkiinnon hajoamiseen, hajamielisyyteen, 

asiasta eksymiseen, keskeytyksiin, rajojen rikkomiseen, 

sulottomaan, epäsovinnaiseen, epäyhtenäiseen, säröiseen, 

katkelmalliseen, mielikuvitukselliseen, tyylittelyyn, rokokoohon, 

barokkiin, rakenteelliseen, maneereihin, mielikuvitukselliseen, ironiseen, 

ikoniseen, yleisön kosiskeluun, campiin, hataruuteen, koristeellisuuteen, 

luotaantyöntävyyteen, sekavuuteen, ohjelmallisuuteen, didaktiseen, 

teatraaliseen, muzakiin, huvittavaan: skeptisismiin, 

epäilyyn, meluun, vastarintaan.” (Bernstein 2006: 86.) 

 

Tekstejä voi Bernsteinin mukaan luokitella niihin, jotka pyrkivät kätkemään keinotekoisuutensa ja 

niihin, jotka näyttävät sen avoimesti (Bernstein 2006: 86–87). Täydellisen uppoutumisen tekstiin 

Bernstein näkee passivoivana: vaikuttaminen tarvitsee etäisyyttä kohteeseensa, ja etääntymätön lukija 

on kykenemätön osallistumaan tekstin luomiin kriittisiin mahdollisuuksiin. Ron Silliman kirjoittaa 

kirjeessään (12.9.1986) Bernsteinille:  

 

Tekstillä tulisi olla kyky mahdollistaa lukijan osallistuminen tekemällä tämä tietoiseksi itse 

lukemisprosessiin sisältyvistä absorption / passiivisuuden / hallinnan vaaroista.  

(Bernstein 2006: 130–131) 
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Silloin kun runon keinotekoinen luonne häviää näkyvistä yhdessä tekijän kanssa, on lukijan helppoa 

ja odotuksenmukaista eläytyä, eli absorboitua tekstiin kokemuksellisella tasolla. (Bernstein 2006: 

82.) Perinteiset vaatimukset taideteoksen yhtenäisyydestä auttavat lukijaa eläytymään tekstiin. Kun 

teoksessa on ykseyttä häiritseviä yksityiskohtia, lukijan eläytyminen on vaikeampaa ja tekstin 

keinotekoisuus ilmeisemmin näkyvillä. (Bernstein 2006: 94.) Antiabsorptiivisuutta tavoitteleva 

kirjoitus pyrkii palauttamaan merkin aseman, sen läpinäkymättömyyden. Usein merkki itsessään 

katoaa lukuelämyksen seurauksena, jättäen jäljelle sen, mihin merkki viittaa: sen oletetun 

merkityksen. (Bernstein 2006: 124.) Antiabsorptiivisella tekstillä on paljon keinoja osoittaa 

keinotekoisuutensa: Bernstein kuvaa tätä prosessia ”ikkunan sumuuntumiseksi”. Kun näemme lasin 

pinnalle tiivistynyttä vesihöyryä, näemme myös lasin. Poikkeama odotetusta luo tehokkaasti sumua 

tekstilasin pinnalle. Eläytymistä voidaan ehkäistä myös esimerkiksi puhuttelemalla lukijaa suoraan. 

Bernstein viittaa Bob Perelmanin keinovalikoimaan, johon kuuluu esimerkiksi paljon toistoja ja 

osoittavia, deiktisiä ilmauksia. Myös puheenomaiset ilmaukset saavat aikaan lukijan ja kirjoittajan 

yhtäaikaisen läsnäolon, rikkoen taideteoksen illuusiota. Toisaalta kirjailija voi omalla 

kommentaarisella tyylillään myös edesauttaa tekstiin eläytymistä, erityisesti silloin, kuin tekstiaines 

on nykylukijalle etäinen. Tällöin kirjoittajan tulkinnallisena apuna toimivat huomautukset helpottavat 

tekstin omaksumista. (Bernstein 2006: 89–92.) 

 

Tekstin keinotekoinen luonne on paikoin hyvin selkeästi havaittavissa kohdeteoksestani. Texas, 

sakset tuntuu jopa väkivalloin vastustavan uppoutumista tekstin sisäiseen maailmaan. Läpi teoksen 

jatkuva pahoinvoinnin kuvasto pysyy avoimena tekstuaalisuudelleen. Selkeän ja johdonmukaisen 

narratiivin puute on yksi tärkeimmistä seikoista, joka pakottaa lukijan ulos yhä uudelleen. Toisiaan 

seuraavat säkeet saattavat kieliopillisesti rakentaa luontevaa jatkumoa, mutta sisällön punainen lanka 

ei kulje kokevan henkilöhahmon tai kronologisen aikakäsityksen varassa. Monin paikoin painottuva 

yksittäinen merkki rikkoo myös illuusiota kokonaisuudesta. Tällöin merkin viittauskohde, merkitys, 

ei pysyttele yhdessä temaattisesti sopivassa kohteessa, vaan merkki jää näkyviin tuottaen lukijalle 

yhä uusia ja uusia merkityssisältöjä riippuen kontekstista, johon merkki teoksessa liitetään. Tällöin 

syntyvät tulkinnat voivat olla odotuksista poikkeavia antaen lukijalle huomattavaa tulkinnan 

vapautta.  

 

Teoksen loppupuolella alkava lukijan puhuttelu tuntuu tervetulleelta. On kuin olisi tarponut läpi 

käsittämätöntä sanaviidakkoa ja odottaisi viimein kokevansa kokoavan äänen. Sitä se ei kuitenkaan 

ole. Lukija saa lahjaksi kuvan pienestä ponista ja kiitoksen (T, s: 171.) Lukijan puhuttelu on yksi 

antiabsorptiivisista menetelmistä. Se on konkreettinen ja suora vastaääni teoksen maailmaan 
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uppoutumiselle. Myös kielellisten rekistereiden yhteentörmäys rikkoo väistämättä odotuksia, joita 

lukija teokselle asettaa. Odottamaton rinnastus perinteisen muusan ja oksennuksen välillä raapii 

mieltä.  

 

tämä epäonnistunut                                                                                   hirveältä näyttävä 

muusa 

tämä kasa oksennusta 

tämä kasa oksennusta                                                                         tämä teksti   zeppeliini  

tämä lihava ja kuvottava muusa (T, s 80.) 

 

Edellinen lainaus tuo esille teoksessa usein esiintyvän piirteen: osoittavan tämä -rakenteen. Tässä 

kohtaa tämä tuntuu viittaavan suoraan itse tekstiin. Onko teksti muusa ja teos yhtä aikaa? Tai ehkä 

menetelmä toimii muusana. Ehkä olemassa oleva tekstimassa toimii yhtä lailla inspiroijana ja raaka-

aineistona. Monin paikoin tekstin kuvaama pahoinvointi on hirveältä näyttävää. Pakonomainen 

zeppeliini kummittelee tässäkin katkelmassa. Tämä –rakenteella viitataan usein itse tekstiin, sen 

osaan tai sen syntytapaan, mikä luo vaikutelmaa itsetietoisuudesta. Säkeet ympärillä saattavat olla 

hyvinkin katkelmallisia ja assosiatiivisia. On kuin joku olisi hetkittäin läsnä teoksessa. 

 

tämä erinomainen ajatus 

tämä erinomainen katkelma 

tämä erinomaiselta vaikuttava katkelma 

erottelu languen ja parolen välillä 

tämä sarkofagi 

nämä verhot 

tämä huone 

nämä kaiut 

tämä sarkofagi 

kaikki mitä nähdään vaivaannuttaa häntä (T, s: 81.) 

 

Sivun 81 katkelma tuntuu harvinaisen kirkkaalta ja selkeältä assosiatiivisten ja moniaineksisten 

aukeamien jälkeen. On todella kuin kirjoittaja (tai lukija) olisi kirjoitettu esiin. Huomioita tehdään 

jostain käsin, osoitetaan tämä. Kuitenkin viimeinen säe ottaa etäisyyttä: on nähtävää ja on hän, joka 

vaivaantuu kaikesta siitä. Samankaltainen rakenne toistuu sivulla 84 ja jään miettimään, onko hän 

lukija, joka vaivaantuu vieraannuttavasta tekstiaineksesta.  

 

tämä leikkailu hupimielessä 

tämä leikkailu hupaisuuden vuoksi 

tämä seikkailu huvin vuoksi (T, s: 92) 

 



 

55 

 

Katkelman leikkailu tuo ensimmäisenä mieleen kollaasimetodin, jolla teosta on koottu. Ilmaisu 

hupimielessä tuntuu vahvasti ironiselta kannanotolta pahoinvointikuvaston keskellä rämpiessä. Koko 

jakso, joka erottuu asettelunsa ja kirjasimensa avulla teoksen muista jaksoista on kuin mielipuolinen, 

mutta itsetietoinen hetki. On kuin teksti olisi vetäytynyt itseensä, kirjainpeleihin ja oman itsensä 

reflektointiin. Tätä jaksoa, joka ulottuu sivulta 77 sivulle 109, luonnehtivat toistot ja listat, osoittavat 

ilmaukset ja vahva sairaus- ja oirekuvasto.  

 

Bernstein mainitsee Bruce Andrewsin tuotannon esimerkkinä poikkeavan kielen käyttämisestä 

antiabsorptiivisena menetelmänä. Hänen käyttämänsä kieli, jossa slangi ja alatyyliset, karkeat 

ilmaukset vaikuttavat lukijaan heittämällä hänen eteensä kokonaisen kielirekisterin, joka saattaa 

provosoida ja jopa loukata. Bernstein tulkitsee tämän keinoksi havahduttaa lukija huomaamaan kielen 

ideologisen luonteen, jonka olemme onnistuneet omaksumalla unohtamaan. Bernstein esittää 

Andrewsin ja Perelmanin absorptiovastaisuuden olevan ennen kaikkea poliittinen valinta. Tekstin ei 

ole tarkoitus olla esteettinen seinämä, johon uppoutua, vaan kantaaottava esitys kielen 

ideologisuudesta. (Bernstein 2006: 92–93.) 

 

Texas, sakset vyöryttää lukijansa eteen monipuolisesti erilaisia kielen rekistereitä, jotka 

hätkähdyttävät, järkyttävät, liikuttavat, solahtavat perinteisen runouden kaanoniin tai ovat suorastaan 

vastenmielisiä. Kielen ideologinen luonne onkin yksi teoksen tärkeimmistä teemoista. Harmoninen 

luontokuvaus, sairauskertomus ja banaali tilitys elämän olosuhteista kohtaavat neutraaliuden 

vaikutelmaa luovat tilasto- ja historiakatsaukset. Tekstin ideologiakriittisyyttä korostaa tieto siitä, että 

se on ainakin suurimmaksi osaksi lainattua, olemassa olevaa, sanoista muodostunutta maailmaa.  

 

Antiabsorptiivisuus voi toimia myös luotaantyöntävänä piirteenä lukijan kannalta: kokeellinen runo 

pelkistyy helposti läpitunkemattomaksi tekstiseinämäksi, josta otteen saaminen on mahdotonta. 

Kristian Blomberg esittää kokeellisessa runoudessa usein tavattavan puuttuvan puhujahahmon 

edesauttavan lukijan pysyttelemistä etäällä tekstistä. (Blomberg 2011: 44.) Aiemmin esittelemääni 

nollapersoonan käyttöä leimaa selkeä pyrkimys absorptiiviseen luentaan. Taustalla on ajatus siitä, 

kuinka lukija eläytyessään runon puhujaan omaksuu empaattisen asenteen usein äänetöntä toista 

kohtaan. Absorption vastustajat ovat täysin päinvastaisesti sitä mieltä, että rationaalinen etäisyys on 

se seikka, joka rakentaa esityksen vaikuttavuutta. Tässä näyttäisi olevan vastakkain kaksi erilaista 

näkökulmaa: tunnepitoinen eläytyminen ja empatia fiktiivistä hahmoa kohtaan, sekä kielen kriittinen 

tarkastelu. (Ks. Seutu 2013.) 
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Bernsteinin mukaan nykyajassa helposti omaksuttavat ja eläytymiseen suosiolliset teokset ovat niitä, 

joiden absorbointikyky häviää ajan myötä. Ne muuttuvat helposti arkaaisen oloisiksi esityksiksi. Ne 

teokset, jotka henkivät antiabsorptiivisuutta jo nykypäivänä, ovat puolestaan tulevaisuuden teoksia. 

(Bernstein 2006: 146.) Voidaan pohtia, kuinka eläytymiskykyinen yleisö suhtautuu nykyään 

esimerkiksi valistusajan romaaneihin, tai vaikkapa sota-ajan suomalaisiin melodraamoihin. 

Eläytyminen on siis sidoksissa elettyyn ympäristöön. Tätä ajatusta tukee Raymond Williamsin käsitys 

kirjallisuudesta syntykontekstinsa tunnerakenteen kuvaajana ja Fredric Jamesonin marxismiin 

pohjautuva tetoisuuden kontekstisidonnaisuuden ajatus (Jameson 1989b: 152; 1989: 228–230). 

 

Teoksen analyysissä absorptioherkkyys on tärkeää: on ymmärrettävä teoksen olevan keinotekoinen 

esitys, joka operoi samalla ideologian täyteisellä kielellä kuin muutkin julkiset diskurssit. Teoksen 

sisäisen hierarkian tarkastelu on olennaista. Mikä teoksessa on asetettu merkityksellisimmälle sijalle 

ja millaisia keinoja käyttäen. Teksti sisältää aina myös elementtejä, jotka näyttävät jäävän 

vähempiarvoisiksi, mutta joita on juuri siksi tärkeä analysoida. Onkin kiinnostavaa pohtia 

esimerkiksi, kuinka näille elementeille rakennetaan alempiarvoinen paikka teoksen sisällä. (Bernstein 

2006: 71–74.) Runoutta analysoitaessa on hyvä pohtia myös omaa runouskäsitystään. Runoa voidaan 

ajatella Bernsteinin tapaan ”sienimäisenä aineena, joka imee itseensä sanastoa, syntaksia ja 

viittaussuhteita” tai perinteisempään tapaan temaattisesti yhtenäisenä loogisena kokonaisuutena 

(Bernstein 2006: 78).  
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4 SAKSET – IDEOLOGIAKRIITTINEN LUENTA 

 

 

Tässä luvussa tulkitsen teosta Texas, sakset postmodernina ilmiönä aiemmissa luvuissa käsittelemieni 

näkökulmien kautta. Lähtökohtaisesti ajattelen teoksen olevan postmodernia tyyliä ja muotoa 

ilmentävä runo(koko)elma, jossa on havaittavissa runsaasti hedelmällistä aineistoa 

yhteiskunnallisuustematiikkaa analysoivaan lähilukuun. Texas, sakset on kokonaisuudessaan 

hämmentävän laaja ja monimuotoinen teos, jolloin täydelliseen kokonaistulkintaan pyrkiminen on, 

jos ei mahdotonta, niin epämielekästä. Lähtökohtani joka tapauksessa liittyy kokoelman 

yhteiskunnalliseen aihepiiriin ja sen tulkintaan postmodernismiteorioita vasten. Muutamia tärkeimpiä 

teemoja, joita tulen käsittelemään, ovat niin kutsuttujen suurten kertomusten murtaminen, vakava 

parodisuus, individualismin kriisi ja myöhäiskapitalismi tietoisuuden muodostumisen 

taustavaikuttajana. Yhteiskunnallisuus teoksessa ilmenee usein ristiriitaisuuksien ja eriarvoisuuksien 

paljastamisen kautta: tekstissä asettuvat monet eri diskurssit kriittiseen asemaan toisiinsa nähden. 

Ideologiset diskurssit ajautuvat kriittiseen uudelleenlukuun. Tekstissä minua kiinnostaa myös 

postmoderni muoto: kollaasi, narratiivisen rakenteen puuttuminen, fragmentaarisuus ja flarf. 

Tärkeimpänä tulkinnallisena kohteena näen kuitenkin yhteiskunnallisen tematiikan. Se on kuin 

sateenvarjo postmodernin sirpaleisen muodon yllä. Erityisesti minua kiinnostaa maailman ja 

minuuden hahmottaminen tämänkaltaisessa runoudessa, kuinka se mahdollistuu ja millaisin 

reunaehdoin?  

 

Aluksi hahmottelen ideologiakriittisen lähilukuni perusperiaatteita ja käyttämiäni käsitteitä. 

Ideologiakriittinen lukutapa on koko analyysini läpäisevä näkökulma. Alaluvuissa siirryn 

tarkastelemaan ihmisen ja yhteiskunnan representaatioita, postmodernia parodiaa, joka törmäyttää 

kielellisiä aineksia ja muodostumia kriittisyyteen tähtäävällä tavalla. Tämän jälkeen tutkin 

individualismia postmodernina aikana, millainen sen asema on lyyrisen minän kadotessa? Teoksen 

intertekstuaalinen, kollaasimainen ja moniääninen luonne antaa mahdollisuuden lukea menneisyyden 

tekstijälkiä uudesta näkökulmasta. Hyödynnän tässä Linda Hutcheonin postmodernin parodian ja 

representaation kritiikin teemaa. Alaluvussa 4.3 analysoin väitettä suurten kertomusten 

purkautumisesta, ja sitä, toteutuuko kyseinen ilmiö tässä teoksessa.  

 

Charles Bernsteinin mukaan tekstin voi tulkita ilmentävän avoimesti keinotekoista luonnettaan, ja 

juuri tällaiseksi tulkitsen kohdeteokseni Texas, sakset. (Bernstein 2006: 86–87). Runouden 

kehyksessä tapahtuva tekstien kriittinen uudelleenjärjestely luo oivallisen mahdollisuuden 
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ideologiakriittiselle tulkinnalle. Kuten Bernstein esittää, teksti voi olla kantaaottava esitys, eli 

representaatio sinänsä, kielestä ja sen ideologisuudesta. (Bernstein 2006: 92–93.) Erilaiset ideologiset 

diskurssit törmäilevät teoksessa keskenään saattaen kielenkäyttötapoja kriittisen uudelleenarvioinnin 

kohteeksi.  

 

Diskurssin käsite on tärkeä tutkimukseni kannalta. Etsin katkelmista olemassaolevia diskursseja ja 

tulkitsen lauseita ja säkeitä poimintoina erilaisista kielenkäyttötavoista. Lähtöoletukseni on siis 

sosiaalisen konstruktionismin mukainen. Diskurssit ja kieli ylipäätään rakentavat todellisuutta. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 18–21). Kulttuurinen konteksti kulkee analyysissani mukana: 

teoksen teemat painottuvat suomalaiseen kulttuuriin ja sen historiaan. Diskurssien ideologinen luonne 

on olennainen seikka luennassani. Lähiluvussani oletan, että teksteistä on mahdollista löytää 

esimerkkejä ja katkelmia hegemonisista diskursseista ja otan analyysissani huomioon niiden 

seurauksellisen luonteen. Hegemonisella diskurssilla tarkoitetaan puhetapoja, jotka ovat vakiintuneet 

kuvaamaan todellisuutta ja jotka hiljalleen rakentavat kulttuurisia itsestäänselvyyksiä. Hegemoninen 

puhetapa sisältää usein vahvan taustaideologian ja diskurssin vahvistaminen onkin vallankäyttöä. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 43; Jokinen & Juhila 1993: 89.) Esimerkki puhetapojen 

todellisuutta rakentavasta luonteesta ovat mielipiteet ja käsitykset vaikkapa hyvinvointivaltiosta. Ne 

syntyvät julkisen puheen limittyessä henkilökohtaisiin kokemuksiin. Julkisuudessa esiintyvä puhe 

puolestaan sisältää aina ideologista kamppailua, joka vaikuttaa siihen, kuinka asioista puhutaan. 

(Julkunen 1992: 150–151.) 

 

 

4.1 Ihminen ja yhteiskunta – representaatioita teoksessa Texas, sakset 

 

Representaatiolla tarkoitetaan esittämistä ja edustamista, jonkin poissaolevan kohteen läsnäolevaksi 

tekemistä. Representaation käsitteeseen liitetään myös intentionaalisuus, on aina tarkoitus kuvata 

jotain jollain tapaa. (Knuuttila & Lehtinen 2010: 10–11.) Kirjallisuudentutkijat Linda Hutcheon ja 

Nigel Wheale esittävät ideologiakriittisen postmodernin tyylin vaikuttavan vahvasti 

representaatioiden asemaan pureutumalla kriittisesti niiden syntylogiikkaan, kuten luvussa 2.4 

esittelen. Kohdeteokseni Texas, sakset on runoutta, jossa representaatio on usein viitteellinen ja 

lukijan tulkinta on keskeisessä asemassa. Teos on koottu kollaasimenetelmällä, jossa kokonaisia 

lauseita on poimittu asiayhteydestään ja liitetty esteettisin perustein uudelleen toisiin lauseisiin. 

Todellisista kielenkäyttötilanteista poimitut sanat ja lauseet ovat kuin metonymioita kielellisistä 

muodostumista, joissa ne ovat syntyneet.  
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Representaation kriisillä viitataan tilanteeseen, jossa todellisuuden esittäminen on muuttunut 

epäoleelliseksi tekstien viitatessa ainoastaan toisiin teksteihin. Alkuperäinen viittauskohde lakkaa 

olemasta ja representaation kohteena ovat aiemmat representaatiot. Jean Baudrillard on muotoillut 

todellisuuden merkkien korvaavan esityksissä itse todellisuuden. Esimerkiksi realismia on pidetty 

todellisuuden kuvaajana sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta nykykritiikki realismia kohtaan 

esittää sen olevan vain yksi varsin konventionaalinen tapa toistaa vakiintuneita kuvaamisen tapoja. 

Representaatio ei siis ole todellisuuden jäljittelyä, vaan usein sen esittämistä, kuinka on aiemmin 

esitetty. (Veivo 2010: 137–138.)  

 

Nigel Wheale esittää representaatioiden kritiikin olevan postmodernille teokselle luontainen piirre. 

Postmodernismissa kielen hallitseva asema todellisuuden rakentajana tunnistetaan ja tekstit usein 

reagoivat tähän maailman kielellisyyteen kiinnittämällä huomiota vakiintuneisiin esittämisen 

tapoihin ja tuottamalla niistä kriittistä uudelleentulkintaa. Wheale esittääkin, että erilaisten kielellisten 

rekistereiden yhteentörmäys teoksen sisällä voi toimia keinona horjuttaa tiettyjen diskurssien ja 

vakiintuneiden representaatioiden valta-asemaa. Postmodernit representaatiot eivät etsi totuutta 

kohteestaan sen ulkopuolisesta maailmasta tai etiikasta. Representaatiot viittaavaat ainoastaan toisiin 

teksteihin tai kuviin. Postmodernien representaatioiden voidaan sanoa luovan merkityksiä tekstien 

välille, suhteessa toisiin diskursseihin ja vakiintuneisiin esittämisen tapoihin. (Wheale 1995: 192–

193.) Minkäänlaiset representaatiot eivät kuitenkaan ole ideologisesti neutraaleja, vaan tietyn 

kielellisen muodostuman tuotetta (Hutcheon 1989: 2–3). Mutta mikä on se kielellinen muodostuma, 

jonka puitteissa representaatio syntyy? Seuraavaksi aion lukea Texas, saksia  yhteiskunnan ja yksilön 

ja niiden suhteen representaatioiden kautta. Analysoin miten teos kuvaa niitä ja voiko tapaa tulkita 

postmodernina kriittisenä esityksenä representaatioiden synnystä ja ehdoista.  

 

joka viides piikkihuumeiden käyttäjä on hiv-positiivinen 

joka viides nainen kokee väkivaltaa parisuhteessa 

joka viides rekrytoija kyttää elämääsi verkosta [...] 

 

joka viides oli syntyperältään ulkomaalainen [...] 

 

joka viides jättää turvavyön kiinnittämättä takapenkillä 

joka viides laukeaa liian aikaisin 

joka viides pelkää aktiivisesti maailmanloppua (T, s: 17;19.) 

 

Hakukonerunoudelle tyypillinen hakutulosrakenne toistuu teoksessa. ”Joka viides” tuo tilastotiedon 

tekstiin. Tilastoa pidetään kvantitatiivinen arvioinnin ja tietämisen välineenä. Tilaston todellisuutta 
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kuvaavasta luonteesta voidaan olla montaa mieltä, mutta se kuitenkin edustaa tietynlaista, erityistä 

tiedon ja sen käsittelyn muotoa. Ihmiset esiintyvät tilastossa kohteina ja tiedonkeruun objekteina. 

Tilaston käytön tässä yhteydessä voidaan ajatella olevan eräänlaista vieraantunutta yhteisön 

tuottamista. Nämä ihmiset ovat olemassa, mutta eivät kosketa meitä kuin julkisen puheen kautta 

eristettyinä lukuina. Yksilön ja yhteiskunnan suhteen kannalta tilasto toimii kasvottomaksi 

pelkistämisenä. Ihmisiä on helpompi käsitteistää ja käsitellä, kun heidät on niputettu luvuiksi. 

Kyseisissä säkeissä ihmisen yksi ominaisuus, yksi osa edustaa koko yksilöä. Tilastotieto on 

yksisuuntaista: sillä tuotetaan tietoa toimenpiteiden kohteista vallan käyttäjälle. Toisaalta tilastotieto 

voidaan nähdä myös itsehallinnan välineenä: se kiinnittää huomion ongelmakohtiin ja liittää ihmisen 

osaksi muuta joukkoa, jota yhdistää sama ominaisuus. Tällöin ihmisen osa ja toivottava toimintatapa 

on esimerkiksi tunnistaa itsensä ja reagoida tilanteeseen, etenkin silloin, kun tilastosta tehdään 

uutinen.  

 

Yhteiskunnallisen onnistumisen ihanne näyttäytyy teoksessa usein sankaruuskuvaston kautta (T, s: 

esim. 39). Yksilö saavuttaa kaiken saavutettavissa olevan yhteiskunnan normien mukaisesti. Työura, 

asunto ja kaikenlainen aktiivisuus näyttäytyvät konkreettisena elämässä onnistumisena. 

Sankaruuskuvasto kulminoituu piirretyssä supersankarin kuvassa (T, s: 26) Jussi Ojajärvi on 

kirjoittanut sankaruuspuheesta Jari Sarasvuon tuotannon yhteydessä. Sarasvuon mukaan ”sankari 

hallitsee muutosta mukautumalla siihen”. Tämänkaltaisessa sankaruuspuheessa painotetaan vallalla 

olevaan hegemoniaan liittymistä oman menestyksen mahdollistamiseksi. (Sarasvuo 1996: 118 via 

Ojajärvi 2008: 155.) Traditionaalinen sankari toimii yhteisössä ja sen hyväksi. Sarasvuolainen, 

uusliberalistinen sankaruuspuhe sen sijaan painottaa kilpailua, jossa oman elämänsä sankaruutta 

rakennetaan toisia yksilöitä vastaan kilpaillen. (Steinby 2008: 48.) Texas, saksissa onnistumisen 

kuvaa isketään säröille disjunktiivisten siirtymien kautta. Säkeet muuttuvat ristiriitaisiksi. 

Uskottavasti alkanut suomalainen sankaritarina muuttuu ja vääntyy vinoon vääränlaisen diskurssin 

esiintulon myötä. Kertomuksen rikkoutuminen nostaa sankarillisen selviytyjän suorastaan 

hyperboliseen asemaan, jossa menestystä liioitellaan kyltymättömästi. Siitä tulee selkeän fantastinen, 

mahdoton jopa sankaritarinan kehyksessä. Liioittelu horjuttaa koko sankaruuskuvan perustaa: se 

ilmenee nyt keinotekoisena kielellisenä rakennelmana, jota se alkujaankin on ollut. Suomalaisen 

hyvinvointivaltion menestystarina toistuu sankaruuskuvaston yhteydessä. Kansallinen 

menestystarina ja onnistuminen nivoutuu näin yksilölliseen menestykseen. Kun sankariyksilö 

paljastuu keinotekoiseksi luomukseksi, onko niin, että heitä, jotka rakensivat menestystarina-

Suomen, ei olekaan olemassa muuna kuin fiktiivisenä hahmona ideologisessa kertomuksessa?  
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hänellä on sodan muistona 10% invaliditeetti mutta vamma ei ole koskaan estänyt häntä 

tekemästä työtä 

hän teki menestyksellisen työuran kaupungin vesilaitoksen insinöörinä 

hänen vaimonsa oli kotona ja kasvatti perheen neljä lasta 

hän on niitä joiden ansiosta Suomi nousi jaloilleen  

 

viime vuosina hänen vanha vaivansa on kolottanut ja hän toivoisi saavansa kuntoutusta 

hän on keskittymiskyvytön ja ahdistunut 

jo ennen vuotta 1954 hän oli aloittanut Ranskan vedenalaisen tutkimuksen viraston 

kanssa hankkeen 

jonka tavoitteena oli rakentaa pienoissukellusvene jonka avulla sukeltajat pystyisivät 

laskeutumaan normaalia kevytlaitesukellusta syvemmälle (T, s: 42.) 

 

Zygmunt Baumanin mukaan postmoderni on sopeutujien aikaa. Sopeutumisen merkitys korostuu 

myös teoksessa, jossa vallitseviin olosuhteisiin sopeutuminen näyttäytyy ainoana vaihtoehtona. 

Jatkuvissa konflikteissa ja kriiseissä yksilön tulee selviytyä omilla voimavaroillaan. Ihminen on 

perinteisesti esitetty sopeutuvana nimenomaan positiivisessa merkityksessä. Sopeutumista 

esimerkiksi muuttuneeseen työelämään pidetään menestyksen ehtona. Texas, saksissa sopeutuminen 

kuitenkin kyseenalaistuu tekstin paikoin jopa surumielisen pohjavireen kautta: 

 

on väisteltävä, piilouduttava, pidettävä matalaa profiilia, eristäydyttävä 

on vain toivottava parasta ja yritettävä löytää sisältään uusia voimanlähteitä (T, s: 203.) 

 

minun kykyni sopeutua 

kestää iskuja 

ja lyödä takaisin 

minun kykyni tutustua uusiin kulttuureihin 

kestää iskuja 

ja lyödä takaisin (T, s: 10.) 

 

sinä selviät vielä aivan kaikesta 

nyt vain opettelet selviämään aivan kaikesta (T, s: 182.) 

 

Sopeutumisen suhteen ihmiset jaetaan kahtia: voittajiin ja häviäjiin. Voittajat sopeutuvat kaikenlaisiin 

olosuhteisiin ja taistelevat itselleen elintilaa kilpaillen muiden kanssa. Tekstistä ei välity 

yhteisöllisyyttä muulla kuin kansallisen yhteyden illuusiota rakentavan diskurssin tasolla. Häviäjä on 

usein sairas tai vammautunut, sosiaalisesti kyvytön tai köyhä. Sopeutumista ja joustavuutta pidetään 

uusliberalistisilla työmarkkinoilla työntekijän positiivisena ja osin välttämättömänä ominaisuutena, 

jonka esimerkiksi Ojajärvi näkee ”ideologisena kutsumisena”, joka vetoaa modernistiseen ideaan 

yksilöllisyydestä. Kutsu pyrkii tällöin vaikuttamaan ihmisen identiteettityöhön ja toimintaan. 

(Ojajärvi 2008: 151–152.) Tällöin myös moderni yksilöideaali olisi alistettu ideologiselle tavoitteelle.  
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sinä puhut aina kauneudesta 

olosuhteet ovat mitkä ovat 

hyvin toimeentulevat asuvat omakotialueilla 

köyhyyteen pudonneet etsiytyvät betonilähiöihin 

Britannian kaksisataatuhatta koditonta kärsivät kylmästä talvesta (T, s: 192.) 

 

Yksilön ja yhteiskunnan suhde representoituu katkelmassa yksisuuntaisena ja muuttumattomana. 

Olosuhteet ovat mitä ovat, niihin ei voi vaikuttaa, mutta hyvin toimeentulevilla on mahdollisuuksia 

hyvään asumiseen. Osa ihmisistä taas on pudonnut köyhyyteen, ja etsiytyy betonilähiöihin. Ikään kuin 

yhteiskunnalliset ratkaisut olisivat luonnonvoimien kaltainen ilmiö, joille ei yksinkertaisesti voida 

mitään. Katkelmassa huomio kiinnittyy hyvä- ja huono-osaisten ryhmien esittämisen tapaan, jossa 

politiikan piiriin kuuluvat yhteiskunnalliset ratkaisut yksilöllisten valintojen taustalla on sulkeistettu 

ulos. Markkinavoimista on usein julkisuudessa puhuttu ”luonnon omina liikevoimina”, joka 

ilmauksena häivyttää markkinoiden ihmistoiminnan seurauksena rakentuneen luonteen. 

Markkinatalousmetaforat tukeutuvat nuoruuteen, dynaamisuuteen ja muihin positiivisuutta 

huokuviin määreisiin. Yhteiskunnallista todellisuutta on vaikea hahmottaa poliittisten päätösten 

varaan rakentuneeksi. (Siltala 1996: 118–121.) Yksilön vääristynyt suhde yhteiskuntaan, jossa sen 

ajatellaan edustavan luonnonvoiman kaltaista ilmiötä, syntyy yhteydessä reifikaation läpäisemään 

maailmankuvaan (Marx 1974: 81–82; 86 via Meretoja 2008: 364). Seuraavan katkelman säkeiden 

rinnalla sivun alalaidassa esiintyy torakkaa muistuttava kuoriaisen kuva. Torakoita pidetään 

eliökunnan selviytyjinä. Esitys sopeutujasta rinnastuu ei-toivottuun hyönteiseen: 

 

he tulivat toimeen 

kannustivat 

muuttivat kulttuurista toiseen (T, s: 19.) 

 

Rakennettaessa kuvaa normaaliudesta, onnellisuudesta ja selviytymisestä ihmisen elämä täyttyy 

tuotemerkeistä. On Electrolux-lapsia ja Goretex-kenkiä. (T, s: 28–29; 31; 25.) Ihmisen elämä 

tukeutuu ja vertautuu tuotemerkkeihin. Jos varhainen realismi keskittyi ihmisen ja hänen 

olosuhteidensa pikkutarkkaan kuvaamiseen, on tämän tarkkuuden Texas, saksissa korvannut 

tuotemerkkien, tavaroiden ja palveluiden huomiointi. Tuotemerkeistä on muodostunut symboleja, 

jotka edustavat arvoja. Kuluttajuuden avulla sopeutuminen ja normaalin elämän tavoittelu nähdään 

tekstikatkelmissa hyvänä elämänä. Uusi konteksti Texas, saksissa usein asettaa nämä arvot 

kyseenalaisiksi ja kuvattu sopeutuminen ja normaalius alkavatkin näyttää vieraantuneisuudelta: 
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elintarvikevalikoimat ovat yhä paremmat 

asiakaskäyntejä on 60-100 illassa 

mies kertoi olevansa valmis jatkossa maksua vastaan auttamaan minua sisäisen rauhani 

Hyperodellisuudessa raahaan mukanani ruumista 

joka ei kuitenkaan kuulu minuun 

Nyt meillä on mistä valita 

toimisto tietää mikä on työttömälle parasta 

näin työllistetään byrokraatteja ja luodaan tyhjäkäyntiä yhteiskuntaan 

aina löytyy reikiä joita hyödyntämällä moni pääsee eteenpäin 

huoltoaseman pihalla ihmisestä tuntuu huoltoaseman asiakkaalta 

ruokin itseäni kuin tamagotchia 

kuka keksi yhdistää nämä asiat                       selittämätöntä apeutta (T, s: 30.) 

 

Tavaroiden voidaan myös tulkita edustavan tekstissä ulkoista todellisuutta. (Ks. esim. Tuohimaa 

1990: 92; 163–164) Yksilö esitetään usein kuluttajana ja asiakkaana, toisaalta myös tuottajana, 

työntekijänä tai -etsijänä. Kaikissa näissä rooleissa ihminen on osa tuottavaa markkinataloutta. 

Tuotemerkkeihin viittaamisen voidaan siis tulkita olevan kielellistä todellisuushakuisuutta: tavara tai 

tuote representoivat tuttua todellisuutta. Kuitenkin tavaramaailma on myös tekstuaalinen, sillä 

mielikuva, joka meillä tavarasta on, on usein rakentunut esimerkiksi mainosten tai muiden 

tekstuaalisten esitysten varassa ja niihin pohjautuen. Esineiden esittäminen voi viitata myös 

postmodernille tyypilliseen pinnallisen maailmankuvan luomiseen. Kari Aronpuron 

postmodernismia tutkinut Sinikka Tuohimaa esittää esinekuvan korvanneen Aronpuron lyriikassa 

perinteisempien elementtien, kuten symbolien ja metaforien käytön. Esinekuvalla voidaan ajatella 

olevan myös metonyminen luonne: ne kantavat mukanaan merkityksiä ja maailmoja, joista ne ovat 

peräisin. (Tuohimaa 1990: 163–164.)  

 

Millaisia tavaroita voidaan teoksessa tulkita metaforisiksi tai metonymisiksi? Olen jo aiemmin 

käyttänyt metonymiarakennetta säkeiden ja diskurssien suhteen hahmottamiseen tässä teoksessa. 

Kuinka siis ihmisen ja yhteiskunnan suhde representoituu esinemetaforan tai –metonymian kautta? 

Erilaiset lääkkeet ja niiden käyttö on teoksessa usein toistuva aihe.  Assosiatiiviselta ja satunnaiselta 

vaikuttavan tekstiaineksen keskeltä löytyy listoja lääkkeistä, joista monet ovat rauhoittavia, 

masennus- tai unilääkkeitä. (T, s: 139–141.) Pitkin teosta toistuvat myös kuvaukset erilaisista 

mielenterveyden häiriöiden oireista ja nukkumisen mahdottomuudesta. Luetellut lääkkeet edustavat 

ratkaisua ongelmiin, jotka ehkä ovatkin oireita sopeutumattomuudesta. Lääkkeiden yhteydessä 

korostuu myös niiden tuoteluonne: rekisteröintimerkki ja satunnainen lääkeyhtiön nimi paljastavat 

lääkkeiden liiketoimintafunktion.  
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Sepram 10 mg 

KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI 14 fol. Lundbeck, 

 

3,65 0,26 kpl SEPRAM  20 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI 28 

fol. Lundbeck, 4,75 Olen syönyt Sepramia jotain pari vuotta ja nyt olen  

lopettamassa sen, koska en enää kehtaa mennä apteekkiin (T, s: 142.) 

 

Katkelmassa tuoteseloste liukuu käyttäjäkokemukseksi. ”Etiketti” edustaa lääkkeen käyttäjää, se 

kertoo lukijalle ääneksi muuttuvan henkilön taustasta yhtä paljon kuin hänen oma äänensä. Jos 

tuotemerkit teoksessa edustavatkin normaaliutta ja sopeutumista, lääkkeet ovat sopeutumattomien 

ihmisten tuotteita, joiden avulla tulla osaksi yhteiskuntaa. Syrjäytymiseen liittyvät ongelmat tuodaan 

osaksi tekstiä informatiivisten apteekkituotteiden avulla. Patentoitu lääke on pieni osa, joka edustaa 

kokonaista ongelmavyyhtiä, jonka juuria voi kaivella kaukaa. Eletyn todellisuuden piirteet tuodaan 

näin esille tavaramuodossa, lääkepurkissa.  

 

Oirekuvaus tekstissä tuo mieleen diagnooseja. Pahoinvoiva yksilö esitetään oirekuvausten kautta, 

jolloin ilmenee tarve hoidolle ja lääkitykselle. Kun henkilö representoituu oirelistana, ei useinkaan 

tulla ajatelleeksi oirekuvausten mielivaltaisuutta ja lääketieteellisen diskurssin valtaa luokitella 

ihmisiä ja epäilyttäviä oireita. Oireet etenkin mielenterveyshäiriöiden kohdalla ovat usein aikaan ja 

kulttuuriin sidoksissa olevia, ja ennen kaikkea tulkinnanvaraisia. Tietyt kielelliset ilmaisut liitetään 

lääketieteelliseen oirediskurssiin vahvemmin kuin toiset. Texas, saksissa pahoinvoiva yksilö 

representoituukin vahvasti juuri mainitun diskurssin kautta.  

 

minulla on siis pienentynyt stressin sieto, masennusta ja lääkärit ovat nyt sitten epäilleet 

että sairastan skitsoaffektiivista häiriötä 

 

tästä rangaistuksena minun on tuijotettava käsiäni (T, s: 100.) 

 

Katkelman alku tarkkoine oiremääritelmineen ja diagnoosiehdotuksineen nivoutuu osaksi 

lääketieteellistä diskurssia, joka erityisen tiedon avulla pyrkii luokittelemaan ja kontrolloimaan 

ihmisiä. Puhujana on kuitenkin toimenpiteiden ja hallinnan kohde, oirehtiva yksilö, joka on 

omaksunut puhetavan osaksi kokemusta itsestään. Viimeinen säe luo rajun kontrastin: yleensä 

mielentarveyden ongelmista ei lääketieteen piirissä rangaista, eikä varsinkaan tällaisella 

käsittämättömällä tavalla. Säkeestä nouseekin esiin mielivaltaisuus järjettömän toimenpiteen 
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taustalla. Lääkkeiden vaikutusmekanismit ovat esimerkiksi usein hämärän peitossa niiden käyttäjille 

ja jotkin hoitotoimenpiteet voivat tuntua silkalta mielivallalta. Yksilö voi tuntea saavansa 

rangaistuksen oireistaan, eli sopeutumattomuudestaan normaaliin elämään.   

 

seksibisnes naisten ehdoilla on mahdottomuus 

joka viides ruotsalaislapsi elää alkoholistiperheessä 

joka viides lapsi uskoo että ostaminen auttaa pahaan oloon 

joka viides pelkää esimiestään päivittäin 

 

hän luulee että jos hän itse muuttuu kiltimmäksi väkivalta loppuu (T, s: 30.)   

 

Katkelma yhdistää tilastonomaisen joka viides –rakenteen ja kokemusperäisen väitelauseen 

väkivallasta. Jokainen edeltävä säe viittaa osaltaan väkivaltaan ja viimeinen säe kuvaa 

lähisuhdeväkivallan uhrin hyvin yleistä ajatusmallia: väkivalta on osin omaa syytäni. Tämä ajatus 

liittyy temaattisesti teoksessa esiintyvien sankaruusajattelun ja sopeutuvan yksilön kuvastoihin. 

Katkelmassa esitetään erilaisia suhteita, jotka toimivat huonosti ja ovat jopa haitallisia. Kuitenkin 

nämä suhteet limittyvät yhteiskunnan perustaviin rakenteisiin: perhe-elämään, liiketoimintaan, 

kuluttajuuteen, palkkatyöhön. Niihin voitaisiin suhtautua yksittäisinä ongelmatapauksina, mutta 

tilastorakenne tuo tekstiin koko joukon ongelmista kärsiviä. Näiden kaltaiset perustason sosiaaliset 

suhteet näyttäytyvät vääristymille alttiilta. Viimeinen säe yhdistää säkeet esittämällä yleisen 

ajatusvirheen ratkaisuna, jossa korostuu yksilön sopeutuminen ongelmallisiin olosuhteisiin. Säkeet 

niputtavat yhteen yhteiskunnan perustavia osa-alueita, jolloin ne yhdessä representoivat 

kokonaisvaltaista pahoinvointia.  

 

Yhteys yhteiskunnassa sopeutumisen ja selviämisen, ja ihmissuhteissa sopeutumisen välillä on 

mielenkiintoinen. Voisiko yhteiskuntasuhde näyttäytyä yhtä lailla vääristyneenä ja vahingollisena? 

Katkelmissa yhteiskunta esitetään luonnonvoiman kaltaisena olosuhteena, mutta olisi 

mielenkiintoista ajatella myös muunlaisia tulkintoja. Voisiko tekstistä löytää esimerkiksi täysin 

päinvastaisen käsityksen yhteiskunnasta inhimillistettynä, henkilönä, vertaisena? Tällöin suhde siihen 

voisi rinnastua edellisen esimerkin dysfunktionaalisiin ihmis- ja liikesuhteisiin. Fantasialahjuksella 

tarkoitetaan käsitettä, joka viittaa kuvitelmaan henkilökohtaisesta elämänalueesta, joka voisi jäädä 

muuten kaikenläpäisevän uusliberalistisen kilpailuideologian ulkopuolelle. (Ojajärvi 2008: 157.) 

Katkelman lauseet viittaavat tämänkaltaisen ”turvasataman” puuttumiseen elämästä, jolloin 

kaikenlaiset suhteet ovat altistuneet kilpailuideologialle. Myös suhde ympäröivään yhteiskuntaan on 

vääristyneiden suhteiden läpäisemä.  
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Kaiken kaikkiaan ihmisen suhde yhteiskuntaan näyttäytyy hyvin raadollisena. Sopeutumispakko, 

kyky lyödä takaisin ja muuttua kiltimmäksi kielivät ongelmallisena esitetystä suhteesta. 

Kognitiivinen kartoittaminen tässä yhteydessä tarkoittaisikin tämän ongelmallisuuden näkyväksi 

tekemistä. Väitän, että yhteiskunnan luonne ihmisten luomana keinotekoisena rakennelmana on 

teokseen valituissa teksteissä häivytetty taka-alalle. Sikäli kun yksityisten ihmisten välisten suhteiden 

hahmottaminen sisältää runsaasti inhimillisiä vääristymiä, voivat nämä vääristymät siirtyä myös 

yhteiskuntasuhteeseen. Samat ajattelumallit ja kognitiiviset prosessit siis kuvaavat yksilön suhdetta 

niin ihmisiin, pysyviin luonnonolosuhteisiin kuin yhteiskuntaan. Yhteiskunta representoituu näissä 

säkeissä luonnonvoiman kaltaisena olosuhteena. Ihmisyksilö puolestaan esitetään voimattomana 

vähäosaisena, sopeutuvana torakkana tai fantastisena supersankarina. Tätä asetelmaa kritisoivan 

ironisen pohjavireen voikin tulkita pedagogiseksi ulottuvuudeksi, joka pyrkii nostamaan kriittisesti 

esille representoinnin ongelmia ja ideologisia taustavaikuttimia.  

 

Texas, sakset on poikkeuksellinen teos, sillä suurin osa sen teksteistä on koottu valmiista 

tekstiaineksesta, jota on haettu esimerkiksi internetin uutispalveluista. Tekstit ovat osa julkisia 

diskursseja. Diskurssien olemassaolo ja niiden todellisuutta rakentava luonne tuodaan teoksessa esille 

esimerkiksi tietyille kielenkäyttötavoille ominaisen luokittelun seurauksina. Tekstin ollessa koottua 

julkista materiaalia teoksen itsensä voidaan siis tulkita esittävän, kuinka ihminen esitetään 

yhteiskunnan jäsenenä ja kritisoivan tämän esittämisen ongelmallisuuksia.  

 

 

4.2 Nationalistinen diskurssi postmodernin parodian kynsissä 

  

Postmodernia parodiaa teoretisoinut Linda Hutcheon esittää sen olevan vakavaa menneisyyden ja 

nykyisyyden diskurssien asettamista ideologiatietoiseen ja paikoin ironiseenkin ristivalotukseen, 

dialogiin keskenään. Suomalaisessa sivistyssanakirjassa parodiaa luonnehditaan ivamukailuksi, jossa 

alkuperäinen kirjallinen tuotos saatetaan naurunalaiseksi (Turtia 2001: 721). Fredric Jameson 

puolestaan esittää postmodernin menneisyyden esittämisen olevan parodian sijaan nostalgista ja 

pastissinomaista, tyhjää jäljitelmää (Jameson 1989: 245). Tässä kappaleessa luen Texas, saksia 

selvittääkseni voiko sen tulkita sisältävän parodiaa, vai jäävätkö sen säkeet pinnalliseksi jäljittelyksi.  
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hän haavoittui Ihantalassa kesällä -44 

 

hän kävi rasvaimussa kalifornialaisella yksityisklinikalla 

 

hän poltti heroiinia ostoskeskuksen takana 

 

hän rakastui psykoterapeuttiin joka vakuutti ymmärtävänsä häntä 

 

hän koki hengellisen uudistumisen tuona aikana (T, s: 43–47.) 

 

Jokainen säe sijoittuu omalle sivulleen, jossa ei säkeen lisäksi ole muuta tekstiä. Ensimmäinen säe on 

yleistä materiaalia kansallissävytteisessä kerronnassa. Lause sisältää vahvan arvolatauksen: Suomen 

itsenäisyys, historia ja kansallinen kertomus tiivistyvät henkilöhistoriallisen kerronnan avulla 

tämänkaltaisissa lauseissa. Sivulla ei ole muuta, ja lukija voikin täyttää tyhjän tilan itse assosiaatioilla 

ja mielikuvilla. Tämän lauseen kohdalla se on helppoa. Seuraavan säkeen kontrasti ensimmäiseen on 

valtava. Yksityinen klinikka kaliforniassa ja rasvaimu eivät tunnu liittyvän ensimmäiseen säkeeseen 

millään tavalla. Sotasankaruusdiskurssia on käytetty kansallisen yhtenäisyyden rakentamiseen, mutta 

mihin tämä kertomus pyrkii? Lauseen pinnallinen maailma tuntuu jopa pilkalliselta. Sen asemointi 

on täsmälleen samanlainen kuin ensimmäisen, jolloin se rinnastuu tasavertaisena kansalliseen 

kertomukseen. Kolmas lause kertoo addiktista ostarin nurkalla. Ensimmäinen ja kolmas lause 

sisältävät jännitteisen arvolatauksen esiintyessään yhdessä, sillä huumeidenkäyttäjien voidaan 

ajatella edustavan yhteiskunnan alakertaa, jotka lähinnä hyötyvät hyvinvointirakenteista tuottamatta 

itse mitään.  Psykoterapeutti yksilöyden vahvistajana on ollut länsimaisessa kulttuurissa näkyvä 

hahmo parin viime vuosikymmenen ajan ja uudenlainen ”itsensä löytäminen” on ollut pinnalla 

pitkään. Vakava parodisuus muistuttaa antiteettista asetelmaa: Haavoittuva sotilas itärajalla edustaa 

kansallisessa narratiivissa yksilöä suurempaa kokonaisuutta, kansaa tai valtiota, kun taas viimeisten 

säkeiden yksinäinen hahmo tuntuu epätoivoisesti etsivän jotain mihin kiinnittyä. 

 

Katkelma haastaa pohtimaan eri maailmoista yhteen saatettujen lauseiden kulttuurista kontekstia. 

Sivut ovat kuin eteenpäin meneviä lukuja uudessa tarinassa, joka korostaa aikaisempia tarinoita 

ideologisina esityksinä. Näissä lauseissa ideologisuus näkyy ennen kaikkea valintoina: millaisia 

lauseita rinnastetaan toisiinsa. Parodisuus on vakavaa, se on menneisyyden nostamista asemaan, jossa 

rinnastusten avulla tehdään näkyväksi ristiriitaisia arvolatauksia sisältäviä esittämisen tapoja.   

 

Menneisyyden diskurssien uusiokäytön voidaan toisaalta ajatella häivyttävän niiden syntykontekstin 

ja sen ehdot. Edellisen katkelman voisi tulkita nostalgiseksi menneisyyden glorifioinniksi, jonka 

rinnalla nykyaika näyttää rappeutuneelta ja pinnallistuneelta. Menneisyyden esityksistä sotatarinat 
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usein edustavat kuitenkin vakiintunutta puhetapaa, jossa militarismi ja nationalismi näyttäytyvät 

yhteiskunnan kulmakivinä. Ajattelu, jossa tällainen menneisyyden esittäminen tulkitaan 

alkuperäiseksi ja autenttiseksi tukeutuu vallitseviin suuriin kertomuksiin kansakunnasta ja jättää 

huomiotta esitysten ideologiset päämäärät.  

 

Toisinaan Texas, sakset tarjoilee myös aitoa huvitusta: kommunistipoliitikko Otto Wilhelm 

Kuusisesta kertova katkelma päättyy sanoihin: ”Hän oli kuin pieni metsänkeiju vaaleine kutreineen 

ja suurine silmineen” (T, s: 132). Seuraavalla sivulla historialliset valtiomiehet rinnastetaan 

nettikeskusteludiagnosoituihin psykopaatteihin. Ihmissuhteiden dynamiikkaa reflektoiva nykyajalle 

tyypillinen psykokieli on asettelun avulla ikään kuin liimattu valtiomiehiä ruotivalle aukeamalle, 

mikä luo osin koomisen, mutta osin uuden, vakavan näkökulman historian merkkihenkilöihin ja 

vaikuttajiin. Tässä menneisyys lähes konkreettisesti käy dialogia nykyisyyden kanssa. Se, mikä 

menneisyydessä esitettäisiin vahvuutena ja kyvykkyytenä, saatetaan nykydiskurssissa 

sairaustulkinnan piiriin. 

 

Te ette turhaan taistelleet 

te ette turhaan kaatuneet 

te saitte suurimman voiton: 

te voititte veljen veljelleen, 

te löysitte kansan eksyneen, 

te airuet aamunkoiton (T, s: 152.) 

 

Nämä Yrjö Jylhän isänmaallisen runon säkeet saavat jatkokseen säkeitä, joissa sodan todellisuus 

konkretisoituu raadollisella tavalla, huomattavasti sankarillisesta nationalismista poiketen: 

 

kranaatteja lentää melko tiheästi 

ilma on täynnä lasia 

näkyvyys on huono 

maassa on verta ja sisältöä 

 

ihmisaivoja 

ihmisajatuksia 

 

Olen elänyt täydesti, rohkeasti, 

olen päättänyt seurata loppuun asti 

sitä uskoa, jonka sinulta sain 

ja josta maalleni vastaan vain (T, s: 153.) 
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Viimeiset säkeet katkelmassa ovat jälleen Jylhän käsialaa. Nämä lainatut runosäkeistöt kehystävät 

aiempia säkeitä, joissa sodan todellisuus näyttäytyy toisenlaisena aiheuttaen vahvasti latautuneen 

kontrastin kokonaisuuden sisälle. Jylhän runo(je)n menneisyyden esittämistapa ajautuu aukeamalla 

kriittisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. Jokaisen meistä on helppo uskoa, että sodan todellisuus on 

kaoottinen ja kauhea, jolloin sankarirunot palvelevat jotain tarkoitusta, esimerkiksi muokkaavat 

menneisyyttä ideologisesti kestävämpään asuun, jolla perustella tai oikeuttaa tapahtumia. Tämä 

aukeama on hyvä esimerkki historiallisten tekstien uudelleenkäytöstä, jonka seurauksena 

menneisyyden esittämistavat punnitaan uudessa valossa. Linda Hutcheonin kommentoivan 

versioinnin ajatus toteutuu tässä hyvin: eri aikakausien tekstejä nostetaan rinnakkain, jotta niiden 

ideologiatietoinen uudelleentulkinta olisi mahdollista. Parodisuus on jälleen vakavaa versiointia. 

Isänmaallinen runo ei asetu tässäkään pilkan kohteeksi, mutta suhteemme siihen voi muuttua tämän 

tekstikatkelman jälkeen.  

 

Texas, sakset rinnastaa hyvin usein sodan ja globaalin markkinatalouden. Molempia voidaan pitää 

esimerkkeinä rakennelmista tai ilmiöistä, joita vahvistetaan jatkuvasti ideologisilla teksteillä ja 

diskursseilla.  

 

erillistehtävänä oli Laatokan pohjoisrannalla hyökkäävien omien joukkojen suojaus 

 

torjuntalentoja lennettiin 800 kpl ja 53 viholliskonetta ammuttiin alas 

 

mikä tahansa pyöreä esine voi tuottaa hellyyden ja turvan tunteen 

 

Miekat kalahtavat ja hyökkäys hajoaa 

 

globaalissa taloussodassa tulee olemaan voittajia ja häviäjiä 

 

mikä tahansa saattaa kääntää tilanteen kilpailevien yritysten voitoksi (T, s: 204.) 

 

Suomen taistelu toisessa maailmansodassa rinnastuu sujuvasti postmoderniin globaaliin 

kapitalismiin. Sotia on perusteltu usein välttämättömyytenä kansallisen selviytymisen vuoksi. 

”Taloussota” on kuitenkin kansainvälinen ja sotametaforat vaikuttavatkin laskelmoidulta keinolta 

nojautua kansan kollektiiviseen muistiin ja kansallishenkeen kiristyvää eriarvoisuutta ja talouden 

määräävää asemaa puolustettaessa. Samojen metaforien käyttö talouspuheessa saa aikaan 

vaikutelman, jonka mukaan esimerkiksi talouskasvu ja uusliberalismi olisivat yhtä välttämättömiä 

kansalliselle säilyvyydelle kuin sota, erityisesti puolustusasema, jota tämänkin katkelman säkeissä on 

valittu kuvata. Nationalismi osoitetaan katkelmassa kuitenkin pelkäksi ideologiseksi rakennelmaksi. 

Omien joukkojen puolustus ja lohtu hajoavat ja joukot ryhmittyvät uudelleen, nyt sotimaan 
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talousperustein, ilman yhteistä kansallista ideaa. Nationalismi on menneisyyttä, uusia ideologioita on 

astunut palvelukseen. Sodan yhteiskuntaa säilyttävä funktio korostuu teokseen valikoidussa 

diskurssissa. Samalla se rinnastetaan yksilöä kuluttavaan sotapuheeseen. Yhdessä nämä 

sotadiskurssit kohtaavat kilpailutalouden, jonka puolustamiseen käytettävät sotametaforat puoltavat 

sen asemaa kansallisvaltion itsenäisyyteen verrattavissa olevana hyvinvoinnin välttämättömyytenä.  

 

Postmodernin parodian perimmäinen tarkoitus Linda Hutcheonin ajatuksiin tukeutuen on siis 

ideologisen diskurssin saattaminen uudelleenarvioitavaksi usein ironisessa valossa. Olen tässä 

kappaleessa analysoinut katkelmia myös Fredric Jamesonin ajattelua vasten, erityisesti ajatusta 

menneisyyden nostalgisesta esittämisestä hyödyntäen. Hutcheonin mukaan eri tekstien saattaminen 

vakavaan parodiseen suhteeseen on poliittinen valinta, joka onnistuessaan tekee kielen 

ideologisuuden näkyväksi. On aiheellista tulkita Texas, saksien etenevän juuri tällaisen valinnan 

voimin. Tekstit, joihin menneisyyden katkelmia rinnastetaan, ovat voimakkaasti latautuneita 

ilmaisuja, jotka tuottavat usein jopa täysin päinvastaisen esityksen asioiden tilasta. Postmoderni 

parodia nostaakin usein tehokkaasti esille esitystapojen poliittiset ja ideologiset ulottuvuudet ja 

yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan ja sen erilaisiin kielellisiin muodostumiin. Tällöin sen avulla 

voidaan problematisoida arvoja ja luonnollistuneita esittämisen tapoja. Postmoderni parodia toimiikin 

logiikalla, jossa tekstit viittavaat ainoastaan toisiin teksteihin ja kuviin, jotka kuvaavat kulttuurin eri 

puolia. Tekstien ei enää oleteta viittaavan todellisiin tapahtumiin tai henkilöihin. Näin erityishuomion 

kohteeksi nousevat tekstien väliset suhteet ja hierarkiat.  

 

 

4.3 Suurten kertomusten purkautuminen  

 

Kulttuurit sisältävät kertomuksia, joiden tehtävä on auttaa jäsentämään todellisuutta. Kertomukset 

ovat rakenteeltaan oikeastaan myyttejä, jotka muodostavat normeja ja kulttuureille ominaisia 

ajattelutapoja. Nämä kertomukset toimivat tapahtumien tai järjestyksen luonnollistajina ja alkuperän 

hämärtäjinä, joten niillä on vahvasti ideologinen rooli. Kertomusten muoto on konventionaalinen ja 

pelkistetty, se sisältää usein hyvän ja pahan, sekä yksinkertaisen viholliskuvan, tai jonkin suuren 

syntytarinan, jollaisia olemme tottuneet omaksumaan ja hyväksymään. Tällöin kaavaa on helppo 

käyttää erilaisten toimien perustelemiseen ja oikeuttamiseen. Suurissa kertomuksissa muoto onkin 

sisällölle merkitystä luova seikka.. Uusia myyttejä syntyy koko ajan, ja ne linkittyvät arkielämään. 

(Barthes 1994 via Oksanen 2012: 1–2.) Esimerkki nykyaikaisesta suuresta kertomuksesta on tarina 

”tietoyhteiskunnasta”, sen synnystä, tulevaisuudesta ja uhkakuvista. Tietoyhteiskunnan 
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kertomukseen liittyy keskeisesti myytti teknisen kehityksen ihmisen elämänlaatua itsestäänselvästi 

parantavasta vaikutuksesta. (Wallgren 1996 via Oksanen 2012: 2). Suomalaisen yhteiskunnan 

kontekstissa suurilla kertomuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kertomusta yhtenäisestä 

kansakunnasta, joka yhdistyi suurta vihollista vastaan talvisodassa ja rakensi Suomesta 

hyvinvointiyhteiskunnan. Suurena kertomuksena voidaan myös pitää ihmiskunnan edistystä, 

ajattelun rationalisoitumista, tieteen ja tekniikan nopeaa kehitystä viimeisimpien vuosisatojen aikana 

painottavaa tapaa esittää historiaa. Suuret kertomukset ovat siis valikoituja esityksiä historiasta, joissa 

painottuu päämäärähakuinen narratiivi ja optimistinen perusvire, jolloin niistä tulee helposti 

omaksuttavia (ks. Hietala 1992: 37). Suuret kertomukset ovat toimineet modernissa yhteiskunnassa 

vallan legitimoinnin perustana, mutta yhteiskuntateoreetikko Jean-Francois Lyotardin mukaan 

postmodernissa yhteiskunnassa niiden asema on heikentymässä. Lyotard kysyykin, mihin valta voi 

tehokkuutta ja suorituskykyä korostavassa yhteiskunnassa enää perustua. (Lyotard 1985: 7–8; 23.) 

 

Talvisota oli meille suomalaisille paitsi suurten menetysten ja kärsimysten aikaa 

myös runsaasti omanarvontuntoa ja tulevaisuudenuskoa antanut kokemus 

 

Se oli kokemus joka antoi meille sellaista henkistä pääomaa jonka turvin 

olemme selvinneet monista yhteisistä ponnistuksista ja vaikeuksista (T, s: 158–

159.) 

 

nyt 

 

todellisuus on elektroneja ja positroneja 

sarja tosiasialauseita semanttisessa pelissä 

ja sinun tehtäväsi on analysoida niiden syntaksia 

kukaan ei tiedä miltä juuri sinun hirviösi näyttävät (T, s: 160–161.) 

 

Katkelmassa on luettavissa historian tarinallistaminen kanonisoiduksi kertomukseksi, jonka asemaa 

tekstin lihavointi erityisesti korostaa. Lihavoidut säkeet saavat tilaa kokonaisen aukeaman verran, 

eikä samoilla sivuilla ole muita säkeitä. Nämä säkeet luovat hegemonista kertomusta, jota eivät 

sivuäänet häiritse. Talvisodan kertomuksesta tulee tekstein luotu ja ylläpidetty voitto. Seuraava sivu 

luo katkoksen: nyt –sana esiintyy jälleen yksin sivullaan, havahduttaen lukijan ja luoden kontrastin 

edellä luettuun. Toistuva nyt tuo tekstiin myös postmodernin historiattomuuden: on vain irrallisia 

nykyhetkiä ja tekstiksi muuttunut historia. Nyt on toisin: todellisuuden luonne on muuttunut, tai 

oikeastaan on aina ollut erilainen kuin idealisoitu kertomus. Lauseet ja syntaksi viittaavat maailman 
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tekstuaalisuuteen ja kielen määräävään asemaan todellisuutta rakennettaessa. Viimeinen säe palaa 

yksityiseen kontrastina äärimmäisen kollektivisoidulle kertomukselle talvisodan menestyksestä.  

 

Teokseen Texas, sakset on ammennettu paljon suomalaisesta sotapuheesta. Erityisesti toinen 

maailmansota on keskeinen aihe. Kansallinen menestystarina ja onnistuminen esiintyy usein yhdessä 

yksilöllisen menestyksen kanssa. Sotapuhe rinnastuu kapitalismin voittokulkua tukevaan diskurssiin. 

Sotadiskurssin yksinkertainen moraaliasetelma ja viholliskuva siirtyvät näppärästi kertomaan myös 

kapitalistisen kilpailun oikeuttavasta ideologiasta. Nämä kaksi hallitsevaa diskurssia saavat rinnalleen 

yksilökokemusta painottavan pahoinvointikuvaston. Yhdistelmä ei jätä kansallista 

sotasankaruusdiskurssia ennalleen. Se myös paljastaa uusliberalistisen kapitalismin raadollisuuden ja 

molempien esitystapojen ideologisuuden. 

 

hävittäjän tarkoituksena oli suurten pommikoneiden tuhoaminen 

 

hänen tehtävänsä oli lentää kenttien yli 

 

kymmenittäin parhaita tykkimiehiä yritti ampua häntä alas 

 

 

Hänellä oli kuitenkin onnea 

 

ja onnekkaalla kartalla selviytyy (T, s: 146.) 

 

Rivien jälkeen sivulla on vielä katkonaisella viivalla piirretty hattupäinen mies, joka muistuttaa 

Sigmund Freudia. Selviytyminen ei ehkä kytkeydy pelkkään onneen, sillä jos Freudin voi tulkita 

edustavan kuuluisan teoriansa perusteella tiedostamatonta, saattaa kyseessä olla tekstin metatason 

kommentti poliittiseen tiedostamattomaan, Fredric Jamesonin termiin, joka viittaa taustalla piilevän 

(myöhäiskapitalistisen) ideologian vaikutukseen tekstin rakenteissa ja sisällöissä (ks. tämän 

tutkielman luvut 2.2 ja 2.2.1). Tiedostamattoman läsnäoloon voivat viitata myös unet, joita teoksessa 

toistuvasti käsitellään, joskin keskeinen ongelma on usein unen puute. ”[P]elokas mieli ei ole paras 

unien tulkitsija” (T, s: 152) (ks. lisää esim. T, s: 173; 197). Pintatasolla on havaittavissa sotasankari, 

joka onnistuu tehtävässään ja pelastuu. Hänellä on onnekas kartta. Millainen voi olla onnekas kartta? 

Se voi esimerkiksi olla kartta, josta voi hahmottaa omat realistiset onnistumisen mahdollisuudet. 

Toimiva kartta herättää luottamusta tulevaisuuteen ja omiin kykyihin. Lihavoidut säkeet erottuvat 

selkeästi väljästi asetellulta aukeamalta, jolloin ne saavat painoarvoa verrattuna sotakuvaukseen. 

Katkelman perusteella herää oletus siitä, että sankarillisen sotakertomuksen alla piilee kokonainen 
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jäävuori ideologisesti värittynyttä rakennetta. Onnekas kartta paljastaa myös pinnalta näkymättömän 

jäämassan sijainnin.  

 

Texas, sakset  toimii nationalistisen kertomuksen revisiona. Se kirjoittaa uudesta, demokraattisesta 

näkökulmasta uusiksi suuria kertomuksia kapitalistisesta hyvinvoinnista ja kansallisvaltion synnystä 

ja oikeutuksesta. Se osoittaa tekstikatkelmien ideologisuuden ja kestämättömyyden raadollisella 

sopeutumattomuuden kuvalla. Texas, saksien suhde yhteisön arvomaailmaa rakentaviin 

perusteksteihin ja kertomuksiin on kriittinen. Sen kritiikki osuu myös nyky-yhteiskunnan 

hegemoniseen taloudellisia arvoja painottavaan kulttuuriin. 

 

Tyypillisiksi postmoderneiksi piirteiksi leimatut parodia ja representaatioiden kriisiytymisen analyysi 

tuottavat tässä kriittisen uudelleenluvun tilan. Kollaasin osuus puolestaan on tuoda tekstiin 

tasavertaisena erilaisia tekstejä eri aikakausilta, jolloin on helpompaa saavuttaa kriittisyyden 

mahdollistava etäisyys myös oman aikamme teksteihin. Lukijahan ei lukiessaan tiedä, mistä 

yhteydestä kukin katkelma on poimittu. Epälineaarisuus ja –narratiivisuus antavat tilaa lukea toisin 

ja vapaasti. Ei ole enää ennalta määräytyvää tarinallista päätepistettä, johon pääsemiseksi tapahtumia 

on esitettävä tietyllä tapaa.  Teoksen loppu saapuu tekstimassan hitaasti vähetessä. Sivuilla on säkeitä 

yhä vähemmän. Sota on sodittu, häviäjät ovat jääneet matkalle ja voitto alkaa olla varma. ”Loppu on 

vasta lopun alkua” (T, s: 213).   
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5 SUBJEKTIUDEN ILLUUSIO – INDIVIDUALISMIN PURKAUTUMINEN  

 

 

Tässä luvussa keskityn Texas, saksissa ilmenevään individualismin kuvaan. Oma oletukseni on, että 

keskeislyyrisen minähahmon puuttuminen ei ole tämän teoksen ainoa tapa purkaa individualistista 

maailmankuvaa, vaan voidaan löytää myös muita tapoja. Postmodernistisessa runoudessa 

subjektiuden muuttuva asema kokee usein totaalisen hajoamisen, mutta millä keinoin ja mitä tulee 

tilalle? Entä onko tämä hajoaminen jotenkin sidoksissa yhteiskunnallisuuteen?  Tarkastelen lähiluvun 

avulla subjektien kirjoa, minuudesta kertovia katkelmia sekä individualismipuhetta ja analysoin 

materiaalia teoriataustaani vasten.  

 

Individualismilla tarkoitetaan yksilön arvoa ja yksilöllistä toimintaa korostavaa ajattelutapaa. 

Sosiologiassa individualismilla viitataan yksilöiden toiminnan yhteiskunnallisia ilmiöitä tuottavaan 

ja muokkaavaan luonteeseen vastakohtana ajatukselle jonkinlaisesta kollektiivisesta tajunnasta. 

(Turtia 2001: 400.) Kirjallisuudessa keskeissubjektin ja yhteiskunnan porvarillisen individualismin 

ihanteet liittyvät toisiinsa ja kulttuurinen muutos markkinatalouden hallitsemaan yhteiskuntaan 

synnytti yksilöllistyneen ja psykologisoituneen maailmankuvan. (Jameson 1989b: 221.) 

Keskeissubjektin ominaisuutena voidaankin pitää sen tuettua, ideologista asemaa, joka pohjautuu 

juuri porvarilliseen ihmiskäsitykseen ja markkinatalouteen. (Jameson 1989b: 154.) Nykyisestä 

individualistisesta ajattelusta hyvä esimerkki on yksilö, joka kilpailee omien nautintojensa 

toteuttamismahdollisuuksista muiden yksilöiden kanssa vapailla markkinoilla. Kapitalismin subjekti, 

joka huolehtii vain itsestään (Steinby 2008: 48).  

 

On paradoksaalista, että yksilöllisyyttä korostava postmoderni tuottaa taideteosten hajoavia ja 

kyseenalaisia subjekteja. Tämän tutkielman aiemmissa luvuissa olen käsitellyt postmodernia 

subjektia nykyrunoudessa ja suhteessa yhteisöön. Postmodernin minuuden olemus onkin 

mielenkiintoinen kysymys. Seuraavaksi aion analysoida sitä, kuinka Texas, sakset käsittelee minuutta 

ja millaista minuutta tässä teoksessa rakennetaan. Käsittelemieni teoreetikoiden olettamus hajoavasta 

minuudesta on vahva. Oletan sen toteutuvan myös tässä teoksessa. Pohdin kuitenkin myös, mitä 

syntyy sen tilalle, mikä täyttää tyhjiön? Millainen rakennelma minuus Texas, saksissa on ja kuinka 

sitä puretaan? Analysoin myös sitä, altistetaanko minuus ja subjektius postmodernin kritiikin alueille, 

kuten parodialle, ironialle ja vakiintuneita esitystapoja purkaville keinoille. Käytän jatkossa käsitettä 

minuus, sillä se on hyvin lähellä runouden perinteistä lyyristä minää. Texas, saksien kohdalla 
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lyyrisestä minästä puhuminen olisi kuitenkin liioittelua, sillä yhtenäistä puhujaa se ei sisällä. Sen 

minähahmot ovat moninaisia ja fragmentaarisia ääniä.  

 

Keskeislyyrisen minähahmon sisältävään runoon liittyy usein tunnustuksellisuus ja 

kokemuksellisuuden, tunteiden ja yksilöllisyyden painottaminen. Postmodernin piirteitä ilmentävän 

runouden onkin sanottu purkavan tämänkaltaista individualistisen kokemuksen hallitsevaa asemaa. 

Postmodernit subjektit ovat itseään kommentoivia, epävarmoja ja häilyväisiä. (Arnkil 2009.) 

Yksilöllisen subjektin yhtenäisyys korvautuu postmodernissa runoudessa usein sen rakenteiden 

analyysilla. Analyysin kohteina ovat ne tekijät, joiden kautta kokevaa lyyristä minää tuotetaan, eli 

kielen konventiot minuuden tuottamisessa. (Wheale 1995: 192.) Nykyrunoudessa usein esiintyvä 

fragmentaarinen ääni ei tue yhden keskeishenkilön asemaa. Tämänkaltainen sirpaloituminen purkaa 

hallinnan ja koherenssin illuusioita. Esimerkiksi tutkija Maaria Pääjärvi esittää suoraan, että 

individualismin postmoderni purkautuminen on mahdollista ja todennäköistä nykyrunon 

kontekstissa. (Pääjärvi 2011.) Individualismin purkaminen heikentää yksilöllisen minän dominanssia 

kaunokirjallisten tekstien kautta ja osoittaa sen kyvyttömyyden tai voimattomuuden hahmottaa 

maailmaa kielen avulla.  

 

Postmoderni ja individualismi liitetään myös muiden teoreetikoiden ajattelussa toisiinsa. Esimerkiksi 

Zygmunt Bauman on teoretisoinut yksilöllisyyttä postmodernina aikana. Baumanin ajattelussa 

korostuu yksilöllisyyteen liittyvä rajoittamattoman vapauden idea. (Bauman 1996: 45). Minän 

koostamispyrkimykset ovat postmodernille leimallisia. Minän koostaminen on jatkuvasti käynnissä 

oleva prosessi, jolla ei ole oikeaa suuntaa tai mallia. (Bauman 1996: 197.) Subjektin (valinnan)vapaus 

määrittää skaalan, jolla hänen on mahdollista rakentaa identiteettiään. Tämä valinnan vapaus onkin 

Baumanin mukaan sosiaalisen epätasa-arvoisuuden merkitsevin ulottuvuus. Minän 

koostamispyrkimysten materiaalinen, pysyvä ulottuvuus on yksilön ruumis. Ruumiissa 

konkretisoituvat subjektin monet identiteettitavoitteet ja -kamppailut. Bauman korostaa kehollista 

kykyä ylläpitää ja toteuttaa sosiaalisesti hyväksyttäviä identiteettejä. (Bauman 1996: 201–203.) 

 

Seuraavassa kappaleessa käsittelen kehollisuutta Texas, saksissa, ja sen yhteyttä minuuden 

rakentumiseen. Toisessa kappaleessa esitän pohdintani minuudesta suhteessa 

spektaakkeliyhteiskuntaan, vieraantumiseen ja kuluttamiseen. Kolmannessa kappaleessa käsittelen 

teoksessa ilmenevää ideaa minuuden tarinallisesta koostamisesta. 
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5.1 Kehollisuus – uhka vai mahdollisuus? 

 

Identiteettikamppailut käydään usein kehollisuuteen kuuluvan piirissä. Keskiössä on siis ruumiin 

kyky tuottaa ja ylläpitää sosiaalisesti hyväksyttyjä identiteettejä. Kehossa oleminen ja sen toiminnot 

näyttäytyvät Texas, saksissa usein uhkana. minuuden olemassaololle. Keho on heikko kohta, joka 

alttiina kivulle ja sairaudelle voi häiritä sopeutumista ja menestymistä. Vieraantuminen omasta 

kehosta tuottaa monissa säkeissä uhkaavuuden ja heikkouden vaikutelmia.  

 

jos et ole koordinaatistossa, saatat olla olemassa 

jos olet olemassa, olet olemassa kehossa 

jos olet kehossa, sinut on tuomittu tuntemaan kipua 

jos olet tuomittu tuntemaan kipua, elämäsi on yhtä helvettiä 

ja todella pitkää oksentamisen kokemusta (T, s: 136.) 

 

Keho ja kipu yhdistyvät teoksessa toisiinsa. Kipuun liittyy myös kivun pelko. ”Meillä on 

kipukynnyksen lisäksi myös pelon kynnys” (T, s: 147). Kehot uhat yleistyvät pelon kautta koko 

minuutta koskeviksi: 

 

uhkakuvia nähdään nyt kaikkialla [...] (T, s: 122.) 

 

pelon luomat kuvitelmat tuovat mielelle tietoa joka säilyttää ihmistä [...] (T, s: 149.)  

 

ahdistus on kokemuksena lähellä tunnetta minän hajoamisesta, 

persoonallisen olemassaolon päättymisestä 

 

ahdistus helpottaa, kun pelko astuu tilalle 

 
lehvä ja havu tummuvat 

 

olento, joka lakkaa pelkäämästä, on tuomittu kuolemaan 
 

ajattelu ei huomaa kaiken taustalla olevaa konfliktia 

 

koska yhteiskunta erikoistuu ja sen järjestelmä monimutkaistuu jatkuvasti (T, s: 150–

151.) 

 

Pelko esitetään hyödyllisenä ominaisuutena sen olemassaoloa säilyttävän luonteen vuoksi. Kuitenkin 

ideologinen uhkakuvien luominen on katkelmassa kriittisen tarkastelun kohteena, mikä ilmenee 

ennen kaikkea katkelman kahdesta viimeisestä säkeestä. Monimutkaistuva järjestelmä ja siihen 

liittyvät aiheellisetkin pelot jäävät useille hämärän peittoon. Hajoava minä konkretisoituu siis 

kehollisten uhkien kautta, ja minän hajoamisen tuottaman tilan täyttävät tässä erilaiset uhkakuvat ja 
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pelot. Näihin pelkoihin on helppo perustaa ideologiset kamppailut, joissa eri puolet esitetään minää 

tukevina, tai sitä uhkaavina tekijöinä. Tämänkaltaista postmodernille ominaista politiikkaa on 

teoretisoinut esimerkiksi Bauman. Tässä yhteydessä voidaan erityisesti tarkastella pelon politiikkaa.  

Pelon politiikka tuo esiin uhkia, jotka voisivat horjuttaa minän koostamista. Erityisen huomion 

kohteena Baumanilla ovat niin kutsutut ruumiin uhat, joissa erilaiset ulkoapäin tulevat tekijät 

uhkaavat ruumiin kykyä sosiaalisesti hyväksytyn identiteetin tuottamiseen. Tällainen politiikka 

vahvistaa asiantuntijoiden asemaa. Postmodernin politiikan perustarkoituksena Bauman näkeekin 

julkisen huomion uudelleen jakamisen. Tällöin esimerkiksi erilaisista sairausepidemioista tulee 

helposti suuren huomion kohde ja lääketieteen asiantuntijat saavat paljon julkisuutta.   (Bauman 1996: 

209–210.) 

 

Kaksi kertaa ambulanssi haki minut ensiapuun. Ensimmäisellä kerralla voimakas 

ylävatsan kipu, ja viikon reissu sairaalassa. Fysiologista syytä ei löytynyt, minua 

tutkittiin kyllä tarkasti, toisinaan tuntui kuin olisin ollut kaapattuna lentävässä 

lautasessa, minut avattiin ja tutkittiin kaikin puolin, gastroskopiat, sydänfilmit ja 

tukuittain verikokeita. Vaikka kaikkien kokeiden jälkeen näytti siltä että olin terve kuin 

pukki, vatsakipu ei hellittänyt kuin opiaattipohjaisella Oxanest-lääkkeellä 

suonensisäisesti annettuna. Lisäksi sain parasetamolia suonensisäisesti eräänlaisena 

kivun estolääkityksenä. Toisinaan minua huimasi todella pahasti, mutta pystyin 

kuitenkin keskittymään lukemiseen ja television katseluun. Näin silloin loisteliaita unia. 

(T, s: 60.)  

 

Ehkä sinusta tuntuu että keuhkoja ei vain saa täyteen ilmaa, hengittäminen on 

pinnallista, ja että heräät tukehduttaviin uniin. Pian ymmärrät että konversiosi käyttävät 

omaa ruumiinkieltään, vaikka onkin mahdollista että strukturaalisia kudosmuutoksia 

elimistössä ilmaantuu. (T, s: 58.) 

 

Texas, saksien puhujahahmot kohtaavat selittämättömiä oireita, eivät nuku, oksentelevat ja joutuvat 

hoitotoimenpiteiden kohteeksi. Vieraantuneisuus omasta kehosta tuottaa usein kyvyttömyyttä 

reagoida ja hahmottaa ruumiillisia tuntemuksia. Keholla on oma kieli, joka on muuttunut 

tuntemattomaksi. 

 

 

5.2 Kuluttaja vai kulutettava? 

 

Identiteetti ja kulutus esiintyvät Texas, saksissa yhdessä, tuottaen usein vieraantuneisuutta 

yhteisöllisyydestä ja ruumiillisuudesta. Seuraavaksi tulkitsen näitä piirteitä suhteessa Guy Debordin 

ajatukseen spektaakkeliyhteiskunnasta. Spektaakkelissa suhteet ja kommunikaatio ovat 

muotoutuneet tavaroiden kaltaisiksi. Yhteiskunnan läpäisevän tavaroitumisen vaikuttavuutta 
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vahvistavat arkielämän banalisoituminen ja elämänalueiden yleinen sirpaloituminen. Debord pitää 

yksilön kokemaa vieraantuneisuutta sekä syynä että seurauksena spektaakkeliyhteiskunnan 

kehitykselle. Spektaakkeli tuottaa maailman, joka ei enää ole aistittavissa muuten kuin visuaalisesti 

erilaisina kuvallisina esityksinä. (Debord 2005: 35–36.)  Vieraantumisella viitataan tässä yhteydessä 

ilmiöön, jossa yksilön sisäinen elämä toteutuu kuluttamisessa. Tämänkaltaisen vieraantumisen 

tuottaa ennen kaikkea kapitalistinen tuotantotapa. (Debord 2005: 42; 114.) Spektaakkeli toimiikin 

materialisoituneena ideologiana, joka toteutuu yhteiskunnallisesta todellisuudesta tuotettuina kuvina. 

Se toimii myös eristävästi yksilöiden välillä etäännyttäen yksilön yksipuoliseen katsojan asemaan.  

(Debord 2005: 176–179.) Toisinaan Texas, sakset kommentoi spektaakkelisuuden olemassaoloa 

varsin suorasukaisesti:  

 

86a) Yhteiskunta on kehittynyt asosiaaliseksi ja hylkii yksilöllistä inhimillistä. 

Massatiedotusvälineet ja viihdeteollisuus eristävät kansalaisen yhä autiompaan 

yksinäisyyteen, missä hänen seurakseen ei jää edes omia ajatuksia. (T, s: 69.) 

 

halvaantunut afrotanssija katselee maisemaa 

ruudulla hyppivät hahmot eivät lohduta 

vieraantuneissa oloissa ihmisen valtaa omistushimo (T, s: 184.) 

 

Halvaantunut tanssija edustanee syvintä juopaa itsensä toteuttamisen ja siihen kyvyttömyyden välillä. 

Maiseman katselu, jota Jameson pitää reifikaation läpäisemänä aktiviteettina (Jameson 1989b: 227–

229) esitetään tässä korvaavana toimintona. Ruudulla näkyvä esitys ei tuo lohtua ja omistushimo 

näyttäytyy vieraantuneisuuden ominaispiirteenä. 

 

minä, 

pehmeä kuin tyyny           pehmeä kuin eläin           pehmeä kuin turkki 

 

minä sijoitun sosioekonomiseen rooliini 

saatan kuulua riskiryhmään 

huolestun vasta kun on liian myöhäistä 

lasken laskukoneella (T, s: 185.) 

 

Katkelmassa kertoja tarkastelee itseään ulkopuolelta, teoreettisen tiedon kautta. Alussa minän 

pehmeys näyttäytyy mielenkiintoisena kontrastina aikaisemman kovuuden, menestymisen ja 

kilpailun korostumiselle. Minän pehmeys vertautuu eläimeen, jonka voi nähdä esimerkiksi 

tehotuotantokoneiston uhrina. Sitten minä vertautuu turkkiin, jonka voi tulkita vieläkin spesifimmäksi 

ja räikeämmäksi riiston kohteeksi. Onko inhimillinen minä yhtä uhanalainen ja avuton kuin tuotannon 

raaka-aineena oleva eläin? Itsensä näkeminen ulkopuolisen, tuotetun tiedon kautta viittaa 
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kyvyttömyyteen vaikuttaa oman elämänsä olosuhteisiin. Ihminen on yhtä avuton kuin tuotantoeläin. 

Samankaltainen kyvyttömyys on luettavissa myös seuraavasta katkelmasta: 

 

minut sijoitetaan, minä sijoitun 

minä kulutan, minä elän, 

minä tuotan, minä tunnen (T, s: 185) 

 

Kulutus rinnastuu katkelmassa elämiseen, tuottaminen tuntemiseen. Olosuhteisiin vaikuttaminen 

näyttäytyy jälleen mahdottomana ja sopeutuminen korostuu. Ihminen on kokonaisuudessaan osa 

kapitalistista järjestelmää, jolloin myös tunteet rinnastuvat tuotantoon ja kulutukseen.  

 

minä olen vieraantunut 

- lajiolemuksestani 

- itsestäni 

- tuottamistani tuotteista 

- kanssaihmisistäni 

 

habbo-hotellin virtuaalipersoona näyttää minulle osaamistaan (T, s: 185.) 

 

Katkelmassa vieraantuminen näyttäytyy itsestäänselvyytenä. Keinotekoinen virtuaalipersoona on 

funktionaalisempi kuin reaalinen minä: sillä on esitettävää, ehkä jopa hyödyllistä osaamista. 

Aiemmassa luvussa lainaamistani katkelmista selkeästi luettavissa ollut parodinen ote on kadonnut. 

Onko mahdollista, ettei tässä olisi ironista pohjavirettä? Onko tämä lukijasta riippuvainen lukutapa, 

asenne, vai tekstin ominaisuus?  

 

Liisa Steinby kirjoittaa uuliberalistisen kehityksen vaikutuksesta ihmisiin artikkelissaan ”Ryöstelijät 

ammutaan – moderni minä ja mitä sille tapahtui” (2008). Kilpailupohjaisessa maailmassa ihmisen on 

välineellistettävä itsensä ja toiset ja kilpailtava heitä vastaan. Tällainen tilanne on omiaan 

aiheuttamaan vieraantuneisuutta ja tuottamaan pahoinvointia. Ihminen ei voi tuntea kuuluvansa enää 

yhteisöön, jonka sisällä ja jota vastaan hänen on kilpailtava. Steinbyn mukaan on havaittavissa 

kehityskulku, jossa kaikki inhimillinen vuorovaikutus alkaa olla altistettua taloudellisen voiton 

tavoittelulle ja kommunikaatio ja vuorovaikutus sinänsä muuttuvat rahanarvoisiksi hyödykkeiksi. 

(Steinby 2008: 48–52.) Kapitalismin myötä syntynyt ja uusliberalistisen ajattelun vahvistama 

eriytyneen yksilön idea ei siis loppujen lopuksi ole ihmiselle hyväksi (Steinby 2008: 59). 

 

lakko ei pure ja vallankumouksen sijasta tyytymättömyys kanavoituu sairasteluun 
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minuuden rakentuminen tapahtuu vapaasti ilman olemassa olevaa merkitysnäkökenttää 

 

monet omaksuvat kameleonttimaisesti ominaisuuksia joita olettavat auktoriteetin 

haluavan 

 

tahdoin nauttia hänen vartalostaan mässäillen sillä 

 

lähes kaikki noidat olivat hysteerisiä 
 

selkeän ajattelun puuttuessa ihmiset kehittävät sisäisiä ongelmia 

 

jos kukaan ei jaa mitään itsestään, mitään mielekästä ei tapahdu 

 

emme haluaisi luopua mistään koska pelkäämme että jäämme jostain paitsi (T, s: 15) 

 

Säkeissä näkyy epäjatkuvuus ja postmoderni merkityksen katoaminen. Riveistä on sen sijaan 

luettavissa korostunut subjektikeskeisyys. Yhteiskunnalliset ongelmat, joita vastaan lakkoillaan 

päätyvätkin yksilön omassa itsessään ratkottavaksi. Lakkoilulla ei ehkä nähdä olevan vaikutusta, 

jolloin yksilön on keksittävä keino ratkaista asia omakohtaisesti. Tässä konkretisoituu baumanilainen 

ajatus eettisen valinnan ja vastuun lankeamisesta postmodernina aikana yksinomaan yksilölle.  

Auktoriteetti hallitsee myös minuuden rakentumista ja selkeän ajattelun puute kanavoituu ongelmiin 

yksilön psyykessä. Kuitenkin minuus nähdään positiivisena voimavarana ja kulttuuria eteenpäin 

vievävä voimana: jos emme jaa itsestämme mitään, ei tapahdu mitään mielekästä, jolla tässä 

tapauksessa tarkoitetaan varmaankin persoonallista ja yksilöllistä. Yksilöllisyyden korostuminen 

nautintojen myötä on selkeää. Vartalo pelkistyy nautinnon välineeksi, hyödykkeeksi tai tavaraksi, 

jolla voi mässäillä. Pelko siitä, ettei koe tarpeeksi, nauti tarpeeksi, on nähty postmodernille 

kulttuurille tyypillisenä. Esimerkiksi filosofi Slavoj Žižek on teoretisoinut postmoderniin kuuluvaa 

”nauttimisen pakkoa”. Tässä katkelmassa vartalo näyttäytyy nautinnon ja halun kohteena, eli 

kulutettavana, jonka vaarana on muuttua hyödykkeestä roskaksi nauttimisen tapahduttua. Tärkeintä 

onkin halu ylipäätään, kyky haluta ja toisaalta ylläpitää haluttavuutta. Žižekin mukaan ainoa jäljellä 

oleva ideologia onkin kuluttajuus. (Žižek 2012.) Yksilö siis luovii kuluttajana tukeutuen haluunsa. 

Halua on oltava, muuten kuluttajuus ideologiana on tehoton. Halun kohteena oleva ”tavara” ei ole 

ainoastaan esine, vaan myös toinen ihminen, elämys tai ruumiillinen nautinto. Halun kohteita syntyy, 

kun jaamme itsestämme jotain toisille, perustuuhan haluaminen myös haluttavuuteen.  

 

Kehon tuntemukset ja reaktiot niihin tuntuvat linkittyvän kulutuksen kolonisoimaan elämään ja 

tavaramuodon ottaneeseen suhteeseen ympäröivään maailmaan. Vaihtoarvon hiipiessä 

ihmissuhteisiin toiset ihmiset nähdään välineinä. Vieraantuminen omasta ruumiista voi saattaa myös 
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sen vaihtoarvon piiriin. Loppujen lopuksi voidaan kysyä, onko ihminen kuluttaja vai sittenkin 

kulutettava? Onko tarina ihmisestä kuluttajana ja asiakkaana vain fiktiivinen kertomus muiden 

joukossa?  

 

 

5.3 Minuus, joka rakentuu kuin tarina 

 

Postmodernin kapitalismin vaikutuksia ihmiseen tutkinut sosiologi Richard Sennett esittää, että 

yksilön on itse keksittävä elämäntarinaansa kokoava minuuden tunne, sillä instituutiot ja yhteiset 

arvot eivät enää sitä tue. Vaihtoehtoisesti yksilön on selvittävä ilman vakiintunutta tunnetta kestävästä 

minuudesta. (Sennett 2007: 11.) Fredric Jamesonin mukaan ihmisen tietoisuus olisi aina asetettava 

kulttuuriseen kontekstiinsa, jotta sitä voidaan tulkita oikeudenmukaisesti, joten nykyaikaista 

subjektia olisi tulkittava osana postmodernia kulttuuria. (Jameson 1989b: 152; 1989: 228–230.) 

Postmodernissa kontekstissa korostuvat minuuden ja tietoisuuden piirteet, jotka olisivat toisenlaisessa 

kulttuurissa toisarvoisia. Kirjallisuuden merkittävänä ulottuvuutena voidaan pitää kulttuurisen 

tunnerakenteen kuvausta, joka välittää lukijalleen ajalleen tyypillistä maailman hahmotusta. 

(Williams 1988.) Esimerkiksi minuutta pidetään muutoksille alttiina rakenteena: ihmisen käsitys 

itsestään ja ympäristöstään muuttuu jatkuvasti. Postmodernia todellisuutta luonnehditaan katsojana 

olemiseksi, esitysten seuraamiseksi. Postmoderni näyttäytyy aikana, jossa keskeistä on jatkuva 

vaatimus sopeutumiseen. Aikalaisteoksissa ilmenevä subjektikäsitys olisi siis ilmaisua 

kokemuksestamme nykymaailmassa. Debordin spektaakkeliyhteiskunnan on myös esitetty 

synnyttävän uudenlaista yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, joka puolestaan näkyy runouden 

postmoderneissa subjekteissa. (Arnkil 2009.) 

 

mikä sisäinen tyhjyys                        mikä sielullinen tyhjiö 

vakuumi 

hänen saavutuksensa ovat mykistävää luettavaa 

hän on saavuttanut käytännössä kaiken mitä ihminen voi saavuttaa 

 

hän on tehnyt pitkän uran kätilönä     osake on hänen omistuksessaan nyt 

hän on velatonkin 

hänestä tuli lajin ensimmäinen suomalainen supertähti 1990-luvulla 

hän jäi orvoksi isän kuoltua rintamalla ja äidin menehdyttyä työleirillä 

hän aloitti myrkkyjen testaamisen perheenjäseniinsä (T, s: 39.) 

 

Katkelmasta on luettavissa ihanteellinen tarina: menestyksekäs työura, omaisuutta asunnon 

muodossa, taloudellinen itsenäisyys. Supertähteys ja sotamenneisyys luovat tarinaan rajuja 
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kontrasteja, jotka painottavat tarinan fiktiivisyyttä. Säkeistä on kuitenkin luettavissa menestyjien 

kohdalla kliseisyyteen asti toistettu ryysyistä rikkauksiin -tyyppinen tarina. Alku on ollut vaikea, 

jolloin menestys työelämässä korostuu. Viimeinen säe esittää menestyjän varjopuolen: 

piittaamattomuus ja suoranainen julmuus muita kohtaan on ollut edellytys menestymiselle. 

Viimeinen säe tuhoaa niin kutsutun fantasialahjuksen, jolla tarkoitetaan kuvitelmaa perhe- ja muiden 

intiimien ja läheisten ihmissuhteiden jäämisestä taloudellisen kilpailuideologian ulkopuolelle (ks. 

Ojajärvi 2008: 157). Sisäinen tyhjyys vertautuu tässä vakuumiin, jota mikään ei läpäise. Suuret 

saavutukset tuntuvat tyhjiön epätoivoiselta täyttöyritykseltä. Minuus näyttäytyy korostetun 

fiktiivisenä ja hyperbolisena tarinan yrityksenä. On kuin inhimillisen minuuden vaatimus olisi 

sinällään liikaa, jopa naurettavalta tuntuva yritys. Fantasia ihmissuhteiden jäämisestä 

kilpailuideologian ulkopuolelle tuhotaan, jolloin käy selväksi, ettei sankarillisen individualistin 

ideaali ole mahdollinen ilman suuria uhrauksia.  

 

Joka viides nainen kokee väkivaltaa parisuhteessa 

joka viides rekrytoija kyttää elämääsi verkosta 

                                                                                    tämä ei ole nollasummapeliä 

joka viides Muumi –muki tulee Thaimaasta                                             

                                                                                     älä missään nimessä 

minuus joka rakentuu ”kuin tarina” (T, s: 17.) 

 

Tilastomainen rakenne korostaa ulkopuolista näkökulmaa ja etääntymistä persoonallisesta 

keskuksesta. Viimeisen säkeen sanat saavat minuuden tässä yhteydessä kuulostamaan objektiivisen 

tiedon avulla koostetulta ominaisuuskimpulta. Onko se vieraantuneisuutta? Enkö tiedä minusta itse? 

Vai onko kyse kulutuksen ja työelämän kautta ja niiden tarpeisiin tuotetusta minuudesta? 

Muumimukien valmistus Thaimaassa tuntuu huijaukselta niiden ollessa vahvasti suomalaisuuden 

symboleita, ja parisuhdeväkivalta tapahtuu usein vahvojen kulissien peitossa. Minuus ja 

suomalaisuus ovat esimerkkejä rakenteista, jotka kuvastuvat tarinoina. Näiden tarinoiden 

autenttisuuden puute, pinnallisuus ja keinotekoisuus korostuvat tässä tulkintavaihtoehdossa.  

 

24) Olen kertomus jota kerron itselleni. Sanon että valtakunta johon ei ole yhteyksiä, 

missä ihminen on eksyksissä, on ihmisen sydämessä ja että luopumisen kipu on silmitön 

verrattuna mihinkään muuhun. Lisäksi on todella surullista jos ei odota ketään. (T, s: 

56.) 

 

Katkelmassa korostuu yksilön eristyneisyys. Puhuja esittää eristyneisyyden olevan ihmisen 

sisimmässä oleva ominaisuus. Paradoksaalisesti kuitenkin luopuminen määritellään vertaamattoman 

tuskalliseksi ja yksinäisyys todella surulliseksi. Sosiaalinen tyhjiö tuottaa merkityksettömyyttä, mutta 
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ihmissuhteet kivun mahdollisuuden. On kuitenkin yleisesti jaettu käsitys, että minuus on sosiaalisessa 

kanssakäymisessä muodostuva konstruktio. Katkelman muoto, listauksen tyylinen 24), lisää 

merkityksettömyyden tuntua, kuin puheenvuoro olisi vain arkistoon unohtunut ääni muiden joukossa.  

 

sain kestää mielipuolista ahdistusta 

mielipuolista surua 

mielipuolista kurimusta 

tautia joka oli tehdä minut hulluksi 

aukkoja sielussa ja tavuissa 

tavuissa ja kirjaimissa ja kirjoituksessa 

dissosiatiivisuutta 

hirvittävää dissosiatiivisuutta 

karmeita sanoja                                     hirveätä substanssia 

mörkösanoja (T, s: 93.) 

 

Sielu ja tavu rinnastuvat säkeissä, molemmista löytyy sairaalloisia aukkoja. Seuraavaksi kirjaimet ja 

kirjoitus rinnastuvat sieluun. Mörkösanat muistuttavat lapsenomaista kieltä. Tekstissä negatiiviset 

tunnetilat korostuvat liioitelluilla määreillä ja alleviivauksella. Säkeistä huokuu myös pelko, mutta 

minkä? Sanat liittyvät dissosiaatioon, ahdistukseen, suruun, ehkä myös pelottavat? Käsitys maailman 

rakentumisesta teksteistä vahvistuu. Maailma ja sen sisältämät ilmiöt ovat tarinoita, jotka tehdään 

sanoista. Latautunut kieli on vaikuttava voima, joka realisoituu pelkoina.   

 

tahdon korostaa että luen häntä               hänen ilmeistään 

näkyy hänen silmiinsä                   hänen silmistään näkyy 

hänen sieluunsa 

 

hänen sielustaan näkyy hänen ajatuksiinsa 

hänen ajatuksensa ovat tekstiä 

 

enteillä on merkitystä, enteet ovat tekstiä (T, s: 87.) 

 

Korostettu lukeminen viittaa myös tietysti kasvojen lisäksi tekstin lukemiseen. Ajatukset 

muodostuvat tekstistä, enteet ovat tekstiä. Kaikki merkityksellinen on luettavissa erilaisina teksteinä 

erilaisilta alustoilta, kuten kasvot ja silmät. Se, mitä ilmaisemme on yhteistä tekstiä, kieltä, kirjoitusta. 

Keinotekoista ja käsitteellistä, jolla luomme omaa minuuttamme. Silmät ja niiden välittämät tunteet 

viittavat toisaalta autenttisuuteen ja alkuperäisyyteen, mutta tiedostetut ajatukset näyttäytyvät 

tekstinä, joka on kielen ilmenemistä meissä. Tässä valossa abstrakti käsitys kieli ajattelee meissä 

tuntuu konkreettisemmalta. Kieli rakentaa todellisuutta, myös minua. Näin ollen kieli näyttäytyy 

yksilöä suurempana todellisuuden määrittäjänä, jolle subjekti on alisteinen, ja joka mahdollistaa 
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ajatukset. Esimerkiksi Ferdinand De Saussuren kielikäsityksen mukaan kieli ei sisällä mitään 

ajatuksia, jotka olisivat olleet ennen kieltä (De Saussure 2014: 227). 

 

kuvittelin että elämä olisi tuntemusten ja tietämysten seikkailu löytöretki maailman ja 

universumin ihmeellisyyksiin 

Joubert oli viiden vuosikymmenen ajan kirjannut päiväkirjamaisia mietteitään 

vihkoihinsa 

ajanhukkaa (T, s: 105.) 

 

Ihanne ja unelma elämästä tuntuu karahtaneen, mutta pettymyksen syy jätetään vapaasti 

kuviteltavaksi. On vain kaikenkattava tunne elämän tyhjyydestä. Kokemus on toisenlainen kuin 

vakuumiin rinnastunut korostetun fiktiivinen menestystarina. Omat henkilökohtaiset ajatukset, 

tunteet ja niiden muistiinmerkitseminen ovat ajanhukkaa. Pettymyksen lisäksi huomionarvoista on 

säkeistä huokuva merkityksettömyyden tunne. Katkelman Joubertilla viitataan ranskalaiseen 

varhaisromantikko Joseph Joubertiin (1754–1824), jonka tuotanto koostuu keskeneräisistä 

kirjoituskatkelmista, jotka on koottu teoksiksi vasta postuumisti. Joubertin tuotantoa on luonnehdittu 

hajanaiseksi, viimeistelemättömäksi ja kaoottiseksi, mutta syvällisen logiikan sisältäväksi. (Lakkala 

2007.) Joubertin tavoitteena ei ollut tuotteliaisuus julkaisujen saralla, vaan hän keskittyi kielellisen 

ilmaisunsa hiomiseen ja loputtomaan etsintään. Joubertin ihanne tiivistää kokonainen teos yhteen 

sanaan muistuttaa Stéphane Mallarmén kokonaistaideteoksen ideasta, joka aiheena on kieli itse. 

Joubertia onkin verrattu Mallarméhen. (Korhonen 2007.) Texas, saksissa Joubertin projekti kuitenkin 

leimaantuu ajanhukaksi. Syvällisen, mutta pinnallisesti tehottoman työn hiominen, joka voidaan 

mieltää jonkin lopullisen totuuden etsinnäksi, on ajanhukkaa kilpailua, tehokkuutta ja näyttävyyttä 

palvovassa kulttuurissa. On ajanhukkaa ja turhuutta jäädä sivuun ja pysähtyä ajatuksiensa äärelle, 

sillä sitä ei voida käyttää taloudellisen hyödyn välineenä.  

 

minä, 

 

kuin silmä, 

 

silmä (T, s: 1–5.) 

 

tämä joku minä (T, s: 7.) 

 

minä 

 

kuin peili 

 

peili eli valo 
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valo eli marmori 

 

marmori eli patsas 

 

patsas eli minä (T, s: 8.) 

 

Teoksen ensimmäiset säkeet ovat harvaan aseteltuja ja hyvin pienellä kirjasinkoolla kirjoitettuja. Teos 

alkaa pienestä ja vähäpätöisestä, sanasta, joka sattuu olemaan minä. Se on kuin auki kiertyvä 

massiivinen pyörre, jonka ensimmäisten sivujen asettelu tuo mieleen Nopanheiton. Säkeet etenevät 

rinnastusten kautta, ketjumaisesti ja päättyvät siihen, josta alkavatkin: minästä. Minä olen kuin peili, 

minä olen patsas. Jähmeä, pinnallinen muoto, joka syntyy valon heijastuksesta ja konkreettisesta 

materiaalistaan, marmorista. Se syntyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mutta 

rakennelmana minä on auttamattoman keinotekoinen ja jäykkä. Minuus rinnastuu myös silmään. 

Aistinelimeen, joka on erityisen tärkeä visuaalisuutta korostavassa nykymaailmassa. Toisaalta, silmät 

ovat sielun peili, sanotaan. Silmät ovat tärkeä vuorovaikutuksen ja tunteiden ilmaisun väline. Jopa 

kielen ulkopuolella silmät välittävät viestejä. Välittyykö ja toimiiko myös minuus kielen 

ulkopuolella? Onko rinnastus viesti minän mahdollisuudesta olla ylipäätään olemassa kielen 

ulkopuolella? Kuitenkin teoksen edetessä tämä mahdollisuus tuntuu kumoutuvan. Se ei alun 

alkaenkaan ole kovin vahva oletus, se esiintyy alun tyhjien valkoisten sivujen jälkeen fyysisesti hyvin 

pienenä kirjoituksena. Asettelun viittaukset Nopanheittoon, erityisesti sen aihepiirinä olevaan 

merimatkaan ja haaksirikkoon ilmentävät minuudelle lankeavaa uhkaa ja muutosta. Tämä uhka 

konkretisoituu teoksen edetessä. 

 

Minuus, jonka koostamista pidetään tärkeimpänä näyttäytyykin keinotekoisena ja hauraana 

rakenteena. Tekstikatkelmat osoittavat individualistisen, eriytyneen yksilön ideaalin onttouden: 

individualistisen toimijan valta-asema onkin harha. Minuuden ja sen rakennustyön korostumisen 

erilaisissa diskursseissa voidaankin nähdä ideologisiin päämääriin tähtäävänä tarkoituksellisena 

toimintana. Raha- ja markkinatalouden kehityksen myötä vanhanaikaiseksi leimattua esimodernia 

yhteisöllisyyttä on helppo vastustaa näennäisesti individualistisista lähtökohdista käsin, jolloin 

yksilöllisyyden idean ihannekuvaa hyödynnetään kilpailullista uusliberalismia perusteltaessa. Näissä 

runoissa keskiössä ei ole enää minuus, ykseys, joka pystyy luomaan todellisuutensa ehdot, vaan 

uudenlainen tietoisuus minuuden rakentumisesta postmodernissa kontekstissa. Mitä minuus on 

maailmassa, kun se kyseenalaistuu kielessä?   
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6 MOOTTORISAHA JA SAKSET – VARJOKAANON 

 

 

Texas, sakset on sanaparina epätasapainoinen, virheellinen, näennäinen palindromi. Sana Texas on 

purettava kirjain kirjaimelta, jotta epätasapainoisuus paljastuu. Tästä prosessista muistuttaa Texas, 

sakset teoksena: se on eri lähteistä purettu ja yhdeksi koottu kokonaisuus. Sakset ovat työkalu 

leikkaamiseen, ja kollaasi muodostetaankin leikkelemällä. Leikkaamiseen teoksessa usein 

viitataankin. Tekstien leikkelyn ohella sakset liittyvät myös tappamiseen ja vahingoittamiseen: pään 

tai esimerkiksi silmän voi leikata irti. Kokoelman nimi esiintyy ensi kertaa sivulla 86. Samalla 

aukeamalla sakset rinnastuvat moottorisahaan. Ja Texas yhdistyy kauhuelokuvan klassikkoon, 

Teksasin moottorisahamurhiin (The Texas Chain Saw Massacre, 1974). Teksasin 

moottorisahamurhista kertovaan elokuvasarjaan viitataan teoksessa usein lainauksilla niistä 

kertovista Wikipedia –artikkeleista (ks. esim. T, s: 91; 103 ja 126). Moottorisaha mahdollistaa 

karkeamman leikkaamisen kuin sakset. Teos tekee lainaamilleen teksteille saman kuin Leatherface 

uhreilleen: leikkelee auki, ripustaa ja syö, omaksuu osaksi itseään. Viittauksessa näkyy myös 

postmodernille tyypillinen keino omaksua aineksia populaarikulttuurista osaksi korkeakulttuurin 

piiriin luokiteltavaa teosta.   

 

texas, sakset 

 

palasiko hän kotiinsa viettämään juhliaan 

 

texas, teksas [...] 

 

leikkaa pään irti                            ja leikkelee silmät irti 

 

millainen kokonaisvaltainen syyllinen 

armoton syyllisyys                unohtumaton syyllisyys 

 

maatilalla Pam ja Kirk lähtevät etsimään uimapaikkaa 

 

Leatherface teurastaa heidät yksi kerrallaan 

 

mm. Roy Harris (2000, 11–16) 

 

moottorisaha 

 

moottorisaha ja sakset 

 

moottorisaha ja sakset ja silmä (T, s: 86–87.) 
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Teksasin moottorisahamurhat syntyi yhdessä muiden aikanaan kauhistuttavimpien ja raaimpien 

elokuvien kanssa Yhdysvalloissa Vietnamin sodan jälkimaihingeissa. Erityisesti 1970-luvulla tehtiin 

paljon kyynisiä ja brutaalia väkivaltaa sisältäviä kauhuelokuvia, joista Teksasin moottorisahamurhat 

edusti yhteiskuntakriittistä otetta silmittömään tappamiseen yhdistävää kerrontaa. Elokuvan 

ilmestyessä siitä käytiin kriittistä keskustelua. Sekä Yhdysvalloissa että Suomessa painottui elokuvan 

väkivaltaa tuottava ja raaistava vaikutus katsojiin. Kuitenkaan elokuvan ei voida ajatella tuottavan 

väkivaltaa, vaan ehkä käsittelevän sitä väkivaltaa, joka kulttuureissa tai ihmisessä piilee. Tässä 

lieneekin Moottorisahamurhien kaltaisten elokuvien yhteiskuntakritiikin kärki: kuinka suhtaudumme 

väkivaltaan ja millaisia ilmenemismuotoja siitä hyväksymme ja kuinka niitä käsittelemme. Kyseisen 

elokuvan voidaan ajatella edustavan urbaanin ja liberaalin maailman väkivaltaista kohtaamista 

ruraalin ja alkukantaisen kanssa. (Mustonen 2004.) Artikkelissaan ”Väkivaltaviihteen lähteillä: The 

Texas Chain Saw Massacre” (2004) Jari Mustonen pohtii moottorisahaa aseena:  

 

se repii ihon ja jänteet rikki, viskelee lihanpalasia ympäriinsä ja katkaisee käden 

raivokkaalla sahausliikkeellä paljastaen näin luiden ytimet ja jättää jälkeensä 

epätasaisia rihmastoja ihoa, verta ja kudosta. Ultimaattisena teknisen kehityksen 

tuloksena ja ihmisen hallinnan välineenä moottorisaha vie aiheuttamansa tuhon 

psykologiset seuraukset vielä tätäkin pidemmälle. Ihmisyyden julma taakka on kertoa 

työvälineestä joka luotiin metsien kaatamiseen, mutta muuntui aseeksi jota käytetään 

ihmisten pilkkomiseen. (Mustonen 2004.) 

 

Teksasin moottorisahamurhien anti genrelleen perustuu armottomaan kauhutarinaan. Elokuvassa 

kulttuurien konflikti tuottaa kokonaisvaltaista tuhoa. Uusintafilmatisoinnissa vuodelta 2003 

perusjuoni on muutettu konventionaaliseksi selviytymistarinaksi, jolloin elokuva menettää suuren 

osan yhteiskunnalliseksi tulkittavasta teemastaan. Teksasin moottorisahamurhia markkinoitiin 

suositulla mainoslauseella: ”Perustuu tositapahtumiin”. Tarina on kuitenkin fiktiivinen, tosin siihen 

on otettu vaikutteita sarjamurhaaja Ed Geinin tarinasta. Alkuperäisessä julisteessa vuodelta 1974 on 

lisäksi teksti: ”Who will survive and what will be left of them?” (Kuva 1). Vapaasti suomennettuna 

siis: ”kuka selviytyy ja mitä heistä on jäljellä?” (Mustonen 2004.) Mieleen tulee Texas, sakset ja säe 

”sinä selviät vielä aivan kaikesta” (T, s: 182). Teoksessa painottuva sopeutumisen eetos, jota olen 

analysoinut aiemmissa luvuissa, näyttäytyy nyt tyhjänä lupauksena. Jos satut selviytymään, mitä 

sinusta on jäljellä? Moottorisahan repivä jälki, jossa kudosten kappaleita on lennellyt ympäriinsä ja 

leikkausjälki on syvä ja sotkuinen kuvaa symbolisesti Texas, saksien kollaasimuotoa ”epätasaisena 

rihmastona”, joka perustuu tositapahtumiin meille läheisemmin kuin sarjamurhat koskaan.  

 

hitaasti mutta varmasti kilpailijat katoavat 

suurin osa heistä tuhoutuu omaan hitauteensa 
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osa tekee ratkaisevan virhearvioinnin [...] 

 

voitto alkaa olla nyt varma 

 

loppu on vasta lopun alkua (T, s: 206–213.) 

 

Texas, saksien viimeiset sivut näyttävät harvenevilla riveillä taistelun viimeisen vaiheen. Osa 

tuhoutuu nimeämättömän uhan edessä, oli uhka sitten uusliberalismi tai Leatherface. Alkukantaista 

eloonjäämiskamppailua ja syödyksi tulemisen uhkaa edustava Moottorisahamurhaaja sopinee myös 

ihmistä toistansa vastaan kilpailemaan yllyttävän uusliberalistisen kapitalismin naamariksi. Syö tai 

tule syödyksi, maailman varmin laki, kääntyy luonnollisuutensa ansiosta helposti 

kilpailuyhteiskunnan oikeuttavaksi motoksi. Myös moottorisaha välineenä edustaa modernia 

teknologiaa, joka keksittiin luonnon tehokasta hyödyntämistä varten. Teksasin moottorisahamurhat 

on elokuva, joka ei päästä katsojaa liian kauas sivustaseuraajan asemaan. Sen lähikuvat kauhun 

täyttämistä kasvoista, erityisesti silmistä, tuovat uhrit ja raakuuden lähemmäs katsojaa kuin näyttävät 

efektit ja verenvuodatus koskaan. (Mustonen 2004.) 

 

Katsojien osa on hankala koska he edustavat molempia maailmoja (T, s: 118.) 

 

Texas, sakset painottaa näkemistä. Tekstin asettelu on visuaalista ja sen lisänä on kuvia, kuten kaksi 

kuvaa samasta silmästä sivulla 138. Muutenkin silmät esiintyvät säkeissä halki teoksen. Minuus 

rinnastuu silmään, kuten edellisen luvun lopussa esitin. Lisäksi näkeminen tuottaa vaivautuneisuutta 

(T, s: 81; 84). Silmiin katsominen välittää tunteita ja kommunikaatiota, ja silmien viestejä korostetaan 

usein esimerkiksi juuri psykologista kauhua käyttävissä elokuvissa, kuten Teksasin 

moottorisahamurhissa (1974), jonka vaikuttavassa ja tunnetussa kidutuskohtauksessa Sallyn kauhun 

täyttämää ilmettä käytetään tehosteena, jolla katsojaa tuodaan lähemmäksi tapahtumia. Kohtauksessa 

kuvataan erityisesti Sallyn silmää, joka on kauhusta laajentunut. Terrorin tunne leviää näin 

tehokkaasti katsojaan, eikä hän ei tiedä, mitä Sally näkee ruudun ulkopuolella. Silmä ja käsi ovat 

tärkeitä aistimuksen välittäjiä ihmisen hahmottaessa kokemusta. Silmän ja käden avulla ihminen 

hahmottaa ympäristöään ennen käsitteiden ymmärrystä. Teksasin moottorisahamurhat tavoitteleekin 

esikäsitteellistä, alkukantaista ja kokonaisvaltaista kauhua, joka ei ole rationaalisesti käsitettävissä tai 

käsitteellistettävissä. (Luoma-Keturi 1989: 120–122.) Texas, saksissa toistuvat katkelmalliset, 

hapuilevat sanat tuntuvat osoittavan käsitteiden tason pinnallisuuden, kuten myös silmien 

rinnastuminen eläimiin: ”silmät eli eläimet” (T, s: 21) Samalla sivulla käsitellään syviä ja 

alkukantaisia tunteita: pelkoa, ahdistusta, turvattomuutta. Teoksessa toistuu myös näkemisen 
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problematiikka. Moottorisaha, sakset ja silmä edustavat tässä tuhoa, sen toteuttamisvälinettä ja 

toisaalta siitä todistamista. Sakset leikkaavat tositarinat kollaasiksi runokokoelman sivulle ja silmä 

on nähnyt ne, sekä tekstin että ehkä myös tapahtumia. Näkeminen viittaa katsojana olemiseen. 

Spektaakkeliyhteiskunta tekee kansalaisistaan passiivisia katsojia, jotka todistavat spektaakkelin 

voiman median välityksellä. Katsojana oleminen viittaa myös avuttomuuteen terrorin edessä. 

Jokapäiväinen uutisvirta tuo kauhukuvia maailmalta suomalaiseenkin kotiin. Olemme nähneet 

keskitysleiri- ja sotadokumentteja ja ”kohtaamme joka päivä kuvia naisista seksiobjekteina” (T, s: 

16). Avuttomuus saa miettimään vastuuta: me näemme tämän kaiken ja mitä siitä seuraa?   

 

Teksasin moottorisahamurhia käsiteltäessä on nostettu esille myös Vietnamin sota ja 

(pohjoisamerikkalainen) kansallisen trauman purku. Elokuvan kautta voidaan siis käsitellä 

väkivaltaista menneisyyttä. (Mustonen 2004.) Texas, sakset Moottorisahamurhiin liittävä aukeama 

sisältää myös säkeitä syyllisyydestä. Armoton, unohtumaton ja kokonaisvaltainen syyllisyys asettuu 

leikkaamisen kuvauksen ja Pamin ja Kirkin epäonnisen uimamatkan väliin. Syyllisyys ja häpeä 

tunkeutuvat myös mallarmélaisten säkeiden uudelleenyhdistelyyn historiallisen kriisin kautta.  

 

Ei koskaan 
 

Ei missään 
 

Tuhoa 
 

Heti aluksi tulokkaat eroteltiin 

sairaat, vammaiset ja mielenterveysongelmaiset 

merkittiin valkoisella liidulla (T, s: 32–35.) 

 

Ensimmäiset kolme säettä ovat kukin yksin omilla sivuillaan. Viimeiset kolme yhdessä yhdellä 

sivulla. Säkeet on viivattu yli. Viereisen sivun ”Tuhoa” yhdistyy nyt Nopanheiton lisäksi 

tuhoamisleireihin, siirtolaisuuteen, sotiin ja 1900-luvun henkeen yleisemmin. Kolme viimeistä säettä 

viittaavat nimittäin ranskalaisen kokeellisen kirjailijan Georges Perecin viimeiseen teokseen Ellis 

Island (1980), tai tarkemmin ottaen Perecistä kertovaan Wikipedia -sivuun. Teos kertoo siirtolaisista, 

jotka matkustavat paremman elämän toivossa Pohjois-Amerikkaan, mutta joita kohdellaan 

keskitysleirit mieleen tuovalla tavalla. Perecin oma lapsuus oli traumaattinen isän menehdyttyä 

rintamalla ja äidin Auschwitzin keskitysleirillä. Kirjailijan elämäntarina linkittyy siis vahvasti 1900-

luvun suuriin tragedioihin. (Kosonen 2000: 188–189.) Perec edustaa kirjallista tyyliä, jolle säännöillä 

ja muodolla leikkiminen on läheistä. Palindromien, anagrammien, fragmenttien ja muiden 
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kokeellisten keinojen synnyttämä epäjatkuvuuden tunne on Perecille ominaista erityisesti teoksessa 

Elämän käyttöohje (La vie mode d’ emploi 1978), kuten myös Texas, saksissa nähtävät unikatkelmat, 

luettelot, kollaasimenetelmä, typografiset kokeilut ja kuvat. Elämän käyttöohjeessa on ilmeistä myös 

myöhäismoderni temaattinen epäjatkuvuus, jolla tarkoitetaan merkityksen ja tarkoituksen tuhoamista 

ja kieltämistä. (Kosonen 2000: 63–64.) Pereciä voitaisiinkin pitää yhtenä Texas, saksien 

potentiaalisista kirjallisista esikuvista. Palatakseni Pereciin liittyvään katkelmaan: säkeet on 

kiinnostavasti viivattu yli. On kuin ne olisivat otteita häpeällisestä menneisyydestä, jota ei haluttaisi 

muistaa, joka kiistetään, tai jota pidetään vähäpätöisenä. Tähän yhdistyvä Nopanheitto (joka ei 

koskaan tuhoa sattumaa), modernisoitumisen kynnyksellä syntynyt avantgardistinen merimatkan ja 

haaksirikon kuvaus, peilaa sitä kulttuurista ja inhimillistä haaksirikkoa, jonka modernisoituva 

länsimainen maailma koki maailmansotien ja tuhoamisleirien myötä. Samaa teemaa käsittelee myös 

Teksasin moottorisahamurhat. Väkivalta, joka piilee ihmisessä, manifestoituu kulttuurissa ja esiintyy 

elokuvassa, on osa samaa kulttuurista rakennetta, joka synnytti keskitysleirit. 

 

Georges Perecin tuotantoa leimaavaan jatkuvuuden ja merkityksen kieltämiseen peilaten säkeiden 

yliviivaaminen saa myös mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Katkonainen kirjoitus Perecin ja eräiden 

muiden myöhäismodernististen kirjailijoiden omaelämäkertoja leimaavana, epäjatkuvuutta 

tuottavana piirteenä kertoo elämäntarinan merkityksen ja tarkoituksen puuttumisesta. Näitä 

avantgardistisia kirjailijoita (mm. Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute) leimaa 

epäily: oman elämän ja tarinallisuuden merkityksen, ja lopullisen totuuden löytymisen epäily. 

(Kosonen 2000: 71.) Yliviivatut säkeet voivat ilmentää epäilyä, kiistämistä ja merkityksettömyyttä. 

Ei ole millään tavoin tarkoitettua tai traagista joutua 1900-luvun uhriksi, on vain sattumaa ja 

kulttuureissa piilevää, toistuvaa väkivaltaa.  

 

Ronald Long oli yrittänyt tehdä talonsa ulkoseinään reikää johon hän olisi asentanut 

satelliittilautasen reiänteko epäonnistui kuitenkin monta kertaa minkä jälkeen Long 

nouti 22 -kaliiberisen käsiaseensa jolla ampui kahdesti seinään luodeista toinen osui 

Longin pihalla olleen Patsy -vaimon rintaan kohtalokkain seurauksin 

 

hän nouti 22 –kaliiberisen käsiaseensa ja ampui kahdesti seinään 

hän oli luullut vaimon olevan sisällä 

 

kaikki vain tapahtuu juuri sillä hetkellä kun asennatte satelliittilautasta 

                                            kohtalokkain seurauksin 

Patsy –vaimo saa surmansa juuri sillä hetkellä kun asennatte satelliittilautasta (T, s: 

193.)  
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Texas, sakset esittelee konkreettisen uhrin: Patsyn. Patsy saa aviomiehen kärsimättömyyttään 

ampuman luodin vahingossa rintaansa ja kuolee. Tämäkin tarina perustuu tositapahtumaan: se on 

lainaus suomennetusta uutisesta, joka kertoo tapahtumasta. (KMBC.com 2008; Wikiuutiset 2008.) 

Aiemmin samalla sivulla korostettu ilmaisu ”kaikki vain tapahtuu” alleviivaa onnetonta sattumaa. 

Patsy –nimiselle uhrille on omistettu kokonainen sivu (KUVA 2). 

 

On mielenkiintoista, kuinka lukijalle esitellään sattumanvaraisen vahinkoväkivallan yksittäinen uhri. 

Janna Kantola on tutkinut yhteiskunnallisuutta runoudessa nimienkäytön avulla. Hänen mukaansa 

nimien käytöllä tuodaan analyysin kohteena olevissa runoissa esiin yhteiskunnallisen ja 

henkilökohtaisen elämänalueen näennäistä vastakkainasettelua (Kantola 2001: 106.) Tämä 

näkökulma tuo kiinnostavasti mieleen Slavoj Žižekin kirjoituksen subjektiivisesta väkivallasta, ja 

kuinka sen ilmenemismuodot vievät usein huomion rakenteellisella tasolla tapahtuvasta väkivallasta. 

Subjektiiviset väkivallanteot ovat yksittäisten ihmisten, tai ryhmien ääriajattelua tai aggressiota 

edustavia purkauksia. Niiden luonne ja taustavaikuttimet peittyvät helposti yleisön emotionaalisten 

reaktioiden alle. Ne ovat konkreettisia ja kauhistuttavia tekoja, joihin ihmisten on helppo reagoida. 

Objektiivinen väkivalta puolestaan on persoonatonta, näkymätöntä ja sosiaalisiin rakenteisiin 

sulautunutta. Marxismin perillisenä myös Žižek käyttää esimerkkinä kapitalismia ja pääomaa, joka 

kautta sosiaaliset ja materiaaliset olosuhteet muokkautuvat vain sille luonteenomaisen kasvun 

pakosta, synnyttäen näen koko joukon sosiaalisia ongelmia. (Žižek 2009: 17–23.) Tietenkään 

kapitalismi ei ole vain olosuhde, vaan länsimaisen yhteiskunnan taustaideologia, jota toteuttavat 

ihmiset. Ideologian luonne kuitenkin havainnollistuu hyvin tämän esimerkin avulla. 

 

Patsy on ainoa, tai lähes ainoa uhri Jeesuksen ohella, joka mainitaan nimeltä Texas, saksissa. 

Rinnastus on huomionarvoinen, sillä siinä missä Jeesus lunastaa ihmisten synnit kuolemalla 

viattomana ristillä, on myös Patsy viaton uhri, joka saa väkivallan uhrin korotetun symbolisen 

aseman, tällä kertaa rakenteiden nimettömien ihmisuhrien puolesta. Onko Patsyn tarkoitus toimia 

ideologisena olkinukkena ja viedä huomio näkymättömästä väkivallasta, jonka sivutuotteista olemme 

lukeneet sivukaupalla tätä ennen? Myös Jeesus esiintyy vasta teoksen loppupuolella. Ikään kuin tässä 

havainnollistuisi jokin parodinen draaman kaari, jossa lopulta hyönteisiin rinnastuvat olosuhteiden 

uhrit jäävät pimentoon Jeesuksen ja Patsyn lunastaessa vapautuksen ja jäädessä lukijoiden mieliin.   

 

Teoksen loppupuolella korostuu myös väkivallan kierteen jatkumisen uhka: 

 

mitä luulet,  

mitä teet kun jäätiköt sulavat ja Eurooppa on täynnä siirtolaisia? (T, s: 192.) 
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Ellis Island, pakolaisleirit ja valkoinen liitu häilyvät tulevaisuuden dystooppisena uhkakuvana. 

Uhkana on ilmastonmuutos, joka tuottaa kriisipesäkkeitä maailman rannikoille. Katkelmassa 

siirtolaiset näyttäytyvät kolmannen maailman kansalaisina, jotka tunkeutuvat Eurooppaan. Ovatko 

läntisen maailman keinot käsitellä ahdingossa olevien diasporaa muuttuneet lainkaan kuluneen 

vuosisadan aikana, vai onko uhkana jälleen terrorin todistamisen häpeä ja sukupolvelta toiselle 

jatkuva kollektiivinen syyllisyys? Muuttaako historian pelkistyminen kuviksi ja kontekstisokeaksi 

postmoderniksi leikittelyksi asennoitumistamme tuleviin kriiseihin? Katkelmassa esitetään suora 

kysymys lukijalle. Samalla sivulla on käsitelty luonnonlain omaista yhteiskunnallista eriarvoisuutta. 

Siirtolaiset tuovat hierarkiaan ikiaikaisen mutta samalla sitä järkyttävän lisän. Tämä tulkinta nostaa 

esiin maailman tekstien varjokaanonin vallalla olevien suurten kertomusten rinnalle. Kulttuurista 

perintöä välittävät kertomukset ovat voittajien sepite, kun taas enemmistön taakka on katsojan osa. 

Tavallinen ihminen elää muutoksen keskellä, todistajana, ja kysyy itseltään kysymyksiä, joita ei 

esitellä yleisesti hyväksytyssä historian tulkinnassa.  
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7 LOPPU ON VASTA LOPUN ALKUA 

 

 

Eri näkökulmaa edustavien teorioiden valossa kulttuurin tuotteissa voi löytää todisteita kahdenlaisen 

postmodernin olemassaolosta. Kohdetekstistänikin on luettavissa kriittinen ja parodioiva ote, jonka 

kohteena ovat eräät vakiintuneet kuvaamisen tavat ja diskurssit. Toisaalta teksteissä vaikuttaa myös 

passiivinen ja reagoiva, kilpailuideologian läpäisemä ja sitä oirehtiva postmoderni. Poliittinen 

tiedostamaton pilkahtelee esiin juuri jälkimmäisten kaltaisten, kilpailuideologiaa ilmentävien 

tekstikatkelmien kautta. Ne saavat uuden tulkintakontekstin esiintyessään kriittistä uudelleenlukua 

mahdollistavien rakenteiden, kuten parodian ja ironian kanssa. Uudenlaisen luokkatietoisuuden 

hahmottuminen, eli kognitiivisen kartoituksen toimivuus tämän teoksen lukutapana vaatii lukijalta 

paljon. Kartoituksen lopputulemana voidaan pitää talouden hegemonisen aseman ilmenemistä 

teksteissä, joiden voidaan myös ajatella edustavan eräänlaista kollektiivista tiedostamatonta. Teosta 

on koottu erilaisista lähteistä, julkisista blogeista, julkaistuista runoista ja yksityisistä 

puheenvuoroista. Tekstien takana on yhteisö, joka puhuu. Lukijalta viestin hahmottaminen vaatii 

ainakin ironian tajua, kriittistä medialukutaitoa ja tietoisuutta runouden konventioista. Toisaalta 

kokeellinen kollaasimuoto on itsessään helposti lähestyttävä ja lukuisia puhetapoja sisältävä, jolloin 

tarttumapintaa on enemmän erilaisille lukijoille. Lukijan tulee olla kotonaan tekstien äärellä ja seurata 

aikaansa, jotta erilaiset puheenvuorot asettuvat tulkinnallisesti hedelmälliseen asentoon. Säkeet 

suuntautuvat ulospäin, kurottautuvat kohti maailmaa, jolloin tulkinta ja merkityksenanto riippuvat 

viime kädessä lukijan suodatuksesta. Intertekstuaaliset viittaukset ja suorat lainaukset muista 

teksteistä ovat tunnistettavissa, mutta vaativat sekä lukeneisuutta että viitseliäisyyttä. Teos vaatii 

lukijalta paljon, mutta myös antaa. Jokaisella lukukerralla löydän jotain uutta.   

 

Postmoderni pinnallisuus, ”leikkailu hupimielessä”, yhdistyy avantgarden historiasta ammentavaan 

kokeellisuuteen. Toivoin ottaneeni riittävästi huomioon katkelmallisuuden merkityksen. 

Narratiivinen jatkuvuus on vahva hegemonia, josta en tutkielman kirjoittajanakaan koe päässeeni 

täysin vapaaksi. Toisaalta korosteinen epäjatkuvuus yhdistettynä Salmenniemen itsensä 

mainitsemaan metodin puolittaiseen käyttöön kaipaa lisäkseen jonkin kokoavan tekijän, kuten 

hyvissä kokeellisissa teoksissa usein on. Tässä se on yhteiskuntakriittinen ja pahoinvointia kuvaava 

aines, joka sekoittuu ja sulautuu muihin teksteihin ja suuntautuu kohti uutta merkitystä. Merkitys siis 

syntyy lukijassa. Typografian erittely jäi tutkielmani ulkopuolelle, sen avulla olisi voinut tutkia 

tarkemmin diskursseja ja niiden välisiä hierarkioita. Myös visuaalisuus ja kuvat jäivät vähäisemmälle 

huomiolle, niiden tarkastelu olisi ehdottomasti ollut tarpeen ja kiinnostavaa. Tutkimukseni lopetus ei 
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tunnu tyhjentävältä, eikä teos tyhjenny tähän lukutapaan. Jatkokysymyksiä syntyy jokaisesta 

lauseesta. Olisin esimerkiksi voinut perehtyä tuotemerkkien kautta esineellistämiseen, 

luontokuvauksiin, tai kristinuskon ja mediakulttuurin yhdistelmiin esimerkiksi tunnustuksellisuuden 

kautta. Toisaalta teosta voisi lähestyä runouden tutkimukselle läheisemmästä näkökulmasta 

runoanalyysin keinoin ja tutkia metaforia, symboleita ja metonymioita. Kuvallisuus ja moniäänisyys 

olisivat myös jäsentyneet oivallisiksi tutkimuskohteiksi. Koen kuitenkin sisältöpainotteisen 

lähestymiskulmani perustelluksi postmodernin teorian kontekstissa.   

 

Teoksen yllä leijuva väkivallan uhka konkretisoituu pikkuhiljaa. Traditionaalinen lyyrinen aines 

antaa sijaa kokeilulle ja brutaaleille kuville. Temaattisella tasolla kohtaavat uusliberalismi ja 

väkivalta, uhreinaan esimerkiksi ajatus minuudesta. Teoksen loppupuolella säkeiden harventuessa 

saa lyyrisempi ja rauhallisempi säe jälleen sijaa. Teos on kuin valtava pyörre, joka alkoi hiljaa, 

pienestä sanasta minä, ja päättyy hiljaa kuvaukseen väsyvistä sotilaista. Sota on käyty, mutta mikä 

sen sysäsi liikkeelle? Voitto on varma, voittaja jäi epäselväksi. Sota vaati joka tapauksessa suuren 

uhrauksen ja suunnattomasti inhimillistä kärsimystä, kuten sodat aina. Temaattinen juoni, jonka voi 

tulkita rakentuvan osien aloittavista sanoista kuuluu minä – häpeä – tämä – nyt. ”Häpeän käsite 

syntyy kohteesta ihmismielessä ajattelun seurauksena” (T, s: 52) kertoo Texas, sakset ja esittää 

häpeän reaktiivisena tunteena. Se saa alkunsa jostain, todennäköisesti syvällä kulttuurissa 

vaikuttavista rakenteista. Löyhän juonirakennelman voi tulkita olevan eräänlainen kulttuurinen 

antikertomus: kokevan minuuden ja ympäröivän kulttuurin pirstaloituminen kolonisaation 

seurauksena. On vain tämä hetki, ja näiden nyt –hetkien postmoderni jatkumo, jossa keskeistä on 

selviytyminen. 

 

Läpi teoksen kulkeva pahoinvointikuvasto painottaa yksilökokemusta kuitenkin hajottaen sitä. 

Kollaasi tekee saman kielelle hajottaen kokonaisuuksia ja luoden uusia näin kartoittaen sen 

mahdollisuuksia kuvata ja kyseenalaistaa. Hakukonemenetelmän voidaan ajatella tavoittelevan 

eheyttä ja rakentavan uusia kokonaisuuksia irrallisten sanojen tai lauseiden pohjalta. Pyrkiikö se 

ehjään tarinallisuuteen vai hajottaako se sitä? Todennäköisesti molempia. Sirpaleiden dialogi 

mahdollistaa ja purkaa. Yhtenäisen äänen katoaminen merkitsee yleistä hajoamista erityisesti juuri 

runoudessa, jossa äänen ja puhujan käsitteillä on totuttu jäsentämään kokonaista estetiikkaa (Pääjärvi 

2011b: 15). Tämänkaltainen yhden puhujan hallinnan purkaminen merkitsee siis laajempaa murrosta 

runouden hahmottamisessa. Se kiteytyy kokeellisuuteen ja avantgarden perinteeseen. Se ei 

kuitenkaan pelkästään hajota, vaan tuo myös jotain tilalle (ks. esim. Pääjärvi 2011b). Texas, sakset 
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ilmentää tutkimukseni keskiössä olevaa kritiikkiä kielen kautta, purkaen ja uudelleen kooten. 

Kielellisten valta-asemien purkaminen on keskeinen keino kriittisen hahmotustavan rakentamiselle.  

 

Texas, sakset on teos ihmisen nykyisyydestä menneisyyden tekstien ja hegemonisten kertomusten 

varjossa. Teoksessa näkyy internet –ajan kulttuuriperintö ja nyky-yhteisön todellisuus, jota 

rakennetaan kielellisesti, tietoisesti ja tiedostamatta. Me rakentajat olemme sen takana: me, joita 

hallitsee kuviteltu suhteemme todellisuuteen.  
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