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1 JOHDANTO
1.1 Suuntana tuntematon

I must still be allowed to feel some degree of gratification at having been instrumental,
however remotely, in opening to the eye of science one of the most intensely exciting
secrets which has ever engrossed its attention (PN, 148).
Näin kuvailee nantucketilainen merimies Arthur Gordon Pym tuntemuksiaan vuonna 1828 noin
82°50´ eteläisen leveyspiirin tuntumilla. Kuvaus on peräisin Gordon Pymin historiallisella matkallaan
pitämästä päiväkirjasta, jossa hän kuvaa ensimmäistä onnistunutta löytöretkeä julkaisuajankohtanaan
vielä valtaosin tuntemattomalle etelänavalle. Tuolla matkalla englantilaisen kapteeni Guyn ohjaama
Jane Guy miehistöineen onnistui ensimmäistä kertaa löytämään tiensä etelänapa-aluetta ympäröivän
tiheän jäärenkaan läpi avoimelle napamerelle.
Tutkimusmatka sai kuitenkin verisen käänteen, kun Jane Guy ankkuroitui napamerellä sijaitsevalle
trooppiselle Tsalalin saarelle ja valtaosa miehistöstä menehtyi yhteenotossa napamerta asuttavien
alkuasukkaiden kanssa. Gordon Pym onnistui kuitenkin pakenemaan saarelta pienellä kanootilla ja
purjehtimaan miltei etelänavalle saakka ja todistamaan ensimmäisenä länsimaisena ihmisenä noita
tuntemattomia ja ihmeellisiä seutuja. Palattuaan matkaltaan yhdeksän vuotta myöhemmin takaisin
Yhdysvaltoihin Pym kirjoitti kokemuksistaan päiväkirjamuotoisen matkakertomuksen ja julkaisi sen
kirjallisen avustajansa Edgar Allan Poen kautta.
Julkaisuajankohtanaan vuonna 1838 Gordon Pymin antama kuvaus vielä täysin tuntemattomista
eteläisistä napa-alueista oli ensimmäinen laatuaan, ja kymmenen vuotta aiemmin tapahtunut Jane
Guyn

matka

merkitsi

historiallista

läpimurtoa

eteläisten

napa-alueiden

tutkimus-

ja

valloitushistoriassa. Sitä tapahtuma eittämättä olisi tänäänkin, ellei kertomus kirjoittajaansa myöten
olisi pian julkaisunsa jälkeen paljastunut täysin sepitetyksi. Mitään tutkimusmatkaa ei todellisuudessa
ollut koskaan tapahtunut. Niin ikään matkan selonteon kirjoittanut Arthur Gordon Pym osoittautui
kuvitteelliseksi hahmoksi Edgar Allan Poen paljastuessa kertomuksen tosiasialliseksi kirjoittajaksi.
Pro gradu -tutkielmassani luon katsauksen tähän Poen kummalliseen romaaniin The Narrative of
Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837/1838), joka jäi myös kirjailijansa ainoaksi
romaanimittaiseksi

teokseksi1.

Tarinan

kaksi

1

ensimmäistä osaa

ilmestyivät

alun

perin

Tutkimukseni varsinainen primaarilähde on Poen alkuperäinen, vuonna 1838 julkaistu teoksen englanninkielinen laitos
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, tästä eteenpäin lyhyemmin Pym’s Narrative (=PN). Kopio vuoden
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jatkokertomuksena Southern Literary Messenger -nimisessä sanomalehdessä vuonna 1837, ja
romaanimuodossa tarina ilmestyi seuraavana vuonna 1838. Teos on suomennettu kolmesti, joista
tuorein, Jaana Kapari-Jatan suomennos Arthur Gordon Pymin selonteko on vuodelta 2008.
Poen romaanissa kyse on selkeimmin kirjallisesta huijauksesta ja lukijan huiputuksesta. Jo pian
romaanin julkaisun jälkeen monet ilmaisivat epäilyksensä Pymin kertomien väitteiden
tosiasiallisuudesta ja osasivat myös yhdistää tarinan sen keksityn kertojahahmon sijasta Edgar Allan
Poehen. Täten teoksen tarina oli mahdollista osoittaa fiktioksi jo ennen, kuin sen tosiasiallinen
kirjoittaja suostui myöntämään tarinan tapahtumat täysin keksityiksi. Myös nykylukijan
näkökulmasta teoksen fiktiivisyys on kiistatonta, sillä sen antama kuvaus lähellä etelänapaa
sijaitsevista alkuasukkaiden asuttamista trooppisista saarista tai laajemmin jäistä vapaasta ja
purjehduskelpoisesta napamerestä on selvästi ristiriidassa modernin maantieteellisen käsityksen
kanssa.
Poe kuitenkin kirjoitti tarinansa autenttisen matkakertomuksen diskurssia mukaillen ja teki monia
viitteitä todella tapahtuneisiin tutkimusmatkoihin luodakseen tarinaansa todentuntuisuutta. Vaikka
tarkkanäköiset lukijat mahdollisesti kurtistelivatkin kulmiaan, monet nielivät tarinan totena uskoen
sekä Pymin itsensä että hänen matkakertomuksensa tosiasiallisuuteen. Täten ainakin hetkellisesti
Pymin kertomusta myös luettiin osana faktuaalisten tutkimusmatkakertomusten diskurssia.
Pro gradu -tutkimukseni keskeiset kysymykset rakentuvatkin näiden kahden vastakkaisen kerronnan
muodon, faktan ja fiktion väliseen tarkasteluun. Keskeisenä kiinnostuksen kohteenani on Pymin
tarinamaailma ja sen tekstuaalinen kahtiajakautuneisuus. Millä tavoin teos kutsuu lukijaa lukemaan
itseään faktuaalisena kertomuksena ja miten vaikutelmaa autenttisuudesta rakennetaan tekstiin?
Mitkä keinot toisaalta taas purkavat ja tekevät mahdottomaksi tarinan lukemisen faktuaalisena
matkaraporttina? Mikäli samaa tarinaa on mahdollista lukea ja pitää sekä fiktiivisenä että
faktuaalisena esityksenä, millaisilla kerronnallisilla ja laajemmin tekstuaalisilla keinoilla tällainen
vaikutelma luodaan lukijalle? Yksi tutkimukseni keskeisimmistä tehtävistä onkin paikantaa ja eritellä
niitä keinoja, joiden kautta teokseen rakentuu faktuaalisen ja fiktiivisen kerronnan koodi.
Tekstitason ilmiöiden ohella myös teoksen julkaisuhistoriallisella kontekstilla on tutkimuksessani
keskeinen tulkintaa ohjaava tehtävä. Poen julkaistessa Pymin selonteon vuonna 1838 eteläisen

1838 ensimmäisestä laitoksesta on vapaasti saatavilla archive.org-verkkotietokannasta (ks. tarkemmin lähdeluettelosta
primaarilähde). Suomenkielisen leipätekstini sujuvan luettavuuden säilyttämiseksi olen usein käyttänyt lainauksia teoksen
tuoreimmasta, vuoden 2006 suomennoksesta Arthur Gordon Pymin Selonteko, joka jatkossa lyhyemmin Pymin selonteko
(=PS). Näissä tapauksissa kunkin suomenkielisen lainauksen englanninkielinen vastine löytyy alaviitteistä. Pidemmissä
lainauksissa olen asemoinut sekä englanninkielisen että sitä vastaavan suomenkielisen lainauksen peräkkäin.
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napapiirin sisäpuolelle levittäytyvät vyöhykkeet olivat vielä täysin tutkimatta ja kartoittamatta. Näin
ollen Poen aikalaislukijoiden olikin huomattavasti vaikeampi arvioida kertomuksen tapahtumien
paikkansapitävyyttä.
maantieteellisestä

Kuitenkin
luonteesta

kävi

erityisesti

Yhdysvalloissa

kuumana

ja

kongressi

keskustelu
oli

kaavaillut

napa-alueiden
kansallisen

tutkimusretkikunnan järjestämistä napa-alueiden valloittamiseksi. Miten siis romaanin tosiasiallisiksi
tarkoitetut tapahtumat suhteutuvat omaan aikalaishistorialliseen kontekstiinsa, ja pyrkiikö kirjailija
mahdollisesti jollain tavoin hyödyntämään historiallista kontekstia teoksen autenttisen tunnelman
luomisessa? Jo Poen aikana vallitsevana käsityksenä oli, että pohjoisten tavoin myös eteläiset napaalueet ovat kylmät; miten Poe puolestaan pyrki kiertämään tai kumoamaan tämän esitetyn väitteen
tarinassaan?
Koska tutkimukseni rakentuu voimakkaimmin kertovamuotoisten fakta- ja fiktiodiskurssien väliseksi
vuoropuheluksi, toteutan tutkimastani teoksesta kaksi vastakkaista luentaa, joista myös muodostuvat
tutkimukseni kaksi tärkeintä analyysilukua. Näistä ensimmäisessä huomion kohteena on Poen
teoksen faktuaalinen muotorakenne. Millä tavoin lukija johdatetaan lähestymään teosta faktuaalisena
esityksenä, ja miten tätä illuusiota pidetään yllä? Varsinkin tarinan loppupuolella Pymin kuvaamien
ihmeellisten napaseutujen ilmiöt vaikuttavat monin tavoin oudoilta ja epätodelliselta, jolloin tarinan
kuvaus koettelee realistisen kerrontailmaisun rajoja. Keskeinen haasteeni onkin arvioida, onko Pymin
koko kertomusta mahdollista lukea pelkästään faktuaalisena esityksenä.
Jälkimmäisessä analyysiluvussa lähtökohtani on päinvastainen ja luen teosta sen faktuaalista
muotorakennetta

problematisoiden.

Tällöin

tutkimukseni

huomio

keskittyy

kaikenlaisiin

kummallisen ja mahdottoman kerrontailmaisun muotoihin, jotka kukin tavallaan kielivät teoksen
tosiasiallisesta fiktiivisyydestä. Tässä tarkasteluni kohteena ovat sekä tarinaa rakentava Pymin
kerronnallinen puhe että myös sen konstruoiman tarinamaailman oudot ja yliluonnolliset piirteet.
Kysyn myös, onko teoksesta mahdollisesti löydettävissä jotain selkeää elementtiä tai kerronnan
piirrettä, joka osoittaisi sen kiistatta fiktiiviseksi.
Laajempana pohdintana läpi tutkimukseni kulkee kysymys siitä, millaiset sekä tekstuaaliset että
historialliset ilmiöt tuottavat lukijalle käsityksen kertovan esityksen fiktiivisyydestä tai
faktuaalisuudesta. Esiolettamukseni mukaan kertovia esityksiä ei ole tyypillistä lukea faktan ja fiktion
välimuotoina, vaan jako näyttäytyy ehdottoman kaltaisena ”joko tai” -tyyppisenä valintana. Tällöin
siis jo lukijan lukuprosessin alussa tekemä valinta siitä, lähestyykö hän luettavaa teosta faktuaalisena
vai fiktiivisenä esityksenä, muodostuu myös koko teoksen muuta luentaa määrittäväksi ja ohjaavaksi
kerronnalliseksi kehykseksi.
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Tasapainoillessaan faktuaalisen ja fiktiivisen kerrontailmaisun välillä Pymin selonteko näyttäytyy
tämän problematisoinnin valossa mielenkiintoisena poikkeustapauksena. Millaisia kerronnallisia
tuntomerkkejä lukija seuraa määrittäessään Poen teosta fiktion ja faktan kategorioihin? Kumpi näistä
lukutavoista mahdollisesti soveltuu Pymin selonteon luentaan paremmin, ja miten tämä valinta ohjaa
sitä, mitkä elementit nousevat tarinasta kerronnallisesti kohosteiseen asemaan?
Tänä päivänä Pymin Selonteosta voidaan oikeutetusti puhua klassikkotekstinä, sillä teoksella on
keskeinen merkitys sekä kirjailijansa tuotannon joukossa että Yhdysvaltain kirjallisuuden historiassa.
Pymin selontekoa samoin kuin Poeta yleisesti on tutkittu ennen kaikkea angloamerikkalaisen
kirjallisuudentutkimuksen piirissä. Huolimatta kirjailijansa tietoisesta pyrkimyksestä naamioida
teoksensa autenttiseksi meriseikkailuksi, teoksen tutkimusta ovat dominoineet kysymyksenasettelut,
joissa sitä on poikkeuksetta lähestytty fiktiivisenä esityksenä. Sen sijaan tutkimukseni kaltaista
historiallisen kontekstin huomioon ottavaa ja teoksen aikalaishistoriallista näkökulmaa paikantavaa
kerronnallista tutkimusotetta ei toistaiseksi ole sovellettu Pymin selonteon tutkintaan.
Näin ollen pyrinkin puhaltamaan uusia tuulia nyt jo yli 150 vuotta vanhan romaanin runsaaseen
tutkimushistoriaan: toisaalta soveltamalla Pymin selonteon tulkintaan sen kipeästi kaipaamaa
historiallista otetta, toisaalta tuomalla sen viime vuosina paljon huomiota herättäneen niin kutsutun
luonnottoman kerronnan tutkimusnäkökulman alle.

Tutkimustyöni aikana en ole kertaakaan

törmännyt primaariteoksestani kirjoitettuun suomenkieliseen akateemiseen lopputyöhön tai
tutkimusaineistoon. Täten tutkimuksellani on tiettävästi myös kunnia olla ensimmäinen Pymin
selonteosta kirjoitettu suomenkielinen pro gradu -tutkielma.

1.2 Katsaus kirjailijaan ja kohdeteokseen
Edgar Allan Poe (1809 – 1849) oli amerikkalainen kirjailija, runoilija ja sanomalehtikriitikko (Kapari
2006, 9–11). Omana aikanaan halveksittua ja ilman tunnustusta jäänyttä Poeta pidetään tänä päivänä
yhtenä merkittävimmistä amerikkalaisista kirjailijoista (Ackroyd 2008, 159). Poeta pidetään nykyään
myös amerikkalaisen novellin uudistajana ja hänet muistetaan ennen kaikkea makaaberin ja groteskin
teemoja hyödyntävistä kauhukertomuksistaan. (Kapari 2006, 12). Poeta pidetään usein myös
ensimmäisten tieteiskirjallisuudeksi katsottavien teosten kirjoittajana (Meyers 2000, 280–282). Poen
logiikkaan ja matemaattiseen päättelyyn perustuvat rikostarinat toimivat puolestaan esikuvina
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modernin salapoliisiromaanin arkkityypille (Meyers 2000, 295). Genrekirjallisuuden näkökulmasta
Poe kirjoitti myös fantasiaa, satiireja sekä seikkailukertomuksia (Kapari 2006, 10–12).
Kapari-Jatta luonnehtii osuvasti, että Poen elämän taustalta löytyy selkeimmin kaksi vastavoimaa:
taiteellinen vimma; tarve luoda ja kirjoittaa, ja toisaalta myös raha; välttämätön toimeentulo. Läpi
lyhyehkön elämänsä Poe oli tavattoman tuottelias ja monipuolinen kirjailija kirjoittaen novelleja,
runoutta, esseitä sekä valtavan määrän kirjallisuusarvosteluja ja -kritiikkejä. (Kapari 2006, 9). Pymin
selontekoa lukuun ottamatta Poen kaikki muut pidemmät kirjoitukset jäivät keskeneräisiksi, kuten
hänen toinen romaaninsa ”Journals of Julius Rodman” (1840) tai hänen vuonna 1835 aloittamansa
näytelmäkäsikirjoitus Politian. (Meyers 2000, 100).
Syynä tuotteliaisuuteen oli toisaalta myös jatkuva rahan tarve ja pyrkimys välttyä nälkäkuolemalta.
Vielä Poen aikana Yhdysvaltojen kirjallinen ilmapiiri kärsi kirjallisesta inflaatiosta, jossa
eurooppalaisia esikuvia arvostettiin kotimaisia enemmän (Ackroyd 2008, 56). Tämän vuoksi 1800luvun Yhdysvalloissa elantonsa ansaitseminen pelkästään kirjottamalla oli käytännössä mahdotonta
ja monet kirjailijat hankkivat toimeentulonsa muilla keinoin kuin kirjoittamisella (Walker 1986, 11).
Myös kirjailijoiden tekijänoikeussuoja oli käytännössä olematon. Kirjapainot plagioivat kilvan
toisiaan, eikä kirjoitustyöstä maksettu kunnollisia korvauksia (Kapari 2006, 9).
Myöskään Poen lähtökohdat kirjailijan uralle eivät olleet parhaat mahdolliset. Poen isä hylkäsi
perheensä ensimmäisen lapsen synnyttyä ja Poen äiti kuoli pian Poen nuoremman sisaruksen
syntymän jälkeen, minkä vuoksi lapset adoptoitiin eri perheisiin. Monissa biografioissa
perheettömyyden aiheuttama juurettomuus on usein nähty keskeisenä syynä Poen ahdistuneelle ja
surumieliselle luonteelle. (Meyers 2000, 4–9.)
Poe adoptoitiin rikkaan kauppiaan John Allanin perheeseen, minkä seurauksena Poe pääsi kouluun ja
sai laajan sivistyksen. Kouluvuosinaan Poe löysi myös kirjallisuuden ja luki jatkuvasti. Erityisesti
runous teki nuoreen Poehen lähtemättömän vaikutuksen ja hän koki sen edustavan korkeinta
itseilmaisun muotoa. Poen toistuva nuoruudenhaave olikin runoilijaksi ryhtyminen. Tämä ei
kuitenkaan sopinut Poen kasvatti-isälle, joka toivoi Poen mieluummin valitsevan kauppiaan tai
upseerin ammatin (Ackroyd 2008, 23–39). Poe aloitti kielitieteen ja kirjallisuuden opintonsa
Virginian yliopistossa, mutta jonkin ajan kuluttua Allanin kieltäydyttyä rahoittamasta opinnoista
kertyneitä maksuja Poe joutui keskeyttämään opintonsa. (Meyers 2000, 22–23, 28) Kasvatti-isän ja
pojan välit viilenivät edelleen ja lopulta Allan katkaisi kokonaan välinsä Poehen (Ackroyd 2008, 43).
Poen ensimmäinen runokokoelma Tamerlane and Other Poems (1827) ilmestyi Poen ollessa vasta
20-vuotias. Toinen runokokoelma Al Aaraaf, Tamerlane, and Minor poems ilmestyi kaksi vuotta
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myöhemmin ja kolmas Poems vuonna 1831. Uutteruudestaan huolimatta nuori tuntematon runoilija
herätti teoksillaan vain vähän mielenkiintoa, sillä niitä pidettiin vaikeaselkoisina. Teosten
painattaminen oli maksanut Poelle kaikki hänen säästönsä ja toisaalta teosten menekki oli olematonta.
(Meyers 2000, 33, 41, 51.)
Poemsin julkaisun jälkeen Poe hylkäsikin runouden ja pyrki löytämään muita keinoja elättää itsensä.
Käänteen tekeväksi tapahtumaksi muodostui baltimorelaisen sanomalehti Saturday Courierin vuonna
1832 järjestämä kirjoituskilpailu parhaasta aiemmin julkaisemattomasta novellista. Poe osallistui
kilpailuun viidellä tarinallaan, joista mikään ei lopulta voittanut kilpailua. Kilpailuraati oli kuitenkin
niin vaikuttunut nuoren runoilijan tuotoksista, että tarjoutui maksamaan oikeudesta julkaista ne
sanomalehtensä sivuilla. (Ackroyd 2008, 50–52.) Lisää onnistumisia tarjosi pari vuotta myöhemmin
Baltimore Saturday Visiterin järjestämä kirjoituskilpailu niin ikään parhaasta aiemmin
julkaisemattomasta tarinasta. Tällä kertaa Poe myös voitti kilpailun 50 dollarin pääpalkinnon
tarinallaan ”Pullosta löytynyt käsikirjoitus” (Meyers 2000, 65).
Menestyminen fiktiokirjoittajana saikin Poen nopeasti muuttamaan taktiikkaansa ja ryhtymään
runoilijasta lyhyiden ja viihteellisten tarinoiden kirjoittajaksi. Päätös avasi Poelle myös ovet
lehtimaailmaan, sillä useat sanomalehdet olivat halukkaita julkaisemaan Poen kirjoituksia. Novellien
kirjoittaminen osoittautui myös taloudellisesti paremmaksi elinkeinoksi, sillä toisin kuin
kirjakustantamot, sanomalehdet maksoivat välittömästi korvauksen saamastaan materiaalista.
Valtaosa Poen elinaikanaan kirjoittamista kertomuksista ilmestyikin alun perin eri sanomalehdissä.
Poe tarjoutui toimimaan myös kirjallisuuskriitikkona ja lopulta hän työskenteli useiden lehtien
palveluksessa kirjoittaen kirjallisuusarvosteluja ja -katsauksia sekä artikkeleita ja esseitä. (Ackroyd
2008, 51–54).
Kunnostautuminen fiktiokirjoittajana johti edelleen myös Poen ainoan romaanin syntyyn. Vuosina
1835–1837 Poe työskenteli toimittajana richmondilaisessa Southern Literary Messengerissä.
Toimittajan työstä maksettava säännöllinen korvaus mahdollisti Poelle taloudellisen turvan, mutta
todellinen menestyminen piili edelleen kustannusmaailman puolella. Näin siksi, että vielä Poen
aikana ainoastaan kirjakustantamoiden kautta teoksensa julkaisseita kirjoittajia pidettiin todellisina
kirjailijoina. Poen asema lehtitoimittajana oli sen sijaan lähempänä harrastelijakirjoittajaa kuin
vakavasti otettavaa taiteilijaa (Wijkmark 2009, 160).
Ennen Pymin selontekoa Poen alkuperäisenä tavoitteena oli julkaista valikoima alun perin eri
sanomalehdissä julkaisemiaan tarinoita kokoelmana nimeltään Tales of the Folio Club. Poe lähestyi
käsikirjoituksellaan muun muassa kustantamo Harper and Brothersia, joka kuitenkin torjui Poen
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käsikirjoituksen uskoen jo aiemmin julkaistujen tarinoiden herättävän lukijoissa vain vähän
kiinnostusta. (Wijkmark 2009, 160.) Poen kustannustoimittaja James Kirke Pauldingilta saama
palaute onkin usein nähty ensimmäisenä kimmokkeena Pymin selonteon kirjoitustyön aloittamiselle.
Pauldingin

mukaan

nykylukijat

olivat

lyhyiden

kertomusten

sijaan

kiinnostuneempia

jatkuvajuonisesta, koko kirjan kattavasta kertomuksesta – toisin sanoen siis romaanista:
I think it would be worth your while, if other engagements permit, to undertake a Tale
in a couple of volumes, for that is the magical number. […] I am of opinion that a work
of yours would at least bring you a handsome remuneration. (Paulding 1836.)

Pauldingin sanojen myötä Poe hylkäsikin Folio Clubin ideansa ja ryhtyi ideoimaan kustantamon
toiveiden mukaista kertomusta. Lopulta Poe päätyi kuitenkin hylkäämään Harper and Brothersin
tarjouksen ja valitsemaan kertomuksensa julkaisufoorumiksi toimittamansa sanomalehti Southern
Literary Messengerin ja sopi tarinan julkaisemisesta lehden päätoimittaja Thomas W. Whiten kanssa
kolmen dollarin sivukorvausta vastaan. Syynä vaihdokseen on ilmeisesti ollut, että tiivis
paneutuminen romaanin kirjoitustyöhön olisi todennäköisesti vaikeuttanut Poen keskittymistä
varsinaiseen päivätyöhönsä Messengerin toimittajana.
Poe aloitti tarinansa kirjoittamisen, mutta kirjoitustyö keskeytyi äkillisesti, kun White erotti Poen
Messengerin toimituksesta2 tammikuussa 1837 (Meyers 2000, 90–91). Potkuista huolimatta White
päätti kuitenkin julkaista Poen jo kirjoittamat jatkokertomuksen kaksi ensimmäistä osaa lehdessään,
vaikka tarina ilmeisimmin oli tarkoitettu pidemmäksi ja jäikin nyt keskeneräiseksi. Ratkaisullaan hän
todennäköisesti halusi minimoida tappionsa Poen suhteen, sillä Poelle oli jo maksettu korvaus
valmistuneista kahdesta osasta. Lisäksi vaikka White ei pitänytkään Poesta, hän tunnusti hänen
kirjoittajanlahjansa, sillä Poen toimitusaikana Messengerin levikkimäärä oli kasvanut huimasti.
(Ridgely 1981, 31; Meyers 2000, 91.) Potkujen jälkeen Poe neuvotteli pikaisesti Harper and Brothers
-kustantamon kanssa, olisiko jo aloitettu tarina sittenkin mahdollista julkaista romaanimuodossa.
Sopimus myös saatiin aikaiseksi, vaikka Yhdysvaltoja koetellut lama pakottikin lykkäämään teoksen
julkaisua vuoteen 1838. (Silverman 1991, 133.)
Kun Harper and Brothers lopulta julkaisi Pymin selonteon heinäkuussa 1838, teos oli sekä
taloudellisesti että arvostelujen osalta epäonnistuminen. Erityisen ongelmalliseksi koettiin teoksen
pyrkimys esiintyä autenttisena matkapäiväkirjana ja useat arvostelijat kyseenalaistivat avoimesti

2

Työsuhteen päättymisen syy ei ole selvillä, mutta irtisanomiseen on saattanut vaikuttaa Poen sanomalehteen kirjoittamat
julmat kirjallisuuskritiikit, joiden vuoksi White oli joutunut vaikeuksiin (Wijkmark 2009, 161). Syynä on ehkä ollut myös
Poen kykenemättömyys kontrolloida alkoholin käyttöään (Meyers 2000, 90–91).
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kertomuksen väitteiden tosiasiallisuuden. (Meyers 2000, 97–99). Esimerkiksi Burton’s Gentleman’s
Magazinen päätoimittaja William Burton kyseenalaisti teoksen autenttisuuden kutsuen sitä
röyhkeäksi yritelmäksi huijata lukijoitaan. Burtonin mukaan myös Poen omien nimikirjainten
esiintyminen teoksen johdannon yhteydessä oli vähintäänkin arveluttavaa:
A more impudent attempt at humbugging the public has never been exercised [...] Mr.
Poe, if not the author of Pym’s book, is at least responsible for its publication, for it is
stated in the preface that Mr. Poe assured the author that the shrewdness and common
sense of the public would give it a chance of being received as truth. We regret to find
Mr. Poe’s name in connexion with such a mass of ignorance and effrontery. (Burton
1838, 211.)

Burtonin arviosta on kuitenkin ymmärrettävissä se, että lehden syytökset tarinan valheellisuudesta
kohdistuvat kuitenkin ainoastaan tarinan tapahtumiin, mutta eivät kertojaan itseensä. Pikemminkin
Burton syyttää Poeta hyväuskoisuudesta tämän suostuessa julkaisemaan Arthur Gordon Pymin
hänelle kertomia tarinoitaan omalla nimellään. Arvio ei suoranaisesti siis kyseenalaista Gordon
Pymin henkilöhahmon olemassaoloa, joten huijauskuvion kokonaislaajuus jäi Burtonilta
ymmärtämättä. Myös The Metropolitan Magazinen arvio nostaa romaanin keskeiseksi ongelmaksi
sen epäselvyyden fiktiivisen ja faktuaalisen kerrontamuodon välillä:
Though the story was good as fiction […] when palmed upon the public as a true thing,
it cannot appear in any other light than that of a bungling business – an impudent attempt
at imposing on the credulity of the ignorant. (The Metropolitan Magazine 1838.)

Osa lukijoista sen sijaan uskoi tarinan autenttisuuteen. Esimerkiksi New-York Tribunen päätoimittaja
Horace Greeley päätyi pitämään teosta todella tapahtuneen matkan kuvauksena (Steiger 2013, 190).
Illuusio faktuaalisuudesta säilyi pitkään myös Britanniassa, jossa kertomuksen paikoittaisen
epätodellisen

tunnelman

tulkittiin

ainoastaan

olevan

seurausta

kertojansa

liioittelevasta

kerrontatyylistä (Bittner 1962, 133). Esimerkiksi kustantaja George Putnam oli vaikuttunut teoksen
esiintuomista paljastuksista ja piti aiheellisena romaanin julkaisemista Euroopassa, jotta sen
välittämät uudet tiedot napa-alueista saataisiin myös eurooppalaisten tietoon: ”[T]his man has
reached a higher latitude than any European navigator. Let us reprint this for the benefit of Mr. Bull
[= the typical Englishman]”. (Putnam 1869, 471.)
Ei ole tiedossa, montako painosta Pymin selonteosta alun perin otettiin, mutta mikään Poen tai
Harperin säilyneestä kirjeenvaihdosta ei viittaa siihen, että teos olisi ollut kirjailijansa toivoma
taloudellinen menestys. Poe itse kommentoi teostaan sen julkaisun jälkeen ainoastaan kerran,
kesäkuussa 1840 kirjoittamassaan kirjeessä William Burtonille: ”You once wrote in your magazine a
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sharp critique upon a book of mine – a very silly book – Pym” (Poe 1840). Kriitikoiden hylkäämänä
ja lopulta myös tekijänsä vieroksumana "hyvin hölmö kirja" painuikin vuosikymmeniksi
unohduksiin.

1.3 Pymin selonteko osana Poen kirjallista kaanonia
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket on Poen ensimmäinen ja samalla ainoa valmiiksi
kirjoittama romaanimittainen teos. Koska tutkimukseni keskeinen huomio on tarinan kerronnan
rakenteiden tutkimuksessa, on ensimmäiseksi aiheellista referoida teoksen juoni pääpiirteissään.
Tarina alkaa lyhyellä johdannolla, Alkulauseella, jossa Arthur Gordon Pymiksi esittäytyvä kertoja
ilmoittaa kirjan seuraavilla sivuilla antavansa selostuksen kymmenen vuotta sitten aloittamastaan
merimatkasta, jolta vasta hiljattain on onnistunut palaamaan kotimaahansa. Tätä johdantoa seuraa
varsinainen tarina, jonka alussa Pym on 16-vuotias ja unelmoi kotikaupungissaan Nantucketissa
mahdollisuudesta lähteä maailman merille. Ystävänsä Augustus Barnardin kanssa pojat kehittelevät
suunnitelman ja järjestävät Pymin Grampus-nimiseen alukseen salamatkustajaksi. Myös Augustus
lähtee mukaan matkalle, sillä hänen isänsä on aluksen kapteeni. Pian laivan nostettua ankkurinsa
laivalla puhkeaa verinen kapina, josta ainoastaan Pym, Augustus sekä kaksi muuta merimiestä
selviävät hengissä. Kohdalle osuva myrsky romuttaa Grampuksen purjehduskelvottomaksi, ja
nälkäkuoleman partaalla miehet turvautuvat kannibalismiin. Lopulta vain Pym ja Dirk Peters niminen merimies onnistuvat pelastautumaan Grampukselta vastaan purjehtivalle kauppa-alus Jane
Guylle.
Jane Guy suuntaa kohti etelää tarkoituksenaan tutkia toistaiseksi tuntemattomia eteläisiä napa-alueita.
Alus kohtaa ensin runsaasti jäävuoria, mutta onnistuu lopulta luovimaan jäistä vapaalle napamerelle.
Tuntemattomalta eteläiseltä napamereltä miehet löytävät lämpimän Tsalalin saaren, jota asuttavat
ihonväriltään täysin mustat tsalalilaiset, ja jotka osoittautuvat pahansuoviksi tappaen valtavassa
maanvyöryssä koko Jane Guyn miehistön Pymiä ja Petersiä lukuun ottamatta.
Miehet onnistuvat pakenemaan Tsalalilta, ja jatkavat nyt purjehdustaan kanootilla kohti etelänapaa.
Miesten lähestyessä napaa meri kanootin ympärillä muuttuu asteittain maitomaisen vaaleaksi ja
kiehuvan kuumaksi taivaan samalla vaihtuessa sysipimeäksi. Viimeisessä luvussa Pym ja Peters
syöksyvät kanootteineen kohti valtavaa vesiputousta, jolloin heidän eteensä nousee ”liinoihin
verhottu ihmisen hahmo, kooltaan paljon isompi kuin ainoakaan ihmisten joukossa asuva”, jonka
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ihon väri on ”lumen täydellistä valkeaa3” (PS, 253). Tämän jälkeen varsinainen kertomus päättyy.
Lopuksi seuraa vielä lyhyt Huomautus-luku4, jossa anonyymi kertoja ilmoittaa Pymin tarinan
viimeisten lukujen yllättäen kadonneen, minkä vuoksi niitä ei ole voitu julkaista. Kaiken lisäksi Pym
itse on yllättäen kuollut, joten matkan viimeiset vaiheet jäävät todennäköisesti arvoitukseksi. Tämän
jälkeen tarina päättyy.
Kerronnan lajiltaan Pymin selonteko on selkeimmin seikkailukertomus pelkästään jo sen tyypillisen
seikkailullisen kerronnan kuvaston vuoksi. Täten se eroaa monista Poen muista tarinoista, joissa
kauhun ja gotiikan teemoilla on keskeinen merkitys, ja joiden kirjalliset esikuvat löytyvät
eurooppalaisten romantiikan ajan kirjailijoiden tuotannosta. Sen sijaan Pymin selonteon kirjalliset
esikuvat löytyvät niin todellisten valtamerimatkojen pohjalta tuotettujen matkapäiväkirjojen kuin
myös fiktiivisen seikkailukertomusmuodon puolelta. Seikkailumuotonsa osalta teos kytkeytyy myös
selkeästi osaksi omaa kulttuurihistoriallista kontekstiaan.
Poen elinaika oli länsimaiden näkökulmasta viimeisten tuntemattomien periferioiden valloitusten
aikaa ja käsitykset tunnetusta maailmasta laajenivat nopeasti. Eurooppalaiset tutkivat kilvan vasta
löydettyjen Australian ja Uuden-Seelannin rannikoita ja suuntasivat matkoillaan yhä kauemmas
Tyynellemerelle. Myös Poen kotimaa Yhdysvallat oli maantieteellisten mullistusten kourissa, sillä
valtio oli itsenäistynyt siirtomaaisännistään vasta vajaat 50 vuotta ennen Poen syntymää.
Itsenäistyessään vielä pelkästään itärannikolle muodostunut tuore valtio pyrki laajentumaan yhä
kauemmas länteen. Erityisen kuuluisaksi muodostui tutkimusmatkailijapari Lewisin ja Clarkin
vuosina 1804–1805 suorittama ensimmäinen onnistunut matka Kalliovuorten yli ja mantereen
itärannikolta länsirannikolle. (Hayes 2013, xvi; Canada 2013, 63.)
Tutkimusmatkat kiinnostivat myös lukijoita ja monia tutkimusmatkoilla pidettyjä muistiinpanoja
julkaistiin jälkeenpäin romaanimuodossa. Esimerkiksi brittikapteeni James Cookin matkoillaan
pitämät päiväkirjat julkaistiin pian matkojen jälkeen ja niistä tuli välittömästi hyvin suosittuja. Myös
fiktion puolella esimerkiksi Herman Melvillen ja Richard Danan kaltaiset kirjailijat ammensivat
kirjoihinsa omista matkakokemuksistaan ja piirsivät lukijoiden silmien eteen kuvaukset eksoottisista
maista mutta myös valtameripurjehduksen vaarallisuudesta. (Canada 2013, 63.)
Johan Wijkmark huomauttaakin, että Poen kiinnostukseen seikkailukerronnan genrekonventioita ja
tuntematonta etelänapaa kohtaan vaikuttivat ensisijaisesti taloudelliset näkökulmat. Esimerkiksi
3

“But there arose in our pathway a shrouded human figure, very far larger in its proportions than any dweller among men.
And the hue of the skin of the figure was of the perfect whiteness of the snow.” (PN, 198.)
4
Puhun tästä eteenpäin tarinaa kehystävistä luvuista kursivoiden Alkulauseena sekä Huomautuksena jotta ne eivät sekoitu
muuhun tekstiin.
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Yhdysvalloissa kiinnostus Antarktista kohtaan oli suurta, sillä alueet muodostivat laajimman täysin
kartoittamattoman maailman kolkan. Napa-alueelle sijoittuvalle teokselle oli täten selkeästi tilausta.
Antarktiksen valintaan Pymin selonteon keskeiseksi tapahtumaympäristöksi on toisaalta voinut
vaikuttaa myös Poen novellin ”Pullosta löytynyt käsikirjoitus” voitto kirjoituskilpailussa, mikä oli
toiminut ponnahduslautana Poen lehtimiesuran alulle. Myös voitokkaassa novellissaan Poe hyödynsi
tapahtumien keskeisenä ympäristönä etelänapaseutua. (Wijkmark 2009, 159–162.) Käsittelen Poen
aikana Yhdysvalloissa vallinnutta Antarktis-huumaa sekä Poen muun tuotannon napa-alueviittauksia
tarkemmin seuraavan luvun historiallisen käsittelyn yhteydessä.5
Myös

Poen

motiivi

kirjoittaa tarinansa

ilmiasuisen

fiktion sijaan autenttismuotoiseksi

matkakuvaukseksi saattoi niin ikään olla seurausta hänen halustaan nostattaa kohua ja kiinnostusta
teoksensa ympärillä ja tältä osin lisätä sen menekkiä kirjallisilla markkinoilla. Tuntomerkkinä tästä
Wijkmark huomauttaa, että koko prosessi romaanin kirjoituksen taustalla käynnistyi alun perin Poen
pyrkimyksestä nousta lehtitoimittajasta arvostetumpien kirjailijoiden joukkoon. Koska viihteellisille
seikkailukertomuksille oli jo olemassa valmiit markkinat ja laaja lukijakunta, yksi menestyksekäs
romaani olisi riittänyt Poen nostamiseen pienipalkkaisesta lehtimiehen roolista tunnustetuksi
kirjailijaksi (Wijkmark 2009, 161–163.)
Poen tuotannosta on löydettävissä myös toinen kirjalliselta strategialtaan Pymin selontekoa
muistuttava esimerkki, The Journal of Julius Rodman (1840). Pymin tavoin Poe aloitti Rodmanin
tarinan julkaisun jatkokertomuksena sanomalehdessä. Philadelphialainen Burton's Gentleman's
Magazine julkaisi tarinaa kuuden osan verran, kunnes julkaisu keskeytyi, eikä Poe kirjoittanut
tarinaansa koskaan loppuun. (Pollin 1981, 508–509.) Rodmanin tarinaa on usein luettu eräänlaisena
sisarteoksena Pymin Selonteon kanssa6, sillä pituutensa puolesta se oli selkeästi kaavailtu romaaniksi
ja Pymin tavoin se on selkeästi seikkailukertomus. Pymin Selonteon tavoin myös Rodmanin tarina
käsittelee vielä tutkimattomia seutuja: tarinan selkeänä esikuvana toimii Lewisin ja Clarkin
tutkimusmatka, sillä vastaavasti myös Rodmanin tarinassa Julius Rodman löytää retkikuntineen
ensimmäistä kertaa kulkukelpoisen reitin Yhdysvaltojen Kalliovuorten yli. Lisäksi samoin kuin Pym
pyrkii esiintymään ensimmäisen etelänavalle toteutetun matkan todistajana, myös Rodman on

5

Etelänavan ohella myös käsitteellisesti laajempi valtameri on Poen tarinoiden tapahtumaympäristönä marginaalinen.
Pymin selonteon ja "Pullosta löytyneen käsikirjoituksen" ohella ainoastaan Poen tarinat "Laskeutuminen kurimukseen"
(1841) sekä "Pitkänomainen laatikko" (1844) sijoittuvat merelle. David Dowling kirjoittaa, että Poen tuotannossa meri
määrittyy selkeimmin ristiriitojen kautta: toisaalta se edustaa Poen ajan tieteisuskolle ominaisesti suurta valloitettavissa
olevaa tuntematonta. Toisaalta se on yhtä lailla kauhea ja järjelle vieras uhatessaan Poen merta taittavia päähenkilöitä
valtavilla luonnonvoimillaan. Selkein tarinoiden toistuva elementti ovat valtavat vesipyörteet, jotka nielaisevat kertojan
ja tämän aluksen sisäänsä ilman toivoa pelastuksesta. (Dowling 2013, 32–33.)
6
Ks. esim. Farrell 1996, 209–235; Pollin 1981, 508–515.
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edelläkävijä, koska tarinan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1792 eli 12 vuotta ennen Lewisiä ja
Clarkia. (Pollin 1981, 508–515.)
Maantieteellisten valloitusten ohella Poen elinaika oli myös tieteen ja tekniikan edistyksen aikaa ja
monet Poen seikkailukertomukset noutavat teemansa 1800-luvun voimakkaasta tieteellisestä ja
teknisestä kehityksestä. Pymin Selonteon ohella tarinat kuten "Erään Hans Pfaalin verraton seikkailu”
(1835) "Ilmapalloankka" (1844) ja ”Mellonta Tauta” (1850) ovat tarinoita, joissa uudenlaiset tekniset
saavutukset mahdollistavat nopeampien matkustusyhteyksien ja tuntemattomien rajaseutujen
valloituksen. Esimerkiksi Hans Pfaalin tarinassa päähenkilön matka suuntautuu erikoisvalmisteisen
kuumailmapallon turvin Kuuhun ja ”Mellonta Tautan” kertoja matkustaa valtavalla ilma-aluksella,
jonka avulla on mahdollista taittaa ennen näkemättömän pitkiä etäisyyksiä. Tässä mielessä myös ne
ovat siis Pymin selonteon tapaan tarinoita viimeisistä rajaseuduista, jotka 1800-luvun moderni
ihminen on pian valloittamassa oman elämänpiirinsä osaksi.
Pymin selonteko ei myöskään ole Poen ainoa kertomus, jossa fiktiivisiä tapahtumia naamioidaan
faktuaalisen kertomusrakenteen muotoon, vaan tällaiset huijaustarinat ovat yleinen kerronnan laji
Poen kirjailijakaanonissa. Pymin selonteon tavoin tällaisissa tarinoissa asetelma on usein tieteellinen
kertojahahmon selostaessa uusia mullistavia havaintoja ja löytöjä. Esimerkiksi tarinan ”Totuus M.
Valdemarin

tapauksesta”

(1845)

nimetön

kertoja

selostaa

lukijalle

pieleen

mennyttä

hypnotisointikoetta, jossa kuolemansairas Ernest Valdemar hypnotisoidaan ja hän vaipuu elämän ja
kuoleman väliseen rajatilaan kyeten kuitenkin selostamaan kokemuksiaan kertojalle. Niin ikään
raportinomainen tarina ”Von Kempelen ja hänen keksintönsä” (1849) raportoi lukijalle saksalaisen
kemistin Van Kempelenin onnistuneen useiden kokeiden myötä löytämään yhdistelmän, jolla lyijystä
voi valmistaa kultaa.
Parhaiten lukijoihin upposi kuitenkin uutistekstimuotoon kirjoitettu tarina ”Ilmapalloankka”, joka
kertoi eurooppalaisen Monck Masonin onnistuneen ensimmäisenä ihmisenä koskaan lentämään
kuumailmapallolla
newyorkilaisen

Atlantin
The

Sun

yli

Isosta-Britanniasta

-sanomalehden

Yhdysvaltoihin.

etusivulla

Poe

julkaisi

sensaatiohakuisesti

tarinan

otsikoiden:

”ÄLLISTYTTÄVÄ PIKA-UUTINEN, VIA NORFOLK! – ATLANTTI YLITETTY KOLMESSA
PÄIVÄSSÄ! HERRA MONCK MASONIN LENTÄVÄN KONEEN LOISTAVA VOITTO!!!”7 (Poe
2006, 679). Poe kommentoi myöhemmin julkaisua seuranneita tapahtumia toteamalla, ettei ollut

7

Olen muokannut Kaparin suomennosta Poen alkuperäisen kirjoitusasun mukaiseksi lisäämällä suomennokseen
suuraakkoset, kursivoinnin ja huutomerkkien liikakäytön.
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koskaan todistanut sellaista innostuneisuutta, kuin silloin kun ihmiset piirittivät The Sunin
toimitusrakennusta halutessaan kopionsa sanomalehdestä (Meyers 2000, 154).
”Ilmapalloankan” esimerkin kaltaisesti onkin aiheellista kyseenalaistaa Wijkmarkin näkemys Poen
tarinoiden faktuaalisuudesta pelkästään markkina-arvoa edistävänä strategiana. Esimerkiksi Teresa
Goddu huomauttaa, että fiktiivisten kertomusten naamioiminen faktuaalisiksi raporteiksi on oma
itsenäinen teemansa Poen tuotannossa ja se kytkeytyy selkeimmin hänen ristiriitaiseen
kirjoittajaimagoonsa sanomalehtimaailmassa. Lehdissä työskennellessään Poe huomasi varsin pian,
että lehtitekstien ensisijainen hyve oli talouden hyve: tavoite oli kirjoittaa kepeistä ja juonellisesti
vetävistä aiheista, jotta mahdollisimman moni lukija kiinnostuisi ostamaan lehden. Tällainen
puhtaasti voittoihin tähtäävä ajattelu tuntui runoutta ja estetiikkaa arvostavasta Poesta kuitenkin läpi
elämän vaikealta kuviolta. (Goddu 2004, 92–96.)
Tässä mielessä hyväuskoisen lukijan harhauttamiseen ja hämäämiseen tähtäävät tarinat
muodostuivatkin eräänlaiseksi kompromissiksi taiteen ja markkinavoimien välille. Toisaalta
tieteellisiä läpimurtoja ja paljastuksia julistavat sensaatiohakuiset tarinat herättivät välittömästi
lukijoiden kiinnostuksen – mutta ne myös tarjosivat Poelle mahdollisuuden harjaannuttaa kirjoittajan
lahjojaan ja tyylillistä hienovaraisuuttaan hänen rakentaessa yksityiskohtaisia ja todentuntuisia
huiputuksia. (Goddu 2004, 92–96.) Pymin selonteko ei liene Poen onnistunein huijaus otettaessa
huomioon sen nopea paljastuminen – kuitenkin se on juonelliselta kestoltaan selkeästi Poen pisin
tarina ja pelkästään jo näin yksi kirjailijansa kunnianhimoisimpia huijausyritelmiä.

1.4 Pymin selonteon vastaanoton päälinjat
Saamansa negatiivisen vastaanottonsa jälkeen, Poen ainoa romaani hautautui vuosikymmeniksi
unohduksiin tekijänsä kuoleman myötä. Poe ei juurikaan ansainnut arvostusta elinaikanaan ja läpi
koko 1800-luvun häneen suhtauduttiin pääasiassa vieroksuvasti Yhdysvalloissa ja kohdeltiin lähinnä
kuriositeettimaisena hahmona maan kirjallisuushistoriassa. (Meyers 2000, 258.)
Kiinnostus Poeta kohtaan heräsi kuitenkin Euroopan puolella, kun Charles Baudelaire tutustui Poehen
1840-luvun lopulla ja vaikuttui suuresti Poen tuotannosta. Symbolismin merkittävimpiin hahmoihin
kuulunut Baudelaire nosti Poen välittömästi yhdeksi suurimmista innoittajistaan. (Meyers 2000, 258.)
Baudelaire teki Poeta tunnetuksi Euroopassa muun muassa kääntämällä hänen tuotantoaan ranskaksi,
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ja esimerkiksi Pymin selonteko ilmestyi ensimmäisen kerran ranskaksi jo vuonna 1857 nimellä Les
Aventures d'Arthur Gordon Pym (Standish 2006, 111).
Niin ikään ranskalainen Jules Verne ihaili avoimesti Poeta ja Vernen teokset saivat selkeitä vaikutteita
Poen tuotannosta. Pymin tarinasta Verne oli niin vaikuttunut, että kirjoitti sille epävirallisen jatkoosan An Antarctic Mystery (1897), joka jatkaa varsinaisen tarinan tapahtumia kuvaamalla Pymin ja
Petersin pelastautumisen etelänavalta takaisin Yhdysvaltoihin8. Euroopassa heränneen innostuksen
myötä myös Yhdysvalloissa kiinnostuttiin maan unohtuneesta kirjailijasta. (Meyers 2000, 258.)
Kuitenkin Poen ainoan romaanin merkitys säilyi edelleen vähäisenä kirjailijan muussa tuotannossa.
Merkittävänä käänteenä Pymin selonteon tutkimushistoriassa voidaan pitää Marie Bonaparten 1930luvulla Poen tuotannosta kirjoittamaa psykoanalyyttista tutkimusta, jossa hän omistaa myös laajan
käsittelyn Pymin selonteolle. Tekstuaalisen muodon sijaan Bonaparte keskittyy romaanin
tarinamaailman käsittelyyn lukien kertomusta Poen oman psyyken kuvana. Esimerkiksi Pymin
tarinassaan suorittama fyysinen matka on Bonapartella vertauskuvallisesti matka kirjailijan omaan
psyykeen ja kohti sen tiedostamattomia sisältöjä. Niin ikään Tsalal on kirjailijan torjuma mielenkuva,
josta Bonaparte paikantaa klassisen psykoanalyysin menetelmin muun muassa rankaisevan isän ja
kaivatun äidin hahmot. (Bonaparte 1949, 290–352.)
David Ketterer huomauttaa, että Bonaparten tutkimuksella on ollut keskeinen asema koko 1900-luvun
Pymin selontekoa käsittelevän tutkimuksen muotoutumisessa, sillä hänen jälkeensä teosta on alettu
lähestyä sen kerronnallisen ilmiasun sijaan symbolisena esityksenä kertojansa sisäisestä matkasta
8

Vernen An Antarctic Mysteryn (1897) tapahtumat sijoittuvat Pymin varsinaisen tarinan lopun ja yhdeksän vuotta
myöhemmin kirjoitetun tarinan aloittavan Alkulauseen väliselle tyhjälle ajanjaksolle. Vernen tarina kertoo Halbranenimisen aluksen miehistöstä, joka ottaa tehtäväkseen kadonneen Jane Guyn miehistön etsimisen. He löytävät ensin Dirk
Petersin Falkland-saarilta ja myöhemmin Jane Guyn miehistön. Halbrane purjehtii ensin Tsalalille ja jatkaa sitten matkaa
kohti etelänapaa, josta miehistö löytää valtavan magneettisen kallion, ”jää-sfinksin”. Myös Pym löytyy kuolleena jääsfinksin juurelta. Vernen tarinamaailma ei ole täysin konsensuksessa Poen alkuperäisteoksen kanssa, sillä esimerkiksi
Pymin selonteossa annetun kuvauksen vastaisesti Jane Guyn miehistö ei menehdykään tsalalilaisten
yllätyshyökkäyksessä. Myöskään Pym ei koskaan palaa matkaltaan takaisin Yhdysvaltoihin, vaan tarinan mukaan Dirk
Peters julkaisee Pymin päiväkirjan.
Vähemmän tunnettu tarinallinen jatko-osa on Charles Romyn Daken kirjoittama A Strange Discovery (1899). Daken
romaani kertoo englantilaisesta liikemiehestä, joka matkustaessaan Yhdysvaltojen Etelä-Illinoisiin tutustuu sattumalta
mieheen, joka paljastuu Dirk Petersiksi. Kohtaamisen aikaan Peters on kuitenkin jo vanha mies ja tekee kuolemaa.
Viimeisinä sanoinaan hän kuitenkin haluaa täydentää Pymin tarinan lopusta kertomatta jääneet tapahtumat. Petersin
kertomuksen mukaan hän ja Pym todella saavuttivat purjehduksellaan etelänavan, josta löysivät asutun saaren, Hili-lin.
Vaaleaihoiset hili-liläiset kertovat olevansa muinaisista roomalaisista periytyvä kansa. Kuten Zanger huomauttaa, Vernen
ja Daken jatko-osat muodostavat keskenään "tarinamaailmallisen vastakohtaparin". Vernen versiossa Pymin viimeiset
kummalliset kokemukset saavat osittain rationaalisen selityksen, kun taas Daken tarina edustaa romantisoitua
utopiakirjallisuutta. (Zanger 1986, 276–283.)
Muista myöhemmistä Pym-aiheisista interteksteistä mainittakoon merkittävimpinä H.P. Lovecraftin At the Mountains of
Madness (1936), Paul Theroux’n The Old Patagonian Express (1979) sekä Mat Johnsonin Pym (2011).

15

kohti tuntematonta. Tarinaa on tulkittu esimerkiksi Pymin asteittain etenevänä initiaatiomatkana
kohti aikuisuutta tai vaihtoehtoisesti kohti myyttistä, primaaria ihmishahmoa. Myös jungilaisia
arkkityyppejä paikantavat luennat ovat olleet yleisiä niin Pymin Selonteon kuin muiden Poen tekstien
kohdalla (Ketterer 1992, 243–245).
Bonaparten jälkeenkin monet tutkijat ovat keskittyneet teoksen tarkasteluun biografistisesti tai
laajemmin paikantaen teoksesta välittyvää subjektiuden problematiikkaa. Richard Kopleyn mukaan
Pymin Antarktikselle suuntautuva etsintä on yhtälailla sekä Pymin että Poen omien katkenneiden
perhesuhteiden ja oman identiteetin etsintää. (Kopley 1982, 29–51) Myös Edward Davidson lukee
teosta autobiografisesti päähenkilön sisäisenä matkana, jossa tarinamaailman elementit saavat
metaforisen tai symbolisen asun heijastellen päähenkilönsä sisäisen kasvun matkaa. (Davidson 1973,
156–180). Geoffrey Sanborn tulkitsee puolestaan Pymin halun lähteä merille, sekä hänen siellä
kokemiensa tapahtumien heijastelevan vertauskuvallisesti laajemmin 1800-luvun Yhdysvaltojen
nuorison kapinaa vanhemmuussiteitä kohtaan ja nuorison pyrkimystä purkaa ja kyseenalaistaa sille
osoitettua yhteiskunnallista identiteettiä (Sanborn 2004, 163–177).
Oman selkeärajaisen metodologisen tutkimussuuntansa muodostavat myös erilaiset kolonialistiset ja
sosiologiset luennat romaanista. Esimerkiksi Sidney Kaplan lukee teosta raamatullis-rodullisena
allegoriana, jossa musta ja valkoinen väri muodostavat kristillisen hyvä-paha-opposition. (Kaplan
1967, 145–163). Myös esimerkiksi Gerald Kennedy, Toni Morrison sekä Kenneth Silverman
huomauttavat

omissa

tutkimuksissaan,

että

etenkin

tarinan

Tsalal-osio

voidaan

nähdä

karikatyyrinomaisena kuvana Poen elinaikana Yhdysvaltojen etelävaltioissa esiintyneistä
tummaihoisuuteen liittyvistä rodullisista stereotypioista9. Esimerkiksi Kennedy kirjoittaa romaanin
henkilöhahmojen ja heidän toimintansa heijastelevan sisällissotaa edeltänyttä aikaa, jolloin koko
amerikkalainen kulttuuri oli pohjiaan myöten rasistinen. Leslie Fieldler toteaa ytimekkäästi, että
Pymin eteläisen napapiirin Tsalalille toteuttama matka on tosiasiassa matka Poen synnyinosavaltion
Virginian kaltaiseen ”syvään etelään”, jossa tsalalilaiset edustavat osavaltioiden tummaihoisia orjia
(Fiedler 2003, 398).
Myös Pymin selonteon narratologisen tutkimuksen historia on polveileva ja monipuolinen. Varsinkin
varhaisessa tutkimusreseptiossa tarinan selkeänä heikkoutena on usein pidetty sen kerronnallisen
rakenteen ja tyylin vähäistä yhtenevyyttä. Esimerkiksi kertomuksen aloittava Grampus-osio kattaa
tarinasta miltei kaksi kolmasosaa ja muistuttaa kerronnassaan tyypillistä pojille suunnattua
seikkailukertomusta. Kuitenkaan Grampuksen tapahtumat eivät linkity juuri millään lailla

9

Ks. Kennedy 2001, 225–258; Morrison 1992; Silverman 1991, 129–140.
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myöhempään Jane Guy -osioon, jossa vauhdikas kerronta vaihtuu raportinomaiseksi selostukseksi
eteläisten napa-alueiden tutkimuksesta. Kriitikko Lewis Gaylord Clark totesikin romaanin sisältävän
yhden yhtenevän tarinalinjan sijaan useita karkeita ja tyylillisesti huolimattomia kertomuksia:
There are a great many tough stories in this book, told in a loose and slip-shod style,
seldom chequered by any of the more common graces of composition […] It is too
liberally stuffed with 'horrid circumstances of blood and battle’. (Gaylord 1838.)

Teoksen kaunokirjallista arvoa heikentäväksi on koettu myös se, että Poe lainasi ja myös plagioi
sanasta sanaan teokseensa tapahtumia ja tekstiä muiden kirjoittajien merenkäyntiä käsittelevistä
teksteistä. Koska Poen omat kokemukset merenkulusta rajoittuivat ainoastaan kahteen Atlantin yli
taitettuun matkaan, esimerkiksi Jeffrey Meyers näkee teoksen aggressiivisen plagioimisen olevan
Poen "epätoivoinen yritys peittää omaa tietämättömyyttään merenkulkuun liittyvästä toiminnasta ja
osaamattomuuttaan kirjoittajana" (Meyers 2000, 98).
Samoin tarinan päättävää Jane Guy -osiota on usein pidetty epätyydyttävänä, sillä tarinan lukuisista
lupauksista huolimatta lopullinen napa-alueita koskeva mysteeri jää vaille ratkaisua kerronnan
yllättäen katketessa ja anonyymin kertojan raportoidessa Pymin kuolleen ja tarinan viimeisten
kappaleiden kadonneen sekä niiden kirjoittajan kuolleen. Esimerkiksi Henry James koki tarinan
kliimaksinomaisen loppuratkaisun epäonnistuvan yrityksessään herättää lukijassa hyvälle
kaunokirjallisuudelle ominaista mielikuvituksellista ja esteettistä nautintoa:
The climax fails - fails because it stops short, and stops short for want of connexions.
There are no connexions; not only I mean, in the sense of further statement, but of our
own further relation to the elements, which hang in the void: whereby we see the effect
lost, the imaginative effort wasted. (James 1909, xix.)
Siinä missä teoksen varhainen kerronnan tutkimus päätyi pitämään romaania kerronnallisesti
epätyydyttävänä, 1960-luvulla tapahtuneen strukturalismin nousun myötä kerronnan tutkimus on
löytänyt romaanin uudella tavalla. Tällöin sitä on lähdetty tarkastelemaan pikemminkin sen
imitoimien kerronnan rakenteiden parodiana kuin vakavasti otettavana seikkailukertomuksena.
Esimerkiksi myöhemmässä tutkimustraditiossa väite viimeisten kadonneiden kappaleiden
olemassaolosta on usein tulkittu seikkailukerronnan konventioiden parodioinniksi: etelänapaa
koskeva suuri mysteeri jää ratkaisematta, koska pohjimmiltaan kyse on satiirista, eikä kertojalla ole
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mitään salaisuutta paljastettavanaan. Jännityksen ilmapiiri on keinotekoisesti rakennettu, ja kaikki
onkin todellisuudessa kulissia10. (Ketterer 1992, 252–253.)
Paul Rosenzweigilla Pymin selonteon parodinen huijaaminen toimii myös koko teosta selittävänä
temaattisena avaimena. Rosenzweig nostaa teoksen keskeiseksi teemaksi ”kaksitasoisen
huijaamisen”. Pymiä ympäröivä tarinamaailma muuttaa jatkuvasti muotoaan, minkä vuoksi Pymin
on mahdotonta suunnitella toimintaansa ja Pym tulee täten toistuvasti häntä ympäröivän
todellisuuden huijaamaksi. Toisella tasolla lukija taas pyrkii etsimään Pymin tarinasta temaattista
merkitystä tarinan mysteeriseen loppuratkaisuun, mutta epäonnistuu toistuvasti tehtävässään, sillä
romaanin kertoja pimittää häneltä ratkaisuun tarvittavat vastaukset. (Rosenzweig 1982, 137–149.)
Viimeisintä kerronnan tutkimuksen aaltoa edustavat erilaiset postmodernistisesti motivoituneet
luennat, joissa eri tavoin kiinnitetään huomio siihen, kuinka Pymin selonteko erottautuu omasta 1800luvun kirjallisuushistoriallisesta kontekstistaan ennakoiden kerronnassaan ja rakenteessaan monia
myöhemmin, modernina ja postmodernina aikakautena, kirjallisuudessa esiin nousevia elementtejä.
Esimerkiksi G.R. Thompson lukee Pymin tarinaa erilaisten limittäisten ja toisiaan seuraavien
kertomusten päättymättömänä verkostona. Thompsonin mukaan sekä Pymin henkilöhahmon että itse
tarinan juonirakenteen on mahdotonta saavuttaa tarinallista loppupistettänsä, koska tarina palautuu
toistuvasti takaisin alkuunsa. (Thompson 1992, 198–200.) John Carlos Rowe lukee puolestaan teosta
itseensä viittaavana parodiana lukemisen ja ymmärtämisen mahdottomuudesta (Rowe 1982, 92–104).
Dennis Pahlin mukaan Poe taas problematisoi ja parodioi romaanissaan kirjoittajan ja kertovan äänen
kysymyksillä ennakoiden täten postmodernismia ja tekijän kuoleman ajatusta (Pahl 1989). David H.
Hirsch taas näkee Pymin selonteon ennakoivan toisen maailmansodan jälkeistä eksistentiaalista ja
epistemologista kriisiä. Hirscille Pymin matka on symbolisesti matka kohti ihmissubjektin
pirstaloitumista ja dehumanisaation teemoja. (Hirsch 1992, 141–150.)
En olekaan yksin narratologisine tutkimuslähtökohtineni, ja oman näkökulmani lähimaastoon
sijoittuu lukematon määrä erilaisia kerronnan tutkimuksen ääniä, joissa tarinan tekstuaalinen maailma
pyritään purkamaan erilaisten kulttuuristen oppositioiden ja tekstuaalisten merkitysten varaan.
Kaiken kaikkiaan 1900-luvun jälkipuoliskolla Pymin selonteosta kirjoitettu kirjallisuudentutkimus on
monipuolistunut entisestään ja teos on kerännyt ympärilleen kirjavan määrä erilaisia kriittisiä

10

Toisaalta ajoittain loppuratkaisun keskeneräisyys on ymmärretty myös kirjaimellisesti. Esimerkiksi J. Lasley Dameron
on argumentoinut tarinan päättävän napaepisodin sisältävän kuvauksessaan viitteitä kliimaksinomaisen loppukohtauksen
sijaan myöhempää tarinaa ennakoivasta aineksesta. Dameronin mukaan on otaksuttavissa, että Poe suunnitteli Pymin
tarinalle jatko-osaa, jota hän ei kuitenkaan kyennyt kirjoittamaan tai ainakaan julkaisemaan. (Dameron 1992, 33–43.)
Myös Jeffrey Meyers katsoo Poen ajautuneen kerronnassaan umpikujaan ja joutuneen jättämään tarinansa kesken
osaamatta päättää sitä järkevällä tavalla (Meyers 2000, 96).
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luentoja. Monenkirjavuudesta kertoo myös David Kettererin tutkimusreseptiota luotaava katsaus,
jossa Ketterer jaottelee kaikkiaan yksitoista11 metodologista pääsuuntausta, joiden pohjalta teosta on
luettu ja tulkittu anglo-amerikkalaisessa kirjallisuuskeskustelussa. (Ketterer 1992, 233–235). Alun
perin marginaaliin unohtunut teos nauttiikin tänä päivänä eräänlaista avaintekstin asemaa Poeta
käsittelevän kirjallisuudentutkimuksen piirissä. Kiinnostukseen on luonnollisesti voinut vaikuttaa
myös teoksen asema kirjailijansa ainoana romaanina.
Suomalaisten lukijoiden kiinnostus Poeta kohtaan on ollut tasaista läpi vuosikymmenien.
Viimeisimpänä huomiona Poen asemasta maailmankirjallisuuden klassikkokirjailijana kertoo Jaana
Kapari-Jatan suomentama ja Teos-kustantamon julkaisema kokoelmateos Kootut kertomukset (2006),
johon on ensimmäistä kertaa suomennettu kirjailijan kaikki lyhyet kertomukset. Kokoelma on yltänyt
tähän mennessä toiseen painokseensa. Myös suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen kiinnostus Poeta
kohtaan on ollut jatkuvaa, mistä kertovat esimerkiksi lukuisat niin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi
kuin ranskaksikin tehdyt pro gradu -tutkielmat.
Kuitenkin Pymin selonteko on jäänyt toistaiseksi ilman huomiota suomenkielisessä akateemisessa
keskustelussa. Sen sijaan romaani on mielenkiintoisella tavalla näkyvästi edustettuna Poen
suomenkielisessä käännöskaanonissa. Teos on suomennettu kaikkiaan kolmesti, joista tuorein
käännös, niin ikään Kapari-Jatan suomentama Arthur Gordon Pymin selonteko (2008), on toiminut
korvaamattomana apuna tämänkin pro gradu -työn kirjoituksessa. Kaksi aiempaa suomennosta sen
sijaan ovat yli sadan vuoden takaa. Näistä tuoreempaa V. Pekanderin vuoden 1915 käännöstä
Valtameren salaisuus on laajasti saatavilla kirjastoista. Teoksen ensimmäinen suomennos on
puolestaan ilmestynyt alun perin Mikkelin sanomissa 3.1.1902 alkaneena ”nurkkanovellina”
nimeltään Etelänavalla, eli Gordon Pymin kertomus12. Lehtisuomennos on mahdollisesti
ensimmäinen Poelta koskaan suomennettu tarina13.

1.5 Metodologiasta

11

Kettererin listaamat yksitoista erilaista metodologista lähestymistapaa ovat psychoanalytical, mythic, psychological,
existential, social commentary, Eureka-inspired, formal and compositional studies, [story as] hoax, satiric and ironic
readings, deconstructive, and visionary readings (Ketterer 1992 237–243). Lisäksi on huomioitava, että artikkelissaan
Kettererin pääfokus on ainoastaan vuosina 1980–1990 tuotetussa akateemisessa kirjallisuudessa. Varsinainen
tutkimuskorpus on siis monin verroin laajempi.
12
13

Ks. lähdeluettelosta tarkemmin ”Kansallisarkisto”.
Vrt. esim. Atena-kustantamon kattava lista Poelta suomennetuista laitoksista: Ackroyd 2008, 162–168.
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Tutkimukseni metodologisena otteena hyödynnän kertomuksentutkimuksen eli narratologian laajaa
tutkimuskenttää. Narratologiassa tutkimuksen pääasiallisena tarkastelukohteena ovat tekstin
kerrontarakenteet ja kerrontatilanteen eri osapuolet. Kaunokirjallisten teosten kerronnallisten
keinojen tutkimusta voidaan pitää yhtenä kirjallisuudentutkimuksen vanhimmista osa-alueista
tutkimuksen historian ulottuessa ainakin antiikkiin ja Aristoteleen Runousoppiin saakka.
Viime vuosikymmeninä narratologisen tutkimuksen piirissä on vakiinnuttu puhumaan niin kutsutun
klassisen kauden narratologiasta sekä tätä seuranneesta jälkiklassisesta vaiheesta. Kun vielä
klassisella

kaudellaan

kirjallisuudentutkimuksen

narratologia

teoreettisena

kentälle

pyrki

ja

oppisuuntana

yksiselitteisten

rajautui

tulkintalinjojen

pelkästään
löytämiseen,

jälkiklassisessa vaiheessa narratologiasta on tullut monitieteistä ja yksilöllisiä eroja korostavaa.
(Lehtimäki 2009, 28–35.) Turhien teoreettisten raja-aitojen rakentamisen sijaan pyrin pro gradu työssäni hyödyntämään sekä klassisen että jälkiklassisen kauden teoreettista ajattelua rinnakkain ja
tuomaan eri painotukset vuoropuheluun keskenään.
Nykytilannetta edeltäneellä niin kutsutun klassisen narratologian kaudella viitataan yleisesti 1900luvun puolivälissä syntyneisiin, kaunokirjallisuutta uudella tavalla analyyttisesti lähestyviin,
teoreettisiin kysymyksenasetteluihin14. Klassisella kaudellaan narratologiasta pyrittiin luomaan
luonnontieteiden kaltaista formaalia tiedettä muotoilemalla sille universaali käsitteistö ja
strukturalistiseen kielitieteeseen pohjautuva analyyttinen metodologia. Lähtöajatuksena oli, että
kaikista kaunokirjallisista kertomuksista voidaan löytää universaaleja, kaikille kertomuksille yhteisiä
kerronnan rakenteita. (Hägg et al. 2009, 9–11.)
1980-luvulta lähtien klassinen narratologia on kriisiytynyt ja tutkimus on siirtynyt narratologian niin
kutsuttuun jälkiklassiseen vaiheeseen (Hägg et al. 2009, 12–13). Merkittävänä klassisen kauden
ongelmana

pidettiin

tarkastelun

liiallista

rajautumista

pelkästään

kirjallisuushistorian

klassikkoteoksiin, jolloin suuri osa kirjallisuutta rajautui varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle.
Kaikkiaan pyrkimys universaalin kerronnan kaavan löytämiseen johtikin arvottavaan asemaan, jossa
klassikkotekstien ominaispiirteet miellettiin kerronnan yleisiksi lainalaisuuksiksi säännöistä
poikkeavien kerronnan piirteiden määrittyessä marginaaliseen ja kuriositeettimaiseen asemaan.
Tavoitteessaan kuvata kaikkea kertovamuotoista kirjallisuutta kaavanomaisuuteen tähtäävät

14

1970–1980 lukujen vaihdetta pidetään joskus kertomuksen tutkimuksen ”kultakautena” kerronnan rakenteiden saaman
laajan kiinnostuksen vuoksi. Monet narratologian varhaiset klassikkotutkimukset ovat peräisin tuolta ajalta. Myös termi
”narratogia” (alun perin latinan ”narratus”) on peräisin 1900-luvun puolivälistä, ja sitä käytti ensimmäisenä ranskalainen
kirjallisuudentutkija Tzvetan Todorov klassikoksi muodostuneessa tutkimuksessaan ”Grammaire du Décaméron”
(1969). (Hägg et al. 2009, 9–12.)
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kerronnan mallit muodostuivatkin helposti pelkiksi yleistyksiksi kerronnan lainalaisuuksista, eivätkä
mallit kyenneet tavoittamaan yksittäisten teosten juuri niille ominaista tarinallisuuden rakentumista.
Usein vaikeaselkoiset ja abstraktit teoreettiset mallit teosten kerronnan rakentumisesta eivät
myöskään vastanneet tavallisten lukijoiden kokemusta tarinan kerronnasta. (Lehtimäki 2009, 28–45.)
Näin ollen jälkiklassinen tutkimus onkin keskittynyt yleisten kerronnan sääntöjen muotoilemisen
sijasta yksittäisten teosten tarkasteluun. Tutkimuksessa korostuu ennen kaikkea valtavirran ja
marginaalin välinen rajojen häilyvyys sekä kerronnan rakenteiden historiallinen muuttuvuus.
Jälkiklassinen painotus korostaa, että tänä päivänä narratologian klassikkoasemassa oleva teos voi
jonain päivänä menettää asemansa ja marginaalista voidaan myös nousta osaksi valtavirtaa. Näin on
nähdäkseni havaittavissa esimerkiksi juuri Pymin selonteon kohdalla, sillä vielä 1900-luvun
vaihteessa käytännössä unohtunut teos on noussut tänä päivänä klassikkoasemaan. Kun itse teoksen
tekstuaalinen muoto on kuitenkin pysynyt muuttumattomana, onkin aiheellista kysyä, onko Pymin
selonteosta tullut narratologian näkökulmasta keskeisempi kuin aiemmin.
Arvottavan asetelman ohella klassisen kauden tarkastelun nähtiin myös rajautuvan liialti teosten
sisäisten kerronnan elementtien tarkasteluun. Tällöin esimerkiksi kontekstuaalisilla tekijöillä ei nähty
olevan varsinaista yhteyttä teoksen luentaan ja tulkintaan. (Lehtimäki 2009, 44–45.) Koska mitkään
kertomukset eivät kuitenkaan synny tyhjiössä, vailla kertojaa ja yleisöä, jälkiklassisella kaudella
kerronnan rakentumisen ja tulkitsemisen on enenevästi nähty olevan yhteydessä sen historiallisiin ja
kulttuurisiin kontekstitekijöihin (Hägg et al. 2009, 13).
Myös tältä kannalta Pymin selonteko näyttäytyy narratologian valossa kiinnostavalta, sillä
esimerkiksi Poe-tutkija Lisa Gitelman huomauttaa, että tutkimuskenttä Pymin tarinan ympärillä on
pitkään rajautunut kahteen leiriin lähdetutkijoiden ja muodon tutkijoiden välillä. Osapuolista
ensimmäistä luonnehtii voimakas kontekstilähtöinen ja historiallinen ote keskeisenä pyrkimyksenään
paikantaa Poen romaanin taustalla vaikuttavia historiallisia ja kulttuurisia tekijöitä. Toisaalta taas
jälkimmäisen koulukunnan tutkijat ovat rajautuneet tiukasti tekstianalyysiin keskittyen teoksen
kerronnallisen muodon tarkasteluun ja ainoastaan kirjallisuudentutkimuksellisten työkalujen
hyödyntämiseen. Aina viime vuosiin saakka rajankäynti näiden kahden leirin välillä on ollut vähäistä.
(Gitelman 1992, 349.)
Klassisen kauden yhtenä merkittävimmistä havainnoista voidaan pitää myös Roland Barthesin
ensimmäisenä määrittelemää jakoa tarinan ja kerronnan tasojen välillä (Cohn 2006, 132).
Jälkiklassisella kaudella tätä ajatusta on usein tulkittu niin, että kertovia rakenteita ja kerronnallisuutta
voidaan löytää miltei kaikista inhimillisen kerronnan muodoista. Näin ollen klassisen kauden
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ajattelulle täysin vastakkaisesti mitään kaunokirjallista esitystä tai edes käsitettä ”kaunokirjallisuus”
ei voida ensisijaistaa muiden kertovamuotoisten esitysten edelle.
Näin ollen kaunokirjallisuuden ohella jälkiklassisen ajattelun kiinnostuksen kohteena ovatkin olleet
erilaiset faktuaalisen kerronnan lajit, kun alun perin fiktion piirissä kehitettyä kerronnan teoriaa on
sovellettu myös kertovamuotoisten faktuaalisten esitysten, kuten päiväkirjojen, omaelämäkertojen tai
ihmiskunnan yleisen historian tutkimukseen15. Samalla kun narratologian tutkimuskenttä on nyt
laajentunut moninkertaiseksi, myös narratologiasta itsestään on tullut monitieteistä tutkimusta, jossa
yhdistyvät kirjallisuudentutkimuksen ohella myös muun muassa historia- ja yhteiskuntatieteet,
mediatutkimus, psykologia ja kognitiotutkimus. (Hatavara et al. 2010, 7.)
Nähdäkseni jälkiklassinen narratologia tällaisena monitieteisenä (kirjallisuudentutkimus ja
historiantutkimus) sekä monilajisena (fiktiivinen ja faktuaalinen) tutkimussuuntana vaikuttaa
toimivalta lähestymistavalta Pymin Selonteon kaltaisen teoksen tulkintaan, koska teos
kerronnallisella ilmaisullaan tasapainoilee kahden vastakkaisen kerrontatyypin välillä. Tällaista
jälkiklassista tutkimusotetta vaikuttaisi motivoivan pelkästään jo tutkittavan teoksen nimen osa ”A
Narrative”, (suom. ”kertomus”, ”kuvaus”) joka englannin kielen alkuperäisessä merkityksessään ei
asetu selkeästi faktuaalinen-fiktiivinen-jaon kummallekaan puolelle, toisin kuin assosiatiivisesti
läheiset, selkeästi fiktiivisen ja faktuaalisen latauksen sisältävät sanat story (suom. ”tarina”, ”juttu”,
”satu”) ja diary (suom. ”päiväkirja”)16 (Mot englanti-suomi sanakirja).
Luon seuraavassa katsauksen tutkimuksessani hyödyntämääni teoriataustaan, jonka olen jakanut
kahteen alalukuun erilaisten kysymyksenasettelujen mukaan. Ensimmäisessä alaluvussa pyrin
tekemään eroa faktuaalisen ja fiktiivisen kerrontamuodon välille sekä löytämään selkeitä
tuntomerkkejä näiden kerrontamuotojen tunnistamiseksi. Jälkimmäisessä alaluvussa keskityn
kerronnan muodostaman kaksimerkityksisen tarinamaailman analysointiin. Tällöin käsittelyni
rajautuu selkeämmin fiktion kategorian alle, keskittyen lukijan oman maailman kaltaisen realistisen
tarinamaailman, ja tästä radikaalisti poikkeavan, oudon ja yliluonnollisen tarinamaailman17 ilmiöiden
käsittelyyn.
15

Laveimmillaan jälkiklassinen teoretisointi lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että kaikenlaisesta inhimillisestä
kokemuksesta voidaan löytää kerrontaa. Tutkimuskentän rajoja ovatkin koetelleet esimerkiksi sellaiset tutkimukset, joissa
on etsitty todistajalausuntojen, urheiluselostusten tai ainoastaan erisnimistä muodostettujen listojen kerronnallistavia
elementtejä.
16
Myös Jaana Kapari-Jatta on nähdäkseni pyrkinyt säilyttämään teoksen suomennoksessa otsikon alkuperäisen
kaksimerkityksisyyden suomentamalla narrative-sanan juuri selonteoksi suomen kielessä ensisijaisesti kaunokirjalliseen
fiktioon liitettävien "kertomuksen" tai "tarinan" käsitteiden kanssa.
17
Käytän tutkimuksessani runsaasti tarinamaailman käsitettä. Koska tutkimukseni hyödyntää sekä klassisen että
jälkiklassisen kauden narratologista teoretisointia, käsitteen tarkkarajainen määritteleminen ei ole mielekästä. Sen sijaan
ymmärrän työssäni tarinamaailman hyvin väljästi David Hermanin mentaalisen mallin kaltaisena rakenteena, joka vastaa
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Nähdäkseni jaotteluni molemmat osat ovat tutkimuskohteeni kannalta relevantteja, sillä Pymin
selonteossa kyse ei ole pelkästään realistisen fiktion naamioimisesta faktuaaliseksi matkaselonteoksi.
Pikemminkin Poe venyttää eri lajityyppien rajoja yrittäen saada lukijansa pitämään teostaan
autenttisena ja faktuaalisena matkakertomuksena huolimatta sen arkikokemukselle vieraista ja
yliluonnollisista elementeistä.
Kun valtaosassa aiempaa Pymin selonteosta kirjoitettua kerronnantutkimusta teosta on poikkeuksetta
kohdeltu fiktiivisenä ja kaunokirjallisena esityksenä, näyttäytyykö teos kerronnan lajiltaan vielä
jälkiklassisen teoretisoinninkin valossa selkeästi fiktiivisenä esityksenä? Voisiko tarinaa
mahdollisesti pitää myös faktuaalisena esityksenä, vai onko kyseessä pikemminkin jonkinlainen
näiden kahden kerronnanlajin välinen hybridimuoto?

1.5.1 Fakta ja fiktio
Käsitteet fakta ja fiktio on tyypillisesti ymmärretty käsitteellisenä vastakohtaparina. Jako on kuitenkin
ongelmallinen, sillä historian saatossa ”fiktiolle” on kertynyt kaksi samantapaista, mutta toisistaan
eriävää merkitystä. Kaunokirjallisuuteen viittaavan ”sepitetyn” merkityksen lisäksi fakta-fiktio-jaolla
tarkoitetaan filosofian kielessä samaa kuin tosi-epätosi-vastinparilla. Filosofiassa fiktiota käytetään
siis myös tarkoittamaan valheellista tai epätotta väittämää. Sanalla on täten negatiivissävytteinen
assosiatiivinen yhteys tahallisen petoksen, erheellisen muistin ja väärän informaation kaltaisiin
merkityksiin. (Cohn 2006, 12.) Mutkikkuutta lisää entisestään se, että vaikka fiktiolle on löydettävissä
kaksi eriävää merkitystä, fakta-käsitteen kohdalla tällaista kaksimerkityksisyyttä ei ole havaittavissa:
faktatekstissä esitettyjen väitteiden tulee olla paikkansa pitäviä ja tosia käsityksiä.
Käsiteparin osapuolten epäsymmetria selittyy näiden merkitysten erilaisten syntyhistorioiden kautta.
Vielä ennen 1800-lukua selkeää jakoa fakta- ja fiktiokerronnan julkaisukanavan välillä ei ollut, vaan
tekstin luotettavuus määrittyi pääasiassa tekijyyden kautta. Esimerkiksi keskiajalla ainoastaan
tunnistettavaan tekijyyteen, kuten Hippokrateen tai Pliniuksen nimeen yhdistettävä teksti saatettiin
hyväksyä totena kaiken muun kerronnan määrittyessä fiktioksi. Tällöin siis tekijän nimi itsessään
toimi diskurssin sisäisenä tunnuksena tukien tekstin tulkitsemista totena. (Foucault 1984, 109.)

kertomukselle esitettyihin kuka, mitä, missä -tyyppisiin kysymyksiin. Tarinamaailmoista puhutaan pääosin fiktiota
käsittelevän teoretisoinnin yhteydessä, mutta nähdäkseni käsite on laajennettavissa myös faktuaalisen kerronnan
rakentamien tarinamaailmojen tarkasteluun (Herman 2005, 5).
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Vielä 1800-luvun alussa fiktion kaksi eri merkitystä sekoittuivat usein keskenään. Sekoittumista
selittää osaltaan 1800-luvulla vallinnut vahva positivistinen tieteenkäsitys, joka korosti empiristisen
havainnon merkitystä. Positivistinen tieteensuuntaus vaikutti puolestaan faktatekstin merkityksen
yhdistymiseen objektiiviseen totuuteen. Tällöin myös fiktion omana kaunokirjallisena lajityyppinään
nähtiin erottuvan jyrkästi empiirisestä todesta, jolloin fiktio ja fakta kääntyivät ontologisiksi
vastinpareiksi, todeksi ja epätodeksi. Vasta kun lukijat alkoivat oppia hyväksymään kaunokirjallisen
realismin normit, myös fiktiolle vakiintui kaksi toisistaan poikkeavaa merkitystä. Nykypäivänä ero
fiktion kahden eri merkityksen välillä on selkeästi tunnistettavissa, eivätkä termin kaksi eri merkitystä
juurikaan sekoitu arkielämässä. Täten kaunokirjallista fiktiota lukiessamme tiedostammekin
fiktiivisen tarinan olevan keksitty, mutta emme silti koe tulevamme huijatuksi tai lukevamme
valheellista kertomusta. (Cohn 2006, 14–15.) 18
Kirjallisuustieteessä ja narratologiassa faktalla ja fiktiolla tarkoitetaan kahta erilaista kertovan
diskurssin muotoa. Sekä fakta- että fiktiodiskurssille on pyritty muotoilemaan sekä formaaleja että
kerronnallisia tuntomerkkejä, joiden perusteella ne on pyritty erottamaan toisistaan. Narratologian
piirissä jakoa faktaan ja fiktioon on useimmiten tehty yksittäisten teosten kautta. (Mikkonen, 2006
251.)
Useimmissa tapauksissa jako eri diskurssimuotojen välillä vaikuttaa selvältä valtaosan
kirjallisuudesta asettuessa selkeästi rajan jommallekummalle puolelle. Esimerkiksi fiktiolla
tarkoitetaan useimmiten kaikkea sepitettyä kaunokirjallisuutta, kuten romaaneja, pienoisromaaneja
tai novelleja. Faktamuotoisia kerronnan lajeja edustavat puolestaan esimerkiksi historiankirjoitus,
päiväkirjat tai elämäkerrat. Lukuprosessia aloittaessaan lukija ei useinkaan joudu arvioimaan tekstin
fiktiivisyyttä tai faktuaalisuutta, vaan hänellä on jo olemassa selkeä ennakkokäsitys siitä, kumpaan
lajityyppiin teos kuuluu. Käsitykset siitä, millaiset kerronnan lajit ovat fiktiivisiä tai faktuaalisia, ovat
kulttuurisesti opittuja, ja kulttuuriin rakentuneet luokittelujärjestelmät ohjaavat edelleen myös
muiden samantyyppisten teosten luentaa.
Gerald Genette huomauttaa lisäksi, että yksittäisten teosten kohdalla lukijalla on käytössään useita
erilaisia tekstuaalisia vihjeitä, jotka helpottavat teoksen luokittamista fiktiivisten tai faktuaalisten

18

Filosofian näkemyksellä fiktion ja valheen samamerkityksisyyteen on ollut vaikutuksensa myös kirjallisuustieteelliseen
tutkimukseen, sillä myöskään sen piirissä ei aina ole päästy yhteisymmärrykseen käytettävistä termeistä. Esimerkiksi
Dorrit Cohn ja Shlomith Rimmon-Kenan eivät kirjoituksissaan käytä ”fiction”-termin vastakohtana sanaa ”factual” vaan
puhuvat mieluummin ”non-fictionia” (Cohn 2006, 7; Rimmon-Kenan 2002, 3). Philippe Lejeunella vastinpari taas on
”fiction and anti-fiction” (Lejeune 2009, 201). Kaikki kirjoittajat tarkoittavat käsittelyissään selkeästi faktuaalista
diskurssia. Selkeyden säilyttämiseksi pyrin omassa tutkimuksessani välttämään synonyymisten varianttien käyttöä ja
puhumaan pelkästään fiktiosta ja faktasta ja fiktiivisestä ja faktuaalisesta kerronnasta.
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kerronnan lajien joukkoon. Tällaisia vihjeitä Genette kutsuu parateksteiksi19. Parateksteillä Genette
tarkoittaa kaikkia sellaisia varsinaista kertomusta ympäröiviä aputekstejä, jotka säätelevät tekstin
ymmärtämistä ja ohjaavat varsinaisen kertomuksen luentaa. (Genette 1997, 1–2.) Teoksen
lajityypillinen luonne voidaan tuoda lukijan tietoon esimerkiksi otsikolla, alaotsikolla tai tarinaa
edeltävällä esipuheella. Jos esimerkiksi romaanin nimen jälkeen tekijä tai kustantaja on lisännyt
tarkentavan määreen ”romaani”, tiedämme heti alkavan tarinan sisältyvän fiktion käsitteen alle.
(Genette 1997, 76.)
Faktuaalisen ja fiktiivisen kerronnan erottamiseksi voidaan määritellä myös erilaisia kerronnallisia
tuntomerkkejä. Esimerkiksi Dorrit Cohn nostaa kerronnan referentiaalisuusaspektin keskeiseksi
fiktiivistä ja faktuaalista kerrontaa erottavaksi tekijäksi. Referentiaalisuudella Cohn tarkoittaa tekstin
viittaavuutta sitä ympäröivään maailmaan. Faktuaaliset kerrontamuodot ovat aina referentiaalisia eli
niiden kerronnassa esitettyjen asioiden tulee olla todella olemassa tai kerronnan esittämien väitteiden
paikkansapitävyys tulee voida tarkistaa. Sen sijaan fiktiiviset tekstit ovat ei-referentiaalisia eli ne ovat
vapaita todellisuusviittaavuudesta. Fiktiiviset teokset viittaavat ainoastaan kunkin teoksen omaan
fiktiiviseen tarinamaailman, joka syntyy niiden juuri viitatessa siihen. Jokainen kaunokirjallinen teos
luo siis itse oman viitekehyksensä, johon se viittaa. (Cohn 2006, 22–24.)
Cohn kuitenkin lisää, että määrittely tällaisenaan on vajavainen, sillä puhtaasti sisäiset viitekehykset
ovat

kirjallisuudessa

harvinaisia.

Fiktiiviset

tarinamaailmat

sekoittavatkin

tyypillisesti

referentiaalisia ja ei-referentiaalisia elementtejä keskenään. Tosiasiallisten ympäristöjen sisään
saatetaan sijoittaa fiktiivisiä paikkoja, ja sama tarina voi sisältää sekä historiallisia henkilöitä että
fiktiivisiä henkilöhahmoja. Näinhän on esimerkiksi historiallisten romaanien kohdalla, joissa
paikkaansa pitävät historialliset tapahtumat toimivat taustana kuvitteellisille henkilöille ja heidän
elämilleen. Monet fiktion luomat maailmat muistuttavat siis erehdyttävästi omaa aktuaalista
maailmaamme ja usein kertoa juuri siitä. Cohn tarkentaakin määrittelyään lisäämällä, että
faktuaalisen diskurssin tapaan fiktio voi viitata tekstin ulkopuoliseen todelliseen maailmaan, mutta
sen ei kuitenkaan tarvitse tehdä näin. Edelleen tekstin aktuaaliseen maailmaan kohdistuvien
viittausten ei myöskään tarvitse olla tosia. Fiktio ei viittaa yksistään ulkopuoliseen maailmaan toisin
kuin faktatekstit. (Cohn 2006, 25.)

19

Paratekstit Genette jakaa edelleen periteksteihin ja epiteksteihin. Peritekstit ovat varsinaisen tekstin välittömässä
läheisyydessä olevia tekstimateriaaleja, kuten kirjailijan nimi, teoksen otsikko, teoksen esipuhe tai takakansiteksti.
Epitekstit taas ovat etäisempiä tekstejä, jotka perinteisesti sijaitsevat kirjamuodon ulkopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi
teokseen liittyvät haastattelut, teoksen erilaiset käsikirjoitusversiot ja luonnokset tai teoksesta kirjoitetut kommentit ja
arvostelut. (Genette, 1997, 4–5).
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Emme kuitenkaan lähde uudelleen arvioimaan fiktiivistä teosta faktuaaliseksi, vaikka tarinamaailma
olisikin hetkittäin vastaavuussuhteessa tosiasiallisen maailman kanssa. Fiktiivisen maailman
osittainen referentiaalisuus ei vielä tee tekstistä faktatekstiä. Kuten Kai Mikkonen huomauttaa, jako
toimii kuitenkin toisin päin: mikäli faktuaalisen teoksen referenssitaso sisältää selkeästi virheellisiä
väitteitä, teos määrittyy fiktiiviseksi. Faktuaalinen diskurssi voikin siis fiktiivistyä, mikäli
referenssitasolla havaitaan paikkaansa pitämättömiä väitteitä aktuaalisen maailman kanssa20.
(Mikkonen 2002, 318, ks. myös Cohn 2006, 81).
Myös Marie-Laure Ryan nostaa referenssin keskeiseksi fakta- ja fiktiodiskurssia erottavaksi tekijäksi.
Ryan täydentää Cohnin määrittelyä huomauttamalla, että faktadiskurssiin pätevät samat ehdot kuin
kaikkeen muuhun (empiiriseen) tieteentekemisen metodologiaan. Samoin kuin luonnontieteet, myös
faktatekstit jakavat yhden yhteisen referenssimaailman, josta ne kertovat. Tällöin siis jokainen
esimerkiksi journalistinen tai historiakirjoituksen teksti asettuu vastakkain tai rinnan toisten samaa
aihetta kuvaavien kanssa ja täydentää, korjaa tai korvaa niitä. Faktatekstien todellisuusvaikutelma
syntyy siis tekstien suhteista toisiin teksteihin ja havaittuun todellisuuteen. (Ryan 1997, 166.)
Hyvänä esimerkkinä faktadiskurssin referenssivaateesta toimivat myös Pymin selonteon yhtenä
esikuvana toimineet James Cookin tutkimusmatkoillaan pitämät päiväkirjat, jotka julkaistiin Cookin
matkojen jälkeen. Huolimatta tarinallisesta pohjavireestään Cookin kerronnalla on selkeää tiedollista
arvoa, sillä kerronnassaan hän myös kuvasi yksityiskohtaisesti monia eurooppalaisille lukijoille
tuntemattomia eteläisten merten seutuja. Koska myös myöhemmät purjehtijat osoittivat Cookin
havaintojen paikkaansa pitävyyden, Cookin päiväkirjat voidaan perustellusti laskea faktuaaliseen
diskurssiin kuuluvaksi.
Vielä täydennyksineenkin Cohnin määrittely sisältää kuitenkin ongelmia. Voidaanhan esimerkiksi
kuvitella

historiallinen

yksityiskohtaisesti,

että

romaani,
sen
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historiankirjoituksen kanssa. Tai, kuten Pymin selonteon tapauksessa, tarinan kerronta voi sijoittua
vielä tutkimattomalle maantieteelliselle alueelle, jossa toistaiseksi kukaan muu ei ole vieraillut, eikä
lukijoilla täten ole mahdollisuutta tarkistaa referenssien paikkansapitävyyttä. Juuri tämä onkin
referenssin ongelma fiktiossa: sekä faktassa että fiktiossa tapa viitata tapahtumiin ja henkilöihin on

20

Myös Thomas Pavel puhuu faktan fiktionalisoitumisesta mainitessaan, että yleinen asenne tekstin validiteettia kohtaan
voi muuttua. Pavel käyttää tästä esimerkkinä muinaisia myyttejä, jotka ovat vuosisatojen kuluessa menettäneet
referentiaalisen tasonsa ja muuttuneet todesta taruksi (Pavel 1986, 71.)
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samanlainen. Lopullinen ratkaisu teoksen uskottavuuden määrittelystä jää lopulta valistuneen lukijan
oman arvion varaan, mutta on aina mahdollista, että tuo arvio menee pieleen.
Myös Pymin selonteossa referenssin kysymys on keskeinen. Toisaalta näyttäytyäkseen lukijalle
faktuaalisena kertomuksena Pymin tarinan lukijalle rekonstruoiman kuvan tulee olla referentiaalisesti
yhtenevä muun noilta alueilta tuotetun maantieteellisen tiedon kanssa. Vaikka Pymin selonteko
asettuukin vastakkain juuri Cookin näkemysten kanssa, osoitan myöhemmin analyysissani, kuinka
Poen tarinamaailman taustalta löytyvät väitteet eivät ole pelkästään kirjailijansa mielikuvituksen
tuotetta, vaan Poe kirjoittaa romaaninsa tarinamaailman osaksi laajaa napa-alueita koskevaa
(pseudo)tieteellistä teoriaa. Tämän strategian tavoite voidaan ilmeisimmin nähdä pyrkimyksenä
täyttää faktateksteille asetettava referentiaalisuuden vaade. Toisaalta romaanin kerronnasta voidaan
löytää myös useita kerronnallisia strategioita, joiden avulla kirjailija pyrkii myös väistelemään
faktuaalisen kerronnan referenssivaatimusta. Syvennyn aiheeseen kuitenkin tarkemmin analyysini
yhteydessä.
Kertovien tekstien määrittelyä faktaksi ja fiktioksi ohjaavat siis sekä tekstin muotoelementit
(Genetten mainitsemat paratekstit) että myös kerrontamuotojen erilainen suhde ympäröivään
todellisuuteen (referentiaalisuusaspekti). Raja kuitenkin hämärtyy sellaisten kerronnan lajien
kohdalla, jotka sisältävät sekä faktaan että fiktioon viittaavia tuntomerkkejä. Tai kuten Pymin
selonteon tapauksessa, kaikki tuntomerkit viittaavat faktuaaliseen kerrontatyppiin, vaikka kyse
pohjimmiltaan onkin fiktiosta. Miten siis lähestyä teosta, joka pyrkii näyttäytymään lukijalle
faktuaalisena esityksenä, mutta on tosiasiassa täysin fiktiivinen kertomus?
Toistaiseksi on edelleen jäänyt käsittelemättä kerronnallisen muodon kysymys, jolla kuitenkin niin
ikään on merkitystä luokitettaessa tekstiä fiktion ja faktan kategorioihin. Täten myös itse
tutkimuskohteena oleva romaani kaipaa tarkempaa tekstilajillista määrittelyä. Pymin selonteossa
tarinan kertoja Arthur Gordon Pym on myös tarinan päähenkilö, joten genetteläisittäin määriteltäessä
kyseessä on homodiegeettinen kertoja. Kun lisäksi vielä Pymin kerronta tapahtuu ensimmäisessä
persoonassa, kyseessä on homodiegeettisen kerronnan alatyyppi; Genetten mukaan niin kutsuttu
autodiegeettinen kertoja21. Suomalaisessa kirjallisuudessa tällaisesta kerrontatavasta käytetään usein
myös nimeä minäkertoja.

21

Klassisessa lukiottelussaa Gérard Genette jakaa eri kerrontatyypit tarinaan osallistuviin ja tarinan ulkopuolisiin
kertojahahmoihin, eli intradiegeettisiin ja ekstradiegeettisiin kertojiin. Kertojat voidaan jakaa edelleen homo- ja
heterodiegeettisiin, joista ensimmäisissä kertoja on myös kertomansa tarinansa päähenkilö tai joku muu keskeinen hahmo
ja heterodiegeettinen tarinaan kuulumaton, ulkopuolinen hahmo. Lisäksi Genette erottaa 1. persoonasta tapahtuvan
autodiegeettisen kerronnan homodiegeettisen kerronnan alatyypiksi lajin konventionaalistuneen sävyn vuoksi. (Genette
1980, 243–252.)
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Fakta-fiktio-pohdintani näkökulmasta kerronnan autodiegeettisyydellä on keskeinen merkitys, sillä
esimerkiksi Cohnilla juuri autodiegeettisten kerronnan muotojen kohdalla rajanveto fiktiivisen ja
faktuaalisen kerronnan välille osoittautuu vaikeaksi. Cohn käsittelee autodiegeettistä kerrontaa
erityisesti omaelämäkerran ja tätä vastaavan fiktiivisen omaelämäkerran kohdalla, mutta vaikka
Pymin selonteon tapauksessa kyse ei olekaan omaelämäkerrasta, Cohnin muotoa koskeva
teoretisointi on nähdäkseni pääpiirteissään laajennettavissa myös muiden autodiegeettisten esitysten
tarkasteluun.
Vaikka

autodiegeettistä

kerrontaa

hyödynnetään

nykykirjallisuudessa

laajasti

fiktiivisten

päiväkirjojen tai omaelämäkertojen kohdalla, historiallisesti autodiegeettistä kerrontaa on kuitenkin
esiintynyt ainoastaan todellisten ihmisten omaelämäkertojen ja päiväkirjojen puolella. Esimerkiksi
vielä 1700-luvulla jo pelkkä autodiegeettisyys toimi itsessään tuntomerkkinä kerronnan
faktuaalisuudesta. Muutoksen syynä Cohn näkee jo esiin nostetun positivistisen tieteenkäsityksen
nousun 1700-luvulla, minkä seurauksena fiktion kaunokirjallinen merkitys assosioitui sen
filosofiseen merkitykseen: valheeseen. Tämän seurauksena fiktiivisestä poikkeava, tosiasioita
käsittelevän kerronnan asema totuutena vahvistui ja samalla se arvottui kerronnallisesti parempaan
asemaan. (Cohn 2006, 12–14.)
Cohnin mukaan arvoasetelma sai useat kirjailijat kirjoittamaan fiktiiviset romaaninsa faktuaalisen
kerronnan käyttämään minäkertojamuotoon ja näin teeskentelemään romaaninsa tapahtumien olevan
tosia. Esimerkiksi Daniel Defoen Robinson Crusoen (1719) kaltaisten romaanien kohdalla kerronnan
päiväkirjamuotoinen kerronta sekä esipuheen luoma vaikutelma Crusoen todellisesta olemassaolosta
saivat monet pitämään kertomusta todella tapahtuneena. Taustalla oli pyrkimys paeta syytöksiä
epärehellisyydestä

–

esimerkiksi

David

Hume

nimitti

vielä

1700-luvulla

runoilijoita

”ammattimaisiksi valehtijoiksi”. Vasta kun lukijat hyväksyivät uudet realistisen kerronnan normit,
kuten juuri fiktiivisen kerronnan autodiegeettisyyden, trendi yleistyi laajemmin fiktiokerronnan
puolella (Cohn 2006, 13).
Koska siis autodiegeettinen kerrontastrategia esiintyy tänä päivänä sekä fiktiivisen että faktuaalisen
kerrontadiskurssin puolella, pelkkä autodiegeettisyys ei itsessään voi toimia takeena tarinan
tosiasiallisuudesta. Edelleen autodiegeettisen kerronnan vakiinnuttua fiktiivisen kerronnan puolelle,
sellaiset kaunokirjalliset lajit, kuin fiktiivinen omaelämäkerta tai fiktiivisen henkilön päiväkirja ovat
muodostuneet

täysin

tavallisiksi

fiktion

esittämismuodoiksi,

vaikka

kirjallisuushistorian

näkökulmasta nämä kaksi kerronnan lajia muistuttavatkin lähinnä alkuperäiskappaletta ja sen
jäljennöstä. (Cohn 2006, 13, 42)
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Autodiegeettisen muotonsa puolesta Pymin kertomuksesta voisi selkeimmin puhua päiväkirjana.
Päiväkirjamuodon puolesta puhuvat myös romaanin tekstuaaliset tuntomerkit, joista tärkeimpänä
päivämäärämerkintöjen säännöllinen kirjaaminen tekstin yhteyteen (Lejeune 2009, 6). Myös Pym itse
viittaa teoksessa kertomukseensa yleensä päiväkirjasta käytetyllä sanalla ”journal”22.
Toisaalta Pymin kertomus myös eroaa ratkaisevasti päiväkirjasta; teoksesta puuttuu päiväkirjoille
ominainen kirjoittajan itsereflektio (Lejeune 2009, 7–8) Kuten Pym itse asian ilmaisee
Alkulauseessaan, kyse on pikemminkin päiväkirjamerkintöjen pohjalta lihotetusta ja juonellistetusta
kertomuksesta.

Tarkemmin

muotoiltuna

kyse

on

usein

tutkimusmatkoilla

pidetystä

lokikirjamuotoisesta esityksestä tai matkapäiväkirjasta, jossa keskeistä eivät niinkään ole henkilön
omat tuntemukset, vaan matkalla koettujen tapahtumien raportointi. Englanninkielisessä
kirjallisuudessa, kuten esimerkiksi Cookin päiväkirjojen kohdalla tällaisesta esityksestä käytetään
tyypillisesti nimitystä "account". Myös Pym viittaa omaan tarinaansa yleisimmin tällä sanalla.
Suomeksi sana kääntyy selkeämmin merkitykseen "selostus" tai "selonteko", joita myös itse käytän
viitatessani teokseen.
Fiktiivisten ja faktuaalisten autodiegeettisten kertomusten erottamiseksi olisikin siis löydyttävä muita
välineitä. Cohn kuitenkin huomauttaa, että toisin kuin kolmannen persoonan kerronnassa,
faktuaalisen omaelämäkerran ja tätä jäljittelevän fiktiivisen minäkerronnan erottaminen toisistaan
pelkkien muodollisten tuntomerkkien pohjalta on ongelmallista. Näin siksi, että autodiegeettisessä
kerronnassa eroa kertojan ja teoksen kirjoittajan välillä on vaikea tehdä. Heterodiegeettisessä
kerronnassa pelkkä kertojan leimallinen erillisyys tarinan kirjoittajasta fiktiivistää tekstin. Ongelma
käy ilmi verrattaessa autodiegeettistä kerrontaa kolmannen persoonan heterodiegeettiseen kerrontaan.
Heterodiegeettisessä kerronnassa raja kertojan ja päähenkilön välillä on selkeästi näkyvillä (”sitten
hän sanoi”), kun taas autodiegeettisessä kerronnassa kertojan ja päähenkilön äänet ”yhdistyvät”
(”sitten sanoin”). Tällöin lukija joutuu omaksumaan päähenkilön näkökulman (ja sen myötä myös
tämän asenteet ja näkemykset kuin yleisinä totuuksina) ainoaksi tarkastelukulmaksi kertomuksen
tarinamaailmaan. (Cohn 2006, 42–47.)
Cohn huomauttaa lisäksi, että autodiegeettiset tekstit voivat osoittaa fiktiivisyyttään muotokeinoilla,
jotka rikkovat faktuaalisen omaelämäkerrallisen kerronnan diskurssin. Esimerkiksi faktuaalisen
minäkertojan näkökulma on aina rajattu, eli hän ei voi kerronnassaan tietää enemmän kuin
inhimillisesti on mahdollista. Autodiegeettinen kertojahahmo ei siis voi nähdä muiden
henkilöhahmojen mielen sisään, vaan hän voi tulkita heidän käytöstään ainoastaan ulkoisten

22

(Ks. PS, 7, 78 & 187).
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tuntomerkkien perusteella. Esimerkiksi kertojan muuttumisella kaikkitietäväksi kertojaksi on siis
selkeä kerrontaa fiktiivistävä vaikutus. Myös monet, erityisesti modernin ja postmodernin
kirjallisuuden hyödyntämät kerronnan tehokeinot toimivat signaaleina kerronnan fiktiivisyydestä.
Kertoja saattaa esimerkiksi kertoa preesenssissä tai kerronta voi muuttua tajunnanvirtakuvaukseksi.
(Cohn 2006, 48–50.)
Nähdäkseni kerronnan keinojen erittelyssä on kuitenkin sama ongelma kuin referentiaalisuusaspektin
kohdalla, sillä vaikka kertojan kaikkitietävyys merkitsisi tarinan fiktiivisyyttä, tällaisen tehokeinon
puuttuminen ei väistämättä tarkoita, että kertomus olisi takuuvarmasti faktuaalinen. Siinä missä
taitava kirjailija osaa hyödyntää tällaisia kerronnan tehokeinoja, hän myös kykenee tarvittaessa
välttämään niitä.
Lopulta ainoa selkeä tuntomerkki faktuaalisen ja fiktiivisen autodiegeettisen kerronnan erottamiseksi
toisistaan on puhuvan subjektin leimallinen ero tekijän identiteetistä eli kertojan ja kirjailijan
”ontologinen erillisyys”. Tällä Cohn tarkoittaa yksinkertaisesti kirjan kannessa nimetyn tekijän
yhtenevyyttä kertomuksen kertojan äänen kanssa (Cohn 2006, 44–45). Jos teoksen kertoja eroaa
kirjan kannessa nimetystä tekijästä, kertomuksella on väistämättä fiktiivinen perusta (Cohn 2006, 77).
Tämän vuoksi lukija tunnistaa Brontën Kotiopettajattaren romaanin fiktioksi ja toisaalta Rousseaun
Tunnustuksia omaelämäkerraksi (Cohn 2006, 30).
Tällainen yksinkertainen kehotus lukijalle tarkistaa kirjan kannessa mainittu nimi muistuttaa
hämmentävästi Genetten esittelemiä teoksen luentaa ohjaavia paratekstuaalisia tuntomerkkejä.
Mikään ei tietenkään estä tosiasiallista kirjailijaa julkaisemasta tarinaansa keksityllä salanimellä,
kuten on juuri Pymin Selonteon tapauksessa23. Näin ollen itse kertomusmuodosta ei siis vaikuttaisi
olevan löydettävissä mitään selkeää tekstuaalista tuntomerkkiä, jolla voitaisiin osoittaa teoksen
fiktiivisyys tai faktuaalisuus.

1.5.2 Uskomaton ja uskottava kerronta
Toistaiseksi olen metodologian käsittelyssäni keskittynyt pelkästään fakta-fiktio-jaon tarkasteluun.
Ainoastaan faktan ja fiktion rajamuotoihin nojautuva käsittely ei kuitenkaan onnistu vielä
23

Cohnin huomio on tosin siltä osin oleellinen, että se kuvaa osuvasti sitä, kuinka merkittävä luentaa ohjaava merkitys
kirjan kannessa merkityllä tekijällä on. Esimerkiksi lukijan mahdollisesti kokemat epäselvyydet Pymin selonteon
fiktiivisyydestä on pyritty hälventämään yksinkertaisesti vaihtamalla kirjan myöhempien laitoksien tekijätiedoissa Arthur
Gordon Pymin nimi Edgar Allan Poen nimeen.
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tavoittamaan Pymin selonteon kerronnalle ominaista huojuntaa uskottavan ja epäuskottavan
tarinamaailman välillä. Näin ollen laajennan käsittelyäni toisen vastakohtaparin, reaalisen ja eirealistisen kerrontailmaisun tarkastelun suuntaan.
Kahdesta vastakohtaparista ensimmäinen, fakta ja fiktio on nähdäkseni helppo mieltää eräänlaiseksi
tekstilajilliseksi yläkäsitteeksi, jonka alle erilaisia kertovamuotoisen kirjallisuuden eri lajeja voidaan
sijoitella. Jälkimmäinen vastinpari realistinen-ei-realistinen sijoittuu sen sijaan selkeämmin fiktiokategorian alle, sillä fiktiivinen kerronta voi olla tarinasta riippuen joko ei-realistista tai realistista
tämän aiheuttamatta ristiriitaa itse fiktion yläkäsitteen kanssa. Tällöin sekä yliluonnollisia elementtejä
sisältävät kertomukset, kuten Grimmin sadut, mutta myös Flaubertin Rouva Bovaryn kaltaiset,
tarinamaailmaltaan täysin realistiset tarinat ovat selkeästi fiktiota.
Sen sijaan faktuaalinen kerronta, kuten vaikka historiankirjoitus, pitää sisällään olettamuksen
kerrottujen tapahtumien tosiasiallisuudesta, mutta myös niiden yhtenevyydestä havaitsemamme
aktuaalisen maailman luonnonlakien kanssa. Toisin sanoen faktuaalisen kerronnan tulee siis
poikkeuksetta olla realistista. Sen sijaan ei-realistinen kerronta ei ole mahdollista faktuaalisen
kerronnan alla. Havainnollistan tätä hierarkkista pääjakoa karkeasti seuraavassa kaaviossa:
Faktuaalinen
kerronta

Fiktiivinen kerronta

Realistinen
kerronta

Eirealistinen
kerronta

Mikäli raja-aidat fiktiivisen ja faktuaalisen kerronnan välillä osoittautuvat hämäriksi, voidaanko eirealistisen ja realistisen ilmaisun erottamiseksi löytää selkeitä tuntomerkkejä? Tarkastelen
seuraavassa, miten kerronnassa kohdattavia erilaisia outoja, yliluonnollisia tai fantastisia elementtejä
on mahdollista lähestyä pääosin realistisena näyttäytyvässä tarinamaailmassa.
Hyvänä lähtökohtana realistisia ja toisaalta ei-realistisia (fantastisia) tarinarakenteita paikantavalle
luennalleni toimivat Tzvetan Todorovin ajatukset fantastisesta kerronnasta. Teoksessaan The
Fantastic – a Structural Approach to Literary Genre (1975) Todorov muotoilee fantastisen-käsitteen
tehdäkseen eroa puhtaan realististen kaunokirjallisten tarinoiden ja erilaisia yliluonnollisia
tapahtumia sisältävien tarinoiden välille. Näiden pohjalta Todorov muotoilee kolmijaon ”uncanny –
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fantastic – marvellous”, joista puhun tästä eteenpäin termien vakiintuneilla suomennoksilla
fantastinen (=fantastic), outo (=uncanny) sekä ihmeellinen (=marvellous) (Hosiaisluoma 2003, 239).
Käsittelyssään Todorov ei niinkään keskity satuihin tai fantasiakirjallisuuteen, joiden kohdalla lukija
lukee alusta asti tietoisesti omasta maailmastaan radikaalisti poikkeavaa tarinamaailmaa.
Fantastisuudella Todorov viittaa sen sijaan laajemmin tarinoihin, joiden tarinamaailmat muistuttavat
päällisin puolin omaa aktuaalista maailmaamme, mutta jossa kohtaamme olentoja ja ilmiöitä, jotka
ovat eri tavoin vieraita omalle arkikokemuksellemme (Todorov 1975 24–26). Tällaista kertomusta ei
voi myöskään lukea allegoriana, eikä siitä ole tehtävissä poeettista tulkintaa (Todorov 1975, 58–74).
Tällaisissa tarinoissa kerronnan outoudet ja yliluonnollisuudet herättävät lukijassa epäröinnin siitä,
miten kohdatut outoudet tulisi ymmärtää osana tarinamaailmaa. Todorovin fantastisuus onkin
efektimäistä: se on lukijan epäröintiä hänen kohdatessaan tarinamaailmassa sellaisia elementtejä,
jotka ensilukemalta vaikuttavat pakenevan järjellistä selitysmahdollisuutta: ”The fantastic occupies
the duration of this uncertainty. […] The fantastic is that hesitation experienced by a person who
knows only the laws of nature, confronting an apparent supernatural event”. (Todorov 1975, 25.)
Fantastisuuden tarinoissa lukija kohtaa siis liminaalisen epävarmuuden tilan, jossa hän joutuu
epäröimään luonnollisen ja yliluonnollisen selityksen välillä. Pääsääntöisesti lukija punnitsee kahden
vastakkaisen selitysvaihtoehdon välillä – hän voi joko yrittää löytää yliluonnollisille elementeille
järjellisen ja reaalimaailman kanssa yhteensopivan selityksen tai vaihtoehtoisesti hyväksyä
tarinamaailman eroavan omasta reaalimaailmastamme:
The person who experiences the event must opt for one of two possible solutions: either
he is the victim of an illusion of the senses, of a product of the imagination - and laws
of the world then remain what they are; or else the event has indeed taken place, is an
integral part of reality - but then this reality is controlled by laws unknown to us.
(Todorov 1975, 25.)

Fantastisuudelle on myös ominaista, että se ilmenee usein vain hetkellisesti ja osan aikaa tarinan
luennassa (Todorov 1975, 41–42). Riippuen siitä, saavatko tarinamaailmassa kohdatut outoudet
järjellisen vai yliluonnollisen selityksen, tarina siirtyy jompaankumpaan tätä läheisesti muistuttavaan
kategoriaan, joko outoon tai ihmeelliseen. (Todorov 1975, 25.)
Oudon kategoriassa kummalliset tapahtumat saavat tarinan edetessä järjellisen selityksen, jolloin
yliluonnollisuuden vaikutelma katoaa ja tarinamaailman asetelma palautuu osaksi lukijan
reaalimaailman kaltaista asetelmaa. Asetelma on hetkellisesti saattanut vaikuttaa yliluonnolliselta,
mutta tapahtumien edetessä aiemmat kokemukset näyttäytyvät nyt eri valossa. Ihmeellisen tarinoissa
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tarinan oudot elementit sen sijaan säilyttävät outouttavan vaikutuksensa tarinan loppuun saakka eikä
järjellistä selitystä tarjota lukijalle. Tällöin yliluonnollinen selitysstrategia näyttäytyy ainoana
mahdollisena ja lukija tulkitsee, että kohdatun tarinamaailman luonnonlait eroavat aktuaalisesta
maailmastamme. (Todorov 1975, 41–57.) Lukijan tehtyä ratkaisun, kumpaan lähikategoriaan hänen
lukemamme teos kuuluu, päättyy myös fantastisuuden tuntu24: “Once we choose one answer or the
other, we leave the fantastic for a neighboring genre, the uncanny or the marvelous” (Todorov 1975,
25).
Todoroville lukijan epäröinti selittämättömien tapahtumien kohdalla on selkein tarinan
fantastisuuden tuntomerkki. Usein myös tarinan päähenkilö jakaa lukijan kokeman epäröinnin
kohdatessaan tarinamaailmassa yliluonnollisia tai selittämättömiä tapahtumia. Tämän vuoksi
fantastisuus onkin hyvin yleistä kauhukertomuksissa, sillä lukijan samaistuessa päähenkilön
näkökulmaan hän samaistaa myös oman aktuaalisen maailmansa tarinamaailman kanssa ja pelkää
täten myös oman maailmansa sisältävän kuvatun kaltaisia yliluonnollisuuksia.
Fantastisuuden efekti voi toisaalta aktivoitua myös, vaikka itse tarinamaailma pysyisikin
todenmukaisen rajoissa. Näin on esimerkiksi tarinoissa, joissa kertojan aistit tai tajunta saattavat
esimerkiksi tulla eri tavoin häirityksi kertojan itsensä tätä tiedostamatta. Hän voi esimerkiksi tulla
huumatuksi, luulla untansa todeksi tai olla voimakkaan tunnekuohun vallassa, jolloin hänen
rationaalinen toimintakykynsä häiriintyy. (Todorov 1975, 44–46.)
Lukijan ja päähenkilön näkökulmat voivat myös erota niin, että ainoastaan lukija epäröi, päähenkilön
kuitenkaan kiinnittämättä huomiota kohtaamiinsa yliluonnollisuuksiin. Kertoja voi esimerkiksi olla
psyykkisesti sairas ja hänen tapansa havainnoida todellisuutta eroaa omasta kognitiostamme. Sairas
kertoja saattaa havainnoida erilaisia yliluonnollisia olentoja, jotka tosiasiassa eivät ole olemassa.
Tällöin lukija ei voi tietää varmuudelta mitkä kertojan välittämistä havainnoista pitävät paikkansa.
Tällainen fantastisuus on kaksin kerroin häiritsevämpää, sillä tällöin lukija joutuu arvioimaan
tarinamaailman yliluonnollisuuden ohella myös tarinan kertojan luotettavuutta. (Todorov 1975, 36–
39.)
Käyttökelpoisen teoreettisen käsitteistön lisäksi Todorovin ajatukset linkittyvät usealla tapaa
tutkimusaiheeseeni ja sen historialliseen viitekehykseen. Ensinnäkin Todorov valikoi fantastisen,
oudon

ja

ihmeellisen

genre-esimerkkinsä

usein

24

1700-

ja

1800

-lukujen

romantiikan

Todorovin kolmijaon ongelmana voidaan pitää sitä, että itse fantastisuus genrenä saa jaottelussa vain vähän käsittelyä
osakseen. Todorovin mukaan puhtaan fantastisessa tarinassa epäröinti toden ja kuvitteellisen välillä ei johda ratkaisuun
vaan lukijan epäröinti kahden vaihtoehdon välillä säilyy läpi tarinan. Esimerkkinä tällaisesta puhtaan fantastisesta
kertomuksesta Todorov pitää Henry Jamesin Turn of the Screwtä. (Todorov 1975, 43.)
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kirjallisuustraditiosta. Koska romantiikka korosti mielikuvituksen luovaa voimaa ja mielen
tuntemattomia, pimeitä puolia, sen keskiössä ovat usein Todorovin The Fantasticissa korostamat
yliluonnollisen ja selittämättömän teemat, jotka aktivoivat lukijassa fantastista epävarmuutta. (Wells
2013.)
Monien muiden romantiikan ajan kirjailijoiden ohella myös Poe on keskeinen esimerkkikirjailija
Todorodin Fantasticissa, sillä monissa Poen tarinoissa oudon ilmapiiri rakentuu rationaliteetin ja
mielen pimeiden voimien yhteentörmäyksestä, jolloin yliluonnollisuuden tunne on monin tavoin
läsnä tarinoiden lukukokemuksessa. Erityisesti Todorov keskittyy Poen kahden tarinan "Mustan
Kissan" sekä "William Wilsonin" tunnelman tarkasteluun, pitäen niitä Poen tuotannon selkeimpinä
esimerkkeinä puhtaasta fantastisuudesta. (Todorov 1975, 48, 70–71.) Pymin selontekoa Todorov ei
käsittele, mutta koska Poen kauhunovellien tapaan myös siinä yliluonnollisen ja kummallisen
elementeillä on keskeinen merkitys, kriittinen tarkastelu on paikallaan.
Lisäksi myös koko 1800-luvun matkakirjallisuuden diskurssi, jota myös Pymin selonteko edustaa, on
täynnä erilaisten eksoottisten ja uskomattomien seutujen ja ilmiöiden kuvauksia. Kerronnalla oli
toisaalta tiedollinen funktio, sillä ensikäden kokemuksiin perustuvat selostukset muuttivat ja
venyttivät aikalaislukijoiden käsityksiä toistaiseksi huonosti tunnetuista maailmankolkista. Toisaalta
kyse on myös vahvasti elämyshakuisesta kerronnan konventiosta, jossa viihteellisyyden nimissä
kertojat usein liioittelivat ja sepittivät jopa keksittyjä ihmeitä. Matkakertomukset kävivät siis
lukijoiden silmissä jatkuvaa rajankäyntiä uskottavan ja uskomattoman välillä. Todorovin kuvaama
fantastisen epäröinnin periaate on siis varsin ominaista niiden lukukokemukselle lukijan joutuessa
usein arvioimaan matkakirjallisuudessa kohtaamiensa uskomattomuuksien paikkansa pitävyyttä.
Pymin selonteon tapauksessa liiallisen liioittelevuuden voi tosin nähdä myös kääntyvän kertojaa
vastaan, sillä esiintyäkseen faktuaalisena tekstinä kerrottujen kokemusten tulee olla rationalismin
näkökulmasta mahdollisen puitteissa. Tällöin siis Todorovin ihmeellisen kaltainen yliluonnollinen
lukustrategia ei voisi olla mahdollinen tieteellistä uskottavuutta tavoittelevassa kerronnassa.
Mahdollisen yliluonnollisen selitysstrategian harkitseminen leikkaisi tarinalta sen luonnollisen
uskottavuuden pois ja rikkoisi laajempia todellisuuden hahmotukseen liittyviä periaatteita. Tiivistäen
voisi todeta, että tieteelliseen uskottavuuteen tähtäävä matkakertomus voi täten todorovilaisittain
määrittyä korkeintaan outona – ainakin niin kauan, kun tarina sijoittuu tunnetun ja kartoitetun
maailman piiriin.
Toinen hedelmällinen tarkastelukulma outoihin tarinamaailmoihin löytyy jälkiklassisen käänteen
jälkeen syntyneestä niin kutsutusta luonnottoman narratologian teoriasta. Käsite luonnoton on
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syntynyt alun perin vastauksena narratologi Monica Fludernikin näkemykselle luonnollisesta
kerronnasta. Teoksessaan Towards a Natural Narratology (1996) Fludernik esittelee kognitiivisen
lähestymistavan kerronnan tutkimukseen. Sen keskeisen osan muodostaa esitys lukijan
”kognitiivisista viitekehyksistä”, jotka ohjaavat luentaa ja joiden kautta lukijat ymmärtävät tekstit
kertomuksiksi. Fludernikin ajattelussa kaikenlaisten kertovamuotoisten esitysten taustalla on
arkielämän keskustelumuotoinen kerrontatilanne, jonka laajentumia kaikki erilaiset kertovamuotoiset
esitykset ovat. Kaikenlainen kerronta pohjautuu inhimilliseen kokemuksellisuuteen maailmasta, ja
tätä kaikelle kerronnalle yhteistä inhimillistä pohjaa Fludernik nimittää luonnolliseksi kerronnaksi.
(Fludernik 2003, 243–267, ks. myös Alber 2010, 44–45.)
Luonnottoman narratologian piirissä kerronnan luonnollisuuden on usein ymmärretty tarkoittavan
sitä, että kaunokirjallisuuden tavoite olisi eri tavoin jäljitellä ja mallintaa ihmisten kokemusta
aktuaalisesta maailmasta. Luonnollinen kerronta on siis todellisuuden imitoimista ja sen keskiössä on
oman kognitionsa kautta todellisuuttansa jäsentävä antropomorfinen eli ihmisenkaltainen hahmo.
Tällöin myös se, minkä koemme luonnolliseksi tai luonnottomaksi, määrittyy omien
maailmanhahmotuksellisten kognitiivisten parametriemme kautta. Luonnottoman narratologian
näkökulmasta

Fludernikin

luonnollinen

korostaa

liiaksi

ihmisen

aisteihin

perustuvan

arkikokemuksen ensisijaisuutta. (Alber et al. 2013, 3–5.)
Luonnoton narratologia onkin keskittynyt kaunokirjallisen kerronnan ominaislaatuisuuteen ja
erillisyyteen korostamalla, että kaunokirjallisuudesta on löydettävissä lukemattomia sellaisia
kerronnan

piirteitä,

jotka

ovat

vieraita

arkikokemuksellemme

ja

omalle

inhimilliselle

todellisuudenhahmotuksellemme25 (Alber et al. 2010, 114–115). Luonnottomalla kerronnalla
tarkoitetaan siis laajalti kaikenlaista kerronnallista ilmaisua, joka rikkoo vallitsevaa ja luonnollista
kokemustamme todellisuudesta:
The study of unnatural narrative is directed against […] the argument that each and
every aspect of narrative can be explained on the basis of our real-world knowledge and
resulting cognitive parameters. (Alber et al. 2010, 115).

Stefan Iversenin mukaan luonnoton narratologia on kiinnostunut erityisesti kertomuksista, jotka
vastustavat, pilkkaavat, vääristelevät tai muuten eri tavoin problematisoivat antropomorfisen
kerronnan ydinkäsityksiä (Iversen 2013, 95). Myös Jan Alber toteaa samansuuntaisesti, että
25

Luonnottoman narratologian teoreettisena esiasteena on teorian piirissä usein pidetty venäläistä kirjallisuusteoreetikko
Viktor Shklovskia ja hänen ajatuksiaan vieraannuttavuudesta. Shklovskin mukaan taiteen hyve ei ole niinkään sen
todellisuutta jäljentävässä tehtävässä, vaan tavassa, miten se vieraannuttaa ja tekee todellisuuden kummalliseksi. (Alber
et al. 2013, 4, 142–144.)
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kohtaamme monissa kertomuksissa erilaisia järjettömiä tai outoja asetelmia, joilla on hyvin vähän
tekemistä oman todellisen maailmamme kanssa (Alber 2010, 46). Kuitenkin se, mikä tosiasiallisen
maailman rajoissa on mahdotonta ja luonnotonta, voi kaunokirjallisen kerronnan maailmassa olla
täysin tavallista (Alber 2010, 115–116).
Esimerkiksi Henrik Skov Nielsen huomauttaa, että vaikka monet tarinamaailmat muistuttavat
rakenteeltaan omaa aktuaalista maailmaamme, mikään kaunokirjallisuudessa ei edellytä, että näin
tulisi välttämättä aina olla. Todorovista poiketen Nielsen ei kuitenkaan tarkoita tällä erityisiä
kummallisuuksia tai yliluonnollisuuksia, vaan koko tarinamaailman fysikaalisten periaatteiden
poikkeavuutta omasta luonnollisesta todellisuuskokemuksestamme.
Tällaisia tarinamaailman rakenteen luonnollisia ehtoja ovat esimerkiksi erilaiset fyysiset ja loogiset
suhteet, kuten asioiden kausaaliset syy-seuraus-suhteet, ajan eteneminen lineaarisesti menneisyydestä
tulevaisuuteen tai kokemus jokaisen ajallisen hetken tapahtumisesta ainoastaan kerran (Alber et al.
2010,

116–119).

Vaikka

nämä

periaatteet

ovat

luonnollistettuja

käsityksiä

omassa

reaalimaailmassamme, fiktiivisissä tarinamaailmoissa ne voivat myös poiketa radikaalisti totutusta.
Luonnottoman narratologian teoretisointia on myös laajennettu kognitiivisen narratologian piiriin.
Iversen toteaa, että ”lukiessamme kertomuksia, luemme samalla ajatuksia”26. Tämän taustalla on
ajatus siitä, että kyetäksemme sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, opimme läpi
elämämme erilaisia kognitiivisia malleja, joiden avulla kykenemme tulkitsemaan muiden ihmisten
toimintaa

ja

osaamme

Kehityspsykologiassa

tästä

myös

suhteuttaa

ilmiöstä

oman

puhutaan

toimintamme

”mielen

teoriana”27

tilanteeseen
ja

sillä

sopivaksi.
tarkoitetaan

varhaislapsuudessa ihmiselle muodostuvaa käsitystä siitä, että muillakin ihmisillä on oma tietoisuus,
ajatukset ja tunteet (Iversen 2013, 98–99.)
Kuten Iversen huomauttaa, mielen teoria ohjaa huomaamattamme toimintaamme myös lukiessamme
kaunokirjallisuutta. Tämä ilmenee siten, että sovellamme jatkuvasti omassa elämässämme
oppimiamme kognitiivisia malleja niin kertojan kuin tarinan henkilöhahmojen toiminnan
ymmärtämiseen. Oletamme oman kognitiomme kaltaisesti myös henkilöhahmojen toiminnan
taustalta löytyvän oman kognitiomme kaltaisia toiminnan prosesseja, kuten järjen, tunteita tai
haaveita. Täten luonnollisuuden paradigmat ulottuvat myös tapaan, jolla tulkitsemme tarinoiden
kertojaa ja henkilöhahmoja, sillä kohtelemme henkilöhahmoja kaikin tavoin todellisten ihmisten
tavoin, vaikka olisimme täysin tietoisia heidän fiktiivisyydestään. (Iversen 2013, 99–100.)

26
27

“When we read narrative fiction, we read minds; we perform mind reading” (Iversen 2013, 98).
“Theory of mind”, usein lyhyemmin “ToM” (Iversen 2013, 99).
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Toisaalta Lisa Zunshine huomauttaa, että tällainen yleisinhimillinen kykymme tehdä päätelmiä
henkilöhahmojen tajunnan liikkeistä on pohjimmiltaan edellytyksenä sille, että ylipäänsä
ymmärrämme kirjallisuutta. Samalla kuitenkin myös luonnollistamme oman kognitiomme
paradigmat tarinoiden kertojaa ja henkilöhahmoja ohjaavaksi strategiaksi. Kuten Zunshine
huomauttaa, fiktiivisten henkilöhahmojen kognitiot voivat kuitenkin myös radikaalisti erota omasta
luonnollisesta kognitiostamme. (Zunshine 2006, 6–9.) Esimerkiksi henkilöhahmon tajunta voi olla
sisäisesti ristiriitainen, jolloin hänen toimintansa muistuttaa mieleltään sairaan ihmisen toimintaa.
Hahmolta voi myös kokonaan puuttua oman mielen kognitio.
Myös luonnottoman narratologian ajatukset linkittyvät tutkimusotteeseeni usealla tapaa, sillä
nähdäkseni kerronnan luonnollisuus nousee usealla tavalla autenttismuotoisten matkakertomusten
kerronnalliseksi ehdoksi. Toisaalta faktuaalisten esityksen kerronnallisena hyveenä voidaan pitää
raportin omaista loogisesti ristiriidatonta ja kronologisesti etenevää selostusta tapahtumien kulusta.
Toisin sanoen faktuaalisen matkakertomuksen tyypillinen kerrontatapa lineaarisesti etenevänä ja
kerronnan

yksityiskohdiltaan

ristiriidattomana

esityksenä

mukailee

luonnollista

havaintokokemustamme maailmasta.
Cohn ilmaisee saman asian todeten, että faktatekstien luennan ei yleensä mielletä edellyttävän
fiktiolle tyypillistä ”poeettista tulkintaa”, vaan faktadiskurssissa asiat ymmärretään niin kuin ne
kerronnassa esitetään ilman implisiittisiä tulkinnallisia merkitystasoja (Cohn 2006, 132–139). Tämän
vuoksi myös faktuaalisen kerronnan kerrontatekninen liikkumaraja on huomattavasti fiktiokerrontaa
rajatumpi: esimerkiksi realistisessa fiktiossa lineaarista kerrontaa rikkovat takaumat ja ennakoinnit
koetaan fiktiossa hyväksyttäviksi, mutta faktuaalisessa kerronnassa epätavallisiksi. Täten myös
luonnottoman narratologian esiin nostamilla kerronnallisilla aukoilla tai epämääräisyyskohdilla on
autenttista kerrontaa selkeästi fiktiivistävä vaikutus.
Lisäksi faktuaalisen tarinamaailman tulee olla jatkuvassa referentiaalisessa ja mimeettisessä
vastaavuussuhteessa tosiasiallisen maailmamme kanssa. Tämä koskee toisaalta tarinamaailman
ajallista ja fysikaalista rakennetta, mutta myös henkilöhahmoja ja paikkoja, joiden tulee olla myös
löydyttävissä tosiasiallisesta maailmasta. Kaikenlainen poikkeaminen näistä tosimaailmaa
jäljittelevistä mimeettisistä periaatteista häiritsee lukijan kognitiivista prosessointia. Erilaiset
kerronnan luonnottomat piirteet eivät fiktion tavoin pelkästään heikennä kerronnan esteettistä arvoa,
vaan asettavat teoksen aseman tieteellisesti luotettavana lähteenä kyseenalaiseksi. Rikkomukset
tarinamaailman mimeettisissä periaatteissa johtavat täten koko kertomuksen autenttisuuden
kyseenalaistamiseen.
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Viimeiseksi kiinnitän huomioni monien luonnottoman narratologian piirissä kirjoittaneiden
tutkijoiden huomioon kerronnan ”mimeettisen strategian ensisijaistamisesta”28. Usein esitetyn
argumentin mukaan mimeettisesti todellisuutta jäljentävä kerrontastrategia on määrittynyt
kaikenlaisen tarinailmaisun prototyyppiseksi ilmaisuksi, joka on edelleen johtanut näitä mimeettisiä
periaatteita rikkovien ja realistiselle ilmaisulle vieraiden eli luonnottomien kerrontamuotojen
arvottamiseen huonompana kerrontana ja edelleen marginalisointiin kirjallisuushistoriassa. (Alber et
al. 2010, 114–116.)
Vastaava mimeettisen suosimisen periaate voidaan havaita paikkansapitäväksi myös Pymin selonteon
kohdalla, sillä sekä Poen oman aikalaisvastaanoton että tutkimusreseption puolella teoksen erilaisia
kerronnan ristiriitakohtia ja epäloogisuuksia on kohdeltu kerronnallisina virheinä tai ne on
vaihtoehtoisesti ohitettu kokonaan. Tulkinnallisesti ne ovatkin siis määrittyneet marginalisoituun
asemaan ja niiden on nähty teoksen todellisuuden tuntua ja täten myös sen esteettistä arvoa
heikentävinä elementteinä. Tässä mielessä luonnoton narratologia kannustaakin lukemaan
vastakarvaan antamalla huomion kerronnan poikkeaville ja marginaalisille ilmiöille.
Toisaalta tämä asettaa myös selkeän metodologisen haasteen tutkimukselleni: miten sitten lukea
Pymin selontekoa luonnottomasti ja kerronnan elementtejä marginalisoimatta? Suuntaviivoja
pohdinnalleni tarjoaa Jan Alberin hahmottelemat erilaiset tulkinnalliset strategiat, joiden avulla lukija
voi pyrkiä luonnollistamaan kerronnan luonnottomia tilanteita ja ottamaan ne järjellisesti haltuun.
Luonnottomuudet

saattavat

esimerkiksi

olla

tarkoitettu

tulkittavaksi

henkilöhahmojen

mielensisäisinä tiloina, kuten unelmina tai pelkoina. Mahdottomuudet juontuvat siis henkilön
sisäisestä maailmasta, joskaan niiden ei kerronnan tasolla kuitenkaan ole ilmaistu suoraan olevan
tällaisia. Kerronnan luonnottomuudet voivat olla myös seurausta kertojan näkökulman omasta
inhimillisestä erehtyväisyydestä; kertoja saattaa esimerkiksi muistaa väärin, jolloin virheellinen
informaatio luo täten ristiriitoja kerrontaan. Toisaalta outoudet saattavat saada myös laajemman
temaattisen merkityksen ja ne tulevat ymmärrettäviksi vain, mikäli niitä analysoidaan temaattisina
elementteinä. (Alber 2010, 46–50.)

28

Luonnottomassa narratologiassa useimmiten ”A mimetic bias” (Alber 2010, 114, myös Phelan 2005, 20).
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2. TEOKSEN HISTORIALLINEN KONTEKSTI

2.1 Idea eteläisestä mantereesta
Pymin selonteon keskeisenä tiedollisena motiivina on välittää lukijalle ensikäden kuvaus
tutkimattomasta eteläisestä napaseudusta. Tarinassa tuntematon Antarktis näyttäytyy salaperäisenä ja
jännittävänä alueena, jota lähestyessään Pym ilmaisee lukijalle ylpeytensä päästessään ratkaisemaan
yhteistä mysteeriä:
I must still be allowed to feel some degree of gratification at having been instrumental,
however remotely, in opening to the eye of science one of the most intensely exciting
secrets which has ever engrossed its attention (PN, 148).

Minun on mielestäni myös lupa tuntea jonkinmoista tyydytystä siitä, että olen ollut edes
pieneltä osaltani mukana avaamassa tutkijoille yhtä jännittävimmistä salaisuuksista,
jotka ovat koskaan heidän mieltään kiihottaneet (PS, 185).

"Jännittävällä salaisuudella" Pym viittaa ennen kaikkea eteläisten napaseutujen vielä toistaiseksi
tuntemattomaan maantieteelliseen luonteeseen sekä eritoten kysymykseen Antarktiksen mantereen
olemassaolosta. Pymin innostuneisuus etelänavasta voi tuntua monin tavoin liioitellulta vasten
nykytietämystämme seudun äärimmäisestä kylmyydestä ja asumiskelvottomuudesta. Luonnehdinta
etelänavasta ei kuitenkaan ole omassa 1800-luvun aikalaiskontekstissaan poikkeuksellinen, vaan yksi
esimerkki monista puheenvuoroista, joissa tutkimaton napa-alue nähtiin uusia tieteellisiä paljastuksia
ja taloudellisia mahdollisuuksia tarjoavana mielenkiintoisena alueena. Pyrin ensimmäisessä
käsittelyluvussa selventämään näitä erilaisia napaseutuihin liitettyjä spekulatiivisia käsityksiä ja
laajemmin Yhdysvalloissa vallinnutta yhteiskunnallista kiinnostusta napa-alueita kohtaan. Osoitan,
miten Poe kertomuksessaan pyrkii hyödyntämään näitä käsityksiä.
Johtuen syrjäisyydestään tutkimusmatkoja suorittaviin länsimaihin etelänapa ja sitä ympäröivät
tuhansia kilometrejä pitkät jääkentät muodostivat pitkään maapallon viimeisen tuntemattoman
vyöhykkeen. Alueiden kartoitus käynnistyi kunnolla vasta 1900-luvulla norjalaisten ja brittien
kilpaillessa etelänavan herruudesta. (Wijkmark 2009, 229–230.) Sen sijaan Poen elinaikana 1800luvun puolivälissä eteläinen napapiirin alue oli vielä valtaosin kartoittamatta ja tunnettiin varsin
huonosti.
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Huolimatta tuntemattomuudestaan napa-alueella oli otaksuttu sijaitsevan maata jo vuosisatojen ajan
– varhaisimpien käsitysten arvellaan muodostuneen jo antiikin aikana. Elizabeth Leane luonnehtiikin,
että Antarktiksen voi mieltää tulleen löydetyksi kahteen kertaan: ensin spekulatiivisena tilana ja 1700luvulta alkaen empiirisesti todella olemassa olevana maantieteellisenä rajaseutuna. (Leane 2012, 26.)
Aristoteles oli tiettävästi ensimmäinen, joka pohti maapallon napaseutujen luonnetta. Osana laajaa
maailman rakennetta selittävää teoriaansa Aristoteles uskoi eteläisellä pallonpuoliskolla sijaitsevan
valtavan tuntemattoman mantereen, jonka tehtävä oli tasapainottaa pohjoisen pallonpuoliskon
maamassaa ja mahdollistaa näin symmetria kahden pallonpuoliskon välillä. Myös nimi ”Antarktis”
juontaa alun perin kreikan kielen sanasta ”Antarktikos”, joka tarkoittaa karkeasti käännettynä
”pohjoiselle vastakkaista”. Antiikin käsitys eteläisestä mantereesta kopioitiin sellaisenaan
myöhempiin keski- ja renessanssiajan karttoihin, jolloin tuntemattoman mantereen nimeksi vakiintui
kirjaimellisesti ”Terra Australis Incognita” (suom. ”Tuntematon eteläinen manner”). (Leane 2012,
26–27.)
Ennen

1700-lukua

käsitykset

lämpimästä

eteläisestä

mantereesta

olivat

varsin

yleisiä

kaunokirjallisuudessa. Fiktion puolella eteläisen pallonpuoliskon fyysinen vastakkaisuus pohjoisen
puoliskon kanssa kääntyi usein myös sosiaalisen todellisuuden vastakkaisuudeksi alueen toimiessa
tapahtumaympäristönä erityisesti erilaisille poliittisille ja ideologisille utopiayhteiskunnille ja
yhteiskuntasatiireille, jotka reflektoivat ja kommentoivat kirjoittajiensa kotimaiden, kuten IsonBritannian tai Yhdysvaltojen yhteiskuntajärjestelmää. (Leane 2012, 29–30.) Tähän tarkoitukseen alue
tarjosikin kirjaimellisesti ”utopia”-termin etymologisen merkityksen mukaisen ”ei-paikan”
sijaitsemalla yhtä aikaisesti tavoittamattomissa, mutta kuitenkin kartoitetun tunnetun maailman piirin
alueella (Wijkmark 2009, 16).29
Huolimatta Terra Australis Incognitan myyttisestä alkuperästä osana antiikin mytologisia
selitysjärjestelmiä valtavaa tuntematonta mannerta pyrittiin myös tosiasiallisesti etsimään uudella
ajalla teknisen kehityksen mahdollistettua pidempien löytöretkien varustamisen. Sekä Australian että
Uuden-Seelannin luultiin alun perin olevan osa suuremmasta etelään levittäytyvästä mantereesta
(Leane 2012, 27).30 Vielä 1700-luvun puolivälissä Euroopassa uskottiin yleisesti, että eteläisellä
29

Thomas Moren keksimä termi Utopia pohjautuu kahteen homofoniseen termiin. Sanan taustalla on toisaalta eu-topia
(”hyvä paikka”), toisaalta ou-topia (”ei-paikka”) (Trahair 1999, x).
30

Varsin kuvaava esimerkki on myös Intian valtameren eteläosassa sijaitsevien Kerguelenin saarten löytöhistoriasta.
Vuonna 1772 ranskalainen tutkimusmatkailija Yves Joseph de Kerguelen-Tremarec löysi Kerguelen saaret suurin piirtein
niiltä kohdin, jossa kartografi Ortelius oli arvioinut ”Terra Austalis Incognitan” pohjoisrannikon sijaitsevan. Toivo uuden
asutuskelpoisen mantereen löydöstä sai Kerguelenin unohtamaan saarten todelliset karut olosuhteet. Palattuaan Ranskaan
Kerguelen antoi alueesta toiveikkaan kuvauksen alueesta nimeten sen "La France Australeksi”. Tämän innostamana
Kerguelen lähetettiin pian uudelle matkalle, tällä kertaa tehtävänään julistaa löytämänsä alue Ranskan siirtomaaksi.
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pallonpuoliskolla sijaitsee laaja ja tuntematon manner, joka soveltuisi uudisasutettavaksi (Report of
the U. S. Antarctic Program External Panel 1997, 17). Erityisesti Kolumbuksen löytämä Amerikka
sai monet toivomaan, että maapallon vielä tuntemattomat vyöhykkeet kätkisivät sisäänsä vastaavan
kaltaisia laajoja tutkimattomia maita (Wijkmark 2009, 25).
Ratkaisevaksi käänteeksi napamantereen etsinnässä muodostuivat brittiläisen kapteeni James Cookin
eteläiselle pallonpuoliskolle suorittamat kolme purjehdusta, joilla Cook tutki ja kartoitti
yksityiskohtaisesti laajoja alueita eteläisen pallonpuoliskon merialueita (Gurney 1997, 99). Erityisen
merkittäväksi muodostui vuonna 1772 käynnistynyt Cookin toinen purjehdus, jolloin Iso-Britannia
asetti Cookin tehtäväksi etsiä otaksuttua eteläistä mannerta ja purjehtia niin kauas etelään kuin
mahdollista. Cookin purjehdus leikkasi suuria kaistaleita otaksutun mantereen pinta-alasta
otaksuttujen maa-alueiden osoittautuessa todellisuudessa valtamereksi. (Gurney 1997, 115–137.)
Etelään

pyrkiessään

miehistö

kohtasi

toistuvasti

jäätä,

ja

matka

muodostui

lopulta

maailmanympäripurjehdukseksi Cookin yrittäessä löytää jäämassasta avoimen veden väylää
kauemmas etelään. Tällaista ei kuitenkaan löytynyt ja pisimmillään Cook onnistui saavuttamaan
71’10 eteläisen leveyspiirin 30. tammikuuta 1774. (Fogg ja Smith 1990, 17.) Vaikka retkikunnan
varsinainen tehtävä navalle purjehtimisesta jäikin toteutumatta, Cook kieltäytyi pitämästä
tutkimusmatkaansa epäonnistuneena. Päiväkirjamerkinnässään hän pikemminkin ilmaisi tehneensä
kaikkensa eteläisen mantereen löytämiseksi ja piti ilmeisenä, ettei kenenkään ollut mahdollista
purjehtia hänen saavuttamaansa pistettä kauemmas:
I can be bold to say, that no man will ever venture farther than I have done and that the
lands which may lie to the South will never be explored. […] Thus I flater myself that
the intention of the Voyage has in every respect been fully Answered, the Southern
Hemisphere sufficiently explored and a final end put to the searching after a Southern
Continent, which has at times ingrossed the attention of some of the Maritime Powers
for near two Centuries past and the Geographers of all ages. (Edwards 2000, 400.)

Cookin mukaan tuntemattoman eteläisen mantereen etsinnälle voitiin hänen matkansa myötä laittaa
piste, ja havainnot katkaisivatkin hetkellisesti siivet spekulaatioilta lämpimästä ja asumiskelpoisesta
navasta. Tutkimaton vyöhyke rajautui nyt pelkästään kylmälle vyöhykkeelle, ja havainnot antoivat
olettaa, että myös kaukaisemmat eteläiset vyöhykkeet olisivat pohjoisempien tavoin ankaran
kylmyyden ja laajojen jäämassojen peitossa. Kolumbuksen Amerikan kaltaisen uusien mantereiden

Illuusio ei kuitenkaan kestänyt ulkopuolisten tarkastelua, sillä todellisuudessa löydetty alue oli pieni ja jääkylmä
saariryhmä keskellä valtamerta. Ranskaan palattuaan Kerguelen joutui oikeuden eteen ja hänet passitettiin vankilaan.
(Fogg ja Smith 1990, 17.)
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löytäminen vaikutti epätodennäköiseltä ja kiinnostus eteläisten napa-alueiden tutkimiseen hiipui
Euroopassa. (Wijkmark 2009, 26–27.)

2.2 Amerikka, Symmes ja Reynolds
Laajempi kiinnostus napa-alueiden tutkintaan nousi uudestaan esiin Poen elinaikana, noin 50 vuotta
Cookin matkojen jälkeen, tällä kertaa Yhdysvaltojen maaperällä ja omalaatuisen tapahtumasarjan
seurauksena. 10. huhtikuuta 1818 yhdysvaltalainen John Cleve Symmes lähestyi merkittävimpiä
yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia akateemisia ja poliittisia instituutioita maapallon napa-alueita
käsittelevällä joukkokirjeellään ”Circular No. 1”:31

LIGHT GIVES LIGHT, TO LIGHT DISCOVER—“AD INFINITUM.”
ST. LOUIS, (Missouri Territory,) North
America, April 10, A.D. 1818
TO ALL THE WORLD!
I declare the earth is hollow, and habitable within; containing a number of solid
concentrick spheres, one within the other, and that it is open at the poles 12 or 16
degrees, I pledge my life in support of this truth, and am ready to explore the hollow, if
the world will support and aid me in the undertaking.
JOHN CLEVES SYMMES
Of Ohio, Late Captain of Infantry.
(Symmes, 1818)

Symmes oli eläköitynyt armeijan kapteeni ja huolimatta siitä, ettei hänellä ollut muodollista
tieteellistä koulutusta, hän omisti nyt kaiken aikansa itse kehittelemänsä teorian markkinoimiseen.
Symmes väitti, että maapallo oli tosiasiassa ontto ja että maankuoren sisäosiin oli mahdollista
laskeutua valtavien pohjois- ja etelänavalla sijaitsevien aukkojen kautta. (Stanton 1975, 8–9.)
Osoittaakseen teoriansa paikkaansa pitävyyden Symmes vetosi joukkokirjeessään nyt Yhdysvaltojen
keskeisimpiin hallinnollisiin ja tieteellisiin laitoksiin saadakseen tukea teorialleen (Chaplow 2011,
4). Symmesin kirjeen tavoitteena oli varustaa retkikunta, joka matkaisi Siperiasta kohti pohjoista
aukkoa, ja tämän löydettyään laskeutuisi maan alle, jossa olosuhteet olisivat uudisasutukselle
31

Kopio alkuperäisestä joukkokirjeestä on nähtävissä osoitteessa: http://hoaxes.org/symmes2.html
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otolliset. Maankuoren sisäosien Symmes uskoi ulkokuoren tavoin olevan asutuskelpoiset ja hän piti
mahdollisena, että sisäosat saattoivat myös olla jo asutetut:
I ask one hundred brave companions, well equipped, to start from Siberia in the fall
season, with Reindeer and slays, on the ice of the frozen sea: I engage we find warm
and rich land, stocked with thrifty vegetables and animals if not men, on reaching one
degree northward of latitude 62; we will return in the succeeding spring. (Symmes,
1818)
Symmesin tavoitteena oli muotoilla ajatuksistaan varteenotettava tieteellinen teoria. Vuosina 1818–
1819 Symmes kirjoitti useita uusia joukkokirjeitä, joissa tarkensi ja muotoili teoriaansa. (Chaplow
2011, 17.) Esimerkiksi elämä maankuoren sisällä oli mahdollista maan sisällä sijaitsevan toisen
auringon ansiosta, joka tuotti lämpöä ja valoa pallon sisällä asuville. Symmes koki myös monien
luonnonilmiöiden todistavan hänen teoriansa paikkansa pitävyyttä. Esimerkiksi revontulet olivat
Symmesin mukaan seurausta maankuoren sisältä vapautuvista kaasuista, jotka reagoivat ilmakehän
kaasujen kanssa. Myös monien kesällä tavattavien eläinten katoaminen talveksi todisti Symmesin
mukaan sen, että ne vaelsivat tosiasiassa talvehtimaan maankuoren sisään. (Chaplow 2011, 2.)
Jo heti ensimmäisen Symmesin joukkokirjeen ilmestymisen jälkeen teoria herätti vilkasta keskustelua
sanomalehdissä ja tieteellisissä julkaisuissa (Chaplow 2011, 29). Yleisimmin teoriaa pidettiin
järjettömänä ja kiihkoilevaa Symmesiä itseään mielenvikaisena (Chaplow 2011, 29–31). Pari vuotta
Symmesin teorian ensiesittelyn jälkeen ilmestyi kertomus Symzonia: A voyage of Discovery, (1820),
joka asettui selkeästi puolustamaan Symmesin ajatuksia. Symzonia kertoo kapteeni Adam
Seabornista, joka varustaa retkikunnan pohjoiselle navalle todistaakseen Symmesin käsitykset
ontosta maankuoresta oikeiksi. Matkalla kohti pohjoisnapaa aluksen kompassi menee sekaisin ja
tähdet katoavat taivaalta, minkä myötä Seaborn havaitsee päätyneensä maankuoren sisään (Seaborn
1820, 76–88). Maan sisällä Seaborn miehistöineen tapaa tuntemattoman kansan, jonka Seaborn
nimeää symzonialaisiksi kunnianosoituksena Symmesille. Symzonialaiset ovat pitkälle kehittynyt
muinainen kansa. Seabornin mukaan he ovat älyltään ja tekniseltä osaamiseltaan ylivertaisia maan
päällä asuviin verrattuna.

Myös heidän ulkomuotonsa herättää Seabornissa kunnioitusta, sillä

symzonialaiset ovat fyysisesti vahvoja, huomattavasti tavallista ihmistä pidempiä ja ihonväriltään
läpikuultavan valkoisia. (Seaborn 1820, 99–116.) Koska Symzoniassa kapteeni Adam Seaborn
ilmoittaa kirjoittavansa salanimellä, Symmesiä itseään on usein epäilty tarinan tosiasialliseksi
kirjoittajaksi, joskaan epäilyjä ei ole voitu osoittaa todeksi (Wijkmark 2009, 43).
Vaikka Symmesin esittelemät ajatukset näyttäytyvät nykyvalossa mielivaltaisilta, hän sai
ajatuksilleen myös paljon näkyvyyttä Yhdysvalloissa ja paikoin teoriaan suhtauduttiin myös
varteenotettavana tieteellisenä hypoteesina. Symmes esitteli teoriansa aikana, jolloin tieteen nopean
43

edistyksen nähtiin syövän maailmalta sen mielikuvituksellista voimaa. Symmesin puheet uudesta
tuntemattomasta maansisäisestä maailmasta vetosivat ennen kaikkea niiden mielikuvitukseen, jotka
pelkäsivät suurten löytöretkien ajan olevan ohi.

(Wijkmark 2009, 29.) Symmesin ajatukset

keräsivätkin hänelle myös tiiviin joukon kannattajia, joiden keskuudessa hän sai lempinimen
”Newton of the West” (Stanton 1975, 10).
Symmesin merkittävimpiin tukijoihin lukeutui ohiolainen Jeremiah N. Reynolds, joka järjesti
Symmesin ja itsensä koko maan kattavalle luentokierrokselle, jossa miehet markkinoivat teoriaa
(Stanton 1975, 10). Siinä missä Symmesin perimmäinen tavoite oli osoittaa teoriansa tieteellinen
paikkansa pitävyys, Reynolds oli piinkova markkinamies, joka ymmärsi Symmesiä paremmin
julkisen mielipiteen merkityksen (Stanton 1975, 13). Reynolds näki Symmesin teorian suurimpana
ongelmana sen, että pohjoiset napa-alueiden reunamat tunnettiin 1800-luvulla jo varsin hyvin ja
alueet olivat täynnä eurooppalaisia hylkeen- ja valaanpyytäjiä (Wijkmark 2009, 34).
Sen sijaan eteläinen napa-alue oli Cookin purjehdusten jälkeen jäänyt vähälle huomiolle, ja Reynolds
uskoi, että julkinen ja poliittinen ilmapiiri Yhdysvalloissa olisi myötämielisempi eteläisten napaalueiden tutkimiseksi. Lisäksi olivathan eteläiset napa-alueet jo valmiiksi täynnä amerikkalaisia
hylkeen- ja valaanpyytäjiä, joten alueiden tutkimuksella olisi myös taloudellisia intressejä. Reynolds
yritti taivutella Symmesin harkitsemaan eteläisen naparetkikunnan varustamista pohjoisen sijaa,
mutta Symmes ei hyväksynyt suunnitelmaansa minkäänlaisia muutoksia. Tämän seurauksena miesten
tiet lopulta erkanivat. Siperian retkikunta jäi lopullisesti toteuttamatta Symmesin terveyden nopeasti
heikentyessä ja Symmesin kuollessa vuonna 1829. (Wijkmark 2009, 31.)
Reynolds jatkoi Symmesin teorian kampanjointia, mutta hänen käsissään alkuperäinen teoria
muovautui

nyt

helpommin

lähestyttävään

muotoon.

Reynolds

piti

Symmesin

teorian

mielenkiintoisimpana ja markkinakelpoisimpana osana Symmesin spekulaatiota siitä, että lähellä
napa-alueita ilmasto muuttuisi asteittain lauhkeaksi. Tällainen käsitys oli vastakkainen James Cookin
reilut neljäkymmentä vuotta aiemmin esittämälle ajatukselle siitä, että eteläinen napa olisi pohjoisen
tavoin jääkylmä ja navalle asti ulottuvan jääkerroksen peitossa. Reynolds esitti, että Cook oli
erehtynyt ja onnistunut tosiasiassa saavuttamaan ainoastaan napa-alueen jäisen ulkoreunan;
todellisuudessa napajää muodostaisi ainoastaan renkaan navan ympärille, jonka ohitettuaan
löytöretkeilijät saapuisivat jäistä vapaalle, avoimelle merelle ja lauhkeaan ilmanalaan. Nekin, jotka
olivat alun perin pitäneet Symmesin teoriaa maankuoren sisällä elävistä kansoista liian
uskomattomana, suhtautuivat nyt Reynoldsin ajatuksiin mielenkiinnolla. Olihan totta, että jääkentän
sisäpuolelle rajautui edelleen tuhansien kilometrien laajuinen tutkimaton vyöhyke. (Wijkmark 2009,
31–32.)
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Huhtikuussa 1836 Reynolds lähestyi Yhdysvaltain edustajainhuonetta 300-sivuisella esitelmällään
Address, on the Subject of a Surveying and Exploring Expedition to the Pacific Ocean and South Seas
(1836), jossa huomio pohjoisen retkikunnan varustamisesta oli siirretty eteläisten alueiden
tutkimiseen. Kaikki Symmesin aiemmin esittämät hypoteesit ontosta maankuoresta ja valtavista
napa-aukoista Reynolds jätti Addressissa suosiolla mainitsematta. Sen sijaan Reynoldsin tavoite oli
järjestää eteläiselle napa-alueelle kansallinen retkikunta, jonka kapteenina tarjoutui vaatimattomasti
toimimaan. (Wijkmark 2009, 33–34.)
Merkittävänä todisteena ajatuksilleen Reynolds piti brittiläisen hylkeenpyytäjän James Weddelin
eteläisillä merialueella tekemiä havaintoja. Matkallaan vuonna 1823 Weddell oli onnistunut
purjehtimaan aina 74’15 eteläiselle leveyspiirille saakka, asettaen näin kyseenalaiseksi Cookin
väitteen 71 leveyspiiristä eteläisimpänä saavutettavissa olevana pisteenä. Weddelin matkan teki
mielenkiintoiseksi hänen muistiinmerkitsemänsä havainnot, joiden mukaan hänen saavuttamassaan
eteläisessä pisteessä ei ollut havaittavissa lainkaan jäätä ja ilmanala oli muuttunut sitä mukaa
leudommaksi, mitä kauemmas etelään purjehdusta oli jatkettu. Reynolds piti myös merkittävänä
Weddelin otaksumaa, että myös vielä saavuttamattomat alueet olivat hänen kohtaamiensa tavoin
jäistä vapaat ja että navalle olisi täysin mahdollista purjehtia. Reynolds piti Weddellin esittämiä
havaintoja ilmeisenä merkkinä siitä, että Cook oli erehtynyt ja että eteläinen napa-alue tulisi nyt tutkia
perinpohjaisesti. (Wijkmark 2009, 31–32.)
Eritoten Addressissa Reynolds vetosi myös Yhdysvaltojen kansallistunteeseen pyrkien esittämään
etelänavan tutkimisen poliittisen vallan kysymyksenä. Kun Euroopan valtiot etsivät kilvan
pohjoiselta pallonpuoliskolta luoteisväylää ja sen tarjoamaa oikotietä Aasiaan, Yhdysvaltojen
kannattaisi suunnata kiinnostuksena eteläisiin alueisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Reynoldsin
retoriikassa etelänapa muodosti uuden amerikkalaisen rajaseudun ja vertautui Kolumbuksen
löytämään Amerikkaan. (Wijkmark 2009, 35.) Merkittävänä etuna Reynolds piti sitä, että eteläisen
jäämeren rannikot olivat valtaosin amerikkalaisten valaan- ja hylkeenpyytäjien hallussa. Kyse olisi
enää muodollisesta toiminnasta: järjestämällä nopealla aikataululla tutkimus- ja valloitusretkikunnan
navalle Yhdysvallat voisi julistaa napa-alueen omaisuudekseen ja varmistaa näin sen sisämaan
tarjoamat rikkaudet itselleen. (Wijkmarks 2009, 35–36.)
Reynoldsin Addressissa esittämä vaade kansallisen retkikunnan järjestämisestä hyväksyttiin jo
samana vuonna 1836, joskin matkan suunnittelua jouduttiin lykkäämään useaan kertaan. Kun The
United States Exploring Expeditioksi nimetty tutkimusmatkaryhmä nosti viimein ankkurinsa 18.
elokuuta 1838, suuri yleisö oli jo unohtanut sen ja se herätti enää vähäistä mielenkiintoa. Myös
Reynoldsin osallistuminen tutkimusmatkalle päätettiin lopulta evätä vain viisi päivää ennen
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retkikunnan lähtöä. Retkikunnan tulokset jäivät kaiken kaikkiaan laihoiksi. Joulukuussa 1839
retkikunta sai näköpiiriinsä toistaiseksi tuntemattoman mantereen rannikon ja teki täten ensimmäiset
varmistetut

havainnot

Antarktis-mantereen

olemassaolosta.

Retkikunta

joutui

kuitenkin

tunnustamaan Cookin havainnot oikeiksi: löydetty karu manner oli autio ja kauttaaltaan jään peitossa,
eikä siitä näin ollen Reynoldsin innostavista kaunopuheista huolimatta ollut käytännön hyötyä.
Vuosina 1838–1842 toteutuneen tutkimusmatkan myötä käsitykset napa-alueista muuttuivat
vastaamaan pitkälti nykymaantieteen mukaista näkemystämme alueesta. (Wijkmark 2009, 36–38.)

2.3 Poe etelänavalla
Johan Wijkmark on tutkinut vuosina 1820–1849 Antarktista tapahtumaympäristönään hyödyntävää
kaunokirjallisuutta ja sen suhdetta Antarktiksen löytöhistoriaan sekä ihmisten muuttuviin
napakäsityksiin. Antarktis on noina vuosina amerikkalaisessa kirjallisuudessa vielä marginaalinen,
tutkimuskorpuksen koostuessa pelkästään kuudesta teoksesta32. Wijkmark jakaa tutkimansa teokset
kolmeen kategoriaan: ”utooppisiin”, ”liminaalisiin” ja ”reaalisiin”, joista liminaalinen-kategorian
muodostavat Poen kaksi Antarktis-fiktiota, ”Pullosta löytynyt käsikirjoitus” sekä Pymin Selonteko.
Wijkmarkin mukaan Poen kertomukset ovat kynnystekstejä vanhan mytologisen napakäsityksen sekä
uuden, hiljalleen reaalistuvan käsitystavan välillä. Aiemmista spekulatiivisista teksteistä poiketen,
joissa Antarktista hyödynnettiin erilaisten yhteiskuntautopioiden sijoituskohteena, Poen tekstit
pyrkivät ensimmäisinä visioimaan lukijalle realistista kuvaa navasta. (Wijkmark 2009, 12–14.)
Antarktis-kuvastonsa Poe ammentaa Symmesin ja Reynoldsin muotoilemasta napakuvastosta, joka
toisaalta pohjaa tieteellisiin lähtökohtiin, mutta näyttäytyy myös mielikuvituksellisena ja eksoottisena
alueena. Täten se täyttää realistiselta tekstiltä vaadittavan tieteellisyyden periaatteen menettämättä
kuitenkaan mielikuvituksellista potentiaaliaan. Näin Poe tasapainoilee spekulatiivisten utopiafiktioiden ja toisaalta Cookin päiväkirjoissaan ennakoiman kylmän ja ideaköyhän napakäsityksen
välimaastossa. (Wijkmark 2009, 13.)
Poe oli mitä ilmeisimmin tutustunut Symmesin teoriaan sekä laajemmin etelänapaa koskevaan
debattiin Reynoldsin ajatusten kautta. Susan Begel huomauttaa, että Southern Literary Messengerin

32

Poen teosten ohella Wijkmarkin käsittelemät neljä muuta Antarktis-fiktiota ovat Adam Seabornin (nimim.) Symzonia
(1820), Peter Prosperon (nimin.) The Atlantis (1838–1839) ja James Fenimore Cooperin The Monikins (1835) sekä The
Sea Lions (1849).
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päätoimittaja Thomas White, jolle Poe Pymin selonteon kirjoitustyötä aloittaessaan työskenteli, tunsi
Reynoldsin. On mahdollista, että White tutustutti miehet keskenään ja Poen kiinnostus Reynoldsin
ajatuksiin on toiminut inspiraationa Pymin selonteon synnylle (Beegel 1992, 12).
Tuttavuus on voinut muodostua myös myöhemmin. Saatuaan potkut Messengerin toimituksesta 1837,
Poe muutti vuosiksi 1837 ja 1838 Richmondista New Yorkiin, jossa myös Reynolds tuohon aikaan
asui. Koska Poe oli tietoinen Reynoldsista jo New Yorkiin muuttaessaan, on mahdollista, että miehet
myös tapasivat kasvotusten tuona aikana. Poe on saattanut jopa lähestyä Reynoldsia tiedustellakseen
mahdollisuudesta osallistua The U.S. Exploring Expeditionille. (Beegel 1992, 12.) Täyttä varmuutta
siitä, tapasivatko Reynolds ja Poe koskaan toisiaan, ei ole säilynyt, sillä oletetusta kohtaamisesta ei
ole säästynyt mitään todisteita.
Reynoldsin toiminta ja ajatukset tekivät joka tapauksessa Poehen selkeästi vaikutuksen. Tämä käy
ilmi esimerkiksi arviosta, jonka Poe kirjoitti Reynoldsin Addressista toimittamaansa Southern
Literary Messengeriin. Tekstissään Poe suhtautuu selkeästi Reynoldsin tutkimusmatkasuunnitelmiin
ylistävästi: He is the originator, the persevering and indomitable advocate, the life, the soul of the
design. (Poe 1837, 68.)
Addressin arviossaan Poe myös kyseenalaistaa Reynoldsin jyrkimpiä arvostelijoita kysymällä
retorisesti, onko kukaan arvostelijoista koskaan edes tavannut herra Reynoldsia tai keskustellut hänen
kanssaan puolta tuntia – lauseen voi ymmärtää myös käänteisesti Poen itse siis käyneen tällaisen
keskustelun33. On myös huomionarvoista, että Poen Addressista kirjoittama arvio ilmestyi samassa
Messengerin numerossa, jossa myös Pymin selonteon ensimmäinen sanomalehtiosa ilmestyi (Beegel
1992, 12).
Vaikka yleinen mielipide kääntyikin lopulta Yhdysvaltojen Antarktis-retkikuntaa vastaan, Poe pysyi
Reynoldsin innokkaana kannattajana. Esimerkiksi vielä vuonna 1843 arvioidessaan Graham
Magazineen tutkimusmatkalta tuotettua matkaraporttia Poe kutsui matkaa sen virallisen nimen sijaan
”The Reynolds expedition of Discoveryksi”. Vaikka Reynoldsin osallistuminen matkalle lopulta
evättiinkin ja hänen hypoteesinsa lämpimästä ja purjehduskelpoisesta napa-alueesta on osoitettu
paikkaansa pitämättömäksi, Poe näki matkan toteutumisen yksistään Reynoldsin ansioksi:
To him, we say — and to him in fact solely — does the high honor of this triumphant
Expedition belong. [...] they will speak of it not as the American Expedition — they

33

“And it has been said that envy and ill-will have been already doing their work — that the motives and character of Mr.
Reynolds have been assailed [...] Gentlemen have impugned his motives — have these gentlemen ever seen him or
conversed with him half an hour? (Poe 1837, 68.)
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will speak of it — if they speak at all — as "The Expedition of Mr. Reynolds. (Poe
1843, 164–165.)

Pymin selonteon ohella myös Poen kirjoittamassa kahdessa muussa tarinassa maapallon napa-alueet
nousevat keskeiseen asemaan. Symmesin ja Reynoldsin esittämien puheenvuorojen tavoin myös
Poen tarinoiden napa näyttäytyy salaisuutena ja mysteerinä, jonka ratkaisemiseen tarinoiden
päähenkilöillä tarjoutuu nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus. Näistä myöhemmin kirjoitettu Poen
tieteistarina ”Erään Hans Pfaalin verraton seikkailu” kertoo hollantilaisesta Hans Pfaalista, joka
rakentamallaan uudentyyppisellä kuumailmapallolla onnistuu matkaamaan maasta kuuhun. 19 päivää
kestävällä matkallaan Pfaal lentää läheltä maapallon pohjoisnapaa, jolloin hänelle tarjoutuu
mahdollisuus tarkastella noita alueita:
Uteliaisuuteni kiihottui suuresti, sillä toivoin kulkeutuvani paljon kauemmas
pohjoiseen, jotta saattaisin jonakin hetkenä huomata olevani suoraan navan itsensä
yläpuolella. Harmittelin vain, että siinä kohdin suuri korkeuteni estäisi minua tekemästä
niin tarkkoja tutkimuksia kuin tahtoisin. Paljon saattaisi silti selvitä. [...] Kun pimeys
viimein lankesi, paneuduin hyvin hermostuneena vuoteeseen, sillä pelkäsin, että lipuisin
uteliaisuuttani niin kiihottavan kohteen ylitse silloin kun minulla ei olisi tilaisuutta
tarkkailla sitä. (Poe 2006, 167–168.)

Kun pallo lopulta matkaa pohjoisnavan ylle, Pfaalille tarjoutuu myös mahdollisuus tarkastella näitä
alueita. Tarinan kohdan voi nähdä epäsuorasti viittaavan Symmesin spekuloiman maankuoren sisään
johtavan aukon olemassa oloon, sillä Pfaal ei kirjaimellisesti puhu ”aukosta”. Sen sijaan Pfaal kuvaa
napaa mustaväritteiseksi pyöreäksi keskukseksi, joka kylläkin assosiatiivisesti tuo mieleen
maankuoren sisään johtavan pohjattoman napa-aukon:
[S]e, minkä saatoin nähdä, oli poikkeuksellista ja kiinnostavaa. Pohjoiseen aiemmin
mainitusta valtaisasta reunasta, jota voi lievin varauksin sanoa ihmisen tutkimusten
rajaksi näillä seuduin, leviää rikkumaton, tai lähes rikkumaton, jääkenttä, [joka] päättyy
navan kohdalla pyöreään, terävästi erottuvaan keskustaan, [...] ja jonka
voimakkuudeltaan vaihteleva tumma väri oli koko ajan tummempi kuin mikään muu
kohta näkyvän pallonpuoliskon pinnassa ja syveni välillä sysimustaksi. (Poe 2006,
169.)

Vielä selkeämpiä viitteitä Symmesiin löytyy kuitenkin ennen Poen kirjoituskilpailun voittaneesta
tarinasta ”Pullosta löytynyt käsikirjoitus”, jossa Pymin selonteon tavoin tarinan tapahtumat
huipentuvat Etelämantereelle. Tarinassa nimeltä mainitsematon päähenkilö joutuu valtavan
aavelaivan kyytiin, joka purjehtii huimalla nopeudella etelään pitkin Australian rannikkoa ja kohti
etelänapaa. Reynoldsin ajatusten mukaisesti lämpötila pohjoisemmilla leveyksillä on hyytävän
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kylmä, mutta eteläisemmillä merialueilla alus ei enää kohtaa jääesteitä. Myös tässä tarinassa
ennakoidaan navalle sijoittuvan suuren ja mielikuvituksellisen salaisuuden puolesta:
On ilmeistä, että riennämme kohti jotakin kiihottavaa tietoa - jotakin visusti salattua,
jonka saavuttaminen tietää tuhoa. Ehkä tämä virta vie meidät suorastaan Etelänavalle.
On tunnustettava, että todennäköisyydet puhuvat näin hurjalta tuntuvan mahdollisuuden
puolesta. (Poe 2006, 82.)

Lopulta etelänavalle saavuttaessa saavutetaan myös salaisuus, jonka tietäminen johtaa kuitenkin
samalla päähenkilön kuolemaan. Kommunikaatio kuitenkin keskeytyy, kun alus tempautuu valtavan
vesipyörteen vietäväksi, joka nielaisee aluksen alas – joko meren uumeniin tai maankuoren sisään
uumeniin:
(M)e pyörimme päätähuimaavasti valtavia samankeskisiä kehiä ympäri […]Mutta
vähän minulle jää aikaa pohtia kohtaloani! Kehät käyvät nopeasti pienemmiksi - me
syöksymme mielettömästi pyörteen kourissa – ja meren ja myrskyn raivotessa,
mylviessä, jylistessä laiva vapisee - voi Luoja! ja ---- uppoaa! (Poe 2006, 82.)

Ilmeisin Symmesin ja Reynoldsin teorioiden innoittamista Poen tarinoista on kuitenkin Pymin
selonteko, jonka tarinamaailma rakentuu selkeästi Reynoldsin Addressissa muotoilemien ajatusten
varaan. Poen kirjoittamien sanomalehtiarvostelujen tavoin myös Pymin Selonteossa Poe suoranaisesti
ihailee Reynoldsin ajatuksia. Vaikka Poe esimerkiksi lainasi tarinaansa materiaalia useista
maantieteellisistä ja matkapäiväkirjamuotoisista lähteistä, Reynolds on ainoa, jonka hän mainitsee
tarinassa nimeltä. Kyseinen kohta on 16. luvussa, jossa Pym referoi lukijalle keskeisimpiä, ennen
Jane Guyn purjehdusta toteutettuja tutkimusmatkoja alueelle. Puheessaan Pym asettuu selkeästi
Reynoldsin puolelle: ”Mr. J. N. Reynolds […] whose great exertions and perseverance have at length
succeeded in getting set on foot a national expedition, partly for the purpose of exploring these
regions.” (PN, 140.)
Joskaan Pym ei ilmaise asiaa suoraan, myös koko Jane Guyn matka tuntemattomilla eteläisillä
vyöhykkeillä heijastelee Reynoldsin näkemystä jäärenkaan saartamasta, mutta sisäpuoleltaan
purjehduskelpoisesta navasta. Reynoldsin ennustusten mukaisesti Pym raportoi ensin 17. luvun
aloittavassa tammikuun 1. päivän merkinnässä ”jään saartavan meidät kokonaan”, mutta kapteeni
Guyn yrittävän tästä huolimatta yrittävän etsiä reittiä kauemmas etelään (PS, 179). Seuraavissa
päiväkirjamerkinnöissä jäät vähenevätkin nopeasti aluksen purjehtiessa eteenpäin.
Tammikuun 2. päivänä Pym kuvaa ”etelän suunnassa näkyvän hyvin vähän jäätä” sään ollessa
samanaikaisesti ”kohtalaisen miellyttävä”. Myöhemmin hän lisää, ettei ilma vaikuta kylmenevän sitä
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mukaa kun alus jatkaa purjehdustaan etelään (PS, 180)34. 7. tammikuuta miehistö kohtaa valtavan
jäälautan, jonka onnistuttuaan kiertämään länsikautta miehet saavuttavat 16. tammikuuta viimein
jäistä vapaan napameren ja näin mahdollisuuden jatkaa purjehdustaan aina navalle saakka: “At this
period not a particle of ice was to be discovered. All hands on board now felt certain of attaining the
pole.” (PN, 146.)
Pym palaa vielä Reynoldsiin hänen ja Petersin jatkaessa matkaansa Tsalalilta kohti napaa. Puhuessaan
”yleensä saatavista tiedoista” Pym viittaa retoriikassaan Reynoldsin esittämään teoriaan
purjehduskelpoisesta navasta. Tämä selkeästi kyseenalaisti myös Cookin ja muiden esittämän
yleisesti hyväksytyn napakäsityksen kanssa:
In coming from the northward in the Jane Guy we had been gradually leaving behind
us the severest regions of ice this, however little it maybe in accordance with the
generally-received notions respecting the Antarctic, was a fact experience would not
permit us to deny. (PN, 193.)

Laajemmin koko Poen kertomusta voidaan lukea Symzonian kaltaisena käytännön sovellutuksena
napaa koskevista tieteellisistä spekulaatioista. Addressissa Reynoldsin keskeinen väite kuului: ”That
the ninetieth degree, or the South Pole, may be reached by the navigator, is our deliberate opinion
(unless intercepted by land).” (Reynolds 1836, 97); ja juuri tämän väitteen Pym kertomuksellaan
osoittaa paikkaansa pitäväksi. Pymin viimeinen koordinaattimerkintä on ”84. leveyspiiriltä” 35 (PS,
247), minkä jälkeen Pym ja Peters purjehtivat kanootillaan etelään 1. – 22. maaliskuuta välisen ajan.
Joskin Poe ilmaisee kantansa epäsuorasti, lukija voinee olettaa Pymin ja Petersin olevan hyvin lähellä
Reynoldsin esittämää 90. leveyspiiriä kertomuksen viimeisessä päiväkirjamerkinnässä 22.
maaliskuulta.
Samoin kuin Cookin napakäsitysten tukena voidaan pitää Cookin itse matkoillaan tuottamia kattavia
ja yksityiskohtaisia selostuksia alueiden maantieteestä ja ympäristöstä, myös Symzonia ja Pymin
Selonteko pyrkivät luomaan argumentatiivista tukea Cookin näkemyksestä vastakkaiselle
spekulatiivisille napateorioille. Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan Pymin Selonteon tekstuaalista
muotoa sekä sitä, kuinka autenttisuuteen perustuva luentatapa osoittautuu ensisijaiseksi ja kuinka
lukijaa jatkuvasti kannustetaan orientoitumaan tekstiin autenttisena kertomuksena.

34

“This day we found ourselves completely hemmed in by the ice”, “Very little ice was to be seen to the southward.”,
“[T]olerably pleasant weather.” (PN, 143–144.)
35
”latitude exceeding eighty-four degrees” (PN, 193).
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3. PYMIN SELONTEKO FAKTUAALISENA KERTOMUKSENA

3.1 Kirjan kansista kohti Nantucketia
Saadakseen lukijansa pitämään Pymin tarinaa todella tapahtuneen matkan kuvauksena Poe hyödyntää
Pymin Selonteossa monia faktuaaliselle matkakerronnalle ominaisia kerronnallisia piirteitä.
Tarkemmin

pyrkimys

autenttiseksi

naamioimiseen

vaikutti

jo

varsinaisen

kertomuksen

muotoutumiseen, sillä yksityiskohta teoksen kirjoitushistoriassa antaa viitteitä siitä, että Poe
suunnitteli tarinansa naamioimista autenttiseksi matkapäiväkirjaksi jo varhaisessa kirjoitusvaiheessa.
Toin jo johdannon yhteydessä esiin, että Pymin Selonteon kaksi ensimmäistä lukua ilmestyivät alun
perin sanomalehti Southern Literary Messengerin vuoden 1837 tammikuun ja helmikuun numeroissa.
Tarinaa ei kuitenkaan lopulta julkaistu kokonaisuudessaan Messengerissä Poen saatua kesken
kirjoitustyön potkut lehden toimituksesta, minkä vuoksi Poe julkaisi tarinansa myöhemmin
romaanimuodossa Harper and Brothersin kautta. Toistaiseksi on kuitenkin jäänyt käsittelemättä, että
sanomalehti- ja romaaniversio eroavat toisistaan. Koska Poe oli saanut potkut Messengeristä jo ennen
kahden lehtiosan julkaisemista, White on todennäköisesti julkaissut tarinan kaksi osaa lehdessään
ilman Poen lupaa. Tämän vuoksi White on myös ollut tietämätön Poen suunnitelmasta kirjoittaa
tarinansa autenttisen matkaraportin muotoon ja tietämättömänä White editoikin Messengerin
tammikuun numerossa julkaistun tarinaosan yhteyteen Poen omat nimikirjaimet. Näin Poen nimi
yhdistyi väistämättä Pymin tarinaan asettaen samalla Pymin oman olemassaolon kyseenalaiseksi
(Ridgely 1981, 31) (”Index” 1837, 3).36
Tämän seurauksena Poe päätyikin kirjoittamaa myöhemmän romaaniversion alkuun lyhyen
Alkulause-luvun, jossa tarinan kertojana toimiva Arthur Gordon Pym pyrkii selventämään Poen
nimikirjainten sekaantumista tosiaisassa hänen kirjoittamansa tarinan yhteyteen. Tapahtumaketjusta
on pääteltävissä, että Poen mielessä on muodostunut jo varhain ajatus käyttää Arthur Gordon Pymiä
tarinan kertojana ja luoda näin illuusio todella tapahtuneen matkan kuvauksesta.
Sen sijaan vuonna 1838 julkaistussa romaaniversiossa kaikki mahdolliset viitteet Poehen sekä tarinan
fiktiivisyyteen on pyritty häivyttämään. Esimerkiksi varsinaista kertomusta kehystävät erilaiset
rakenteet argumentoivat pelkästään teoksen autenttisuuden puolesta ja ilmaisevat Arthur Gordon
36

Whiten toimintaa on ajoittain pidetty ristiriitaisena: miksi hän on päätynyt julkaisemaan Poen nimikirjaimet Pymin
tarinan yhteydessä ja näin halunnut antaa Poelle tunnustusta kirjoittajana, jos hän kuitenkin hieman aiemmin on erottanut
Poen lehden toimituksesta? Wijkmark ehdottaa selitykseksi, että Poen nimen mainitseminen olisi mahdollisesti Whiten
mielestä voinut tuoda lehdelle markkina-arvoa, sillä Messengerin palveluksessa toimiessaan Poe oli jo ansainnut mainetta
taitavana kirjoittajana ja terävänä kriitikkona.
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Pymin olevan tarinan tosiasiallinen kertoja. Pelkästään jo teoksen otsikkosivu sisältää useita Genetten
mainitsemia paratekstuaalisia tuntomerkkejä, jotka ohjaavat lukijaa lähestymään teosta faktuaalisena
matkakertomuksena37:

(PN, iii)
Lukijan silmäillessä otsikkoa hänen huomionsa kiinnittyy ensimmäisenä otsikossa isoimmin
kirjailtuun nimeen ”Arthur Gordon Pym”, jonka lukija ymmärtää vaistomaisesti teoksen
kirjoittajaksi. Seuraavalta sivulta käynnistyvä tarina paljastaa Pymin myös tarinan kertovaksi
näkökulmaksi, kun jo tarinan ensimmäisessä lauseessa kerronta osoittautuu minä-muotoiseksi
kertojan nimetessä itsensä: ”MY name is Arthur Gordon Pym” (PN, 9).
Edelleen koska sekä kirjoittaja että kertova näkökulma vaikuttavat kumpuavan samasta kirjallisesta
äänestä, kerronnan strategialtaan Pymin Selonteko on Genetten määritelmän mukaisesti tyypillinen
autodiegeettinen kertomus. Samoin Pymin Alkulauseen luonnehdinnat kirjoittamastaan tekstistä
"journal":ina sekä "account":ina (PN, V) toimivat signaaleina toisaalta teoksen kerronnan
37

Useissa myöhemmissä uusintapainoksissa teoksen pitkä otsikkomuoto on jätetty pois ja tarina käynnistyy suoraan
Alkulauseesta. On kiehtovaa ajatella, että vaikka tänä päivänä kukaan tuskin pitäisi Pymin tarinaa faktuaalisesti
mahdollisena, selkeästi kerronnan faktuaalisuuteen viittaava otsikkorakenne on koettu lukukokemusta häiritseväksi.
Otsikon merkitys luentaa ohjaavana paratekstinä on siis yhä tänä päivänä suuri, ja kustannusteknisesti on koettu
helpommaksi jättää pitkä otsikkomuto kokonaan pois.
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henkilökohtaisuudesta mutta myös sen faktuaalisuudesta. Lisäksi kuten teoriakatsauksen yhteydessä
toin jo esiin, autodiegeettisyys 1800-luvulla kerronnassa oli vielä valtaosin faktuaaliseen
päiväkirjamuotoon assosioituva kerronnan laji. Eri elementit yhdessä muodostavatkin kerronnan
koodiston, joka ohjeistaa lukijaa lähestymään Pymin selontekoa autenttisena, minä-muotoisena
matkaselontekona.
Julkaisuhistorian näkökulmasta otsikkorakenne sisältää myös muita autenttisuuteen viittaavia
kerronnallisia tuntomerkkejä, kuten esimerkiksi otsikon aloittavan ilmauksen ”The Narrative”.
Narrative-sanan käyttö kytkee tarinan myös osaltaan autenttisen kerronnan lajiin, sillä sanalla
tarkoitettiin Poen aikana matkakirjallisuuden yhteydessä lähinnä kuvausta tai raporttia tapahtumista
(Pollin 1981, 215). Otsikon typografisena esikuvana on yleisesti pidetty Benjamin Morrellin A
narrative of Four Voyagesin otsikkoa, joka sekä sanavalinnoiltaan että typografiselta asettelultaan
muistuttaa Pymin selonteon otsikkoa. Myös otsikon rakenne tarinan tapahtumien lyhyenä
juonireferaattina on 1800-luvun matkakirjallisuudelle tyypillinen. Näin siis myös itse otsikkomuoto
yhdistää Pymin tarinaa sen autenttisiin esikuviin. (Wijkmark 2009, 169–170.)
Myöhempinä tekstuaalisina tuntomerkkeinä faktuaalisuudesta toimivat tarinaa rytmittävät
päivämäärä- ja koordinaattimerkinnät. Tällaiset aikaan ja paikkaan sitovat tekniset ilmaukset ovat
klassisia faktuaalisen matkakirjallisen muodon tuntomerkkejä, joiden kautta lukija pystyy
seuraamaan tarinassa kerrotun matkan kulkua sekä ajallista kestoa. Luonnollisesti merelle
sijoittuvissa matkakertomuksissa koordinaattien merkitys korostui vielä päivämääriä enemmän, sillä
aavalla merellä tapahtuvaa matkaa ei voinut sitoa esimerkiksi kohdattaviin maaston muotoihin tai
muihin maamerkkeihin. Päiväkirja- ja koordinaattimerkinnät argumentoivat myös teoksen
autenttisuuden puolesta, sillä ne sijoittavat tarinassa toteutettavan matkan historiallisesti sekä
maantieteellisesti osaksi modernin maailmankuvan rakenteita.
Varsinaista kertomusta edeltävä Alkulause toimii niveltävänä osiona todellisen reaalimaailman ja
kerronnan rakentaman faktuaalisen tarinamaailman välillä. Alkulauseessa Arthur Gordon Pym
selventää tarinan kirjoittamisen taustalla vaikuttaneita tekijöitä ja pyrkii täten selventämään Poen
nimikirjainten sekaantumista Southern Literary Messengerissä julkaistun version yhteydessä. Koska
Alkulauseen kertova näkökulma on Arthur Gordon Pymin, teksti osaltaan argumentoi Pymin oman
olemassaolon puolesta samalla heikentäen Poen osuutta tarinan syntyyn. Alkulauseessa kertomuksen
todellinen kertoja tavallaan ’astuu esiin’.
Alkulausetta on luonnehdittu ”retorisesti epävakaaksi”, sillä Pym perustaa tarinansa autenttisuuden
sellaisiin argumentteihin, joiden arkiajattelussamme miellämme yleensä pikemminkin heikentävän
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teoksen todellisuudentuntua ja autenttisuutta. Näin ollen se tasapainoileekin argumentoinnissaan
fiktiivisen ja faktuaalisen esitysmuodon välillä. (Kennedy 1973, 191.) Koska nykyään tiedämme
ainoastaan Poen olleen todellinen historiallinen henkilö ja Pymin taas Poen keksimä henkilöhahmo,
Alkulauseen kerronta tuntuu synnyttävän metafiktiivisen asetelman Pymin pyrkiessä perustelemaan
lukijalle omaa faktuaalista olemassaoloaan Poen pysyessä vaiti. Metafiktion tavoin se myös
yhdistelee kerronnassaan keksittyjä ja todellisia tapahtumia. (Kennedy 1973, 191–194.)
Alkulauseen alussa Pym kertoo palanneensa muutama kuukausi sitten takaisin Yhdysvaltoihin
matkaltaan Etelämereltä ja muualta ja törmänneensä sattumalta Virginian Richmondissa seurueeseen,
jolle päätyi kertoilemaan matkansa kokemuksista. Tähän seurueeseen lukeutui myös herra Poe, jota
Pym ei tuntenut ennalta. Pymin mukaan Poe kiinnostui suuresti Pymin tarinasta. Erityisesti Poen
kiinnostuksen herätti Pymin tarinan se osa, joka ”koski Eteläistä jäämerta”. Pymin mukaan Poe
kehotti Pymiä toistuvasti kirjoittamaan ”täyden selonteon” kokemuksistaan. Pym kuitenkin kieltäytyy
tarjouksesta, vedoten (1.) huonomuistisuuteensa, (2.) oman uskottavuutensa menettämiseen sekä (3.)
omiin heikkouksiinsa kirjoittajana:
One consideration which deterred me was, that, having kept no journal during a greater
portion of the time in which I was absent, (1.) I feared I should not be able to write,
from mere memory, a statement so minute and connected as to have the appearance of
that truth it would really possess, barring only the natural and unavoidable exaggeration
to which all of us are prone when detailing events which have had powerful influence
in exciting the imaginative faculties. Another reason was, that (2.) the incidents to be
narrated were of a nature so positively marvellous, that, unsupported as my assertions
must necessarily be [...] that the public at large would regard what I should put forth
as merely an impudent and ingenious fiction. (3.) A distrust in my own abilities as a
writer was, nevertheless, one of the principal causes which prevented me from
complying with the suggestions of my advisers. (PN, V–VI)

Suurimman osan ajasta, jonka olin poissa, en pitänyt päiväkirjaa ja pelkäsin nyt sen
takia, (1.) etten osaisi kirjoittaa pelkän muistin varassa niin seikkaperäistä ja selkeää
lausuntoa että se vaikuttaisi todelta niin kuin se tosiasiassa oli, lukuun ottamatta sitä
luonnollista ja väistämätöntä liioittelua, johon olemme taipuvaisia silloin kun
kertomamme tapahtumat ovat voimakkaasti kiihdyttäneet mielikuvitustamme. Toinen
syy oli se, että (2.) selostettavat tapahtumat olivat luonteeltaan niin kertakaikkisen
ihmeellisiä, että niin tukea vailla kuin toteamukseni väistämättä olisivat. (…)
todennäköisesti suuri yleisö pitäisi esittämääni pelkkänä julkeana ja kekseliäänä
sepitteenä. Mutta pääasiallinen syyni olla myöntymättä neuvonantajieni ehdotuksiin oli
se, (3.) etten uskonut omiin kykyihini kirjoittajana.38 (PS, 7–8.)

38

Numeroinnit ja kursivoinnit lisätty keskeisten perusteluiden korostamiseksi.
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Edelleen Pymin ensimmäinen argumentti, eli vetoaminen ”seikkaperäisyyteen” ja ”selkeyteen”
voidaan tulkita niin, että autenttiselta tarinalta voidaan velvoittaa tietynasteista yksityiskohtaisuutta,
jotta sitä voitaisiin ongelmatta pitää autenttisena. Onhan yksityiskohtainen ja ristiriidaton kertomus
autenttisuudessaan parempi kuin näiden epätarkka ja kerronnallisia aukkoja sisältävä. Koska tarinan
tapahtumista on teoksen julkaisuhetkellä kulunut kymmenen vuotta, Pymin on perusteltua epäillä
omaa muistiaan.
Pymin ongelmallisuutta lisää myös hänen toisessa argumentissa esiin nostamansa vähäinen
auktoriteetti kertovana hahmona. Pian kertomuksen käynnistyessä lukijalle selviää, että tapahtumien
alussa Pym on vasta 16-vuotias. Alaikäisenä hänen asemansa luotettavana kertojahahmona on
kyseenalainen. Samoin merimiehenä, ilman muodollista koulutusta tai muuta sivistystaustaa hänen
kirjottajan lahjansa eivät perustellusti ole parhaasta päästä. Kieltäytymisessään Pym vetoaa siis
inhimillisiin heikkouksiinsa, jotka yleisesti koetaan esteeksi luotettavan todistajalausunnon
antamiseksi. Vetoaminen inhimillisiin heikkouksiin saa Pymin näyttäytymään lukijan kaltaisena,
inhimillisenä hahmona.
Paradoksaalisesti toisen argumentin mukaan myös itse tarinan tapahtumat ovat ”luonteeltaan niin
kertakaikkisen ihmeellisiä”¸ että ne myös ovat omiaan heikentämään tarinan uskottavuutta. Vaikka
on oletettavissa, että juuri tapahtumien ihmeellisyys on syy siihen, että herra Poe kiinnostuu Pymin
tarinasta, näistä tapahtumista kertominen kirjallisessa muodossa suurelle yleisölle saattaisi saada ne
näyttämään epätodellisilta.
Ilmauksesta on kuitenkin implikoitavissa myös selkeä vastakkainasettelu oikean ja väärän lukutavan
välillä: vaikka suuri yleisö pitäisi tapahtumia sepitteenä, Poe itse uskoo Pymin tarinan
tosiasiallisuuteen. Poe vakuutteleekin Pymiä, että hänen kaltaisensa tarkkanäköiset lukijat osaavat
erottaa keksityn todellisesta:
[Poe] strongly advised me […] trust to the shrewdness and common sense of the
public – insisting, with great plausibility, that however roughly, as regards mere
authorship, my book should be got up, its very uncouthness, if there were any, would
give it all the better chance of being received as truth. (PN, VI.)

Poe kehotti minua […] luottamaan yleisön järjen terävyyteen – ja väitti erittäin
painokkaasta, että vaikka kirjani pelkästään kirjallisesti ajateltuna osoittautuisi miten
karkeatekoiseksi tahansa, juuri tuo hiomattomuus, jos sitä esiintyisi, antaisi sille vain
paremman mahdollisuuden tulla ymmärretyksi totuutena. (PS, 8.)
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Erilaiset kerronnan inhimilliset heikkoudet ja kirjallinen hiomattomuus kääntyvätkin yllättäen
kerronnan vahvuuksiksi ja teoksen todellisuudentuntua vahvistaviksi ominaisuuksiksi. Oikean ja
faktuaalisuuteen perustuvan lukutavan omaksuvat tarkkanäköiset lukijat ymmärtävät tulkita
kerronnan mahdolliset uskomattomat tai epäuskottavat kohdat pelkästään ”kirjallisina karkeuksina”
ja kokevat niiden ainoastaan vahvistavan teoksen realistisuuden tuntua.
Poen perustelut eivät kuitenkaan riitä Pymin vakuuttamiseksi. Tällöin Poe ehdottaakin, että hän itse
voisi kirjoittaa omin sanoin Pymin seikkailujen varhaisista vaiheista selostuksen, joka sitten
julkaistaisiin Southern Literary Messengerissä ”sepitteen kaavussa”. Jotta Pymin maine säästyisi ja
tarina ymmärrettäisiin varmasti keksityksi, sen yhteyteen liitettäisiin myös herra Poen nimi.
Kuitenkin vielä fiktioksi naamioimisen jälkeenkin lukijat uskovat tarinan tapahtumien
faktuaalisuuteen:
The manner in which this ruse was received has induced me at length to undertake a
regular compilation and publication of the adventures in question; for I found that, in
spite of the air of fable which had been so ingeniously thrown around that portion of my
statement which appeared in the Messenger [...] the public were still not at all disposed
to receive it as fable, and several letters were sent to Mr. P.'s address distinctly
expressing a conviction to the contrary. (PN, VII.)

Tapa, jolla tämä metku otettiin vastaan, sai minut loppujen lopuksi ryhtymään vakavaan
työhön mainittujen julkaisemiseksi; huomasin näet, että vaikka Messengerissä
ilmestyneeseen osaan taitavasti ujutettiin sepittelyn tuntu (…) yleisö ei sittenkään
taipunut ottamaan sitä satuna, vaan herra P:n osoitteeseen lähetettiin useita kirjeitä
joissa selkeästi ilmoitettiin usko päinvastaiseen. (PS, 9.)

Tämän myötä Pym itse päättää ryhtyä kirjoitustyöhön: ”I thence concluded that the facts of my
narrative would prove of such a nature as to carry with them sufficient evidence of their own
authenticity” (PN, VII). Alkulauseessa lukijaa pyritään siis hämäämään sotkemalla keksittyjä ja
todella tapahtuneita seikkoja keskenään ja naamioimaan kokonaisuus faktuaaliseksi esitykseksi
esittämällä se Pymin oman puheen kautta. Todellisia tapahtumia solmitaan yhteen fiktiivisten kanssa,
jotta kokonaisuus vaikuttaisi autenttiselta. Asetelmasta tulee monin tavoin nurinkurinen, sillä Pymin
perustelut antavat ymmärtää, että ainut tapa saattaa hänen autenttinen selontekonsa lukijoiden
saataville, on julkaista ne Poen kirjoittamana fiktiona, jonka lukijat tästä huolimatta ymmärtävät
faktaksi. Todellisuudessa tiedämme kuitenkin asetelman olevan toisinpäin ja Poen yrittävän
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naamioida kirjottamaansa fiktiota Pymin kirjoittamaksi faktuaaliseksi esitykseksi. Todellisuudessa
Poe itse siis toimii haamukirjoittajana itse luomansa fiktiivisen hahmon selonteolle.
Alkulauseen tarkoitus varsinaista tarinaa ennakoivana ja sen kirjoitusstrategiaa avaavana osiona on
luonnollisesti ohjata lukijaa luennassaan faktuaalisen luentastrategian suuntaan. Pymin selventäessä
teoksen julkaisun taustalla vaikuttaneita syitä sekä avaamalla oman kertojahahmonsa taustalla
vaikuttavia erilaisia psykologisia prosesseja kertomuksen autenttisuus näyttäytyy lukijalle fiktiivistä
luentastrategiaa luonnollisempana vaihtoehtona.

3.2 Uskottavan tarinamaailman rakentuminen
Tutkimuskatsauksen yhteydessä huomautin useita tutkijoita vaivanneesta tarinan tapahtumien
irtonaisuudesta. Tarinan aloittavat tapahtumat Grampuksella nivoutuvat vain löyhästi sitä seuraavan
Jane Guyn tapahtumiin, joka puolestaan osiona on hyvin erillinen myöhemmän tuntemattomalle
maailmanpiirille sijoittuvan Tsalal-osion kanssa. Pyrin seuraavassa kuitenkin osoittamaan, miten
myös tarinan alkupuolen tapahtumilla on tarinan rakentumisen kannalta keskeinen merkitys.
Kytkemällä Pymin selonteon toisaalta 1800-luvun merenkäynnin kuvastoon tai laajemmin
tutkimusmatkakirjallisuudelle ominaiseen seikkailulliseen kerronnan muotoon

Poe pyrkii

todenkaltaistamaan

tapahtumien

tarinamaailmaansa

ja

luomaan

vaikutelmaa

tarinan

todenperäisyydestä.
Pym kertoo olevansa kotoisin Nantucketista, joka, paitsi todella olemassa olevana yhdysvaltalaisena
kaupunkina, on myös keskeinen satamakaupunki ja merenkäynnin keskus (Beegel 1992, 13–14)39.
Koska Pym kertoo olevansa nantucketilainen, on oletettavissa hänen kertomansa mukaisesti, että hän
on joutunut kosketuksiin satamakaupungille keskeisen merenkäynnin kanssa. Myös Pymin paras
ystävä Augustus on kertoman mukaan merikapteeni Barnardyn poika ja hänellä on ollut tapana
valvottaa Pymiä "kertomalla tarinoita Tinianin saaren alkuasukkaista sekä muista paikoista" (PS, 12).
Annettujen lähtökohtatietojen myötä se, että Pym tarinassaan päätyy lähtemään maailman merille,
vaikuttaakin kaikin puolin todennäköiseltä ja odotettavissa olevalta ratkaisulta. Täten lukija ei

39

Pymin tarinan ohella myös monien muiden yhdysvaltalaisten merelle sijoittuvien romaanien tapahtumat käynnistyvät
Nantucketista. Tunnetuimapa esimerkkinä ehkä Herman Melvillen Moby Dick.
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pidäkään outona, kun Pym kertoo lopulta alkaneensa tuntea "palavaa halua lähteä merille" (PS, 12)
40

.

Nantucketin ohella myös monilla muilla Pymin kertomilla yksityiskohdilla on tarinaa todelliseen
maailmaan sitova vaikutus. Esimerkiksi ainakin Pymin mainitsemista lukuisista valtamerialuksista
nimet "Penguin" "Grampus" ja "Jane" olivat todellisuudessakin Poen aikaisten purjealusten nimiä
(Pollin 221; 225, 287). Niin ikään Grampusta korjaava ”Lloydin ja Vredenburgin yhtiö” (PS, 24)
muistuttaa nimeltään jo Poen aikana vaikuttanutta vakuutusyhtiötä ”Lloyd of Londonia” (Pollin,
1981, 226). Samaisen yhtiön kanssa yhteistyössä oleva ”liverpoolilainen Enderby” (PS, 24)41 on
puolestaan mitä ilmeisimmin viittaus englantilaiseen valaan- ja hylkeenpyyntimatkoja operoineeseen
”Enderby Brothers of Londoniin”, joka toimi erityisesti eteläisillä napa-alueilla (Pollin 1981, 226).
Huomion arvoista on myös, että Poe ei suoranaisesti käytä tarinassaan mitään todella olemassa
olevien yritysten nimiä, sillä tarinan yksityiskohdat ovat muunnelmia todellisista nimistä. Poe on
mahdollisesti katsonut, että tarinamaailmallinen kytkös todella olemassa olevaan yritykseen olisi
helppo osoittaa paikkansa pitämättömäksi ja edelleen johtaa syytöksiin teoksessa esitetystä
valheellisesta informaatiosta. Tällaiset syytökset olisivat omiaan myös paljastamaan Pymin selonteon
todellisuudessa fiktiiviseksi42. Täten tarinan alkupuolella esitettyjen nimien on tarkoitus ainoastaan
herättää assosiatiivinen yhteys merenkäyntiä tuona aikana todella harjoittaneisiin yrityksiin43.
Luodakseen tarinaansa autenttisuuden tuntua Poe hyödynsi taustamateriaalinaan useita oman aikansa
faktuaalisia matkakertomuksia sekä kuvauksia eteläisten merten tutkimusmatkoista. Romaanin
kirjoitustyön taustalla vaikuttaneita lähteitä on paikannettu useita, ja on osoitettu kattavasti, että Poe
lainasi ja plagioi suoraan tarinaansa materiaalia muiden kirjoittajien teksteistä. Esimerkiksi Burton
Pollin on löytänyt Pymin selonteon taustalta lähemmäs neljäkymmentä erilaista lähdetekstiä, joita
Poe ilmeisimmin on hyödyntänyt tarinansa kirjoitustyössä. Pollinin laskee myös että hieman yli
viidesosa teoksen kaikesta tekstimassasta on ilmeisimmin lainattu muista teoksista. (Pollin 1992, 95.)

40

“Telling me stories of the natives of the Island of Tinian, and other places he had visited in his travels.”, “"the greatest
desire to go to sea”. (PN, 10).
41
“The firm of Lloyd and Vredenburgh”, ”Enderby […] of Liverpool” (PN, 20.)
42
Mahdollisesta samaisesta paljastumisen pelosta Poe jättää myös Arthur Gordon Pymin perhesuhteet tietoisesti hämärän
peittoon. Pym ei mainitse isänsä tai äitinsä nimeä, vaan kertoo ainoastaan isoisänsä nimen olevan "Peterson" (PS, 26).
43
Joskin ristiriitaisesti Poen sepittämät erisnimet herättävät myös mielleyhtymiä, joilla selkeästi on myös teoksen
autenttisuuden ilmapiiriä heikentävä vaikutus. Pym esimerkiksi kertoo Ariel-veneensä laiturin sijaitsevan "Pankey and
Co:n" lautatarhan vieressä (PS, 13) [= by the lumber-yard of Pankey & Co.] (PN, 11). Nimi muistuttaa englannin kielen
ilmaisua "hanky-panky", joka suomeksi kääntyy parhaiten "vilungiksi" tai "hämärähommiksi" (Pollin 1981, 219).
Todellisuudentuntua vaikuttaa myös heikentävän päähenkilö nimi "Arthur Gordon Pym", joka rytmiikassaan ja
tavumäärässään on epäilyttävän lähellä teoksen tosiasiallisen kirjailijan nimeä "Edgar Allan Poe". Myöhempänä
kirjailijaan itseensä viittaavina vihjeinä Pym myös mainitsee äidinisänsä olevan kotoisin "Edgartonista" (PS, 11).
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Merkittävin Poen taustalähteistä on Jeremiah Reynoldsin Address (1836), jonka yhteyksiä Pymin
tarinamaailman rakentumiseen kävinkin jo läpi aiemman historiallisesti taustoittavan käsittelyni
yhteydessä. Address toimi keskeisenä pohjatekstinä erityisesti Poen tarinan napaepisodiosuudelle.
Tämän ohella myös Pymin selonteon 16. luku, joka koostuu valtaosin aiempien eteläisille napaalueille toteutettujen tutkimusmatkojen referoinnista, on miltei sanasta sanaan plagioitu suoraan
Reynoldsin Addressista (Rhea 1930, 135–146). Muina Reynods-lähteinään Poe hyödynsi
todennäköisesti myös tämän Etelä-Amerikkaan suuntautuneella purjehduksella kirjoittamaa Voyage
of The Potomacia (1835) sekä Leaves from an Unpublished Journalia (1838) (Tynan 1971, 35–37;
Kopley 1980, 212).
Reynoldsin ohella Poe hyödynsi erityisesti Benjamin Morrellin A Narrative of Four Voyagesia
teoksen yksityiskohtaisen eteläisen Tyynenmeren kuvauksen vuoksi. Ilmeisintä kopioiminen on
Pymin tarinan 14. luvun kohdalla, jonka pingviinien ja albatrossien yhteispesintää käsittelevän osion
Poe lainasi suoraan Morrelin Voyagesista. (McKeithan 1933, 127–137.) Lisäksi noin 8,5 sivua Pymin
Selonteon eri kohtien tekstimateriaalista on suoraa lainausta R.Thomas A.M:n Remarkable Events
and Remarkable Shipwrecksistä (Huntress 1944, 19–25). Muita usein esiin nostettuja lähdetekstejä
ovat John Lloyd Stephensin matkoiltaan kirjoittama päiväkirja Incidents of Travel in Egypt, Arabia
Petræa, and the Holy Land (1838) sekä Alexander Keithsin Evidence of the Truths of the Christian
Religion (1832) (Whalen 1999, 163).
Plagioinnin ensisijainen syy oli luonnollisesti se, että Poe pyrki paikkailemaan omaa
tietämättömyyttään sekä merenkulkuun liittyvistä tapahtumista että tuntemattomista napa-alueista,
joilla hän tosiasiassa ei ollut koskaan vieraillut. Poe itse oli purjehtinut elämänsä aikana vain kahdesti
eikä hän voinut perustaa tarinansa realistista kuvausta omiin kokemuksiinsa. Sen sijaan kertomuksen
päähenkilö Arthur Gordon Pym viipyy matkallaan miltei kymmenen vuotta, joten uskottavuuden
lisäämiseksi Pymin tulisi omin sanoin kyetä luontevasti kertomaan merenkulun rutiininomaisesta
puolesta.
Syitä plagioimiselle voidaan löytää myös romaanien kustannusmarkkinoiden puolelta. Erityisesti
Oseaniaan ja muihin kaukaisiin maailmankolkkiin suuntautuvat valtameripurjehdukset olivat
käynnistäneet merkittävän merille sijoittuvan matkakirjallisuuden trendin, joka vaikutti vielä vahvasti
1800-luvulla. Koska varsinkin matkaromaaneja julkaistiin runsaasti, lukijat olivat hyvin perillä
omana aikanaan löydetyistä uusista maista ja vielä tuntemattomista seuduista. Tämä asetti myös
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selkeän haasteen matkakerronnan diskurssille, sillä joukosta erottuivat parhaiten ne, jotka onnistuivat
kertomaan lukijalleen jotain selkeästi uutta eksoottisista alueista. (Gitelman, 1992, 350–352).
Kuten Whalen huomauttaa, yhteistä monille Poen lähdekirjoille on se, että ne olivat Pymin selonteon
tavoin Harperin kustantamia. Onkin mahdollista, että kustantaja oli tietoinen Poen suorittamista
plagioinneista, muttei pitänyt tätä ongelmana. Viitteenä tästä Whalen pitää kustantamon ja John
Lloyd Stephensin matkapäiväkirjan tiimoilta käymää kirjeenvaihtoa, joka kielii Harperin
mustavalkoisesta suhtautumisesta kirjoitusprosessiin. Alun perin Stephens (jonka kirjoittamaa
Incidentsiä siis myös Poe hyödynsi) oli haluton kirjoittamaan matkansa kokemuksista kirjaa vedoten
siihen, ettei hän kokenut tehneensä matkan aikana tarpeeksi muistiinpanoja yhtenäisen esityksen
tuottamiseksi. Harperin vastaus Stephensille kuvaa, kuinka kustantamon kannalta taloudelliset
näkökulmat painoivat kuitenkin ensikäden kokemusten edelle: ”We have got plenty of books about
those countries. You just pick out as many as you want, and […] you can dish up something” (Whalen
1999, 163).
Tämän valossa onkin mahdollista, että Harper pikemminkin kannusti Poeta hänen kopiointiaikeissaan
lainaamalla tälle hänen kirjoitustyössään tarvitsemiaan lähteitä tarinan todentunnun saavuttamiseksi.
Harperin kannalta Poen romaanin sivujen täyttäminen jo aiemmin julkaistujen matkakertomusten
materiaalilla olisi uskottavuuden viemisen sijaan pikemminkin varmistanut myös Poen romaanin
myyvyyttä, sillä kerronnan kuvasto oli jo aiemmin hyväksytetty lukijoilla. (Whalen 1999, 163.)
Lisäksi kuten aiemmin on tullut jo esiin, kirjailijoiden tekijänoikeussuoja ei vielä Poen aikana ollut
yhtä vahva kuin se on tänä päivänä, ja muiden kirjoittaman materiaalin kopioiminen oli yleistä.
Myös Poen toinen lähde Morrellin Four Voyages toimii monella tapaa kuvaavana esimerkkinä Poen
ajan kirjallisesta ilmapiiristä. Morrell toteutti elinaikanaan kaikkiaan neljä Tyynellemerelle ja
eteläiselle napamerelle suuntautunutta tutkimusmatkaa. Morrell ei kuitenkaan luottanut omiin
kirjoittajanlahjoihinsa ja palkkasi tämän vuoksi runoilija Samuel Woodworthin kokoamaan Morrellin
muistelmat tämän matkoillaan pitämien muistiinpanojen ja tämän omien kertomusten pohjalta.
(Pollin 1981, 18.) Myöhemmin teos julkaistiin (Pymin selonteon tavoin) autodiegeettisenä
matkapäiväkirjaesityksenä ja Morrellin nimellä varustettuna, Morrellin näin tietoisesti luodessa
vaikutelman, että hän itse oli kirjottanut muistelmansa. Huolimatta vedätyksestä The Narrative of
Four Voyagesin julkaisu teki Morrellista likipitäen kansallissankarin ja hänen muistelmistaan tuli
hyvin suosittuja. (Gidmark 2001, 301.)
Esimerkki tematisoi kuitenkin mielenkiintoisesti ensikäden kokemuksen ja tästä kirjoitetun raportin
välistä problematiikkaa. Tullakseen hyväksytyksi faktana erityisesti henkilökohtaisiin kokemuksiin
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perustuvan tarinan tulisi siis olla ennen kaikkea hyvin kirjoitettu, selkeästi etenevä esitys. Tämä kielii
siitä, että tyylillinen yhtenevyys nähdään ensikäden kokemuksiin perustuvan kerronnan keskeisenä
hyveenä, vaikka tämän saavuttaakseen heikkolahjainen kertoja päätyisikin problemaattisesti
käyttämään haamukirjoittajaa, joka taas strategiana puolestaan mitätöi tarinan autenttisuuden44.
Vaikka Morrellin väärennös paljastui vasta Pymin selonteon julkaisun jälkeen eikä Poe ole voinut
tietää Four Voyagesin tosiasiallisesta sepitteellisyydestä, myös Pymin selonteko vaikuttaa
mielenkiintoisesti käsittelevän tätä samaa problematikkaa. Alkulauseessahan Pym ilmaisi pelon
omien kirjoittajan lahjojensa heikkoudesta olevan keskeinen syy sille, että hän alun perin kieltäytyi
kokemustensa julkikirjoittamisesta.

Samoin myös Pym päätyy lopulta käyttämään tarinansa

julkaisemiseksi haamukirjoittajaa herra Poen laatiessa omin sanoin sepitteellisen selonteon Pymin
matkan tapahtumista. Morrellista poiketen Pym ilmoittaa Alkulauseessa Poen julkaisseen Pymin
matkan tapahtumat ”sepitteen kaavussa” eli fiktiivisenä esityksenä. Tällä yksityiskohdalla Poe on
mahdollisesti halunnut suojella omaa kirjallista mainettaan leimautumiselta haamukirjoittajaksi ja
väärentäjäksi – Morrellin päiväkirjojen paljastuminen johti toisaalta Morrellin leimautumiseen
”Tyynenmeren paroni Von Münchhauseniksi” ja myös Woodworthin oman maineen tahriintumiseen.
(Gidmark 2001, 301.)
Monet tutkijat ovat huomauttaneet Pymin selonteon kärsivän toistuvista kerronnan tyylillisistä
vaihdoksista, koska Poe lainasi ja lihotti romaaniaan muista tarinoista kopioimallaan materiaalilla45.
Sekä Grampuksen tapahtumat kokonaisuudessaan että monet Pymin kertomat yksityiskohdat Jane
Guyn purjehduksella liittyvät ainoastaan näennäisesti teoksen varsinaiseen, tuntemattomien eteläisten
alueiden luonnetta kuvaavaan selonteko-osioon. Malttamaton lukija kokeekin helposti Pymin
jaarittevan tämän viipyillessä ja selostaessa pitkällisesti merenkäyntiin ja eteläisiin merialueisiin
liittyvistä seikoista ennen varsinaiseen kerronnalliseen motiiviinsa – kartoittamattomien eteläisten
alueiden tutkimiseen pääsemistä. Edelleen piirre voidaan nähdä myös teoksen faktuaalista luentaa
häiritsevänä seikkana, sillä Pymin otsikon lupaamat ”incredible adventures and discoveries still
farther south” (PN, iii) käynnistyvät vasta tarinan kahdeksannestatoista luvusta, jolloin miltei kolme
neljäsosaa Pymin tarinasta on jo kulunut.
44

Gitelman huomauttaa tarinallistamisen merkityksestä käyttäen esimerkkinä Reynoldsin agitoimaa eteläisten napaalueiden tutkimusretkikuntaa. Kun The U.S. Exloring Expeditionia oltiin vielä valmistelemassa, sekä Wahington Irvingin
että James Fenimore Cooperin osallistumista retkikuntaan ehdotettiin. Taitavan kirjoittajan tehtävänä olisi ollut tuottaa
matkasta realistinen, mutta samalla riittävän kiinnostava, jotta sille olisi löytynyt myös ostajia kustannusmarkkinoilta.
(Gitelman 1992, 357)
45
Esimerkiksi Ridgelyn mukaan Pymin selonteossa on havaittavissa neljä erilaista tyylillistä osiota, jotka heijastelevat
Poen kirjoitustyössä käyttämien lähteiden vaihdoksia (Ridgely 1981, 17–21). Niin ikään Edward Davidson jakaa teoksen
viiteen keskenään tyylillisesti eroavaan episodiin, joiden tapahtumat linkittyvät vain löyhästi toisiinsa (Davidson 1973,
163–164).
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Vaihtoehtoisesti omassa 1800-luvun kontekstissa Pymin selonteon kaltainen kerronnan viivyttely
voidaan kuitenkin tulkita myös kerronnallista uskottavuutta luovaksi strategiaksi. Läheskään kaikki
purjehdukset, joilta tuotettiin mysteerin sisältäviä matka- ja seikkailukertomuksia, eivät olleet valtion
valtuuttamia tutkimusmatkoja, joille oli asetettu selkeä tieteellinen tehtävä täytettäväksi. Kirjallisia
esityksiä tuotettiin myös täysin kaupallisiin tarkoituksiin, kuten hylkeen- ja valaanpyyntiin
varustetuilta

yksityisiltä

purjehduksilta.

Täten

matkasuunnitelmat

tehtiin

ensisijaisesti

metsästettävien eläinten esiintymisalueiden pohjalta. Koska lukijoita kiinnostivat ensisijaisesti
kuitenkin tuntemattomat alueet, matkan mahdollisesti suuntautuessa lähelle kartoittamattomia
seutuja, laivan kapteeni saattoi markkinatarkoituksissa hetkellisesti navigoida tuntemattomalle
rajaseudulle tai ainakin Morrellin tavoin merkitä lokikirjaan vierailleensa tuntemattomilla alueilla.
(Gitelman 1992, 359–361.) Onnistuneimpia matkoja olivatkin sellaiset, jotka tuottivat purjehtijoilleen
voittoja sekä merieläinten että lukijoita kiinnostavan matkaselonteon muodossa. Koska tarinoissa
tuntemattomat seudut olivat kuitenkin aina pääosassa, tämä tuotti paikoin Pymin selonteon kaltaisia
epäsuhtaisia kertomusrakenteita, jotka sisälsivät tutkimusmatkakerronnan ohella pitkiä varsinaiseen
tarinaan kuulumattomia juoniosuuksia. (Gitelman 1992, 357–358.)
Purjehtijat saattoivat myös rakentaa matkatarinoihinsa tietoisesti mysteerinomaista tunnelmaa
keskeyttämällä tarinan juonellisen etenemisen katsauksella käsillä olevien tuntemattomien alueiden
aiemmasta tutkimushistoriasta. Referoimalla aiempia alueella vierailleita purjehtijoita tarinaan
pyrittiin rakentamaan jännitystä luova maantieteellinen ongelma, johon parhaillaan käynnissä oleva
matka oivasti oli tuottamassa vastauksen. (Gitelman 1992, 354.) Tällainen vastaava rakenne on
löydettävissä myös Pymin selonteosta, jonka (aiemmin mainitsemani Poen Reynoldsin Addressista
plagioima) 16. luku sisältää juuri tällaisen katsauksen Jane Guyta edeltäneeseen etelänavan
tutkimushistoriaan.
Pymin ja Petersin pelastuttua Grampukselta Jane Guylle Pymin kerronnan tyyli vaihtuu
henkilökohtaisesta

meriseikkailusta

yleisemmin

Poen

aikana

tunnettujen

subantraktisten

merialueiden ja niiden saarien maantieteelliseksi kuvaukseksi. Varsinkin Jane Guy -osion alku
sisältää monia 1800-luvun matkakirjallisuudessa toistuvia kerronnan geospatiaalisia tuntomerkkejä,
joiden kautta matkatarinoita kytkettiin kuhunkin maantieteelliseen alueeseen (Gitelman 1992, 354).
Esimerkiksi Pymin Kerguelenilla kuvailemat valtavat pingviini- ja albatrossiparvet tai Weddellin
luodon kaltaiset kasvillisuudeltaan karut saaret ovat Morrellin matkapäiväkirjan popularisoimaa
kuvastoa subantarktiselle ilmastovyöhykkeelle sijoittuvasta matkakirjallisuudesta. (ks. Morrell 1832,
49–70.)
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Poe sijoittaa myöhemmän tuntemattoman tarinamaailman osioon napa-alueille tai laajemmin
kylmille vyöhykkeille kokonaan kuulumattomia elementtejä niiden eksotiikkaa tuovan arvon vuoksi.
Esimerkiksi Jane Guyn miehistön Tsalalilta keräämät biche de meret46 olivat Poen aikana
kaakkoisaasialaista kauppatavaraa, kun taas tsalalilaisten ruokanaan käyttämät suuret kilpikonnat
olivat tyypillistä Galapagos-saarille sijoittuvien matkapäiväkirjojen kuvastoa. (Gitelman 1992, 354.)
Tässä mielessä myöhempi tuntematon napamaailma ei olekaan pelkästään aavistuksen muokattu
variaatio Pymin aiemmin kohtaamasta, vaan referenssivapaus muista tuon ajan matkakertomuksista
mahdollistaakin erilaisten eksotiikkaa luovien matkakerronnan elementtien assosiatiivisen ja
mielivaltaisen yhdistelemisen. Tällöin eri elementtien ainoaksi yhdistäväksi nimittäjäksi muotoutuu
se, että ne kaikki eri tavoin outouttavat Pymin kohtaamaa tarinamaailmaa lukijan omasta aktuaalisesta
maailmasta.
Keskeinen eksoottisia seutuja käsittelevän matkakirjallisuuden konventio ovat myös tsalalilaiset sekä
heidän toimintansa Jane Guyn ankkuroituessa Tsalalin saarelle. Pymin antama kuvaus
tummaihoisista tsalalilaisista sisältää monia Tyynenmeren saarten alkuasukkaisiin tai laajemmin
’mustaan rotuun’ liitettäviä rasistisia käsityksiä ja kielellisiä konnotaatioita (Wijkmark 2009, 178).
Miehistön ja tsalalilaisten kohdatessa ensimmäisen kerran Pym huomauttaa tsalalilaisten mustan
ihonvärin ohella heidän huultensa olevan ”paksut ja epämuotoiset” (PS, 200)47. Lukuun ottamatta
heimon korkea-arvoisimpia jäseniä tsalalilaiset eivät myöskään käytä vaatteita. Heidän kielensä on
lapsenomaista perustuen yksinkertaisten lauseiden muodostamiseen ja sanojen toistoon. Samoin
tsalalilaisten kuningas Too-Wit ilmaisee tunteitaan voimakkaasti elehtimällä kuten ”taputtamalla
käsiä, läimimällä reisiä ja rintaansa ja nauramalla meluisasti”, jollainen Pymin silmissä näyttäytyy
puolestaan ”teennäisenä” (PS, 190)48.
Myös tsalalilaisten kehittymättömyys ja henkinen alemmuus suhteessa Pymin edustamiin
länsimaisiin käy monin tavoin ilmi Pymin antamasta kuvauksesta. Pym kertoo tsalalilaisten kylän
asumuksien olevan ”viheliäimmistä viheliäimpiä […] joihin ihmiskunta on tähän mennessä
tutustunut” (PS, 198)49; valtaosa asuinpaikoista koostuu pelkästään maahan kaivetuista kuopista ja
niiden päälle taitetuista puun oksista. Samoin tsalalilaisten käyttämät kanootit ovat yksinkertaisia
yhdestä puunrungosta koverrettuja veneitä, jotka Pymin mukaan eivät sovellu pidempiä merimatkoja

46

”Bêche-de-mer”, nyk. yleisemmin ”sea cucumber”, suom. ”merimakkara” (Oxford english dictionary).
“[T]hick and clumsy” (PN, 158).
48
“Clapping his hands, slapping his thighs and breast, and laughing obstreperously.”, “I could not help thinking some of
it affected.” (PN, 158, 151.)
49
"The dwellings were of the most miserable description imaginable, and, unlike those of even the lowest of the savage
races with which mankind are acquainted, were of no uniform plan" (PN, 156).
47
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varten. Myöhemmin selviää myös, etteivät tsalalilaiset itse ole edes rakentaneet kanoottejaan, vaan
ne ovat päätyneet heille vahingossa joltain toiselta saarelta.
Myös tarinan antamaa kuvausta tsalalilaisista kaksinaamaisena raakalaisheimona, joka ensi alkuun
näyttelee ystävällistä paljastaen vasta myöhemmin väkivaltaisen ja raakalaismaisen puolensa,
voidaan pitää varsin yleisenä Tyynenmeren alkuasukkaiden kohtaamiseen liitettävänä kerronnan
konventiona 1800-luvun tutkimusmatkakirjallisuudessa. (Whalen 1999, 178.) Käsitykset perustuivat
jossain määrin todellisiin yhteenottoihin50, mutta usein kuvauksia myös liioiteltiin tarinoiden
jännittävyyden lisäämiseksi (Wijkmark 2009, 178).
Mahdollisena esikuvana Pymin tarinan kohtaukselle on pidetty Morrellin Four Voyagesin ”The
Massacre Island”-osuutta, jossa samantapaisesti ensi alkuun ystävällisiltä näyttäytyvät villit lopulta
huiputtavat ja tappavat osan Morrellin laivan miehistöstä (Pollin 1976, 164–165). Myös Reynolds
varoitti Addressissaan Yhdysvaltain kongressia tuntemattomien kansojen väkivaltaisuudesta pitäen
niitä selkeänä uhkana The U.S. Exploring Expeditionin miehistön turvallisuudelle: ”[a]lmost every
arrival from the Pacific brings some melancholy intelligence of shipwreck, mutiny, or massacre,
among the South Sea islands” (Reynolds 1836, 51).
Poen ensikäden kokemuksen puute ja tietämättömyys merenkäynnistä ja oman elinaikansa
tutkimusmatkoista saivat hänet turvautumaan muiden aikalaiskirjailijoiden kirjoittamiin kuvauksiin.
Lainaamalla Poen tavoitteena oli luoda romaaniinsa todellisten matkaromaanien kaltaista
todellisuuden tuntua samalla tarjoten lukijalle kerronnallisesti kiinnostavan esityksen. Tämän myötä
varsinainen napa-alueita käsittelevä teos myös piteni sivumääräisesti vastaamaan romaanimittaa,
mikä edelleen vakuutti Harper-kustantamon teoksen julkaisun kannattavuudesta.

3.3 Rajan ylitse tuntemattomaan
Tarinan varsinainen napaa käsittelevä osuus käynnistyy 17. luvusta kapteeni Guyn tehtyä päätöksen
painaa rohkeasti kohti etelää ja suunnata alus kohti tuntemattomia napavyöhykkeitä. Samalla myös
tarina irtautuu tunnetun maanpiirin rajoista. Alus seuraa Weddelin noudattamaa reittiä matkallaan
kohti etelää ja ohittaa Weddelin saavuttaman eteläisimmän pisteen 5.–7. tammikuuta 1828. Koska

50

Esimerkiksi James Cook sai surmansa Havaijilla kolmannella purjehduksellaan yhteenotossa alkuasukkaiden kanssa.
Sitkeään eläneen huhun mukaan alkuasukkaat olisivat myös syöneet Cookin ruumiin, joskin käsitys on myöhemmin
useaan kertaan osoitettu valheelliseksi. (Cook Society, 2008.)
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näin etelässä ei ennen Jane Guyta ollut Poen aikana vielä kukaan purjehtinut, Poe kykenee
hyödyntämään aluetta vapaasti konstruoiden sinne haluamiaan mielikuvituksellisia visioita.
Siirtyminen tunnetun rajaseudun yli tuntemattomalle vyöhykkeelle ei kuitenkaan johda fantastisten
tai uskomattomien elementtien siirtymiseen osaksi tarinamaailmaa, sillä liian jyrkkä muutos
tarinamaailman rakenteessa johtaisi epäilyksiin tarinan autenttisuudesta. Sen sijaan Pymin tarinassa
vierautta rakennetaankin asteittain yhdistelemällä poikkeavia tai outoja elementtejä jo tunnettujen
olentojen kanssa, jolloin muutos kohti outoa ja tuntematonta tapahtuu asteittain ilmeten ensin pieninä
muutoksina ja edeten kohti suurempia tarinamaailman poikkeamia. Vieraus ilmenee myös
rationaalisesti ’alhaalta ylöspäin’ Pymin havaitessa ensin pieniä muutoksia fysikaalisessa
ympäristössä ja kohdatessa tämän jälkeen vieraita kasvi- ja eläinlajeja. Älyllisesti alempien
outouksien kohtaaminen pohjustaa edelleen myöhempää kerronnallisesti merkittävimmän outouden
eli vieraan ihmisheimon, tsalalilaisten kohtaamista.
Ensimmäinen varsinainen outous tapahtuu itse asiassa jo ennen Weddellin pisteen ohittamista Jane
Guyn luoviessa napaa kiertävän jäärenkaan läpi kohti jäätöntä napamerta. Merkinnässään 7.
tammikuuta Jane Guy kohtaa valtavan isoja jäävuoria, joista yhden huippu on Pymin mukaan ainakin
neljänsadan sylen korkeudessa merenpinnasta, ja sen ympärysmitta on kolme neljännesleguaa51.
Kohdattu jäävuori on luonnottoman iso, miltei kilometrin korkeudellaan lähes viisi kertaa korkeampi
kuin todellisuudessa koskaan havaittu jäävuori52.
Jo aiemmissa luvuissa Pym on kuvaillut yksityiskohtaisesti Jane Guyn vierailemien saarten
eläimistöä ja kasvillisuutta. Napaseudulla purjehdittaessa kuvailu jatkuu sillä erotuksella, ettei Pym
kykene enää yksiselitteisesti nimeämään kohtaamiaan lajeja, vaan kuvailu muuttuu ulkonäön
yleiseksi luonnehdinnaksi ulkonäöltään tuttujen eläinlajien kautta. Esimerkiksi miesten metsästämä
lintu on Pymin luonnehdinnan mukaan ”eräänlainen pelikaani” (PS, 182). Bennetin luodolla esiintyy
”erästä opuntiakaktuslajia” (PS, 183) ja matkallaan miehet poimivat mukaansa pensaan, joka on
täynnä ”samanlaisia punaisia marjoja kuin orapihlajassa” (PS, 188). Miesten kimppuun hyökkäävää
karhua Pym luonnehtii ”Arktisen karhun heimoon kuuluvaksi” (PS, 182)53. Eläimissä ja kasveissa
ilmenevä vieraus on täten taksonomisen luokittelun vaikeutta.

51

400 syliä on noin 732 metriä ja kolme neljännesleguaa noin 4,167 km.
Todellisuudessa korkein koskaan raportoitu jäävuori oli yhdysvaltalaisen jäänmurtajan maaliskuussa 1957 havaitsema
550 jalan (n. 170 metriä) korkea jäävuori Melvillen lahdella Grönlannin pohjoisosissa (U.S. Coast Guard).
53
"a species of pelican", "a species of prickly pear", "red berries, like those of the hawthorn", "the race of the Arctic
bear" (PN, 64–65.)
52
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Myöhemmin eläinlajien yhtenevyydet tunnettujen lajien kanssa käyvät entistä hypoteettisimmiksi
eläinten muistuttaessa pikemminkin mielivaltaisia hybrideja tunnetuista lajeista. 18. tammikuuta
miehistö poimii Jane Guyn kannelle valkean maaeläimen raadon, joka Pymin kuvauksen perusteella
osoittautuu lajihybridiksi tutummista rotasta, kissasta ja koirasta:
It [= a singular-looking land-animal] was three feet in length, and but six inches in
height, with four very short legs, the feet armed with long claws of a brilliant scarlet,
and resembling coral in substance. The body was covered with a straight silky hair,
perfectly white. The tail was peaked like that of a rat, and about a foot and a half long.
The head resembled a cat's, with the exception of the ears these were flapped like the
ears of a dog. (PN, 149–150.)

Eläin oli kolmen jalan pituinen ja vain kuuden tuuman korkuinen, sillä oli neljä hyvin
lyhyttä jalkaa, joiden pitkät kaarevat kynnet olivat helakanpunaiset ja muistuttivat
koostumukseltaan korallia. Ruhoa peitti vitivalkoinen ja silkinsileä suora karva. Häntä
oli teräväkärkinen kuin rotalla ja noin puolentoista jalan pituinen. Pää muistutti kissan
päätä muutoin paitsi korviltaan – ne lerpattivat niin kuin koiralla. (PS, 188.)

Hybridisointi jatkuu edelleen Tsalalin saarella yhdistelmien käydessä yhä oudoimmiksi. Esimerkiksi
Pymin antama kuvailu tsalalilaisten kylässä kohtaamastaan kotieläimestä herättää assosiaatioita niin
sian, antiloopin kuin mustavillaisen lampaan suuntaan:
We saw several strange animals about the dwellings, all appearing to be thoroughly
domesticated. The largest of these creatures resembled our common hog in the structure
of the body and snout; the tail, however, was bushy, and the legs slender as those of the
antelope. […]We noticed also several animals very similar in appearance, but of a
greater length of body, and covered with a black wool. (PN, 157.)

Näimme asumusten liepeillä useita outoja eläimiä, jotka vaikuttivat kaikki täydellisesti
kesytetyiltä. Kookkain otus muistutti ruumiiltaan ja kärsältään meidän tavallista
sikaamme, mutta sen häntä oli tuuhea ja jalat solakat kuin antiloopilla. […] Näimme
myös useita muodoltaan hyvin samantapaisia eläimiä, joiden ruumis oli kuitenkin
pitempi ja mustan villan peitossa. (PS, 198–199.)

Moniulotteisin eläinhybridi on kuitenkin jo aiemmin mainitsemani ”arktinen karhun heimoon”
kuuluva eläin, joka karheine, vitivalkoisine turkkeineen muistuttaa erehdyttävästi tuntemaamme
jääkarhua. Poe kuitenkin myös outouttaa eläintä lisäten sen karvan olevan kihartuvaa ja kuonon
muistuttavan bulldogin kuonoa. Karhun verenpunaiset silmät herättävät toisaalta yhteyden
albinismiin. Aiemmin kohdatun jäävuoren tavoin myös arktinen karhu on epätavallisen iso: miehet
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mittaavat sen pituudeksi peräti 15 jalkaa54. Näin suuria jääkarhuja ei ihminen kuitenkaan ole koskaan
tavannut. Toisaalta eläin on myös tyypillinen esimerkki vielä 1800-luvun Antarktis-fiktiossa
esiintyvästä pohjois- ja etelänapaseutujen kuvitteellisesta samankaltaisuudesta. Poe on ilmeisesti
lainannut

arktisen

karhunsa

joistain

aikansa

pohjoista

napaseutua

kuvaavista

tutkimusmatkakuvauksista. Pymin tarinan ohella Antarktiksella asuvia jääkarhuja löytyy monista
muista 1800-luvun Antarktis-fiktioista (Leane 2012, 13).
Jane Guyn lopulta löydettyä tiensä valtavien jäälauttojen läpi jäistä vapaalle napamerelle myös
ympäristön lämpötila alkaa asteittain kohota: ”As we proceeded [...] the temperature of the air, and
latterly of the water, became milder. The weather might even be called pleasant.” (PN, 148.) Miesten
tuntemattomalta napamereltä ensin löytämän Bennetin luodon kuvaus edustaa vielä tyypillistä karua
subantarktista saarta:”It proved to be a low rocky islet, of about a league in circumference, and
altogether destitute of vegetation” (PN, 147). Bennetin luodolla Pym tekee myös viimeiset havainnot
jäälautoista ennakoiden siirtymistä edelleen leudompaan ilmanalaan: ”[N]or did I ever see one
particle of this after leaving the parallel of Bennett's Islet” (PN, 194)55.
Sen sijaan Tsalal sijaitsee jo selkeästi lämpimämmällä vyöhykkeellä Pymin kertoessa saaren
sisämaan vaikuttavan metsäiseltä. Samoin tsalalilaisten elintavat viittaavat lämpimään tai trooppiseen
vyöhykkeeseen Pymin luonnehtiessa heistä valtaosan viihtyvän alasti. Tsalalilla Pym kohtaa myös
lämpimään tai trooppiseen vyöhykkeeseen viittaavia eläimiä kuten "valtavia skorpioneja ja monia
erilaisia matelijoita, joita ei voinut nähdä missään muualla niillä leveysasteilla" (PS, 241)56.
Vaikka kuvatun kaltaiset oudot olennot voidaan tulkita pelkästään merkeiksi siirtymästä lämpimään
ilman alaan, ne herättävät myös selkeästi outouttavan vaikutuksen. Sen lisäksi, että Tsalal sijaitsee
selkeästi lämpimällä vyöhykkeellä, se on aiemmista Pymin matkan tapahtumaympäristöistä poiketen
irti maantieteellisestä taustakontekstistaan ja täysin vieras kokijalleen. Pymin mukaan saari eroaakin
silmiinpistävästi mistään aiemmin tunnetusta alueesta, ja Pym on lopulta kykenemätön kuvailemaan
saarella kohtaamiaan ilmiöitä:
We saw nothing with which we had been formerly conversant. The trees resembled no
growth of either the torrid, the temperate, or the northern frigid zones, and were
altogether unlike those of the lower southern latitudes we had already traversed. (PN,
154.)

54

15 jalkaa = n. 460 cm. Suurin todellisuudessa tavattu jääkarhu on ollut pituudeltaan noin yksitoista jalkaa (Wood 1983,
240).
55
Kursivointi alkuperäisen tekstin mukainen.
56
“Several immense scorpions were seen, and various reptiles not elsewhere to be found in the high latitudes.” (PN,
156 189.)
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Emme nähneet mitään, mikä olisi ollut meille entuudestaan tuttua. Puut eivät
muistuttaneet ainoatakaan sen paremmin kuuman, lauhkean kuin pohjoisen kylmän
vyöhykkeen kasvia ja olivat aivan erilaisia kuin niillä eteläisillä leveyksillä, joilla
olimme jo kulkeneet. (PS, 194.)

Outouttavaa vaikutusta rakennetaan tarinaan myös mustan ja valkoisen värin välisellä kontrastilla,
joka kasvaa sitä mukaa, mitä pidemmälle tapahtumat Tsalalilla etenevät. Värisymboliikan voi kokea
hiipivän tarinaan salakavalan huomaamatta, sillä ensimmäiset mustat elementit ilmenevät Pymin
muun kerronnan lomassa yksittäisinä huomioina Pymin itsensä kiinnittämättä niihin suurempaa
huomiota. Esimerkiksi Jane Guyn miehistö saa Tsalalin ensimmäisen kerran näköpiiriinsä ”meren
ollessa erikoislaatuisen tumma” ja ankkuroi myöhemmin sen ”mustalle hiekkapohjalle” (PS, 188,
193)57 Myöhemmin Pymin mukaan myös tsalalilaisten vaatteet ja aseinaan käyttämät puukeihäät ovat
väritykseltään tummia. Myös Tsalalilla kohdattujen eläinten ja kasvien kuvauksessa korostuu
satunnaisesti niiden musta väri. Aiemmin esille tulleiden tsalalilaisten mustavillaisten kotieläinten
lisäksi Pym mainitsee tsalailaisten käyttävän ravinnokseen muun muassa ”mustakaloja”, ”tummaa
selleriä” sekä ”albatrossien ja muiden lintujen tummakuorisia munia” (PS, 199, 205)58.
Sen sijaan mustan värin esiintyminen alkaa näyttäytyä selkeästi merkityksellisenä, kun mustan sävyjä
omaksuvat myös ne elementit, jotka normaalisti eivät esiinny mustasävytteisenä. Kun esimerkiksi
pohjoisemmilla leveyksillä Pymin kohtaamat albatrossit ovat poikkeuksetta olleet valkoisia, Pym
kertoo ”hämmästyneensä” kohdatessaan Tsalalilla nyt ”mustan albatrossin” (PS, 199)59. Jopa vesi
Tsalalilla on tummasävyistä, sillä matkallaan tsalalilaisten kylään miehet pysähtyvät ihmettelemään
outoa puroa, joka Pymin mukaan ”muistutti koostumukseltaan tavallista vettä, joka on saostettu
runsaalla arabikumilla […] [ja jossa] saattoi nähdä kaikki mahdolliset purppuran sävyt kuin vivahteet
läikehtivässä silkissä” (PS, 195)60. Virtaavan veden tai albatrossien kaltaisten olentojen saadessa
mustan ja tumman sävyjä vaikuttaa, että yhä vain poikkeavammat elementit ja olennot esiintyvät
Tsalalilla mustasävytteisenä.
Kerronnallisesti merkityksellisen värisymboliikasta tekee kuitenkin Pymin kuvaus tsalalilaisista ja
heidän suhtautumisensa valkoiseen väriin. Erilaisten mustasävyteisten elementtien ohella myös

57

“the sea being of an extraordinarily dark colour“, “black sandy bottom” (PN, 150, 154.)
"blackfish" (PN, 158), "brown celery" (PN, 162), "albatross and other birds' eggs with dark shells" (PN, 162).
59
"a black albatross" (PN, 157).
60
At first sight, and especially in cases where little declivity was found, it bore resemblance, as regards consistency, to a
thick infusion of gum Arabic in common water. […] as it flowed, every possible shade of purple, like the hues of a
changeable silk. (PN, 155.)
58
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tsalalilaiset ovat ihonväriltään sysimusta kansa – jopa niin, että heidän hampaansa ovat väriltään
mustat61. Tämän piirteensä ohella tsalalilaiset myös suhtautuvat peläten kaikkeen valkeaväritteiseen,
jota kutsuvat omassa kielessään sanalla ”Tekeli-li”. Esimerkiksi tsalalilaisten tutustuessa Jane Guyhin
Pym huomauttaa, etteivät he saaneet tsalalilaisia ”lähestymään eräitä täysin harmittomia esineitä –
kuten kuunarin purjeita, kananmunaa, avointa kirjaa tai jauholaaria” – ymmärtämättä vielä tässä
vaiheessa, että juuri näiden esineiden valkoisuus on syy tsalalilaisten outoon käytökseen (PS, 192)62.
Tsalalilaisten suhtautuminen valkoiseen väriin ei kuitenkaan jää pelkän pelon tasolle. Jane Guyn jo
tehdessä lähtöä Tsalalilta tsalalilaiset vaativat, että koko miehistön on vielä kerran vierailtava heidän
kotikylässään Klok-Klokissa. Reitti kylään kulkee kahden korkean kallion välisen solan läpi, johon
tsalalilaiset ovat tehneet vierailleen ansan. Kaikkien miesten kulkiessa solassa, tsalalilaiset järjestävät
kallion päältä valtavan maanvyöryn tappaen koko Jane Guyn miehistön lukuun ottamatta Pymiä ja
Petersiä, jotka pelastuvat sattumalta kohdalle osuneeseen kallion syvänteeseen.
Syynä tsalalilaisten vihamieliseen toimintaan on mitä ilmeisimmin Jane Guyn miehistön oma vaalea
ihonväri. Jo ensimmäisessä kohtaamisessa Pym on kuvannut tsalalilaisten suhtautuvan heihin ja
valkopurjeiseen Jane Guyhin varautuen: ”Oli selvää, etteivät he olleet koskaan ennen nähneet
valkoista ihmistä – jonka ihonväriä he tuntuivat vähän kavahtavankin”. Tapettuaan miehistön
tsalalilaiset kiirehtivät seuraavaksi valkopurjeisen Jane Guyn kimppuun, jota Pymin mukaan villit
olivat pitäneet miehistön tavoin ”elävänä olentona.” (PS, 190)63. Tsalalilaiset pirstovat aluksen ensin
palasiksi, minkä jälkeen sytyttävän sen tulee.
Kun tsalalilaisten todellinen luonne paljastuu Pymille, hänen käsityksensä ystävällismielisistä
villeistä vaihtuu päinvastaiseksi. Tällöin myös vielä toistaiseksi piilevät mustan värin eri ilmentymät
vaihtuvat selkeään mustaan ja valkoiseen perustuvaan vastakkainasetteluun: Pym toteaa ensin hänen
ja Petersin olevan ”saaren ainoat valkoihoiset miehet” ja myöhemmin, etteivät hän ja Peters
”itseasiassa nähneet mitään vaaleaa ainesta koko saarella”. (PS, 241)64. Realistisen matkakerronnan
näkökulmasta mustan ja valkoisen välistä kontrastia voidaankin pitää kerronnallisena hyperbolana,
jonka tehtävä on rakentaa asteittain pahaenteistä tunnelmaa: sekä tsalalilaisten oma ihonväri että
heidän tummasävytteinen saarensa korostavat Pymin ja muun Jane Guyn miehistön omaa

61

"Their complexion a jet black" (PN, 150), "displaying the teeth which lay beneath it. These were black" (PN, 197).
There were, however some points in their demeanour which we found it impossible to understand: for example, we
could not get them to approach several very harmless objects - such as the schooner's sails, an egg, an open book, or a
pan of flour. (PN, 153.)
63
“It was quite evident that they had never before seen any of the white race – from whose complexion, indeed, they
appeared to recoil.” “They believed the Jane to be a living creature.” (PN, 151-152.)
64
“We were the only living white men upon the island”. (PN, 172), “Indeed, we noticed no light-coloured substances of
any kind upon the island”. (PN, 189).
62
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valkoihoisuutta. He eivät pelkästään ole saaren ainoita vaaleaihoisia henkilöitä, vaan myös ainoita
vaaleita hahmoja tummaväritteisellä Tsalalin saarella. Tsalalilla Pym ja muu miehistö ovat jatkuvasti
monisatapäisen villikansan piirittäminä ja heidän asemansa näyttäytyykin jatkuvasti uhattuna, mitä
kerrontaan asteittain hivuttautuvat Pymin maininnat erilaisista mustista elementeistä korostavat.

3.4 Ihmeellisellä napamerellä
Pym, Peters ja heidän panttivangiksi ottamansa tsalalilainen Nu-Nu jatkavat Tsalalilta matkaa kohti
eteläistä napaa. Koska Jane Guy on aiemmin kohdannut pohjoisempana laajoja jääalueita ja eteläisten
alueiden napatalvi on lähestymässä, miehet päättävät pohjoisen sijasta suunnata kanoottinsa kohti
etelää, josta Pymin mukaan ”puuttuvat rajut myrskyt sekä ankara merenkäynti” (PS, 247)65.
Miesten purjehtiessa tuntemattomalla napamerellä Poe vie erilaisista taustamateriaaleistaan
konstruoimansa tuntemattoman napaseudun kuvauksen vielä Tsalaliakin pidemmälle luodessaan
eteläisestä napamerestä monella tapaa oudon ja yliluonnollisen kaltaisen tarinamaailman. Tarkastelen
seuraavassa, millaisia taustamateriaaleja Poen napameren kuvauksen taustalta löytyy ja näyttäytyykö
eteläisen napameren tarinamaailma tätä kautta vähemmän outona ja yliluonnollisena projektiona.
Lämpimällä napamerellä yhtymäkohdat tunnetun maailman luonnonilmiöiden kanssa käyvät yhä
epäselvemmiksi maiseman muuttuessa monin tavoin oudoksi. Pym havaitsee ensin kanoottia
ympäröivän meren lämpötilan nousevan jatkuvasti ja myös meren värin olevan ”nopean muutoksen
kourissa: se ei ollut enää läpinäkyvää vaan koostumukseltaan ja värisävyltään maitomaista” (PS,
250)66. Vaikka sää napamerellä on Pymin mukaan täysin tuuleton, lämmin meri kanootin ympärillä
vaikuttaa paikoitellen kuohuvan rajusti sen lämpötilan muuttuessa lopulta niin kuumaksi, ettei siihen
voi enää työntää kättä. Yhdistelmä vaaleasta, kuumasta ja arvaamattomasti kuohuvasta merestä
luokin vaikutelmaa kiehumispisteessä olevasta merestä.
Samaan aikaan taivaalta alkaa myös sataa hienoa valkoista jauhetta, joka Pymin mukaan ”muistuttaa
tuhkaa, mutta ei todellakaan ollut sitä” (PS, 251)67. Jauhe sulaa veteen sataessaan, mutta kanootille
osuessaan kerrostuu sen päälle peittäen sen lopulta kokonaan alleen. Lämpötilan kohotessa Pym
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“So far we had found the Antarctic Ocean [...] peculiarly free from violent storms or immoderately rough water” (PN,
193).
66
[The water] was undergoing a rapid change, being no longer transparent, but of a milky consistency and hue (PN, 196).
67
"A fine white powder, resembling ashes but certainly not such fell over the canoe" (PN, 196).
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päiväkirjamerkintänsä lyhenevät joka merkinnältä.
Yliluonnollisen tuntuinen on myös Pymin eteläisellä taivaanrannalla havaitsema valtava
vaaleanharmaa höyrymäinen muodostelma, joka täyttää koko näkyvän eteläisen horisontin ja
hulmahtelee villisti. Mitä kauemmas etelään miehet kanootilla purjehtivat, sitä korkeammaksi
höyrymuodostelma kohoaa Pymin kuvatessa sen muistuttavan ”ääretöntä vesiputousta, joka vyöryy
mereen jostakin valtavasta ja kaukaisesta taivaanvallista” (PS, 252)68. Putouksen yläpäätä ei voi
nähdä, eikä putouksesta myöskään muodostu minkäänlaista ääntä.
Merkinnässään 22. maaliskuuta Pym ja Peters saavuttavat viimein muodostelman reunan ja ovat
syöksymäisillään putouksen vietäväksi. Tällöin kanootin eteen kohoaa kuitenkin tunnistamaton
hahmo, minkä jälkeen päiväkirjamerkinnät yllättäen päättyvät:
And now we rushed into the embraces of the cataract, where a chasm threw itself open
to receive us. But there arose in our pathway a shrouded human figure, very far larger
in its proportions than any dweller among men. And the hue of the skin of the figure
was of the perfect whiteness of the snow. (PN, 198).

Ja nyt me syöksyimme putouksen syleilyyn, jonne aukesi railo ottamaan meidät vastaan.
Mutta siellä kohosi poluillemme liinoihin verhottu ihmisen hahmo, kooltaan paljon
isompi kuin ainoakaan ihmisten joukossa asuva. Ja hahmon ihon väri oli lumen
täydellisen valkeaa. (PS, 253).

Hämäräpäreisyydestään ja mahdollisesta yliluonnollisuudestaan huolimatta tarinan viimeiset
tapahtumat herättävät tulkinnallisia yhteyksiä erilaisiin rationaalisiin selitysmalleihin. Esimerkiksi J.
Lasley Dameron näkee, että napameren kuvauksessaan Poen taustatekstinä on mahdollisesti ollut
brittiläisen William Scoresbyn pohjoiselta arktiselta alueelta tuottama matkapäiväkirja The Journal
of a Voyage to the Northern Whale-Fishery (Dameron 1992, 35). Dameronin mukaan taivaanrannassa
näkyvä höyryseinä ”hulmuavana” ja ”aaltoilevana” muistuttaa Scoresbyn päiväkirjassaan antamaa
kuvausta kohtaamistaan revontulista. Höyryseinän kuvailussaan Pym myös käyttää tuleen viittaavaa
verbiä ”to flare” (PN, 196). Samoin kanootin päälle satava valkoinen tuhkamainen aines on
Dameronin luennassa yksinkertaisesti lunta, joka sulaa välittömästi veteen osuessaan, mutta kerrostuu
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"I can liken it to nothing but a limitless cataract, rolling silently into the sea from some immense and far-distant rampart
in the heaven" (PN, 197).
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puisen kanootin pinnalle. Pym ei kuitenkaan tunnista ainesta lumeksi, koska ei ole todistanut
matkansa aikana lumisadetta. (Dameron 1992, 41).
Dameron on siinä mielessä oikeassa, että molemmat luonnonilmiöt ovat assosiatiivisesti lähellä
Pymin antamia kuvauksia, ja on oletettavaa, että Scoresbyn päiväkirjan kaltaiset kuvaukset ovat
saattaneet toimia Poen napamerikuvauksen inspiraation lähteenä. Nähdäkseni molemmissa
tapauksissa Poe kuitenkin tietoisesti välttelee kerronnassaan näin tunnistettavaa yhteyttä todelliseen
luonnonilmiöön. Esimerkiksi kuvatessaan näkemäänsä höyryverhoa Pym on kuvaillut sen
”leimuavan villisti kuin revontulien” ilmaisten näin selvästi tuntevansa ilmiön, samalla kuitenkin
antaen ymmärtää, ettei kyse ole tästä ilmiöstä. Niin ikään Jane Guylla matkustaessaan Pym on
kohdannut pohjoisemmilla leveyksillä ilmeisesti ainakin kerran lumisateen, jota kuvaa 17. luvun
alussa69. Täten on outoa, miksi Pym ei yllättäen osaisi nimetä hänelle tuttuja ilmiötä. Dameronin
mielestä myös tarinan lopun valkoinen hahmo on niin ikään saanut innoituksensa Scoresbyn teoksen
kohdasta, jossa Scoresby kuvaa vastaan ajelehtivia ihmisen kehonmuotoja jäljitteleviä jäävuoria.
(Dameron 1992, 42.)
Johan Wijkmark lukee puolestaan, että Pymin kuvaamat aistimukset napamerellä voidaan tulkita
merkeiksi hypotermiasta, jossa paleltunut kokee olonsa lämpimäksi, vaikka todellisuudessa on
alilämpöinen. Tämän vuoksi Pymin kuvaus taivaalta satavasta valkoista jauheesta sekä havainto
lähestyvästä napatalvesta viittaavat selkeästi lumeen ja talveen, samalla Pymin kuitenkin aistiessa
kanoottia ympäröivän veden olevan polttavan kuumaa. Kanootissa matkaavat vaikuttavat myös
kärsivän hypotermian aiheuttamasta tajunnan heikkenemisestä: Pym kokee oman mielensä turtuvan
ja huomauttaa myös Petersin vallanneesta tylsyydestä sekä Nu-Nun uneliaisuudesta ja tokkurasta.
(Wijkmark 2009, 187.)
Kertomuksen päättävä kohtaaminen lumenvalkoisen hahmon kanssa voidaan puolestaan tulkita
tajunnaltaan heikentyneen ihmisen kuvaukseksi whiteout-ilmiöstä70, joka on erityisesti napa-alueilla
tavattava optinen harha. Whiteoutin aikana pilvet ja lumihanki muistuttavat väritykseltään liikaa
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Ilmaisu välittyy hieman huonosti suomennoksesta: ”Aina kun saimme länsituulen, mitä tapahtui harvoin, se toi
poikkeuksetta tullessaan sadekuuron. Lunta oli jonkin verran joka päivä. (PS, 179.) Vrt. alkuperäisversion: “Whenever
we had a westerly wind, which was seldom, it was invariably attended with a rain squall. Every day we had more or less
snow”. (PN, 143)
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Wijkmarkin mainitsemaa Whiteout-ilmiötä tavataan pääasiassa laajoilla lumen peittämillä tasangoilla, jossa vuorten ja
muiden korkeuserojen puuttuessa suunnistaminen on mahdollista ainoastaan horisonttia seuraamalla. Whiteout toteutuu
kun sää on niin pilvinen, että horisonttia ei ole enää mahdollista erottaa, jolloin kaikenlainen syvyysvaikutelma
menetetään ja suunnistamisesta ja etenemisestä tulee hyvin haastavaa. (Wijkmark 2009, 185.) Whiteout on siis eri asia
kuin sitä huomattavasti yleisempi lumisokeus, joka johtuu auringonvalon heijastumisesta valkoisesta lumihangesta,
jolloin ultraviolettisäteily ärsyttää silmän sarveiskalvoa. Toisin kuin siis whiteoutissa, lumisokeudessa ainoastaan
näkökyky heikkenee, ympäristön olosuhteiden säilyessä kuitenkin muuten hyvinä.
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toisiaan, minkä seurauksena horisontti katoaa, eikä maisemasta erota mitään. Wijkmarkin tulkinnassa
Pym purjehtii siis tosiasiassa kylmällä napamerellä ja lumisateen sokaisemana, mutta tuntee
hypotermiansa vuoksi kylmän sijasta kuumuutta, joka sekoittaa hänen havainnointinsa ja edelleen
kerrontansa. (Wijkmark 2009, 185–187.)
Richard Kopley tulkitsee puolestaan Pymin kuvauksen valkoisesta hahmosta vastaan purjehtivan
aluksen keulakuvaksi, mikä myös edelleen pelastaa Pymin takaisin kotimaahansa. Kopley tulkitsee
tarinan loppuasetelman salapoliisikertomusmaiseksi arvoitukseksi, jonka ratkaisemiseksi lukijan
tulee havaita erilaisia pitkin teosta ripoteltuja tekstuaalisia vihjeitä. Kopleyn mukaan Pymin
Kerguelen saarilla antama pitkällinen kuvaus kuningaspingviineistä ja niiden pesimisrituaaleista
toimii temaattisena avaimena kertomuksen viimeisten tapahtumien ymmärtämiseksi. Kerguelen
osiossa Pym kuvaa pingviinien vatsapuolen alaosan olevan väritykseltään "puhtainta valkoista, jota
voi kuvitella". Samoin Pym myös kuvaa suurikokoisten pingviinien muistuttavan "todella
hätkähdyttävästi ihmishahmoja” ja niiden hyvinkin hämätessä katsojaa, joka ”vilkaisee niitä nopeasti
tai näkee ne iltahämärässä" (PS, 158–159)71. Pym myös mainitsee Pingviinien pesivän aina
albatrossien läheisyydessä. Kopleyn mukaan samat temaattiset vihjeet on löydettävissä myös tarinan
lopusta: hieman ennen valkoisen hahmon kohtaamista taivas muuttuu yllättäen pimeäksi (iltahämärä)
ja kanootin lähellä kiertävät valkoiset linnut (albatrossit) ovat pingviinihahmon havainnointihetkellä
läsnä. (Kopley 1980, 29–31.)
Toisena vihjeenä Kopley pitää havaintoa siitä, että vastaavan kaltainen tilanne on myös kerran
aiemmin toistunut tarinan alkumetreillä Pymin ja Augustuksen toteuttaessa suunnitelmaansa lähteä
merille Ariel-nimisellä purjeveneellä. Merellä nousee kuitenkin myrsky, jonka vuoksi Ariel purjehtii
yhteen vastaantulevan valaanpyyntialuksen kanssa, jonka kannelle pojat onnistuvat pelastautumaan.
Tämä selviää Pymille kuitenkin vasta muiden kertomana aluksen kajuutassa, sillä tapahtumahetkellä
hän on itse ollut niin kiihdyksissä, ettei ole kyennyt havaitsemaan päälle purjehtivaa laivaa. Kopleyn
mukaan on myös huomionarvoista, että Pymin ja Augustuksen pelastava valaanpyyntialus on
johdattelevasti nimeltään ”Penguin”. (Kopley 1982, 30.)
Ilmeisin pohjateksti, jota vasten Pymin kohtaama tarinamaailma näyttäytyy ymmärrettävältä, on
kuitenkin Symmesin onton maan teoria sekä tarinan innoittama romaani Symzonia. Vaikka Symzonia
ei ole nykykontekstissa enää tieteellinen teksti, sen asema Poen aikana oli ainakin hetkellisesti osa
tieteellistä diskurssia. Kuitenkin aivan kuten tarinan aiemmat vaiheet olivat saaneet selkeitä
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“[T]he under portion of the purest white imaginable”, “The resemblance to a human figure is very striking, and would
be apt to deceive the spectator at a casual glance or in the gloom of the evening.” (PN, 129.)
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vaikutteita Symmesin ja Reynoldsin onton maankuoren teoriasta, myös kertomuksen viimeisiä
tapahtumia on luonteva tarkastella vasten tätä kontekstia.
Koska Symmes uskoi Pymin esimerkin tavoin napa-alueiden olevan meren peittämät, napa-aukko
synnyttäisi tällöin reunoilleen valtavan vesiputouksen, jota kohti kaikki vesi napa-alueella virtaisi.
Yksinkertaisimmillaan tarinan loppu onkin ymmärrettävissä niin, että kertomuksen viimeisessä
merkinnässä 22. maaliskuuta Pym ja Peters saavuttavat Symmesin spekuloiman napa-aukon reunan,
minkä jälkeen he syöksyvät maankuoren sisään. Maan kuoren sisään laskeva vesiputous selittäisi
myös Pymin tekemät huomiot eteläisellä napamerellä vaikuttavasta voimakkaasta virtauksesta, joka
voimistuu sitä mukaa, mitä etelämmäs miehet purjehtivat.
Symmes esitti myös, että ilmanala olisi kaikkein lämpimin lähinnä avointa napaa, johtuen
maankuoren sisäisen auringon tuottamasta lämmöstä. Täten myös Pymin kuvaus ensin lämpimästä ja
lopulta kiehuvasta napamerestä on voinut saada innoituksensa Symmesin spekulaatioista. Lämmön
ohella maanalainen aurinko vapauttaisi myös hohtavia kaasuja, jotka napa-aukon kautta maanpinnalle
purkautuessaan näyttäytyisivät revontulina. Pymin antama kuvaus koko eteläisen horisontin
täyttävästä höyryverhosta voisi täten selittyä tällaisina hohtavina kaasuina.
Samoin tarinan lopussa Pymin kohtaaman ihmishahmon kuvaus valkoisena ja kooltaan tavallista
ihmishahmoa huomattavasti suurempana muistuttaa niin ikään Symzoniassa annettua kuvausta maan
sisällä elävästä täydellisestä kansasta. Pymin vision kaltaisesti myös kapteeni Seabornin kohtaamat
maan kuoren sisässä asuvat symzonialaiset ovat ihonväritykseltään täysin valkoisia ja kooltaan
huomattavasti maan päällä eläviä ihmisiä pidempiä.
Huolimatta useista samankaltaisuuksista, myös Pymin tarinan subtekstuaalinen yhteys Symzoniaan
on kuitenkin hypoteettinen, sillä tarinan kohtaus viittaa ainoastaan epäsuorasti Symmesin
näkemyksiin maan sisällä asuvasta kansasta. Ottaen kuitenkin huomioon aiemmin esiin tuomani
yhteydet Poen ja Reynoldsin välillä sekä Poen laajan kiinnostuksen Reynoldsin napameriajatuksiin,
on mahdollista, että Poe olisi tiennyt Reynoldsin myös Symmesistä ja hänen inspiroimansa
Symzonian olemassaolosta.
Toisaalta myös Pymin selonteon ja Symzonian kuvaukset eroavat keskenään, sillä Symzonia ei sisällä
kuvasta valtavasta vesiputouksesta napa-aukon reunalla, kuten Pymin selonteko. Sen sijaan Seaborn
antaa teoksessaan ymmärtää siirtyvänsä maankuoren sisäiseen maailmaan ainoastaan purjehtimalla
maan aukon laidan yli, jolloin hän yhtäkkisesti siirtyy kuoren sisään. Myöskään Poelta säästyneestä
kirjeenvaihdosta ei ole löydettävissä minkäänlaisia mainintoja tai viittauksia Symmesiin.
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3.5 Silmänkääntötemppu?
Pymin selonteon päättää Huomautus-niminen luku, jossa itsensä nimeämättä jättävä ulkopuolinen
kertojaääni kokoaa yhteen Pymin ja Petersin napamatkan jälkeiset tapahtumat ja pyrkii tuottamaan
vastauksen tarinan kummallisiin, viimeisiin tapahtumiin. Kuten Paul Rosenzweig kirjoittaa,
valtaosassa kertovamuotoista kaunokirjallisuutta tarinan loppuratkaisulla on lukukokemuksen
kannalta keskeinen esteettinen funktio, sillä se sekä tuottaa vastauksen juonen kannalta mahdollisiin
epäselviin tarinan tapahtumiin ja toisaalta myös tematisoi koko muun tarinarakenteen. Tämä lukijan
luonnollinen kiire kohti tarinan rakentamien kysymysten lopullisia vastauksia tuodaan korostuneesti
ilmi Pymin selonteossa kahdellakin tasolla.
Kuten Pymin tarinan jo otsikon ilmaus ”incredible adventures and discoveries” ja Pymin monet muut
myöhemmät luonnehdinnat ovat ilmaisseet, kyse on tieteellisestä selonteosta. Hän ja Peters ovat
ensimmäiset länsimaalaiset, jotka ovat onnistuneet kiertämään napa-alueita ympäröivän jäämassan,
vierailemaan Tsalalilla ja jatkamaan purjehdustaan miltei etelänavalle saakka. Näin ollen Pymin
kokemuksilla ja havainnoilla eteläiseltä napamereltä on selkeää tieteellistä arvoa.
Lisäksi

myös

Pymin

henkilökohtaisen

tarinan

tasolla

tapahtumat

ovat

kaikin

puolin

intensiivisimmillään. Sitä mukaa kun heidän kanoottinsa vauhti kiihtyy ja he lähestyvät putousta ja
valkoista hahmoa, Pymin päiväkirjamerkinnät lyhenevät, kunnes päättyvät kokonaan. Koska Pym ja
Peters ovat lisäksi viimeiset Jane Guyn miehistön hengissä säilyneet jäsenet, vastuu tapahtumien
kertomisesta muulle maailmalle lepää yksin heidän harteillaan. Miten Pymille siis käy tarinan
lopussa?
Jo Alkulauseen perusteella lukija tietää Pymin selviävän kohtaamisesta valkean hahmon kanssa –
muutenhan hän ei voisi koskaan palata kotimaahansa kymmenen vuotta myöhemmin ja edelleen
aloittaa Richmondissa selontekonsa puhtaaksikirjoittamista. Huomautuksessa anonyymi kertoja
kuitenkin ilmoittaa heti alkuun Pymin yllättäen kuolleen pian matkalta paluunsa jälkeen, minkä
seurauksena myös varsinainen Pymin kirjoittama selonteko on jäänyt keskeneräiseksi:
THE circumstances connected with the late sudden and distressing death of Mr. Pym
are already well known to the public through the medium of the daily press. It is feared
that the few remaining chapters which were to have completed his narrative, and which
were retained by him, while the above were in type, for the purpose of revision, have
been irrecoverably lost through the accident by which he perished himself. (PN, 199.)

Päivälehdistö on jo saattanut yleiseen tietoon olosuhteet, joissa herra Pym äskettäin
äkillisesti ja valitettavasti kuoli. On pelättävissä, että ne luvut, jotka olisivat päättäneet
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tämän selonteon ja jotka hän halusi pitää hallussaan sen ajan kun edellä olevia ladottiin,
koska tahtoi vielä tarkastaa niitä, ovat auttamattomasti kadonneet onnettomuudessa,
jossa hän menehtyi. (PS, 255)

Lainauksesta on ymmärrettävissä, että romaanin latominen kustantamossa on siis jostain syystä
aloitettu jo, ennen kuin Pym on toimittanut kaikkia käsikirjoituksensa sivuja kustantamoon.
Mahdollisesti myös kustantaja on kokenut julkaistavan materiaalin sisältävän niin ajankohtaisia
tieteellisiä paljastuksia, että julkaisua on täytynyt kaikin tavoin kiirehtiä. Pymin kuitenkin yllättäen
kuoltua kustantamo on joutunut valitsemaan tarinan julkaisemisen keskeneräisenä ja kokonaan
julkaisematta jättämisen välillä.
Kaikki toivo ei ole kuitenkaan menetetty. Ensinnäkin kertojan mukaan hävinneen materiaalin määrä
on pieni, sillä 25-lukuisen tarinan lopusta puuttuu ainoastaan ”kaksi tai kolme lukua”. Kertoja myös
lisää, että mahdollisesti tarinan loppuosa ei myöskään ole kadonnut lopullisesti, sillä ”paperit
julkaistaan kyllä, jos ne joskus löydetään” (PS, 255)72. Kertoja tarjoaa vaihtoehdoksi myös kahta
muuta kertovaa näkökulmaa: sekä matkalle osallistunut Dirk Peters että Pymiä kirjoittamisessa
auttanut hra Poe voivat mahdollisesti antaa oman selostuksensa Pymin matkan viimeisistä
tapahtumista.
Molemmat kertojavaihtoehdot osoittautuvat kuitenkin umpikujiksi. Vaikka anonyymin kertojan
mukaan Peters elää ja asuu parhaillaan Illinoisissa, hän "ei tällä hetkellä ole tavoitettavissa".
Pikemminkin Peters vaikuttaa kadonneen täysin kertojan täydentäessä hänen "ehkä löytyvän
myöhemmin". Myöskään hra Poe ei lopulta voi selventää Pymin tarinan viimeisten tapahtumien
luomaa aukkoa, johtuen ”hänelle annettujen tietojen yleisestä epätäsmällisyydestä sekä siitä, ettei hän
täysin usko Pymin selonteon loppuosiin” (PS, 255)73. Näin siis siitäkin huolimatta, että vielä
Alkulauseessa Pym kertoi Poen kiinnostuneen nimenomaan hänen matkansa siitä osasta, joka sijoittui
eteläiselle napa-alueelle.
Kun suoranaista ratkaisua ei ole saatavilla, kertoja tarjoutuu viimeisenä vaihtoehtonaan esittämään
oman kielitieteellisen analyysinsa Pymin Tsalalilla kohtaamista hieroglyfisistä merkeistä. Tällä hän
viittaa aiempaan tarinan kohtaan, jossa Pymin ja Petersin suojautuessa tsalalilaisten maanvyöryltä,
heidän suojapaikkansa kallion halkeamassa osoittautuikin pitkäksi Tsalalin kallioiden sisään
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The loss of the “two or three final chapters”, “[T]he papers, if ultimately found, will be given to the public.” (PN, 199.)
“Peters, from whom some information might be expected, is still alive, and a resident of Illinois, but cannot be met
with at present.” “He may hereafter be found”, “The Gentleman whose name is mentioned in the preface […] has declined
the task this for satisfactory reasons connected with the general inaccuracy of the details afforded him, and his disbelief
in the entire truth of the latter portions of the narration.” (PN, 199.)
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johtavaksi käytäväksi. Kallioiden sisältä Pym ja Peters löysivät edelleen valtavia kammioita, joiden
muodot Pym kopioi osaksi päiväkirjaansa. Petersin mielestä Pymin piirtämät kuviot muistuttavat
kirjaimia, mikä viittaisi niiden olevan ihmiskäden työtä; Pym itse piti niitä pelkästään luonnon
muodostelmina.
Huomautuksen anonyymi kertoja asettuu tulkinnassaan kuitenkin Petersin puolelle osoittaen, että
kuviot todella ovat kirjaimia ja että niistä on mahdollista muodostaa Etiopian, Egyptin sekä arabian
kielen sanajuuret "olla varjoisa", "olla valkoinen" sekä "Etelän seutu". Merkkijoukon viimeinen kuvio
esittää puolestaan ”ihmishahmoa, [jonka] käsi on ojentunut etelää kohti” (PS, 256)74. Kuten kertoja
tämän jälkeen ilmaiseekin, tällainen hieroglyfisten merkkien kielitieteellisten merkitysten avaaminen
vaikuttaakin toimivalta ratkaisuyritykseltä merkkien selkeästi liittyessä Pymin tarinan viimeisiin
outoihin kokemuksiin eteläisellä napaseudulla:
Conclusions such as these open a wide field for speculation and exciting conjecture.
They should be regarded, perhaps, in connexion with some of the most faintly-detailed
incidents of the narrative [...] Tekeli-li! was the cry of the affrighted natives of Tsalal
upon discovering the carcass of the white animal picked up at sea. This also was the
shuddering exclamation of the captive Tsalalian upon encountering the white materials
in possession of Mr. Pyrn. This also was the shriek of the swift-flying, white, and
gigantic birds which is sued from the vapoury white curtain of the South. Nothing white
was to be found at Tsalal, and nothing otherwise in the subsequent voyage to the region
beyond. (PN, 200–201.)

Tällaiset johtopäätökset avaavat laajat mahdollisuudet pohdiskeluille ja kiehtoville
olettamuksille. Niitä tulisi kenties miettiä yhdessä joidenkin selonteon epäselvimmin
kuvailtujen tapahtumien kanssa. [...] Tekeli-li! huusivat Tsalalin säikähtäneet
alkuasukkaat nähdessään merestä poimitun valkoisen eläimen raadon. Samaa huusi
vangittu tsalalilainen vapisten nähdessään herra Pymin hallussa olevat valkoiset
kankaat. Ja samoin kirkuivat nopeasti lentävät valkoiset jättikokoiset linnut, jotka
ilmestyivät Etelän valkoisen höyryverhon takaa. Tsalalilla ei ollut mitään valkoista75, ja
kun matka jatkui siitä eteenpäin, ei ollut mitään muuta. (PS, 257.)

Ensi alkuun tämä vaikuttaakin hedelmälliseltä lähestymistavalta tarinan arvoituksen ratkaisemiseen,
sillä hieroglyfit vaikuttavat tuovan alleviivaten esiin sekä tsalalilaisten pelon valkoista väriä kohtaan
että sen, että Tsalal on väritykseltään kauttaaltaan musta saari. Lukijan on kuitenkin vaikea jatkaa
omin avuin päättelyänsä tätä pidemmälle. Myöskään anonyymi kertoja ei tarjoa lisää ratkaisuja
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"To be shady", "To be White", "The region of the south", “[A] representation of a human form [which] arm is
outstretched towards the south.” (PN, 200.)
75
Kursivoinnit alkuperäisen tekstin mukaiset.
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lukijalle, vaan Huomautus päättyy kursivoituun ja muusta tekstistä erilleen asemoituun lauseeseen
"Minä olen uurtanut sen kallioon, ja tomulle olen kostanut kiveen" (PS, 257)76. Koko tarinan näin
päättyessä lukijan päällimmäinen tunne onkin hämmennys, sillä kertoja jättää selventämättä, miten
lukijan tulisi tulkita tarinan viimeisten sivujen mustan ja valkoisen värin vastakkainasettelua. Jos taas
vastaus tarinan arvoitukseen piilee sen väritematiikassa, mitä Pymille ja Petersille sitten tapahtuu
heidän kohdatessaan valkoisen hahmon?
Tutkimuskirjallisuuden puolella tällaista lopullisen vastauksen lykkäämistä on usein pidetty
epätyydyttävänä. Esimerkiksi Patrick Quinn näkee Huomautuksen antamat vastausyritykset
"antiklimaattisena juonenkäänteenä", jolla Poe pyrkii pehmentämään Pymin tarinan viimeisten
tapahtumien lukijassa herättämää hämmennystä ja luomaan keinotekoisen illuusion ratkaisun
tunnusta. Joseph Moldenhauerin kokee Poen turvautuvan Huomautuksessa "epätoivoiseen
silmänkääntötemppuun". (Quinn & Moldenhauer via Rosenzweig 1982, 137.)
Paul Rosezweig lähestyy Huomautuksen kerronnallista funktiota vastakkaisesta näkökulmasta.
Hänen mukaansa Huomautus erilaisine ratkaisuyrityksineen vaikuttaa ensi alkuun jatkavan Pymin
muun tarinan kaltaista pyrkimystä kohti napa-aluetta käsittelevän mysteerin paljastusta. Kuitenkin
anonyymin kertojan Huomautuksessa esittämät erilaiset rationaaliset ratkaisuyritykset osoittautuvat
yksi kerrallaan hedelmättömiksi yrityksiksi viedä lukijaa yhtään pidemmälle mysteerin ratkaisussa.
Siinä missä sekä koko tarinarakenne otsikkoa ja Alkulausetta myöten on motivoinut lukijaa lukemaan
Pymin tarinaa faktuaalisena kertomuksena, Huomautuksessa strategia kääntyy vastakkaiseksi. Tarina
ajautuu ”kerronnalliseen umpikujaan” lopullisen selkeän vastauksen hämärtyessä ja lykkääntyessä
erilaisten järkiperäisten ratkaisustrategioiden saavuttamattomiin. (Rosenzweig 1982, 137–139.)
Rosenzweig

lukeekin,

että

Huomautuksessa,

samoin

kuin

koko

Pymin

selonteossa

kokonaisuudessaan, on kyse lukijan sumutuksesta ja huijauksesta. Huomautus ei tarjoa lukijalleen
mitään yksiselitteistä vastausta, koska Poella ei ole mitään salaisuutta paljastettavanaan.
Rosenzweigin vastaus lukijalle on siis nähdä koko Pymin selonteon tarinallinen muoto
modernistisena, hieman Samuel Beckettin näytelmän Huomenna hän tulee -tyyppisenä
tarinarakenteiden parodisena itsereflektiona, jossa kirjailijan tarinaan rakentama tarinallinen jännite
jää lopulta ratkeamatta.
Joseph Ridgely näkee puolestaan, että Huomautuksella Poe halusi mahdollisesti alleviivata teoksen
sensaatiohakuista pohjavirettä: kun Harper and Brothers julkaisi Pymin selonteon heinäkuussa 1838,
Yhdysvaltojen kansallinen tutkimusretkikunta oli viimeisiä valmisteluja vaille valmis matkalle, jonka
76

"I have graven it within the hills, and my vengeance upon the dust within the rock" (PN, 201).
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myötä myös lopullinen vastaus napa-alueita koskevaan mysteeriin oli mahdollisesti saavutettavissa
jo seuraavana vuonna. (Ridgely 1981, 29–30.) Tähän mahdollisuuteen viitataan myös itse
romaanissa, sillä Huomautuksen anonyymi kertoja toteaa Yhdysvaltojen valmistelevan paraikaa
tutkimusretkikunnan lähtöä Etelämantereelle: “The statements of the author in relation to these
regions may shortly be verified or contradicted by means of the governmental expedition now
preparing for the Southern Ocean” (PN, 199).
Ridgely pitää mahdollisena, että Poe on saattanut pyrkiä pelkästään kommunikoimaan tämän
todellisen tutkimusretkikunnan kanssa, niin että Pymin tarina esittelee ainoastaan yhden
spekulatiivisen, mutta omassa historiallisessa kontekstissaan varteenotettavan todellisuuskuvan napaalueiden maantieteellisestä luonteesta. Sekä Poen että Harper-kustantamon perimmäisenä
tarkoituksena on kuitenkin ollut ainoastaan ratsastaa lukijoiden kiinnostuksella napa-alueita kohtaan.
Illuusion Pymin todellisesta matkasta on täten tarvinnut pysyä voimassa ainoastaan niin kauan, että
se

innostaisi

lukijat

ostamaan

romaanin

ja
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Harperin

asemaa

kustannusmarkkinoilla. (Ridgely 1981, 30.)
Vaikka Pymin itse kertoma, varsinainen tarinaosuus olisikin mahdollista lukea alusta loppuun
omassa, 1800-luvun kontekstissaan faktuaalisena matkakertomuksena, tarinan päättävä Huomautus
asettuu vastustamaan ja häiritsemään faktuaalisen lukustrategian valinneen lukijan prosessointia.
Parodioidessaan aiemman tarinamuodon mysteerin ratkaisuun tähtäävää kerronnallista strategiaa
Huomautus asettaa koko romaanin kertovan muodon kyseenalaiseksi. Täten ainoa mahdollisuus
vaikuttaisi olevan pitää Pymin selontekoa aidon, faktuaalisen matkakertomuksen sijasta 1800-luvun
tutkimusmatka- ja seikkailukertomusten kerronnallista sekä tyylillistä rakennetta parodioivana
esityksenä.
Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan Pymin selontekoa päinvastaisesta, fiktiivistä kerronta-asua
korostavasta näkökulmasta. Huomautuksen ohella Poen romaanista on löydettävissä monia muita
faktuaaliselle

kerrontailmaisulle

vastakkaisia

tai

mahdottomia

kerronan

Huomautuksen tavoin kiinnittävät huomion tarinan tosiasialliseen fiktiivisyyteen.
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tilanteita,

jotka

4 PYMIN SELONTEKO FIKTIIVISENÄ JA USKOMATTOMANA KERTOMUKSENA

4.1 Suuntaviivoja fiktion paikantamiseksi
Analyysini jälkimmäisessä osassa keskityn erilaisten Pymin tarinassa esiintyvien fiktiivistävien
kerronnan elementtien tarkasteluun, joiden luenta Huomautus-luvun tavoin osana faktuaalisen
kerronnan diskurssia osoittautuu eri tavoin ongelmalliseksi tai mahdottomaksi. Keskitän huomioni
erilaisiin, lukijan reaalimaailman näkökulmasta outojen ja mahdottomien kerronnallisten elementtien
tarkasteluun, joita jälkiklassisen narratologian piirissä voidaan kutsua myös kerronnan luonnottomiksi
piirteiksi. Pymin selonteon lukeminen lukijan omaa reaalitodellisuutta muistuttavana maailmana
epäonnistuu ja lukija hämmentyy luonnottoman kerronnan ilmentymiä kohdatessaan, sillä hän ei osaa
sovittaa kerronnan luomia ristiriitaisuuksia osaksi aktuaaliseen maailmaan pohjaavaa, mimeettistä
lukutapaa. Luonnottomien kohtien kautta murtuukin illuusio Pymin selonteon faktuaalisuudesta ja
teos paljastaa oman fiktiivisyytensä.
Tutkielmassani käsitän kerronnallisen fiktiivisyyden laaja-alaisesti tarkoittaen kaikenlaisia sekä itse
kerronnassa että sen tuottamassa tarinamaailmassa ilmeneviä epämääräisyyskohtia. Tällaisia ovat
esimerkiksi erilaiset aikaa ja paikkaa koskevat asetelmat, jotka eivät realistisen kerronnan puolella
ole

mahdollisia.

Myös

Pymin

oma

kerronta

tuottaa

tarinaan

erilaisia

luonnottomia

epäjohdonmukaisuuksia, joiden sanatarkka ymmärtäminen luo kerrontaan loogisesti mahdottomia
asetelmia. Myöhemmin tarinassa myös koko pintatasoltaan realistiselta näyttäytynyt tarinamaailma
muuntuu eri tavoin oudoksi saaden kertomuksen viimeisillä sivuilla suorastaan yliluonnollisia
piirteitä. Toistaiseksi tähänastisessa analyysissani Tsalal ja muu tuntematon maailma on osoittautunut
pelkästään erilaisten, Poen ajan seikkailu- ja löytöretkikertomusten kerronnallisten konventioiden
pohjalta rakennetuksi hybridiseksi tarinamaailmaksi. Analyysini tässä osiossa osoitan, että
tuntemattoman tarinamaailman elementtien taustalta on löydettävissä myös selkeästi realistiselle
keronnalle vastakkainen, yliluonnollinen pohjavire, jonka valossa Pymin selonteon loppuosa
vaikuttaa kantavan myös vertauskuvallista merkitystasoa.
Käsittelyni ulkopuolelle jää joitain tutkimuskirjallisuudessa esiin nostettuja kerronnallisia
kummallisuuksia, joilla niin ikään on teoksen faktuaalisuuden tuntua heikentävä merkitys. Eniten
huomiota on kiinnitetty Poen romaanin merenkäynnistä antamaan kuvaukseen. Kuten aiemmin olen
jo käsitellyt, Pymin selonteon erilaisten purjehtimista ja merellä toimimista kuvaavien osioiden
ensisijainen kerronnallinen merkitys on tuottaa Pymin kerrontaan todenkaltaisuuden tuntua. Koska
Poen perehtyneisyys merenkulkuun perustui ainoastaan muilta kirjailijoilta omaksuttuihin
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kuvauksiin, ensi käden kokemuksen puute paistaa monin kohdin läpi Pymin selonteosta luoden
kerrontaan eri tavoin kummallisia asetelmia. Esittelen lyhyesti pari esimerkkikohtaa syventymättä
kuitenkaan niihin tarkemmin.
Joan Mead kiinnittää huomionsa Pymin tarinan kahteen purjealusten oikeaoppista lastaamista
käsittelevään kohtaan. Ensimmäinen koskee Pymin puuvillan pakkaamisesta varoittavaa huomiota,
jonka mukaan "puuvillalastin tiedetään tiukkaan kiristettynä tietyissä oloissa laajetessaan vetäneen
aluksen hajalle keskellä merta" (PS, 73)77. Meadin mukaan lauseen asetelma on ilmeisen
epätodellinen, sillä puuvillan ei tosiasiassa tiedetä missään oloissa käyttäytyvän näin. Mead kiinnittää
huomionsa myös tarinan toiseen lastausesimerkkiin, jossa Pym kertoo Firefly-nimisestä kuunarista.
Pymin mukaan Firefly oli vuonna 1825 matkalla Richmondista Madeiralle, mutta sen lastina ollut
vehnä oli pakattu alukseen väljästi ja huolimattomasti. Tämän seurauksena syvän aallonpohjan
heittäessä alusta sen ruuman ”lasti siirtyi kokonaisuudessaan” aukaisten aluksen isoluukun, minkä
seurauksena "alus upposi kuin kivi" (PS, 73)78. Sen lisäksi että Pymin tarina Fireflystä on täysin Poen
omaa keksintöä, kohtaus on myös vahvasti liioiteltu, sillä todellisuudessa minkä tahansa purjealuksen
ruuman täyttymiseen kuluu varsin pitkä aika. (Mead 1991 21–22.)
Burton Pollin huomauttaa puolestaan tarinan kahden venetyypin sekoittavasta kohdasta, joka ilmenee
tarinan ensimmäisessä luvussa Pymin kertoessa hänen ja Augustuksen päähänpistosta lähteä merelle
Pymin Ariel-aluksella. Pymin mukaan Ariel on rakenteeltaan ”sluuppi”, jonka masto kuitenkin
katkeaa myrskyssä, jolloin Pym ja Augustus kiitävät merellä "pelkän täyden viistopurjeen varassa"
(PS, 12, 16)79. Sluuppi on kuitenkin rakenteeltaan alus, jossa on ainoastaan yksi masto, johon veneen
kaksi purjetta kiinnittyvät – jos sluupin masto siis katkeaa myrskyssä, ei jäljelle jää myöskään
viistopurjetta, jonka varassa purjehtia. (Pollin 1981, 221.)

4.2 Säröjä tarinamaailman fysikaalisessa ja ajallisessa rakenteessa
Aloitan luentani tarkastelemalla Pymin kerronnan tuottaman tarinamaailman maantieteellistä
rakennetta ja sen vastaavuutta oman aistein havaittavan reaalimaailmamme kanssa. Tarkasteluni
kohteena ovat tässä alaluvussa erilaiset epämääräisyyskohdat tarinamaailman tilallisessa ja ajallisessa
rakenteessa ja hahmotuksessa. Lähiluen tarinasta kohtia, joissa Pymin kerronnan luoman
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“A load of cotton, for example, tightly screwed while in certain conditions, has been known, through the expansion of
its bulk, to rend a vessel asunder at sea (PN, 60)”.
78
“The corn was then heard to shift bodily”, “The vessel went down like a shot.” (PN, 63.)
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“[Ariel] was rigged sloop-fashioned”, “Under the jib only, I now boomed along before the wind.” (PN, 10, 13.)
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tarinamaailman fysikaaliset normit eri tavoin poikkeavat omien aistiemme kaltaisesta todellisuuden
hahmotuksesta. Tällaisissa ristiriitakohdissa tarinamaailman fysikaalinen rakenne näyttäytyy monin
tavoin kummallisena, vaikkei Pym itse huomioikaan näitä poikkeavuuksia.
Tarinan sekä Grampus- että Jane Guy-osioiden aikana Pym ja muu miehistö matkaavat useita tuhansia
kilometrejä

pitkin

eteläisen

pallonpuoliskon

laajoja

merialueita.

Todellisten

tutkimusmatkakertomusten tapaan myös Pymin selonteon päiväkirja- ja lokikirjamainen muoto
mahdollistaa lukijalle Pymin matkan ajallisen seuraamisen ja sijoittamisen osaksi maantieteellistä
ympäristöä. Tarkkanäköinen lukija voikin halutessaan tarkistaa Pymin etelämerellä vierailemien
saarien koordinaattien paikkansa pitävyyden tai halutessaan määrittää koordinaattien pohjalta koko
Pymin tarinan aikana kulkeman matkan. Vaikka kertomus onkin yksityiskohtainen etelämeren
saarten koordinaattimerkinnöissään ja ympäristön kuvauksessaan, tarkempi perehtyminen Pymin
antamiin aika- ja paikkatietoihin saa lukijan kuitenkin ymmälleen: sekä Grampus että Jane Guy
vaikuttavat välillä purjehtivan yliluonnollisen nopeasti taittaen useiden satojen kilometrien pituisia
etäisyyksiä lyhyessä ajassa epäsuotuisista purjehdusolosuhteista huolimatta.
Ensimmäisen kerran yliluonnollinen liike ilmenee tarinassa Pymin ja muiden taittaessa matkaa
myrskyssä vaurioituneella Grampuksen hylyllä. Kahdeksannessa luvussa Pym kuvaa ensin, kuinka
Grampus ajautuu myrskyyn, minkä seurauksena aluksen ruuma täyttyy vedellä ja alus myös menettää
kaikki mastonsa. Pahoin vaurioituneella aluksella on mahdoton purjehtia, ja Grampus alkaakin
ajelehtia merivirtojen viemänä. Myöhemmin veden täyttämä ruuma kääntää aluksen vielä ylösalaisin
ja Pym ja muut joutuvat värjöttelemään aluksen pohjan päällä. Ajelehtimisosion ajaksi
koordinaattimerkinnät katoavat tarinasta, mikä ymmärrettävästi johtuu siitä, ettei vaurioituneella
aluksella ole saatavilla navigointiin tarvittavaa välineistöä. Päiväkirjamerkinnät säilyvät kuitenkin
osana kerrontaa, joten lukijalle selviää Grampuksen ajelehtimisen alkavan 12.–14. heinäkuuta
välisenä aikana ja Pymin ja Petersin pelastautumisen Jane Guylle tapahtuvan 7. elokuuta. Miehet
ajelehtivat siis Grampuksen hylyllä noin 25 päivää.
Jane Guylla Pymille tarjoutuu jälleen mahdollisuus tietää heidän sijaintinsa maailmankartalla ja hän
kertookin havainneensa nyt heidän ”ajelehtineen pohjoisesta etelään peräti kaksikymmentäviisi
astetta!80” (PS, 155)81. Etäisyydeksi muutettuna tämä tarkoittaisi käytännössä noin 2800 kilometrin
matkaa, jolloin heidän Grampuksen olisi täytynyt ajelehtia keskimääräisesti 110 kilometrin
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Kursivointi alkuperäisen tekstin mukainen.
“[W]e had drifted probably, from north to south, not less than five-and-twenty degrees” (PN, 126).
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päivävauhdilla kohti etelää. Ruuma täynnä vettä sekä mastottomana Grampus ei kuitenkaan
todellisuudessa ole millään voinut saavuttaa tällaista nopeutta.
John Bart on havainnut, että Grampus-osion tapauksessa kertomuksen tekstuaalinen pituus ja
maantieteellinen todellisuus ajoittuvat hetkellisesti yhteen. Barth laskee, että mikäli oletamme
Grampuksen todella ajelehtivat 2800 kilometriä 25 päivän aikana, Pym ja muut ylittävät hylyllään
päiväntasaajan suurin piirtein tarinan 13. luvun puolivälissä. Tällöin päiväntasaaja maantieteellisenä
keskikohtana on myös Pymin tarinan tekstuaalisen muodon keskikohta: 13. luku ajoittuu
sivumäärällisesti teoksen puoliväliin, ja myös lukuteknisesti sitä edeltää 12 ja seuraa 12 lukua. (Barth
1992, 227–228.) Barthin esimerkkiä yksinkertaisemmin voisi myös ajatella, että koska tarinan
kannalta keskeinen tapahtumaympäristö, tuntematon eteläinen napapiiri, sijaitsee kerronnan tässä
vaiheessa vielä tuhansien kilometrien päässä, Poe pyrkii lukijan huomaamatta siirtämään
henkilöhahmojaan nopeasti kerronnallisesti mielenkiintoisemmille eteläisille alueille. Joka
tapauksessa tällainen fysikaalisten ja tekstuaalisten siirtymien yhdenaikaistaminen alleviivaa
tosiasiassa kerronnan fiktiivistä alkuperää.
Myös Jane Guy purjehtii myöhemmin romaanissa epätavallisen nopeaa vauhtia rikkoen lineaarisen
ajan esittämisen diskurssia. 14 luvussa Pym kuvaa aluksen vierailua Kerguelen saarilla, josta se jatkaa
matkaansa 12. marraskuuta kohti Tristan da Cunhan saarta, jonka saavuttaa Pymin kertoman mukaan
”viidessätoista päivässä” (= 27. marraskuuta) (PS, 165)82. Kerguelenin ja Tristan da Cunhan välinen
etäisyys on kuitenkin pelkästään linnuntietä pitkin mitattuna 6400 kilometriä, ja tällaisen etäisyyden
taittaminen 15 päivässä edellyttäisi alukselta noin 430 kilometrin keskeytymätöntä päivävauhtia.
Tällaisen yhtäjaksoisen yhteen suuntaan jatkuvan vauhdin pitäminen olisi vähintäänkin
poikkeuksellista, vaikkakin teoriassa mahdollista.
Etelämeren saarten todellinen etäisyys tuottaa edelleen tarkkanäköiselle lukijalle päänvaivaa Pymin
kertoessa miehistön pysähtyneen Tristan da Cunhalla viikon ajan ja jatkaneen sitten matkaansa sieltä
kohti Aurora-saaria ”5. marraskuuta”. On kuitenkin mahdotonta, että matka Tristan da Cunhalta voisi
jatkua jo 5. marraskuuta, sillä alus on lähtenyt Kerguelenilta kohti Tristan da Cunhaa vasta 12.
marraskuuta. (Barth 1992, 224.) Täten Pymin kerronta tuottaa tarinaan loogisesti mahdottoman
aikahypyn, jonka ratkaisemiseksi jommankumman päivämääristä tulee osoittautua virheelliseksi.
Sekaannus päivämäärien välillä on luonteva nähdä yhtenä romaanin kirjoitustyön aikana syntyneistä
useista tarkkuusvirheistä. Tarkasteltaessa kuitenkin vasten faktuaalisen esittämisen konventioita
lapsus näyttäytyy huomattavasti ongelmallisempana: mikäli vain toinen päivämääristä pitää
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“in fifteen days” (PN, 133).
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paikkansa ja toinen on merkintävirhe, myös kaikki päivämäärämerkinnät joko ennen Tristan da
Cunhalle saapumista tai vaihtoehtoisesti sen jälkeen ovat virheellisiä. Täten esitetyn kaltaiset ajalliset
hypyt tai tarinan valtamerialusten luonnottoman nopea liike outouttavat Pymin tarinamaailmaa ja
tuovat korostetusti esiin tapahtumien fiktiivisyyden.
Alusten luonnottoman nopean liikkeen ohella ajallisia ristiriitaisuuksia voidaan paikantaa myös
Pymin Alkulauseessa esittämien väitteiden ja teoksen todellisen julkaisuhistorian välillä. Pym kertoo
heinäkuulle 1838 päivätyssä Alkulauseessaan palanneensa matkoiltaan "Etelämereltä ja muualta"
takaisin Yhdysvaltoihin "muutama kuukausi sitten" (PS, 7)83, minkä jälkeen hän tapasi herra Poen
Richmondissa ja tapahtumat johtivat tarinan kirjoittamiseen. Kuitenkin kuten jo aiemmin olen tuonut
esiin, Pymin kertomuksen kaksi ensimmäistä osaa ilmestyivät alun perin jatkokertomuksena
Messengerin vuoden 1837 tammikuun ja helmikuun numeroissa.
Täten Pymin ilmaisu "muutama kuukausi " viittaa tosiasiassa yli puolentoista vuoden takaisiin
tapahtumiin. Vaihtoehtoisesti mikäli lukija ymmärtää ”muutaman kuukauden” viittaavan
kirjaimellisesti vain parin kolmen kuukauden päähän, Pym on tällöin vielä paluumatkallaan
Yhdysvaltoihin herra Poen jo alkaessa julkaista Pymin tarinaa Messengerissä. Tämä ei luonnollisesti
ole mahdollista, sillä Poe ei voi kirjoittaa sellaisista kokemuksista, joita hän ei todellisuudessa ole
vielä kuullut, sillä hän ei ole edes vielä tavannut kertojaa. (Pollin 1981, 215–216.)
Samoin Pymin ilmoitus paluusta ”muutama kuukausi sitten” asettaa tarinassa kuvattujen tapahtumien
kerronnallisen keston epäsuhtaan luonnollisen aikakokemuksemme kanssa. Pymin antamien
päiväkirjamerkintöjen myötä tiedämme hänen matkansa Grampuksella alkaneen 17. kesäkuuta 1827
ja tarinan viimeisen merkinnän olevan peräisin 22. maaliskuulta 1828, jolloin tarinan tapahtumien
ajalliseksi kestoksi muodostuu noin yhdeksän kuukautta. Koska Alkulauseessa Pymin paluu
kotimaahan on kuitenkin tapahtunut vasta ”muutama kuukausi sitten”, tarinan viimeisen
päiväkirjamerkinnän ja heinäkuulle 1838 päivätyn Alkulauseen väliin jää miltei kymmenen vuoden
mittainen tyhjä jakso. Näiden vuosien tapahtumat tulevat ilmeisesti kerrotuksi Huomautus-luvussa
mainituissa, kadonneissa kahdessa tai kolmessa luvussa. Tarinan kadonneet muutamat luvut
käsittelevät siis ajallisesti valtaosaa Pymin matkasta.
On kuitenkin vähintäänkin oudoksuttavaa, että Pymin yksitoista vuotta kestävän matkan viimeisen
kymmenen vuoden tapahtumat on mahdollista käsitellä pelkästään kahdessa tai kolmessa luvussa,
sillä pelkästään kuluneiden yhdeksän kuukauden mittaisten tapahtumien raportointiin on Pymiltä
kulunut 25 lukua. Lukija voi toki olettaa, että Pymin paluu etelänavalta takaisin pohjoiseen ja
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”[I]n the South Seas and elsewhere“, “A few months ago” (PN, V.)

84

kotimaahansa on huomattavasti tapahtumaköyhempi, jolloin hänen on mahdollista jättää kertomatta
jo aiemmin esiin tulleita seikkoja eteläisten seutujen maantieteestä. Tällainen tapahtumaköyhyys
tuntuu kuitenkin olevan ristiriidassa Pymin aiemmin tarinassa esiin tulleen kerronnallisen tyylin
kanssa, jolle on ollut ominaista pitkien, varsinaisen matkan kannalta epäoleellisten seikkojen
pikkutarkka kuvaaminen. Omistaahan Pym tarinassaan esimerkiksi kokonaisen luvun aiempien,
eteläisille merialueille toteutettujen matkojen referoinnille tai miltei viisi sivua tarinastaan
Kerguelenin saaren pingviinien ja albatrossien pesimätapojen kuvaukselle.
Samoin Pymin viimeisen päiväkirjamerkinnän kohdalla tarinan tapahtumat ovat kaikkein
intensiivisimmillään, joten vaikuttaisi epätodennäköiseltä, että tarina jo seuraavassa luvussa vaihtuisi
lakoniseksi paluumatkan kuvaukseksi, josta Pymillä ei ole paljon mitään kerrottavaa. Pelkästään jo
Pymin avoimella napamerellä kohtaamien näkyjen ja kokemusten selittäminen tai vähintäänkin
reflektointi vaikuttaisi edellyttävän Pymin kerronnalliselle tyylille ominaista ainakin luvun mittaista
käsittelyä.
Aiemmassa Pymin selonteon faktuaalisen kerronnan rakenteita erittelevässä analyysiluvussani
havainnollistin,

kuinka

sekä

Alkulauseen

kaltaisten

kehystävien

rakenteiden

että

matkakirjallisuudelle ominaisten päiväkirjamerkintöjen tarkoitus on tuoda Pymin kertomusta
lähemmäs faktuaalisen kerronnan diskurssia ja tuottaa illuusio todella tapahtuneesta matkasta.
Koomisesti tämä kerronnallinen strategia tuottaa tarinaan myös havainnollistamani kaltaisia
epätodennäköisiä ja mahdottomia ajallisia asetelmia, jotka päinvastaisesti heikentävät teoksen
todellisuudentuntuisuutta. Pyrin vielä alaluvun päätteeksi osoittamaan, että teos problematisoi myös
laajemmin matkakerronnan lajityypin kannalta keskeisellä ajan objektiivisen mittaamisen
kysymyksellä. Kiinnitän erityisesti huomiota siihen, että sekä Pymin aikaa havainnoiva kertojan
näkökulma että Pymiä ympäröivät havainnointiolosuhteet häiriintyvät eri tavoin luoden Pymin
tarinamaailmaan aktuaalisen maailman kannalta luonnottomia asetelmia.
Moderneille yhteiskunnille on ominaista, että miellämme ajan yksisuuntaisena, menneisyydestä
tulevaisuuteen etenevänä ilmiönä, jossa kukin historian hetki toistuu vain kerran. Modernille ajalle
on myös tyypillistä tehdä selkeä ero objektiivisen ja toisaalta subjektiivisen aikakokemuksen välille.
Näistä objektiivinen aika on ihmisestä riippumatonta, jatkuvasti samalla nopeudella etenevää ja sen
kulumista voidaan myös mitata erilaisten mekaanisten laitteiden, kuten kellojen avulla. Toisaalta aika
on myös subjektiivista eli henkilön kokemus ajan kulumisesta voi hidastua ja nopeutua – niin
sanotusti "madella" tai "lentää" - ilman että subjektiivisella kokemuksella on kuitenkaan vaikutusta
objektiivisesti etenevän ajan kulumiseen. (Franks 2009.)
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Myös modernina aikana tuotetussa matka- ja seikkailukirjallisuudessa ajan tarkkailulla ja
mittaamisella on keskeinen funktio, sillä aikaa mittaamalla henkilöhahmojen on mahdollista seurata
matkansa ajallista kestoa ja suhteuttaa se oman elämän ajalliseen etenemiseen. Usein
matkakirjallisuudessa ajan kulun seuraaminen saattaa myös häiriintyä kertojan joutuessa esimerkiksi
haaksirikon takia eroon aikaa mittaavista teknisistä laitteista. Tällöinkin yhteys aikaan pyritään
kuitenkin säilyttämään, sillä sen seuraaminen pitää yllä yhteyttä päähenkilön omaan
järjestäytyneeseen yhteiskuntaan ja länsimaisen ihmisen identiteettiin. Tunnetuimpia kirjallisuuden
esimerkkejä lienee Robinson Crusoen hahmo, joka haaksirikkouduttuaan autiosaarelle pyrkii
säilyttämään modernin identiteettinsä mittaamalla muun muassa saarella viettämäänsä aikaa:
Oltuani saarella vajaat kaksi viikkoa päähäni pälkähti, että ilman muistikirjoja, kyniä ja
mustetta kadottaisin kohta ajantajuni. [...] Sen estääkseni pystytin rantaan lähelle
alkuperäistä rantautumispaikkaani suuren puisen ristin ja kaiversin sen poikkipuuhun
seuraavan tekstin: "Tässä nousin maihin 30. päivänä syyskuuta 1659." Kulmikkaan
pystyhirren kylkeen uursin joka päivä puukolla kolon [...] ja tällä tavoin pystyin
pysymään viikkojen, kuukausien ja vuosien tasalla vain kalenteriani katsomalla. (Defoe
2000, 85.)

Myös Pymin selonteossa Pym pyrkii läpi kertomuksen pitämään kiinni länsimaiselle identiteetilleen
ominaisesta luonnontieteellisestä hahmottamisesta, vaikka olosuhteet eivät useinkaan ole
tarkastelulle edulliset. Esimerkiksi tarinan Grampus-osion kohdassa, jossa alus joutuu myrskyyn,
Pym ja muut menettävät kaikki aluksen nopeuteen tai maantieteellisten koordinaattien
paikantamiseen tarvittavat tekniset välineet. Pym onnistuu kuitenkin säilyttämään ajan seuraamiseen
tarvittavat vähittäisedellytykset tarkkaillessaan Crusoen tavoin yön ja päivän välistä luonnollista
vaihtelua. Tällöin hän pysyy myös perillä kuluvien päivien päivämääristä jatkaessaan ainoastaan
aiemmin aloittamiaan päivämäärämerkintöjään. Näin ollen siinä, että päivämäärämerkinnät pysyvät
osana Pymin tarinaa miesten ajelehtiessa Grampuksen hylyllä, ei ole mitään oudoksuttavaa.
Pym myös menettää tarinan aikana kahdesti tämän ajan seuraamisen vähittäisvaatimuksen, jolloin
hän joutuu luottamaan pelkästään omaan subjektiiviseen kokemukseensa ajan etenemisestä. Tällöin
myös ajallisen keston arvioiminen osoittautuu huomauttavasti vaikeammaksi. Ensimmäinen näistä
tilanteista tapahtuu tarinan alkupuolella Pymin piiloutuessa salamatkustajaksi Grampuksen
pilkkopimeään ruumaan. Jotta Pym kuitenkin kykenisi seuraamaan ajan kulumista ilman päivänvaloa,
Augustus lupaa toimittaa oman kellonsa Pymille. Kellon saatuaan Pym käy nukkumaan, mutta unesta
herättyään huomaa harmikseen kellon pysähtyneen, jolloin hän voi vain arvailla sen hetkistä päivää
ja vuorokauden aikaa.
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Vaikka ihmisen luonnollinen nukkumarytmi antaisi olettaa Pymin nukkuneen noin kahdeksasta
kymmeneen tuntia, kaikki ympäröivät merkit viittaavat pidempään unessa oloon: Pym kuvaa
raajojensa pahasti kangistuneen ja ruuaksi tarkoittamansa lampaanpaistin mädäntyneen. Myöhemmin
Augustuksen saapuessa ruumaan ja Pymin taas saadessa tietää sen hetkisen päivän hän huomaa
nukkuneensa “for more than three entire days and nights at the very least” (PN, 44).
Lyhyeltä tuntuneen, mutta todellisuudessa luonnottoman pitkään kestäneen unijakson jälkeen
ajallinen asetelma kääntyy päinvastaiseksi: unta seuraa "pitkäveteinen vuorokausi", jolloin Pym
kokee

olonsa

äärimmäisen

yksinäiseksi

syyttäen

Augustusta

"mitä

törkeimmästä

piittaamattomuudesta", vaikka todellisuudessa Pym ei ole vielä ollut edes vuorokautta näkemättä
ystäväänsä (PS, 32)84. Pym myös vaipuu uudelleen uneen, ja tällä kertaa hänen näkemänsä
painajaisuni on juonelliselta kestoltaan pitkä ja yksityiskohtainen, mutta itse uni kestää vain
muutaman tunnin.
Tässä vaiheessa kerronta pitäytyy vielä täysin realistisen tarinamaailman puitteissa. Pymin kuvaamat
ajan hidastuminen ja nopeutuminen ovat seurausta hänen henkilökohtaisista tajunnantilojen
muutoksistaan, sillä uneen vaipumisella tai levottomuudella on inhimillistä vaikutusta myös ajan
subjektiiviseen hahmotukseen. Myöhemmin vastaava asetelma, jossa Pymin mahdollisuus seurata
ajan kulumista häiriintyy, toistuu uudestaan Tsalalilla. Tällä kertaa tilanne kääntyy kuitenkin
luonnottomaksi. Ennen Tsalalille saapumista Pym huomauttaa lukijalle napa-alueilla esiintyvästä yön
ja päivän pituuden vaihtelusta:
The terms morning and evening [...] must not, of course, be taken in their ordinary sense.
For a long time past we had had no night at all, the daylight being continual. The dates
throughout are according to nautical time, and the bearings must be understood as per
compass. I would also remark in this place, that I cannot, in the first portion of what is
here written, pretend to strict accuracy in respect to dates, or latitudes and longitudes,
of which this first portion treats. (PN, 149.)

Sanoja aamu ja ilta (…) pidä tietenkään ymmärtää niiden tavanomaisessa
merkityksessä. Meillä ei ollut enää aikoihin ollut ollenkaan yötä, vaan päivä oli
paistanut tauotta. Päivämäärät ovat kauttaaltaan meriaikaa ja asemat ja suuntimat ovat
kompassista. Huomautan myös tässä, etten voi väittää tavoittaneeni täydellistä
tarkkuutta tähän kirjoitetussa ensimmäisessä osassa mitä päivämääriin tai leveys- ja
pituuspiireihin tulee. (PS, 187.)
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“tedious twenty-four hours”, “the grossest inattention” (PN, 27.)
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Lainauksessa Pym siis huomioi napa-alueilla tapahtuvan vuotuisen vaihtelun päivän ja yön pituuden
välillä. Aktuaalisen maailman maantieteen näkökulmasta havainto on täysin paikkansa pitävä, sillä
Pymin tuntemattomalle maailmanpiirille (ts. Weddellin saavuttaman 74. leveyspiirin eteläpuolelle)
sijoittuva matkaosio ajoittuu 1. tammikuuta – 22. maaliskuuta välisellä ajalle, jolloin eteläisillä napaalueilla ei ole lainkaan pimeää vuorokauden jaksoa.

Kuten Pym myös täysin oikeaoppisesti

huomauttaa, yötön yö tekee päivän keston silmämääräisen havainnoimisen vaikeaksi, minkä vuoksi
päivämäärät on täytynyt määrittää muilla keinoin. Tällaisenaan huomio vuorokauden valoisan jakson
vaihtelemisesta vuodenajan mukaan vastaa omaa aistipohjaista kokemustamme ja tuo osaltaan Pymin
tarinamaailmaa lähemmäs omaa reaalimaailmaamme.
Luonnottomaksi asetelman tekevät kuitenkin tarinan seuraavat tapahtumat. Kun tsalalilaiset tappavat
Jane Guyn miehistön maanvyöryssä, Pym ja Peters pakenevat villejä Tsalalin kallion uumeniin, jossa
he piilottelevat useiden viikkojen ajan. Kallioiden sisässä Pymin ympäröi Grampuksen ruuman
kaltainen ”sysipimeys ja ”pimeyden mustuus” (PS, 215, 216)85. Täten Pymin pyrkimys seurata
objektiivisesti ajan kulumista ja vuorokauden vaihtumisia tehdään kaksinkertaisesti mahdottomaksi:
kallion seinämät estävät valon pääsyn Pymin ja Petersin piilopaikkaan, mutta toisaalta valon
näkemisestäkään ei olisi apua, sillä Tsalalilla päivä paistaa tauotta.
Tästä huolimatta päivämäärämerkinnät jatkuvat entisen kaltaisesti osana tarinaa Pymin ensi kertoessa
heidän piilotelleen vuoren sisällä ”muutamia viikkoja”, minkä jälkeen hän kykenee jatkamaan
tapahtumien raportointia täysin normaalisti merkintöjen alkaessa ”helmikuun viidestoista päivä” ja
jatkuen aina ”kuukauden kahdenteenkymmenenteen päivään” saakka, jolloin miehet viimein
pakenevat Tsalalilta (PS, 231, 237)86. Pym ei millään tapaa tuo esiin sitä ristiriitaa, että näin tarkka
havainnoiminen useamman viikon mittaiselta, täydessä pimeydessä vietetyltä ajanjaksolta on
inhimillisesti mahdotonta87.
Pymin kertojanäkökulman erilaiset poikkeavuudet lukijan inhimillisestä ajallisen keston
hahmotuksesta alleviivaavat korostuneesti tarinan fiktiivistä alkuperää. Vielä Grampus-osion aikana
Pym näyttäytyy lukijan kaltaisena inhimillisenä kertojahahmona, jolle mekaanisten välineiden
puuttuminen tai uneen vaipuminen heikentävät kykyä arvioida ajan objektiivista kulumista.
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“utter darkness”, “The blackness of darkness” (PN, 168, 169.)
“On the fifteenth of February”, “ON the twentieth of the month” (PN, 181.)
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Myöskään myöhemmin eteläisellä napamerellä päivämäärien kirjaaminen ei tuota Pymille ongelmia, vaikka olosuhteet
ovat edelleen epäedulliset ”päivän paistaessa tauotta” ja Pymin tajunnan heittelehtiessä hänen tuntiessaan ”mielensä
turtuvan – aistien hämärtyvän” (PS, 249, 251) [”Continual daylight” (PN, 194), ”I felt a numbness of body and mind a
dreaminess of sensation” (PN, 196.)]
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Subjektiivisuuden rajoitus kuitenkin unohdetaan Tsalalilla, jossa teknisten välineiden tai edes
aistimiseen tarvittavien havainnointiolosuhteiden puuttuminen ei tee ajan luotettavaa ja objektiivista
havainnointia mahdottomaksi. Ristiriitaisesti ja lukijan kannalta luonnottomasti Pymin on siis
mahdollista tuottaa ja välittää lukijalle luotettavia havaintoja ajan kulumisesta huolimatta siitä, että
hänen objektiiviset havaintonsa pohjautuvat tosiasiassa pelkästään hänen omaan, subjektiiviseen
kokemukseensa ajan kulumisesta.

4.3 Kertoja johdattaa umpikujaan
Myös Pymin oma kerronta tuottaa tarinamaailmaan loogisesti syy-seuraussuhteen kannalta
mahdottomia asetelmia, joissa ristiriitaisesti kaksi toisensa poissulkevaa tapahtumaa tapahtuu
yhtäaikaisesti. Seuraavassa analysoimani kolme mimeettisen kerronnan näkökulmasta mahdotonta
asetelmaa sijoittuvat kaikki tarinan Grampus-osioon. Niissä Pym eri tavoin kertoo lukijalle omasta
näkökulmastaan jotain sellaista, mitä hänen kyseisellä kerronnan hetkellä ei ole mahdollista tietää.
Esitän nämä kerronnalliset ristiriidat seuraavassa sisennettynä ja vapaasti referoiden:

A) Kapinan puhjettua Grampuksella Augustus pyrkii varoittamaan ruumassa piileskelevää Pymiä
pysymään näkymättömissä. Tätä varten hän kirjoittaa varoitusviestin kannen tapahtumista ja
toimittaa viestin ruumaan sitomalla sen Tiikeri-koiran kaulan ympärille. Pymin saatua viestin
pilkkopimeään piilopaikkaansa hän kerää viimeiset fosforitikkujen jäänteensä, jotka
valaisevat paperin pinnan muutamaksi sekunniksi. Epäonnekseen Pym kuitenkin huomaa,
ettei paperilla ”ollut tavuakaan – pelkkää tylsää ja turhauttavaa valkoista” (PS, 43)88, mutta
ymmärtää pian valaisseensa viestistä ainoastaan sen tekstittömän selkäpuolen. Käännettyään
paperin ja valaistessaan sen nyt uudestaan fosforin hohteella Pym löytää Augustuksen
kapinasta varoittavan viestin.
Asetelma muuttuu kuitenkin mahdottomaksi Augustuksen kertoessa myöhemmin Pymille
käyttäneensä varoitusviestin paperina takkinsa taskusta löytämäänsä kopiota väärennetystä
kirjeestä, jonka pojat ovat tarinan alussa kirjoittaneet Pymin isälle. Kirjeessä pojat ovat
esiintyneet Pymin sukulaisena herra Rossina, ja kirjeen tarkoitus on ollut huijata Pymin isää
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"Not a syllable was there – however nothing but a dreary and unsatisfactory blank" (PN, 36).
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luulemaan Pymin viettävän kesälomaa herra Rossin luona tämän tosiasiallisesti karattua
merille. Kaikkien kerronnallisten väitteiden paikkansa pitävyydeksi paperissa tulisi siis olla
kolme puolta: yhdellä puolen kopio väärennetystä herra Rossin kirjeestä, toisella Pymin
löytämä tyhjä puoli ja kolmannella Augustuksen varoitusviesti.

B) Toinen tapaus liittyy Pymin pelastumiseen Grampuksen ruumasta. Poikien alkuperäisen
suunnitelman mukaan Pym piiloutuu aluksen ruumaan odottamaan, että Grampus purjehtii
tarpeeksi kauas valtamerelle, minkä jälkeen Pym voisi huoletta nousta kannelle
piilopaikastaan, sillä kapteeni Barnard tuskin enää vaivautuisi palaamaan takaisin yhden
salamatkustajan vuoksi. Kapinan vuoksi Pymin vapauttaminen kuitenkin viivästyy ja Pymin
vesivarat käyvät siinä määrin vähiin, että hän on nääntymäisillään janoon. Turhautuneena
tilanteensa toivottomuudesta ja jo varmana kuolemastaan Pym tulee suutuspäissään
särkeneeksi yhden tyhjäksi juomistaan likööripulloista. Pian Pym kuitenkin pelastuu
Augustuksen ilmestyttyä vähän myöhemmin paikalle tuoden Pymille vettä ja ruokaa.
Myöhemmin Augustus kertoo Pymille pelastautumisen itse asiassa johtuneen särkyneen
likööripullon aiheuttamasta äänestä. Lähestyessään Pymin piilopaikkaa Augustus kertoo
kutsuneensa Pymiä ensin huutamalla tätä nimeltä ja sitten näyttämällä lyhdyllä valoa Pymille.
Kun Pym ei kuitenkaan vastaa, Augustus pelkää ystävänsä menehtyneen. Pian Augustus
huomaa vielä lisäksi aallokon heilutelleen laivan lastia niin, että kulku Pymin piilopaikalle on
tukkeutunut. Tällöin pelko ystävänsä menehtymisestä saa vallan, ja Augustus ”heittäytyi
epätoivoissaan rojun sekaan, missä hän itki kuin pieni lapsi” (PS, 67)89. Kuullessaan kuitenkin
yhtäkkiä laatikoiden takaa rikkoutuneen pullon äänen, Augustus päättelee Pymin olevan
elossa, seuraa ääntä ja löytää tiensä tämän luokse. Pymin mukaan tämä tapahtumaketju ei
kuitenkaan paljastu hänelle välittömästi:
Many years elapsed, however, before I was aware of this fact. A natural shame and
regret for his weakness and indecision prevented Augustus from confiding to me at once
what a more intimate and unreserved communion afterward induced him to reveal. (PN,
57.)

Ehti kuitenkin kulua monta vuotta, ennen kuin tämä valkeni minulle. Augustus
luonnollisesti häpesi ja pahoitteli heikkouttaan ja epäröintiään eikä siksi uskoutunut
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"[H]e threw himself among the lumber in despair, and wept like a child" (PN, 56– 57).
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minulle aivan heti samalla lailla kun sittemmin, kun välimme olivat läheisemmät ja
avomielisemmät ja hän paljasti sen vuoksi enemmän. (PS, 68.)

Tällainen keskustelu vuosia myöhemmin on kuitenkin mahdotonta, sillä jo heti seuraavissa
luvuissa lukija todistaa Augustuksen ensin haavoittuvan vakavasti kamppailussa kapinallisia
vastaan ja kuolevan Grampuksen kannella vain muutamaa viikkoa myöhemmin taistelussa
saamiinsa vammoihin. Pym ja Peters heittävät Augustuksen ”kuvottavan ja pitkälle
mädäntyneen ruumiin” mereen, jossa ”seitsemän tai kahdeksan isoa haita […] repivät
saalistaan palasiksi” (PS, 146)90.

C) Kolmannessa esimerkissä Pym piilottelee edelleen ruumassa kykenemättä itse havainnoimaan
kannen tapahtumia. Pymin lukijalle kertomat tapahtumat ovat tällöin toisen käden tietoa
perustuen siihen, mitä hän itse kuulee niistä Augustukselta. Seitsemännen luvun alussa
Augustus kertoo Pymille Hartman Rogers -nimisen merimiehen kuolemasta. Rogersin
ruumiista ei hankkiuduta välittömästi eroon, vaan se jätetään mädäntymään. Vaikka Pym itse
ei missään vaiheessa tapahtumia tule nähneeksi Rogersin ruumista, hän kuitenkin kuvailee
sen herättämää kuvotusta omasta ensimmäisen persoonan näkökulmastaan:
Rogers had died about eleven in the forenoon, in violent convulsions; and the corpse
presented in a few minutes after death one of the most horrid and loathsome spectacles
I ever remember to have seen (PN, 73).

Rogers oli kuollut rajuihin kouristuksiin yhdentoista aikoihin aamupäivällä; ja muutama
minuutti kuoleman jälkeen ruumis oli esittänyt yhden kamalimmista ja inhottavimmista
näytelmistä, jonka muistan91 milloinkaan nähneeni (PS, 89).
Pym ei kuitenkaan itse tule nähneeksi Rogersin mädäntyvää ruumista, sillä kannen tapahtumien
aikaan hän itse piilottelee edelleen ruumassa. Ensimmäisen persoonan käyttö Rogersin ruumiin
kuvailun yhteydessä luokin täten kerronnallisesti mahdottoman asetelman, jossa Pym itse toimii
kerronnallisten aistihavaintojen lähteenä, vaikkei hänellä todellisuudessa ole ollut mahdollisuutta
ensikäden havaintoihin.
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“It was then loathsome beyond expression, and far decayed.”, "Seven or eight large sharks [...] their prey was torn to
pieces among them." (PN, 118.)
91
Kursivointi tehty ensimmäisen persoonan kertojanäkökulman korostamiseksi.
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Kyseiset kolme kerronnan kohtaa ovat tutkimuskirjallisuudessa useimmiten tarinasta esiin nostetut
ristiriitakohdat92. Koska kaikki kolme ristiriitakohtaa sijoittuvat tarinan aloittavan Grampus-osion
alkupuolelle, jonka Poe oli ehtinyt jo kirjoittaa toimiessaan toimittajana Southern Literary
Messengerissä, virheiden on usein nähty muodostuneen tarinaan vahingossa kaksivaiheisen
kirjoitusprosessin

seurauksena.

Näin

ollen

etenkin

varhaisemmassa

tutkimusreseptiossa

ristiriitakohtia on poikkeuksetta pidetty Pymin tarinamaailman todellisuudentuntua heikentävinä
virheinä. Esimerkiksi Harold Beaver luonnehtii Pymin ja Augustuksen vuosia myöhemmin käymää
keskustelua ”räikeimmäksi esimerkiksi” tarinan nopean ja huolimattoman kirjoitusprosessin aikana
syntyneistä epäuskottavuuksista. Beaverin mukaan mahdoton asetelma kuvaa siis Poen omaa vähäistä
kiinnostusta viimeistellä tarinansa juonellisesti johdonmukaiseksi esitykseksi. (Beaver 1975, 7–30.)
Myös Burton Pollin keskittyy samaiseen Augustus-esimerkkiin pitäen sitä ”kerronnallisena
jäänteenä” Poen hylkäämästä ja toteuttamatta jättäneestä aiemmasta tarinalinjasta. Pollin uskoo, että
Poen vielä kirjoittaessa tarinaa jatkokertomuksena Southern Literary Messengeriin hänen on täytynyt
suunnitella tarinaansa toisenlaista tapahtumien kehittelyä, joissa myös Augustuksen hahmolla olisi
ollut keskeinen osa. Messengeristä saamansa potkut saivat Poen kuitenkin miettimään tarinansa
juonta ja tapahtumia uudelleen, jotta se kelpaisi kustantamo Harper and Brothersille.
Uudelleenharkinnassaan Poe on siis hylännyt joltain osin aiemmin kehittelemänsä tarinalinjan ja
esimerkiksi päätynyt Augustuksen osalta toisenlaiseen juonen käänteeseen. Muutoksen seurauksena
tarinaan täten muodostunut mahdoton ennakointi on näin ollen ainoastaan jäänne aikaisemmasta
tarinalinjasta. (Pollin 1981, 224.)
Pollin myös esittää, että Poe todennäköisesti oli tietoinen tarinansa alkupuolen ristiriidoista, mutta
havaitsi ne vasta, kun valtaosa käsikirjoituksesta oli jo valmiina. Koska jo aiemmin Messengerissä
julkaistun tarinaosan myöhempi editoiminen romaaniversioon olisi paljastanut tarinan fiktiivisyyden,
Poen täytyi jättää ristiriidat osaksi tarinaa. (Pollin 1981, 217.) Sen sijaan Poe pyrkikin Pymin suulla
kirjottamassaan Alkulauseessaan selittämään ne Pymin ja herra Poen kerronnan tavan "tyylillisinä
eroavaisuuksina"93:
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Yhden tai useamman ristiriitakohdista mainitsevat tutkimuksissaan ainakin Pollin (1981), Kennedy (1995), Beaver
(1975), Rowe (1982), Peeples (1998) sekä Ki Yoon Jang (2010).
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Toisaalta Alkulauseessa mainittujen "tyylillisten erojen" merkitys ei ole täysin selvä, sillä Pym jättää tarkemmin
määrittelemättä, millaisiin eroihin hän ilmaisullaan viittaa. Yleisesti kerronnan tyylillä tarkoitetaan ainoastaan muutoksia
eri kertojien välisessä kerronnan tyylissä, ei sitä, että toinen tarinan kertojista kertoisi mahdollisesti väärin. Ristiriitaisesti
Pym myös itse vaikuttaa käyttävän Alkulauseessa ilmaisua tässä merkityksessä, sillä Pymin mukaan tyylillisistä eroista
huolimatta "yhtäkään tosiseikkaa ei ole esitetty väärin niillä alkupuolen sivuilla, jotka kirjoitti herra Poe." (PS, 9) ["no
fact is misrepresented in the first few pages which were written by Mr. Poe" (PN, VII).] Lisäksi kuten Pollin huomauttaa,
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[I]t will be seen at once how much of what follows I claim to be my own writing [...]
Even to those readers who have not seen the Messenger, it will be unnecessary to point
out where his [=Poe's] portion ends and my own commences; the difference in point of
style will be easily perceived. (PN, VII.)

"[O]n helppo nähdä, kuinka paljon seuraavasta väitä kirjoittaneeni itse [...] Edes niille
lukijoille, jotka eivät ole nähneet Messengeri[ssä julkaistua versiota], ei tarvitse
osoittaa, missä hänen [=Poen] osuutensa päättyy ja omani alkaa, sillä tyylilliset
eroavaisuudet on helppo havaita. (PS, 9.)

Tuoreempi jälkistrukturalistinen ja dekonstruktiivinen tutkimussuunta on puolestaan lähestynyt
ristiriitakohtia myös koko tarinaa selittävinä tulkinnallisina elementteinä. Huomiota on kiinnitetty
erityisesti Pymin kerronnan muodostaman kolmipuoleisen paperin ristiriitaan, jonka juonellinen
tehtävä on toisaalta välittää viestiä, mutta jonka välittämän viestin vastaanottaminen osoittautuu
Pymille eri syistä haasteelliseksi. Kirjallisen viestin merkityksen välittämiseen, lukemiseen ja
tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiä tematisoivana rakenteena paperin onkin eri tavoin nähty
symboloivan koko muuta kertomusta.
Gerald Kennedylle kolmipuoleinen paperi on selkein esimerkki Pymin tulkinnallisesti
epäharmonisesta tarinamaailmasta. Loogisesti mahdoton paperi herättää lukijassa ”tulkinnallisen
kriisin”, joka tarinan edetessä laajenee lopulta koskemaan koko muuta Pymin tarinaa. Paperi myös
tematisoi kahdella tasolla tarinan vaikealukuisuutta tai suoranaista ”lukukelvottomuutta”: toisaalta
Pymin omaa kykenemättömyyttä lukea ja tulkita häntä ympäröivää tarinamaailmaa, toisaalta
rinnasteisesti lukijan kykenemättömyyttä muodostaa tarinasta yhtenäistä temaattista luentaa.
(Kennedy 1995, 45.)
Samansuuntaisesti Scott Peeples näkee kolmipuoleisen paperin paradoksin symboloivan koko Pymin
muuta kertomusta ja sen tulkinnallisia kolmipuoleisuutta. Samoin kuten tarinan paperi edustuu Pymin
silmissä kolmena erilaisena tiedollisena sisältönä, myös koko Pymin selonteko on lukijalleen
tulkinnallisesti yhtä aikaa ”varoitus, tietoinen huijaus sekä tulkinnallisesti epätyydyttävä; masentavan
tyhjä teksti”. (Peeples 1998, 62.) Viimeisenä John Carlos Rowen dekonstruktiivisessa
lähestymistavassa kolmipuoleinen paperi kuvastaa ”kielen leikillisyyttä” ja sitä, kuinka kieli
yhtäaikaisesti sekä välittää että estää merkitysten syntymistä. Rowelle Pymin tarinan kirje manifestoi

tosiasiassa Pymin tarinan kerronnassa ei tapahdu havaittavaa tyylillistä muutosta tarinan lehtiversion lopun ja sitä
tarinallisesti jatkavan romaaniosan välillä (Pollin 1981, 217).

93

tiedon välittämisen mahdottomuutta subjektilta toiselle ja merkitysjärjestelmästä toiseen. (Rowe
1982, 102.)
Nähdäkseni niin Kennedyn, Peeplesin kuin Rowenkin tulkinnoille on yhteistä se, että ne pyrkivät
kukin muotoilemaan tarinan taustalla löytyvää tulkinnallista ja tematisoivaa tasoa, jollaisen
paikantaminen on tyypillistä erityisesti kaunokirjallisuudelle. Täten lähtöajatuksena niissä kaikissa
on tarinan ilmeinen fiktiivisyys, sillä tekstin tulkinnallisuus liittyy ensisijaisesti fiktioteksteistä
tehtävään syvälukuun. Sen sijaan faktakerronnan ymmärtämiseksi ei yleensä mielletä tarvittavan
tulkinnallista luentaa. Esitellyn kaltaisina tulkinnallisesti motivoituneina elementteinä kerronnan
ristiriitakohdat korostavatkin Pymin tarinamaailman keinotekoisuutta ja fiktiivisyyttä.
Oheinen katsaus kerronnallisten ristiriitojen tulkintahistoriaan kuvaa nähdäkseni osuvasti paitsi
muutoksia Pymin selonteon kerronnallisen muodon tutkimushistoriassa, myös jälkiklassisen
narratologian piirissä esitettyä näkemystä ”mimeettisen kerronnan ensisijaistamisesta94”. Varsinkin
teoksen varhaisessa tutkimushistoriassa, jota Beaverin ja Pollinin näkemykset edustavat, tarinan
kerronnalliseksi hyveeksi on asetettu sen todellisuudentuntuisuus ja mimeettinen vastaavuus
aktuaalisen maailman kanssa. jonka tunnelmaa ristiriitakohtien on nähty heikentävän. Tällöin
ristiriitakohdat ovat yleisimmin tulleet tulkituiksi teoksen esteettistä arvoa heikentävinä
kerronnallisina virheinä. Vaihtoehtoisesti virheet on pyritty selittämään joko Poen omasta vähäisestä
mielenkiinnosta johtuvina tai vaihtoehtoisesti nopean kirjoitusprosessin seurauksena syntyneinä
kirjoitusteknisinä huolimattomuuksina. Näin ymmärrettäessä ristiriitakohdat näyttäytyvätkin
marginalisoituina ja tulkinnallisesti tyhjinä muun kerronnan rinnalla. Sen sijaan kerronnallisen
käänteen jälkeisessä tutkimuksessa ristiriitakohdat ovat nousseet keskeiseen asemaan kun niiden
ympärille on muotoiltu koko muuta teosta selittäviä tematisoivia luentastrategioita. Luentojen
näkökulmat ovat kuitenkin poikkeuksetta edustaneet jälkistrukturalistisesti painottunutta metodiikkaa
ja niissä teosta on poikkeuksetta käsitelty fiktiivisenä esityksenä.
Esitettyjen kahden vaihtoehtoisen linjan lisäksi on nähdäkseni olemassa myös kolmas kokonaan
käsittelemättä jäänyt vaihtoehto, jonka avulla Pymin kerronnan loogisia ja luonnottomia
ristiriitakohtia voidaan luonnollistaa eli tehdä lukijalle ymmärrettäviksi. Tällainen luentatapa on
fiktiivisten

henkilöhahmojen

kognitioihin

keskittyvä

kognitiivinen

lähestymistapa,

jossa

ristiriitakohtia pyrittäisiin selittämään Pymin oman kognitiivisen prosessoinnin ja eritoten
muistikuvien sekoittumisen myötä syntyneinä virhetulkintoina. Vaihtoehto vastaisi siis Jan Alberilta
esittelemieni kolmen erilaisen luonnollistavan lukustrategian tapauksessa vaihtoehtoa, jossa
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”Mimetic bias” ks. esim. Alber 2010, 114.
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kerronnan luonnottomat elementit pyrittäisiin tulkitsemaan päähenkilön mielensisältöisinä tiloina.
Tällöin ristiriitakohdat tulevat ymmärretyksi Pymin oman mielen prosessoinnin seurauksena
syntyneinä mentaalisina elementteinä, eivät itsessään häntä ympäröivässä maailmassa ilmenevinä
fysikaalisen todellisuuden ristiriitaisuuksina. (ks. tarkemmin Alber 2010, 50–51.) Painotan, että
esitykseni on ainoastaan yksi mahdollinen lähestymisyritys kohdeteokseni kirjallisten kognitioiden
tulkintaan.
Mainitsinkin jo, että kaikki kolme kerronnan ristiriitakohtaa sijoittuvat tarinan alkupuolen Grampusosioon. Tuona aikana aluksella puhkeaa verinen kapina, jonka vuoksi Pym joutuu lykkäämään
suunnitelmaansa kannelle nousemisesta. Kun Pym piilottelee Grampuksen ruumassa, hän on
kykenemätön havainnoimaan kannen päällisiä tapahtumia ja hänen ainoa tiedonlähteensä on
ystävänsä Augustus, joka sopivan paikan tullen vierailee ruumassa kertoen Pymille kannen
tapahtumista.
Lukuun ottamatta Grampuksen ruuma-osiota tarinan kerronta rakentuu Pymin oman subjektiiviseen
ääneen perustuvan esityksen kautta. Tarinan keskiössä on siis aistiva ja toimiva ihmiseksi
mieltämämme hahmo, jonka kognitiivisen prosessoinnin kautta syntynyttä kerronnallista esitystä
lukija lukee ja tulkitsee. Pymin piiloutuessa Grampuksen ruumaan kertojan ja lukijan välinen suora
kommunikaatio kuitenkin katkeaa, kun Pym on kykenemätön havainnoimaan kannen tapahtumia.
Täksi ajaksi Pymin oma puutteellinen havainnoiva näkökulma korvautuukin Augustuksen aistivalla
näkökulmalla. Augustus siis referoi kannen tapahtumia Pymille, joka edelleen kertoo näistä
tapahtumista lukijalle.
Kun Pym viimein kahdeksannen luvun alussa nousee myös itse kannelle miesten valmistellessa
yllätyshyökkäystä kapinallisten kukistamiseksi, kerronnallinen asetelma palautuu ennalleen Pymin
kyetessä jälleen sekä havainnoimaan tapahtumia että kertomaan niistä eteenpäin lukijalle omaan
näkökulmaansa perustuen. Huomion arvoista on, että myös kerronnan loogiset ristiriitakohdat
katoavat tämän myötä tarinasta. Täten tulkitsenkin, että kerronnan ristiriitakohdat voidaan nähdä
seurauksena tästä hetkellisestä aistivan ja kertovan näkökulman erottamisesta toisistaan.
Koska Pym ei ruumassa piilotellessaan pysty itse havainnoimaan Grampuksen kannen tapahtumia,
hänen käsityksensä tapahtumista perustuvat täysin Augustuksen hänelle kertomiin tietoihin.
Inhimillisenä kertojahahmona Pymin ei kuitenkaan ole mahdollista toistaa Augustuksen kertomaa
kuvausta sanasta sanaan lukijalle, vaan kaikki informaatio kulkee aina ensin hänen omien
kognitiivisten prosessiensa kautta. Pymin lukijalle välittämä kerronta on siis Augustukselta saaman
kuvailun, mutta myös Pymin omien kognitiivisten prosessien kautta rakentunut yhtenäinen kuva.
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Pym myös saattaa luulla tuon kuvan olevan täysin identtinen sen version kanssa, jonka hän on kuullut
Augustukselta. Tosiasiassa kuitenkin inhimillisen kertojan aina käsitteellistäessä ja juonellistaessa
kuulemiaan tapahtumia ne muokkautuvat eli tarinallistuvat hänen mielessään hieman uuteen
muotoon.
Täten kaikkien inhimillisten kertojahahmojen tavoin Pymin on aukottoman oikeinkertomisen lisäksi
myös täysin mahdollista ymmärtää ja muistaa kuulemiaan asioita väärin, jolloin hän edelleen kertoo
niistä myös lukijalleen väärin. On siis täysin mahdollista, että Augustuksen selostaessa Pymille
kannen tapahtumia, Pym huomaamattaan ja erehdyksissään rakentaa tarinaan myös sellaisia
kognitiivisia syy-seuraus-suhteita, joita Augustus ei kertonut hänelle, mutta joiden Pym olettaa
pitävän paikkansa. Tällöin ne ovat kuitenkin vailla totuuspohjaa ja saattavat muodostaa loogisesti
mahdottomia asetelmia todellisten asiaintilojen kanssa.
Tältä pohjalta ristiriitakohtia voidaankin nähdäkseni ymmärtää erilaisina Pymin oman kognitiivisen
prosessoinnin seurauksena syntyneinä virhekäsityksinä. Ensimmäisessä kolmipuoleisen paperin
ongelmassa kyse on kahden eriävän, mutta samankaltaisen muiston sekoittumisesta keskenään, joissa
molemmissa paperisen viestin kirjoittamisella on keskeinen merkitys. Pym kertoo lukijalle saaneensa
tiedon ruumaan Grampuksen kapinasta Augustuksen lähettämän viestin kautta, mutta muistikuva
sekoittuu tarinan toisen alkupuolen tapahtumaan: tilanteeseen, jossa Pym ja Augustus laativat yhdessä
väärennetyn kirjeen hra Rossille. Nämä kaksi erillistä paperisen viestin kirjoittamiseen liittyvää
muistikuvaa sitten yhdistyvät Pymin mielessä niin, että Pym kuvittelee Augustuksen
varoitusviestiinsä käyttämän paperin, jonka Augustus löytää sattumalta takintaskustaan, olleen myös
se sama paperi, jolle Augustus kirjoitti ensimmäisen luonnoksen herra Rossille suunnatusta
väärennetystä kirjeestä.
Pymin vuosia myöhemmin käymä mahdoton keskustelu kuolleen Augustuksen kanssa voidaan
puolestaan

selittää

Pymin

toteuttaman

itsereflektion

kautta

syntyneenä

uudenlaisena

todellisuudenhahmotuksen mallina. Pymin näkökulmasta ystävysten jälleennäkeminen Grampuksen
ruumassa on herättänyt Pymissä iloa ja helpottuneisuutta, ja oman kognitiivisen hahmotuksensa
kautta Pym uskoo myös Augustuksen jakavan saman ilon tunteen jälleennäkemisen hetkellä. Näin ei
kuitenkaan ole käynyt, vaan Augustus on käyttäytynytkin häpeilevästi ja pahoitellen. Tällainen
käytös on tuntunut Pymistä odottamattomalta ja jäänyt siksi vaivaamaan häntä. Toisin sanoen se on
siis aiheuttanut Pymin mielessä ennakkokäsityksen ja toteutuman välisen ratkaisemattoman
kognitiivisen ristiriidan.
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Kun Pym vuosia myöhemmin muistelee tapahtunutta, hän uskoo löytäneensä selityksen ystävänsä
odottamattomalle käytökselle. Tällöin Pym siis sepittää kuvitelman kohtaamista edeltäneistä
tapahtumista, joissa Augustus on menettänyt toivonsa ja antanut periksi omille pelon ja heikkouden
tunteilleen. Edelleen koska tällainen tunnepurkaus on tapahtunut vain hetkeä ennen Pymin
pelastumista, tilanteen yllättävä muutos on saanut Augustuksen nyt häpeilemään Pymin silmien
edessä lapsellista käytöstään. Pym siis sepittää Augustuksen odottamattoman käytöksen
selittämiseksi tosiasiassa vailla totuuspohjaa olevan kognitiivisen mallin, joka kuitenkin tekee häntä
vuosia vaivanneen ristiriidan viimein ymmärrettäväksi. Näin miesten välien lähentymisestä johtuneet
Augustuksen paljastukset ”vuosia myöhemmin” viittaavat ainoastaan Pymin omaan sisäiseen
reflektioon, ei siihen, että Augustus todellisuudessa olisi itse ollut tuona hetkenä läsnä.
Viimeinen Augustuksen antama ensikäden kuvaus Rogersin ruumiista selittyy kertomuksen aistivan
ja kertovan näkökulman hetkellisenä sekoittumisena. Augustuksen Pymille antama kuvaus Rogersin
mätänevästä ruumiista on kuitenkin niin yksityiskohtainen, että se kiihottaa Pymin mielikuvitusta
muodostaen voimakkaan visuaalisen muistikuvan. Kun Pym

myöhemmin

selontekoaan

kirjoittaessaan muistelee tapahtumaa, hän vahingossa erehtyy hetkellisesti kuvailemaan näkyä
lukijalle omasta näkökulmastaan, vaikka tosiasiassa viittaakin Augustuksen kuvaukseen95.
Käsittelemieni kaltaiset muistikuvien sekoittumiset ja tahattomat väärin muistamisen tilanteet
näyttäytyvät entistä mahdollisempana otettaessa huomioon, että myös Pym itse huomauttaa
tahattoman väärin muistamisen ongelmasta. Esimerkiksi Alkulauseessa hän toteaa, että suurimman
osan matkallaoloajastaan hän ei systemaattisesti kirjannut tapahtumia muistiin eli pitänyt päiväkirjaa.
Pelkän muistin varassa kirjoittamisen Pym näkikin yhtenä syynä sille, että hän alun perin kieltäytyi
kokemustensa kirjoittamisesta selonteoksi:
Having kept no journal during a greater portion of the time in which I was absent, I
feared I should not be able to write, from mere memory, a statement so minute and
connected as to have the appearance of that truth it would really possess (PN, V).

Suurimman osan ajasta, jonka olin poissa, en pitänyt päiväkirjaa ja pelkäsin nyt sen
takia, etten osaisi kirjoittaa pelkän muistin varassa niin seikkaperäistä ja selkeää
lausuntoa, että se vaikuttaisi todelta niin kuin se tosiasiassa oli (PS, 7).
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Myös Kennedy tulkitsee kyseisen ristiriitakohdan samansuuntaisesti luonnehtien sitä Pymin ”freudilaisena
lipsahdukseksi”. Pym antautuu hetkellisesti niin voimakkaasti omien mielikuviensa valtaan, että kokee itsekin olleensa
aluksen kannella todistamassa Rogersin mädäntyneen ruumiin aiheuttamaa kuvotusta. (Kennedy 1995, 47.)
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Sama epävarmuus omien muistikuvien tarkkuudesta toistuu myös myöhemmin tarinassa Pymin
pahoitellessa lukijalle: “I cannot, in the first portion of what is here written, pretend to strict accuracy
[...] having kept no regular journal until after the period of which this first portion treats. In many
instances I have relied altogether upon memory” (PN, 149). Onkin inhimillisesti otaksuttavissa, että
hänen muistikuvansa ovat hämärtyneet ja sekoittuneet vuosien varrella, sillä Pymin aloittaessa
selontekonsa kirjoittamista Grampus-osion tapahtumista on ehtinyt kulua yli kymmenen vuotta. Näin
ollen muistin ja oikein muistamisen kysymyksillä on keskeinen merkitys Pymin selonteossa.
Kaiken lisäksi Pymin tarina on täynnä tilanteita, joissa Pym eri tavoin tulkitsee ympäröivää
todellisuutta väärin ja täten hetkellisesti menettää puolueettoman kertojan näkökulmansa.
Esimerkiksi Pymin ja Augustuksen joutuessa Ariel-aluksellaan myrskyyn, minkä seurauksena alus
törmää vastaan purjehtivaan Penguin-alukseen, Pym kuvaa, kuinka ”karjunta kuin tuhannen demonin
kurkusta tuntui yhtäkkiä valtaavan ilman” (PS, 16)96 ja kuinka sen aiheuttaman kauhun myötä Pym
lopulta pyörtyy. Jo heti seuraavassa kappaleessa demoniset huudot osoittautuvat kuitenkin Penguinin
miehistön huutamiksi varoitushuudoiksi, joilla he ovat yrittäneet estää yhteentörmäystä. Myös
Augustuksen Grampuksen ruumaan vapauttama Tiikeri-koira sekoittuu hetkellisesti Pymin vasta
näkemään painajaisuneen, ja hän erehtyy luulemaan sitä unensa ”julmaksi leijonaksi” ja ”hirviöksi”
(PS, 34)97, ennen kuin tunnistaa eläimen rakkaaksi ystäväkseen. Niin ikään Pymin pyörtyessä ja
pudotessa Tsalalilla kallion reunaa pitkin alas hänet alhaalla vastaanottava Peters näyttäytyy Pymin
tajunnan rajoilla ”tummana, pirullisena ja läpikuultavana hahmona” (PS, 240)98, huolimatta siitä, että
toiminnallaan Peters tosiasiassa pelastaa Pymin hengen. Eri esimerkit korostavat täten sitä, että Pym
tulkitsee useissa kohtaa teosta ympäröivää todellisuutta väärin ja myös hänen tunteensa saattavat
hämärtää hänen todellisuuden hahmotuksensa.
Pymin kerronnan ristiriitakohtien, sekä laajemmin hänen kertojahahmonsa tarkasteluun sovellettu
kognitiivinen näkökulma vaikuttaisi aktivoivan tarinan kannalta keskeisen kysymyksen sekä
inhimillisten aistihavaintojen että muistikuvien erehtyväisyydestä. Pidemmälle vietynä kysymys
Pymin omien muistikuvien epäluotettavuudesta herättää myös pohtimaan, kuinka suuren osan
kerrotuista tapahtumista lukija voi ylipäänsä olettaa pitävän paikkansa. Jos Pym muistaa ja tulkitsee
matkansa tapahtumia tahattomasti ja huomaamattaan väärin, mistä voimme tietää, että hänen muun
selontekonsa yksityiskohdat pitävät paikkansa ja kerronta on virheistä vapaata?
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“[A] loud and long scream or yell, as if from the throats of a thousand demons seemed to pervade the whole atmosphere”
(PN, 13).
97
”a fierce lion”, ”a monster” (PN, 28.)
98
“[A] dusky, fiendish, and filmy figure” (PN, 188).
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Koska lisäksi kaikki Pymin matkan tapahtumiin osallistuvat henkilöt joko kuolevat Pymin ympäriltä
(sekä Grampuksen että Jane Guyn miehistöt menehtyvät) tai ovat muuten kykenemättömiä
kommentoimaan tarinan tapahtumia (sekä Peters että herra Poe ovat estyneet kommentoimasta Pymin
tarinaa), Pymin oma kertojan rooli näyttäytyy lukijalle korosteisen keskeisenä. Myös Alkulauseen
lupaus ”tieteellisestä selonteosta” vaikuttaisi korostavan tarinan kerronnan selkeäsanaisuutta ja
kuvattavien ilmiöiden yksiselitteisyyttä. Tapahtumien kerronnallinen vastuu lepää yksistään Pymin
harteilla.
Kuitenkin paradoksaalisesti, heikkomuistisena ja toistuvasti omien pelkotilojensa riivaamana, Pym
kuitenkin näyttäytyy tarinansa vähiten luotettavana ja objektiivisena kertojahahmona. Pohdinta
vaikuttaisikin johtavan tilanteeseen, jossa lukijan ei ole mahdollista hahmottaa täysin selkeästi, mitkä
kohdat tarinasta ovat varmuudella puolueettomasti ja luotettavasti kerrottuja ja toisaalta mitkä
kertomuksen kohdat ovat varmuudella Pymin omien kognitiivisten prosessien vääristämiä. Pym itse
tulkitsee häntä ympäröivää tarinamaailmaa toistuvasti väärin, mutta myös välittää kerronnassaan
eteenpäin näitä virhetulkintoja lukijalle. Näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta Pym on siis
kertojahahmona usealla tavalla epävakaa ja ennen kaikkea epäluotettava.

4.4 Siirtymä myyttiseen
Myöhemmin tarinassa kerronnallisten ristiriitakohtien ja muiden kummallisuuksien lisäksi Pym
vaikuttaa havaitsevan tarinamaailmassaan myös joko myyttisiä tai muulla tavoin tarunomaisia
elementtejä. Ensimmäistä esimerkkiä lukuun ottamatta nämä piirteet sijaitsevat 87. leveyspiirin
takaisella tuntemattomalla napamerellä. Kuten jo tuntemattoman tarinamaailman kohtaamista
käsittelevän analyysini yhteydessä pohdin, kaikkein oudoimpien elementtien ilmenemistä vasta
tarinan loppupuolella motivoi ilmeisesti aiemman tieteellisen referenssin puute: koska Poen aikana
kukaan ei ollut vielä purjehtinut Pymin kuvaamilla tuntemattomilla alueilla, Poe sijoittaa tarinansa
uskomattomimman ja epätodellisimman aineksen juuri näille alueille.
Toisaalta taas kertojan luotettavuutta käsittelevän pohdintani valossa on perusteltua kyseenalaistaa,
pitävätkö Pymin havainnot yliluonnollisuudesta varmasti paikkansa. Nähdäkseni on mahdollista, että
ne todellisuudessa ovat joko kokonaan tai osittain hänen mielensisältöjänsä. Tähän vaikuttaisi
viittaavan myös se, että Pym itse ei millään tavoin ilmaise kummeksuntaansa tai muuten epäröi outoja
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elementtejä kohdatessaan, vaan tyytyy ainoastaan raportoimaan näennäisen objektiivisesti lukijalle
kohtaamistaan oudoista asioista.
Ensimmäinen kohtaaminen yliluonnollisuuden kanssa tapahtuu kertomuksen 10. luvussa Pymin ja
muiden kapinasta selvinneiden ajelehtiessa Grampuksen hylyllä eteläisellä Atlantilla. Tällöin
nälkäkuoleman partaalla olevat miehet havaitsevat yllättäen parin mailin päässä ison prikin. Alus
lähestyy hitaasti Grampusta ja Pym havaitsee kaikkien merkkien viittaavan nyt heidän
pelastumiseensa: yksi kannella olevista merimiehistä nyökkäilee hyväntuulisesti ja hymyilee leveästi
kuin kannustaen miehiä kärsivällisesti odottamaan pian toteutuvaa pelastumistaan.
Kuitenkin kun alus on enää muutaman kymmenen metrin päässä, asioiden todellinen laita paljastuu
Pymille: aluksesta lehahtaa "helvetillinen löyhkä", ja samalla Pym havaitsee koko aluksen miehistön
lojuvan kannella "mädäntymisen viimeisessä ja vastenmielisessä vaiheessa sikin sokin kapyysin ja
peräholvin välissä." (PS, 116.)99 Myöskään kannella hyväntuulisesti nyökkäillyt merimies ei ole sitä,
miltä näyttää, sillä miehen selässä istuukin iso lokki hotkimassa miehen lihaa, minkä seurauksena
ruumis on heilunut elävän kaltaisesti. Lintu on myös syönyt kaiken lihan suun ympäriltä luoden
miehelle irvokkaan leveän hymyn.
Kohtaus on mitä ilmeisimmin saanut innoituksensa merimiesten keskuudessa kiertäneestä Lentävän
hollantilaisen kansantarusta100. Tarinan tunnetuimman version mukaan hollantilainen kapteeni
Hendrik van der Decken oli vannonut kiertävänsä Afrikan eteläkärjen Kap Hornin, vaikka joutuisi
purjehtimaan aina tuomiopäivään saakka ja täten uhmaamaan itse Jumalaa101. Rienauksensa
seurauksena kapteeni on kirottu aluksineen purjehtimaan ikuisesti maailman meriä kykenemättä
koskaan ankkuroitumaan mihinkään satamaan. (Encyclopedia, 2001). Alkuperäistarinaa mukaillen
myös Pymin ja muiden kohtaama alus on ”hollantilaisrakenteinen brikantiini” ja myös kannella
näkyvien miesten ”asut viittaavat Hollantiin” (PS, 114–115)102. Pym ja muut myös kohtaavat
hollantilaisaluksen päiväntasaajan tuntumassa Atlantilla, joka on maantieteellisesti lähellä legendan
tapahtumapaikkaa Hyväntoivonniemeä.
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"a hellish smell", "Lay scattered about between the counter and the galley, in the last and most loathsome state of
putrefaction!" (PN, 94–95.)
100
Myös Poen toisessa Antarktis-fiktiossa ”Pullosta löytyneessä käsikirjoituksessa” Lentävän hollantilaisen legendalla
on keskeinen merkitys. Tarinassa anonyymi kertoja pelastautuu tuntemattomaan alukseen, joka myöhemmin osoittautuu
Lentäväksi hollantilaiseksi.
101
Tarinan tosiasiallisena esikuvana on jossain lähteissä pidetty 1600-luvulla purjehtinutta hollantilaiskapteeni Bernard
Fokkea. Fokke oli tunnettu nopeista ja uhkarohkeista kauppamatkoistaan Hollannista Jaavalle, ja hänen epäiltiin tämän
vuoksi olevan liitossa paholaisen kanssa. (Eyers 2011, 70.)
102
“The vessel in sight was a large hermaphrodite brig, of a Dutch build”, “Their dress we took to be Hollanders” (PN,
93, 94.)
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Toisaalta Poe myös varioi myyttiä omiin tarkoituksiinsa. Lentävän hollantilaisen miehistön uskottiin
koostuvan merellä uponneiden alusten vainajista eli fyysisestä ruumiistaan luopuneista aaveista.
Myös Pymin tarinan hollantilaisaluksen miehistö on kuollut, mutta toisin kuin ruumiittomat aaveet,
miehistö onkin hengetön ja jäljellä ovat enää miesten fyysiset, mätänevät ruumiit.
Tarinan kohta vastaa monin osin Todorovin fantastiselle epäröinnille asettamia ehtoja. Makaaberissa
kauheudessaan ja taruviittauksessaan hollantilaisalus vaikuttaa ensi alkuun yliluonnolliselta, mutta
Pym pyrkii myös löytämään tapahtumille järjellisen selityksen. Hän esimerkiksi otaksuu
mädäntyneiden ruumiiden tummankellertävästä ihonväristä miehistön mahdollisesti kuolleen
keltakuumeeseen tai johonkin muuhun samalla lailla tarttuvaan pelottavaan tautiin. Samoin aluksen
ränsistynyt ulkomuoto voi mahdollisesti olla seurausta niin ikään Grampuksen romuttaneesta
tuhoisasta myrskystä.
Toisaalta aluksen kohtalo jää myös monin osin salaperäiseksi. Pym kertoo muun muassa yrittäneensä
tuloksetta löytää myöhemmin lisätietoa aluksen kohtalosta. Myöskin koko aluksen miehistön
yllättävä ja yhtäaikainen menehtyminen johonkin tautiin vaikuttaa Pymin mielestä kummalliselta.
Ruumiiden täyttämän aluksen herättämän kauhun vuoksi myös tarkempi visuaalinen havainnointi on
häiriintynyt, minkä vuoksi alus on myös jäänyt tunnistamatta:
We might have easily seen the name upon her stern, and, indeed, taken other
observations which would have guided us in making out her character; but the intense
excitement of the moment blinded us to everything of that nature (PN, 96).

Olisi ollut helppo katsoa sen nimi peräpeilistä ja tehdä muitakin huomioita, joiden
perusteella olisimme voineet päätellä laivasta jotakin, mutta mielemme kuohuivat tuona
hetkenä niin kiivaasti, että sokeuduimme kaikelta tällaiselta (PS, 118).

Puutteellisista tiedoista johtuen tapaus vaikuttaakin selkeimmin lukeutuvan Todorovin fantastisen
kategoriaan jääden monin tavoin epämääräiseksi. Yliluonnollisen kohtaamisen mahdollisuutta ei
suljetakaan pois Pymin päättäessä pohdintansa: "[O]n aivan hyödytöntä esittää arveluja asiassa, joka
on mitä kauhistuttavin ja käsittämättömin mysteeri ja tulee epäilemättä sellaiseksi myös jäämään".
(PS, 118)103.
Sen sijaan Jane Guyn löytäessä tiensä Tsalalille outo tarinamaailma saa myös selkeitä yliluonnollisia
piirteitä. Tällöin teoksen tarinamaailma vaikuttaa eri tavoin saavan vaikutteita erilaisista
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It is utterly useless to form conjectures where all is involved, and will, no doubt, remain forever involved, in the most
appalling and unfathomable mystery (PN, 97).
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mytologisista pohjateksteistä, joista selkeimpinä voidaan pitää Raamattua ja sen Vanhaa testamenttia.
Esimerkiksi mielenkiintoinen raamatullisesti latautunut elementti on tsalalilaisten valkoisesta väristä
käyttämä nimitys ”Tekeli-li”, jota myös Pymin napamerellä näkemät suuret valkoiset linnut huutavat.
Ilmaisu muistuttaa Vanhan testamentin Danielin kirjan kohtaa, jossa Kuningas Belsassarin pidoissa
palatsin seinälle ilmestyy tekstistä "Tekel U-farsin", joka on tarkoitettu Belsassarille varoitukseksi ja
enteeksi hänen pian koittavasta kuolemastaan ja hänen valtakuntansa tuhosta.104 (Dan. 5: 24–28).
Täten termi ”Tekeli-li” herättää mielikuvia Jumalan lakia vastaan nousemisesta tämän seurauksena
koittavasta tuhosta. Koska tsalalilaiset myös vaistonvaraisesti pelkäävät kaikkea väritykseltään
valkoista, heidät voi täten ymmärtää Jumalan tahtoa vastaan rikkoneena langenneena kansana, jotka
ovat tällöin Jumalan hylkäämiä tai unohtamia. Jumalan tahtoa vastaan nousemisesta vaikuttaisi
kertovan myös tarinan viimeisen luvun kohtaus, jossa valkoisen värin ilmentymien lisääntyessä
ympäristössä Nu-Nu vaipuu ensin tajuttomuuden tilaan ja myöhemmin kuolee hieman ennen
valkoisen ihmishahmon näyttäytymistä. Myös saaren nimi ”Tsalal” on mahdollisesti peräisin
Raamatusta Pymin kuullessa Nu-Nulta, että saari on itse asiassa osa laajempaa kahdeksan saaren
saariryhmää, joita kaikkia hallitsee sama kuningas nimeltään ”Tsalemon tai Psalemoun105” (PN, 195).
Yksityiskohta tuo etäisesti mieleen Vanhan testamentin kuningas Salomonin, jonka hallintaan niin
ikään kuului useita valtakuntia. (Pollin 1981, 361.)
Laajemmin tsalalilaisten olemus valkoista väriä pelkäävänä kansana saa laajempaa taustaa
Raamatusta. Sen ohella, että valkoinen väri liitetään kristinuskossa jumaluuteen, tsalalilaiset itse ovat
tälle vastakkaisesti täysin musta kansa ja heidän asuttamansa Tsalal mustaväritteinen saari. Myös
kristinuskon valkoiseen väriin liittyvä synnittömyys ja moraalinen puhtaus on heille vierasta, sillä
tsalalilaiset esitetään äärimmäisen pahoina ja kaksinaamaisina hahmoina heidän ensin näytellessä
ystävällistä, mutta lopulta tappaessa Jane Guyn miehistön Pymiä ja Petersiä lukuun ottamatta.
Tsalalilaisten todellisen luonteen paljastuttua Pym kuvaakin heitä ”raaimmiksi, viekkaimmiksi ja
verenjanoisimmiksi heittiöiksi, jotka koskaan ovat tätä maapalloa saastuttaneet” (PS, 210)106.
Musta väri assosioituu siis selkeimmin pahuuteen ja täysin mustat tsalalilaiset ovat täten valkoisen
jumalan hylkääminä ”demonisen pahantahtoisia” ja ”paholaisen kansaa”. Samoin heidän asuttamansa

104

Kuningas Belsassar kuvataan Vanhassa testamentissa diktaattorina ja elostelijana, joka käytti aikansa hallitsemisen
sijaan erilaisiin huvituksiin. Tämän seurauksena Jumala lähetti Belsassarille enteen: tyhjästä ilmestynyt käsi piirsi palatsin
seinään kesken pitojen viestin ”Tekel U-farsin”, jonka Daniel ennusti merkitsevän Belsassarin tuhoa. Seuraavana yönä
Belsassar surmattiin. (Dan. 5: 22–30.)
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Kursivointi alkuperäisen tekstin mukainen.
"The islanders for whom we entertained such inordinate feelings of esteem were among the most barbarous, subtle,
and bloodthirsty wretches that ever contaminated the face of the globe” (PN, 165).
106
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musta Tsalal on symbolisesti helvetti. Heidän kylänsä on joka puolelle levittyvien valtavien vuorten
ympäröimä

eli

visuaalisesti

muuta

ympäristöä

alempana.

Samoin

kylässä

virtaava

purppurasävytteinen puro on kuin manalaan vievään Styks-joki, jota esimerkiksi Dante kuvaa
Jumalaisessa näytelmässään mutaisena ja mustana. Niin ikään kylän lähettyvillä Pym havaitsee
valtavan käärmeen, joka kristillisessä mytologiassa symboloi usein paholaista. Paholaisen kansana
tsalalilaiset eivät kuitenkaan kiinnitä käärmeeseen juuri lainkaan huomiota, kun taas Pym itse
ilmaisee vaistomaisesti pelkäävänsä sitä. (Kaplan 1967, 157.)
Toisin kuin aiemmassa, reaalisen matkakerronnan konventioita käsittelevässä analyysissani pohdin,
Tsalal ei ole myöskään pelkästään hybridinen yhdistelmä erilaisia eksoottisiin ja trooppisiin alueisiin
liitettäviä käsityksiä, vaan kokijalleen täysin vieras ja outo paikka. Sijaitessaan tunnetun maailman
rajojen ulkopuolella ja kartoittamattomalla napaseudulla, Tsalal on kokonaan irti muusta maailmasta
ja tunnetuista maantieteellisistä konteksteista. Tämän vuoksi Pym ei lopulta kykenekään kuvailemaan
kohtaamiaan uusia asioita:
We saw nothing with which we had been formerly conversant. The trees resembled no
growth of either the torrid, the temperate, or the northern frigid zones, and were
altogether unlike those of the lower southern latitudes we had already traversed. (PN,
154.)

Emme nähneet mitään mikä olisi ollut meille entuudestaan tuttua. Puut eivät
muistuttaneet ainoataankaan sen paremmin kuuman, lauhkean kuin pohjoisen kylmän
vyöhykkeen kasvia ja olivat aivan erilaisia kuin niillä eteläisillä leveyksillä, joilla
olimme jo kulkeneet. (PS, 193–194.)

Kuten Edward Davidson luonnehtii, Pymin matka suuntautuu tuntemattoman paikan ohella myös
tuntemattomaan aikaan, moderneja yhteiskuntia edeltävään myyttiseen aikaan (Davidson 1973, 178).
Tsalal irtautuukin kokonaan maantieteellisestä kontekstistaan ja Pymin myöhemmät havainnot sekä
saaren ympäristöstä että eläimistä vaikuttavat herättävän assosiaation muinaisen Babylonin ja
laajemmin Lähi-idän karuihin maisemiin:
The place was one of singular wildness, and its aspect brought to my mind the
descriptions given by travellers of those dreary regions marking the site of degraded
Babylon. [...] Of vegetation there were no traces whatsoever throughout the whole of
the desolate area within sight. Several immense scorpions were seen, and various
reptiles not elsewhere to be found in the high latitudes. (PN, 189.)

Seutu oli tavattoman jylhää ja toi mieleen matkamiesten kuvaukset niiltä ankeilta
alueilta, joilla rappeutuneen Babylonin kerrotaan sijainneen. […] Kasvillisuutta ei ollut
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nimeksikään koko näkyvissämme olevalla karulla alueella. Näimme useita valtavia
skorpioneja ja monia erilaisia matelijoita, joita ei voinut nähdä missään muualla näillä
leveysasteilla. (PS, 240–241.)

Mustilta tsalalilaisilta puuttuvat sen sijaan kaikki Babylonin valtakunnan kaltaiset kehittyneen
yhteiskunnan tuntomerkit, sillä kuten jo aiemmin on tullut esille muun muassa heidän kielensä ja
kulttuurinsa

edustavat

pikemminkin

alkeellista

ja

kehittymätöntä

yhteisöä.

Moraalisen

degeneraationsa ohella tsalalilaiset ovat siis myös kulttuurisesti ja sivistyksellisesti kehittymättömiä.
Pymin kuvaus antaakin viitteitä, että mikäli saarella mahdollisesti on asunut korkeakulttuurinen
yhteisö, se on kuitenkin rappeutuneen Babylonin tavoin tuhoutunut tai asukkaat ovat ainakin
poistuneet saarelta: ”[M]aanpintaa peittivät joka suuntaan valtaisat kummut, jotka olivat kaiketi
jonkin ihmisen luoman jättikokoisen rakennelman rauniot; vaikka mitään ihmisen tekemäksi
arvioitavaa

yksityiskohtaa

ei

missään

näkynytkään”

(PS,

241)107.

Edelleen

Tsalalin

korkeakulttuurisen ajan päätyttyä saaren asujaimisto on korvautunut täysin moraalisesti
turmeltuneiden ja muiltakin osin kehittymättömien mustien tsalalilaisten kansalla. Tässä mielessä
Tsalal vaikuttaisikin ilmentävän muinaisen ajan käsitystä historian degeneraatiosta, jonka mukaan
ihmiset ja kulttuurit taantuvat historian edetessä.
Keitä sitten olivat Tsalalia aiemmin asuttanut kansa? Pymin kuvauksen mukaan Tsalalin rakennelman
raunioissa ei ole havaittavissa mitään sellaista piirrettä, joka yksiselitteisesti ilmaisisi niiden olevan
ihmiskäden tekemiä. Kuvaus tuo etäisesti mieleen tarinassa aiemmin tapahtuneen jakson, jossa Pym
ja Peters löytävät Tsalalin kallioiden sisältä valtavia hieroglyfejä muistuttavia kuvioita, joiden
merkityksestä miesten mielipiteet eroavat. Pym pitää kuvioita ainoastaan sattumalta syntyneitä
luonnon muodostelmia, mutta Petersin mielestä merkit kuitenkin muistuttavat kirjaimia, mikä
puolestaan viittaisi niiden olevan ihmisen tekemiä. Myös viimeisen luvun Anonyymin kertojan
toteuttama kielitieteellinen analyysi vaikuttaisi paljastavan, että kuviot tosiaan ovat kirjaimiksi
tarkoitettuja merkkejä. Toisaalta Pym kuitenkin huomauttaa, etteivät he ”havainneet mitään merkkejä
siitä, että villit olisivat koskaan käyneet onkaloissamme” (PS, 226)108. Täten kuviot samoin kuin
saaren muinaiset rauniot eivät voi olla ainakaan tsalalilaisten – jos edes ylipäänsä ihmisten –
rakentamia. Pymin kuvauksen mukaan rauniot ovat kuitenkin ”jättikokoiset” samoin kuin kallioiden
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the ruins of the disruptured cliff, which formed a chaotic barrier in the vista to the northward, the surface of the ground
in every other direction was strewn with huge tumuli, apparently the wreck of some gigantic structures of art; although,
in detail, no semblance of art could be detected. (PN 189.)
108

“We could perceive no traces of the savages having ever been within this hollow” (PN, 177).
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hieroglyfiset kuviot ovat itse asiassa valtavia onkaloita, joiden sisään Pym ja Peters mahtuvat
kulkemaan. Muodostelmien suuri koko viittaa täten myös niiden rakentajien suuruuteen.
Vielä 1800-luvun alussa esiintyi paikoitellen käsityksiä, että ihmistä suurempia jättiläisiä todella on,
tai ainakin on ollut olemassa maailman eri kolkissa. Erityisesti Etelä-Amerikan Patagonia oli usein
matkakirjallisuudessa mainittu jättiläisten asuinseutu, sillä Tsalalin tavoin myös se sijaitsi tunnetun
maailmanpiirin rajalla (Gitelman 1992, 354). Poen monien mahdollisten lähteiden ohella esimerkiksi
Narrative of Four Voyagesissa Morrell esittää käsityksensä, että Patagoniassa todellakin on muinoin
asustanut jättiläismäisten ihmisten kansa, jotka kuitenkin ovat pienentyneet eurooppalaisten
valloittajien ottaessa seudut haltuunsa. Kuten lisäksi osoitin jo aiemman analyysini yhteydessä, Jane
Guyn ohitettua Weddelin saavuttaman 74. leveyspiirin, aluksen miehistön kohtaamat jäävuori ja
arktinen karhu ovat molemmat vieraudessaan ennen kaikkea luonnottoman suuria, joten
assosiatiivisesti myös ne toimivat merkkeinä mahdollisesta gigantismista.
Toisaalta valtavakokoisuus liitetään usein myös jumaluuteen ja näin ollen se elementtinä vaikuttaisi
palautuvan myös osaksi Tsalalin myyttistä kuvastoa sekä erityisesti Pymin tarinan lopussa kohtaamaa
valtavaa liinoihin käärittyä ja valkoista ihmisenhahmoa. Pymin viimeisessä päiväkirjamerkinnässä
22. maaliskuuta miehet syöksyvät kanootteineen kohti valtavaa putousta, johon aukenee railo
ottamaan heidät vastaansa. Tällöin kanootin ja putouksen väliin asettuu: ”liinoihin verhottu ihmisen
hahmo, kooltaan paljon isompi kuin ainoakaan ihmisten joukossa asuva [ja jonka] ihon väri on lumen
täydellisen valkeaa” (PS, 253)109. Valtavan kokonsa ohella hahmon kuvaus ”liinoihin verhottuna”
sekä ”lumen täydellisen valkeana” tuovat mieleen kristinuskon käärinliinoihin verhotun ja
ylösnousseen Kristuksen. Paholaismaisia mustia tsalalilaisia pakeneva Pym siis kohtaa Jumalansa ja
vapauttajansa tarinan lopussa. Kohtaaminen jää kuitenkin monitulkintaiseksi, sillä Pymin
kuvauksesta ei käy ilmi, asettuuko hahmo ennemminkin pelastamaan miehet putoukselta vai
pikemminkin estämään heidän pääsynsä sinne. Näin ollen jää myös epäselväksi, suhtautuuko hahmo
Pymiin suopeasti vai pahantahtoisesti.
Hahmon näkeminen juuri ennen tarinan päättymistä herättää assosiaation monissa uskonnoissa
esiintyvään kokemukseen Jumalan tai muun henkiolennon näkemisestä elämän päättymisen
kynnyksellä. Koska hahmon kohtaamisen myötä kerronta yllättäen katkeaa, Pym vaikuttaakin tarinan
loppuessa tulevan myös oman elämänsä loppuun. Näinhän tosiasiassa ei kuitenkaan käy, vaan
myöhempien tapahtumien perusteella tiedämme Pymin jatkaneen elämäänsä vielä kohtaamisen
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“[A] shrouded human figure, very far larger in its proportions than any dweller among men. [And which] hue of the
skin of the figure was of the perfect whiteness of the snow.” (PN, 198.)
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jälkeenkin useita vuosia ja kuolevan vasta kotimaassaan Yhdysvalloissa. Koska hahmo täydellisen
valkeana edustaa kuitenkin Tsalalin sysimustalle saarelle täysin vastakkaista, voisi hahmon kuitenkin
ymmärtää ensisijaisesti pelastavan Pymin mustan Tsalalin kauhuilta.
Mahdolliseen jumalalliseen alkuperään vaikuttaisi viittaavan myös koko kertomuksen päättävän
Huomautus-luvun viimeinen lause ”Minä olen uurtanut sen kallioon, ja tomulle olen kostanut kiveen”
(PS, 257)110. Raamatullisen retoriikkansa kautta se kytkeytyykin selkeimmin Pymin näkemään
valkoiseen hahmon, ollen tämän visuaalisen kuvan tekstuaalinen representaatio. Puhuessaan
”kostosta” sekä luodessaan yhteyksiä aiemmin käsiteltyjen Tsalalin kallioiden kuvioihin, lause
vaikuttaisi herättävän yhteyksiä Vanhan testamentin kuvaan rankaisevasta Jumalasta ja hänen kiveen
kirjoittamansa viimeisen totuuden pysyvyydestä ja lopullisuudesta. Tapa, miten lause on myös
kursivoitu ja erottuu muusta tekstistä erilleen, herättää puolestaan kysymyksen sen tekijyydestä:
puhuuko lauseessa muun Huomautuksen tavoin anonyymi kertoja vai onko kyseessä jonkun kirjan
ulkopuolisen, ylemmän auktoriteetin puhe? Onko lause mahdollisesti Pymin lähtönsä hetkellä
näkemän valkoisen Jumalan puhetta?
Tarinan Tsalal-osiosta ja sitä seuraavasta Pymin mahdollisesta kohtaamisesta Jumalan kanssa on
vaikea paikantaa selkeää vertauskuvallista tasoa. Pikemminkin Poe viittaa ja yhdistelee erilaisia
mytologisia pohjatekstejä luoden allegorisen vaikutelman tällaisen merkityksen kuitenkin jäädessä
hämäräksi. Tulkittaessa tarinasta välittyvää mustan ja valkoisen värin vastakkainasettelua, tarina
vaikuttaisi selkeimmin heijastelevan kertomuksia langenneen ihmisen moraalisesta rappiosta, jolloin
ainoastaan Jumalan kautta tapahtuva pelastautuminen toimii ainoana vapautuksena kauhuista. Täten
Tsalal vaikuttaisi tarkoitetun varoittavaksi mikrokosmiseksi esimerkkiyhteisöksi Jumalan lakia
vastaan nousseen kansan rangaistuksesta. Allegorisesti koska tällainen kansa on sielultaan pimeää,
myös sekä heidän ihonvärinsä että fyysinen saarensa ovat väriltään mustat. Näin aseteltuna tarina tuo
mieleen Vanhan testamentin Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksen Kainista, joka tappoi
veljensä Abelin. Tämän seurauksena Jumala rankaisi Kainia kiroamalla hänet ja asettamalla häneen
”Kainin merkin”, jotta kaikki tunnistaisivat hänet ja hänen tekemänsä rikoksen (1 Moos. 3). Jumalat
ovat uurtaneet myös Tsalalin kallioiden uumeniin Pyhän lain, mutta kuten aiemman Huomautusluvun käsittelyni yhteydessä toin jo esiin, sanat eivät sisällä mitään laille ominaista velvoittavuutta,
vaan koostuvat pelkästään erilaisista muinaisten kielten mustaan, valkoiseen ja etelään viittaavista
sanoista. Täten jumalten lain syvempi merkitys jää sekä Pymille että lukijalle lopulta arvoitukseksi.
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”I have graven it within the hills, and my vengeance upon the dust within the rock.” (PN, 201).
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4.5 Yritys luonnottomaksi luennaksi
Tässä alaluvussa hahmottelen lopuksi käsittelemiäni luonnottoman ja yliluonnollisen kerronnan
elementtejä kokonaisvaltaisesti lukemalla Pymin tarinaa vastakarvaan ja sen realistisen ilmiasun
vastaisesti. Pyrin toisin sanoen tarkastelemaan, millaiselta Pymin tarinamaailma näyttäytyy, kun
luennan lähestymistavaksi valitaan mimeettiselle ja lukijan aktuaalista maailmaa heijastavalle
lukutavalle vastakkainen, kerronnan outoutta ja yliluonnollisuutta korostava lähestymistapa.
Tällainen lähestymistapa vastaisi Todorovin luokittelun ihmeellisen-kategoriaa, jolloin lukija
hyväksyisi Pymin tarinamaailman eroavan ratkaisevasti omasta arkitodellisuudestaan. Täten Pymin
tarinamaailman kummallisuuksille ei myöskään olisi enää tarpeellista pyrkiä löytämään järjellisiä,
oman fysikaalisen maailmamme rajoissa mahdollisia selitysvaihtoehtoja. Ominaislaatuista
ihmeellisen-kategorian tarinoille olisi myös, että oudot ja yliluonnolliset elementit eivät suinkaan
rajoita tarinailmaisua, vaan tarjoavat päinvastoin mahdollisuuden erilaisten mahdollisimman
mielikuvituksellisten lukustrategioiden konstruoimiselle.
Samansuuntainen ajatustapa löytyy myös luonnottomien tarinamaailmojen teorian piiristä.
Esimerkiksi Thomas Pavel esittää, että lukijan kohdatessa tarinamaailmoissa äärimmäistä outoutta,
erilaisten järkeilevien selitystapojen sijaan lukija vaihtaa taktiikkaansa ja alkaa odottaa "suurinta
mahdollista poikkeamaa tarinamaailman ja hänen aktuaalisen maailmansa välillä (Pavel 1986, 93).
Myös esimerkiksi Alber puhuu anti-mimeettisestä strategiasta, jossa mimeettisen diskurssin
ensisijaistamisen sijaan huomio kiinnitetään päinvastaisesti poikkeaviin tai mimeettisesti
mahdottomiin kerronnan kohtiin ja teoksen tulkinta pyritään rakentamaan näiden elementtien kautta.
(Alber 2010 45–47). Koska Pymin tarinamaailma on täynnä erilaisia kerronnan kummallisuuksia ja
outouksia, tällainen uudenlainen ihmeellinen tai ”anti-mimetisoiva” lukutapa voisikin toimia
hedelmällisenä ja varteenotettavana hahmotustapana Pymin tarinamaailman ymmärtämiselle.
Erilaiset ristiriitaisuudet aikatasoissa voivat viitata Pymin tarinamaailman ajallisen hahmotuksen
eroavaisuuteen omasta aikakäsityksestämme. Sekä Grampuksen että Jane Guyn mahdottoman nopea
liike voisi merkitä täten sitä, että Pymin ajan laivat ovat teknisesti niin kehittyneitä, että niiden on
mahdollista edetä jopa nykyaikaisia purjealuksia nopeammin. Näinkin siis, vaikka alus olisi
Grampuksen tavoin tuhoutunut purjehduskelvottomaksi ja ruuma täynnä vettä. Kun lisäksi Jane Guyn
on myös mahdollista purjehtia peräti taaksepäin ajassa (lähti Kerguelenilta 12. marraskuuta ja päätyi
Tristan da Cunhalle 5. marraskuuta), tämän kaltaiset osiot voisivat olla viitteitä aikamatkustuksesta.
Aikamatkustus voisi osaltaan myös selittää, miten Pymin on mahdollista olla yhtäaikaisesti
palaamassa matkaltaan ja samalla jo julkaisemassa tarinaansa Richmondissa.
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Mahdoton kolmipuoleinen paperi voisi puolestaan kieliä siitä, että Pymillä on käytössään vielä
tuolloin 1800-luvulla tuntematon, digitekniikkaan perustuva ja elektronisten piirien varaan rakennettu
näyttölaite, joka kuitenkin tuntuu ja näyttää perinteiseltä puukuidusta koostuvalta paperilta. Tällöin
ohjelmiston muistista riippuen paperilla voisi olla Pymin kertomat kolme tai vaikka tuhat puolta,
jolloin uuden viestin voi aina kirjoittaa uudelle tyhjälle puolelle. Pidemmälle vietynä tämä saattaisi
selittää myös, minkä vuoksi Pymin tarinan viimeiset luvut paljastuvat kertomuksen lopussa
kadonneiksi Pymin kuoleman myötä. Mikäli myös Pymin selonteko on tosiasiassa kirjoitettu
tällaiselle materiaalille, kustannustoimittajat eivät ainoastaan ole vielä löytäneet käsikirjoituspaperien
'kolmannelle puolelle' kirjoitettua Pymin tarinan päättävää loppuratkaisua.
Henkilöhahmoilla saattaisi mahdollisesti olla myös yliluonnollisia kykyjä, joista viitteinä toimisivat
kaksi jälkimmäistä kerronnallista ristiriitaa. Pymin ensikäden aistihavainnot Hartman Rogersin
ruumiista ovat mahdollisesti viitteitä telepatiasta, jonka avulla Pymin on mahdollista saada
muistijälkiä sellaisista tilanteista, joita hän ei itse ole ollut havainnoimassa. Pymin ja kuolleen
Augustuksen välinen keskustelu ilmentäisi puolestaan, että Pymin tarinamaailmassa henkilöhahmon
kuolema ei tarkoita hänen lopullista poistumistaan elävien joukosta, vaan hänen olisi mahdollista
palata henkiin myöhempänä ajankohtana, jolloin myös vuosia myöhemmin käyty keskustelu Pymin
kanssa näyttäytyisi mahdollisena. Koska raja elämän ja kuoleman välillä ei Augustuksen esimerkin
mukaisesti ole ehdoton vaan häilyvä, tämä saattaisi selittää, kuinka myös Pymin ja Petersin on
mahdollista selvitä napamerellä kohtaamistansa olosuhteista, jotka Pymin kuvauksen perusteella
ennakoivat varmaa kuolemaa. Vaikka Pym mahdollisesti näkeekin valkean luojansa ja kuolee
napamerellä, hänen on Augustuksen tavoin kymmenen vuotta myöhemmin mahdollista palata
takaisin elävien joukkoon Yhdysvaltojen Richmondiin ja aloittaa kokemuksiinsa perustuvan tarinan
kirjoittaminen.
Kartoitetun

maailman

rajan

yli

siirtyessään

Pym

vaikuttaa

siirtyvän

tuntemattomalle

maantieteelliselle seudulle, mutta myös palaavan joko historiallisen ajan alkuun tai siirtyvän osaksi
myytteihin perustuvaa vaihtoehtotodellisuutta. Tällainen siirtymä ”historian alkuun” on mahdollista
tulkita kirjaimellisesti pelkän kuvaannollisen ilmaisun sijaan. Kenties Jane Guy huomaamattaan
purjehtii madonreikään (tai matkustaa jälleen taaksepäin ajassa, kuten sille on tapana)ja saapuu
Tsalalille tietämättä siirtyneensä tuhansia vuosia ajassa taaksepäin. Tai vaihtoehtoisesti koska
yöttömän

yön

seurauksena

vuorokausien

vaihtumisen

havainnointi

osoittautuu

Pymille

mahdottomaksi, tämä saattaa kieliä myös siitä, että Tsalalilla aika ei tosiasiassa lainkaan kulu. Tämän
myötä Tsalal olisikin pikemminkin Edgar Rice Burroughsin Ajan unohtaman maan tai Arthur Conan
Doylen Kadonneen maailman kaltainen ajasta ja paikasta erillään sijaitseva rinnakkaistodellisuus.
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Esittämäni kaltainen spekulatiivinen ja temaattisesti kokoava lähestymisyritys Pymin selonteon
luonnottomiin elementteihin sisältää muutaman keskeisen ongelman. Selkein näistä koskee
luonnottomien elementtien keskinäistä irrallisuutta toisistaan sekä muusta tarinamuodosta. Vaikka
olen tutkimukseni aikana osoittanut tarinasta suuren määrän erilaisia faktuaaliselle tarinailmaisulle
vastakkaisia kerronnan ilmiöitä, ristiriitakohdat ja muut luonnottomuudet ilmenevät Pymin
tarinamaailmassa yksittäisinä ja toisiinsa kytkeytymättöminä elementteinä. Täten myös niiden kautta
rakentuva temaattisesti kokoava luenta näyttäytyy pikemminkin elementtien mielivaltaisen
yhdistämisen seurauksena syntyneeltä sekoitelmalta sen sijaan, että tällainen lähestymistapa ohjaisi
lukijaa havaitsemaan jonkin tietyn temaattisen tason ilmenemisen tarinassa. (Alber 2010, 53)
Myöskään luonnottomilla elementeillä spekulointi ei vaikuta tekevän Pymin tarinamaailmaa yhtään
ymmärrettävämmäksi. Jos esimerkiksi Pymin tarinan valtamerialukset todella ovat ajassa ja paikassa
luonnottomasti liikkuvia laitteita, miksi päivämäärämerkintöjä lukuun ottamatta mikään muu
kerronnan elementti tarinamaailmassa ei vaikuta tukevan tällaista ajatusta. Myös esimerkiksi
olettamus siitä, että tarinamaailmassa henkilöhahmot voisivat Augustuksen tavoin kuolla ja herätä
henkiin, ei vaikuta saavan tukea mistään muusta tarinan kohdasta, joissa Pym todistaa jonkun
henkilön kuolemaa. Pikemminkin kuolema näyttäytyy yhtä ehdottomana kuin se lukijan aktuaalisessa
maailmassakin on.
Samoin monet esittämäni tulkintavaihtoehdot vaikuttavat muuntavan kertomuksen tarinamaailman
tieteisfiktion suuntaan spekuloidessani, että erilaiset luonnottomat kohdat voisi olla mahdollista
selittää Poen elinaikana vielä olemassa olemattomien mekaanisten laitteiden kautta. Lähestymistapa
ei kuitenkaan tunnu hedelmälliseltä, sillä mikään tarinassa ei vaikuta viittaavan siihen, että sitä tulisi
lukea nimenomaan tieteisfiktiona. Näin ollen erilaisten yliluonnollisten tai luonnottomien
lukustrategioiden huomioon ottaminen vaikuttaisi selittämisen sijaan ainoastaan entisestään
outouttavan Pymin tarinamaailmaa ja tekevän siitä yhä vaikeaselkoisemman lukijan kognitiivisten
prosessien käsiteltäväksi.
Viimeisenä

huomautettakoon

kuitenkin

vielä

Tsalalilla

vaikuttaneen

sivistyneen

ja

korkeakulttuurisen kansan piilevästä merkitystasosta. Pymin kuvauksessa nämä olennot näyttäytyvät
sekä kirjallisten merkkien (kallioiden kuviot) että mahdollisesti myös koko Tsalalin saaren
(mikrokosminen allegoria) luoneina hahmoina. Kuvaus olennoista, jotka ovat yhtäaikaisesti sekä
kirjallisten merkkien että kokonaisten tarinamaailmallisten ympäristöjen rakentajia, voidaan
mielestäni ymmärtää kuvauksena taiteilijoista tai tarkemmin kirjailijoista, jotka pukiessaan
mielikuvituksensa sanoiksi kykenevät jumalankaltaisesti luomaan tyhjästä kokonaisia maailmoja.
Täten Poe vaikuttaisikin Pymiä ja muita henkilöhahmoja korkeampien luojaolentojen olemassaololla
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viittaavan ensisijaisesti itseensä, sillä teoksen kirjailijana Poe itse on sekä Pymin oman olemassaolon
että koko muun tarinamaailmallisen konstruktion takana vaikuttava luoja ja luova voima.
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5 PÄÄTÄNTÖ
Tutkimuksessani olen pyrkinyt havainnollistamaan, kuinka sama tarinamuoto voi toimia pohjana
hyvin erilaisille lukustrategioille – pro gradu -työni tapauksessa kahdelle vastakkaiselle kertovalle
esitysmuodolle: fakta- ja fiktiokerronnalle. Tutkimukseni myös havainnollistaa, että molemmat
kerronnan muodot rakentuvat moniulotteisesti sekä kontekstuaalisten että tekstin sisäisten
tuntomerkkien kautta ja näiden välisessä vuoropuhelussa. Laajempana metodologisena pohdintana
olen pyrkinyt määrittämään yleisiä lainalaisuuksia ja painotuksia sille, mitä oikeastaan tarkoitamme
puhuessamme fakta- tai fiktiokerronnasta ja minkälaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia nämä
asettavat kertomusten luennalle.
Varsinkin tutkimukseni alkupuolella olen pyrkinyt samastumaan Poen aikalaislukijan näkökulmaan.
Tällä olen pyrkinyt osoittamaan, kuinka teoksen faktuaalinen luentastrategia näyttäytyy hetkellisesti
yhtenä varteenotettavana lukutapana omassa 1800-luvun historiallis-kulttuurisessa kontekstissaan.
Tänä verrattain lyhyeksi jääneenä ajanjaksona Gordon Pymin kertomuksen havainnot nousivat
hetkellisesti käymään vuoropuhelua muiden 1800-luvun eteläiseltä jäämereltä tuotettujen
matkaraporttien kanssa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa illuusio faktuaalisuudesta pysyi jonkin aikaa
voimassa, sillä teoksen uusien painosten ottamista perusteltiin tarinan sisältämien tieteellisesti
merkittävien havaintojen laajamittaisen levittämisen tarpeella.
Poen oman elinajan etelänavan tutkimusta koskevalla yhteiskunnallisella keskustelulla oli erityisen
suuri merkitys teoksen faktuaalisen luennan onnistumiseksi. Keskustelu jakautui selkeimmin kahteen
vastakkaiseen näkökulmaan napa-alueiden maantieteellisestä luonteesta. Näistä ensimmäinen uskoi
napavyöhykkeen olevan kylmä ja kauttaaltaan jäiden peitossa. Jälkimmäisen teorian mukaan napaalueet olisivat tosiasiassa jäässä pelkästään reunoilta, kun taas jäävyöhykkeen sisäpuolelta oli
löydettävissä ilmastoltaan lauhkea ja jäistä vapaa napameri. Erityisesti Jeremiah Reynolds uskoi
jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja hänen aggressiivisen kampanjointinsa myötä ajatus lämpimästä
napamerestä sai myös suuren yleisön kiinnostumaan alueiden tutkimisesta. Monipuolisuutta
keskusteluun toivat myös John Symmesin näkemykset, joiden mukaan navalla sijaitsi mahdollisesti
valtava onton maankuoren sisään johtava aukko.
Poe tutustui käynnissä olevaan napakeskusteluun ensisijaisesti Reynoldsin esittelemien ajatusten
kautta ja ne toimivat myös inspiraationa Poen aloittaessa Pymin selonteon kirjoittamista. Ennen
kaikkea Reynodsin spekulatiiviset käsitykset navan maantieteellisestä olemuksesta tarjosivat Poelle
valmiin pseudotieteellisen viitekehyksen, jonka pohjalta Poe konstruoi Pymin tarinamaailman. Poe
ilmaisi suoran tukensa Reynoldsille myös useissa kirjoituksissaan. Reynoldsin spekulaatiot
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osoittautuivat kuitenkin lopulta paikkansa pitämättömiksi, kun etelänavalle suuntautunut U.S
Exploring Expedition palasi takaisin kotimaahansa vuonna 1842 julistaen samalla Reynoldsin
näkemysten vastaisesti napa-alueiden olevan sekä kylmät että purjehduskelottomat. Tämä osaltaan
johti myös Pymin kertomuksen väitteiden osoittautumiseksi fiktioksi ja toimi yhtenä syynä teoksen
unohtumiseen miltei sadaksi vuodeksi.
Pymin selonteossa Poe hyödyntää monipuolisesti sekä erilaisia tekstuaalisia että intertekstuaalisia
keinoja tarinansa todellisuuden tunnun luomiseksi. Vaikutelmaa todellisuudentunnusta rakennetaan
selkeimmin

lainaamalla

teoksen

tarinamaailmaan

kuvausta

muista

tosiasiallisista

matkakertomuksista ja Alkulauseen kaltaisella kehystävällä rakenteella, joka yhdistelee todella
tapahtuneita ja keksittyjä tapahtumia keskenään. Myös matkapäiväkirjamuodolle ominaiset
kerronnan tuntomerkit kuten autodiegeettisyys, koordinaatti- ja lokipäiväkirjamerkinnät sekä
aiempien purjehdusten referointi tukevat tarinan lukemista faktuaalisena esityksenä.
Tarinan siirtyessä maailmanpiirin rajojen ulkopuolelle tarinamaailma outoutuu asteittain Poen
yhdistellessä lukijalle tuttuja ja outoja elementtejä keskenään tuntemattoman tarinamaailman
eläinten, kasvien ja muun ympäristön kuvauksessa. Asteittaisen outouttamisen on tarkoitus valmistaa
lukijaa tuntemattoman ihmisheimon, tsalalilaisten kohtaamiseen. Pymin jatkaessa matkaa Tsalalilta
kohti napaa, tarinamaailma muuntuu entistä oudommaksi ja lukijalle vieraammaksi. Tämä ei
kuitenkaan väistämättä tarkoita tarinan paljastumista fiktioksi, sillä todellisuudentuntuisuus on
mahdollista säilyttää erilaisten järkiperäisten selitysstrategioiden kautta, joiden myötä Pymin
kokemukset napamerellä näyttäytyvät kummallisina, mutteivat suoranaisesti yliluonnollisina.
Sen sijaan tarinan päättävä Huomautus-luku asettuu puolestaan selkeästi vastustamaan lukijan
faktuaalista lukustrategiaa tarinan mysteerin ajautuessa kerronnalliseen umpikujaan ja esitettyjen
ratkaisuyritysten osoittautuessa keinotekoisiksi ja mitään selittämättömiksi rakenteiksi. Huomautusluku toimiikin selkeimpänä tuntomerkkinä tarinan fiktiivisyyden puolesta, sillä toisin kuin muu osa
tarinasta, se ei pyri todellisuudentuntuisen kerronnan säilyttämiseen, vaan irvailee ja parodioi
hyväuskoisen lukijan kustannuksella.
Tarkempi keskittyminen Pymin kerronnan luomiin asetelmiin ja tarinamaailman ilmiöihin osoittaa
kerronnan myös monella muulla tavalla sisältävän kummallisia ja mahdottomia asetelmia, jotka
alleviivaavat tarinan fiktiivisyyttä. Tarinamaailman keinotekoisuus käy ilmi esimerkiksi
mahdottomina aika-asetelmina, joissa objektiivisesti mitattava aika näyttäytyy eri tavoin, omalle
aktuaaliselle todellisuudellemme vieraana. Tarinan alkupuolella Pymin kerronta tuottaa myös
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loogisesti

mahdottomien

asetelmia,

kuten

kolmipuoleisen

paperin

kaltaisia

räikeitä

epäjohdonmukaisuuksia, joiden järjellinen selittäminen osoittautuu haastavaksi, jopa mahdottomaksi.
Erityisesti kerronnassa rakentuvia epäjohdonmukaisuuksia on kuitenkin mahdollista myös
luonnollistaa eli tehdä lukijan kannalta ymmärrettäviksi. Jo aiemmin tutkimuskirjallisuudessa
esitettyjen näkemysten kaltaisesti niitä voidaan pitää joko kerronnallisina virheinä tai tarinan
fiktiivisyyttä korostavina temaattisina elementteinä. Oma kognitiivinen lähestymistapani pyrkii
puolestaan ottamaan ne haltuun mielen prosessoinnin myötä syntyneinä virhepäätelminä, jolloin
niiden aiheuttamat ristiriidat rajautuisivat pelkästään Pymin oman mielen todellisuuteen varsinaisen
tarinamaailman pysyessä kuitenkin ristiriidattomana. Pohdintani johtaa kuitenkin epävarmuuteen
Pymin oman muistin luotettavuudesta ja kysymykseen kertojan luotettavuudesta.
Selkein tuntomerkki kerronnan fiktiivisyydestä ovat Pymin Tsalalilla kohtaamat erilaiset
tunnusmerkit yliluonnollisuudesta. Tällöin Pymin tarinamaailma irtautuu täysin oman aktuaalisen
maailmamme kaltaisesta todellisuudesta eikä enää operoi tuntemiemme luonnonlakien mukaan, vaan
muuntuu erilaisten myyttisten pohjatekstien kautta konstruoiduksi yliluonnolliseksi ja allegoriseksi
todellisuudeksi.
Myyttipohjainen luenta osoittautuu erityisen hedelmälliseksi Tsalalin mustan ja valkoisen välisen
vastakohtaparin analyysissa, kun vielä faktuaalisen luennan puolella värioppositio tuli ymmärretyksi
pelkästään yhtenä kerronnallisena tehokeinona. Sen sijaan luettaessa tarinan värisymboliikkaa
Raamatun ja muiden myyttisten pohjatekstien kautta sen allegorisen merkitystason syvyys paljastuu
lukijalle. Eri merkit viittaavat mahdollisesti myös jonkin kehittyneemmän sivilisaation ja jumaluuden
läsnäoloon Tsalalilla. Tarkempi syventyminen paljastaa kuitenkin, että kertomuksen viittaukset
erilaisiin tarinan taustalla vaikuttaviin mytologisiin pohjateksteihin ovat häilyviä ja sekalaisia, joten
lukijan on vaikea yksiselitteisesti ymmärtää, mitä tarinan kertoja pyrkii Pymin kerronnan rivien
välistä hänelle viestimään.
Myöskään pelkästään luonnottomien ja yliluonnollisten rakenteiden pohjalta rakentuva temaattinen
luenta ei Pymin selonteon tapauksessa osoittaudu hedelmälliseksi. Vaikka erilaisilla mahdottoman
kerronnan ilmentymillä spekulointi vaikuttaisikin ensi alkuun avaavan lukijalle tien erilaisten
mielikuvituksellisten ja omasta todellisuudestamme merkittävästi eroavien tarinamaailmojen
luomiseen, tällainen spekulointi ainoastaan outouttaa entisestään Pymin tarinamaailmaa muodostaen
uusia mahdottomia asetelmia, joihin teos ei tuota vastausta.
Tutkimukseni avaa myös lisämahdollisuuksia erityisesti kognitiivisen ja luonnottoman narratologian
teorioiden käsiteltäväksi. Toistaiseksi vielä vähälle huomiolle jäi esimerkiksi Pymin kertojahahmon
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epäluotettavuus sekä kerronnallisen äänen tarkastelu luonnottoman narratologian valossa.
Mielenkiintoinen asetelma on myös teoksen Grampuksen ruuma-osio, jonka aistivan ja kertovan
näkökulman erottautuminen toisistaan voisi tulla tarkastelluksi myös mieleltään jakautuneen tai
muuten poikkeavan kerronnan kognition esiintymänä.
Kokoavasti voisi todeta, että lukijan tehdessä Pymin selontekoon faktuaalisen ja fiktiivisen kaltaisia
rajanvetoja, ratkaisu tuottaa tietyiltä osin tyydyttävän vastauksen, kuitenkin joidenkin kerronnan
elementtien jäädessä aina tulkinnallisten konstruktioiden ulkopuolelle. Tarinasta tuntuisi siis
välittyvän, että Pymin maailmassa selkeää jakoa faktan ja fiktion välillä ei voidakaan tehdä, vaan
kerronta on jännitteinen, eikä lopullisia ratkaisun avaimia anneta lukijalle. Pymin selonteossa mikään
yksittäinen substanssi tai totuus ei asetu selkeästi muiden yläpuolelle, ei vaikka kyse olisi faktan ja
fiktion – tai jopa mustan ja valkoisen kaltaisesta selkeältä näyttävästä vastakohtaparista.
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