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1 JOHDANTO 

 

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee japanilaisen Dazai Osamun teosta Tsugaru1 ja siitä 

juontuvia kirjallisia matkailuilmiöitä. Tsugaru julkaistiin vuonna 1944 osana Uudet tapojen ja 

seutujen kuvaukset -sarjaa. Teos on matkakirja, jossa Dazai kuvaa kotiseutuaan Tsugarua Japanin 

pääsaaren, Honshūn, pohjoiskärjessä. Jos lukija päättää lähteä vuonna 2016 Tsugaruun, hän voi 

kulkea saman reitin kuin Dazai vuonna 1944. Matkasta tulee lukukokemuksen jatke, ja lukijasta 

turisti,2 joka etsii maisemaa teoksen ja kuvausten taustalla.  

 

Tutkimusongelmani on seuraava: millaisia ovat teoksen Tsugaru-teoksen pohjalta juontuvat 

kirjalliset matkailuilmiöt? Kuinka esimerkiksi matkakohteet rakentuvat kirjallisuuden kautta? 

Viime kädessä voidaan kysyä myös, miksi lähteä kirjalliselle matkalle. Kysymyksenasettelu 

huomioi jo itsessään, että ilmiöt voidaan jaotella esimerkiksi matkakohteisiin, nähtävyyksiin tai 

matkamuistoihin. Kun selvitetään kirjallisen matkailun erityisominaisuudet, niitä voidaan 

jäljitellä ilmiön ulkopuolellakin. Esittelen johdannossa lyhyesti kirjallisen matkailun ja 

matkakirjallisuuden teoriaa. Toisessa pääluvussa käyn läpi Tsugarun kannalta oleellista 

japanilaista kirjallisuushistoriaa. Kolmannessa pääluvussa suhteutan Tsugarua tarkemmin 

matkakirjan määritelmiin. Syvennyn Dazain kuvauksiin hänen matkastaan, koska viime kädessä 

juuri Dazain kuvaukset jättävät paikkoihin kirjallisia jälkiä. Kirjalliset jäljet assosioituvat 

kirjailijaan, ja näin matkailija voi seurata kiintopisteitä ja reittejä, eli matkakohteita. Kirjallisia 

matkakohteita sekä kirjallisuuden ja matkailun yhteyksiä tarkastelen neljännessä pääluvussa. 

 

Kirjallisessa matkailussa paikkoja assosioidaan kirjoihin ja kirjailijoihin. Toisaalta, jo 

olemassaolevien kirjallisten matkakohteiden, museoiden ja matkamuistojen ohelle voidaan luoda 

myös erilaisia tilaisuuksia kirjallisine teemoineen. Hyvä esimerkki ovat Suomessakin 

järjestettävät erilaiset kirjamessut, joilla kirjailijoilla on tilaisuus markkinoida teoksiaan. 

Matkailu ei ole enää koherentti kokemuksellinen ilmiö, vaan jakautuu aina vain pienempiin osa-

alueisiin. Matkailu monipuolistuu koko ajan ja kirjallisella matkailulla on Robinsonin (2003, 65) 

mukaan vahva markkinarako. Esimerkiksi Dazain synnyinkoti Kanagissa luo mielikuvan 

                                                
1 Jatkossa suomenkielisen teoksen lyhenne on TSU. Alkuperäisen teoksen lyhenne on TSUb. 

 
2 Tutkielmassani käytän turistin sijaan lähinnä termiä matkailija. Periaatteessa termien välillä ei ole eroa; 

MacCannellin teoriaa myötäillen Francesconi huomauttaa, että turisti haluaa olla matkailija. Turisti inhoaa muita 

turisteja. (MacCannell 1999, 43; Francesconi 2014, 2.) Turistilla on siis terminä negatiivisia konnotaatioita. Kun 

lähdemme matkalle, olemme kaikkia turisteja, ja olemme kaikki matkailijoita. 
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Kanagista ”Dazain kaupunkina” (tästä tarkemmin pääluvussa 4) ja samalla 

kulttuurihistoriallisesti merkittävänä matkailukohteena.  

 

Lähtökohtainen oletukseni on, että on olemassa ilmiö, joka voidaan erottaa termillä kirjallinen 

matkailu (literary tourism, literary travel). Barbara Schaffin sanoin kirjallisessa matkailussa 

yhdistyvät materiaalinen kulutus, mielikuvitus ja turistin katse, joka puolestaan kytkeytyy lukijan 

kirjallisiin mielenmaisemiin (Schaff 2011, 166). Robinson ja Andersen (2003, xiii) 

huomauttavat, että kirjailijat ovat monesti inspiraation lähteitä lukijoille, ja aina lukijat eivät 

tyydy vain keräämään ja lukemaan teoksia. Lukija saattaa kiinnostua kirjailijasta, ja vierailla 

vaikkapa kirjailijan kotikylässä ja kirjailijan haudalla. Toisaalta jo teksti ja fiktio itsessään voivat 

olla liikkeellepanijoita. Kirjailija, hänen teoksensa, ja kirjalliset matkakohteet joutuvat 

vuorovaikutukseen lukijan ”katseen” (gaze) kanssa: ”Gazing is performance that orders, shapes 

and classifies, rather than reflects the world.” (Urry & Larsen, 2011, 2.) Katsetta ohjaavat 

monenlaiset kokemukset, muistot ja säännöt, jotka auttavat lukijaa koodaamaan sen, mikä on 

katsomisen arvoista. Kirjallinen matkailu limittyy kulttuurimatkailuun useammallakin tasolla. Se 

on esteettistä, koska se perustuu luovaan taiteeseen. Se on kulttuurimatkailua myös 

antropologisessa mielessä: ”[…] it involves tourists and visitors identifying with, discovering 

and creating signifiers of cultural values with those people who have become part of the cultural 

mythologies of place.” (Robinson & Andersen 2003, xiii.). Kirjallinen matkailu juontuu siis sekä 

kaunokirjallisesta teoksesta että teoksen tekijästä. Se on ilmiönä oiva esimerkki kirjallisesta 

elämästä: siinä korostuvat kirjallisuuden ja ympäristön suhde, erityisesti lukijan suhde teksteihin 

ja paikkoihin. Kirjallisen matkailun tutkimus on sekä kirjallisuudentutkimusta että 

matkailututkimusta. 

 

Kirjallinen matkailu on osa laajempaa ilmiötä, jotka kutsutaan mediamatkailuksi (media tourism, 

media-related tourism). Mediamatkailu lukee kirjallisen matkailun rinnalle myös tv-sarjoista ja 

elokuvista juontuvat matkailuilmiöt.3 Mediamatkailu puolestaan on luovan matkailun (creative 

tourism) osa-alue. Kokonaisuudessaan ne sisältyvät kulttuuri- ja perinnematkailuun (cultural and 

heritage tourism). Tätä kaaviota voi tarkastella tarkemmin kuvasta 1.1 alla. Tv-sarjoista ja 

elokuvista Stijn Reijnders (2011) nostaa esille muun muassa Taru sormusten herrasta -

                                                
3 Kirjallinen matkailu voidaan myöntää näistä ilmiöistä vanhimmaksi. Suullisen kerronnan perinteestä voidaan 

eritellä vielä taruihin liittyvä matkustaminen: ”[…] there is an even longer tradition of ’legend trips’, where people 

traveled to locations – castles, bridges or cemeteries – associated with popular ghost stories.” (Reijnders 2011, 3). 

Kiinassa on kuljettu vuosisatoja runoudelle merkittävissä kohteissa. Sama ilmiö toistui Japanissa, missä hallinto, 

kulttuuri ja kirjallisuus kehittyivät 500- ja 600-luvuilta lähtien pitkälti kiinalaisia malleja myötäillen (ks. tutkielman 

2. pääluku). 
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elokuvatrilogian ja Uuden Seelannin maisemat, Bram Stokerin Draculan ja Transilvanian 

vuoristot sekä poliisisarjat (Morse, Wallander), jotka sijoittuvat pienille paikkakunnille, ja 

muuttuvat osaksi paikallismaisemaa. Kirjojen, elokuvien ja tv-sarjojen fanit etsivät teosten 

innoittamina paikkoja, jotka ovat yhtä aikaa olemassa ja kuvitteellisia. 

 

 

Kuva 1.1 Kulttuuri- ja perinnematkailun kategoriat (Hoppen ym. 2014, 37) 

  

Reijnders esittelee käsitteen kuvitteelliset paikat (places of imagination). Käsitteen pohjana 

toimivat historioitsija Pierre Noran lieux de mémoire ja Jean Baudrillardin hypertodellisuus. 

Nora painottaa muistin olevan luonteeltaan konstruoitua. Yhteiskuntaan on juurtunut 

ikuistamisen ja muistamisen kulttuuri, joka konkretisoituu paikkoina, muistomerkkeinä ja 

monumentteina – lieux de mémoire tai memory places. Näillä muistopaikoilla on aineellisia, 

symbolisia ja käytännöllisiä ominaisuuksia. Paikkojen fyysisyydellä voidaan viitata asioihin, 

jotka itsessään ovat aineettomia. Muistot saavat fyysisen muodon, aika ”vangitaan”. Reijnders 

argumentoi, että paikoilla voidaan periaatteessa ikuistaa myös asioita, joita ei ole tapahtunut. 

Paikkojen sijaan lähtökohtana voi käyttää ikuistamisprosessia. (Reijnders 2011, 13–14.)  

 

Using this inverted logic, every possible location could, in principle, be suitable to memorialize 
and commodify an event, whether actual or fiction. […] authenticity is something subjectively 

assigned to the place by individuals or groups, among them, for example, historians. The 

historical record definitely no longer has the monopoly on authentic place; geographical realism 
in fiction can also grant authenticity to a certain location. (emt., 14.) 
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Noran teoria ei kuitenkaan vielä selvitä miksi kuvitteellisille asioille haetaan fyysisiä 

viittauspaikkoja. John Caughey teoretisoi, että ihmiset elävät ”oikeassa” ja ”kuvitteellisessa” 

maailmassa yhtä aikaa, mutta Reijnders näkee, että kyse on pikemminkin siitä, miten ihminen 

päivittäin jaottelee elämäänsä. Myös Baudrillardin hypertodellisuus ottaa mielikuvituksen ja 

todellisuuden käsitteet yhteen kietoutuneina. Hypertodellisuus nähdään ennen kaikkea 

nykyaikaisena ilmiönä, jossa todellisuus tullaan ennen pitkää kadottamaan. Todellisuutta ja 

mielikuvitusta ei kuitenkaan tulisi nähdä binäärisinä vastakohtina. (Reijnders 2011, 15–16.) 

 

Mediamatkailun, tai tämän tutkielman tapauksessa kirjallisen matkailun vetovoima syntyy 

mielikuvituksen ja todellisuuden välisestä symbolisesta kontrastista. Mielikuvituksen ja 

todellisuuden välistä vuorovaikutusta ja syntyvää prosessia voidaan tarkastella kuvasta 1.2. 

Kuvitteelliset paikat eivät toimi vain paikan aineellistumina sen fyysisessä, konkreettisessa 

muodossa. 

 

 

Kuva 1.2 Mediamatkailun prosessi (Reijnders 2011, 17)  

  

Reijnders erottaa kuvitteelliset paikat, eli mediamatkailun kohteet, vain kahteen kategoriaan: (1) 

kokonaan kuvitellut, fiktiiviset paikat ja (2) oikeaan maailmaan perustuvat, fiktiivisissä teoksissa 

esiintyvät paikat. Periaatteessa kuvan 1.2 kaavio toimii niidenkin paikkojen kohdalla, jotka 

esiintyvät kirjallisuudessa ja ovat samaan aikaan oikeasti olemassa. Mike Robinson (2003, 51–

56) ja Barbara Schaff (2011, 169) ovat päätyneet kirjallisten paikkojen kategorioinnissa 

kolmijakoon. Kahta ensimmäistä kategoriaa voi verrata Reijndersin ehdottamaan jakoon. 
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Robinsonin ja Schaffin termit poikkeavat hieman toisistaan, mutta periaatteessa kirjalliset paikat 

voidaan määritellä seuraavasti: (1) fantastiset ja kuvitellut paikat ovat kokonaan itsensä sisältäviä 

ja rakentavia mielikuvituksellisia maailmoja (esim. J.R.R Tolkienin Keskimaa, Tove Janssonin 

Muumilaakso, tai Terry Pratchettin Kiekkomaailma); (2) fiktiiviset paikat, joilla on esikuvat 

oikeassa maailmassa (esim. Charles Dickensin Lontoo, Haworthin nummet Brontën sisarusten 

teoksissa); (3) paikat, jotka voidaan yhdistää kirjailijan elämään (esim. Dazain synnyinkaupunki 

ja -koti). Reijnders myöntää, että fiktiiviset teoksetkin voivat viitata paikkoihin, jotka ovat 

oikeasti olemassa. Kirjallisille paikoille niillä voi olla tärkeä merkitys, mutta pelkästään 

kuvitteellisille paikoille niiden merkitys on vähäisempi: ”However, as a rule, these references 

confine themselves to establishing the story generally in a certain city or region.” (Reijnders 

2011, 18.) 

 

MacCannellin mukaan matkakohde muodostuu viiden eri vaiheen kautta. Reijnders arvelee, että 

esimerkiksi viides vaihe olisi mediamatkailun kohdalla ensimmäinen vaihe: ”The question arises 

of whether the phase called ’social reproduction’ (the distribution of publicity about the location) 

should be the first rather than the last phase in the case of media tourism” (emt., 19, kursivointi 

omani). Tämä vaihe voi siis tapahtua ensimmäisenä, jos matkailijat löytävät kirjan tai tv-

ohjelman välityksellä aikaisemmin todentamattoman paikan Reijnders kuitenkin jättää 

kysymyksensä auki, mikä johtaa muna vai kana -kysymykseen: kumpi oli ensin?  

 

1. naming – kohde todennetaan ja nimetään 

2. framing and elevation – kohde avataan yleisölle; kohde merkitään, kohdetta korostetaan ja 

ympäröidään 
3. enshrinement – kun itse kohdetta ympäröivä korostava ja suojaava materiaali tai rakennelma 

nimetään 

4. mechanical reproduction – aidon kohteen oheen tuotetaan kopioita kuten valokuvia, 
pienoismalleja jne. 

5. social reproduction – ryhmä, kaupunki tai alue nimeää itsensä kuuluisan kohteen mukaan 

(MacCannell 1999, 43–45.) 

 

Lukija-matkailija etsii usein todellisuutta tekstin takaa – faktoja kirjailijasta, jotakin konkreettista 

tämän elämästä, jälkiä teksteissä esiintyneistä todellisista ja luoduista paikoista. Haussa ei 

välttämättä ole pelkkä todellisuus. Kirjalliset muistomerkit ja matka itsessäänkin ovat 

lukukokemuksen jatke ja vahviste. Matkailun ja turismin retoriikka on MacCannellin (1999, 14) 

mukaan täynnä jatkuvia todisteita nähtävyyksien ja kokemuksien autenttisuudesta. Autenttinen ja 

todellinen ovat kuitenkin aina sosiaalisesti konstruoituja ja ”neuvoteltavissa” (Wang 1999). 

Autenttisen arvostus ei myöskään ole kaikissa kulttuureissa sama. Esimerkiksi Cooper, Ogata ja 
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Eades (2008, 110) arvioivat, että japanilaisessa kulttuuri- ja perinnematkailussa autenttisuuden 

kokemusta korkeammalle arvostetaan usein kohteen ulkomuotoa ja sitä, mikä on konstruoitu 

sosiaalisesti4. Neljännessä pääluvussa käsittelen näitä autenttisuuden kokemuksia kirjallisten 

matkakohteiden kautta. Teen katsauksen myös matkamuistoihin, jotka ovat tärkeä ja oleellinen 

osa matkojen kokonaisuutta. 

 

Kirjallista matkailua tutkittaessa on tietenkin oleellista tehdä katsaus itse teokseen, jonka 

pohjalta matkakohteet ja matkareitit syntyvät. Tähän mennessä on selvinnyt kuinka monenlainen 

kirjallisuus aina Draculasta Brontën sisarusten teoksiin voi synnyttää kirjallista matkailua. Tässä 

tutkielmassa pitäydyn lähinnä matkakirjallisuudessa. Tutkielmassani oletan Tsugarun 

kirjallisuudenlajiltaan lähtökohtaisesti matkakirjallisuudeksi, ja vielä tarkemmin matkakirjaksi. 

Matkakirjan tarkoitus on tyydyttää lukijan halu matkustaa, mitä arkikielessämme tarkoitamme, 

kun puhumme nojatuolimatkailusta. Mike Robinsonin (2004) mukaan matkakirjoilla on 

kuitenkin aktiivisia yhteyksiä matkakokemuksiin ja matkailijan paikan kokemuksiin: ”Tourists 

and travel writing are intimately connected by the ways each uses, consumes, and imagines the 

other.” (emt., 304.) Alustan seuraavaksi lyhyesti matkakirjallisuuden teoriaa. 

 

1.1 Matkakirjallisuuden tutkimus 

Matkakirjallisuus ja sen tutkimus elävät tällä hetkellä kukoistuskauttaan (Robinson & Andersen 

2003, xiii; Thompson 2011, 1–2). James Duncan ja Derek Gregory ovat nähneet eurooppalaisen 

ja amerikkalaisen matkailun ja matkakirjallisuuden kehittyneen nykyisiin muotoihinsa 1700- ja 

1900-lukujen välillä. (Duncan & Gregory 1999, 5–7.) Mutta miten genre tulisi rajata? Carl 

Thompsonin mukaan käsite on laaja ja jakautuu usein kahtia (2011, 12–13). Toisaalta siihen 

voidaan lukea matkaoppaat, kartat, muistelmat, road-kirjallisuus, ja yleensäkin romaanit, joiden 

keskeinen teema on matka. Toisenlaisessa jaossa keskeisimmäksi edustajaksi nimetään 

matkakirja, ja yllä mainitut jätetään taka-alalle. Paul Fussell lähtee määrittelemään matkakirjaa 

vertaamalla sitä muihin kirjallisuudenlajeihin (1982, erit. luku Travel Books as Literary 

Phenomena, 202–215). Vaikka esimerkiksi Dazain Tsugaru kaupoissa ja kirjastoissa lajitellaan 

kaunokirjallisuudeksi, sitä voidaan käyttää matkaoppaana aivan yhtä hyvin kuin opaskirjaa, joka 

mukailee oletettuja standardeja. Fussell pyrkii erottamaan toisistaan oikean matkailijan (ts. 

                                                
4 Esimerkiksi Markus Oedewald on huomauttanut:  

 

Monille länsimaalaisille japanilaisten matkailu saattaa näyttää hyvin ’kontrolloidulta’. Kuitenkin täytyy huomioida, 

että kulttuurissa jossa yksilöllisyyden arvostus ei ole samankaltaista kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, kulttuurisiin 

malleihin nojautumista ei koeta menetyksenä tai jotenkin vähemmän arvokkaampana vaan pikemminkin 

päinvastoin. (Oedewald 2001, 63.) 
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matkakirjailijan) ja turistin. Kaikki matkailuksi miellettävä ei ole nk. oikeaa matkustamista. 

Myöskään esimerkiksi löytöretket eivät olleet matkailua, vaan eräänlaista esimatkailua. Fussellin 

määritelmissä on Thompsonin mukaan jotakin absurdia: 

 

[…] there was no travel writing, and indeed, no ‘proper’ travel before 1750. For Fussell, we 

should note, the term ’travel’ is rightfully applied to just some forms and expressions of human 

mobility, and it is not every human being who has made a journey who qualifies, in Fussell’s 
eyes, for the honorific title of ‘traveller’. (Thompson 2011, 21.) 

 

Thompson kritisoi Fussellin määritelmiä elitistisiksi. Turismi ei ole Fussellille oikeaa matkailua, 

ja matkailustakin on tullut vain post-tourism-ilmiö (Fussell 1982, 37–38). Graham Dann (1999) 

huomauttaa kuitenkin, että modernit matkakirjailijat tiedostavat ristiriitaisen tilanteensa. He 

kieltävät olevansa varsinaisesti turisteja, mutta toisaalta uskovat edesauttavansa teoksillaan 

turismia. Matkakirjailija konstruoi usein vastakkainasetteluja itsensä ja turistin välille. Turistin 

aika on rajallinen, kun taas matkakirjailijalla ei ole varsinaisia rajoituksia. Matkakirjailijalla on 

aikaa matkustaa vaikkapa junalla nopeamman lentokoneen sijaan. Turisti viihtyy väkijoukoissa 

ja hänen matkansa ovat organisoituja. Matkakirjailija on vapaa aikataulupaineista. 

Vastakkainasettelut perustuvat mielikuviin rajoituksista ja vapaudesta. Tällaiset 

vastakkainasettelut ja turismin halveksunta ovat viime kädessä itseironisia:  

 

Travel writing, like tourism, generates nostalgia for other times and places, even as it recognizes 

that they may by now have” lost” their romantic aura. Contemporary travel writing tends to be 

self-conscious – self-ironic – about such losses: it is both nostalgic and, at its best, aware of the 
deceptiveness of nostalgia. […] certain approach to travel and the travel book is no longer 

possible: the one that cries foul at tourism and expects, in turn, to go unpunished. (Holland & 

Huggan 2003, 8). 
 

Mikä kirjallisuudentutkijaa voisi sitten kiinnostaa matkakirjallisuudessa? Mary Bainen mukaan 

matkakuvaukset ovat muun muassa mitä parhainta aineistoa fiktion ja faktan seulomiseen: ”A 

text that generically proffers itself as 'true', as a representation of unaltered 'reality', makes a 

perfect case for analytical work that tries to posit or explain the fundamental fictionality of all 

representations” (Baine 2002, 263). Tapahtumat ja kohtaukset matkateksteissä ovat kokemuksia, 

jotka ”käännetään” teksteiksi (Duncan & Gregory 1999, 4; Thompson 2011, 62). Tekijä voi 

perustella ja painottaa kuvaustensa luotettavuuden väittämällä ”olin siellä, näin ja koin sen”. Carl 

Thompsonin (2011, 84) mukaan objektiivisuuteen tähtäävät kuvauksetkin jättävät aina jotain 

pois, ja toisaalta tällaisia kuvauksia on aina mahdollista matkia. Silti tarkkuus, objektiiviset 

kuvaukset tai tietokirjojen siteeraaminen voivat olla matkakirjailijoille kuvauksia tukevia 

todentamiskeinoja. Kirjailija voi viitata tekstissä esimerkiksi päiväkirjamerkintöihinsä, 
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taulukoihin tai karttoihin. Samalla matkakirjan lähestymistapa on usein autobiografinen ja 

käsittelee kirjoittajan tunteita. Asiatieto ja viihteellisyys rinnastuvat usein keskenään. Tämä on 

sikäli ongelmallista, että kaunokirjallisten keinojensa takia matkakirja vaikuttaa epäluotettavalta 

tietolähteeltä. Toisaalta matkakirjaa ei myöskään lueta romaaniksi tai puhtaaksi 

kaunokirjallisuudeksi. (emt., 87–88.) Matkakuvaus tuottaa tulkintavaikeuksia myös silloin, kun 

tekijällä tai lukijalla ei ole aikaisempaa mielikuvaa johon nojata. 

 

Muukin kuin matkakirjallisuus voi olla yhteydessä matkailuun. Kirjallisuus konkretisoituu 

matkailun strategioissa lukuisina nähtävyyksinä, kirjallisina matkareitteinä, karttoina, oppaina ja 

muina julkaisuina. Se voi herättää halun matkailla, ja matkalle lähdetään hakemaan vahvistusta 

omille mielikuville. Lukija-matkailija etsii aktiivisesti vihjeitä ja kuvia siitä, mitä hänellä on jo 

mielessään.5 Tsugaru rakentaa sekä uutta että vanhaa maisemaa Tsugarusta. Kirjallisuus voikin 

asettaa myös haasteita matkailun kehittämisen strategioille. Joissain tapauksissa 

kaunokirjallisuus jättää pysyviä jälkiä paikkojen julkikuvaan. Kirjallisuus kuvaa asioita harvoin 

neutraalisti, ja joskus paikkojen tulkinnat saattavat olla jopa luotaantyöntäviä: ”[…] for some 

places literary representations have played an almost unrelenting part in the construction of 

negative images to both tourists and the wider public. (Robinson 2003, 57–58.) 

 

Toisinaan matkakirjallisuus paljastaa enemmän itse kirjailijasta kuin hänen matkastaan. Tämä 

vaikuttaa yksinkertaiselta toteamukselta sen valossa, että esimerkiksi Fussell (1982, 203) 

luonnehtii matkakirjallisuutta autobiografiseksi ja muistelmien alalajiksi. Väite kuitenkin 

perustuu yhtä paljon myös siihen, että yrittäessään kuvata toista – maisemia, ihmisiä, luontoa, 

eläimiä, kulttuuria – matkakirjailija kuvailee monesti omaa kulttuuriaan, vieläpä korostaen sen 

paremmuutta. Othering, eli toiseuttaminen tai toiseuden kuvaaminen, on kaksimerkityksinen 

termi. Thompsonin mukaan sanan heikommassa merkityksessä sitä käytetään kuvaamaan 

prosessia, jolla kulttuurit erottelevat toisiaan. Voimakkaammaksi merkitys muuttuu, kun 

toiseuttamista aletaan käyttää strategiana, jolla toinen kulttuuri kuvataan omaa huonommaksi. 

Kulttuurintutkimuksellisesti matkakirjallisuus ei siis ole vain kevyttä lukemista. 

Matkakirjallisuus on aina Thompsonin mukaan toiseuttavaa sanan ensimmäisessä merkityksessä. 

Erityisesti postkoloniaalinen tutkimus kiinnostui jälkimmäisen esiintymisestä eurooppalaisessa 

matkakirjallisuudessa. (Thompson 2011, 133–134.) 

 

                                                
5 Turismin ja katseen (gaze) määritelmistä ks. aiemmin mainittu Urry & Larsen 2011. 
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Matkakirjallisuus ja matkakirjat ovat aikaan ja paikkaan sidottuja.  Matkakirjallisuudelta 

edellytetään kuvauksen spontaaniutta (Mikkonen 2008, 2), mikä puolestaan johtaa esimerkiksi 

matkaoppaissa tiedon vanhentumiseen. Jos vuonna 2016 lähden Pariisiin taskussani opas, jonka 

viimeisin tieto on vuodelta 2014, on paljonkin saattanut muuttua – tuo kahvila ei olekaan enää 

täällä, tätä hotellia ei enää ole olemassa. Uusinkin matkaopas käy nopeasti hyödyttömäksi, jos 

tieto on vanhentunutta. Tsugarusta otetaan kuitenkin uusintapainoksia edelleen 2010-luvulla. 

Matkakirjojen elinikä on ehkä oppaita pidempi juuri kirjailijan ansiosta. Näkökulma ja 

subjektiivisuus ovat olennainen osa matkakirjoja. 

 

1.2 Dazai Osamun kirjallinen ura 

Dazai Osamu, syntymänimeltään Tsushima Shūji, syntyi kesäkuussa 1909 Kanagissa, Aomorin 

prefektuurissa. Hänen isänsä oli rikas maanomistaja ja poliittikko, joka vietti suuren osan 

ajastaan Tokiossa. Dazai oli perheen kahdeksas lapsi. Hänen äitinsä synnytti kaikkiaan 11 lasta, 

kärsi heikosta terveydestä eikä voinut itse huolehtia Dazaista ja myöhemmistä lapsistaan. 

Lapsuudessa Dazaista huolehtivatkin lähinnä perheen hoitaja Take ja myöhemmin Dazain täti. 

Tämä on usein nähty syyksi siihen, miksei Dazai oikeastaan koskaan tuntenut kuuluvansa omaan 

perheeseensä ja perheen statuksen mukanaan tuomaan korkeaan yhteiskuntaluokkaan. Dazain 

epäili pitkään olevansa Taken lapsi (TSU, xii). Dazai alkoi kirjoittaa paljon jo yläkoulussa. Hän 

julkaisi lukuisia tarinoita koulun lehdessä. Lukion Dazai kävi Hirosakissa, jota voi luonnehtia 

Aomorin kulttuuripääkaupungiksi linnoineen. Dazai tutustui marxilaiseen aatteeseen ja 

kommunismiin, mutta myös taiteisiin ja kirjallisuuden klassikoihin. Hän kirjoitti joitakin 

tarinoita ja kokeili luoda muun muassa proletaarikirjallisuutta. Ristiriitaista on, että Dazai ei 

koskaan tuntenut olevansa kunnon kommunistikaan, koska oli syntyjään ylhäisen perheen lapsi. 

Ehkä tunne ryhmään kuulumattomuudesta ja lapsuusvuosien epävarmuus identiteetistä johtivat 

lopulta siihen, että Dazai onnistui kehittämään menestyksekkään, monesti yksioikoisen 

subjektiivisen tyylinsä. 1929 hän yritti ensimmäisen kerran itsemurhaa, koska tunsi olevansa 

epäonnistunut kommunistina. (Wolfe 2014, 5-6.) 

 

Lukiosta valmistuttuaan Dazai muutti vuonna 1930 Tokioon opiskelemaan. Yliopisto ja ranskan 

kielen opiskelu jäivät kuitenkin taka-alalle ja Dazai alkoi toimia maanalaisessa opiskelijaliitossa. 

Samoihin aikoihin hän pyysi veljeltään lupaa avioitua aomorilaisen geishan kanssa, yritti 

itsemurhaa baarineidon kanssa, ja tuhlasi kursailematta veljeltään saamiaan rahoja 

opiskelijaliiton toimintaan (emt., 8). Poliittinen toiminta ja naiset jäivät kuitenkin vuonna 1932. 

Tuolloin Dazai alkoi paneutua hartaammin kirjoittamiseen ja uusien ihmissuhteiden 
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solmimiseen. Muutaman vuoden kuluttua seurasi jälleen uusi itsemurhayritys, kun Dazai ei 

päässyt töihin sanomalehteen. Tämäkin yritys epäonnistui, mutta pian Dazai joutui sairaalaan, 

kun hänen umpilisäkkeensä tulehtui. Dazai tuli riippuvaiseksi lääkityksestään, ja joutui kaksi 

kertaa vieroitukseen. Toisella kertaa Dazaita hoidettiin mielisairaalassa. Kaikkien näiden vuosien 

aikana Dazai oli kuitenkin saanut valmiiksi käsikirjoituksen nimeltä Bannen (”Auringonlaskun 

vuodet”). Novellikokoelma Bannen julkaistiin vuonna 1936, ja Dazai sai ensimmäisen kerran 

kirjallista tunnustusta. Tunnustuksesta huolimatta Dazai oli jo seuraavana vuonna rappiolla. Hän 

eli juoden, kirjoitti satunnaisesti ja pysytteli lähinnä omissa oloissaan vuoden 1938 syyskuuhun 

asti. (Wolfe 2014, 10–11.) 1938 loppuun mennessä Dazai oli saanut uuden otteen elämästä. Hän 

meni naimisiin ja kirjoitti nyt entistä uutterammin. Vuodet 1938–1945 olivat Dazain elämän 

rikkainta kautta hänen kirjailijanuransa kannalta. Tämän vaiheen aikana vuonna 1944 syntyi 

Tsugaru, jota Kamei Katsuichirō (TSUb, 250) ja Kai Nieminen (TSU, ix) ovat kuvailleet ”mitä 

luonteikkaimmaksi Dazaiksi”. Dazain matka Tsugaruun oli täynnä muistoja. Koko ikänsä Dazai 

oli taistellut juuriaan vastaan, mutta Tsugarussa hän kuvailee kotiseutujaan lämmöllä. 

 

Viimeisinä vuosinaan toisen maailmansodan jälkeen Dazai kirjoitti tunnetuimmat teoksensa 

Laskeva Aurinko (Shayō 1947) ja Ei enää ihminen (Ningen Shikkaku 1948). Ei enää ihminen on 

autobiografisesti värittynyt fiktiivinen kertomus Dazain elämästä, jossa vaihtelevat alkoholi, 

naiset, huumeet, sairastelu, rakkaus ja synkkyys. Dazain viimeinen teos poikkesi näistä kahdesta. 

Good Bye (Guddo bai) on Niemisen sanoin ”satiirinen avioerokomedia” (TSU, xxii). Wolfe 

arvioi (2014, 12), että lopullisten hyvästien sijaan teos saattoi symboloida Dazain hyvästejä 

naisseikkailuille. Vuosien mittaan Dazai oli yrittänyt itsemurhaa ainakin neljä kertaa. Viidennellä 

kerralla hän onnistui: vuonna 1948 Dazai hukuttautui rakastajattarensa Tomien kanssa 

Tamagawan kanaaliin. Tapaukseen kohdistui epäilyjäkin:  

 

Appropriately enough, given Dazai’s history of suicide attempts, this final act is subject to some 

doubt. There were rumors that Dazai was the victim of homicide carried out by his lover Tomie. 

The basis for this theory consisted of unconfirmed reports, denied by the police, that signs on the 

corpse indicated possible strangulation. […]  Tomie, sensing a separation, might have lured Dazai 
to his death. (emt., 12.)  

 

Dazain kirjallinen ura voidaan jakaa kolmeen kauteen. Ensimmäinen kausi sijoittuu vuosille 

1932–1937. Kirjallisia tuotoksia tältä kaudelta on Bannenin lisäksi muun muassa ”Human Lost”, 

joka pohjautuu Dazain traumaattisiin kokemuksiin mielisairaalassa. Toinen kausi, 1938–1945, oli 

Dazain tuotteliainta ja vakainta aikaa. Tällä kaudella syntyi Tsugaru, näytelmä Shin-Hamuretto 

(”Uusi Hamlet”), lukuisia novelleja sekä Dazain tulkintoja vanhoista japanilaisista 
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lastentarinoista. Kolmas ja viimeinen kirjoituskausi sijoittuu sodanjälkeiseen aikaan vuodesta 

1945 Dazain kuolemaan asti. (Otagawa 1984, 113.) Mikäli Dazain elämä ei olisi päättynyt 1948, 

olisiko Good Bye aloittanut uuden kauden? 

 

1.3 Suomennokset, sanasto ja tutkimusmateriaali 

Japanilaiset henkilönimet kirjoitan tutkielmassani perinteisellä käytännöllä sukunimi ensin. 

Nimet ja termit olen translitteroinut Hepburn-järjestelmällä. Kohdeteoksen Tsugaru 

suomenkielisissä lainauksissa olen käyttänyt Kai Niemisen suomentamaa laitosta Tsugaru – 

Kulkija käy kotona (1996). Suomenkielisestä laitoksesta käytän lyhennettä [TSU]. Tsugarun 

alkuperäiskieliset lainaukset olen sisällyttänyt alaviitteisiin, ja käytän alkuperäisen kohdalla 

lyhennettä [TSUb]. Muut Dazain teosten lainaukset olen suomentanut lähtökohtaisesti itse. 

Kaikki tutkielmassa käyttämäni valokuvat ovat omasta arkistostani. Neljänteen lukuun ja 

liitteisiin olen kopioinut otteita ja näytteitä Tsugarun alueelta keräämistäni matkailujulkaisuista, 

esitteistä ja museoiden pääsylipuista. Milloin esitteiden julkaisija tai tilaaja on selvillä, olen 

liittänyt julkaisun lähdeviitteisiin.  

 

Viittaan tutkielmassani Japanin historiallisiin aikakausiin. Alle on merkitty järjestykseen 

historialliset aikakaudet, jotka esiintyvät tutkielmassani. Aikakauden nimen perään olen 

merkinnyt sitä vastaavat vuosiluvut. Varhaismoderniin kauteen asti aikakaudet nimettiin pitkälti 

sen mukaan, millä alueella pääkaupunki sijaitsi. Varhaismodernista kaudesta käytetään toisinaan 

sulkuihin merkittyjä termejä. Edo-kausi viittaa jälleen pääkaupungin sijaintiin, Tokugawa-

kaudesta puhuttaessa korostetaan poliittista historiaa ja varhaismodernin Japanin hallintomuotoa. 

Varhaismodernista kaudesta eteenpäin kaudet jaetaan keisareiden hallintokausien mukaan.  

 

Aikakauden nimi Vuosiluku 

Nara 710–784 

Heian 794–1185 

Kamakura 1185–1333 

Muromachi 1392–1573 

Varhaismoderni (Edo / Tokugawa) 1600–1867 

Meiji 1868–1912 

Taishō 1912–1926 

Shōwa 1926–1989 

Taulukko 1: Japanin historialliset aikakaudet 
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2 FUDOKIT, MATKAKIRJALLISUUS, MINÄROMAANI 

 

Erään kustantamon toimittaja, hyvä ystäväni, oli kysynyt enkö kirjoittaisi kirjaa Tsugarusta, ja 

koska itsekin halusin vielä kerran elämässäni nähdä synnyinseutuni joka kolkan, lähdin eräänä 
keväänä kerjäläisen näköisenä Tokiosta. (TSU, 34.)6 

 

Vuonna 1936 Oyama Hisajirōn perustama kustantamo, Oyama shoten, alkoi julkaista uutta 

kirjasarjaa nimeltä Shinfudokisōsho – Uudet tapojen ja seutujen kuvaukset7. Varsinainen idea 

sarjan taustalla perustui keskusteluihin furusaton eli kotiseudun merkityksestä. Eräänlainen malli 

kirjoille löydettiin Nara-kauden (710–784) fudokeista. Tapojen ja seutujen kuvaus eli fudoki on 

lajina yhtä vanha kuin itse japanilainen kirjallisuuskin. Oyama ja hänen ystävänsä, Kawamori 

Yoshizō, halusivat tuoda markkinoille ”modernit fudokit”. (Oyama 1982, 48–49.) Dazai Osamu 

valittiin kirjoittamaan sarjan seitsemäs osa Tsugarusta. Tässä luvussa tuon esille Dazain 

Tsugarun kannalta oleellisia japanilaisia kirjallisuudenlajeja. Ensimmäiseksi käsittelen fudokia, 

jolle Shinfudoki-sarjan perusidea osin pohjautuu. Toiseksi teen katsauksen perinteisen 

japanilaisen matkakirjallisuuden peruspiirteisiin sekä joihinkin muutoksiin, joita 

matkakirjallisuus kävi läpi Japanin varhaismodernilla aikakaudella. Kolmanneksi tarkastelen 

shishōshetsua eli minäromaania, joka leimasi Japanin kirjallisuuskeskustelua 1900-luvun alussa. 

Dazain ote on usein subjektiivinen, ja hänen tuotantoonsa lukeutuu runsaasti minäromaaneja, 

jollainen Tsugarukin on. 

 

 

2.1 Fudoki – tapojen ja seutujen kuvaus 

Kirjoitetun kirjallisuuden historian katsotaan Japanissa alkaneen 700-luvulla Nara-kaudella 

(Shirane 2007, 19-21; Miner ym. 1988, 18–19). Fudokit olivat osa kirjallista kokonaisuutta, joka 

Nara-kaudella koottiin, ja samanaikaisesti luotiin osoittamaan keisarillisen hovin jumalalliset 

sukujuuret. Hovi teetti kaksi kokoelmaa, jotka kertasivat Japanin kronologisen historian. Nämä 

kokoelmat olivat Kojiki (712) ja Nihon shoki (720). (Shirane 2007, 21–22 ja 44–45; ks. myös 

Takeshi 1993, 322.) Teoksissa käydään läpi universumin synty, ”jumalten aika”, ja varhaisimmat 

keisarit, joiden kautta päädyttiin lopulta Nara-kauden hallitsijoihin. (Takeshi 1993, 351–353.) 

                                                
6津軽の事を書いてみないか、と或る出版社の親しい編集者に前から言われていたし、私も生きているうちに、いちど、自分の生まれ
た地方の隅々 まで見て置きたくて、或る年の春、乞食のような姿で東京を出発した。(TSUb, 33.) 

 
7 Tästä eteenpäin käytän sarjasta nimeä Shinfudoki-sarja. 
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Kojikin ja Nihon shokin laadituttaminen on nähty osittain poliittisena tekona8. Osittain kyse oli 

myös yhteisön uudelleen heränneestä kiinnostuksesta paikalliseen kulttuuriin: Kiinasta 

saapuneiden hallinnollisten ideoiden vastapainoksi tarvittiin Kojikin ja Nihon shokin kaltaisia 

myyttisiä kansan syntytarinoita9 (Funke 1994, 1). Teoksissa esiintyvät sankarit poimittiin 

tietenkin pitkälti hallitsevan keisarihovin eli Yamato-klaanin historiasta. Myös jumalia, kameja, 

käsitteleviä myyttejä muokattiin ja soviteltiin hovin pyrkimysten mukaisiksi. Japanin 

kansanuskonto, shintolaisuus, on alkujaan animistinen luonnonuskonto. Kamit olivat luonnon 

henkiolentoja ja myytit animistisia tarinoita, jotka periytyivät luultavasti muualta Aasiasta. 

(Takeshi 1993, 323–324.) Muillakin klaaneilla saattoi siis olla runsas suullisen kerrontaperinne, 

paikallisia uskomuksia ja omia kameja käsitteleviä historioita. Kameissa kiteytyy japanilainen 

topofilia, paikan rakkaus. Siinä paikkoihin yhdistetään tarinoita, nimiä ja henkiolentoja. 

Esimerkiksi Ilmari Vesterinen huomauttaa:  

 

Japanilaisilla tuntuu olleen muiden muinaisten kansojen tapaan luontainen taipumus elollistaa 
kaikki ympärillään oleva, hahmottaa kaikki eläväksi tai ainakin selittää, että henkiä on puissa, 

kasveissa ja monissa luonnonilmiöissä. […] Vaikka useat Japanin pyhäkkörakennukset ovat 

vanhoja, ei alkuperäisessä kaminpalvonnassa tarvittu rakennuksia. Kivet, puut, joet ja aurinko 
olivat sellaisinaan jumalten, jumaluuksien tai henkiolentojen asuntoja, jopa jumalia. (Vesterinen 

2012, 96–97.) 

 

Kojiki ja Nihon shoki viittasivat lähinnä näennäisesti muihin hallintoalueisiin. Vuonna 713 

keisarinna Genmei antoi määräyksen teetättää fudokit, tapojen ja seutujen kuvaukset. Niiden 

sisältö oli erilainen verrattuna Kojikiin ja Nihon shokiin. Ensimmäiset fudokit syntyivät jo ennen 

Nihon shokia, ja niitä on mahdollisesti käytetty myös Nihon shokia koottaessa. Vain yksi fudoki 

on säilynyt kokonaisena. Suurin osa säilyneistä fudokeista on fragmentaarisia, eikä fudokeja 

luultavasti lopulta koottu kovinkaan monelta alueelta. Muuten kadonneista fudokeista saattoi 

tosin välittyä lainauksia säilyneissä fudokeissa ja muun muassa Shoku nihongissa. (Shirane 2007, 

53–54.) 

                                                
8 Mainitulla keisarillisella hovilla viitataan keski-Honshūn tasangoilla hallinneeseen voimakkaaseen Yamato-suvun 

klaaniin. Nara-kauden Japani oli pitkälle heimoyhteiskunta, joka koostui useista erilaisista klaaneista. Tarvittava 

systeemi uuden yhteiskuntajärjestelmän luomiseksi ja vallan keskittämiselle otettiin Tang-dynastian Kiinasta. 

(Funke 1994, 1, 3; Mitsusada & Brown 1993, 163–164.) 

 
9 Pääosin teokset kirjoitettiin kiinaksi, japania säilytettiin lähinnä runoihin ja lauluihin (Miner ym. 1988, 185–186; 

Funke 1994, 1–2). 
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2.1.1 Fudokien merkitys kirjallisuudelle 

Fudokit olivat eräänlaisia raportteja. Ne olivat hakemistoja, joihin tuli sisällyttää muun muassa 

hallintoalueiden topografia, kasvi- ja eläinluetteloita sekä paikalliset myytit ja uskomukset. 

Fudokien laatimisen määräävä julistus voidaan jakaa sisällöltään viiteen osaan seuraavasti: 

 
1. Kylien, alueiden, ja paikallishallintojen tulee saada uudet, niiden nimiä vastaavat kiinalaiset 

kirjoitusmerkit. 
2. Alueilta on laadittava tiedot ja listat luonnonrikkauksista, kasveista, linnuista, eläimistä, kaloista 

ja hyönteisistä. 

3. Maaperän hedelmällisyys tulee selvittää. 
4. Vuorien, jokien, tasankojen ja peltojen nimien alkuperät tulee selvittää. 

5. Erikoiset paikalliskertomukset on kirjattava ylös. 

(Sakamoto 2011, 16–17.) 

 

Erityisesti kohdat kaksi ja kolme olivat tärkeitä keskushallinnolle, koska näillä tiedoilla voitaisiin 

verottaa hallintoalueita ja määrätä kunkin alueen keisarihoville luovutettavat lahjoitukset (Funke 

1994, 3). Fudokien merkitys kävi vähäisemmäksi tultaessa Heian-kaudelle (794–1185). Runous, 

päiväkirjat, monogatarit10 ja uskonnolliset tekstit alkoivat vakiinnuttaa jalansijaansa 

japanilaisessa kirjallisuudessa (emt., 4), eikä fudoki koskaan palannut samanlaisena (ks. 2.1.2: 

Fudoki Nara-kauden jälkeen). Säilyneet viisi fudokia ovat kaikki keskenään erilaisia: yksi nosti 

etusijalle maaperän, toinen sukupolvelta toiselle kantautuneet tarinat. Jokainen fudoki sisälsi 

kuitenkin runsaasti paikannimien etymologiaa. (Ishida 1966, 348–349.) Fudokeille ei ollut 

tietenkään olemassa minkäänlaista ennaltamääräävää esimerkkiä. Kokoamistyötä valvova 

virkamies saattoi olla keskeinen määrääjä sille, mitä sisältöä fudokissa painotettiin11. Mark 

Funke nostaa esimerkiksi Hitachin paikallishallinnon fudokin, Hitachi no Kuni Fudoki, joka oli 

säilyneistä viidestä fudokista kaikkein kaunokirjallisin.  

 

Vaikka fudokeilla oli pitkälti kansakuntaa yhdistäviä ja keskushallintoa vahvistavia funktioita, ne 

eivät olleet vailla kirjallisia meriittejä. Yllä mainittu Hitachin fudoki on Funken mukaan 

pikemminkin kaunokirjallisuutta kuin käytännön tarpeita vastaavaa tekstiä. Hitachin fudokin 

tyyli ja kieli ovat mannerkiinasta, missä fudokin kirjoitustyötä valvova Hitachin kuvernööri 

Fujiwara Umakai oli oleskellut uransa vuoksi. (Funke 1994, 7-8.)  

 

                                                
10 Monogatarit olivat Japanissa ensimmäistä vernakulaarista kertomakirjallisuutta. Ne sisälsivät usein myös runoja. 

Päiväkirjat tapaavat asettaa päähuomion kertojaan, mutta monogatarit keskittyvät tapahtumiin ja muihin henkilöihin 

(ks. tarkentava selitys teoksessa Miner ym. 1988, 290). 

 
11 Ishida huomauttaa, ettei fudokeissa, varhaismoderneissa tai Meiji-kauden topografioissa oikeastaan kuvailtu 

alueiden asukkaita, lukuun ottamatta ehkä ammatteja. Joitakin viittauksia esiintyy asumistavoista: ”Kesällä puussa, 

talvella luolassa.” (Ishida 1966, 349.) 
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Ensimmäisistä fudokeista on nostettava esiin kaksi oleellista piirrettä, jotka voidaan erottaa myös 

Shinfudoki-sarjassa ja Dazain Tsugarusta. Ensimmäinen piirre on paikallisuus. Fudokeihin 

kirjattiin tietoja, tapoja ja taruja rajatuilta hallintoalueilta. Paikallisuus alkoi myöhemmin merkitä 

maaseutua ja siten kotiseutua. Toinen piirre on luonto ja rakkaus paikkaa kohtaan (tai 

mahdollisesti paikan taju, sense of place). Japanissa luontoa ja kirjallisuutta ei voida irrottaa 

toisistaan (Shirane 2013). Nämä piirteet konkretisoituivat myöhemmin 1900-luvun 

alkupuoliskolla uudenlaisena kiinnostuksena maaseutuun ja myyttiseen kotiseutuun. Tarkastelen 

tätä ilmiötä tarkemmin neljännessä pääluvussa.  

 

Fudokeista kuten kameistakin voidaan löytää Minerin mukaan rakkaus paikkaa kohtaan: ”[…] 

the extant ones show the enduring Japanese love of place, of a land populated with divinities of 

hills and streams and trees as well as with people, with the distinction among them not always 

easily drawn.” (Miner ym. 1988, 20). Esimerkiksi Hitachin fudokiin kirjatuissa vanhoissa 

tarinoissa esiintyy muun muassa käärmeitä, Yatsu no Kami, joilla uskotaan olleen mystisiä 

voimia: 

 

[…] Mibu no Muraji Maro occupied the valley for the first time and had an embankment 

constructed for a pond. At this time the Yatsu no Kami gathered and climbed into a chinquapin 

tree on the bank of the pond and, although time passed, they did not leave. At this, Maro raised 
his voice and declared, ‘This pond is maintained to provide for the people. What heavenly or 

earthly deities are you to disobey imperial authority?’ Then he commanded his laborers, saying, 

‘Exterminate everything you lay eyes on, all fish and insect, without fear or hesitation.’ As soon 

as he said this, the divine serpents took to flight and hid themselves. (Funke 1994, 17.) 
  

Sana fudoki liitettiin kuvaamaan teoksia vasta myöhemmin. Yksinkertaisimmillaan fudoki 

voidaan kääntää topografiaksi tai paikallishistoriaksi (Shōgakukan Pocket Progressive s.v. 風土記 

/ fudoki). Viittaan tässä tutkielmassa pääasiassa Kai Niemisen suomennokseen tapojen ja 

seutujen kuvaus (風 tapa/tuuli 土 maa/seutu 記 kuvaus/kirjoitus/merkki). Sanakirjamääritelmissä 

topografia on kuitenkin pitänyt pintansa (vrt esim Miner ym. 1988): 

 

Topographies. In 713, on a Chinese analogy, Gemmei Tenno ordered the provinces to compile 

topographies dealing with geographical and other natural features, customs, and interesting stories 
from the provinces. Only five have survived: from the provinces of Izumo, Harima, Hitachi, 

Hizen and Bungo. Of these, only the Izumo (no Kuni no) Fudoki has survived complete 

Fragments of the others exist in quotations in notes to such works as the Nihon Shoki and 
Man’yōshū. Gemmei’s motive was in part the glory of her royal house, but the surveys would also 

have features akin to census that would assist her rule of the country. Some of the earliest prose 

narratives are to be found in surviving portions of the Fudoki, often written in ornate Chinese. 

(Miner ym. 1988, 148–149) 
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Topografia on mielestäni liian yksiselitteinen termi, koska se ei sisällä mahdollisia 

kulttuurihistoriallisia viittauksia. Topografia on myös sekoitettavissa sanaan 地誌 chishi, johon 

varsinaisesti viitataan silloin kun puhutaan topografiasta tieteenalana. Fudokin kaltaisia tuotoksia 

syntyi myös myöhemmin varhaismodernilla kaudella (1600–1867) ja Meiji-kaudella (1868–

1912). Niiden merkityksestä kirjallisuudelle voidaan kiistellä, mutta niillä oli osittain vanhojen 

fudokien sisältöjä myötäileviä funktioita. 

 

 

2.1.2 Fudoki Nara-kauden jälkeen 

Fudokeja vastaavia tuotoksia on esiintynyt vielä myöhemminkin Japanin historian aikana, ja 

sana on edelleen käytössä. Periaatteessa fudokeista puhuttaessa viitataan Nara-kauden vanhoihin 

fudokeihin (kofudoki), joita alaluvut 2.1 ja 2.1.1 käsittelevät. Nämä vanhat fudokit on nyttemmin 

käännetty nykyjapaniksi. Alun perin hakemistot työstettiin kiinaksi, kuten tapana oli. Funke 

(1994, 4) huomauttaa, että fudokeja määrättiin tehtäväksi jälleen 900-luvun alussa, mutta niiden 

merkitys keskushallinnolle oli toissijainen. Vanhatkin fudokit nähtiin uusiin 

kirjallisuudenlajeihin (ks. edellinen luku) verrattuna vähemmän arvokkaana tuotantona. Heian-

kaudelta aina varhaismodernin kauden alkuun kirjallisuutta määrittelivät runous, monogatarit ja 

päiväkirjat sekä matkapäiväkirjat. Hallinnolliset julkaisut koostuivat pitkälle virkamiesten 

pitämistä kuivahkoista päiväkirjamerkinnöistä. Fudokin kaltaisia tapoja, seutuja ja topografiaa 

käsitteleviä tekstejä esiintyi harvakseltaan. Varhaismodernilla kaudella fudokeja valmistui 

ennennäkemätön määrä, kun daimiot eli lääninherrat laativat teoksia vahvistaakseen 

hallintoalueiden ihmisten yhteisöllisyyttä. (Ishida 1966, 349.)  

 

Kun Meiji-kaudella valtionhallinto astui uuteen aikakauteen, syntyi samalla syy koota uudet 

topografiat saarivaltion jokaisesta kolkasta. Kōkoku-Chishi (valtakunnan topografia) oli hanke, 

joka tilastollisten piirteidensä myötä oli jo lähempänä modernia maantiedettä ja -mittausta. 

Ishidan mukaan hankkeen tieteellisyys kärsi ja epäonnistui lopulta kokonaan, kun sisältö 

valjastettiin nationalistisiin käyttötarkoituksiin (1966, 352–353). Yksinkertaistaen voidaan 

kuitenkin huomauttaa, että seurauksena maantiede erotettiin omaksi tieteenalakseen, ja fudoki 

eriytyi selkeämmin nimenomaan kirjallisuudenlajiksi. 

 

Oyaman kustantamon Shinfudoki-sarja on esimerkki siitä, kuinka fudokin konseptia käytettiin 

kekseliäässä tarkoituksessa, Niemisen sanoin yhdistämällä ”historia ja nykyhetki isänmaallisella 

tavalla” (TSU, vii). Tatsuoka huomauttaa, että kustantamo hyppäsi mukaan 1930- ja 1940-
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lukujen taitteessa alkaneeseen ”fudokibuumiin”, jonka aikana erilaiset fudokinimekkeet olivat 

suositumpia kuin koskaan. Fudoki alettiin yhdistää maaseutuun ja siitä tuli synonyymi 

kotiseutukirjallisuudelle12 (Tatsuoka 2015, 330.) Kotiseudulle on japanin kielessä useita sanoja, 

ja ne liitetään usein jo ensimmäisistä fudokeista löytyviin maaseutuun ja luontoon. 

Pohjimmiltaan kiinnostus fudokeihin liittyi mielikuviin maaseudusta kaupungin vastakohtana. 

Urbanisaation myötä oli menetetty perinteisiä kansallisiksi miellettyjä maisemia ja samalla 

jotain, mitä kutsua kodiksi tai kotiseuduksi.13  

 

Mielikuvia maaseudusta kotiseutuna käytettiin jo Shinfudoki-sarjassa (emt, 329–330) ja tänäkin 

päivänä ne ovat olennainen matkailun markkinointikeino Japanissa (ks. pääluku 4). Yksi 

esimerkki on Japanin kansallisen televisiokanavan NHK:n tuottama tv-sarja Shin nihon fudoki, 

josta voidaan käyttää Graburnin termiä ”info-tainment” (http://www.nhk.or.jp/fudoki/). Shin 

nihon fudokin kaltaisten tv-ohjelmien takana on yksinkertainen markkinoinnillinen14 idea. 

Graburnin (1995) mukaan televisiolla on ollut 1990-luvulta lähtien kasvava rooli muun muassa 

japanilaisen maaseudun imagon uudelleenrakentamisessa. Myös Shin nihon fudoki edustaa 

informaation ja viihteen välimuotoa, ”info-tainmentia”: 

 

[…] growing in importance, are television programmes (and like them newspaper and magazine 
articles) which are regularly packed with 'info-tainment' showing desirable attractions and 

convenient short tourist circuits. Television is most important, bith for creating familiarity – and 

hence 'approval' – and it is, of course, tied in with selling the packaged place and the products for 
which it is famous. (Graburn 1995, 59–60.) 

 

Kirjallisia fudokeja tuotetaan yhä tänä päivänä. Ilmiö on mielenkiintoinen, ja osittain arvelisin 

sen syntyneen olosuhteista, jotka saarivaltio synnyttää. Nykyinen Japanin valtio koostuu 47 

prefektuurista, ja toisinaan suurtenkin alueellisten erojen ansiosta maakuntamatkailu on 

Japanissa hyvin suosittua. On mielestäni huomattavaa, kuinka ajatus kansakuntaa yhdistävästä 

fudokista ulottui pienen kustantamoliikkeen myyntistrategioihin asti. Fudokin syntymistä on 

lähes poikkeuksetta edeltänyt murroskausi ja valtarakenteiden muuttuminen. Muutosten myötä 

myös yhteiskuntajärjestys usein muuttui ja tarvittiin strategioita, joilla luoda yhteenkuuluvuuden 

tunnetta (Ishida 1966, 352) ja vakauttaa yhteiskunnan olosuhteita. Fudokin käyttötarkoitus on 

usein palvellut tällaisia olosuhteita.  

 

                                                
12 kyōdoteki bungaku 
13 Maaseudun ja kansallisen identiteetin merkityksestä ks. esim. Siegenthaler 1999 ja Creighyon 1997. 
14 NHK:n julkisluonteiseen rooliin vedoten voi tietenkin esittää vasta-argumentteja ohjelmien luonteesta, mutta 

näkisin että mainitun televisiosarjan periaate on sama kuin niidenkin, joita pyöritetään mainosrahoitteisilla kanavilla. 

http://www.nhk.or.jp/fudoki/
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Shinfudoki-sarjan kannalta on oleellista, että fudoki alettiin yhdistää kotiseutukirjallisuuden 

käsitteeseen. Jokaisella sarjan kirjailijalla oli omat käsityksensä siitä, mitä kotiseutu heille 

merkitsi ja miten sitä tulisi lähestyä (tarkemmin pääluku 3). Moni kirjailija lähestyi 

kirjoitusprosessia kikōbunin, japanilaisen matkakirjallisuuden lähtökohdista: ”Vetäydyin tiukasta 

ajatuksesta tehdä nimenomaan uusi tapainkuvaus (shinfudoki), päätin pikemminkin kirjoittaa 

jotakin mielestäni enemmän proosallista.” (Tabata sit. Yamaguchi 2002, 130.)15 

 

 

2.2 Päiväkirjat ja matkakirjallisuus 

Japanilaiset ovat pitäneet päiväkirjoja jo yli tuhat vuotta, ja päiväkirjat kirjallisuudenlajina 

vaikuttavatkin olevan lähes yhtä vanhoja kuin itse japanilainen kirjoitusjärjestelmä. Japanilaista 

kulttuuria ja erityisesti kirjallisuutta pitkään tutkinut Donald Keene on valottanut päiväkirjojen ja 

matkakuvausten roolia japanilaisessa kirjallisuushistoriassa. Vain Japanissa päiväkirjat ovat 

saaneet yhtä merkittävän kirjallisen aseman kuin esimerkiksi romaani Euroopassa tai vaikkapa 

essee Ranskassa (Keene 1999, 1). Päiväkirjoja ovat pitäneet virkamiehet, munkit, hovineidot ja 

runoilijat. Matkalle lähdettäessä päiväkirjojen voisi olettaa muuttuneen matkakirjoiksi. 

Päiväkirjojen ja matkakuvausten erot eivät kuitenkaan ole näin yksioikoisia. Usein nämä kaksi 

kirjallisuudenlajia limittyvätkin yhteen, jolloin voidaan painotuksen mukaan puhua joko 

päiväkirjasta tai matkakirjasta. 

 

Päiväkirjat eivät kuitenkaan ole vanhin kirjallisuudenlaji Japanissa. Jo aiemmin mainitut fudokit, 

Kojiki ja Nihon shoki syntyivät luultavasti noin sata vuotta ennen ensimmäisiä tunnettuja 

päiväkirjoja. Myös japanilaista kirjoitettua runoutta koottiin ensimmäistä kertaa Nara-kaudella 

ennen päiväkirjoja. Kojikissa, Nihon shokissa ja fudokeissa proosa ja runous limittyvät, ja sama 

piirre jatkuu päiväkirjoissakin. Runoutta esiintyy päiväkirjoissa lähes poikkeuksetta, aina 

Muromachi-kaudelle (1336–1573) asti (Miner 1968, 41). Runon lähde tai aihe löytyy milloin 

mistäkin ja vaihtelee tietysti aikakausittain. Runon lähteet ja kuuluisat inspiroivat paikat (ks. 

meisho ja utamakura luvussa 2.2.1) esiintyvät kirjallisuudessa läpi Japanin kirjallisuushistorian. 

Päiväkirjat voidaan merkitä vuosiluvuin, kuukausin ja päivin, mutta aina tämä ei vaikuta olleen 

oleellista sen kannalta, mitä voidaan kutsua päiväkirjaksi. 

                                                
15 Fudokit ja kotiseutukirjallisuuden ilmiö liittyvät läheisesti Yanagita Kunion (1875–1962) tekemiin tutkimuksiin 

folkloristiikasta. Yanagita Kunio oli Japanin ensimmäisiä folkloristiikan tutkijoita ja uranuurtajia. Alun perin hän oli 

töissä virkamiehenä maaseutupolitiikassa, ja kiinnostui matkoillaan pienistä kyläyhteisöistä ja näiden perinteistä. 

Yanagita matkusti syrjäisillä alueilla ja vuoristoseuduilla keräten tutkimustietoa taruista ja ihmisten elintavoista. 

(Mori 1980.) Shinfudoki-sarjan kirjailijoista osa viittaa Yanagita Kunioon määritellessään lähestymistapaansa 

(Yamaguchi 2002, 130–131).  
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Päiväkirjojen sisällöt eivät tietenkään ole yksioikoisia. Miner (1968) erottaa toisistaan yksityiset 

ja julkiset päiväkirjat. Julkiset olivat miesten kirjoittamia, ja lähes poikkeuksetta kiinaksi 

kirjoitettuja. Kirjoittajat olivat virkamiehiä ja merkinnät päiväkirjamaisia sanan tiukassa 

merkityksessä (Keene 1999, 1): ajankohdat merkittiin tarkasti, ja ylös kirjattiin säätietoja tai 

paikallisia tapahtumia. Minerin mukaan kirjallisia moodeja mukailevat päiväkirjat olivat 

yksityisiä, henkilökohtaisia. Ristiriidassa tämän seikan kanssa toisaalta oli se, että ollakseen 

”merkittävä ja menestyvä” päiväkirjailija henkilön oli löydettävä henkilökohtaisista 

tuntemuksistaan ja edesottamuksistaan jokin universaali teema, joka nousee esiin päivittäisten 

rutiinien alta. (Miner 1968, 38–39.) 

 

Ki no Tsurayukin (n. 870–945) Tosa Nikki (n. 935) on yksi varhaisimpia Japanin nikki bungakun, 

eli päiväkirjakirjallisuuden edustaja. Se on myös varhaisin japaniksi kirjoitettu päiväkirja. Heian-

kaudella japanilaisilla kana-tavumerkeillä kirjoittivat pääasiassa naiset. Tsurayuki, joka oli mies, 

kirjoitti päiväkirjan kana-merkeillä antaen ymmärtää olevansa nainen. Tosa Nikki kertoo 55 

päivää kestävästä matkasta pääkaupunkiin, Kiotoon. (Keene 1999, 21–25.) Tosa Nikki on myös 

samalla, osuvasti kyllä, matkakirjallisuutta (japaniksi kikō bungaku). 

 

Kikoo-kirjallisuudella on pitkät perinteensä Japanin kulttuurihistoriassa, onhan varhaisin 
kaunokirjallisesti täysipainoinen japaniksi kirjoitettu proosateos matkakertomus: Ki no 

Tsurayukin Tosa nikki, päiväkirja hänen paluustaan Tosasta Kiotoon vuosien 834 ja 83516 

vaihteessa. Jo siinä muotoutuvat kikoo-genren pääpiirteet: faktat ja fiktiot punoutuvat yhteen, 

proosa ja runous lomittuvat luontevasti. (Nieminen teoksessa Bashō 2012.) 

 

Toisaalta on ristiriitaista, että Tosa Nikkiä ei voida pitää hyvänä esimerkkinä 

matkakirjallisuudesta.  Siinä annetaan enemmän sijaa runoudelle kuin matkan aikana tehdyille 

huomioille. Myöhemmin samalle vuosisadalle sijoitettu Ionushi on ehkä vielä oleellisempi 

esimerkki. Ionushin kirjoittanutta pappia motivoi halu päästä runoudessa esiintyneiden paikkojen 

lähteille (Keene 1999, 33). Tällaiset kirjalliset paikat ovat kiteytyneet japanilaisessa 

kirjallisuudessa termeiksi meisho (kuuluisa paikka) ja utamakura (runolähde, tai kirjaimellisesti 

runon tyyny). 

 

 

2.2.1 Runon lähteille – paikan rakkaus 

                                                
16 Teoksessa on painovirhe, oikeat vuosiluvut ovat 934 ja 935. 



 

24 

 

Utamakura oli runoudessa eräänlainen retorinen väline, jonka taidokkaalla käytöllä luotiin 

intertekstuaalisuutta ja alluusioita muihin runoihin. Utamakura sisälsi kategorian runollisia 

käsitteitä ja sanoja, jotka miellettiin kauniiksi ja runollisiksi. Yleisimpiä olivat paikannimet, 

joiden avulla tuotiin esiin erilaisia assosiaatioita. Monesti nämä paikat olivat kuuluisia kohteita 

(meisho), joita runoilijat polvesta toiseen saattoivat kierrättää teksteissään. (Miner ym., 1988, 

302.) Utamakuran voisi länsimaisessa kirjallisuudentutkimuksessa rinnastaa topokseen: 

molemmat sisältävät kuluneita retorisia keinoja, kuvia ja metaforia. Utamakuraa voikin kutsua 

”eräänlaiseksi kirjalliseksi varastotavaraksi”, kuten Susanna Suomela kuvailee toposta (2008, 

144–145). Utamakuran ideaa voidaan kärjistää myös seuraavalla rinnastuksella. Eurooppalaiset 

tutkimusmatkailijat taistelivat siitä, kuka pääsisi tuntemattomalle maalle ensimmäisenä. 

Japanilainen runoilija taas ei välttämättä pitänyt kauneintakaan vuorta tai jokea ylöskirjaamisen 

arvoisena, jos aikaisempi matkalainen ei ollut sitä tekstissään kehunut: 

 

But it was never the purpose of Japanese travelers of the past to have novel experiences or to 
create poems unprecedented in their conception or imagery. Unlike the European who proudly 

claimed to be the first to set foot atop a certain mountain, the Japanese wanted to repeat the 

experiences of his predecessors. If he arrived at some beach that was famous for its shells, of 
course he gathered them. If he arrived at a place famous for certain flowers at a time when those 

flowers did not happen to be in bloom, he attempted to visualize them by recalling the poems that 

describe them. He did not waste time over flowers not celebrated in poetry. (Keene 1999, 34, 
kursivointi omani.)17 

 

Sallittuja ja oleellisia olivat siis vain viittaukset ja paikannimet, jotka voitiin kytkeä tuolloiseen 

varhaiseen kirjalliseen kaanoniin. Tosiasia kuitenkin on, että matkakirjat ja -kuvaukset kaikkialla 

maailmassa, eivät vain Japanissa, ovat lähes aina hyödyntäneet aiempia kuvauksia kirjallisina 

suodattimina ja apukeinoina (ks. alaluku 3.3). Matkakirjoittamisen piirteisiin lukeutuu siis yhtenä 

oleellisena käytäntönä toisto: teoriassa paikassa voidaan vierailla kirjoittamisen ja lukemisen 

jälkeen uudestaan. Myös Dazain teksteissä esiintyy erilaisia suodattimia, ja vanhojen fudokien 

tapaan hän sisällyttää romaaniinsa paikallisia taruja. Tsugarun kolmannessa luvussa Dazain 

matka tuo hänet muinaiselle maamerkille, Imabetsun Mayaishille eli ”Kolmen hevosen 

kalliolle”: 

                                                
17 Matkustavia runoilijoita voisi hyvin verrata kulttuurimatkailijoihin tänä päivänä, ks. esim. Shirane 2002, 209: 

”The interest of travel literature, at least in the Anglo-European tradition, generally lies in the unknown – new 

worlds, new knowledge, new perspectives, new experiences. But for medieval waka and renga poets, the object of 

travel was to confirm what already existed, to reinforce the roots of cultural memory.” 
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Kun Minamoto no Yoshitsune muinoin Takadachista paettuaan aikoi purjehtia Ezoon, hän tänne 

päästyään joutui suotuisien tuulten puuttuessa pysähtymään useiksi päiviksi, kunnes hän 

malttamatta enää odottaa asetti mukanaan kuljettamansa Kannon-veistoksen merenpohjasta 

kohoavan kivenjärkäleen laelle ja rukoili purjehdustuulta. Silloin tuuli yhtäkkiä kääntyi ja 
Yoshitsune pääsi turvallisesti Matsumaeen. Nykyisin veistos on täkäläisessä temppelissä ja sille 

on annettu nimi Yoshitsunen tuulenrukoilemis-Kannon. […] 

 
Rannassa on suuri kallio jossa on kolme vierekkäistä luolaa kuin vierekkäiset hevostallit. 

Yoshitsune piti niissä hevosiaan. Siitä paikka on saanut nimensä Miumaya, Kolme hevostallia. 

 
Me riensimme kallion ohi mahdollisimman nopeasti. Merkillistä, miten nolostuttavia tällaiset 

kotiseudun perinnäistarut saattavat olla. (TSU, 115–116.)18 

 

 

 

Kuva 2 Mayaishi Imabetsussa (Lähde: Eemeli Jylhä 2015) 

 

                                                
18むかし源義経、高館をのがれ蝦夷へ渡らんと此所迄来り給ひしに、渡るべき順風なかりしかば数日逗留し、あまりにたへかねて、所
持の観音の像を海底の岩の上に置て順風を祈りしに、忽ち風かはり恙なく松前の地に渡り給ひぬ。其像今に此所の寺にありて義経の風
祈りの観音といふ。 

 

「波打際に大なる岩ありて馬屋のごとく、穴三つ並べり。是義経の馬を立給ひし所となり。是によりて此地を三馬屋と称するなりとぞ
」 

 

私たちはその巨岩の前を、ことさらに急いで通り過ぎた。故郷のこのような伝説は、奇妙に恥ずかしいものである。 

(TSUb, 112–114.) 
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Vaikka Dazai luonnehtii tarua nolostuttavaksi, hän hyödynsi toisinaan itsekin Yoshitsune-taruja 

sekoittamalla niitä Tsugarun paikallisiin legendoihin ja paikkoihin. Novellissa ”Gyofukuki” 

(Muodonmuutos) Dazai viittaa synnyinkaupunkinsa Kanagin maamerkkeihin kuten lapsena 

näkemäänsä vesiputoukseen19 tai Mahage-vuoreen, ”Hevospaljakkaan”, joka tarun mukaan sai 

nimensä Yoshitsunen törmättyä vuoreen veneellään: 

 

Vuorijono Honshūn pohjoisessa päässä tunnetaan Bonju-vuorina. Ne ovat korkeimmillaan noin 

kolmeen neljäänsataan metriin kohoavia kukkuloita, joten useimpiin karttoihin niitä ei ole 
merkitty. Kerrotaan, että aikoinaan tämä alue oli kokonaan meren alla. Minamoto no Yoshitsune 

ja hänen miehensä kulkivat tästä laivallaan paetessaan pohjoiseen kohti muinaista Ezoa. Matkalla 

heidän veneensä iskeytyi vuoriin. Törmäyksen jäljet ovat yhä paikalla, puolessa väliä puiden 
peittämää kukkulaa, joka sijaitsee vuorijonon keskivaiheilla. (Dazai 2012, 84. Lainauksen 

suomentanut Eemeli Jylhä.) 

 

Utamakuran käsite on läheisesti kytköksissä luontoon, mistä runon lähteet usein löytyivät. 2000-

luvulla Japanista on vaikea löytää koskematonta ja villiä luontoa, ja ympäristö on usein ihmisen 

rekonstruoimaa. Luonnolla oli merkitystä kommunikoinnille jo 600-luvulta lähtien, mutta 

Shirane Haruon mukaan japanilainen nykyrunous ja -taide eivät ole tietoisia 

ympäristöongelmista: 

 

[…] the extensive cultural seasonalization and the pervasive presence of secondary nature may 

have dulled the sense of urgency with regard to conservation and the need to save the 

environment, where Japan’s record has not been good in the postwar period. The destruction of 

poetic places (utamakura), for example, has aroused environmental awareness of particular 
traditionally famous places, as has the destruction of shrines that protect large trees, but modern 

haiku and traditional-arts groups have not been in the forefront in raising concerns about broader 

environmental issues. (Shirane 2013, 219.) 
 

Lyyrisiin matkakirjoihin alkoi 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa kohdistua muutospaineita. 

Kasvava liikennöinti ja pyhiinvaellusmatkat vaativat osakseen käytännön matkaoppaita, ja 

matkakirjallisuuden kaunokirjallinen arvo joutui asteittain väistymään uuden paradigman tieltä. 

                                                
19 Vesiputousta Dazai kuvaa myös novellissaan ”Omoide” (”Muistoja”):  

 

Muistaakseni samoihin aikoihin kävin tätini kanssa sukulaisten luona eräässä kylässä, jonne oli kotikylästäni matkaa 

noin kahdeksan kilometriä. Muistan aina vesiputouksen, jonka näin siellä. Putous oli vuorten keskellä lähellä kylää. 

Leveä vesiputous ryöppysi valkoisena vihreän sammaleen peittämiltä kallioilta. Minä istuin reppuselässä oudon 

miehen harteilla ja tuijotin. (Dazai 2012, 29–30. Lainauksen suomentanut Eemeli Jylhä.) 
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2.2.2 Matkakirjallisuuden uudet tuulet 

Muromachi-kaudella päiväkirjoja työstivät lähinnä virkailijat. Mutta tavoite oli harvoin 

kirjallinen, ja päiväkirjoista puuttui subjektiivinen ote. Myös runoutta esiintyi päiväkirjoissa 

huomattavasti vähemmän. Matka oli edelleen kantavia teemoja vaeltavien munkkien 

päiväkirjoissa. Vaikka munkit kirjoittivat japaniksi, virkamiesten käyttämän kiinan sijaan, vaivasi 

näitäkin päiväkirjoja Keenen mukaan edellä mainittu subjektiivittomuuden ongelma. Vaikka 

Muromachi-kauden päiväkirjat eivät nousekaan esiin merkittävinä kirjallisina tuotoksina, ne 

juontavat eteenpäin pitkää perinnettä ja olivat luultavasti inspiraation lähteenä myös runoilija 

Matsuo Bashōlle (1644–94). (Keene 1999, 175–176.) Bashō oli runouden ja kirjallisuuden 

harjoittaja, joka oivalsi päiväkirjojen ja matkakirjallisuuden lähes 800-vuotisen 

kirjallisuusperinteen. Viimeisinä vuosinaan Bashō matkusteli paljon ja kirjoitti matkakirjoja. 

Bashō oli taitava hyödyntämään runouden utamakura- ja meisho-käsitteitä, ja hän hioi 

kirjoitustyyliään jatkuvasti paremmaksi. (Shirane 2002, 209–210.) Ollakseen paras hänen täytyi 

osoittaa kunnioituksensa myös vanhoille mestareille: 

 

”Sinä päivänä satoi, puoliltapäivin seestyi; siellä kasvoi mäntyjä, tuolla virtasi sen ja sen niminen 

joki” – tuollaisia seikkoja osaa varmasti kuka hyvänsä mainita, mutta ellen taida kertoa niistä 
omaperäisesti kuin Huang ja raikkaasti kuin Su, jääkööt mieluummin kirjoittamatta. (Bashō 2012, 

54.) 

 

1600-luvun loppupuolella japanilainen matkakirjallisuus koki eräänlaisen kliimaksin Bashōn 

työstäessä matkakertomuksiaan. (Keene 1999, 4-5, 289.) Robert F. Wittkamp näkee, että 

kliimaksi koskee nimenomaan vanhemman japanilaisen kirjallisuushistorian mukaan 

ymmärrettyä matkakirjallisuutta, jota arvioitiin pelkästään esteettisistä näkökulmista. Bashōn 

nähdään saavuttaneen matkakertomuksissaan koko perinteisen lajin huipun. Tämän perinteisen 

matkakirjallisuuden paradigman ominaisuuksiin voidaan lukea utamakurat ja meishot, mutta 

myös sisäänpäinkääntyneisyys ja itsetutkiskelu. Matkustaminen ja matkakirjallisuus kiteytyvät 

sentimentaaliseksi vaelteluksi (hyōhaku), ja matka itsessään on koettelemus, johon kuuluvat 

kärsimys, suru ja matkanteon vaativuus. (Wittkamp 2008, 17–18.) Vanhaa matkakirjallisuutta ei 

oleellisesti ohjaa kiinnostus muihin ihmisiin tai maantieteeseen. Bashōn Oku no hosomichi 

(suomennettu nimellä Kapea tie pohjoiseen) ei Karatan Kōjinin mukaan sisällä yhtäkään kohtaa, 

jota voisi kutsua ”kuvaukseksi” (Karatani 1998, 21). 20 

                                                
20 Vrt. Shirane 2002, 209: [Oku no hosomichi] is best regarded as a kind of fiction loosely based on the actual 

journey. Bashō depicts an ideal world in which the traveler devotes himself to poetic life in a manner that Bashō 

himself probably aspired to do but found impossible […] 
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Jos Bashō oli edelläkävijä ja yksi japanilaisen kirjallisuuden uudistajista, hän on myös varoittava 

esimerkki siitä, kuinka matkakirjailija saattaa viedä omat tarkoitusperänsä faktojen edelle. 

Päiväkirjassaan Oku no hosomichissa Bashō matkustaa kumppaninsa Soran kanssa Japania 

pohjoiseen. Toisinaan Bashōn kuvaama auringonpaiste on Soran päiväkirjaan merkitty 

sadepäiväksi; toisaalla Bashō kuvaa temppelin kauneutta, mutta Soran mukaan matkalaiset eivät 

löytäneetkään ketään avaamaan edes temppelin portteja (Keene 1999, 3). Myös Dazai epäilee 

Bashōn tarkoitusperiä tämän lukuisilla matkoilla:  

 
Meidän maallikoiden silmissä Bashōn vaellukset näyttävät epäilyttävissä määrin 

liikematkoilta, joita hän teki maaseudulle koulukuntansa mainostamiseksi: mihin hän 
matkoillaan tulikin, hän järjesti runonkirjoitustilaisuuksia ja avasi koulukuntansa 

haarakonttoreita. (TSU, 49.) 21 

 

Myöhemmin matkakirjallisuudeksi alettiin lukea myös teoksia, joita ei Japanissa perinteisesti 

ollut katsottu matkakirjallisuudeksi. Uuden jaottelun myötä voidaan Wittkampin mukaan havaita 

japanilaisessa varhaismodernissa (n. 1600–1867) kirjallisuudessa käynnissä oleva paradigman 

muutos. Se alkoi toisaalta jakaa matkakirjallisuutta kahteen haaraan ja enteili toisaalta 

kirjallisuuden institutionalisoitumista 1800-luvun lopulla. (Wittkamp 2008, 16–17.) 

Matkakirjallisuuden kaksi suuntaa, vanha ja uusi, eivät tietenkään olleet toisiaan poissulkevia. 

Bashōnkaan teokset eivät aina tiukasti istu vanhan paradigman muottiin (emt. 19). 

Uudentyyppinen matkakirjallisuus syntyi 1800-luvulle tultaessa käytännön tarpeita vastaavaksi. 

Pyhiinvaellusten kaupallisten lieveilmiöiden myötä Japanissa heräsi ensimmäistä kertaa 

eräänlainen matkailubuumi, ja matkakirjallisuudelle oli kysyntää enemmän kuin koskaan. 

Constantine Vaporis (1989, 462–463) kiteyttää, että matkailu sen mittakaavan ilmiönä mihin se 

Edo-kaudellakasvoi syntyi poliittisen vakauden ja taloudellisen hyvinvoinnin myötä. Taustalla 

oli myös ”kansallinen pakkomielle pyhiinvaellukseen” (emt.), mikä ennakoi ja heijastaa myös 

modernin turismin syntymistä ja nykyistä kotimaan matkailukulttuuria Japanissa. Uusien 

mahdollisuuksien myötä syntyikin tarve käytännön tarpeita vastaaville matkaoppaille: ”Places 

connected to the canon of literature up to the end of Middle Ages, which classical travel 

literature (kikō bungaku) felt obliged to mention, were losing their priority.” (Wittkamp 2008, 

20.) Paikat eivät edustaneet enää kirjallisia tyylikeinoja, vaan niiden maantieteelliset 

ominaisuudet korostuivat.  

                                                
21芭蕉翁の行脚は、私たち俗人から見れは、ほとんど蕉風宣伝のために地方御出張ではあるまいかと疑いたくなるほど、旅の行く先々
に於いて句会をひらき蕉風地方支部をこしらえて歩いてる。(TSUb, 48.) 
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Matkakirjallisuuden oli muututtava kaunokirjallisesta runopäiväkirjasta dokumentaarisemmaksi 

oppaaksi, joka antaisi tietoja tuntemattomista alueista ja niiden asukkaista. Ihmiset, heidän 

työnsä ja elämänsä olivat tähän asti olleet kirjallisuudessa vain osa taustoja, eräänlaista 

näyttämömateriaalia.22. Konkreettinen esimerkki oli pohjoinen Hokkaidon saari, jonka 

japanilaiset uudisasuttivat vasta 1800-luvulla. Olosuhteiden pakosta Hokkaidoon liittyvä 

matkakirjallisuus oli omintakeista, koska mitään aikaisempia teoksia ei yksinkertaisesti ollut 

olemassa. Matkakirjallisuus oli tähän asti perustunut kiinalaiseen kirjallisuuteen (Karatani 1998, 

52). Viimeistään silloin, kun japanilaiset alkoivat Meiji-kaudella verrata toisiinsa Japanin 

historiallisia kronikoita ja eurooppalaisten lähetyssaarnaajien raportteja, tieteellisyys ja 

dokumentaarisuus alettiin mieltää tärkeiksi arvoiksi: “Japanese travel literature, as a ‘stringing 

together of poems and lyrical essays,’ was deficient in the documentation of fact and ‘of no 

scientific value’” (emt., 64). Eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa matkakuvauksissa taas alkoi 

Thompsonin mukaan 1700-luvun lopulta lähtien yleistyä eräänlainen sisäänpäinkääntyneisyys: 

“[…] in some branches of the genre […] a degree of subjectivism soon became the norm, as 

writers increasingly felt licensed to inform readers of their subjective impressions […]” 

(Thompson 2011, 111.) 

 

Lyhyesti voidaan huomauttaa, että Tsugaru noudattaa joitakin samoja kaavoja kuin perinteinen 

japanilainen matkakirjallisuus. Bashōn, tai lukuisten munkkien tavoin, Dazai näkee matkansa 

pyhiinvaelluksena (TSU, 33). Japanilaisen matkakirjallisuuden muutoksissa näkyy yhteyksiä 

siihen, miten Dazai kuvailee lähestymistapaansa (tarkemmin alaluvussa 3.2 ja 3.3). Oleellista on, 

että Dazai päätti kirjoittaa Tsugarun minäromaanin muotoon. Minäromaani on japanilainen 

kirjallisuudenlaji, joka vakiintui 1800- ja 1900-lukujen välillä japanilaisen kirjallisuuden 

naturalistisen suuntauksen piirissä (Keene 1999, 5). 

 

 

                                                
22 Karatani Kōjin hahmottaa tämän maiseman ja taustan (uudelleen)löytymisen tärkeäksi vaiheeksi matkalla kohti 

modernia kirjallisuutta. Karatani mainitsee Kunikida Doppon teoksen Wasurenu hitobito esimerkkinä uudenlaisesta 

havainnoimisesta (Karatani 1998, 22–25). Wittkamp uskoo, että muutos käynnistyy jo aiemmin matkakirjallisuuden 

uuden paradigman myötä. Myös Vaporis (1989) esittelee liudan uudenlaisia matkakirjallisia tuotoksia 1700- ja 1800-

lukujen vaihteessa, mikä tukee Wittkampin havaintoa. 

 

Keene ottaa epäsuorasti kantaa Karatanin teoriaan:”Some critics have even suggested that the Japanese have never 

looked at landscapes except across their preconceptions. This is an exaggeration, but it is easy to assent to such a 

theory when one reads the long series of diaries describing travels along the Tōkaidō, each relating the author’s 

impression on visiting the same spots as his predecessors.” (Keene 1999, 396.) 
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2.3 Modernismi ja japanilainen minäromaani 

Japanilaisessa kirjallisuushistoriassa eli pitkään teoria, että Meiji-restauraation 1868 myötä 

kirjallisuus muuttui hyvin lyhyessä ajassa esimodernista moderniksi. Uudemman teorian mukaan 

tulisi puhua ”pitkästä 1800-luvusta” (Walker 2008, 128). Niemisen mukaan kirjallisuus seurasi 

taloudellisia ja poliittisia järjestelmiä, jotka omaksuivat länsimaisia kulttuurimalleja. Syntyi 

uusia kirjallisuusliikkeitä, joista monet julkaisivat omaa lehteään ja ajoivat aatteita ja tyylisuuntia 

kuten romantiikkaa, estetiikkaa, realismia tai demokratiaa. Rinnakkain julkaistiin perinteistä 

viihdekirjallisuutta ja länsimaisten kirjojen käännöksiä. (Fält ym. 1999, 407.) Modernismi 

kumpusi myös japanilaisen yhteiskunnan sisältä: japanin kieltä haluttiin yhtenäistää ja 

yksinkertaistaa. Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset vaikutteet ja mallit toimivat katalysaattoreina 

(Karatani 1998, 45–75). 

 

Modernin kirjallisuuden vakiintuminen voidaan sijoittaa Venäjän ja Japanin sodan 1904–1905 

jälkeisiin vuosiin, jolloin naturalistinen suuntaus alkoi vahvasti vaikuttaa kirjallisuudessa ja 

taiteessa. Naturalismin rinnalle hallitsevaksi tyyliksi ja kieleksi kirjallisuudessa nousi genbun 

itchi -kieli (”puhe on yhtä kuin kirjoitus”) (Fält ym. 1999, 409). Genbun itchi oli uudistus, jota 

alettiin ajaa pian Meiji-restauraation myötä. Uudistuksella ajettiin kanji-merkkien vähentämistä 

ja japanilaisten kana-merkkien painottamista kirjoitetussa kielessä. Idea ymmärrettiin kuitenkin 

laajalti niin, että puhutun ja kirjoitetun kielen tuli yhdistyä. (Karatani 1998, 45–47.) Ristiriitaista 

kyllä, modernin kirjallisuuden pääsuunnan määräävä naturalismi ei oikeastaan koskaan ollut 

erityisen yhtenäinen liike, minkä osoittaa naturalistisen kirjallisuuden sisäinen heterogeenisyys. 

Itse asiassa suuntaus nousi esille kahteen otteeseen, ensin vuonna 1900, ja myöhemmin noin 

vuosina 1906-8.  (Henshall 2009.) Monille kirjailijoille naturalismi oli vain yksi kirjallisen uran 

vaiheista (Fowler 1988, 144). 

 

Japanilaisen modernin kirjallisuuden leimasi uudella vuosisadalla laji nimeltä shishōsetsu, 

”minäromaani”. Kriitikoilla ja kirjailijoilla oli eriäviä näkemyksiä siitä, mihin suuntaan 

kirjallisuuden, erityisesti romaanin, tuli kehittyä. Kirjallisuuskeskusteluissa minäromaanin 

nähtiin vievän japanilaista kirjallisuutta umpikujaan, jossa romaanilta puuttuu yhteiskunnallinen 

ulottuvuus. Samalla arvostelu juurrutti minäromaanin syvälle japanilaiseen perinteeseen ja 

yhteiskuntaan (Suzuki 1996, 48). ”Umpikujan” kaltainen negatiivinen konnotaatio nousee, kun 

japanilaista romaania lähdetään vertaamaan eurooppalaiseen romaaniin ja standardiksi nostetaan 

nimenomaan eurooppalainen romaani, jonka kirjallisilla kriteereillä lajeja verrataan.  
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2.3.1 Shishōsetsu – japanilainen minäromaani 

Shishōsetsu (kirjaimellisesti minäromaani, engl. I-novel) on modernin japanilaisen kirjallisuuden 

muoto, jonka tavoitteena on kuvata kirjailijan kokemuksia niiden kaikessa puhtaudessa. Laji 

muotoutui 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ja historiallisesti sen katsotaan juontavan Japanin 

naturalistisesta kirjailijaliikehdinnästä (Suzuki 1996, 48–49). Minäromaani ei välttämättä ole 

aina fokalisoitu ensimmäisestä persoonasta käsin, ja määrittely on nojannut toisinaan 

autobiografian käsitteeseen (Fraleigh 2003, 46). 

 

Koska romaani oli suosittu laji läntisissä imperiumeissa kuten Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, 

japanilaiset kirjailijat ja kriitikot uskoivat, että ollakseen varteenotettava valtio muiden 

siirtomaavaltojen rinnalla, Japanin olisi kehiteltävä oma romaaniin verrattavissa oleva 

kirjallisuudenlaji. Tayama Katain Futon on yleensä katsottu ensimmäiseksi minäromaaniksi. 

Teoksen nousu kaanoniin saattoi Fraleighin mukaan kummuta teoksen tuominneista 

kirjoituksista 1920-luvulta 1950-luvulle jatkuneissa kirjallisissa debateissa. Minäromaani ja 

Futon ensimmäisenä minäromaanina ovatkin käsitteinä pitkälti retroaktiivisia käsitteitä, jotka 

syntyivät näiden keskustelujen myötä. Koko minäromaanin laji ja käsite luotiinkin pikemminkin 

tulkitsemaan tekstejä: tekstit eivät määritelleet lajia. (Suzuki 1996, 48–49; Fraleigh 2003, 44.) 

Koko kirjallinen keskustelu, joka johti minäromaaniin käsitteenä, oli alkujaan vino: kriitikot 

pyrkivät lähtökohtaisesti määrittelemään autenttisen, ja näin ollen parhaan, romaani (Suzuki 

1996, 50).  

 

Minäromaani miellettiin vastakohtapariksi honkaku shōsetsulle, ”autenttiselle romaanille”23. 

Autenttista romaania puolustettiin, koska sen nähtiin asettavan etusijalle sen mitä kuvataan,  

jolloin teoksen tekijä jäi välttämättä irralliseksi teoksesta: ”The interest of the honkaku shōsetsu 

lies not in who wrote it; rather, it is a novel that has meaning because of that which has been 

written, even if one does not know who wrote it.” (Fraleigh 2003, 45.) Teoriassa minäromaani oli 

idealtaan päinvastainen. Ensiksikin minäromaani oli subjektiivinen teos, jossa tekijä puhuu 

tekstin kautta suoraan omalla äänellään, ja tekijän äänestä syntyy itse teos. Toiseksi 

minäromaanissa taiteellisuutta mitattiin sillä, kuinka uskollisesti tekijä kuvasi tunteensa ja 

mielentilansa. (emt., 46.) 

 

                                                
23 Toinen nimitys minäromaanille on shinkyō shōsetsu (”mielentila-romaani”, state-of-mind novel).  
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Joidenkin kriitikkojen mukaan minäromaanista puuttui kokonaan yhteiskunnallinen elementti, 

jolloin siitä tuli vain tekijänsä kronologinen representaatio. Minäromaani oli siis liian 

tekijäsidonnainen. Kriitikko Nakamura Murao näki, että naturalismin jälkeen minäromaani oli 

jatkanut elämistään vain mekaanisena ja tyhjänä kirjallisuuden muotona, ja sen ideaali oli 

aikapäiviä sitten kuollut. Minäromaani oli yrittänyt seurata eurooppalaista romaania ja realistista 

tyylisuuntaa. Kriitikoiden mukaan se epäonnistui, koska siitä puuttui yhteiskunnallinen 

ulottuvuus (Fraleigh 2003, 47). Toisaalta juuri keskustelun ja kritiikin myötä siitä kehkeytyikin 

lopulta ainutlaatuinen osa japanilaista kirjallisuutta: 

 

In contrast to Nakamura, Uno [Kōji] regarded the authentic novel and the state-of-mind novel as 
two different, equally valuable, modes of self-expression, and believed that most literary works, 

including those of Shakespeare and Balzac (for him, the ideal of the authentic novel), could 

ultimately be considered expression of the writer’s “self”. Most important, for Uno, the Western 
novels – the model of the authentic novel – was the most natural form for Western writers to 

express this “self”, whereas the I-novel, created out of the “deepest self”, was the most natural 

form for Japanese writers. (Suzuki 1996, 51.) 

 

Teoria minäromaanin kehittymisestä kirjallisuudenlajiksi on pitkä ja monitahoinen, ja kytkeytyy 

tiukasti ajanjaksoon, jota kutsumme Japanin modernisaatioksi tai Meiji-kaudeksi. Mutta 

Karatanin sanoin ajantaju, ajallisuus ja historia käyvät tässä asiayhteydessä kuitenkin jopa 

toissijaisiksi. Tässä yhteydessä palaan Suzukin ja Fraleighin huomioon: minäromaani selitetään 

helposti japanilaiseksi romaanikirjallisuuden lajiksi, joka syntyi naturalistien keskuudessa 1900-

luvun alussa ja joka tavoitteli eurooppalaisen romaanin realistista ilmaisumuotoa. Tällainen 

yleistys on tietenkin vain käytännöllinen, ja tuottaa yksinkertaista ja helppoa materiaalia 

modernia japanilaista kirjallisuushistoriaa varten. Moderni kirjallisuus ei myöskään missään 

vaiheessa sisältänyt pelkkiä minäromaaneja.  

 

Yllä käsillä oleva asia ei koske tietenkään vain minäromaania. Dazai mielletään 

minäromaaniensa vuoksi traagiseksi hahmoksi. Tämän vuoksi Dazaita myös luetaan usein 

totisesti: “The temptation remains strong to see Dazai as identical with his text, to allegorize him 

and his works as part of a preconceived paradigm – that of the modern alienated writer ”unable” 

to create distanced fictional characters.” (Wolfe 2012, 116; vrt. myös Niemisen esipuhe, TSU, x.)   

 

 

2.3.2 Osamu Dazai ja minäromaani 

Dazain kirjallinen ura alkoi Shōwa-kauden (1926–1989) alussa, jolloin kirjallisuudessa vallitsi 
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samanaikaisesti monia erilaisia voimakkaita suuntauksia. Naturalismi oli haipumaan päin, mutta 

kirjallisten keskustelujen myötä minäromaani oli jäänyt elämään. Dazaikin muistetaan ehkä 

ennen kaikkea minä-kertomuksistaan ja taipumuksesta pohjata teoksiaan omiin kokemuksiinsa. 

Samalla häntä on kutsuttu myös viimeiseksi minäromaanikirjailijaksi (esim. Wolfe 2014). Jo 

lukioikäisenä kirjoittamissaan tarinoissa Dazai nouti teemoja omasta sosiaalisesta taustastaan. 

Vuonna 1936 julkaistu Bannen oli Dazain ensimmäinen kirjaksi painettu kokoelma, ja monet 

novelleista sijoittuivat hänen synnyinseuduilleen Tsugaruun ja Kanagiin. Esimerkiksi ”Omoide” 

(”Muistoja”) on nimensä mukaisesti kertomus Dazain lapsuudesta ja nuoruudesta. Dazain 

tuotannossa vilahtelevat hänen ystäviensä lisäksi myös sukulaiset: veljet, siskot, isä, äiti sekä täti. 

Dazai kirjoittaa Tsugarussa: ”Mies, joka kirjoittaa omaisistaan ja joka toimeen tullakseen myy 

sen mitä heistä kirjoittaa, kantaa niin pahan karman taakkaa että jumalat riistävät häneltä kodin” 

(TSU, 148)24. Tsugarun on usein sanottu olevan mitä luonteenomaisinta Dazaita (vertaa esim. 

Nieminen teoksessa TSU ja Sōma 1981, 30–31). Kamei Katsuichirō on kirjoittanut Tsugarun 

jälkisanat: 

 

Tsugaru on julkaistu vuonna 1944. Tuolloin 36-vuotias Dazai otti vastaan kustannusliike Oyama 

Shotenin toimeksiannon, ja toukokuussa samana vuonna hän palasi pitkästä aikaa kotiseuduilleen 
kirjoittaakseen Tsugarun tapojen ja seutujen kuvaukset. Dazain elämässä luultavasti juuri tähän 

matkaan sisältyi kaikkein eniten muistoja. […] Laskeva aurinko ja Ei enää ihminen ovat Dazain 

teoksista kaikkein tunnetuimmat, mutta parhaiten hänen todellinen luonteensa käy esiin 

Tsugarussa. Jos olisi valittava Dazain tuotannon joukosta esiteltäväksi yksi teos, ottaisin esille 
tämän kirjan. (Kamei teoksessa TSUb, 250. Lainauksen suomentanut Eemeli Jylhä.) 

 

Minäromaani oli useimmille kirjailijoille vain yksittäinen kokeiluvaihe heidän uriensa aikana, ja 

joillekin tämä vaihe tarkoitti vain yhtä teosta. Osa romaanikirjailijoista kääntyi lopulta muihin 

kirjallisuudenlajeihin ja monipuolisti tuotantoaan. Edward Fowlerin mukaan minäromaani koitui 

ehkä lopulta Dazain kohtaloksi: ”These writers [Dazai Osamu ja Shimazaki Toson] succumbed 

to the temptation inherent in a form bound intimately with private life: that of closing the 

temporal gap between experience and writing.” (Fowler 1988, 144.) Minäromaani tai 

autobiografia ei kuitenkaan olennaisuudeltaan ole alkuperältään muuta kirjallisuutta 

todenmukaisempaa tai autenttisempaa, eikä Dazain kertomuksia tule lähtökohtaisesti lukea 

hänen elämäkertanaan.  

 

Matkailuteollisuuden ja turismin ei tarvitse tehdä syväanalyysia eikä erotella Dazaita tämän 

                                                
24肉親を書いて、そうしてその原稿を売らなければ生きて行けないという悪い宿業を脊負っている男は、神様から、そのふるさとを取
り上げられる。(TSUb, 140) 
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teksteistä, vaikka on totta, että matkailija haluaa myös selvittää todelliset faktat ja kokea paikat 

teosten takana. Matkailun näkökulmasta kirjallisuutta ei määritellä vain teksteistä ja teoksista, ja 

kirjailijan ns. supertähteys kiinnostaa matkailijoita. Dazaista puhuttaessa sensaatiomainen 

elämäntyyli (Wolfe 2014, 13) nousee usein väistämättä etusijalle. Dazain teokset olivat 

ajankohtaisia, ja sodan jälkeen 1945 hänestä muotoutui hyvin nopeasti oman aikansa kirjallinen 

kuuluisuus. Romaanit Ei enää ihminen ja Laskeva aurinko vastasivat monelle japanilaiselle 

hävityn sodan jälkeistä pessimististä ja hysteeristä ilmapiiriä. Kirjailijoiden maine ja elämä 

voivat erottua teosten rinnalla niin voimakkaina, että matkailija kiinnittää huomiota enemmän 

tekijään kuin teokseen: […] there would seem to be a powerful and positive correlation between 

public/tourist interest and the more extreme forms of behaviour.” (Robinson 2003, 62–63.) 

 

Tsugaru on kuvattu pääasiassa minämuodossa, mikä ehkä vahvistaa stereotypiaa Dazaista 

minäromaanien tekijänä ja subjektiivisena kirjailijana. Yamaguchi Hiroyukin mukaan Dazai ei 

kuitenkaan sorru Tsugarun kohdalla samaan kuin moni muu Shinfudoki-sarjan kirjailija, joka 

kirjoitti kotiseudustaan kaivaten ja esitteli ainoastaan paikkoja, joita saattoi liittää elettyihin 

kokemuksiin. Dazain vahvuus on hänen tarjoamiensa näkökulmien runsaus, jonka kautta avautuu 

myös kotiseudun monipuolisuus ja monimerkityksellisyys. (Yamaguchi 2002, 139.) 
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3 TSUGARU MATKAKIRJALLISUUTENA  

 

Kun Oyama shoten alkoi julkaista Shinfudoki-sarjaa vuonna 1936, se valitsi kirjoittajiksi joukon 

tuon hetken taitavimpia kirjailijoita kertomaan omista kotiseuduistaan. (Oyama 1982, 48–49.) 

Sarjaa julkaistiin vuoteen 194825, ja kaikkiaan siinä ilmestyi kahdeksan teosta, jokainen eri 

kirjailijalta (ks. taulukko 2 alapuolella). Sarjan seitsemännen teoksen teemaksi valikoitui 

Tsugaru, alue pohjoisessa Honshūssa, Aomorin prefektuurissa. Kirjailijaksi haettiin tietenkin 

syntyperäinen tsugarulainen: Dazai Osamu.  

 

Osa Kirjailija Teos / Alue Alkuperäinen kirjoitusasu Ilmestymisvuosi 

1. Uno Kōji Osaka 『大阪』 1936 

2. Satō Haruo Kumanoji 『熊野路』 1936 
 

3. Aono Suekichi Sado 『佐渡』 1942 

 

4. Tabata Shūichirō Izumo & Iwami 『出雲・岩見』 1943 
 

5. Nakamura Chihei Hyūga 『日向』 1944 

 

6. Inagaki Taruho Asashi 『明石』 1948 
 

7. Dazai Osamu Tsugaru 『津軽』 1944 

8. Itō Einosuke Akita 『秋田』 1944 

Taulukko 2: Shinfudoki-sarjassa ilmestyneet teokset. (Lähde: Tatsuoka 2015, 326. Muokannut: 

Eemeli Jylhä.) 

 

Shinfudoki-sarjan kirjailijat valikoituivat pitkälti Oyaman ja Kawamorin tuttavapiiristä. 

Kirjailijoilta ei vaadittu erityistä maantieteellistä osaamista (Tatsuoka 2015, 329). Oyaman 

kustantamon periaatteisiin kuului julkaista ”hyviä teoksia, jotka käyvät myös kaupaksi” (Oyama 

1982, 55). Luultavasti Oyama ja Kawamori arvioivat itse, että fudoki-teemalle olisi kysyntää. 

Tatsuokan mukaan (2015, 330) 1920- ja 1930-luvuilla uusia fudoki-nimekkeitä ja ”kotiseutuja” 

käsitteleviä teoksia ilmestyi markkinoille kasvavissa määrin.  

 

Sarjan julkaisuprosessi koki joitakin vastoinkäymisiä. Vuoden 1944 loppupuoliskolla 

                                                
25 Kuudennen osan (ks. taulukko 2) oli tarkoitus ilmestyä 1944, mutta ensimmäinen painoserä tuhoutui tulipalossa. 

Toinen painos saatiin markkinoille 1948. Kaksi ensimmäistä julkaisua ja niiden jälkeiset julkaisut voidaan myös 

jakaa ajallisesti ennen Tyynenmeren sotaa, ja sodan aikana julkaistuihin teoksiin. 
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julkaistujen teosten, Tsugarun ja Akitan, painosmäärät olivat aikaisempia osia pienempiä. 

Tyynenmeren sota vaikutti muun muassa paperin saatavuuteen, mutta ei ole selvää, laskettiinko 

painosmäärät siksi 5000 kappaleesta 3000:een. Kuudennen osan ensimmäinen painos menetettiin 

kokonaan tulipalossa, joten julkaiseminen siirtyi vuodesta 1944 vuoteen 1948. Tatsuoka Yūji 

huomauttaa, että sarjalle ei suunniteltu yhtenäistä ja johdonmukaista julkaisustrategiaa. Teosten 

kansissa mainostettiin vaihdellen tulevia nimekkeitä, joista monia ei koskaan julkaistu. 

Julkaistujen ja suunniteltujen nimekkeiden pohjalta sarjan teokset voidaan jakaa kolmeen 

alueelliseen tasoon: suurkaupungit (Osaka, Sado, Asashi), prefektuurit (Izumo & Iwami, Hyūga, 

Akita) ja näiden kahden välimaastoon sijoittuvat keskisuuret alueet (Kumanoji, Tsugaru). 

(Tatsuoka 2015, 327–328.) 

 

Teokset ovat sisällöllisesti hyvin erilaisia. Esimerkiksi Kumanoji sisältää Tatsuokan mukaan Satō 

Haruon tekemiä vertailuja tekijän isoisoisän teoksiin ja arvioita Kumanojin matkakohteista. 

Tabata Shūichirō kuvaa Iwamissa & Izumossa pitkälti alueiden perinteisiä elinkeinoja. Sadossa 

Aono Suekichi kertaa Kamakura-kaudella eläneen keisari Juntokun tarinaa ja tämän pakoa Sadon 

saarelle. Tsugaru taas on Tatsuokan mukaan matkakirjaksi naamioitu romaani, joka kuvaa 

Dazain matkaa ja jälleennäkemistä hänen entisen hoitajansa Taken kanssa. (emt., 329.) Myös 

Yamaguchi Hiroyukin on huomauttanut, että Tsugarussa Dazailla on taipumus keskittyä lähinnä 

omiin motivaatioihinsa. Toisinaan Dazai jopa väheksyy rajoittavia olosuhteita kuten sotaa ja 

kustantamon toimeksiantoa (Yamaguchi 2002, 128). Yamaguchin mukaan Tsugaru eroaa 

merkittävällä tavalla esimerkiksi Aonon Sadosta tai Tabatan Izumosta & Iwamista. Aonon ja 

Tabatan matkat eivät ole ainoastaan paluita kotiseuduille. Aono ja Tabata kokevat pakolaisuuden 

tunnetta ja kaipuuta: kotiseudun merkitys kiinnitetään pelkästään paikkoihin, joihin liittyy 

elettyjä kokemuksia.  (emt., 131.) Paradoksaalista on kuitenkin Dazain kohdalla se, että hän 

lähtee esittelemään kotiseutuaan niistä kaupungeista ja paikoista, jotka ovat hänelle 

tuntemattomia. 

 

Tsugarun kirjallisten matkakohteiden läpikäynti vaatii myös osaltaan pohjustuksen teoksesta, ja 

tässä luvussa käyn tarkemmin läpi Tsugarun sisällön. Luvussa 3.1 avaan teoksen juonen, mikä 

pohjustaa samalla matkakohteiden analyysia luvussa 4. Luvussa 3.2 suhteutan Tsugarun 

matkakirjan määritelmiin, ja tarkastelen erityisesti, mikä on matkakirjan tekijän merkitys. 

Luvussa 3.3 erittelen tarkemmin Dazain näkökulmaratkaisuja sekä teokselle ajankohtaisia 

sosiaalisia ja historiallisia olosuhteita.  
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3.1 Kotiinpaluu ja matka muistoihin 

Dazain matka Tsugarussa kesti noin kolme viikkoa, 12.5.–5.6.1944. Toukokuun 12. päivä Dazai 

lähti Tokiosta, Uenon asemalta junalla kohti Aomoria. 13.–20. toukokuuta hän kulki rannikkoa 

myötäillen Kanitan ja Imabetsun kautta Tappinniemeen. 21. päivä Dazai yöpyi vielä yhden 

vuorokauden Kanitassa, minkä jälkeen hän suuntasi kotikyläänsä Kanagiin. 25. päivä Dazai 

matkusti Kizukuriin, josta jatkoi Fukauraan. Kahden päivän kuluttua hän saapui Kodomariin. 

Entisen hoitajansa Taken tavattuaan Dazai palasi jälleen Kanitaan, ja otti 4. kesäkuuta laivan 

takaisin Aomoriin. (Dazai ym., 2009, 28.) 

 

Alun perin kustantaja oli pyytänyt Dazailta tapojen ja seutujen kuvausta, mutta Dazai myöntää 

itsekin olevansa varsin tietämätön kotiseudustaan: ”Olen syntynyt Tsugarussa ja siellä myös 

vartuin kaksikymmenvuotiaaksi, mutta ennen tätä matkaani olin nähnyt ainoastaan muutaman 

sikäläisen kaupungin: Kanakin, Goshogawaran, Aomorin, Hirosakin, Asamushin ja Ōwanin 

[…]” (TSU, 3)26. Nyt hänelle avautui hyvä tilaisuus vierailla kotiseuduillaan esni kertaa sitten 

lapsuutensa. Kaikki ennestään tuntemansa kaupungit Dazai esittelee johdannossa. Johdannon 

lisäksi Tsugarussa on ns. pääteksti, luvut 1-5. Pääosuuden ensimmäiset kolme lukua koostuvat 

kuitenkin kokonaan Dazaille tuntemattomista paikoista. Kaksi viimeistä lukua taas ovat 

Yamaguchin mukaan sisällöllisesti lähempänä Johdantoa (Yamaguchi 2002, 132). Tämä 

sisällöllinen jako antaa samalla useampia merkityksiä sille, kuinka kotiseutu Tsugarussa 

käsitetään (tästä lisää luvussa 3.3) Matka Tsugaruun on samalla matka Dazain omiin muistoihin.  

 

Matkakirjan rakenteeseen luetaan usein lähtö ja paluu: ”Matkakertomus perustuu yleensä 

klassisen alun, keskikohdan ja lopun dynamiikkaan, jota matkassa vastaa tietenkin lähtö, 

merkittävä tapahtuma ja paikka sekä kotiinpaluu”. Kotiin verrattuna matkakohde on usein vieras. 

(Mikkonen 2008, 3.) Dazai matkustaa seudulle, jonka toisaalta tuntee ja toisaalta ei tunne. 

Varsinaista kotiinpaluuta ei Tsugarussa ole kuvattu, mikäli Dazain koti Tokiossa mielletään 

lähtöpisteeksi. Ensimmäinen luku, jossa Dazai saapuu Tokiosta Aomoriin, toimii lähtökohtana 

Dazain matkalle. Jo siinä näkyvät kirjoitusolosuhteet ja teoksessa toistuvat motiivit: sota-aika, 

ruoka, viini ja ystävät. 

 

Toisessa luvussa Dazai aloittaa matkan Tsugarun niemimaan itärannikkoa pitkin. Hän pysähtyy 

                                                
26私は津軽に生まれ、そうして二十年間、津軽に於いて育ちながら、金木、五所川原、青森、弘前、浅虫、大鰐、それだけの町を見た
だけ […] (TSUb, 5) 
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vierailemaan Kanitaan ystävänsä N:n luokse. N. kulkee Dazain mukana kolmannessakin luvussa, 

jossa kaksikko kulkee rannikkoa pitkin niemimaan kärkeen, aina Tappiin asti. Dazain ja N:n 

välillä vaikuttaa olevan luontaista dynamiikkaa, ja N. onkin Dazain mukaan hänen läheisimpiä 

ystäviään: ”Näin jälkeenpäin ajatellen olimme molemmat perin suurpiirteisiä, omalaatuisia 

poikia. Ehkä juuri se oli avain ystävyyteemme” (TSU, 47)27. Dazai kertoo yleisiä asiatietoja 

Kanitasta, mutta kerrontaa siivittävät erityisesti henkilökuvaukset ja dialogi Dazain ystävien ja 

tuttavien kesken. Dazai uskoo Kanitassa löytäneensä jotain peritsugarulaista:  

 

Kun pääsimme S:n kotiin, hänen aidon tsugarulainen kuumeisen kiihkeä tapansa osoittaa 

vieraanvaraisuutta häkellytti hieman jopa minua, niin tsugarulainen kuin itse olenkin. Heti sisään 

astuttuamme hän alkoi vuodattaa vaimolleen määräyksiä lakkaamattomana virtana. (TSU, 71.)28 
 

Kolmannessa luvussa matka jatkuu Kanitasta Sotogahamaan ja lopulta Tappiin. Sodanaikaisen 

Japanin sosiaalihistoriakin on paikoin esillä. N. työskentelee riisimyllyssä ja Dazai kuvailee 

ystävänsä vaikeuksia. Alueella on käynyt kato, ja N. perheineen on ollut vailla työtä: ”N:llä on 

nelivuotias poika, mutta lisäksi hän on ottanut hoiviinsa kuolleen sisarensa kolme lasta. Sisaren 

mieskin on kuollut, hän kaatui Pohjois-Kiinassa.” (TSU, 81.)29 Dazai ja N. pysähtyvät Imabetsun 

satamakaupungissa ystävänsä M:n luona. Kaupunkivierailut jatkuvat samalla kaavalla kuin 

Kanitassa: ystävykset juovat viiniä ja lähtevät katselemaan paikallisia nähtävyyksiä. Ennen 

Tappia Dazai ja N. yöpyvät vielä Mimayassa, missä sijaitsee myös Kolmen hevosen talli (ks. 2. 

luku ja kuva 2).   

 

Neljännessä luvussa Dazai vierailee viimein synnyinkodissaan Kanakissa. Kun Dazain isä 

aikoinaan kuoli (TSU, 178, TSUb, 167), suuri osa omaisuudesta sekä valtava sukutalo siirtyivät 

Dazain vanhimman veljen, Bunjin, omistukseen. Dazain omat välit veljiin ja sukuun tulehtuivat 

aika ajoin itsemurhayritysten takia. ”En vieläkään oikein tiedä kuinka muodollisina vanhempien 

ja nuorempien veljien välien pitäisi säilyä ja missä määrin ne voivat olla tuttavalliset ja 

vapautuneet” (TSU, 146)30. On epäselvää, millaisessa tilassa Dazain välit veljien kanssa 

                                                
27いま思えば二人とも、頗る鷹揚に、抜けたようなところのある子であった。そこが二人の友情の鍵かも知れなかった。 

(TSUb, 46.) 

 
28Sさんのお家へ行って、その津軽人の本性を暴露した熱狂的な接待振りには、同じ津軽人の私でさえ少しめんくらった。Sさんは、
お家へはいるなり、たてつづけに奥さんに用事を言いつけるのである。(TSUb, 69.) 

 
29N君には、四歳の男の子がひとりある他に、死んだ妹さんの子供をも三人あずかっているのだ。妹さんの御亭主も、北支で戦死をな
さった […] (TSUb, 79.) 

 
30兄弟の間では、どの程度に礼儀を保ち、またどれくらい打ち解けて無遠慮にしたらいいものか、私にはまだよくわかっていない。(T

SUb, 138) 
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Tsugarun matkan aikana olivat. Dazain vierailu kotona useiden vuosien jälkeen merkitsi myös 

suhteiden korjaamista. Viime kädessä veljessuhteet jäivät kuitenkin tulehtuneiksi (Wolfe 2014, 

11). Aiemmin kotiseudun merkitys korostui Dazaille yleisluonteisesti nähtävyyksissä (Kolmen 

hevosen talli), taruissa (paikalliset Yoshitsune-tarut), historiassa (Kanitan historia, TSU, 43–44; 

TSUb, 42–43) ja elinkeinoissa (kalastus, esim. TSU, 55; TSUb, 54). Kanaki merkitsee Dazaille 

enemmänkin verisiteitä sukulaisiin. ”Kanaki ei oikeastaan ole hullumpi paikka” (TSU, 159)31. 

Lapsuuden kotikaupunki ja maisemat heräävät uudelleen henkiin, kun Dazai kuvailee Kanakin 

ympärillä levittäytyvää Tsugarun kulttuurimaisemaa. Asetelma kuvataan idyllisen kauniina: 

 

”Kas! Fuji! Hieno näky”, huudahdin. Se ei ollut Fuji vaan Tsugarun Fujiksi kutsuttu 1625 metrin 
korkuinen Iwakivuori, joka leijui etäisyyksiin ulottuvien riisipeltojen takana. Se näytti todellakin 

leijuvan keveänä ilmassa. […] Vaikka vuori ei ole kovinkaan korkea, se on hurmaava, heleä 

kaunotar. 
 

Silkkikerttu livertää. Orvokit, voikukat, päivänkakkarat, alppiruusut, nietospensaat, akebit, 

orjantappurat ja monet minulle tuntemattomat kukat kukkivat heleinä nurmella vuoripolun 

molemmin puolin. Matalien pajujen ja tammien lehdet versovat, ja noustessamme ylemmäs 
rinteet peittyvät ylen rehevään bamburuohoon. Kukkula ei ole kahtakaansataa metriä korkea, 

mutta sieltä aukeaa melkoisen kaunis näkymä. Tekisi mieleni sanoa, että sieltä voi nähdä laidasta 

laitaan koko Tsugarun tasangon. (TSU, 158–159, 162.)32 
 

Viides luku keskittyy lähes kokonaan Tsugarun länsirannikon kaupunkeihin. Kanakista Dazai 

matkustaa etelään Kizukuriin, missä hänen isänsä on syntynyt. Isästään Dazailla on vain heikko 

muisto. Lainauksessa tarinasta ”Muistoja”, isä on pelottava musta hahmo, mutta lopulta Dazai 

myöntää että olisi halunnut tietää enemmän isästään (TSU, 176–178; TSUb, 166–167). Dazai 

pysähtyy pitkin romaania sentimentaalisiin muisteluihin ja lainauksiin muista teoksistaan, joihin 

hän niin ikään on kirjannut ylös muistoja nuoruudestaan. Dazain isä kuoli keski-ikäisenä, 53-

vuotiaana, ja myös Dazaita ahdistaa ja tuskastuttaa tieto siitä, että hän alkaa iältään lähestyä 

kirjailijoita, jotka ovat kuolleet täyttämättä neljääkymmentä (TSU, 33, TSUb, 32). Dazai liittää 

Kizukurin ennen kaikkea isäänsä ja tämän sukuun. Kuvaukset kaupungista ja Dazain ajatuksista 

ovat aiempaa lyhyempiä. Toisaalta niukkuus tuntuu viestivän Dazain ja hänen isänsä välisestä 

                                                                                                                                                       
 
31「金木も、どうも、わるくないじゃないか」(TSUb, 150) 

 
32「や！富士。いいなあ」と私は叫んだ。富士ではなかった。津軽富士と呼ばれている一千六百二十五メートルの岩木山が、満目の水
田の尽きるところに、ふわりと浮かんでいる。[...]決して高い山ではないが、けれども、なかなか透きとおるくらいに嬋娟たる美女で
はある。[…] 

 

鶯が鳴いている。スミレ、タンポポ、野菊、ツシジ、白ワツギ、アケビ、野バラ、それから、私の知らない花が、山路の両側の芝生に
明るく咲いている。脊の低い柳、カシワも芽を出して、そうして山を登って行くにつれて、笹がたいへん多くなった。二百メートルに
も足りない小山であるが、見晴しはなかなかよい。津軽平野全部、隅から隅まで見渡す事が出来ると言いたいくらいのものであった。
(TSUb, 150, 154.) 
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etäisyydestä. Muistot isästä ovat vähäisiä, joten niiden kerronnallinen konkretisoiminen saattaa 

olla vaikeaa. Kanitaa, Sotogahamaa ja Kanakia asuttavat Dazain läheiset ystävät ja sukulaiset. 

Niinpä niiden merkitys korostuu Dazaille, mikä heijastuu kuvauksissa.   

 

Kizukurista Dazai jatkaa matkaansa Fukauran rannikkokaupunkiin. Matkalla junassa Dazai 

ohittaa Ōdosenniemen, jota hän kuvailee tarkasti mainiten vihreän kallioperän ja viinikuppien 

kaltaiset pyöreät syvennykset. Dazain kuvaus Ōdosenniemestä oli niin osuva, että paikalle 

pystytettiin myöhemmin Tsugaru-romaanin muistolaatta (ks. 4. luku). Fukauraa Dazai luonnehtii 

muuhun Tsugaruun verrattuna aikuismaiseksi ja hillityksi: ”Tämäkin satamakaupunki 

vastaanottaa matkamiehen sanaakaan sanomatta, kasvoillaan samanlainen vaatimaton, hillitty, 

leppeä ilme kuin Chiban rannikon kalastajakylät – rumasti sanottuna ovelan laskelmoiva ilme. 

[…] Ehkä se on kypsän aikuisen asenne” (TSU, 186)33. Fukauraa Dazai kuvailee Kizukuriakin 

ohuemmin, noin viiden sivun verran. Niukkien kuvausten suora seuraus kirjalliselle matkailulle 

on kirjallisten jälkien vähäisyys tai puute tietyissä matkakohteissa.  Dazai siemailee viiniä 

ravintolassa, mikä vaikuttaa olevan tärkein hetki hänen Fukauran-vierailullaan. Dazain tahti 

kiihtyy vielä entisestään, kun Ajigasawan kaupunki suorastaan vilahtaa ohi. Dazai myöntää nyt 

itsekin:  

 

[…] jos minulla olisi Fukaurassa tai Ajigasawassa ollut joku hyvä ystävä, joka olisi tulostani 
ilahtuneena toivottanut minut tervetulleeksi, näyttänyt nähtävyyksiä ja kertonut kaupungista, 

olisin kukaties suoralta kädeltä hylännyt omat havaintoni ja selittänyt innostuneeseen sävyyn 

miten Tsugarun olennaisin olemus löytyy juuri Fukaurasta ja Ajigasawasta. Suoraan saoen 

tällaisiin matkakuvauksiin ei kannata luottaa. […] Muistiinmerkitsemäni pinnalliset vaikutelmat 
ovat aivan liian hataria kyetäkseen lokaamaan kotiseutunne mainetta. (TSU, 193–194.)34 

 

Ennen viimeistä etappiaan, Dazai pysähtyy Goshogawarassa, missä hänen tätinsä asui. Jostain 

syystä Dazai olettaa lukijan tuntevan hänen aiempaa tuotantoaan: ”Olen kertonut herra 

Nakabatasta paljonkin ”Kotiinpaluussa”, ”Synnyinseudussa” ja muissa novelleissani enkä 

pitkästytä lukijaani toistamalla sanojani” (TSU, 194)35. Goshogawarassa Dazai keskittyy jälleen 

                                                
33この港町も、千葉の海岸あたりの漁村によく見受けられるような、決して出しゃばろうとせぬつつましい温和な表情、悪く言えばお
利巧なちゃっかりした表情をして、旅人を無言で送迎している。[...]成長してしまった大人の表情なのかも知れない。(TSUb, 174.) 

 
34[…]深浦といい鯵ヶ沢といい、これでも私の好きな友人なんかがいて、ああよく来てくれた、と言ってよろこんで迎えてくれて、あ
ちこち案内し説明などしてくれたらば、私はまた、たわいなく、自分の直感を捨て、深浦、鯵ヶ沢こそ、津軽の粋である、と感激の筆
致でもって書きかねまいものでもないのだから、実際、旅の印象記などあてにならないものである。[...]私の印象記は、決して本質的
に、君たちの故土を汚すほどの権威も何も持っていないのだから。(TSUb, 181–182.) 

 
35中畑さんの事は、私も最近、「帰去来」「故郷」など一聯の作品によく書いて置いた筈であるから、ここにはくどく降り返さない 

(TSUb, 182) 

 



 

41 

 

aikaisempiin muistoihin ja valmistelee lukijaa tulevaa viimeistä matkaansa varten. Varsinainen 

huipentuma tapahtuu Kodomarissa, missä Dazai tapaa lapsuusajan hoitajansa Koshino Taken. 

Samalla lukijakin ymmärtää että matkaa on tehty sekä Tsugaruun että kertojan lapsuuteen. 

Voimakkain lainaus kertomuksesta ”Muistoja” ja odotetuin tapahtuma on jätetty kirjan 

loppupuolelle: ”Minulla on taipumus säästää paras pala viimeiseksi ja salaa iloita senkaltaisesta 

itsehillinnästä” (TSU, 202)36. Lopulta Dazai istuu entisen hoitajansa kanssa kentän laidalla 

katsomassa urheilukilpailuja: 

 

Tunsin syvää huojennusta. Ojensin jalkani suoriksi, katselin hajamielisenä urheilijoita, mielessäni 

ei liikkunut ainoakaan ajatus. Enää ei ollut väliä mitä tapahtuisi, olin täysin huoleton ja tyyni. 

Tällaista tunnettako tarkoittaa sana mielenrauha? Siinä tapauksessa tämä oli elämäni 
ensimmäinen todellisen mielenrauhan kokemus. Joitakin vuosia sitten kuollut oikea äitini oli 

ylväs, lempeä, suurenmoinen äiti, mutta hän ei koskaan saanut oloani tuntumaan tällaisella 

ihmeellisellä tavalla huojentuneeksi. (TSU, 217.)37 

 

Dazai paljastaa lukijalle hyvänolontunteensa ja mielenrauhansa. Kohtaaminen Taken kanssa 

kestää vain muutamia sivuja, mutta juuri tämä hetki on ollut Dazain suurimpia toiveita ja 

motivaatioita. Yamaguchin mukaan Dazain ”minä”, joka esiintyy neljännessä ja viidennessä 

luvussa, on aiempiin lukuihin verrattuna entistä sentimentaalisempi – aikaisemmissa luvuissa 

Tsugarua kuvataan matkalaisen näkökulmasta38 (Yamaguchi 2002, 136). Tsugaru joka liittyy 

enemmän Dazain muistoihin, on kuitenkin aivan yhtä merkityksellinen, koska useat Tsugarun 

tapahtumat ovat saaneet omia muistomerkkejä.  

 

Millaisia johtopäätöksiä yllä esitettyjen kuvausten pohjalta voisi vetää? Onko Tsugaru 

ensisijaisesti matkakirja, vai sittenkin romaani, jonka teemana on matka? Kai Niemisen sanoin, 

Tsugaru on kuin henkilökohtainen kirje lukijalle, mutta Dazai on sisällyttänyt teokseen myös 

asiatietoa. Matkareitti ja itse maantieteellinen alue jäävät lukijan arvailtavaksi, ellei hän kaiva 

esiin karttaa. Toisaalta kartta ei ole teoksen kannalta välttämätön kuten Mikkonen huomauttaa 

artikkelissaan ”Matkakirjan luonteesta”: 

                                                
36いいところは後廻しという、自制をひそかにたのしむ趣味が私にある。(TSUb, 190) 
 
37まるで、もう、安心してしまっている。足を投げ出して、ぼんやり運動会を見て、胸中に一つも思う事が無かった。もう、何がどう
なってもいいんだ、というような全く無憂無風の情態である。平和とは、こんな気持ちの事を言うのであろうか。もし、そうなら、私
はこの時、生まれてはじめて心の平和を体験したと言ってもよい。先年なくなった私の生みの母は、気品高くおだやかな立派な母であ
ったが、このような不思議な安堵感を私に与えてはくれなかった。(TSUb, 206.) 

 
38 Yamaguchi ymmärtää, että Dazailla on kaksi näkökulmaa, jotka erottuvat selkeästi. ”Matkalaisen silmät” (tabibito 

no me) kuvaavat lähes kaikkea luvuissa 1-3, toisin sanoen ”tuntematonta kotiseutua”. ”Viimeisten vuosien katse” 

(makki no manako/me) ohjaa Dazain kaiken sen äärelle, mikä häntä on motivoinut matkalle: synnyinkoti Kanakissa, 

isän synnyintalo Kizukurissa, entinen hoitaja Take Kodomarissa. Kustantajan tilaus on Dazaille toissijainen. 

Näkökulman mukana vaihtuu myös Dazain koti ja lähtöpiste. 
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Matkareitti on toteutunut suunnitelma, joka voidaan esittää kartalla jälkikäteen. Matkan ja 
sen tapahtumien merkitys tavallisesti kuitenkin poikkeaa matkareitistä. Jos matkakirjasta, 

yhtä hyvin fiktiivisestä kuin todellisesta, puuttuu kartta, niin lukija usein luo sellaisen 

mielessään (Mikkonen 2008, 3.) 
 

Matkakirjan tekijä vaihtelee yleensä rooliaan tarinankertojan ja toimittajan välillä. Aiemmin 

käsittelin perinteistä japanilaista matkakirjallisuutta eli kikōbunia. Teen seuraavaksi tarkemman 

katsauksen joihinkin angloamerikkalaisiin määritelmiin matkakirjasta. Suhteutan Dazain 

Tsugarua angloamerikkalaisen teorian määritelmiin. 

 

 

3.2 Tsugaru suhteessa matkakirjan määritelmiin 

Matkakirjallisuuden määritelmän alle mahtuu fiktiokirjallisuutta siinä missä faktaakin. Tutkijat 

tapaavatkin huomauttaa, että viime kädessä matkakirjallisuutta voi olla genrenä vaikea määritellä 

(Fussell 1982, 202–203; Dann 1999, 161–164). Carl Thompsonin mukaan diskurssi on 

oikeastaan jakautunut kahtia. Laajalla määritelmällä matkakirjallisuuteen voidaan lukea 

matkaoppaat, matkailulehtien artikkelit, teemaltaan matkailulliset romaanit, ja päiväkirjat 

(Thompson 2011, 12–13). Kaikkien näiden julkaisujen ote ja suhde matkailuun poikkeaa 

toisistaan. Karttoja tuotetaan lähinnä käytännön tarpeisiin, valokuvateoksissa korostuu matkailun 

visuaalisuus, ja matkaoppaiden kuvauksissa korostuvat käytännöllisyyden lisäksi faktat. 

Matkaromaanit kuten Jack Kerouacin On the Road (1957) tai Rosa Liksomin Hytti nro 6 (2011) 

ovat puhdasta kaunokirjallisuutta, mutta niitä voidaan lukea myös matkakirjallisuutena. Toinen 

määritelmä sulkee pois kaikki yllä mainitut ja keskittyy matkakirjaan. Yhtenäisen määritelmän 

puute johtaa sekavuuteen.  

 

Mikä sitten on matkakirja? Graham Dann luokittelee Paul Therouxin, Ted Simonsin ja Nick 

Danzigerin tyypillisiksi nykymatkakirjailijoiksi – yksinäisiksi seikkailijoiksi, jotka etsivät 

tuntemattomia paikkoja löytöretkeilijöiden tapaan ja erottavat itsensä turistista (Dann 1999). 

Dannin esimerkit ovatkin ensisijaisesti matkakirjailijoita: matkoista kirjoittaminen on heidän 

ensisijainen tavoitteensa. Usein matkakirjan tekijä saattaa ammatiltaan edustaa jotakin aivan 

muuta. Esimerkiksi 1700-luvulla kapteeni Cookin päiväkirjat nousivat bestsellereiksi. Toisaalta 

matkakirja voi olla kirjailijalle vain yksi kokeilu muiden joukossa: yhdysvaltalainen John 

Steinbeck julkaisi 1960-luvulla romaanin road tripistä maansa osavaltioiden poikki: Travels with 

Charley: In Search of America (1962). Samoin kuin monille japanilaisille modernisteille 
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minäromaani oli vain yksi kokeilu, Tsugaru saattoi olla Dazain kokeilu matkakirjallisuuden 

parissa. Samalla Dazai kokeili tapojen ja seutujen kuvauksen kirjoittamista. Toisin sanoen, on 

ehkä olemassa tyypillisiä matkakirjailijoita (ks. Dann 1999, 170–173), mutta tyypillistä 

matkakuvausta on vaikeampi määritellä konkreettisesti. Matkakirjallisuus ylittää kirjallisia rajoja 

aivan kuten matkailijat ylittävät maiden ja alueiden rajoja: 

 

From a variety of different motivations, travel experiences, and encounters, narratives of travel 

are structured around a variety of literary styles and techniques that continue to vex those who 
would seek to identify it as a specific genre. It is useful to see travel writing as a metaphor of 

travel itself; as a discursive journey with points of departure and points of arrival, but with 

considerable digressions and deviations between object and self […] (Robinson 2004, 306-307.) 
 

Joitain määritelmiä on silti pyritty tekemään. Angloamerikkalainen diskurssi matkakirjallisuuden 

määritelmistä pohjautuu pitkälti matkailututkimuksen tarkastelemaan käsitteeseen 

autenttisuudesta (ks. pääluku 4) ja vastakkainasettelusta, jossa turisti (tourist) ja matkailija 

(traveler) on yritetty erottaa toisistaan (ks. esim. Dann, 1999). Vastakkainasettelu pohjaa ilmiöön 

nimeltä tourist angst (turistin ahdistus) (emt., 160). Turisti ei välttämättä halua tulla kutsutuksi 

turistiksi; turisti haluaa pitää välimatkan muihin turisteihin, sillä turistin matka on turistin oma ja 

ainutlaatuinen (emt., 165.). Romanttisen elämyksen etsijöille ja kirjailijoille kyseessä voi olla 

todellinen ongelma, kun selviää, että matkakohteen romanttisesta aurasta ei ole muiden turistien 

tai matkakuvausten myötä enää mitään jäljellä. Kun paikasta tulee turistirysä, matkailija 

ymmärtää, että hän on jo myöhässä (Holland & Huggan 2003, 7). Tällainen lähtökohta painottaa 

usein sitä, että kirjoittaja matkustaa nimenomaan ulkomaille, missä kaikki on kotimaata 

oudompaa ja tuntemattomampaa. Matkustamisen sijaan kyse on pikemminkin eräänlaisesta 

löytöretkestä. Tällaisilla kriteereillä Tsugarua ei voisi edes lukea matkakirjallisuudeksi. Dazai 

matkusti kotimaassaan, ja vieläpä synnyinseuduillaan. Vaikka Dazain kotiseutu on paikoin 

hänelle itsellensäkin vieras, ei lähtökohdan voida aina olettaa kumpuavan vieraasta maasta tai 

ympäristöstä.  

 

Paul Fussell määrittelee matkakirjaa sen kautta, mitä muita kirjallisuudenlajeja se muistuttaa tai 

imitoi. Matkakirja on hänen mukaansa autobiografinen, ja se kuuluu muistelmakirjallisuuden 

alalajeihin. Fussell määrittelee matkakirjan rinnalle muita kirjallisuudenlajeja ja -muotoja, joilla 

on läheinen ja monimutkainen yhteys matkakirjaan. Näitä ovat esimerkiksi sotamuistelmat, 

pikareski- eli veijariromaani ja pastoraaliromaani. (Fussell 1982, 203.) Toisinaan lajien välinen 

raja on helpompi vetää ja määritellä. Esimerkiksi Tsugaruakin voi jälkikäteen luonnehtia paikoin 

sota-ajan muistelmiksi. Tsugarun idyllisten maaseutukuvausten kohdalla voidaan puhua jopa 
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pastoraaliromaanista: Dazai palaa Tokion suurkaupungista hetkeksi juurilleen maaseudulle 

Tsugaruun. Veijarimainen ote taas korostuu, kun Dazai on tekemisissä alkoholin kanssa tai 

kuvailee vaikkapa ”kerjäläismäistä” pukeutumistaan:  

 

Vaimoni värjäsi jokusen nurkissa lojuneen puuvillakankaan palasen tummansiniseksi ja harsi 

niistä kokoon housut ja puserontapaisen: siitä tuli malliltaan ennennäkemättömän omituinen 

työpuku. Värjäämisen jälkeen se oli hetken tummansininen niin kuin pitikin, mutta kun olin 
pari kertaa ollut kaupungilla puku ylläni, sen väri muuttui merkilliseksi sinipunaiseksi. 

(TSU, 34.)39 

 

Huolimatta kustantajan työnannosta kirjoittaa nimenomaan tapojen ja seutujen kuvaus, Dazailla 

ei kuitenkaan ollut erityisiä paineita minkäänlaisten sääntöjen noudattamiseen. Mikäli Oyama 

shoten olisi asettanut kirjailijoille tiukkoja vaatimuksia, kirjasarjasta olisi voinut tulla 

yhtenäisempi kokonaisuus ja Tsugarustakin olisi saattanut syntyä sisällöltään asiapitoisempi 

matkaopas. Kuten mainittu, edes julkaisusuunnitelma ei kuitenkaan ollut yhtenäinen, ja Dazai sai 

hyvin väljät raamit tapainkuvauksensa kirjoittamiseen. Seurauksena syntyi enemmän matkakirjaa 

muistuttava romaani kuin varsinainen opas. Samalla Tsugaru mukailee vanhoja japanilaisia 

matkakuvauksia, ja Dazai itse muistuttaa toisinaan vanhoja matkakuvauksien tekijöitä. Hän 

näkee olevansa pyhiinvaelluksella, mistä matkakirjoittamisen laji Japanissa alkujaan lähti 

liikkeelle. Matkustaminen oli uskonnon harjoittamista: “Following the lead of the itinerant poet 

Saigyō (1118–1190) and the ascetic Ippen (1239–1289), travel itself came to be regarded as a 

form of religious practice” (Shirane 2007, 777). Yamaguchin (2002) mukaan Tsugarun vahvuus 

on kuitenkin Dazain ratkaisu tuoda esille kaksi erilaista kotiseutua: Dazaille tuntematon 

Tsugarun itärannikko (luvut 1–3) sekä muistoihin, lapsuuteen ja sukulaissuhteisiin kiinnittyvä 

Tsugaru (tästä jaottelusta tarkemmin ks alaluku 3.3). 

 

Matkakirjallisuuden näkökulmasta oleellisiksi nousevat näkökulmaratkaisut, jotka ovat Kai 

Mikkosen mukaan matkakirjojen tunnistettavin piirre: ”[J]oku paikka nähdään sen läpi kulkevan 

henkilön tai ryhmän kokemuksen ja havaintojen kautta” (Mikkonen 2008, 2). Tämä määritelmä 

on lähellä Fussellin ajatusta matkakirjasta autobiografiana, jossa subjektiivinen näkökulma 

väistämättä korostuu. Opaskirjojen tapaan matkakirjan ei tarvitse pyrkiä objektiivisiin 

kuvauksiin, eikä sen tarvitse noudattaa liian tiukkoja kriteerejä. Matkakirjat ja Tsugaru kuitenkin 

myös sumentavat faktan ja fiktion rajoja. Carl Thompsonin mukaan matkakirjat ovat 

                                                
39有り合わせの木綿の布切を、家の者が紺色に染めて、ジャンパーみたいなものと、ズボンみたいなものにでっちあげた何だか合点の
ゆかない見馴れぬ型の作業服なのである。染めた直後は、布地の色もたしかに紺であった筈だが、一、二度着て外へ出たら、たちまち
変色してむらさきみたいな妙な色になった。(TSUb, 33–34.) 
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tekstimuotoon puettuja matkakokemuksia, ja niiden kirjoittajat joutuvat toimimaan kahdessa 

roolissa: toimittajina ja tarinankertojina (Thompson 2011, 27). Kirjailijan on esitettävä faktoja, ja 

samalla kyettävä kertomaan asioista viihdyttävällä otteella.  

 

Tsugaru-romaanissa seikkaileva kirjailija Dazai Osamu ei lähtökohtaisesti ole sama henkilö, joka 

kirjoitti matkakuvauksen oikeassa elämässä. Kirjailija antaa äänen hahmolle, joka ehkä 

käyttäytyy samalla tavalla kuin Dazai, juo viiniä samoja määriä kuin Dazai, mutta on 

ensisijaisesti representaatio tekstissä. Sama pätee Dazain ystäviin ja sukulaisiin, jotka osaltaan 

luovat viihdearvoa ja sisältöä romaaniin, ja muuntuvat tutkimusaineistoksi vasta myöhemmin: 

”[…] most episodes are clearly written up retrospectively by the writer, rather than being written 

on the spot” (Thompson 2011, 28). Dazain havaintoja paikoista, kaupungeista ja tavoista ei voida 

pitää muitta mutkitta totuuksina, vaikka niitä sellaisiksi väitettäisiinkin. Faktoihin 

pohjautuvinakin niillä on aina retorinen ja viihdyttävä ulottuvuus, ja usein kirjailija pyrkii 

Thompsonin sanoin pikemminkin näyttämään kuin kertomaan: tapahtumat ja asiat rakennetaan 

kaunokirjallisia keinoja käyttäen (emt., 28). Kuvauksista voidaan kuitenkin vetää johtolankoja 

todellisuuteen: ”[…] matkustaja kuvaa näkemäänsä ja kokemaansa aina eräänlaisesta todistajan 

näkökulmasta. Hän todistaa olleensa jossain ja kokeneensa siellä jossain.” (Mikkonen 2008, 2; 

vrt. Fussell 1982, 203.) Matkakirjailijoilta siis aina odotetaan jossain määrin vakuuttelua ja 

todistelua40.  

 

Matkakirjoja määritellään myös matkaoppaan vastakohdaksi. Esimerkiksi Fussellille 

matkaoppaat eivät ole matkakirjoja (Fussell 1982, 202–203). Matkakirjat taas eivät ensisijaisesti 

täytä matkaoppaiden roolia, vaikka niitä voidaankin käyttää matkaoppaina (matkailija harvoin 

turvautuu vain yhteen tietolähteeseen). Matkakirja ei tarjoa oppaan tapaan järjestelmällistä tietoa: 

”the guidebook is, above all, factual.” (Dann 1999, 163). Fussellille matkaopas on 

käytännönläheisempi: matkakirjan lukija ei periaatteessa aio matkustaa, mutta matkaoppaan 

lukija suunnittelee matkaa (Fussell 1982, 203). Kuitenkin jo tutkielman johdannossa mainitsin, 

että moni matkailija löytää motivaatioita kaunokirjallisuudesta, jopa sellaisesta joka ei oikeastaan 

edes käsittele matkaa. Ero on pikemminkin esitystavassa: Zweder von Martels näkee matkakirjan 

ja matkaoppaan saman kirjallisuudenlajin kahdeksi eri haaraksi (Martels sit. Thompson 2011, 

22–23). 

                                                
40 Esimerkiksi Shinfudoki-sarjan tekijät, kuten Aono Suekichi, Nakamura Chihei tai Tabata Shūichirō, kuvailivat 

lähestymistapojaan viittaamalla Yanagita Kunioon, joka tunnetaan japanilaisen folkloristiikan ja etnografian isänä. 

Yanagita kirjoitti useita artikkeleja tiedonkeräämisen metodeista kyläyhteisöjen kohdalla. (Yamaguchi 2002, 130–

131.)  
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Määrittelen seuraavaksi lyhyesti joitakin opaskirjan piirteitä. Matkaopas on kirja, jossa esitellään 

kaupunkia tai paikkaa matkailijalle tai vierailijalle. Matkaopas kertoo esimerkiksi kuinka 

julkinen liikenne toimii, mitkä ovat parhaat hotellit, mitä ovat alueen nähtävyydet, tai millaisia 

ovat alueen ravintolat. Matkaoppaan tiedonanto on välitöntä: siinä on usein hakemisto ja 

sisällysluettelo. Matkaopasta voisi verrata tietokirjaan. Se on hakuteosmainen ja saattaa esittää 

asiat irrallaan toisistaan. Matkaoppaassa on käytännöllisyyden vuoksi usein hyödyllisiä kuvia ja 

karttoja. Lähtökohdat matkaoppaan tekemiseen poikkeavat kaunokirjallisuudesta. Matkaopas 

noudattaa tiettyjä kriteerejä ja ohjesääntöjä, mikä tuntuu matkakirjaan verrattuna jopa 

rajoittavalta. Matkakirjat ovat jatkuvassa ristiriidassa, koska viihde ja faktat ovat samanarvoisia: 

 

A more fruitful approach, perhaps, is that which sees travel writing as occupying a space of 

discursive conflict. Travel narratives, in this context, are examples of what Hayden White 
calls ”fictions of factual representation”: they claim validity—or make as if to claim it—by 

referring to actual events and places, but then assimilate those events and places to a highly 

personal vision. (Holland & Huggan 2003, 10.) 

 

Mike Robinson huomauttaa, että lukiessamme matkaoppaita eli ns. mainoskirjallisuutta 

tiedämme jollain tasolla tekstin kuvaavan todellisuutta: ”in reading promotional literature, we do 

not usually allow ourselves to suspend our disbelief, or move into deeper levels of meaning.” 

(Robinson 2003, 43.) Tällaiset tekstit saattavat herättää tunteita tai psykologisia tunteita. 

Robinson kuitenkin tarkentaa: ”crucially missing is the intention to say anything significant 

about the human condition.” (emt., kursivointi omani.) Matkaopas tai mainoslehtinen voi 

esimerkiksi osoittaa paikan, jossa Dazai ja Take kohtaavat, mutta paikan kirjallinen jälki löytyy 

vasta teoksen kautta. 

 

Matkakirjat ylittävät kirjallisia rajoja, mutta niin tekee muukin kirjallisuus. Esimerkiksi Sōma 

Shōichi luonnehtii Tsugarua matkakuvausmaiseksi romaaniksi (kikōbunteki shōsetsu) (Sōma 

1981, 30)41. Tsugaru keskittyy Yamaguchi Hiroyukin sanoin pitkälti kirjailijan sisäisiin 

motiiveihin – Dazai jopa säästää tapaamisen Taken kanssa viimeiseksi. Matkaoppaat toimivat 

matkakirjoihin verrattuna lähinnä yhdellä tasolla: informaatiolähteinä. Matkakirjoissa faktat 

sekoittuvat usein kirjailijoiden henkilökohtaisten kokemusten kanssa. Kuten aiemmin mainitsin, 

Yamaguchin mukaan Tsugarusta voidaan erottaa kaksi selvästi erilaista näkökulmaa ja siten 

monipuolinen matkakuvaus kotiseudusta. Toisessa näkökulmassa korostuvat matkaopasmainen 

                                                
41 Sōma lisää, että Tsugaru on omintakeinen teos, jota on vaikea lajitella minkään tietyn kirjallisuudenlajin alle 

(emt.) 
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yleistieto ja tuntematon kotiseutu, joka nähdään matkalaisen silmin. Toinen näkökulma on hyvin 

tunteikas, ja se pohjaa Dazain sukulaissuhteisiin ja lapsuuden muistoihin. (Yamaguchi 2002.) 

Tarkastelen tätä jaottelua ja muita Tsugarun kuvauksen tasoja. 

 

 

3.3 Dazain näkökulmaratkaisut Tsugarussa 

Kai Mikkonen huomauttaa, että ”matkakertomus hyödyntää jatkuvasti muita tekstejä kuvauksen 

suodattimena” (Mikkonen 2008, 2). Myös Tsugaru on täynnä Dazain valikoimia suodattimia: 

hän viittaa omien novelliensa ohella myös runomestari Bashōn teoksiin, paikallisiin ”noloihin” 

Yoshitsune-taruihin, Tachibana Nankein ”Idänmatkan merkintöihin” ja lukuisiin eri 

tietokirjoihin. Muut tekstit toimivat Dazaille muun muassa apukeinona, kun hän valottaa 

Tsugarun alueen historiaa. Lainaukset tietokirjoista ja maantieteelliset yksityiskohdat Dazai 

mieltää kuitenkin vain pintakiilloksi ja yhden yön opinnoiksi. Toisessa luvussa hän kuvailee 

Tsugarun itärannikkoa ja huomauttaa lopuksi: ”Kaiken tämän olen ottanut selville myöhemmin” 

(TSU, 44)42. Jo johdannossa Dazai tekee selväksi lähestymistapansa: hän yrittää välttää 

asiantuntijan otetta.  

 

Koetan varoa esittämästä kaikentietävän asiantuntijan mielipiteitä tällä matkalla näkemieni 
kaupunkien ja kylien maantieteellisistä ja luonnontieteellisistä piirteistä, ilmastosta, 

taloudesta, historiasta, kouluoloista, hygieniasta ynnä muusta. Kun sellaiseen haksahdan, on 

se pelkkää yhden yön opintoihin perustuvaa, häpeällisen rapisevaa pintakiiltoa. Joka haluaa 
noista asioista tarkkoja tietoja, kysyköön noiden seutujen erikoistutkijoilta. Minun 

erikoisalani on toisenlainen: ala jota paremman nimen puutteessa sanotaan rakkaudeksi. 

(TSU, 32.)43 
 

Dazain on kuitenkin käytettävä suodattimia ja viitattava tietokirjoihin: luvuissa 1–3 Dazai 

matkustaa seuduilla, joita ei tunne. Tuntematonta kotiseutua Dazai kuvaa Yamaguchin mukaan 

pitkälti ”matkailijan silmin”. Termi on peräisin Yanagita Kuniolta: matkailija kuvaa asioita 

objektiivisesti kolmannen persoonan näkökulmasta, ja erityisesti paikallisten asukkaiden 

näkökulmaa korostetaan. Kuvaukset ovat silti itsetietoisia, ja Dazai kuvailee Tsugarua toisinaan 

ominkin sanoin ja liittää kuvaukseen muistoja lapsuudestaan. (Yamaguchi 2002, 133.) Luvut 1–3 

ovat sisällöllisesti lähimpänä kustantajan toivomuksia. Luvuissa 4 ja 5 Dazai haluaa ennen 

                                                
42すべて私があとで調べて知った事 […] (TSUb, 43)  

 
43私はこのたびの旅行で見て来た町村の、地勢、地質、天文、財政、沿革、教育、街生などに就いて、専門家みたいな知ったかぶりの
意見は避けたいと思う。私がそれを言ったところで、所詮は、一夜勉強の恥ずかしい軽薄の鍍金である。それに就いてくわしく知りた
い人は、その地方の専門の研究家に聞くがよい。また別の専門科目があるのだ。世人は仮りにその科目を愛と呼んでいる。(TSUb, 

30–31.) 
 



 

48 

 

kaikkea tuoda esille hänelle itselleen merkityksellisen kotiseudun. Vaikka matkailijan silmin 

kuvattu Tsugaru on ehkä asiallisempi, se synnyttää joitakin karikatyyrejä. Tarkastelen väitettä 

joidenkin esimerkkien kautta. 

 

 

3.3.1 Tsugaru matkailijan silmin 

Matkakirjailija tiivistää kuvaukseensa kokonaisen kulttuurin (Thompson 2011, 90). Kun Dazai 

käy ystävänsä S:n talossa, hän uskoo löytäneensä yhden tsugarulaisten luonteenpiirteen – 

kuumeisen kiihkeän vieraanvaraisuuden: 

 

Hän [tsugarulainen] on paljon hienotunteisempi ja huomaavaisempi kuin pinnalliset 
kaupunkilaiset. Mutta kun hän syystä tai toisesta menettää itsehillintänsä ja päästää tunteensa 

yhtäkkiä ryöppyämään, hän ei enää tiedä mitenpäin olla ja alkaa painostaa: ”Tässä on 

suolaamattomia osterivinokkaita, syökää, syökää!” Mitä muuta siitä seuraisi kuin 
ajattelemattomien kaupunkilaisten ylenkatseita. (TSU, 75, kursivointi omani.)44 

 

Kenelle Dazain luonnehdinnat tsugarulaisista on tarkoitettu? Tuskin ainakaan lähtökohtaisesti 

tsugarulaisille itselleen, ja siksi Dazai tarvitsee vertauskohteen kuvaamilleen tsugarulaisille. 

Kaupunkilaiset ovat ”Tokion ja Kioton seudun asukkaita”, joihin Dazai toisaalta itsekin kuuluu. 

Johdannossa Dazai on korostanut syntyneensä Tsugarussa, mutta luvuissa 1–3 Tokio on Dazain 

lähtöpiste ja koti. Jo ensimmäisessä luvussa Dazai kärsii Tsugarun kylmistä öistä: ”Olin 

unohtanut miten kylmää Koillis-Japanissa oli” (TSU, 35)45; Dazain ystävä S. puhuu Dazaista 

kaupunkilaisena: ”Hei, toin mukanani tokiolaisen vieraan” (TSU, 71)46; Tappinniemi on 

Honshūn umpikuja, jos katsoo asioita Tokiosta, jonka Dazai on jättänyt taakseen.  

 

Dazai on kuitenkin samalla tsugarulainen. Hän luonnehtii esimerkiksi tokiolaisia: ”Tokiolaiset 

ovat niin kovin ollakseen, että tarjoavat ruoankin vain hitunen kerrallaan. Miten Tokion kopeat 

hienostelijat ovatkaan minua halveksineet, kun olen Kiso Yoshinakan tavoin osoittanut liian 

sydämellistä kestiystävyyttä.” (TSU, 75.)47 Syntyperällä on kuitenkin kaksoismerkitys. 

                                                
44ふだんは人一倍はにかみやの、神経の繊細な人らしい。これもまた津軽人の特徴である。生粋の津軽人といふものは、ふだんは、決
して粗野な野蛮人ではない。なまなかの都会人よりも、はるかに優雅な、こまかい思ひやりを持つてゐる。その抑制が、事情に依つて
、どつと堰を破つて奔騰する時、どうしたらいいかわからなくなつて、「ぶえんの平茸ここにあり、とうとう。」といそがす形になつ
てしまつて、軽薄の都会人に顰蹙せられるくやい結果になるのである。(TSUb, 73–74.) 

 
45私は、東北の寒さを失念してゐた。(TSUb, 34) 

 
46「おい、東京のお客さんを連れて来たぞ。たうとう連れて来たぞ。」(TSUb, 69) 

 
47東京の人は、ただu妙にもったぶって、チョッピリずつ料理を出すからなあ。ぶえんの平茸ではないけれど、私も木曾殿みたいに、
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Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että ensisijaisesti se on osa Dazain nuoruutta, kotiseutua ja 

identiteettiä. Toinen merkitys liittyy siihen, kuinka Dazai rakentaa tsugarulaisilla 

luonteenpiirteillä ja tavoilla eräänlaisen karikatyyrin tyypillisestä tsugarulaisesta. Ystävistään – 

N., S. ja T. – Dazai rakentaa kuvan tyypillisestä tsugarulaisesta, ja täydentää tätä tsugarulaista 

toisinaan omilla luonteenpiirteillään: ”[…] olen raivonnut typerään tsugarulaistapaani” (TSU, 

64)48. Kyse voi olla näennäisesti pienistä asioista, mutta samalla varsin tunnusomaisista 

tsugarulaisista piirteistä, kuten murteesta: ”En edes käyttänyt Tokion murretta. Päinvastoin, 

puhuin parhaani mukaan niin puhdasta Tsugarun murretta että se saattoi kuulostaa jo 

teennäiseltä.” (TSU, 50).49 Matkailija saattaa nähdä Dazain luonnehdinnassa varoituksen siitä, 

millaista väkeä Tsugarussa odottaa. Tällaisissa kuvauksissa piilee Carl Thompsonin mukaan yksi 

vaara: ”travel writers are notoriously prone to summing up whole cultures, and passing sweeping 

judgements on other peoples and places, on the basis of just a few personal impressions, or from 

merely anecdotal evidence.” (Thompson 2011, 90.) Matkakirjailija voi tiivistää ihmisten ja 

paikkojen lisäksi muutakin kulttuuria. Dazaille tarttumakohtia löytyy erityisesti 

ruokakulttuurista. Ruokailutottumukset ja ruokalajit voi nähdä yhtenä perustavimpana yhteytenä 

lapsuusmuistoihin. Kanitassa Dazai puhuu erityisesti taskuravuista; Tsugarun tasangon kuuluisin 

sato taas saadaan omenoista. S:n luona Dazai valaisee lukijalle kuinka lihapadat joskus hänen 

lapsuudessaan valmistettiin suurissa simpukankuorissa: ”Me kaikki olemme varttuneet syöden 

kayakia simpukankuoresta” (TSU, 73).50 Ajigasawassa Dazain mieleen muistuvat kaupungin 

kuuluisat hatahata-kalat51: 

 

Tsugarussa kauden ensimmäiset hatahatat kiehautetaan ohuessa soijakastikkeessa ja niitä 
tavataan syödä peräjälkeen suuri määriä: ei ole lainkaan harvinaista että joku yhdellä 

istumalla pistelee poskeensa kaksi- kolmekymmentä kalaa. […] Oli miten oli, tsugarulaisten 

talvisiin nautintoihin kuuluu ehdottomasti hatahatan syöminen tulisijan ääressä. (TSU, 
192.)52 

 

Jotkin kuvaukset ovat tietenkin syntyneet olosuhteiden myötä riippumatta niinkään 

                                                                                                                                                       
この愛情の過度の露出のゆえに、どんなにいままで東京の高慢な風流人たちに蔑視せられてきた事か。(TSUb, 73) 
48れいの津軽人の愚昧なる心から(TSUb, 62) 

 
49東京の言葉さえ使わなかった。かえって気障なくらいに努力して、純粋の津軽弁で話をした。(TSUb, 49.) 

 
50私たちは皆、このカヤキを食べて育ったのである。(TSUb, 72) 

 
51Japaninhietatähystäjä. Ahvenen sukuinen kala (TSU, 235). 

 
52津軽では、あたらしいハタハタを、そのまま薄醤油で煮て片端から食べて、二十匹三十匹を平気でたいらげる人は決して珍しくない
。いずれにもせよ、このハタハタを食べる事は、津軽の冬の炉辺のたのしみの一つであるという事は間違いない。 

(TSUb, 180.) 
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lähestymistavasta. Matkallaan Dazai kirjoittaa sodanaikaisen Japanin olosuhteista, kuten kävi 

ilmi jo luvussa 3.1. Toisen maailmansodan aikaan länsimaalaisvastaisuus Japanissa oli koholla, 

ja valtionhallinto sovelsi sensuurilakeja eri medioissa. Vasemmistolaista liikehdintää rajoitettiin 

ankaralla kädellä. Lehdistön ja kustannusyhtiöiden kohdalla sensuuri tarkoitti erilaisten 

komissioiden valvonnan ohella myös paperin säännöstelyä (Kasza 1993, erityisesti luku 8; sivut 

194–231.) Kansalaisia kehotettiin yleisestikin säästäväisyyteen: ”campaigns aimed at 

encouraging frugality and austerity, such as the wearing of utilitarian trousers instead of the 

traditional kimono” (Hicks 2003). Dazain ystävä T. huomauttaa Dazain puvusta: “Luulin että 

olisit pukeutunut kimonoon”, mihin Dazai vastaa: ”Ei näinä maailmanaikoina.” (TSU, 35.)53 

Dazain tuli huomioida kaukana Tyynellämerellä meneillään olevan sodan vaikutukset. 

Matkustaessaan ystävänsä N:n kanssa Sotogahaman rannikkoa pohjoiseen, Dazai pidättäytyy 

kuvailemasta maisemia, ja lainaa Nankein kuvauksia huomauttaen joko ”[…] koska aloimme 

lähestyä linnoitettua vyöhykettä, minun on paras pidättäytyä tässä toistamasta hänen [N.] auliita 

selityksiään.” (TSU, 92) tai ”Koska minun nykyisissä oloissa on paras pidättäytyä kuvailemasta 

seudun näkymiä kovin tarkasti […]” (TSU, 98).54  

 

Vävypojan kanssa keskusteltaessa mainitaan ohimennen kutsunnat rintamalle: ”On aina ilo 

nähdä terveen nuorukaisen hymyilevän huolettomasti.” (TSU, 152)55, toteaa Dazai kuullessaan 

vävypojan tulleen passitetuksi takaisin kutsunnoista. Dazai itsekin yritti pestautua armeijaan 

sotakirjeenvaihtajaksi, mutta joutui luopumaan aikeistaan huonon terveytensä vuoksi (Wolfe 

2014, 11). Sodan aikaan Japanin maaseutu poti pulaa lääkäreistä. Tämän seurauksena 

maaseuduilla kärsittiin kaupunkeja enemmän sairauksista ja taudeista, ja kutsuntaikäisiä 

lähetettiin usein takaisin kutsunnoista (Neary 2002, 189). Dazai koki sodan kauheudet vasta 

myöhemmin. Hänen talonsa Tokiossa tuhoutui pommituksissa 1945, joitakin kuukausia ennen 

sodan päättymistä. Dazai muutti jälleen kotiseudulleen, tällä kertaa perheensä kanssa. Dazain 

sodanajan evakkotalo, Shinzashiki, on tänä päivänä avoinna yleisölle (Dazai ym., 2009, 92). 

Rakennus on ehkä kouriintuntuvin todiste siitä, että Dazai eli sota-aikaa siinä missä moni 

muukin. 

                                                
53「和服でおいでになると思っていました」 

「そんな時代じゃありません」(TSUb, 35.) 

 
54もうそろそろ要塞地帯に近づいているのだから、そのN君の親切な説明をここにいちいち書き記すのは慎むべきであろう。(TSUb, 

91); 現在のこの辺風景に就いては、この際、あまり具体的に書かぬほうがよいと思われる... (TSUb, 94) 

 
55健康な青年の、くったくない笑顔はいいものだ。(TSUb, 144) 
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3.3.2 Tsugaru Dazain silmin 

Lukuun 4 asti Dazai on vältellyt tuntemiaan seutuja, koska ne liittyvät menneisyyteen ja 

voimakkaisiin tunteisiin. Kotiseutu luvuissa 1–3 on tuntematon kotiseutu. 

Tuntemattomuudestaan huolimatta alue voi näyttäytyä kotiseutuna kollektiivisen muistin kautta 

(Yamaguchi 2002, 133). Seurauksena syntyy universaali kuva kotiseudusta. Matkustamisen 

kautta ja matkalaisen silmin, sekä vertaamalla Tsugarua Tokioon, Dazai luo kuvan tyypillisistä 

”tsugarulaisista luonteenpiirteistä”. Luku 4 alkaa pitkällä selostuksella Tsugarun historiasta, 

mutta luvuissa 4 ja 5 Dazain päällimmäinen tavoite on löytää se kotiseutu, joka on olemassa 

erityisesti Dazaille itselleen (emt., 136). Dazaille merkityksellinen kotiseutu liittyy vahvasti 

menneisyyteen ja ihmissuhteisiin: Takeen, isään ja veljiin.  

 

Kierrellessään synnyinkaupunkiaan Kanakia Dazai huomaa muutoksia: ”nyt koko seutu näytti 

aivan toisenlaiselta kuin lapsuusajoiltani muistin” (TSU, 157)56. Kanakista on kasvanut vilkas 

kaupunki verrattuna Dazain lapsuuteen: ”tunsin hyvin kouriintuntuvasti että Kanaki oli 

kehittynyt ja muuttunut vilkkaaksi kaupungiksi” (TSU, 160)57. Johdannossa Dazai luonnehti 

Kanakia pikkukaupungiksi, joka ”koettaa hieman turhamaisella tavalla tekeytyä urbaanimmaksi 

kuin onkaan” (TSU, 3)58. Muutokset ovat viime kädessä positiivisia: 

 

Kotiin päästyämme kerroin veljelleni että Kanakin näkymät olivat tehneet minuun vaikutuksen ja 
että olin muuttanut käsitystäni kaupungista. Hän vastasi että vanhetessaan ihminen alkaa pitää 

synnyinseutunsa näkymiä kauniimpina kuin Kiotoa ja Naraa. (TSU, 167.)59 

 

Nähdäkseni veljen vastaus liittyy Dazain kysymykseen kuolemasta. Se nousee esille Tsugarussa 

säännöllisesti: kuinka lähellä kuolema on? Ehdinkö nähdä kotiseutuni ennen kuolemaani? 

Asetelma on esillä ensimmäisessä luvussa, kun Dazai luettelee kirjailijoita, jotka ovat kuolleet 

alle 40 vuoden ikäisinä: ”’Ne kuolivat tuon ikäisinä. Yksi toisensa jälkeen. Minäkin alan pian 

olla siinä iässä. Kirjailijalle tämä ikä on elämän tärkeintä aikaa.’ […] halusin vielä kerran 

elämässäni nähdä synnyinseutuni joka kolkan”. (TSU, 33–34.)60 Dazaita ohjaavat luvuissa 4 ja 5 

                                                
56その辺の様子が、幼い頃の記憶とまるで違っている (TSUb, 148) 

 
57金木も発展して、賑やかになったものだと、しみじみ思った (TSUb, 152) 

 
58どこやら都会ふうにちょっと気取った町である (TSUb, 5) 

 
59家へ帰って兄に、金木の景色もなかなかいい、と思いをあらたにしました、と言ったら、兄は、としをとると自分の生まれて育った
土地の景色が、京都よりも奈良よりも、佳くはないかと思われて来るのです、と答えた。(TSUb, 158.) 

 
60「あいつらの死んだとしさ。ばたばた死んでいる。おれもそろそろ、そのとしだ。作家にとって、これくらいの年齢の時が一ばん大
事で」[…] 私も生きているうちに、いちど、自分の生まれた地方の隅々 まで見て置きたくて (TSUb, 32–33.) 
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enemmän hänen omat motivaationsa ja muistonsa, ja hän katsoo asioita entistä 

sentimentaalisemmin. Yamaguchin sanoin näkökulma vaihtuu ”matkalaisen silmistä” 

eräänlaiseen ”viimeisten vuosien katseeseen”, jota ohjaavat lapsuusmuistot (2002, 136–137). 

Kiinnostus Dazain omaan isään tiivistyy Kizukurissa, missä Dazai löytää isänsä entisen kodin. 

Hän välttelee astumasta sisälle, koska ”kuulostaisi hirvittävän teeskennellyltä, jos sanoisin että 

haluan vielä kerran ennen kuolemaani nähdä talon, jossa isäni on syntynyt” (TSU, 182)61. Kun 

kohtauksia tarkastelee kirjallisen matkailun kannalta, matkakohteita syntyy usein paikoista, 

joissa ei välttämättä ole kirjallisten jälkien lisäksi mitään nähtävää. Esimerkiksi Dazain ja Taken 

kohtaaminen urheilukentän luona ei aikaisemmin ollut muuta kuin Dazain kuvaus ja kohtaus 

Tsugarussa. Tällaisia kirjallisia jälkiä voidaan kuitenkin myöhemmin muokata konkreettisiksi 

matkakohteiksi. Vuosia myöhemmin Dazain ja Taken jälleennäkeminen on kehittynyt kirjallisen 

kohtaamisen myötä myös muistomerkiksi ja museoksi (ks. alaluku 4.2 ja kuva 4.4). 

 

Paul Fussell on yhtä mieltä Norman Douglasin kanssa siitä, että ihanteellinen matkakirja tarjoaa 

matkustamista kolmella tasolla: matkakohteessa, matkakirjan kirjoittajan mielessä ja lukijan 

omassa mielessä. ”[T]he writer should […] possess a brain worth exploring; some philosophy of 

life – not necessarily, though by preference, of his own forging – and the courage to proclaim it 

and put it to the test” (Douglas, sit. Fussell 1982, 204). Tsugarussa Dazailla on runsaasti 

menneisyyteen kytkeytyviä kiintopisteitä, joihin hän haastaa itsensä kulkemaan. Fussellin 

mukaan onnistuneen matkakuvauksen myötä lukija voi tuntea matkustamisen vapauden (emt.) 

Parhaimmillaan taas lukija itse lähtee matkalle.  

 

Kirjallista matkaa tehdessään matkailija-lukija voi samaistua kirjan henkilöihin tai kertojaan ja 

tuntea olevansa osa teosta. On tietenkin toisinaan kyseenalaista, missä määrin Tsugarun 

kertojaan kannattaa samaistua. Dazai osoittaa hyvänä itsetutkiskelijana tunnetusti luontaisen 

heikkoutensa alkoholiin: ”Kylmä hiki peitti koko ruumiini. Miksi minun pitikin syntyä 

juomareiden häpeälliseen heimoon, ajattelin.” (TSU, 91)62. Aiemmin taas jo valtion painama 

pieni juliste on muistuttamassa Dazaita alkoholin vaaroista: ”'Viini juo terveytesi ja kotisi'” 

(TSU, 80)63. Veljentyttärilleenkin Dazai uskoo olevansa omalaatuinen ja huvittava, ”kelvoton 

                                                                                                                                                       
 
61死ぬまえにいちど、父の生まれた家を見たくて、というのも、おそろしいくらいに気障だ (TSUb, 170) 

 
62私は、まったく、冷汗三斗の思いであった。なぜ、酒飲みなどという不面目な種族の男に生まれて来たか、と思った。 

(TSUb, 89–90.) 

 
63酒は身を飲み家を飲み (TSUb, 78) 
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juoppo setä”. Krapulaisena hän vajoaa miettimään suhdettaan alkoholiin: 

 

Otsani valui tahmeaa hikeä. Aamuaurinko paistoi raikkaana vaunuun, jossa minä olin ainoa 

likainen, saastainen, pilaantunut: kaikin puolin sietämätön tunne. Vaikka tunnen tällaista itseinhoa 
aina kun olen juonut liikaa, vaikka olen kokenut sen tuhansia kertoja, ei vieläkään tee mieleni 

lopettaa juomista. Ihmiset vähättelevät minua, koska juominen on heikkouteni. Ellei maailmassa 

olisi alkoholia, minusta kukaties olisi kehittynyt pyhimys – järjetön ajatus, mutta pohdin sitä 
täysin vakavissani […] (TSU, 204.)64 

 

Nojatuolissaan matkakirjaa tai -opasta selailevan lukijan mielentilaa voi verrata japanilaiseen 

runoilijaan, joka matkallaan kulkee edeltäjänsä tarkkoja jalanjälkiä. ”Contemporary travel 

writers thus consciously place themselves in a tradition—a tradition as much literary as 

historically based” (Holland & Huggan 2003, 16). Tekstiin siis sisältyy mahdollisuus kokea 

matka. Lukemisen käytäntöjä on Barbara Schaffin mukaan jo pitkään suhteutettu paikkaan ja 

tilaan (Schaff 2011, 178). Matkustamisesta tulee luonnollinen lukemisen jatke. Fussell puhuu 

kirjallisesta matkailusta tautologiana: ”to speak of ”literary travel” is almost a tautology, so 

intimately are literature and travel implicated with each other” (Fussell 1982, 212).  

 

Mitä yllä tarkastellut näkökulmaratkaisut voisivat merkitä kirjallisen matkareitin kannalta? 

Dazain painotuksista riippuen kuvatut paikat saattavat paljastaa asioita kirjailijasta itsestään. 

Kuitenkin esimerkiksi kuvaukset Dazain ystävistä luovat lukijalle odotuksia tyypillisistä 

tsugarulaisista, ja Tappinniemen kylän odotetaan ehkä vastaavan Dazain luonnehdintaa kolkosta 

pikkukylästä. Kirjalliset jäljet saattavat poiketa luonteeltaan toisistaan hyvinkin paljon, mutta 

matkailuteollisuus on valmis hyödyntämään monenlaisia kuvauksia. 

                                                                                                                                                       
 
64脂汗が、じっとりと額に涌いて出る。爽かな朝日が汽車の中に射し込んで、私ひとりが濁って汚れて腐敗しているようで、どうにも
、かなわない気持である。このような自己嫌悪を、お酒を飲みすぎた後には必ず、おそらくは数千回、繰り返して経験しながら、未だ
に酒を断然廃す気持にはなれないのである。この酒飲みという弱点のゆえに、私はとかく人から軽んぜられる。世の中に、酒というも
のさえなかったら、私は或いは聖人でもなれたのではなかろうか、と馬鹿らしい事を大真面目で考えて […] (TSUb, 192–193.) 
 



 

54 

 

4 TSUGARUN JA MATKAILUN YHTEYDET 

 

Barbara Schaffin (2011, 166) mukaan lukeminen on ollut perinteinen keino oppia asioita 

maailmasta, mutta matkailu on nykyaikainen keino oppia asioita maailmasta. Juhani Niemen 

(2000, 51) mukaan kirjallisuus pyrkii aika ajoin purkamaan sidoksiaan todelliseen maailmaan, 

mutta kirjallisuus ja miljöö ovat edelleen vuorovaikutuksessa keskenään. Tsugarun myötä 

syntyneet kirjalliset matkakohteet ovat konkreettisia, mutta niihin sisältyy myös kirjallisia 

merkityksiä: ne kuvastavat Dazaita, hänen matkaansa ja teoksiaan. 

 

[…] matkakirjallisuus ei ole vain kirjallisuuden ilmiö, vaan kiinteässä yhteydessä matkustamisen 

kulttuuriin ja historiaan, matkustamiseen käytäntönä. Matkakirja nojaa käsitykseen matkakohteen 
vetovoimaisuudesta. Matkakirjan lukemisen odotuksiin kuuluu, ainakin periaatteessa, 

mahdollisuus käydä samassa paikassa uudestaan. (Mikkonen 2008, 2.) 

 

Tässä luvussa käsittelen kirjallista matkailua. Käsittelen tarkemmin autenttisuuden merkitystä 

matkailukokemuksissa ja sitä, mitä autenttisuus voi tarkoittaa japanilaisessa kulttuurissa. 

Kirjallisten paikkojen lisäksi tarkastelen Dazaihin liittyviä matkailujulkaisuja ja 

markkinointikeinoja, jotka ohjaavat lukijan kirjallisten matkakohteiden äärelle. Luvussa 4.2 

tarkastelen Tsugarusta juontuvia kirjallisia paikkoja joidenkin esimerkkien kautta. Matkan 

kokemuksista meitä muistuttavat erilaiset tuliaiset ja muistoesineet, joten viimeiseksi alaluvussa 

4.3 käyn läpi myös muistoesineiden merkitystä kirjalliselle matkailulle.  

 

On arveltu, että massaturismi kehittyi ensimmäisenä Japanissa. Varhaismodernilla kaudella 

matkustamista säädeltiin tie- ja tullikontrollilla. Japanilaisilla oli siitä huolimatta hyvät 

mahdollisuudet matkantekoon (Vaporis 1995). Japanilaiset tekivät 1700- ja 1800-luvuilla 

mittavissa määrin erilaisia retkiä, usein luonteeltaan uskonnollisia pyhiinvaelluksia65. 

Pyhiinvaelluksissa muotoutuivat jotkin modernin japanilaisen kotimaanmatkailun piirteet. 

Maakunnissa vaeltava papisto järjesti pyhiinvaelluksia kuten matkatoimistot nykyään. Matkoille 

lähdettiin usein suuremmalla joukolla, ja kohteiksi valikoituivat paikat, jotka olivat kansallisesti 

merkittäviä (Cooper ym.2008, 111). Japanin kielessä on useita käsitteitä pyhiinvaellukselle, jotka 

kaikki poikkeavat hiukan toisistaan. Ilmari Vesterisen mukaan kaksi tärkeintä 

                                                
65 ”Pyhän” merkitys matkoille oli usein nimellinen, ja virkistäytyminen ja nautinto, kuten vierailu kuumilla lähteillä, 

alkoivat nousta uskonnollisten aspektien edelle (Vaporis 1995, 236–242). Myös Peter Hulme ja Tim Youngs näkevät 

pyhiinvaelluksen yhtenä turismin ensimmäisistä kehitysvaiheista: ”In many respects pilgrims were ancestors of 

modern tourists; a catering industry grew up to look after them, they followed set routes, and the sites they visited 

were packaged for them” (Hulme & Youngs 2002, 2). 
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pyhiinvaellustyyppiä ovat junrei ja mairi (2012, 205). Junrei, jota Dazaikin käyttää Tsugarussa 

on vaellus, jota voi verrata kierrokseen: ympyrä sulkeutuu matkalla.66 Junrei on Vesterisen 

sanoin pitkä ja moniin kohteisiin suuntautuva vaellus.  

 

Matkailu on moderni rituaali (ritual) mutta myös huvia ja leikkiä (play). Matkailu vie henkilön 

pois tavallisesta elämästä ja työnteosta. Samalla henkilö astuu toisenlaiseen moraaliseen 

mielentilaan, jossa kulttuuriset tarpeet asettuvat etusijalle. (Graburn 1983, 11.) Kirjalliseen 

matkailuun liittyvät vahvasti rituaaliset piirteet, ja sitä voi luonnehtia sekularisoituneeksi 

pyhiinvaellukseksi. Mutta tulisiko pyhiinvaellus erotella vahvemmin kirjallisesta, kulttuuri- tai 

mediamatkailusta? Frans Schoutenin (2006) luonnehdinta matkailusta nojaa pikemminkin 

eskapismiin kuin matkailun pyhiinvaelluksesta juontaviin juuriin. Matkailu on kaupallinen 

vastaus tylsään ja harmaaseen rutiiniin, jota kutsumme arjeksi: ”Tourism is about experiencing 

beyond the ordinary, to step out of the daily treadmill into a more wonderful, exciting and 

challenging world.” (emt., 191.) Toisaalta, juuri jokapäiväisestä irtaantuminen voidaan liittää 

pyhiinvaellukseen, jolla yritetään saada kosketus johonkin yliluonnolliseen ja maallisesta 

elämästä poikkeavaan. 

 

Käsittelin johdannossa yleisesti kirjallisia matkakohteita ja niiden piirteitä. Kirjallisilla 

matkakohteilla on näiden piirteiden lisäksi myös ominaisuuksia kulttuuri- ja perinnematkailun 

puolelta. Kulttuuriperinteellä viitataan historiallis-kulttuuriseen pääomaan, joka nähdään 

tarpeeksi merkittävänä matkailukohteeksi. Usein tämä pääoma voidaan liittää paikan tajuun ja 

merkitykseen (sense of place). David Thorsby (2009, 20–21) ehdottaa pääoman arvon 

määrittämiselle osa-alueet, jotka arvioivat kohteen esteettisiä, hengellisiä, yhteiskunnallisia, 

historiallisia, symbolisia ja autenttisuusarvoja. Kulttuuriperintöön liittyy oleellisesti voimakas 

jatkuvuuden ja kansallisen identiteetin merkitys. Matkailussa kulttuuriperintö luokitellaan usein 

modernin vastakohdaksi. Rakennusten entisöintiä ja esimerkiksi Japanissa kylpylöiden 

rakentamista ”perinteisen” näköisiksi on toisinaan moitittu ja nähty keinoina peittää 

kaupallistamista ja kulutusta. Tällainen kritiikki on Urryn ja Larsenin (2011, 140–141) mukaan 

kuitenkin haikailua ja nostalgiaa aikaan ennen massakulttuuria. Lisäksi tällainen ajattelumalli ei 

ota huomioon, että perinteiden ylläpito ja esimerkiksi perintökohteiden entisöinti on monissa 

tapauksissa lähtenyt liikkeelle paikallisten ihmisten aloitteista. Esimerkiksi Dazain synnyinkoti 

toimi 1950-luvulta lähtien yksityisenä majatalona, kunnes Kanagin vanhakaupunkiyhdistys osti 

                                                
66 Jun 巡 tarkoittaa kirjaimellisesti kiertää, kierrellä. Rei 礼 puolestaan tarkoittaa kiittämistä ja muistamista. 
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rakennuksen 1990-luvulla, kunnosti sen Dazai-museoksi ja nimesi museon Dazain romaanin 

mukaan Shayōkaniksi. 2000-luvulla museo nimettiin kansallisesti merkittäväksi 

kulttuuriaarteeksi. (Dazai Museum 2010). 

 

Kaikki kulttuuriset ja kulttuuriperinnön representaatiot, joita matkailija kokee, viestivät aina 

myös paikallisista valinnoista (Cooper ym. 2008, 100). Vaikka Kanagi mainostaa itseään 

näyttävästi Dazain kotikaupunkina, se kampanjoi myös maaseutuidyllin ja kotiseutumaisen 

imagonsa eteen. Matka Tsugaruun on virkistysmatka maaseudulle. Maaseudullisuus on tässä 

kontekstissa kulttuurinen käsite. 1970-luvulla Japanissa kampanjoitiin furusato-ohjelmalla 

maaseutumatkailun puolesta. Erityisesti kaupunkilaisia pyrittiin viemään lähemmäksi pieniä 

kaupunkeja ja maaseutujen kyliä. Furusato tarkoittaa kotiseutua tai kotikaupunkia. Sana liitetään 

erityisesti maaseutuun ja maalaiskyliin modernin kaupungin vastakohtana. (Graburn 1995 ja 

1998; Creighton 1997.) Tsugaru on syrjäisyytensä johdosta säilynyt tähän päivään asti 

periferiana, ideaalisena symbolina mainoskampanjoille, jotka tämän tästä käyttävät hyväkseen 

maaseudun ja kaupungin vastakohtaisuutta. Käsite furusato on Millie Creightonin (1997, 243) 

mukaan irrotettu sanan alkuperäisestä merkityksestä: se ei viittaa enää kotiin vaan maaseutuun, 

peltoihin, vanhoihin shintolaisiin pyhäkköihin ja uskonnollisiin juhliin. Pikkukaupungeista on 

tullut nostalgisia kotiseutuja niillekin, jotka ovat kasvaneet kaupungissa. Furusato- tai 

maaseutumatkailu on tämän kautta muuttunut osin sepitteelliseksi traditioksi (Hobsbawm 2000). 

Kotiseudullisia – ehkä jopa isänmaallisia – arvoja vahvistetaan toiston kautta: maaseutumatkalla 

on koettava ”perinteiset” maaseudun maisemat ja paikat. Kirjallinen matka on vastaavasti 

luonteeltaan passiivisen kokemisen sijaan aktiivista toimintaa (Schaff 2011, 178). 

 

Furusato-kampanjassa on nähdäkseni osittain kyse MacCannellin hahmottelemasta ilmiöstä: 

nykyaika ei sulje pois vanhaa, esimodernia maailmaa, vaan säilyttää ja rakentaa sen 

keinotekoisesti uudestaan: ”Modern society, only partly disengaged from industrial structures, is 

especially vulnerable to overthrow within through nostalgia, sentimentality and other tendencies 

to regress to a previous state”. (MacCannell 1999, 82.) Suora todiste jatkuvuudesta ovat 

Tsugarun alueen matkailujulkaisujen kuluneet mainosfraasit: ”Tuntuu kuin olisit palannut kotiin” 

(ks. liite 1). MacCannellin mukaan matkailijaa motivoi usein autenttisuus:  

 

Sightseers are motivated by a desire to see life as it is really lived, even to get in with the natives, 

and at the same time, they are deprecated for always failing to achieve these goals. […] The 
variety of understanding held out before tourists as an ideal is an authentic and demystified 

experience of an aspect of some society or other person. (MacCannell 1999, 94.)  
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Autenttisuus voidaan Ning Wangin (1999, 351) mukaan jakaa erikseen koskemaan matkailijan 

kokemuksen autenttisuutta ja matkalla koettujen kohteiden autenttisuutta. Autenttisuudella ei ole 

usein mitään tekemistä tiettyjen matkojen ja kokemusten kanssa. Kuitenkin esimerkiksi 

kulttuuri- ja perinnematkailun kohdalla autenttisuus on monesti oleellinen osa kokemusta ja 

koettuja paikkoja, koska ne liittyvät vahvasti Toisen ja historian kuvaukseen ja representaatioon. 

(emt., 349–350.) Oedewald (2001, 58) taas argumentoi, että tunnekokemuksen sijaan tärkeämpää 

voi japanilaiselle olla esteettinen kokemus eli se, miltä paikka näyttää. Japanilaisille 

nähtävyyksien ja matkakohteiden autenttisuus kumpuaa pikemminkin niiden (ulko)muodosta ja 

rakenteesta kuin kohteista itsestään. Jopa museoissa esillä olevat näyttelyesineet ovat toisinaan 

kopioita alkuperäisistä, kuten muinaisten linnojen rakentamisessa käytetyt kivet. Jäljennös 

saattaa olla alkuperäistä korkeammalle arvostettu. Kyse ei ole väärennöksistä, mutta toisaalta 

myöskään autenttisuuden puute ei huoleta japanilaista matkailijaa. (Cooper ym. 2008, 112.) 

Wang kutsuu tällaista ilmiötä konstruoidun tai symbolisen autenttisuuden kokemukseksi (1999, 

351).  

 

Uudelleenrakentaminen ja tarkka jäljentäminen on ollut jatkuvaa esimerkiksi shintolaisessa 

arkkitehtuurissa. Japanin tärkein shintolainen pyhäkkö, Isen sisin pyhäkkö, rakennetaan 

uudestaan joka 20. vuosi. Lähtökohta uudelleenrakentamiselle on Ilmari Vesterisen mukaan sekä 

ulkoinen että mytologinen: jumalat ansaitsevat arvoisensa pyhäkön, ja ulkoisestikin sen on oltava 

näyttävä. (Vesterinen 2012, 165.) Esteettisyys on myös osa Japanin buddhalaisia temppeleitä. 

Mimayssa, Gikei-temppelissä, Dazai mainitsee Minamoto-klaanin tunnuksin (ks. kuva 4.1) 

koristellun temppelirakennuksen: ”Portaiden päässä pienen kukkulan laella oli vanha, rapistunut 

temppelirakennus. Sen ovessa oli Minamoto-suvun katkeronlehti- ja -kukkakuvioinen 

sukuvaakuna.” (TSU, 115.)67 Tämä Dazain mainitsema rakennus siirrettiin vuonna 1953 

syrjemmälle, jotta tilaa saisivat uusittu portti ja temppeli (Minmaya Kankō Kyōkai, viitattu 

3.5.2016). 

                                                
67石段を登り切った小山の頂上には、古ぼけた堂屋が立っている。堂の扉には、源家の紋が附いている。(TSUb, 112.) 



 

58 

 

 

Matkakohteet Japanissa rakentuvat myös kontekstuaalisten rakenteiden ja verkostojen kautta: 

”Japanissa […] modernit turistit matkustavat etsimässä vahvistusta maailmankuvalleen, joka on 

muodostunut elämän varrella esimerkiksi kouluopetuksen, kirjallisuuden ja 

joukkotiedotusvälineiden toimesta tai muun suullisen perinteen kautta.” (Oedewald 2001, 62.) 

Kirjallisen matkailun yhdeksi syyksi voi samaan tapaan laskea matkailijan halun vahvistaa 

käsitystä teoksen paikoista ja kuvauksista. Tämä on mahdollisesti osasyy myös siihen, miksi 

vaikkapa Dazain ja Taken kohtaamispaikalle on pystytetty patsas. Se antaa symbolina enemmän 

merkitysarvoa paikalle, ja muuttuu näin kulttuurisesti hyväksytyksi.  

 

Matkailujulkaisulla on oleellinen tehtävä mainostaa matkakohdetta kulttuurisesti 

hyväksyttävänä. Tekstuaaliset keinot nojaavat Dazain ja Tsugaru-matkailun kohdalla nostalgian 

tunteeseen, joka oli oleellinen keino myös furusato-mainonnassa. 

 

 

4.1 Tekstuaaliset keinot matkailujulkaisuissa 

Nykyinen matkailuteollisuus houkuttelee matkailijoita erilaisilla tekstuaalisilla keinoilla, jotka 

vetoavat autenttisuuteen ja ainutlaatuisiin kokemuksiin. Kirjallisiin paikkoihin ja kohtauksiin 

vedotaan todellisina: lukija voi olla osa niitä konkreettisesti ja kokea ne syvemmin kuin lukiessa 

on mahdollista. Matkailijoille kohdistetut tekstit ovat jatkuvassa dynaamisessa muutostilassa, ja 

niitä käytetään yhä monipuolisemmissa konteksteissa. Tekstit profiloituvat ennennäkemättömällä 

Kuva 4.1 Minamoto-klaanin sukuvaakuna Gikei-

temppelissä (Lähde: Eemeli Jylhä 2013) 
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tavalla synnyttäen ”hybridimuotoja”. Matkailuteksteistä ja matkakirjallisuudesta on tullut 

multimodaalista, eikä Tsugarukaan ole teoksena enää aivan entisenlainen. 

 

Tsugarun sekoittaminen ja bendaaminen muihin julkaisuihin voidaan havaita Dazain romaanin 

uudenlaisessa käyttöönotossa, kun teoksen sisältö valjastetaan matkaoppaisiin ja erilaisiin 

pamfletteihin. Bendaamisessa genrerajoja rikotaan ja tekstejä taivutetaan niille tyypillisten 

käytäntöjen ulkopuolelle, mikä voi joskus saada aikaan ristiriitoja (Bhatia 2004, 87).  Tsugarun 

rinnalle on syntynyt ”Dazain Tsugaru”-oppaita, joiden ensisijainen tekstuaalinen funktio on 

promotoida matkailua mutta joiden genre voi olla matkaoppaan ja kaunokirjallisuuden sekoitus. 

Tällainen teos voi kielenkäytöltäänkin profiloitua erityisesti Dazai-faneille kohdistetuksi 

tekstiksi. Tekstuaalisuus ja kieli määräytyvät tapauskohtaisen kontekstin mukaan. Teosta voidaan 

esimerkiksi kohdentaa kirjallisuudenystävälle ja Dazai-fanille, mutta myös matkailijalle, jonka 

käytökseen matkalla liittyy mahdollisesti kaupallinen kulutus yleisesti erilaisten palveluiden ja 

tavaroiden kuten tuliaisten muodossa. Aomorin prefektuuri julkaisi 2009 yli 50-sivuisen 

matkaoppaan, ’Dazai-matka tämän päivän Tsugaruun’ (Dazai to aruku gendai no ”tsugaru” no 

tabi 2009). Opas on sekoitus Dazai-viittauksia ja lainauksia sekä asiakuvauksia alueen 

nähtävyyksistä ja tapahtumista, jotka eivät liity kirjailijaan mitenkään. Olisikin pinnallista nähdä 

edessään vain ”Dazain Tsugaru”, joka on syntynyt yhteyksistä Dazain teoksiin. 

 

Millaisia tekstuaalisia strategioita lehtisissä ja esitteissä sitten käytetään? Francesconi 

huomauttaa, että esimerkiksi lehtien matkaraporteissa tekstiartikkelit hyödyntävät superlatiiveja 

adjektiiveissä, ja sanojen vaihtelu on runsasta ja ylistävää (Francesconi 2014, 14). Tällaisille 

julkaisuille ovat ominaisia deskriptiiviset ja ohjeistavat genrearvot. Koska Dazain Tsugaru on 

kaunokirjallinen teos, voidaan ensiarvoisesti olettaa sen hyödyntävän narratiivisia genrearvoja: 

asiat esitetään kronologisessa järjestyksessä ja teksti on kuvailevaa. Matkakirjan tekijä on usein 

sekä tarinankertoja että toimittaja, joten Tsugarusta on matkakirjojen tapaan erotettavissa myös 

argumentoiva genrearvo: ”The argumentative genre value can easily be found in some travel 

reports, where a balanced, critical gaze is cast upon a destination and both positive and negative 

elements are underscored and discussed. It is also used in travel books, diaries and guides.” 

(Francesconi 2014, 26.) Francesconi erittelee genrearvot kokonaisuudessaan viiteen 

perusryhmään mutta huomauttaa, etteivät ne koskaan sulje toisiaan pois. Vaikka matkailutekstit 

ovat genrearvoiltaan ja käyttötarkoituksiltaan hybridisiä ja monimuotoisia, tärkeimmät funktiot 

voidaan silti erottaa. (emt., 24–26.) Kaunokirjallinen kieli ei ole yksinomaan kirjallisuuden 

omaisuutta. Matkailuteksteissä hyödynnetään kielellisiä keinoja kuten metaforia, alluusioita ja 
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intertekstuaalisuutta, ja matkailun julkaisemat mainoslauseet ovat yhä kasvavissa määrin 

kertomuksia kirjallisine kliseineen. Jostain syystä tunnistamme ne silti matkailun kieleksi (Dann 

1996, 2 ). 

 

Kuvassa 4.2 (ks. alla) on aukeama Dazai-museon julkaisemasta opaskartasta. Aukeaman 

keskeinen teksti on rajattu punaisella ja teksti on suomennettu kuvan alapuolelle. Tekstissä 

toistuvat avainsanoina Dazai, Kanagi ja Tsugaru. Tekstillä korostetaan perinteitä, menneisyyttä ja 

lämminhenkistä ilmapiiriä esimerkiksi seuraavin sanoin: dentō no aji (”perinteiset maut / 

ruokalajit”), Tsugaru no nukumori (”Tsugarun lämpö”) ja kazaranai motenashi (koruton / 

vilpitön vieraanvaraisuus). Graham Dann (emt., 175) huomauttaa että sanat, joita käytetään 

kotimaan matkailun kohdalla, eroavat ulkomaan matkailusta: ”[Domestic tourism] (in Japanese 

context) stresses such words as ’dokutoku’ (the unique), ’azakaya’ (the fresh) and ’natsukashii’ 

(nostalgic), the latter [international] uses foreign loan words like ’exotic’, ’thrilling’, ’romantic’ 

and ’happy’”. Huomattakoon myös, että matkailujulkaisut viestivät harvoin ilman valokuvia. 

Aukeaman valokuva, joka esittää Dazain synnyintaloa ja nykyistä Dazai Osamu-museota, 

kytkeytyy suoraan tekstiin. Dannin mukaan kuvien tehtävä on vahvistaa tekstin viesti ja osoittaa 

lukijalle, mistä tämän tulee ottaa valokuva (emt., 189–190). Tämän lehtisen tapauksessa 

omituiselta vaikuttaa ainoastaan valokuvaan jätetty bussipysäkin kyltti, jonka vaatimattomuus on 

ristiriidassa Dazai-museon kaltaisen kulttuuriperintökohteen kanssa. 
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Kuva 4.2 Aukeama Dazai-museon lehtisestä (Dazai Museum kankō gaido mappu 2011) 
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Tässä kaupungissa tuntuu kuin voisi yhä tavata Dazain. 

Talo jossa Dazai asui, Tsugaru ja maisemat jotka Dazai koki, ja ihmiset jotka puhuvat hänestä – 

Kanagi on täynnä Dazain muistoja.  

 
Dazain synnyinkaupungissa on vahvasti läsnä tsugarulainen lämminhenkisyys, jossa kirjailija 

varttui – Dazain tunnetut kohteet, lukuisat asiat kuten viihdyttävä Tsugaru Jamisen68, ankara 

mutta lempeä luonto, perinteinen ruoka, ja ihmisten vilpitön vieraanvaraisuus. 
 

”Dazai-museo” on Dazain 100-vuotispäivänä syntynyt koko alueen teemapuisto, jossa voit kokea 

Tsugarun koko viehätyksen. 
 

Tunne kaikilla viidellä aistillasi Dazai ja hänen kotinsa Kanagi – kaupunki jossa Dazai syntyi ja 

kasvoi. (Lainauksen suomentanut Eemeli Jylhä.) 

 

Tekstin keskeinen viesti on, että Kanagi voidaan kokea samanlaisena kuin Dazai itse koki sen 

aikanaan. Teksti väittää lukijalle, että Kanagissa on vielä jäljellä asioita – ihmisiä, luontoa, 

kulttuuria – ja niissä autenttisuutta vuosien takaa, mikä mahdollistaa sen, että matkailija voi 

kokea ne kuten Dazai Osamu tai kuten Dazai Osamu kuvasi ne teoksissaan. Kanagi on kaupunki, 

jossa Dazain muistot ovat yhä tallella. Väitettä korostetaan vielä erityisesti huomauttamalla, että 

matkailija voi melkein tavata kirjailijan kävelyllä. Silmään pistää erityisesti luonnehdinta Dazai-

museosta paikallisena ”teemapuistona”. Toisaalta kirjallisen kohteen brändäämisessä (tässä 

tapauksessa ”Dazain Tsugaru”) Hoppen, Brown ja Fyall näkevät muun kuin median kautta 

tapahtuvan markkinoinnin olevan hyvin tärkeä tekijä. Museoiden, paikkojen ja laitosten on 

pyrittävä luomaan syvä ja merkittävä yhteys matkailijan kanssa:  

 

If destinations are able to facilitate deeper engagement among their visitors with their literary 

interests, and in turn enhance their sense of identity with the destination or ”place”, such symbolic 

meanings and images can be utilized for future, and more sustainable, destination branding 
strategies. […] it is the reader who imbues their own vision of reality with the author’s written 

words, and therefore it is also the reader who actually produces the place. (Hoppen ym. 2014, 45.) 

 

Aina matkailujulkaisun ei tarvitse pyrkiä kokeilemaan kielellisiä erikoisuuksia tai kirjallisia 

kuvauksia. Tsugaru-patsaan muistorakennuksen (ks. kuva 4.3 alla) lehtisen keskeinen funktio on 

tiedonanto: lehtinen kuvaa pelkästään, mitä muistorakennuksen sisällä on. On kuitenkin tärkeä 

huomata, että julkaisujen sisällöt rajataan aina tapauskohtaisesti. Kuvan 4.2 matkailulehtinen on 

sisällöltään runsas. Se välittää Kanagin ohella tietoa Tsugarun alueen muista nähtävyyksistä 

(tarkempaa listaa voi tarkastella liitteestä 2). Kuvan 4.3 lehtinen on keskittynyt vain yhteen 

nähtävyyteen: muistorakennukseen.  

                                                
68 Shamisen on perinteinen japanilainen kielisoitin. Tsugarussa shamisen-soittajien keskuudessa kehittyi oma 

musiikillinen tyylisuunta: Tsugaru Jamisen. 
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Kuva 4.3 Aukeama Tsugaru-patsaan muistorakennuksen matkailulehtisestä 

 

Lehtinen kuvassa 4.3 sisältää pelkästään deskriptiivisiä lauseita. Toisin kuin kuvan 4.2 teksti, se 

ei yritä kuvata asioita adjektiiveilla tai vedota esimerkiksi lukijan nostalgisiin tunteisiin. Tsugaru 

saattaa herättää matkahalun, mutta tässä kuvailluilla matkailulehtisillä on toinen rooli. Kuvan 4.2 

viesti ote on toisaalta deskriptiivinen, mutta myös ohjeistava: ”tunne aisteillasi Dazai”. Kuvan 

4.3 tekstit pidättäytyvät deskriptiivisessä tehtävässä ja vastaavat vain yhteen kysymykseen: mitä 

paikassa on. Matkailujulkaisuilla on kuitenkin olennainen osa Dazain representaatioiden 

ylläpitäjinä, ja ne ohjaavat matkailijan kohteen äärelle lähes kädestä pitäen. 
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4.2 Maisema, muistomerkki ja matkareitti 

Dazai-museon opaskartta listaa ainakin 78 Dazaihin tai Tsugaruun liittyvää nähtävyyttä ja 

kohdetta. Varsinaista listaa voi tarkastella liitteestä 2. Mikä saa lukijan vierailemaan näissä 

matkakohteissa Dazain matkakuvausten lisäksi? Dazain kaltaisia tekstejä ja kuvauksia keksitään 

ja kirjoitetaan jatkuvasti uudestaan. Tällaisessa kohdistavassa bendaamisessa yhtäältä luodaan 

kirjallisuudesta täysin uusia, valikoivia tulkintoja, mutta toisaalta tartutaan Dazain kuvausten 

tiettyihin aspekteihin. Esimerkiksi Dazain yöpyminen Tappin niemimaan majatalossa on yksi 

aktiivisista keinoista pitää yllä kuvaa Tappista ”Honshūn pohjoisnapana” ja samalla 

mielenkiintoisena kirjallisuuteen kytkeytyvänä paikkana. Dazai yöpyi Tappissa vain yhden 

sateisen yön. Hän kuvailee kylää lyhyesti ”kanakopiksi” johtuen ehkä teiden varsille 

pystytetyistä ristiaidoista (Dazai ym., 2009, 64), ja toteaa että alue on maanpuolustuksellisesti 

tärkeä. Tappia lähestyttäessä kuvaukset eivät ole erityisen maireita:  

 

Kun olimme kävelleet parisen tuntia, maisema ympärillämme muuttui jotenkin eriskummallisen 
kolkoksi. Se vaikutti suorastaan kammottavalta. Se ei ollut enää maisema: maisema on jotakin, 

jota monet ja monenlaiset ihmiset ovat pitkien aikojen kuluessa katselleet ja kuvanneet, se on niin 

sanoakseni ihmissilmien kosketuksen pehmentämä, ihmisen hoitama ja kesyttämä. […] 
 

Aivan niin kuin mieleen ei juolahda ainoatakaan kaunokirjallista adjektiivia joka kuvaisi 

valtameren hyökyaaltoja tai hiekka-aavikon myrskytuulta, ei Honshūn viimeistä polkua 

ympäröiville kallionjärkäleille ja merellekään ole muuta sanaa kuin ”pelottavia” […] (TSU, 118–

119.)69  

 

Tällaisista kuvauksista huolimatta Tappin majatalossa riitti kävijöitä, kunnes rakennus 

myöhemmin muutettiin matkailuneuvontapisteeksi. Niemimaan syrjäinen sijainti ja kolkkous 

olivat aikanaan puolia, jotka Dazaita lukevan oli katsottava läpi sormien: ”Toisinaan nuoret 

Dazai-fanit täyttivät majatalon niin, että osa asiakkaista nukkui majatalon käytävillä.” (Dazai to 

aruku gendai no ”tsugaru” no tabi 2009, 23). Olennaiseksi kuvaukseksi on ehkä nähty Dazain ja 

N:n koominen illanvietto majatalossa, mutta kyse on myös aiemmin mainitusta toistosta ja 

maailmankuvan vahvistamisesta. Lukija haluaa nähdä omin silmin Dazain kolkoksi ja 

kammottavaksi kuvaileman Tappinniemen ympäristön. Subjektiivisuus oli Dazain leima, ja 

Dazain henkilökohtainen kosketus paikkoihin, ihmisiin ja tapoihin on jäänyt osaksi mielikuvia. 

                                                
69二時間ほど歩いた頃から、あたりの風景は何だか異様に凄くなってきた。悽愴とでもいう感じである。それは、もはや、風景でなか
った。風景というものは、永い年月いろんな人から眺められ形容せられ、謂わば、人間の眼で舐められて軟化し、人間に飼われてなつ
いてしまって [...]  

 

大洋の激浪や、砂漠の暴風に対しては、どんな文学的な形容詞も思ひ浮ばないのと同様に、この本州の路のきはまるところの岩石や水
も、ただ、おそろしいばかり […] (TSUb, 115–116.) 
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Nämä mielikuvat puolestaan voivat olla lukijan tietoisestikin mieltämiä ja etsimiä70 

”preferenssejä” (ks. esim. Robinson 2003, 57). Kaunokirjalliset kuvaukset voivat olla 

matkailuteksteihin verrattuna hyvinkin pitkäikäisiä.  

 

Dazain muistomerkkejä on pystytetty milloin minnekin Dazain jalanjälkiä myöten. Dazai-

tietoiselle matkailijalle tarjotaan mahdollisimman paljon ylimääräisiä avukkeita, jotta hän tuntisi 

Tsugarussa kulkiessaan olevansa melkein kuin kirjailija itse. Kyse on aiemmin mainitusta 

japanilaisesta traditiosta, jossa kulttuurisesti merkittävät ja hyväksytyt kohteet merkitään ja 

rajataan esille. Toisaalta kyse on myös halustamme viitata maisemilla ja paikoilla historiaan ja 

muistoihin. Käytännössä erilaisilla muistomerkeillä tarjotaan myös matkakirjallisuuden tavoin 

etukäteen valmisteltuja matkareittejä. Kodomariin on pystytetty kuusi Dazain muistokiveä,71 

joilla on merkitty kirjailijan kaupungissa kulkemat tiet. Tällainen linkittäminen eli kirjallisen 

polun luominen on tehokas paikan markkinointikeino: näin voidaan luoda kokonaisempi ja 

houkuttelevampi matkailukokemus (Hoppen ym. 2014, 43). Muistomerkit liitetään ennen 

kaikkea kuolleisiin kirjailijoihin, ja tässäkin tapauksessa teiden varsille pystytetyt muistolaatat 

yhdistetään hautakiviin (ei ainoastaan muodoiltaan). Muistomerkki muistuttaa tehtävänsä 

mukaisesti menneestä: kirjailija on ollut paikalla ja kirjallinen kuvaus on tapahtunut kyseisessä 

paikassa. Courtney Watson argumentoi, että autenttisen kokemuksen lisäksi matkailija hakee 

ainutlaatuista kokemusta, ja kirjallinen matkailija etsii myös yhteyttä kirjailijaan ja tämän 

luomaan maailmaan: ”A major part of the thrill of literary tourism is feeling as though some site 

or experience […] is being shared by the author and the tourist and no one else.” (Watson 2013, 

147.) 

 

Kuolleet kirjailijat on helppo institutionalisoida: heidän syntymä- ja kuolinpäiviään voidaan 

juhlistaa, ja kirjallisia yhdistyksiä voidaan perustaa heidän nimissään. (Robinson & Andersen 

2003b, 19.) Kuollut kirjailija on aikansa tai aatteen symboli. Tämän vuoksi syntyy 

muistomerkkejä, joihin Dazain Tsugarun matka ja lukijan kirjallinen matka paikoin 

fokalisoituvat. Tältä kannalta katsottuna matka alkaa muistuttaa pyhiinvaellusta, ei kuitenkaan 

pyhimyksen haudalle, vaan kirjailijan luokse. Matkareitit ovatkin tavallaan kertomusten ”kaikua” 

(Schaff 2011, 180). Matka on kuin kertomus alkuineen, keskikohtineen ja loppuineen.72 Samoin 

kuin Schaff hahmottaa matkan tällä tavoin osittain kertomukseksi, myös Kai Mikkonen (2008, 3) 

                                                
70 Joskus kuvaukset ja maisemat ovat auttamatta jo kadonneita aikalaiskuvauksia, ja etsimme niitä turhaan (Weir 

2003, 122). 
71 Kohteet löytyvät liitteestä 2 numeroilla 67–72. 
72 Vrt. myös Lüthje 2001, Narratiivinen lähestymistapa matkakokemuksiin. 
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huomauttaa, että matkakirjallisuus perustuu usein alun, keskikohdan ja lopun väliseen 

dynamiikkaan – onhan kyseessä matkan kuvaus. Robinsonin mukaan olemme omien 

tarinoidemme ”metakertojia” (Robinson 2003, 45).73 

 

Päättäväiselle, tässä tapauksessa Tsugarun lukeneelle matkailijalle mistä tahansa seikasta voi 

syntyä kirjallisen katseen kohde. Matkailija rekisteröi pienimmätkin kirjalliset viittaukset 

maisemista ja paikoista. Kuten ensimmäisessä luvussa mainitsin, rajaaminen ja esille 

nostaminen ovat tehokkaita keinoja matkailukohteen luomiseksi. Kyse ei ole aina museoiden ja 

matkailukeskusten rakentamisesta. Toisinaan keinot ovat yksinkertaisia, kuten muistomerkit 

osoittavat. Kirjalliset paikat herättävät nostalgian ja samaistumisen tunteita. Niillä voi olla myös 

yleisempiä piirteitä kuten viehättävä ympäristö, hyvät palvelut lähiympäristössä tai muita 

mukavuuksia (Hoppen ym. 2014, 43). 

 

 

Kuva 4.4 Ōdosenniemen muistolaatta (Lähde: Eemeli Jylhä 2013) 

  

Aina matkakohteet eivät kuitenkaan sijoitu kaupunkiasutusten läheisyyteen. Tällöin kirjallisen 

paikan voima ammentaa ainoastaan maisemasta. Kuva 4.4 on Ōdosenniemeltä, jonka Dazai 

mainitsee matkallaan Fukauraan. Ōdosenniemelle on sittemmin pystytetty suuri kivitaulu niemen 

200-vuotisen iän kunniaksi. Tauluun on kirjattu Dazai Osamun kuvaus tästä ”Tuhannen tatamin 

                                                
73 Tarinallisuus tai kertomukset alkuineen ja loppuineen eivät ole kirjallisuuden tai kirjallisten paikkojen 

yksinoikeus. Se liittyy pohjimmiltaan myös paikkojen historiallisuuteen. Esimerkiksi Helena Petäistö on harmitellut 

Oulun kaupungin keskustan julkikuvaa: ”Mikään ei anna ymmärtää, että on tullut tervaporvarien mahtikaupunkiin, 

silloiseen maailman suurimpaan tervasatamaan. Kaupungintalo antaa ymmärtää, että on täytynyt olla hieno 

menneisyys […]” (Hujanen 2016.) 
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lattiasta”: 

 

Sikäläinen kallioperä on särmikkäitä laavankappaleita sisältävää tuhkakiveä, ja kun meren 

tasaiseksi kuluttama vihreätäpläinen kalliopohja joskus Edo-kauden lopulla kuin taikaiskusta 
ilmestyi näkyviin meren pinnan yläpuolelle, se nimettiin Tuhannen tatamin lattiaksi, koska 

se tarjosi ikään kuin juhlasalin jossa mahtuisi järjestämään merenrantapidot sadoille 

vieraille. Siellä täällä kallioperässä on pyöreitä, meriveden täyttämiä syvennyksiä, aivan kuin 
suuria piripintaan täytettyjä viinikuppeja, joita nimitetään Viinikuppirimmereiksi – nimen on 

epäilemättä antanut joku suurjuomari, kuka muu olisi keksinyt verrata näitä suuria, jalan 

kahden läpimittaisia kuoppia viinikuppeihin. (TSU, 184–185.)74 

 

Kumpi onkaan tällä kertaa koettu tärkeämmäksi: tunnustus kirjailijalle vai tunnustus maisemalle, 

josta joku on vaivautunut kirjoittamaan? Käytännössä Dazain kuvaus on osoittautunut niin 

osuvaksi, ettei sitä pääsee karkuun edes henkilö, joka ei ole kirjaa lukenut. Robinson ja Andersen 

näkevät, että kirjallisuus toimii tällaisessa tapauksessa matkailijan kokemusta tehostavana 

funktiona, mutta on samalla kokemus itsessään. (Robinson & Andersen 2003b, 30.) Kirjallinen 

matkakokemus juontaa näin paitsi todellisesta maisemasta ja Dazain maiseman kuvauksesta 

myös estetiikan ja nostalgian käsityksistä, jotka liitämme molempiin. Kirjallisuus on aina luonut 

ja uudelleenrakentanut maisemaa. Weir (2003) huomauttaa, että maisema voidaan käsittää kuten 

yllä: se assosioituu auttamattomasti ihmiskosketuksen kautta. Symbolisen ja konstruoidun 

maiseman vastapainoksi on aina mahdollista erottaa maisema sellaisena kuin se on: ”a 

primordial element, a set of natural facts or a backdrop against which events occur, the result of 

processes which exist or pre-existed before the invention of man” (emt., 119). Toisin sanoen 

näemme symbolit ja representaatiot, mutta voimme todella käydä paikan päällä. Maisema elää 

myös todellisena ja irrallaan kuvauksestaan.75 Dazai itse näkee maiseman ihmiskosketuksen 

muokkaamana: ”Tienoo [Pohjois-Tsugaru] on lempeämpää kuin itärannikon Tappi, mutta 

täälläkin kasvillisuus on jäänyt askelen päähän ”maisemaksi” muuttumisesta: se ei antaudu 

minkäänlaiseen keskusteluun matkamiehen kanssa” (TSU, 207.)76 

 

Palataan jälleen Kodomariin ja kohtaukseen, jossa Dazai ja Take kohtaavat. Dazain ja Taken 

                                                
74この辺の岩石は、すべて角稜質凝灰岩とかいうものだそうで、その海蝕を受けて平坦になった斑緑色の岩盤が江戸時代の末期にお化
けみたいに海上に露出して、数百人の宴会を海浜に於いて催す事が出来るほどの座敷になったので、これを千畳敷と名付附け、またそ
の岩盤のところどころが丸く窪んで海水お湛え、あたかもお酒をなみなみと注いだ大盃みたいな形なので、これを盃沼を称するのだそ
うだけれど、直径一尺から二尺くらいのたくさんの大穴をことごとく盃と見たてるなど、よっぽどの大酒飲みが名附けたものに違いな
い。(TSUb, 173.) 

 
75 Ks. myös Urry ja Larsen 2011, 109–111.  
76東海岸の竜飛などに較べると、ずっと優しいけれど、でも、この辺の草木も、やはり「風景」の一歩手前のもので、少しも旅人と会
話をしない。(TSUb, 195) 
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jälleennäkeminen on mielestäni olennaista sen kannalta mitä matkailijalle tarjotaan oikeassa 

elämässä. Kuva 4.5 on Kodomarin kaupungista. Kuva esittää patsasta kahdesta henkilöstä, 

Dazaista ja Takesta. Jälleennäkemisen muistomerkki, Tsugaru-patsas, on pystytetty urheilukentän 

viereen, oletettavasti paikkaan jossa nämä kaksi kohtaavat - tai kohtasivat. Patsaan vieressä on 

muistorakennus, johon on koottu valokuvia, Dazain ja Taken biografiat sekä erilaisia 

muistoesineitä. 

 

 

Kuva 4.5 Tsugaru Statue Kodomarissa (Lähde: Eemeli Jylhä 2013) 

  

Muistomerkkien tarkoitus karkaa usein kirjan kansien väliin. Paikka tai merkki saavuttaa 

merkityksen tapahtuman perusteella, joka lukijalle saattaa yhtä hyvin olla totta kuin fiktiotakin. 

Kun näin tapahtuu, onko samantekeväksi valehteleeko kirjailija vai ei, niin kauan kuin paikka on 

olemassa? Kirjallisuuskritiikissä kertomusten miljöö määritellään vain osaksi fiktiota, mutta 

matkailijalle tällä ei välttämättä ole väliä. Jos sanon haluavani nähdä paikan jossa Dazai ja Take 

kohtasivat kirjassa, minulla on mahdollisuus matkustaa Kodomariin paikkaan, johon kirjassa 

viitataan. Omat mielleyhtymäni ovat toiset kuin Dazain, ja ne liittyvät kirjaan ja kohtaukseen 

jonka Dazai meille representoi. Saapuessani en ehkä niinkään ole tullut katsomaan paikkaa kuin 

ajatusmaisemaa, jonka olen vetänyt Tsugarusta. Toisin sanoen tulen seuranneeksi valitsemiani 

Dazain luomia representaatioita, jotka olen asettanut etusijalle. Matkan suunnittelulle ja 

toteutumiselle konkreettiset paikat ja kohteet ovat usein ehdottomia. Saatan tulla huomanneeksi 

että Tsugaru on tehnyt tehtävänsä siinä missä muukin matkaopas. Perustelumme matkaoppaan 

voimasta voidaan mielestäni ennen kaikkea liittää siihen, että haluamme toistaa itse kokemuksia, 



 

69 

 

joita oppaat meille tarjoavat.  

 

Samalla päättelykyvyllä syödessäni hatahata-kaloja vertaisin sitä mahdollisesti Dazain 

kuvaukseen; ”erinomaisen hieno” tai ”vastenmielisen rasvainen” (TSU, 191; TSUb, 180). Jos 

vastaan kävelee tsugarulainen ja alkaa jutella minulle oudolla murteella, tulenko ensimmäisenä 

ajatelleeksi: ”ahaa, sitä Dazainkin puhumaa tsugarun murretta”? Kyse on tästä: kirjallisuus 

rikastaa maailmankatsomustamme ja muovaa ennakkokäsityksiämme, mutta tätä kautta 

kadotamme osittain kykymme yllättyä luonnollisesti. Robinson (2003, 60) väittää että odotusten 

sijaan on vain oletus, että käsityksemme käyvät toteen. Graham Dann kutsuu ilmiötä matkailun 

passiiviseksi tautologiaksi: ”People used to journey great distances in order to experience the 

unfamiliar and uplifting. Now they are rushed painlessly there to witness diluted and contrived 

pseudo-events prepared for them by the mass media.” (Dann 1999, 165.) Syy ei ole tietenkään 

yksin kaunokirjallisuudessa. Matkoja varten luemme sivukaupalla arvosteluja internetistä ja 

valikoimme matkailulehdistä paikat, joissa haluamme vierailla. Vaivumme passiivisuuteen, 

menetämme kriittisyytemme emmekä tunnista toiseuttavia keinoja.  

 

Courtney Watson huomauttaa, että tutkijan on vaikea määritellä, mitä kirjallinen matkailija on 

itse asiassa edes hakemassa. Usein matkailija ei osaa määritellä tätä itsekään. (Watson 2013, 

149.) Ylläkuvatut mallit antavat joitakin määritelmiä ja viitteitä, mutta eivät kerro 

yksityiskohtaisesti, miten ja millaisina matkailija kokee Tsugarun ja Dazain kirjallisuuden. 

Tunteet ja kokemukset eivät rajoitu pelkästään paikkoihin. Kirjallisuus antaa merkityksiä myös 

esineille – tuliaisten ja matkamuistojen kerääminen muistuttaa matkailijoita koetuista asioista ja 

todistaa paikoista, joissa hän on käynyt. 

 

 

4.3 Matkamuistot ja tuliaiset 

Tuliaiset ja muistoesineet muistuttavat paikoista ja kokemuksista matkan jälkeen. Kirjallisuus ei 

säästy kaupallisilta tuotteilta, joilla matkailua markkinoidaan. Matkamuistot, tuliaiset ja ostokset 

ovat oleellinen osa nykyaikaista turismia (Goss 2004). Moni ihminen tuo matkalta mukanaan 

jotakin todistusaineistoksi sekä matkanteosta että saaduista kokemuksista, ja tällaisilla kerätyillä 

esineillä ja kokemuksilla on ihmisen elämässä aina myös habituksellinen rooli. Hankitut 

muistoesineet vaihtelevat bussiaseman kipsipienoismalleista valokuviin, merkkivaatteisiin tai 

aitoon belgialaiseen suklaaseen. Monilla muistoesineillä onkin omistajalleen ”pyhä” merkitys. 

Kaikki matkamuistot eivät ole kaupallisia tuotteita. (Wilkins 2013, 40–41.)  
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Englanniksi teoriassa on eritelty toisistaan tuliainen (souvenir) ja muistoesine tai matkamuisto 

(memento). Tuliaiset mielletään yleensä kaupallisiksi. Niitä ostetaan matkan aikana, ja ne 

muistuttavat kokemuksista matkan jälkeen. Matkamuistot taas voivat olla muutakin kuin 

kaupallisia tai tuliaisina markkinoituja esineitä, mutta tärkein ero on se, että niillä on merkitystä 

lähinnä omistajilleen. Ihminen voi liittää tunteita näennäisesti mitättömiin esineisiin siinä missä 

arvokkaisiinkin. Tiukasti tuliaisen merkityksessä ostetut esineet menettävät nopeammin 

tunteellisia merkityksiään kuin muistoesineet. Toisinaan syynä on se, että esineeseen liitetty 

muisto jää elämään selvemmin mielessä, jolloin esine menettää merkityksensä. (Collins-Kreiner 

& Zins 2013.) Toisaalta muistoesineistä poiketen erityisesti juuri tuliaisiin liitetään helpommin 

ns. ”paikan henki”. Tuliaisesineet saattavat olla paikallisesti tuotettuja taide-esineitä. Esimerkiksi 

perinteisillä menetelmillä valmistetut käsityöt mielletään esineiksi, joista huokuu ”paikallisuus” 

(Schouten 2006, 192). Käsitöille tai perinteisillä menetelmillä valmistetuille esineille on 

toisinaan tärkeää autenttisuus tai tarkemmin sanottuna todentaminen. Matkailijoilla on kuitenkin 

harvoin keinoja minkäänlaiseen viralliseen todentamiseen, mutta yksi vaihtoehto on (emt., 196) 

ostaa asiantuntijoiden todentama kopio esimerkiksi museon tuliaisliikkeestä.  

 

Kaupallisten tuotteiden brändääminen kirjallisilla assosiaatioilla on Robinsonin mukaan 

merkittävää kaupallista toimintaa. Vaikka tuotteet olisivat kuinka ristiriidassa kirjallisen aatteen 

kanssa, ne ovat silti pohjimmiltaan kirjallisuuden ja kulttuurin symboleja, ja niissä on kirjallisten 

paikkojen tavoin kirjallisia jälkiä. (Robinson 2003, 65.) Kuluttajilla on tapana ostaa tuotteita, 

jotka heijastavat kuluttajan näkemystä hänestä itsestään – joko todellista tai ihannoitua. Vapaa-

ajan toiminta on itseilmaisun muoto, ja sillä on symbolista voimaa, minkä kautta se heijastuu 

myös matkoilla ostamiimme esineisiin. (Wilkins 2013, 41.)  

 

Matkamuistojen aiheet voivat liittyä kirjailijaan tai hänen teostensa hahmoihin. Kirjailijoista 

itsestään syntyy hyvin nopeasti karikatyyrihahmoja samalla tavoin kuin heidän luomuksistaan. 

Yksinkertainen internet-haku esimerkiksi Shakespearesta, Sherlock Holmesista tai Dazai 

Osamusta tuottaa lopputuloksen, jossa toistuvat sivukaupalla samat kuvatiedostot tai niiden 

muunnelmat. Mielikuvat Dazaista liittyvät valokuviin, joissa kirjailija nojaa kämmeneensä tai 

esiintyy mustassa viitassaan. Viittaan sonnustautunut kirjailija ja kämmeneen nojailu ovat 

alkaneet symboloida Dazain ulkomuotoa, ja lopulta tämän symbolin pohjalta on tuotettu lukuisia 

esineitä. Dazai-museo myy verkkokaupassaan esimerkiksi Dazai-tohveleita ja lasinalusia, joissa 

toistuvat yllämainitut karikatyyrit (Dazai Museum Shop 2011). 
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Näitä esineitä ja muistoja haalitaan, koska niissä on jälkiä kirjallisuudesta ja matkasta sekä 

yhteyksiä kirjailijaan: “[…] he or she [the urban prototype of the global consumer-tourist] 

pursues transitory images and accumulates obsolete objects of the commodity world in order to 

possess their residual aura, the traces of timeless and universal meanings.” (Goss 2004, 331.) 

Esineet voivat olla massatuotettuja, eli “sieluttomia”, mutta Dazain karikatyyri (esimerkiksi 

nimikirjaimet, kirjailijan hahmo, Tsugarun kartta) yhdistettynä esineeseen luo sille kirjallisia 

jälkiä ja yhteyksiä kirjailijaan, jolloin esine voi saada erityistä arvoa kirjallisen matkailijan 

silmissä. 

  

Luonnollisia kirjallisen matkan tuliaisia ovat tietenkin itse kirjailijan teokset. Vaikka e-kirjojen 

myynnin kasvu on todellisuutta, perinteinen painettu kirja on edelleen kulttuuriselta pääomaltaan 

arvokas keräilyesine. Kirjat (näyttely)esineinä houkuttelevat vierailijoita museoihin (Robinson & 

Andersen 2003b, 14), ja kirjakauppakiertueet ovat yksi kirjallisen matkailun ilmenemismuoto. 

Kirjakauppoja kiertävät esimerkiksi keräilijät, tai ihmiset, jotka haluavat lukea paikallista 

kirjallisuutta. Vahvasti profiloituneilla kirjakaupoilla ja kustantamoilla on edelleen kysyntää, 

vaikka sähkökirja syökin perinteisiä markkinoita. (Hoppen ym., 2014, 42.) Esimerkiksi 

pariisilaisessa Shakespeare and Company -kirjakaupassa (https://shakespeareandcompany.com/), 

asiakas voi painaa kaupan leimamerkin ostamiinsa kirjoihin. Tämä korostaa kirjan keräilyarvoa, 

ja muistuttaa japanilaista kinen-leimojen keräämistä.  

 

Japaninkielinen kinen tarkoittaa muistoa ja kunnioitusta. Sanalla on tärkeä merkitys 

matkanteossa: ”[…] kinen toimii legitimoivana, muistoa kunnioittavana ja materiaalisena 

symbolina niin turismissa kuin myös muissa elämäntilanteissa” (Oedewald 2001, 57). Matkalta 

viedään kotiin kinen-muistoja, ja näin ”legitimoidaan” ja todistetaan matkanteko. Kinen-muistot 

voivat olla tavallisia esineitä, kuten muutkin matkamuistot. Oedewaldin (2001, 57) mukaan 

itselle ostettavat muistot voivat olla vaikkapa merkkivaatteita tai viskiä, mutta niillä on erityistä 

merkitystä lähinnä vain matkantekijälle. Toisin sanoen, kinen on lähempänä matkamuistoa kuin 

tuliaista, koska se on matkailijan oma ja tärkeä lähinnä hänelle itselleen. 

 

Kinen-muistojen ei tarvitse kuitenkaan olla ostettavissa. Eräs esimerkki on leimojen kerääminen 

matkakohteissa. Moniin paikkoihin teetätetään omia muistoleimoja eli kinen-leimoja. Leimoja on 

museoissa, rautatieasemilla, temppeleissä, pyhäköissä, suosituissa turistikohteissa – lähes 

kaikkialla. Leimoja voidaan kerätä erilliseen vihkoon. Usein matkailu- tai esittelylehtisissä on 

https://shakespeareandcompany.com/
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erityinen paikka leiman lyömiselle. Leimojen kerääminen juontaa juurensa pyhiinvaellukseen: 

leimojen kerääminen oli yksi pyhiinvaelluksen popularisointikeino Edo-kaudella. Leimojen 

kerääminen on Oedewaldin sanoin myös paikkojen keräämistä. Ne todistavat että ”henkilö on 

vieraillut kulttuurisesti tärkeissä kohteissa” (Oedewald 2001, 58). Kuva 4.6 on kopio Dazai 

Osamu-muistorakennuksen, Shayōkanin, matkailulehtisen etu- ja takakannesta. Lehtisen 

takakanteen on osoitettu erikseen paikka kinen sutanpulle eli muistoleimalle. Leimojen kuva-

aiheet esittävät yleensä kyseistä paikkaa, kuten Shayōkanin julkisivu kuvan 4.6 leimassa. 

Pienemmässä leimassa on vierailuajankohta (nyūkan kinen, kirjaimellisesti vierailumuisto). 

Mikään ei estä lyömästä leimaa esimerkiksi matkailijan mukanaan kantamaan Dazain teokseen. 

 

Kuva 4.6 Dazai Osamu-museo Shayōkanin matkailulehtinen. Takakannessa kinen-muistoleima 
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Muiston teema on esillä myös pääsylipuissa. Museoiden ja vierailukohteiden 

sisäänpääsylippuihin voidaan liittää kuva-aiheita korostamaan niiden keräilyarvoa. Kuva 4.7 

esittää Shayōkanin (kuvassa ylempänä) ja Tsugaru-patsaan muistorakennuksen pääsylippuja. 

Kinen-leimoja ja pääsylippuja merkityksellisempiä ovat kuitenkin muistovalokuvat.  

 

 

 

Kuva 4.7 Sisäänpääsylippujen kuvitusta 

 

Moni matkakohde tarjoaa mahdollisuuden kinen shashinin eli muistovalokuvan ottamiseen. 

Muistovalokuvia tavataan ottaa kuuluisan paikan, meishon, edessä. Muistovalokuva voi olla 

muutakin kuin paikka: se voi esittää esimerkiksi tapahtumaa historiallisine tai kirjallisine 

viittauksineen. Shayōkanissa matkailijalla on mahdollisuus kokeilla Dazain kuuluisaa mustaa 

viittaa. Samanlainen cosplay-mahdollisuus on esimerkiksi Lontoon Sherlock Holmes -museossa, 

missä vierailija voi istuutua nojatuoliin ja sovittaa Holmesin metsästäjänhattua (Sherlock Holmes 

Museum). Tappin matkaneuvonnassa on näytteillä huone, jossa Dazai ja hänen ystävänsä N. 

yöpyivät Tappin matkallaan. Matkailijat voivat istahtaa tyynyille, joiden eteen on aseteltu kuvat 
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Dazaista ja hänen ystävästään (Dazai ym., 2009, 64). Valokuvan kautta syntyy konnotaatio siitä, 

että matkailijat ovat luoneet uudelleen kirjan kohtauksen. Toisin sanoen museot eivät ole enää 

vain seiso ja katso -kokemuksia varten.  
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

Palataan tutkielman lähtöasetelmaan ja kysymyksiin. Tutkielmani keskiössä on ilmiö nimeltä 

kirjallinen matkailu. Halusin tutkielmassani tuoda esille kirjallisuuden ja matkailun yhteyksiä 

Dazai Osamun Tsugarun kautta. Millaisia ovat teoksen Tsugaru pohjalta juontuvat kirjalliset 

matkailuilmiöt? Kuinka matkakohteet rakentuvat kirjallisuuden kautta? Miksi kirjalliselle 

matkalle lähdetään? 

 

Kuten johdannossa kävi ilmi, kirjallisen matkailun tutkiminen on sekä kirjallisuuden- että 

matkailuntutkimusta. Matkailuntutkimuksen perusteokset kuten John Urryn The Tourist Gaze 

(2011) ja Dean MacCannellin The Tourist (1999) toimivat hyvänä kehyksenä myös kirjallisen 

matkailun tutkimukselle.  Toisaalta esimerkiksi MacCannellin korostamaa autenttisuuden 

käsitettä on syytä tarkastella myös japanilaisen kulttuurin ehdoilla, koska autenttinen sovitaan ja 

ymmärretään kaikissa kulttuureissa eri tavalla. Toisessa luvussa kävin läpi japanilaista 

kirjallisuushistoriaa kartoittaessani Tsugarun tulkintamahdollisuuksia. Vaikka Japanissa on jo 

kauan harjoitettu kirjallista matkailua, näkisin että myös niukemmalla kirjallisuushistoriallisella 

taustatyöllä voidaan riittävästi tutkia kirjallisuuden ja matkailun yhteyksiä. 

 

Kirjallisten paikkojen analyysia varten on oleellista tutkia myös itse kirjallisen teoksen sisältöä. 

Sisällön läpikäynti auttaa esimerkiksi kirjallisten paikkojen paikallistamisessa. Dazain 

kuvauksista voidaan eritellä kirjallisten jälkien erikoispiirteitä ja kytköksiä. Lähtökohtina käytin 

erilaisia määritelmiä matkakirjasta ja matkakirjan tekijästä. Yamaguchi Hiroyukin mukaan 

Tsugarussa voidaan eritellä kaksi erilaista näkökulmaa, ja syvennyin tämän jaottelun kautta 

Dazain rooliin ja näkökulmiin.  

 

Kirjallisten matkakohteiden kartoittamisessa apuna ovat teoksen lisäksi lukuisat Tsugarun alueen 

matkailujulkaisut. Vaikka julkaisut saattavat kuvata asioita vetoamalla nostalgiaan ja kaipuuseen, 

matkakohteita on syytä tarkastella tapauskohtaisesti. Mikäli matkakokemusten kuvauksia 

halutaan laajentaa kierretyistä paikoista siihen, kuinka kokemukset vaikuttavat vielä tehdyn 

matkan jälkeenkin, voidaan tarkastella myös matkalta kerättyjen muistojen ominaisuuksia ja 

luonnetta.  

 

Matkailututkimus korostaa sitä, että jokainen matkustaa usein omilla ehdoillaan. Silti kirjalliselle 

matkailuille voidaan eritellä joitakin vahvoja ominaissyitä. Kirjallinen matka on usein 
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lukukokemuksen jatke, ja kaunokirjallisuuden kieli voi voimistaa matkailukokemuksia ja 

tunteita. Kirjallisella matkalla etsitään yhteyksiä kirjailijaan, mikä voi tuottaa matkailijalle 

ainutlaatuisen kokemuksen. Kirjalliselle matkalle lähdetään vahvistamaan teosten kuvauksia, 

mikä on samalla kuvausten toistamista erilaisten omakohtaisten kokemusten kautta. 

Matkailuteollisuudelle tämä asettaa haasteita, kun matkailijoille tarjottujen kokemusten ja 

nähtävyyksien tulee kulttuurimatkailussa olla autenttisia ja odotuksia vastaavia.  

 

Tsugaru voidaan näkökulmaratkaisuja tarkastelemalla jakaa kahteen erilaiseen tasoon. Luvuissa 

1–3 korostuu Dazaille tuntematon kotiseutu, jota hän kuvaa matkalaisen silmin. Hän rakentaa 

ystäviensä kautta kuvan tyypillisestä tsugarulaisesta, ja kuvaa asioita vertaamalla niitä Tokion 

suurkaupunkiin. Toinen näkökulma perustuu Dazain omille motivaatioille. Hän kuvaa 

tuntemiaan seutuja itselleen tärkeiden ihmisten kautta ja peilaamalla asioita lapsuuteensa. 

Matkailun kannalta olennaista on kuitenkin se, että näkökulmaratkaisujen kautta syntyy 

luonteeltaan erilaisia kirjallisia jälkiä. 

 

Matkalla koetut asiat ja paikat voivat puolestaan vahvistaa ja todentaa lukukokemusta. 

Tsugaruun kytkeytyviä kirjallisia matkakohteita on olemassa runsaasti. Yksinkertaisimmillaan 

niiden ei tarvitse olla matkailuteollisuuden ylläpitämiä, kuten vaikkapa maisemat. Toisinaan 

rakennukset, kuten Dazain mainitsemat temppelit, koulut ja pyhäköt, ovat olleet olemassa 

pitkään. Näiden kohdalla matkailijalle riittää kirjallisen kytköksen havaitsemiseen pelkkä viittaus 

Dazaihin tai lainaus Tsugarusta. Muistomerkit, patsaat ja museotilojen ylläpito ovat usein osa 

järjestelmällistä, kuluja aiheuttavaa matkailuteollisuutta. Tällöin matkailujulkaisuilla on 

olennainen osa kirjallisen matkailun edistämisessä. Olennaiseksi muodostuvat tällöin myös 

erilaiset matkamuistot, jotka tallentavat paikkojen tapaan matkailijalle merkityksellisiä kirjallisia 

jälkiä. Muistoesineet todistavat siitä, että matkailija on käynyt paikassa ja kokenut sen. 

 

Mikäli halutaan luoda ohjattuja kirjallisia matkailuilmiöitä, on voitava hahmottaa lukijoiden 

kannalta oleelliset kirjalliset jäljet. Samaan aikaan voidaan arvioida konkretian tarve: luodaanko 

erityinen paikka ja kirjallinen matkakohde, ja missä määrin sen luomiseen käytetään resursseja. 

Sitäkin oleellisemmaksi saattaa muodostua kysymys siitä, miten kirjallisilla matkakohteilla 

voidaan luoda tarpeeksi merkittäviä tulkintoja, että ne vastaavat tarpeeksi usean matkailijan 

käsityksiä kirjallisuudesta. Esimerkiksi kirjailijan elämäkertaan kytkeytyvien matkakohteiden 

kuten museoiden kohdalla on vähemmän tilaa luoville tulkinnoille.  
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Suosituimmissa matkakohteissa turistit tahtovat toisinaan vältellä muita turisteja (MacCannell 

1999; Dann 1999), joten mahdollisuuksille räätälöidä ja rakentaa matka turistin itsensä 

näköiseksi tulee olemaan kysyntää. Kirjallisen matkailun vetovoima syntyy osittain siitä, että 

turisti kokee jakavansa matkan vain itsensä ja kirjailijan kanssa. Kirjallinen matkailu on 

marginaalinen ilmiö, mutta Mike Robinsonin (2003) mukaan vahva sellainen. Vahvuuksia 

analysoimalla niitä voidaan jäljitellä. Jos on mahdollista helpottaa matkailijan samaistumista 

paikkaan luomalla syviä ja merkityksellisiä kirjallisia yhteyksiä, voidaan luonteeltaan 

samanlaisia strategioita hyödyntää varmasti muuallakin.  

 

Mikä on kirjallisen matkailun ja Dazai Osamun tilanne tänä päivänä? Millaisia tulkintoja tulisi 

tehdä tarkasteltaessa Dazai Osamu -museon, Shayōkanin vuosittaisia kävijämääriä, joka oli 

huipussaan Dazain 100-vuotisjuhlapäivänä, mutta on sen jälkeen vuosi vuodelta laskenut (ks. 

liite 3). Korreloiko kirjallisten matkakohteiden suosio esimerkiksi kirjailijan ajankohtaisuuden 

kanssa, vai onko kirjallisen matkailun osattava aika ajoin uudistaa itseään? Näissä kysymyksissä 

piilee vaara siitä, että kirjallisuus ja kirjailijat lokeroituvat irti yhteiskunnasta. Kirjallinen 

matkailu ilmiönä ei rakennu pelkistä kirjallisista teoksista ja niiden tekijöistä. Tarinallisuus ja 

kertomukset eivät ole kirjallisuuden tai kirjallisten paikkojen yksinoikeus. Meidän pitäisi 

hyödyntää niitä enemmän. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Mainoslauseita Fujisakin kaupungin matkailulehtisestä (Fujisaki tour guide book 2015) 

 

 

(Yllä) ”vaikka olet matkalla, tuntuu kuin olisit palannut”  

(alla) ”hiljainen kaupunki muistuttaa menneestä” 
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Liite 2: Lista Tsugarun alueen nähtävyyksistä (Dazai Museum kankō gaido mappu 2011) 
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Liite 3: Dazai Osamu-museo Shayōkanin vuosittaiset kävijämäärät (Dazai Museum 2016) 

 

 

Vuosiluku Kävijämäärä（henkilöä） Huomioita 

2009 
156 246   

Dazai Osamun 100-

vuotispäivä 

2010 
114 092   

Shinaomorin Shinkansen-

asema aloittaa toimintansa 

2011 
95 908   

Sendain maanjäristys 

2012 
94 916   

  

2013 
91 330   

  

2014 
86 427   

  

2015 
85 115   

Shinkansen aloittaa 

liikennöinnin Hokkaidolle 

 


