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1 Johdanto 

 

 

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen Alex Schulmanin (s. 1976) teosta Polta nämä kirjeet 

(jatkossa pelkkä Kirjeet tai sulkuviitteissä PNK). Alkuperäisteos Bränn alla mina brev on 

julkaistu vuonna 2018.  Teoksen on suomentanut Jaana Nikula, ja suomennos on julkaistu 

vuonna 2020. Kirjeet on autofiktiivinen tarina Alex Schulmanista ja hänen isovanhemmis taan 

Karinista ja Svenistä. Keskeisessä osassa teosta on myös Karinin ja Olofin salasuhde ja 

rakkaustarina. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat todellisen maailman henkilöitä. Heillä 

kaikilla oli eläessään läheinen suhde kirjallisuuteen: Karin Stolpe (1907–2003) julkaisi yhden 

teoksen ja toimi kääntäjänä, Sven Stolpe (1905–1996) ja Olof Lagercrantz (1911–2002) 

tuottivat niin kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta kuin tutkimuskirjallisuuttakin. Myös Alex 

Schulmanilla on läheinen suhde kirjallisuuteen; onhan hän ammatiltaan kirjailija. 

 

Kirjeissä Alex ryhtyy selvittämään, miksi hänen äidin puolen sukunsa on täynnä vihaa. Hän 

huomaa, että viha juontaa juurensa hänen isosäänsä Sveniin. Hän saa selville, että 

vuosikymmeniä suvussa kyteneet viha ja pelko vaikuttaisivat johtuvan traumasta, jonka Sven 

on aikanaan kokenut. Teoksen tarina kerrotaan pääasiassa kolmella eri aikatasolla. 

Kertomuksen nykyhetkessä Alex tekee tutkimustyötään isovanhempiensa nuoruusvuosista ja 

lukee kaiken Sveniin, Kariniin sekä Olofiin liittyvän kirjallisuuden samalla kun vierailee 

paikoissa, joissa kolmikko vietti aikaansa. Toinen aikataso muodostuu Alexin lapsuuden 

muistoista vuodelta 1988. Muistot liittyvät hänen vierailuunsa isovanhempiensa luona. Kolmas 

aikataso muodostuu vuodesta 1932, jolloin Svenin elämä omien sanojensa mukaan tuhoutui. 

Tällöin Sven oletettavasti traumatisoitui. 

 

Pääasiallinen tarkoitukseni on tarkastella trauman teemaa Kirjeissä. Tutkin, miten erityypp iset 

traumat näkyvät henkilöhahmojen toiminnassa ja miten trauma näkyy kerronnassa.  

Tarkoituksenani on selvittää, voiko Schulmanin teosta ylipäätään pitää traumafiktiona ja mikäli 

voi, niin millaisin keinoin se ottaa paikkansa traumakirjallisuuden kentällä. Tarkastelen myös 

vaikenemisen teemaa ja sen yhteyttä traumaan. 

 

Käytän tutkielmassani teoreettisena viitekehyksenä traumateoriaa, jota vasten tarkastelen 

Schulmanin teosta. Traumateoria on viitekehys, joka nojaa vahvasti kerrontaan ja kertomiseen, 

ja siten myös hyötyy kerronnan analyysista (Collado-Rodríguez 2016, 41). Kerronnan 
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analyysille näen tarkoituksenmukaisena menetelmänä narratologian, mistä syystä lähestynk in 

tekstiä soveltaen narratologista näkökulmaa. Tärkeimpiä käsitteitä tutkielmani aiheen rajauksen 

kannalta ovat historiallinen trauma, rakenteellinen trauma sekä läpityöstäminen. 

 

Kirjeet ei ehkä ole kaikkein perinteisintä traumafiktiota, mutta nähdäkseni trauma on kuitenkin 

keskeinen teema teoksessa. Perinteisellä traumafiktiolla tarkoitan kertomuksia, joissa 

käsitellään esimerkiksi holokaustia ja sen aiheuttamia traumoja. Kirjeet onkin mielenkiinto inen 

tutkimuskohde traumateorian kannalta, sillä sen käsittelemät traumat ovat tavallaan 

henkilökohtaisempia ja yksityisiä eivätkä ole koskettaneet esimerkiksi kokonaisia kulttuure ita. 

Tätä kautta teos tarjoaa mahdollisuuden pohtia sitä, mitkä kokemukset ylipäänsä ovat 

traumaattisia. Teos antaa myös mahdollisuuden erilaisten traumojen tarkasteluun ja tarjoaa 

tilaisuuden pohtia, miten historiallinen ja rakenteellinen trauma eroavat toisistaan. 

 

Kirjeet on mielenkiintoinen tutkimuskohde myös siksi, ettei siitä ole juurikaan tehty aiempaa 

tutkimusta. Teoksesta on aiemmin julkaistu ainoastaan Ida Johanssonin kandidaatintutkie lma 

”Gåtfullt mörker i tre tidsperspektiv: En gotisk läsning av Alex Schulmans roman Bränn alla 

mina brev” (2020), jossa teosta lähestytään goottilaisen luennan kautta ja tarkastellaan sen 

goottilaisia piirteitä. Aiemman tutkimuksen puutteen vuoksi uskon, että teoksen tutkiminen 

kannattaa. Etenkin traumateoreettisen lähestymistavan näen tarkoituksenmukaisena, sillä 

trauma on olennainen osa Schulmanin teosta. 
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2 Traumatutkimus teoreettisena viitekehyksenä 

 

 

Traumaan liittyvää kirjallisuutta ja tutkimusta on tehty jo 1800-luvun vaihteesta lähtien. 

Tutkimuksen kohdetta tai kirjallisuuden aihetta ei kuitenkaan ole nimetty traumaksi. Nicole 

Sütterlinin (2020, 12) mukaan esimerkiksi lääketiede alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen 

kiinnittämään huomiota ilmiöön, jossa rautateiden rakennustyömailla työtapaturmiin joutuneet 

ihmiset vaikuttivat loukkaantuneilta, mutta heillä ei havaittu fyysisiä vammoja. Tutkijat 

nimesivät ilmiön termillä railway spine1, mutta nykytiedon valossa kyse oli post-

traumaattisesta stressireaktiosta. Sütterlin (2020, 15) esittää, että kaunokirjallisuuden puolelta 

esimerkiksi Johann Wolfgang Goethen (1749–1832) ja E. T. A. Hoffmannin (1776–1822) 

modernia ihmistä ja haavoittuvuutta käsittelevien tekstien on tulkittu käsittelevän aihetta, jota 

nykypäivänä kutsutaan traumaksi. Traumaa on siis tutkittu ja käsitelty jo suhteellisen varhain, 

mutta sen erityislaatuista luonnetta ei ole ymmärretty, vaan sitä on suhteutettu ajan omiin 

ilmiöihin ja tietoon. 

 

1900-luvun alkupuolella Sigmund Freud (1856–1939) muiden psykoanalyytikoiden kanssa 

alkoi tutkimaan ensimmäisestä maailmansodasta palaavien sotilaiden kokemuksia. Tässä 

vaiheessa traumateoria otti askeleen kohti psykologiaa ja psyykkisten ilmiöiden tutkimis ta.  

Trauman psyykkistä, mieleen vaikuttavaa, luonnetta alettiin ymmärtämään paremmin. Se 

alettiin näkemään todellisena terveyteen vaikuttavana sairautena, vaikka asiasta edelleen 

kiisteltiinkin. Toisen maailmansodan ja holokaustin jälkeen trauma aitona lääketieteellisenä 

ilmiönä alkoi kuitenkin saamaan tunnustusta yhä enemmän. (Davis & Meretoja 2020, 2.) 

 

Nykyisenkaltainen traumatutkimus sai alkunsa 1980-luvulla, jolloin Yhdysvaltain psykiatrinen 

yhdistys luokitteli PTSD:n (post traumatic stress disorder) viralliseksi diagnoosik s i 

(Whitehead 2004, 4; Collado-Rodríguez 2016, 40). Post-traumaattinen stressireaktio syntyy, 

kun subjekti altistuu tapahtumille, jotka ovat hänen mielelleen käsittämättömiä ja ylivoimais ia. 

Joskus reaktio tapahtuu viiveellä. Oireita voivat olla esimerkiksi ahdistavat hallusinaatiot, unet, 

                                                 
1 Railway spine eli rautatieselkäranka (käännös E.T.) oli John Erichsenin (1818–1896) vuonna 1866 kehittämä 

diagnoosi rautatietyömailla loukkaantuneille työntekijöille, joilla ei havaittu näkyviä fyysisiä vammoja. Työmailla 

sattuneista onnettomuuksista selvinneiden potilaiden käyttäytyminen muuttui, eivätkä he pystyneet 

työskentelemään tai toimimaan arjessaan normaalisti. Näkyvien vammojen puutteesta huolimatta lääketieteen  

asiantuntijat keskittyivät fyysisen syyn löytämiseen. Erichsen päätteli, että potilaat kärsivät selkärangan vaurioista. 

Röntgenkuvaustekniikkaa ei ollut tuolloin vielä olemassa, joten selkärangan vaurioita ei voitu suoraan havaita  ja 

sulkea pois. (Davis & Meretoja 2020, 2.) 
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ajatukset tai käyttäytymismallit. (Caruth 1995, 4.) 1980-luvulta lähtien traumaan liittyvän 

tutkimuksen määrä on kasvanut huomattavasti, ja 2000-luvulla traumateoriaa hyödyntävää 

kirjallisuudentutkimusta on julkaistu yhä enenevissä määrin (Sütterlin 2020, 11; Collado-

Rodríguez 2016, 40). Traumatutkimus on nykypäivänä monitieteistä (Davis & Meretoja 2020, 

3). Traumaa tutkitaan esimerkiksi lain, sosiologian, filosofian ja kirjallisuuden piireissä 

(Sütterlin 2020, 17). Tämän tutkielman viitekehyksenä on tietenkin kirjallisuudentutkimukseen 

keskittyvä traumateoria. 

 

 

2.1 Historiallinen trauma, rakenteellinen trauma ja läpityöstäminen 

 

Trauma voidaan erotella kahteen eri tyyppiin: historialliseen ja rakenteelliseen (LaCapra 2001, 

78–79). Jaottelu liittyy lähinnä trauman alkuperään eli siihen, onko trauman syynä jokin 

tapahtuma vai onko syy rakenteellinen. Historiallisia traumoja ovat esimerkiksi holokaustis ta 

tai sodista johtuvat traumat, koska ne voidaan selkeästi paikantaa niin ajallisesti kuin 

paikallisestikin (Knuuttila 2006, 23). Historiallinen – niin kutsuttu tapahtumakeskittynyt – 

trauma on saanut huomattavasti enemmän huomiota tutkimuksessa (Meretoja 2020, 27). Tämä 

on mielestäni ymmärrettävää, koska esimerkiksi holokausti tai terrori-iskut ovat selkeitä 

trauman aiheuttajia, minkä lisäksi ne ovat koskettaneet monia ihmisiä ja kulttuureita. Erityises t i 

holokausti on ottanut paljon tilaa traumatutkimuksen kentällä, ja sitä pidetään jopa 

paradigmana, joka ohjaa ja määrittelee traumatutkimusta. (Vice 2020, 363, sit. Luckhurst 2008, 

5).  

 

Historiallisen trauman lisäksi on olemassa rakenteellista traumaa. Rakenteellista traumaa ei 

voida historiallisen tapaan selkeästi ajoittaa tai paikantaa tiettyyn hetkeen. (LaCapra 2001, 78–

79, 81.) Kuten Meretoja (2020, 27) esittää, traumatisoivat kokemukset saattavat olla 

huomattava osa ihmisen päivittäistä elämää; trauma saattaa olla läsnä jokapäiväisessä arjessa. 

Tästä syystä useat tutkijat ovatkin kyseenalaistaneet vallalla ollutta tapahtumaorientoitunutta 

lähestymistapaa ja sen sijaan korostaneet näkökulmaa, jossa trauma nähdään hitaana 

prosessina. Tällöin yksittäisen ja järkyttävän tapahtuman sijaan trauma muodostuu, kun yksilön 

elämää ja arkea hallitsee jatkuva ahdistuksen ja väkivallan tila. (Meretoja 2020, 27.) Tällaisessa 

trauman muodostumisessa on nähdäkseni kyse rakenteellisesta traumasta. Se rakentuu ajan 

saatossa erilaisista tilanteista, kokemuksista ja tunteista. Tällainen määrittely tosin eroaa jonkin 

verran LaCapran omasta rakenteellisen trauman määrittelystä. 
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LaCapran (2001, 76–77) mukaan rakenteellisen trauman syynä on jonkin poissaolo (absence). 

Poissaololla hän tarkoittaa esimerkiksi yksinkertaisesti äidin puuttumista subjektin elämästä. 

Poissaolo voi tarkoittaa myös jotain abstraktimpaa, esimerkiksi identiteetin tai elämän 

merkityksen puuttumista, mikä ilmenee eksistentiaalisena ahdistuksena. Ahdistus kumpuaa  

esimerkiksi siitä, kun subjekti tiedostaa oman kuolevaisuutensa ja elämänsä 

merkityksettömyyden. LaCapra (ibid.) myös väittää, että poissaolon käsite sekoitetaan liian 

usein menettämisen (loss) käsitteeseen. Menettämisellä hän viittaa siihen hetkeen tai 

tapahtumaan, jolloin subjekti havahtuu siihen, että jotain on pielessä. Esimerkiksi hetkeen, kun 

lapsi näkee äitinsä kuolevan.  

 

LaCapran teorian perusteella rakenteellinen trauma johtuisi siis vallalla olevasta asiaintilas ta 

eli jonkin poissaolosta, eikä niinkään menettämisestä eli siitä syystä tai hetkestä, kun jotain on 

tapahtunut johtaen vallalla olevaan asiaintilaan (ks. Whitehead 2004, 13). Hän siis tekee tarkan 

– joskin vaikeasti hahmotettavan – eron rakenteellisen ja historiallisen trauman välille. Erona 

ylempänä esiteltyyn Meretojan (2020, 27) ajatukseen rakenteellisesta traumasta LaCapra 

tarkentaa sitä, että rakenteellinen trauma ja siitä kumpuava ahdistus eivät koskaan johdu 

mistään tapahtumasta, vaan pelkästään ahdistavasta tilanteesta tai tietoisuudesta, joka 

tapahtumista ja teoista seuraa. LaCapran teoria asettuu sellaisia teorioita ja teoreetikoita 

vastaan, jotka väittävät trauman olevan aina historiallista ja yksittäisestä tapahtumasta johtuvaa 

ja joilla poissaolo sekoittuu menettämisen kanssa (Whitehead 2004, 12–14). 

 

Uskoakseni yllä mainitun kaltaista eroa ei ole aina mielekästä pyrkiä tekemään.2 Jos 

rakenteellinen trauma syntyy Meretojan (2020, 27) tarkoittamasta jokapäiväistä arkea 

hallitsevasta väkivallan ja pelon tilasta, kuuluu arkeen miltei väistämättä tapahtumia, kuten 

väkivaltaa, pelottelua tai uhkailua, jotka LaCapra taas edellä esitetyn mukaan tulkits is i 

menettämiseksi. Kuitenkin kaikkien näiden tapahtumien tuloksena voi aiheutua trauma, vaikka 

jokainen tapahtuma yksinään ei traumaa aiheuttaisikaan. Nähdäkseni LaCapran poissaolon tila 

(ja siitä syntyvä ahdistus ja rakenteellinen trauma) toteutuu vain silloin, kun menettäminen on 

tapahtunut tilanteessa, jossa subjekti ei sitä ole ollut todistamassa. Esimerkiksi kun äiti on 

                                                 
2 LaCapra teoksessaan Writing History, Writing Trauma  (2001) kylläkin esittää erottelulle johdonmukaiset 

perustelut. Tämän tutkielman ja kohdeteokseni kannalta on kuitenkin perusteltua nojata ajatukseen, että 

rakenteellinen trauma voi johtua myös  muusta kuin poissaolosta, esimerkiksi tapahtumista ja menetyksistä. 

Syvempi paneutuminen poissaolon ja menettämisen eroihin sekä niihin liittyviin uhripositioihin (ks. LaCapra 

2001, 77–85) veisi tässä tutkielmassa liikaa tilaa. 



8 

 

kuollut synnyttäessään lastaan, jolloin subjekti eli lapsi on traumatisoitunut äidin poissaolosta  

eikä itse tapahtumasta, eli äidin menettämisestä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä LaCapran 

(2001, 82) tähdennys siitä, ettei rakenteellista traumaa pidä redusoida yhteen hetkeen, josta 

kaikki myöhemmät traumat johtuisivat. 

 

Tarkan historiallisen ja rakenteellisen trauman erottelun sijaan tulisi mielestäni hyväksyä se, 

että vaikka historiallinen ja rakenteellinen trauma ovat erotettavissa, ne myös limittyvät  

toisiinsa. Joissain tilanteissa ne myös vaikuttavat toisiinsa ja siten vaikeuttavat subjektin 

traumaattista kokemusta. Jos historiallinen trauma määritellään yhtenä selkeänä tapahtumana, 

joka tosin voi kestää pitkänkin aikaa (esimerkiksi vankileiri), niin mielestäni rakenteelliseks i 

traumaksi voidaan Meretojaa (2020, 27) mukaillen ajatella subjektin arkea jatkuvasti hallitseva 

väkivallan ja pelon tila, vaikka se johtuisikin yksittäisistä tapahtumista eikä ainoastaan jonkin 

poissaolosta. 

 

Trauman tyypistä riippumatta toipumiseen kuuluu trauman läpityöstäminen (working-through) 

(Ganteau 2020, 133–134). Englanninkielisen termin voi kääntää monella tapaa, mutta käytän 

tässä tutkielmassani termiä läpityöstäminen, jota myös Sirkka Knuuttila käyttää artikkelissaan 

”Kriisistä sanataiteeksi: traumakertomusten estetiikkaa” (2006). Läpityöstäminen kuvaa 

mielestäni hyvin sitä, mitä englanninkieliselläkin termillä tarkoitetaan. Sillä kuvataan prosessia, 

jonka trauman uhri joutuu käymään, jotta toipuminen olisi mahdollista. Trauma kuitenkin 

vastustaa ja sitä kautta vaikeuttaa läpityöstämisen prosessia. Trauma voi esimerkiksi tehdä 

tapahtuman muistamisen vaikeaksi. Läpityöstämisen prosessissa on tarkoituksena, että uhri 

pystyisi käymään traumaattisen tapahtuman läpi esimerkiksi puhumalla siitä jollekulle. 

Läpityöstäminen ei useinkaan johda siihen, että uhri pääsee traumastaan täysin eroon, mutta 

sen tarkoituksena on helpottaa uhrin oloa siinä määrin kuin se on mahdollista. (Ganteau 2020, 

132–134, 137–139.) 

 

 

2.2 Traumateoria ja kaunokirjallisuus 

 

Erityyppisten traumojen erittely ja holokaustin ja muiden tragedioiden vertailu herättää 

kysymyksen: millaiset tapahtumat ovat mahdollisesti traumatisoivia? Tämä kysymys niveltyy 

tutkimuskysymyksiinikin. Onko henkilökohtaisista, tietyssä mielessä arkisista, tragediois ta 

epäsoveliasta puhua traumaattisina tapahtumina kansanmurhien ja sotapommitusten rinnalla? 
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Asia tuskin on näin, koska traumoja ja traumaattisia tapahtumia on erilaisia, eikä niitä ole syytä 

niputtaa yhteen muottiin.  Kaunokirjallisuus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä traumaa tavalla, 

joka ottaa huomioon erilaisten traumojen yksilöllisyyden ja erikoispiirteet. (Davis & Meretoja 

[toim.], 2020.) Näin ollen olen sitä mieltä, että kohdeteostani on tarkoituksenmukaista tutkia 

traumateoriaa hyödyntäen, vaikka siinä käsiteltävät traumat eivät olekaan historiallisen 

poikkeuksellisia. Tarkoituksenmukaisuutta lisää myös se, että teos ei käsittele traumaa 

pelkästään tarinan aiheen tasolla. Traumaa käsitellään teoksessa myös temaattisella tasolla, kun 

trauman käsitteen soveltuvuutta ja käyttöä pohditaan ja kyseenalaistetaan. Trauma näyttäytyy 

myös tietyissä kerronnallisissa ratkaisuissa. 

 

Kaunokirjallisuus on oiva tapa tarkastella traumaattisia, yksilöllisiä tapahtumia. Tämä johtuu 

siitä, että sen hidas muoto kannustaa reflektoimaan tuskallisten kokemusten ja väkivaltais ten 

tapahtumien ristiriitaisuuksia ja sisäisiä jännitteitä. (Davis & Meretoja 2020, 6.) Nähdäkseni 

tämä hitaus ja sen tarjoama reflektointipotentiaali tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden 

erityisesti rakenteellisen trauman tarkasteluun, koska se syntyy hitaasti ja liittyy siihen, 

millaisena subjekti jokapäiväisen elämänsä kokee. Toisaalta olen samaa mieltä Davisin ja 

Meretojan kanssa siinäkin tapauksessa, kun puhutaan historiallisesta traumasta. Tällöin 

kaunokirjallisuus pystyy kuvaamaan esimerkiksi isän menetyksestä johtuvaa traumaa niin, että 

menetyksen kokeneen trauman uhrin mielenmaisema avautuu ainutlaatuisella tavalla. Tällais ta 

reflektiota on vaikeaa ja epätarkoituksenmukaistakin pyrkiä tekemään menetyksen hetkellä. 

 

Kirjeet käsittelee traumaa – niin henkilökohtaista kuin tietyssä mielessä ylisukupolvistakin – 

mutta ei kuitenkaan liity mihinkään suureen historialliseen tapahtumaan. Schulmanin teoksen 

traumoja ei oikein voi kutsua käsittämättömiksi ja ylivoimaisiksi ainakaan holokaust iin 

suhteutettuna. Tutkielmani yhtenä motivaationa onkin se, että mielestäni on tärkeää tarkastella 

myös niin sanotusti pienempiä traumoja. Sellaisia, jotka eivät välttämättä johdu suurista 

historiallisista katastrofeista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esimerkiksi holokaust iin 

keskittyvällä tutkimuksella olisi paikkaansa ja etteikö sille olisi tarvetta. Nojaan tässä Michael 

Rothbergin monisuuntaisen muistin käsitteeseen: Trauman ja tragedioiden muistamisessa ei ole 

kyse nollasummapelistä, jossa toisten tragedioiden tarkastelu olisi toisten tarkastelusta pois. 

Sen sijaan hedelmällisempää on ajatella eri tragedioiden muistamista ja tutkimista prosessina, 

jossa käydään dialogia eri tapahtumien käsittelyn välillä. (Rothberg 2009, 3.) Tämä ajatusmall i 

mahdollistaa sen, että kaikkien tragedioiden sanoittamiseen ja ymmärtämiseen löytyy uusia 
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tapoja, olipa kyse sitten holokaustista tai esimerkiksi vaikeasta abortista, kuten Schulmanin 

teoksessa on. 
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3 Trauma, vaikeneminen ja kerronta 

 

 

Tässä luvussa tarkastelen kohdeteokseni traumatisoituneita henkilöhahmoja. Heihin lukeutuvat 

ainakin Sven ja Karin Stolpe. Traumaa esiintyy myös mahdollisesti muiden henkilöhahmojen 

kohdalla, mutta eniten Schulman keskittyy Stolpejen traumojen kuvaukseen. Muiden 

henkilöhahmojen, kuten tarinan osittaisen kertojan Alexin kohdalla, kerronta keskittyy 

kuvaamaan haitallisia käytösmalleja ja epämiellyttävää yleistunnelmaa, joita Svenin trauma 

aiheuttaa ja jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Trauman jälkiseuraukset siis siirtyvät muillek in 

henkilöhahmoille ainakin vihan ja hankalien ihmissuhteiden muodossa, mutta heidän 

mahdolliseen traumatisoitumiseensa on hankalampi ottaa kantaa. Tästä syystä keskityn vain 

Svenin ja Karinin kokemuksiin.  

 

Vaikka Kirjeet kertoo muustakin kuin traumasta, esimerkiksi rakkaudesta ja ylisukupolvises ta 

vihasta, rajaan tarkasteluni trauman ja vaikenemisen tematiikkaan. Analysoin siis sitä, voiko 

henkilöhahmoja ylipäätään tulkita traumatisoituneiksi ja miten heidän traumansa kerronnan 

avulla välittyy. Kiinnitän huomiota myös heidän traumojensa tyyppiin, eli siihen, ovatko heidän 

traumansa jostain tietystä tapahtumasta johtuvia vai johtuvatko ne ennemminkin heidän 

elämäänsä vallitsevasta tilasta, jolloin trauman paikantaminen tiettyyn hetkeen tai tapahtumaan 

on mahdotonta. Toisaalta edellä mainitut rakkaus ja viha liittyvät myös trauman teemaan, sillä 

ne saattavat auttaa tai haitata trauman työstämisessä ja siitä toipumisessa. 

 

Ensin tarkastelen Karinin traumaa, jota Kirjeet käsittelee paljon, vaikka ei siitä traumana 

puhukaan. Pyrin erittelemään Karinin traumaattisia kokemuksia, traumojen tyyppejä ja trauman 

vaikutusta henkilöhahmon toimintaan. Tämän jälkeen tarkastelen Svenin traumaa ja sen 

vaikutusta hänen toimintansa ja ajatusmaailmansa taustalla. Kummankin henkilöhahmon 

traumojen tarkastelun yhteydessä kiinnitän huomiota myös vaikenemisen teemaan. Trauman 

vaikutusta kerrontaan ja siihen, mistä kerrotaan, käsittelen edellä mainittujen yhteydessä. 

 

Ennen siirtymistä tarkempaan analyysiin on kuitenkin hyvä käydä läpi teoksen 

henkilöhahmojen tarina niiltä osin kuin se trauman tematiikan kannalta on oleellista. Svenin ja 

Karinin tarina Schulmanin teoksessa on tiivistetysti ja kronologisesti järjestettynä seuraava: 

Karinilla on ollut lyhyt suhde miehen kanssa. Karin on lopettanut suhteen, ja tavannut pian 

tämän jälkeen Svenin. Ryhdyttyään suhteeseen Svenin kanssa, hän on huomannut olevansa 
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raskaana aiemman suhteen miehelle ja joutunut tekemään abortin. Sven on järkyttynyt Karinin 

aiemmasta suhteesta, raskaudesta ja abortista, joiden vuoksi Karinista on tullut Svenin silmissä 

epäpuhdas. Karin ja Sven ovat kuitenkin menneet naimisiin. Vuonna 1932 Karin tutustuu Olof 

Lagercrantziin, joka on täydellinen vastakohta Svenille. He rakastuvat toisiinsa, ja Karin yrittää 

erota Svenistä, mutta Sven ei tätä hyväksy. Sven yrittää tappaa itsensä ja Karinin, mutta 

kummatkin jäävät henkiin. Karin jää vangiksi epätasapainoiseen avioliittoonsa Svenin kanssa, 

eikä tapaa Olofia enää koskaan. 

 

 

3.1 Karinin traumaattiset kokemukset 

 

Karin traumatisoituu ensimmäisen kerran, kun hän joutuu tekemään abortin. Tulkitsen 

tapahtuman traumaattiseksi, koska abortti täytyy tehdä laittomalla klinikalla epäinhimillis issä 

olosuhteissa. Hän joutuu pelkäämään henkensä puolesta: ”Hän uskoo kuolevansa, siksi 

huoneessa on niin monta ihmistä, hän käsittää että he pyrkivät pelastamaan hänen henkensä. 

Hän yrittää puhua, mutta kurkusta ei tule ääntäkään.” (PNK, 181.) Hänen puhekyvyttömyytensä 

voi tulkita abortin fyysisestä kuormituksesta johtuvaksi, mutta sen voi tulkita myös liittyvän 

tilanteen traumaattiseen luonteeseen. Karin pelkää kuolevansa, ja tilanteen ylivoimaisuus 

salpaa hänen puhekykynsä. 

 

Abortin jälkeen Karin menettää toimintakykynsä, ja hänen miehensä Sven passittaa hänet 

mielisairaalaan. Sairaalassa käytettävät hoitomuodot eivät auta häntä, vaan päinvastoin ne 

pakottavat hänet kokemaan traumansa mielessään uudelleen. Hoidoissa hän on yksin 

ahdistavien ajatustensa kanssa, eikä hänen mielensä kestä sitä: 

 

Ahdistus syveni, kun hän joutui makaamaan ammeessa yksin ajatuksineen, vaikka kylvyn 

oli tarkoitus helpottaa oloa. Viimein hän päätti nousta vedestä, mutta häntä pidettiin 
ammeessa väkisin. Hoitajat levittivät ammeen päälle purjekankaan, jotta hänet saatiin 

pysymään aloillaan. Hän huusi epätoivoissaan ja pyysi heitä päästämään hänet pois. Hän 
makasi kylvyssä ja pala palalta todellisuus hälveni. (PNK, 138–139.) 

 

Sairaalasta kotiin pääsy ei helpota Karinin tilannetta. Kotona häntä nimittäin odottaa häpeä. 

Traumaattisiin kokemuksiin liittyy usein häpeää, joka vaikeuttaa kokemuksista puhumis ta 

(Menyhért 2020, 246). Traumasta toipumiseen kuuluu trauman läpityöstäminen (working-
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through) (Ganteau 2020, 133–134), mutta häpeän takia Karin ei pysty puhumaan 

kokemuksestaan tai läpityöstämään sitä muutenkaan. 

 

Aborttiin liittyvä häpeä kohdistuu Kariniin niin yhteiskunnan kuin henkilökohta isen 

elämänpiirinkin taholta. Yhteiskunnallista häpeää aiheuttaa ajan ilmapiiri. Yleinen 

suhtautuminen raskauden keskeytykseen ja aviottomaan raskauteen ylipäänsä on 1900-luvun 

alkupuolella ollut tuomitseva (Rautelin 2017, 162). Henkilökohtaisessa elämässään Karin 

joutuu kokemaan häpeää, joka seuraa häntä loppuelämänsä ajan. Päästyään sairaalasta hänen 

miehensä Sven painostaa häntä kertomaan sairastumisensa syyn eli abortin. Karin ei saa kertoa 

kokemuksestaan omilla ehdoillaan ja itse valitsemanaan hetkellä vaan joutuu kertomaan asiasta 

Svenin painostuksen alla vasten tahtoaan. Svenin suhtautuminen hänen traumaattiseen 

kokemukseensa on yhteiskunnan tapaan tuomitseva ja jopa halveksiva: 

 

”Hän alkoi kohdella minua huonosti ja sitä on jatkunut tähän asti. Kun riitelemme, hän 

sanoo mitä kammottavimpia asioita kevytmielisyydestäni. Hän kutsuu minua nimil lä, 
joita yhdenkään naisen ei pitäisi kuulla.” 
   ”Millä nimillä?” 

   ”Riita päättyy aina siihen, että hän haukkuu minua huoraksi.” (PNK, 154.) 

 

Häpeän vuoksi Karin ei pysty kohtaamaan traumaansa ja sanoittamaan sitä turvalliseks i 

kokemallaan tavalla Svenin seurassa. Hänet siis toistuvasti pakotetaan kohtaamaan traumansa 

turvattomissa ympäristöissä ja turvattomien ihmisten keskellä niin sairaalassa kuin kotonakin. 

 

Kertomuksen aikatasolla abortti on jo tapahtunut, ja siihen palataan takaumina. Takaumat ovat 

Karinin muistoja, jotka aktivoituvat erilaisista aistiärsykkeistä, esimerkiksi tietyn hajun 

seurauksena: ”Eteishallissa hän kulkee siivoojan ohi. […] Suovan haju vie hänet takaisin 

Kööpenhaminaan, kellariin. Abortin tekijällä oli valkoinen esiliina johon oli jäänyt tahroja 

toisissa huoneissa tehdystä työstä.” (PNK, 169.) Muiston aktivoituminen ja siihen 

uppoutuminen on tahatonta. Suovan haju laukaisee eli triggeröi3 Karinin traumakokemuksen, 

jolloin hän tahdostaan riippumatta joutuu mielessään kokemaan traumaattisen tapahtuman 

uudelleen.  

 

                                                 
3 Termi triggeröidä tulee englanninkielisestä termistä trigger.  Käytän termiä, koska sen suomennos ”laukaista” ei 

sisällä samoja traumaan liittyviä konnotaatioita. Triggeröitymisellä tarkoitan tutkielmassani siis sitä, kun jokin  

tilanne tai asia laukaisee subjektin trauman tai muiston traumasta, ja hän joutuu kokemaan trauman kehollis ine ja 

psyykkisine oireineen uudelleen. 
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Kerronnalliset ratkaisut tukevat triggeröityvien eli laukeavien muistojen traumaattisuutta ja 

muistoihin uppoutumisen tahattomuutta: muistot katkaisevat kertomuksen sen hetkisten 

tapahtumien kerronnan yhtäkkisesti ja kerronta siirtyy takaumiin. Takaumissa muistot 

kerrotaan vahvasti Karinin tajunnasta fokalisoiden, ja kerronnassa korostuvat hänen näkö- ja 

kuulohavaintonsa: ”Hän katselee kattoon. Ei kelloa, ei ikkunoita. […] Kuuluu naisten itkua. 

Siivoojat kuiskuttelevat käytävällä potilaista. Viereisissä huoneissa tyhjennetään vesisankoja 

kivilattialle.” (PNK, 180–181.) Fokalisaation keskittyminen aistihavaintoihin korostaa 

muistojen henkilökohtaisuutta sekä sitä, kuinka voimakas vaikutus kokemuksella on Karinin 

mieleen. 

 

Abortin lisäksi Karin joutuu kokemaan muitakin traumoja. Svenin negatiivinen suhtautuminen 

ei liity pelkästään aborttiin ja sitä edeltäneeseen irtosuhteeseen. Sven saa Karinin kokemaan, 

että tämä on huono ja epäonnistunut – ei pelkästään abortin takia vaan ihmisenä ylipäätään. 

Heidän suhteensa ja sittemmin avioliittonsa ajan Sven jatkuvasti ja enenevissä määrin alistaa, 

vähättelee ja pelottelee Karinia käytöksellään. Svenin seurassa Karin oppii häpeämään 

menneisyyttään mutta myös omaa identiteettiään. Hän osaksi tietoisesti ja osaksi 

tiedostamattaankin muuttaa käytöstään Svenin mieleiseksi heidän avioiduttuaan: ”Kahden 

vuoden ajan [Karin] on järjestelmällisesti yrittänyt välttää kaikkea sellaista käytöstä mitä Sven 

inhoaa: hän ei enää harpo portaissa kahta askelmaa kerrallaan, pure kynsiään, aivastele 

aamiaisen jälkeen […]” (PNK, 193.) Olisi kenties hieman suhteetonta väittää, että kynsien 

puremisen ja aivastelun lopettaminen on traumatisoivaa. Kyse on kuitenkin suuremmasta 

kokonaisuudesta, sillä Karin kokee menettäneensä identiteettinsä, kun hän on joutunut 

muuttamaan jokaisen pienenkin asian itsessään. Hän joutuu jatkuvasti miettimään, mitä mieltä 

Sven on mistäkin asiasta, ja hukkaa oman itsensä siinä samalla. Hän ymmärtää, kuinka paljon 

on muuttunut vasta, kun suhde Olofin kanssa luo kontrastin hänen myrkylliselle avioliitolleen. 

 

Miksi Karin sitten pysyy Svenin luona, jos tämä vain kaltoinkohtelee häntä? Miksi hän muuttaa 

itseään, miksei hän vain pyri olemaan oma itsensä ja jätä Sveniä? Vastaus on pelko. Karin 

pelkää Sveniä, ja syystäkin. Sven uhkailee esimerkiksi pilaavansa Karinin maineen, mikäli 

tämä jättäisi hänet: ”Pidän huolta, että sinusta levitetään juoruja, miehistäsi, avioliiton 

ulkopuolisesta raskaudesta, laittomasta sikiön lähdetyksestä.” (PNK, 213.) Karin pelkää myös 

fyysisen ja henkisen väkivallan uhan vuoksi: ”Vihaisena hän saattoi tulla aivan liki, jolloin 

Karinista tuntui kuin Sven uhkailisi häntä. Jonkin kerran hän tarttui Karinia käsivarresta eikä 

suostunut päästämään irti.” (PNK, 127.) Sven uhkaa myös Karinin henkeä. Hän sanoo 
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tappavansa Karinin, itsensä ja kolmannen osapuolen, mikäli Karin ikinä pettäisi häntä. Karin ei 

siis näe muuta vaihtoehtoa kuin mukautua Svenin tahtoon. Mukautuminen ja Svenin 

miellyttäminen eivät kuitenkaan helpota Karinin tilannetta, sillä Sven tuntuu siitä huolimatta 

vihaavan häntä ja kaikkea hänessä. Hänellä ei siis ole juurikaan mahdollisuutta toipua 

traumastaan, kun vaihtoehtoina on elää häpeässä ja pelossa Svenin kanssa tai kohdata 

mahdollinen kuolemanvaara uudelleen. 

 

Karin saa kuitenkin lopulta kerättyä rohkeutensa ja päättää jättää Svenin. Sven ei sulata 

päätöstä, minkä lisäksi hän saa tietää Karinin ja Olofin suhteesta. Karinin pelko henkensä 

puolesta osoittautuu valitettavan todelliseksi, kun Sven yrittää murhata hänet ja itsensä. Sven 

ajaa Karin kyydissään autonsa tahallaan tieltä ulos rotkoon, ja auto syttyy palamaan. 

Kummatkin selviävät ulosajosta, joskin vammautuneina. Karin pelkää, ja hän joutuu alistumaan 

takaisin Svenin valtaan ja kertomaan Svenin versiota tapahtumista: 

 

   ”Karin”, Sven sanoo. 
Karin ei vastaa. 
   ”Yritin ohittaa”, Sven sanoo. ”Näin vastaantulevan auton liian myöhään. Oli pakko 

väistää ja niin me ajauduimme tieltä. Se oli hirvittävä onnettomuus.” 
   Karin katselee kattoon. Hän näkee, että yksi lampuista on rikki ja se pitäisi vaihtaa. Hän 

alkaa itkeä äänettömästi. 
   ”Olemmeko me samaa mieltä?” Sven kysyy. 
   ”Olemme”, Karin vastaa. (PNK, 243–244.) 

 

Karin siis kokee jälleen uuden trauman, josta hän kuitenkin joutuu pelkonsa takia vaikenemaan. 

Hän ei saa mahdollisuutta läpityöstää traumaattista tapahtumaa, sillä Sven on käsikirjoittanut 

sen uudelleen. Hänen täytyy tukahduttaa oma muistonsa tapahtuneesta. 

 

 

3.2 Karinin traumojen tyypit 

 

Pohtimisen arvoinen asia on se, onko Karinin trauma rakenteellinen vai onko se historiallinen 

eli yhden tai useamman selkeästi paikannettavan tapahtuman aiheuttama. Nähdäkseni kyseessä 

ovat kummatkin. Karin on joutunut kokemaan ainakin kaksi traumatisoivaa tapahtumaa: abortin 

ja myöhemmin murhayrityksen. Näin ollen Karinin trauma on historiallista. Hän on kuitenkin 

myös rakenteellisen trauman uhri. 
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Karinin historialliset traumat limittyvät hänen rakenteelliseen traumaansa. Kuten jo totesin, 

Karin kokee suurta häpeää abortista. Häpeä vaikeuttaa traumaattisen tapahtuman 

läpityöstämistä ja se voidaankin nähdä hänen historiallisen traumansa oireena. Tässä kohtaa 

Karinin historiallinen trauma kuitenkin limittyy hänen rakenteelliseen traumaansa, johon häpeä 

taas on osasyy. Se on osa hänen elämäänsä hallitsevaa pelon, väkivallan ja ahdistuksen tilaa, 

joka aiheuttaa rakenteellista traumaa. Henkisen – joskus fyysisenkin – väkivallan uhka on alati 

läsnä, minkä lisäksi Karin joutuu pelkäämään henkensä puolesta useaan otteeseen: tehdessään 

abortin, Svenin uhkaillessa hänen henkeään ja tämän vielä toteuttaessa uhkauksensa. Karin on 

siis rakenteellisen trauman uhri, mikäli ensinnäkin rakenteellisen trauman oletetaan 

muodostuvan teorialuvussa esittelemäni Meretojan (2020, 27) kuvailemasta arkea hallitsevas ta 

pelon ja väkivallan tilasta. Toiseksi täytyy hyväksyä, että tämä tila voi syntyä toistuvien 

väkivaltaisten, pelottavien ja ahdistavien tilanteiden sekä tapahtumien seurauksena, vaikka 

subjekti itse olisikin todistamassa niitä, ja näin ollen kyse olisikin teorialuvussa esittelemästäni 

LaCapran (2001, 76–77) tarkoittamista menetyksistä eikä poissaolosta. 

 

Edellä esitellyn lisäksi Karinin historialliset traumakokemukset ovat saaneet hänet 

ymmärtämään asioita, jotka puolestaan edelleen aiheuttavat lisää rakenteellista traumaa. 

Historialliset traumat ovat ajaneet Karinin tilanteisiin, jossa hän on joutunut kasvokkain oman 

kuolevaisuutensa kanssa. Hän on ymmärtänyt, että elämä voi loppua milloin tahansa. Tälla isen 

asian tiedostamisesta voi LaCapran (2001, 77) mukaan seurata eksistentiaalista ahdistusta ja 

sitä kautta rakenteellista traumaa. Abortin seurauksena hänelle on herännyt käsitys siitä, että 

kuoleman mahdollisuus on todellinen ja siksi elämä tulisi elää itselleen merkityksellisellä ja 

mielekkäällä tavalla. Tätä kuitenkin vaikeuttaa Sven, jonka takia hän ei pysty olemaan oma 

itsensä ja tekemään itselleen merkityksellisiä asioita. Hän joutuu mukautumaan toisen tahtoon 

ja kokee eksistentiaalista ahdistusta. Karin on siis rakenteellisen trauman uhri myös siinä 

tapauksessa, mikäli rakenteellisesta traumasta käytetään teorialuvussa esittelemääni LaCapran 

(2001, 76–77) määritelmää. 

 

Mainitsin jo aiemmin, että vasta Olofin seurassa Karinille valkenee, kuinka paljon hän on 

muuttanut itseään avioliittonsa aikana. Olofin seura saa hänet ymmärtämään, kuinka itseään 

epämiellyttävällä tavalla hän on elänyt ja kuinka mielenterveydelleen haitallista elämä Svenin 

kanssa on ollut. Hän ymmärtää, että on menettänyt identiteettinsä, ja että hän elää elämää, jota 

ei oikeasti haluaisi elää. Tätä hän pohtii vielä vanhuudessaankin elettyään vuosikymmeniä 

vahingollisessa avioliitossa Svenin kanssa, kun hän lukee Olofilta saamiaan kirjeitä: 
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Maa jota ei ole on todellisuuden toinen puoli, unelmien paikka – kaiken sen summa mitä 

olisi voinut tapahtua, mutta mitä ei koskaan tapahtunut. Ja minulle maa jota ei ole on 
useammin ollut kauniimpi paikka kuin todellisuus. Ja toisinaan minä ikävöin maahan jota 
ei ole. Ikävöin kaikkea sitä mitä ei koskaan tapahtunut. Siksi annan joskus itselleni luvan 

käydä siinä maassa ajatuksissani. […] 
Nämä kirjeet ovat maa jota ei ole. […] Minä vain toisinaan mietin miten elämässä lopulta 

kävi ja miten minä jouduin tähän ja kaikkea mitä ei koskaan tapahtunut. (PNK, 239.) 

 

Kirjeet saavat Karinin miettimään, miten toisenlaista elämä olisi saattanut olla Olofin kanssa. 

Hän puhuu maasta jota ei ole. Sillä hän tarkoittaa elämää, jonka olisi voinut elää toteuttaen 

itseään ja kadottamatta identiteettiään Svenin halveksunnan ja alistamisen alle. 

 

Jossain määrin Karin tiedostaa identiteettinsä menettämisen jo ennen Olofin tapaamistak in. 

Hänen ahdistuksensa nimittäin oireilee jo heti avioliiton alkuajoista lähtien. Ahdistusta 

helpottaakseen hän käyttäytyy holtittomasti ja ajaa itsensä tilanteisiin, jotka ovat vaarallisia ja 

joissa hänellä ei enää ole kontrollia tapahtumien etenemiseen: ”Nyt hän lääkitsee itseään 

ohjaamalla tapahtumat siihen pisteeseen, ettei enää itse voi hallia niitä. Pelkästään kokeakseen 

mielihyvää, pysyäkseen pinnalla.” (PNK, 139.) Tämä lääkintätapa ei kuitenkaan toimi. 

Tunnepuuskan jälkeen hän ymmärtää, ettei tilanne ole terveellinen ja että hän ei käyttäydy 

itselleen ominaisella tavalla: ”Karinin kiihtymys laantui […], se vaihtui tyhjyyteen ja 

oivallukseen: ei hän hakenut seikkailuja, hänellä ei vain ollut mitään rajoja. Silloin hän joutui 

tavattoman itseinhon valtaan. Hän ei enää tuntenut itseään.” (PNK, 139–140.) Karinin 

käyttäytymistä ei siis ohjaa hän itse, vaan trauma ja sen aiheuttama ahdistus. Hän on 

rakenteellisen trauman uhri. Hän on hukannut identiteettinsä pelkoon, jota Svenin käytöksestä 

johtuva ahdistus ja hänen vähintäänkin alitajuinen tietoisuutensa kuolemanvaarasta aiheuttaa. 

 

 

3.3 Karinin trauma ja vaikeneminen 

 

Tulkintani mukaan on siis mahdollista puhua Karinin traumasta ja traumatisoitumises ta. 

Mielenkiintoista kuitenkin on, että itse teoksessa hänen kokemuksistaan ei puhuta traumana. 

Karin itse ei puhu traumasta, kuten ei myöskään vuoden 1932 tapahtumien ulkopuolinen kertoja 

tai Karinin elämänvaiheita nykyhetkessä selvittävä Alex. Pidättäytyminen trauma-sanan 

käytöstä voidaan nähdä symbolisena ratkaisuna, jonka avulla kerronta kiinnittää huomion 

siihen, mistä vaietaan. Trauma-sanan välttäminen kerronnassa onkin ikään kuin 
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paradoksaalinen merkki Karinin traumatisoitumisesta.  Kontrastiksi Karinin traumalle ja siitä 

vaikenemiselle muodostuu Sven ja hänen traumansa. Sven itse puhuu tai kirjoittaa jatkuvasti 

itselleen sattuneista hirvittävistä kokemuksista. Hänen kohdallaan trauma-sanaa myös 

toistetaan ulkopuolisen kertojan ja Alexin toimesta, vaikka Svenin kohdalla traumasta 

puhuminen osoittautuukin jokseenkin kyseenalaiseksi, kuten Sveniä käsittelevässä alaluvussa 

osoitan. 

 

Kertomuksen edetessä Karinille sattuneista tapahtumista kyllä kerrotaan, vaikka niitä ei 

traumaksi nimetäkään. Tapahtumat kerrotaan pätkittäisinä muistoina, fragmentteina, muun 

kertomuksen muassa. Fragmentaarisuutta on pidetty tyypillisenä traumakertomuksille 

(Meretoja 2020, 26).4 Tapahtumien kerronta tapahtuu pääasiassa ulkopuolisen kertojan 

näkökulmasta. Henkilöhahmot itse pyrkivät vaikenemaan itselleen sattuneista vaikeista 

kokemuksista. Näin on myös Karinin kohdalla: ”’Tapahtui kaikenlaista, melko kammottavia 

asioita’, [Karin] sanoo. Hän katsoo ikkunasta ulos. ’Mutta ei meidän niistä tarvitse puhua.’” 

(PNK, 24.) Karinin vaikeneminen traumasta on traumatisoituneille oireellista; vaikeista 

kokemuksista on vaikea puhua, saati sitten traumaattisista. Traumateoria onkin korostanut sitä, 

miten traumasta puhuminen ja sen muuttaminen loogiseksi kertomukseksi voi olla uhrille 

hankalaa ja jopa mahdotonta. Se olisi kuitenkin tärkeää, sillä sanallistamalla tapahtumat 

kertomuksen muotoon – olipa se kuinka epäselvä tai fragmentaarinen tahansa – voi olla 

traumasta toipumista edistävä vaikutus. Trauma on subjektille itselleen käsittämätön 

tapahtuma, mutta kerronnallistamalla sen on mahdollista saavuttaa jonkin asteista ymmärrys tä. 

(Lothe 2020, 152, 160.) 

 

Karinilla ei ole ollut juurikaan tilaisuuksia läpityöstää traumojaan, vaan hän on joutunut 

vaikenemaan niistä. Olofin seurassa tilanne kuitenkin muuttuu. Karinin tarinassa rakkaus 

voidaan nähdä parantavana voimana. Rakastuessaan Olofiin Karin kokee saavansa takaisin 

omaa identiteettiään, jonka hän on avioliittonsa aikana Svenin toksisen käytöksen takia 

menettänyt: ”Olofin kanssa hänen ei tarvitse miettiä miten käyttäytyy, vaan hän voi olla oma 

itsensä ja juuri se on helpottavaa.” (PNK, 193.) Sitaatissa kiteytyy Karinin traumojen 

läpityöstämistä helpottava asia. Hänen ei tarvitse pelätä Olofin seurassa, vaan hän voi puhua 

vaikeista kokemuksistaan ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. Hän pystyy kertomaan 

                                                 
4 Fragmentaarisiin ja muutenkin narratiivia vastustaviin kertomuksiin keskittyminen on nähty myös rajoittavana 

tekijänä sen suhteen, mitä kertomuksia on pidetty tutkimisen arvoisina. Traumatutkimusta onkin  aiemmin  

kritisoitu esimerkiksi eurosentrisyydestä. (Kennedy 2020, 57.) 
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esimerkiksi abortistaan vapaasti, eikä siitä seuraa samaa kuin Svenin seurassa: syyllistämis tä, 

pelkoa ja henkistä väkivaltaa, joista alkuperäisen traumaattisen kokemuksen päälle rakentuu 

vielä rakenteellinen trauma. Huomionarvoista on myös se, että Karin puhuu Olofille abortistaan 

vapaaehtoisesti, eikä painostuksen alla. Olofin seurassa hän saa korjaavan kokemuksen. Edellä 

mainitsemani hieman abstraktin ”rakkauden parantavan voiman” sijaan voidaankin tarkentaa, 

että Karinin traumaa parantaa se, että Olofin kanssa hän pystyy läpityöstämään sitä. 

 

 

3.4 Svenin traumaattiset kokemukset 

 

Schulmanin teoksessa Sven on ainoa henkilöhahmo, jonka kohdalla puhutaan eksplisiittises t i 

traumasta ja traumatisoitumisesta. Nähdäkseni Svenin traumatisoituminen kuitenkin ainakin 

osin kyseenalaistuu. Kyseenalaistuminen tapahtuu esimerkiksi retorisen tyylin ja toiston myötä. 

Svenin ja Karinin traumojen vastakkainasettelun myötä teos pohtii sitä, mikä trauma on, millo in 

on soveliasta puhua traumasta ja traumatisoitumisesta sekä miten traumaa voidaan käsitellä niin 

hyödyllisin kuin haitallisinkin tavoin. 

 

Kun Alex ryhtyy selvittämään suvussaan kytevää vihaa, hän huomaa, että viha vaikutta is i 

olevan perin isoisästään Svenistä. Hän perehtyy isoisänsä Sven Stolpen kirjalliseen tuotantoon. 

Melko pian hän saa selville, että vihan takana on trauma, kun yhdessä romaaneistaan Sven 

kirjoittaa: ”Kesällä 1932 jouduin seksuaalisen attentaatin uhriksi” (PNK, 47). Seksuaalise lla 

attentaatilla hän viittaa Karinin ja Olofin väliseen salasuhteeseen. 

 

Tulkinnassani Svenin traumatisoituminen niin sanotusta seksuaalisesta attentaatista 

kyseenalaistuu, tai ainakin se vaikuttaa liioitellulta. Hän ei ensinnäkään edes pidä Karinista, 

kuten aiemmin kävi jo ilmi, joten hänen tunnesiteensä Kariniin ei vaikuta kovin vahvalta ja 

romanttiselta. Tämä heikentää salasuhteen traumaattista potentiaalia. Seksuaalinen attentaatti 

ei vaikuta niinkään traumalta kuin kolaukselta hänen ylpeydelleen. Svenin halun pysyä Karinin 

kanssa yhdessä heidän yhteensopimattomuudestaan huolimatta voi katsoa juontavan juurensa 

myös Svenin tiukkaan ja konservatiiviseen kristinuskoon; kun naimisiin on menty niin naimissa 

myös pysytään. 

 

Siinä missä Karinin tapauksessa traumaa ei mainita ollenkaan, Svenin kohdalla sitä toistetaan. 

Tällä tavalla heidän välilleen syntyy vastakkainasettelu, joka herättää pohtimaan yhtäältä onko 
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Karin traumatisoitunut, vaikka hänen traumastaan vaietaan, ja toisaalta onko Sven 

traumatisoitunut, vaikka traumasta hänen kohdallaan puhutaankin. Sven itse ei puhu tai kirjoita 

nimenomaan traumasta mutta käyttää vuoden 1932 tapahtumista puhuessaan tyyliä, joka antaa 

ymmärtää, että salasuhteella oli hänen mielentilaansa tuhoava vaikutus: 

 
Se vaikutti minuun fyysisesti niin, että monet eivät tunnistaneet minua enää, niin kovin 

olin laihtunut ja masentunut. Ja psyykkisesti se oli katastrofi, jonka yli en koskaan 
päässyt. Se kammottava tapahtuma pitää minua vieläkin otteessaan, harva se yö herään 

kauhu-uniin, jotka kaikki liittyvät siihen tapaukseen. (PNK, 44.) 

 

Tapahtuma on siis Svenin itsensä mukaan järkyttänyt häntä tavalla, joka voidaan tulkita 

traumaattiseksi. Hänen kirjoitustensa todenperäisyys kuitenkin asettuu alttiiksi kritiik ille 

erinäisten seikkojen vuoksi. Svenin tapa puhua asioista, etenkin negatiivista, on kovin 

suureellinen, ellei jopa liioitteleva. Ei ole kaukaa haettua väittää häntä suorastaan valehtelijak s i, 

kuten Olof pohtii: ”[H]än laukoo ilmiselviä valheita naama peruslukemilla. Sillä tavoin hän 

kertoo tarinoita, hän liioittelee niin vakuuttavasti, että uskoo jutut viimein itsekin.” (PNK, 90.) 

Valehtelemisen lisäksi Svenillä on tapana tahallisesti vaarantaa oma fyysinen terveytensä, joka 

on sairauksien takia jo muutenkin huonossa kunnossa. Hän esimerkiksi lähtee ulos pakkaseen 

palelluttamaan itseään, vaikka hänellä on tuberkuloosi. Tämä on hänen tapansa rangaista 

läheisiään, hakea muiden hyväksyntää ja oikeuttaa omat ikävät tekonsa: 

 

Sven yskii nenäliinaan ja katsoo mitä siihen on tullut. Niin hän tekee aina. Jos 
nenäliinassa on verta, hän näyttää sitä heti Karinille jonkin merkillisen voitonriemun 

vallassa. Aivan kuin Karin olisi syyllinen verenvuotoon. Katso mitä tapahtuu, kun 
kohtelet minua tällä tavoin. (PNK, 207.) 

 

Svenin valehtelu ja marttyyrimaisuus johtavat siihen, että hänen traumatisoitumisensak in 

kyseenalaistuu. Hänen retorisen tyylinsä sekä kertojan ja muiden henkilöhahmojen hänestä 

paljastamien seikkojen takia hänen luotettavuutensa heikkenee.  

 

Vaikka Svenin traumatisoituneisuus Karinin salasuhteesta olisikin liioittelua, hän on kuitenkin 

kokenut trauman. Kertomuksen lopussa Alex löytää pienen osan Svenin kirjoittamas ta 

teoksesta, jonka tämä oli tarkoittanut julkaistavan postuumisti, mutta joka oli kadonnut Alexin 

löytämää osaa lukuun ottamatta. Alexin löytämässä tekstissä Sven kertoo lapsuudestaan. Hän 

kertoo, miten hänen isänsä on jättänyt hänet ja hänen äitinsä toisen naisen vuoksi. Hetkenä 

jolloin Sven ymmärtää, ettei isä enää tule takaisin, trauma syntyy: ”Juuri silloin haava syntyy 
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ja pelko muotoutuu” (PNK, 273). Trauma on ajallisesti ja paikallisesti paikannettavissa, joten 

kyse on historiallisesta traumasta. 

 

Sven traumatisoituu isän lähdöstä mutta suuntaa ahdistuksensa ja vihansa isän sijaan naiseen, 

jonka vuoksi isä rikkoi aviolupauksensa ja jätti lapsensa. Tämä ahdistus ja viha heijastuu koko 

hänen myöhemmän elämänsä toimintaan ihmissuhteissa naispuolisten henkilöiden kanssa. Kun 

Karin kertoo raskaudestaan ja abortistaan, Sven ei näe hänessä kuolemanvaaran kohdannutta 

naisystäväänsä, joka tarvitsisi hänen tukeaan ja ymmärrystään. Hän näkee Karinissa 

tuntemattoman naisen, jonka vuoksi hän menetti isänsä. Kun Karin pettää häntä ja yrittää jättää 

hänet, hän ei näe Karinissa vaimoaan, jota on kaltoinkohdellut ja alistanut koko heidän 

avioliittonsa. Karin on hänen silmissään se ”[k]evytmielinen nainen, joka murskasi hänen 

perheensä” (PNK, 274). Noina hetkinä hän joutuu kokemaan uudelleen lapsuuden traumansa, 

jota ei ole koskaan pystynyt läpityöstämään. Käsittelemättömän trauman vuoksi hän ei pysty 

suhtautumaan Kariniin ja tämän toimintaan tilanteen omista lähtökohdista käsin. Sen sijaan hän 

suhtautuu Kariniin sillä vihalla ja ahdistuksella, jota hän koki kymmenvuotiaana saatuaan 

tietää, että isä on jättänyt hänet. 

 

 

3.5 Svenin trauman läpityöstäminen, toistopakko ja traumasta vaikeneminen 

 

Kirjeissä tarinan tapahtumia kerrotaan lähinnä Alexin tai Karinin näkökulmasta. Joskus 

kerronta fokalisoituu myös Olofiin. Svenin näkökulmaa tapahtumista ei kerrota, eikä lukijalla 

ole pääsyä hänen mielensä sisään. Tämän seikan vuoksi ei voida varmuudella sanoa, kuinka 

paljon Sven on kiinnittänyt huomiota traumaansa ja onko hän yrittänyt tietoisesti tehdä töitä 

toipumisensa eteen. Hän ei ainakaan vaikuta näkevän yhteyttä toimintansa ja lapsuuden 

traumansa välillä. Trauma ei tietenkään oikeuta Svenin käytöstä, mutta se auttaa ymmärtämään 

sitä. Tässä piilee kirjallisuuden, kertomuksen ja sanallistamisen vaikutus trauman käsittelyssä. 

Ne auttavat ymmärtämään tapahtumia ja kokemuksia, jotka muuten saattavat olla subjektin 

mielessä käsittämättömiä. Tietoisesti tai tiedostamattaan Sven on kuitenkin käsitellyt 

traumaansa kirjoittamisen avulla. 

 

Svenin jokainen kaunokirjallinen teos käsittelee miestään pettävää tai miehensä jättävää naista. 

Seurauksena naisten teoista on aina jotain kauheaa, kuten väkivaltaa ja kuolemaa. Svenin 

pakkomielteinen vimma kirjoittaa samasta aiheesta uudelleen ja uudelleen viittaa 
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traumaperäiseen oireeseen nimeltä toistopakkoon. Toistopakko on Sigmund Freudilta peräisin 

oleva termi. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa subjekti on tukahduttanut alkuperäisen traumansa 

tai muistonsa siitä, mutta silti toistaa traumaansa uudelleen ja uudelleen. Tukahduttamises ta 

huolimatta trauma siis pysyy häiritsevänä elementtinä subjektin elämässä, kun tämä ennemmin 

toistaa traumaansa kuin suostuu muistamaan tai kohtaamaan sitä. (Chu 1991, 328.) Toistopakko 

voi ilmetä myös esimerkiksi toistuvina painajaisina (Caruth 2020, 79). Tämän huomioon ottaen 

Svenin liioittelulta kuulostavat puheet, esimerkiksi kuvailut seksuaalisen attentaatin 

tunkeutumisesta uniin, eivät välttämättä olekaan pelkkää liioittelua saati valehtelua. Unet 

saattavat hyvinkin olla totta. Ne voivat kuitenkin myös olla hänen alkuperäisen, tukahdutetun 

lapsuuden traumansa toistopakkomaista oireilua. 

 

Svenin kirjallisessa tuotannossa hänen toistopakkonsa näkyy kuitenkin selvimmin. Pohtimisen 

arvoista on se, kirjoittaako Sven romaaneissaan Karinista ja tämän toiminnasta vai isänsä 

vieraasta naisesta. Alex arvelee, että kyse on ensimmäisestä, mutta nähdäkseni kyse on 

kuitenkin monitasoisemmasta kokonaisuudesta. Tulkintani mukaan Sven nimittäin kirjoittaa 

toistopakonomaisesti lapsuuden traumastaan, vaikka tietoisella tasolla kirjoittaisikin Karinin 

salasuhteesta. Tämä johtuu siitä, että salasuhde toimii alkuperäisen trauman triggerinä eli 

laukaisijana. Salasuhteen myötä tukahdutetun lapsuuden trauman ja toistopakon välille syntyy 

uusi kerros, ja keskittyessään salasuhteesta kirjoittamiseen Sven vain työntää lapsuuden 

traumaansa entistä kauemmas mielensä perukoille. Tämä vaikeuttaa Svenin 

läpityöstämisprosessia. Vaikka toisto kuuluu läpityöstämisen prosessiin ja traumasta 

toipumiseen (Ganteau 2020, 133–134), Sven ei kuitenkaan toista kirjoituksissaan alkuperäistä 

traumaansa vaan sen myöhempää triggeriä eli salasuhdetta. Näin hän jumiutuu yhä syvemmälle 

toistopakkoon. 

 

Vaikka Sven kirjoittaakin traumastaan romaaneissaan, hän kuitenkin samaan aikaan visust i 

vaikenee aiheesta omaelämäkerrallisissa kirjoituksissaan. Hän verhoaa traumansa fiktioon eikä 

pysty kirjoittamaan siitä tekstilajeissa, jotka voidaan olettaa todenperäisiksi ja jolloin hänen 

tulisi kohdata asia. Vaikenemisen teema on siis havaittavissa myös Svenin henkilökohtaisessa 

tarinassa. 

 

Syitä Svenin vaikenemiselle alkuperäisestä lapsuuden traumasta Kirjeissä ei kovin selkeästi 

kerrota. Yksi syy on kuitenkin ilmeinen: trauman vaikeasti sanallistettava luonne. Trauman uhri 

ei täysin käsitä tapahtunutta, jolloin siitä on vaikeaa puhuakin (Lothe 2020, 152). Toiseksi 
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syyksi Svenin vaikenemiselle tulkitsen saman kuin Karinilla : häpeän. Sven kirjoittaa vanhoilla 

päivillään ennen kuolemaansa pitkän omaelämäkertansa, jonka haluaa julkaistavan 

postuumisti. Kuten jo aiemmin tuli esille, Alex löytää pätkän tästä teoksesta, jossa Sven lopulta 

kirjoittaa lapsuudestaan ja traumastaan suoraan. Sven siis lopulta pystyy kuin pystyykin 

kohtaamaan traumansa, kirjoittamaankin siitä, mutta piilottaa sen kuitenkin kuolemaansa 

saakka muiden silmiltä. Näkemykseni mukaan tämä paljastaa sen, että kyse on häpeästä. Hän 

haluaa kertoa kokemuksestaan mutta häpeää sitä niin paljon, että tahtoo kuolla ennen kuin muut 

saavat siitä tietää. 

 

Svenin tapauksessa siis pelkästään sattuneen sanallistaminen ja kokemuksen 

kerronnallistaminen eivät riitä traumasta toipumiseen. Näin ei tietenkään voida olettaakaan 

käyvän, sillä trauma on monimutkainen ja vaikea asia. Sven elää elämänsä loppuun asti 

pelottavana, muita kaltoinkohtelevana ja narsistisena miehenä. Mahdollista kuitenkin on, että 

hänen elämänsä olisi ollut kevyempää ja toimintansa toisenlaista, mikäli hän olisi saanut 

traumakokemukselleen kuulijan tai lukijan jo elinaikanaan. 
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4 Kirjeiden sijoittuminen traumafiktion kentälle 

 

 

Onko Schulmanin teos sitten traumafiktiota, vaikka se käsittelee henkilökohtaisen elämän 

tragedioita ja vaikka niitä ja niistä aiheutuvaa ahdistusta ei traumaksi aina nimetäkään? Karinin 

ja Svenin henkilöhahmojen analyysini kautta olen osoittanut, että trauma on olennainen osa 

teosta ja henkilöhahmot ovat traumatisoituneita. Heille sattuneet tapahtumat sekä Karinin arkea 

vallitseva ahdistuksen tila eivät välttämättä traumatisoisi jokaista yksilöä, kuten esimerkik s i 

holokaustin voidaan olettaa traumatisoivan. Siitä huolimatta Svenille ja Karinille tapahtuneet 

asiat sekä jälkimmäisen arkea hallitseva ahdistuksen ja pelon tila ovat nähdäkseni 

potentiaalisesti traumaattisia. Niistä siis on mahdollista traumatisoitua. Trauman tematiikka 

näkyy myös kerronnallisissa ratkaisuissa ja teoksen rakenteessa, kun kerronta esimerkik s i 

katkeaa traumaattisen muiston aktivoituessa ja sivuuttaessa kerronnan nykyhetken 

todellisuuden. Vastaukseksi kysymykseen siis voitaneen todeta, että Kirjeet on traumafiktiota. 

 

Sen lisäksi, että traumateoria tutkii traumakertomusten tapoja kertoa ja sanallistaa traumaa, se 

myös itsessään vaikuttaa traumakertomuksiin ja ohjailee niiden rakennetta ja kerronnan 

estetiikkaa vastaamaan omia suuntaviivojaan. Vaikutus voi näkyä esimerkik s i 

intertekstuaalisuutena, kertomusten fragmentaarisuutena tai kerronnassa käytettävänä toistona. 

(Knuuttila 2006, 25–26, 32.) Näiden tyylikeinojen näkyminen traumakertomuksissa johtuu 

tietenkin osaksi siitä, että niiden avulla traumaa ja traumatisoituneen subjektin kokemusta 

voidaan välittää tekstuaalisessa muodossa. Toisena osasyynä on kuitenkin sama mihin 

Knuuttilakin (ibid.) kiinnittää huomiota, eli se, että traumateoria on sisällyttänyt ne osaksi 

traumakertomuksen estetiikkaa ja poetiikkaa. Traumateoria siis määrittelee sitä, missä 

muodossa ja minkälaisin tyylikeinoin traumakertomuksia kerrotaan. Tässä itse näen vaarana 

sen, että traumakertomukset alkavat ensisijaisesti ohjautumaan traumateorian ohjenuorien 

mukaiseksi sen sijaan, että ne pyrkisivät välittämään mahdollisimman tarkkaa ja eettistä kuvaa 

traumaattisista kokemuksista. Knuuttilakin (2006, 31) huomauttaa, että ”trauman taiteita ei pidä 

sitoa määrättyyn käsitteistöön, figuuriin, genreen, narrativiisuuden lajiin tai metodologiaan”.  

 

On mahdotonta sanoa, kuinka paljon – mikäli ollenkaan – traumateorialla on ollut vaikutus ta 

Schulmanin teoksen rakenteeseen tai estetiikkaan. Kuitenkin tarina on osin fragmentoitunut. Se 

on muistojen ja kulttuuristen muistiartefaktien, kuten kirjeiden ja romaanien, pohjalta 

rakentunut. Tarinan punaista lankaa etsivä Alex joutuu turvautumaan muistamisen prosessia 
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vastustaviin muistoihin: ”Mitä enemmän häntä pohdin, sitä vähemmän muistoja ilmaantuu 

lapsuudesta.” (PNK, 58.) Kertomuksen rakenteenkin puolesta Kirjeet on siis mahdollis ta 

sijoittaa osaksi traumakirjallisuutta. Kyseessä on rakkaudesta, menetyksistä ja ymmärrykseen 

pyrkimisestä kertova tarina, jossa trauma toimii niin syynä kuin seurauksenakin. 

  



26 

 

5 Päätäntö 

 

 

Edellä olen tarkastellut traumateoreettista viitekehystä hyödyntäen henkilöhahmojen traumoja 

ja niiden vaikutusta henkilöhahmojen toimintaan. Olen myös tarkastellut historiallisen ja 

rakenteellisen trauman eroja ja sitä, kumpaa tyyppiä henkilöhahmojen traumat ovat. 

Tarkasteluni perusteella Sven ja Karin ovat kummatkin traumatisoituneita. Karin on niin 

historiallisen kuin rakenteellisenkin trauman uhri. Trauma näkyy hänen elämässään 

häiritsevänä ja ahdistavana elementtinä. Traumaattiset muistot tunkeutuvat hänen mieleensä ja 

niinä hetkinä Karin kadottaa otteensa todellisuuteen. Kerronnassa Karinin trauma näkyy 

kerronnan rakenteen fragmentoitumisena sekä kerronnan katkeiluna. Trauman vaikutus 

subjektin mieleen näkyy myös fokalisaatiossa, kun kerronnan näkökulma kiinnittyy tiukasti 

Karinin tajuntaan ja aistihavaintoihin. 

 

Svenin trauma on historiallista. Hän itse väittää traumatisoituneensa Karinin ja Olofin 

salasuhteesta. Tarkasteluni kuitenkin osoittaa sen, että kyse saattaa ennemminkin olla 

lapsuuden traumasta, joka vain triggeröityy uudelleen salasuhteen myötä. Svenin kohdalla 

trauma näyttäytyy etenkin toistopakkona. Toistopakko ilmenee etenkin hänen romaaneissaan 

toistuvina aiheina mutta myös toistuvina unina. Toistopakko osoittaa sen, ettei hän ole pystynyt 

läpityöstämään traumaansa, vaan on tukahduttanut sen. Osa Svenin ilkeästä käytöksestä sekä 

järkyttävistä teoista voidaan perustella hänen traumatisoitumisellaan. Hänen vastuutaan 

teoistaan ei kuitenkaan voida traumaan vetoamalla poistaa. Tietoisuus traumasta voi kuitenkin 

auttaa ymmärtämään tiettyjä syitä ja motiiveja hänen tekojensa takana. 

 

Olen kiinnittänyt huomiotani myös traumateorian ja traumakertomusten suhteeseen ja siihen, 

miten ne vaikuttavat toisiinsa. Traumateoria tarkastelee ja erittelee traumakertomusten 

rakenteeseen ja estetiikkaan liittyviä ratkaisuja. Samalla se kuitenkin vaikuttaa siihen, miten ja 

millaiseen muotoon traumakertomuksia kirjoitetaan. Kirjeet olen todennut traumafiktioks i, 

vaikka se keskittyykin yksityisiin traumoihin suurien historiallisten tragedioiden sijaan. Se on 

traumafiktiota, koska se käsittelee traumaa temaattisella tasolla ja koska trauma näkyy myös 

kerronnassa ja rakenteessa. 

 

Olen joutunut rajaamaan tarkasteluni traumaan sekä Svenin ja Karinin henkilöhahmoihin. 

Jatkotutkimusta Schulmanin teoksesta voisi tehdä muistista ja muistamisesta. Muistaminen ja 
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muistitutkimus liittyy myös olennaisesti traumaan ja traumatutkimukseen, mutta tässä 

tutkielmassa sille ei ole ollut tilaa. Kirjeet käsittelee muistamista niin henkilökohtaisen kuin 

kulttuurisen ja kollektiivisenkin muistin näkökulmista. Muita jatkotutkimuksen kohteita 

voisivat olla myös esimerkiksi valta ja sukupuoliroolit, identiteetti sekä ylisukupolvisuus. 

Etenkin valta ja sukupuoli on hedelmällinen teema teoksessa. Identiteetti nousi hieman esiin 

tässäkin tutkielmassa, mutta siitä olisi mahdollista tehdä jatkotutkimustakin. Ylisukupolvisuus 

on myös erittäin olennainen osa teosta, ja liittyy esimerkiksi kollektiiviseen muistiin ja vihan 

sekä trauman siirtymiseen sukupolvien yli.  
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