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1 JOHDANTO 

 

Kannamme menneisyyttä mukanamme joka hetki. Muistiin eivät painu ainoastaan meille 

sattuneet tapahtumat vaan myös tunteet, ajatukset, tunnelmat, tuoksut ja kosketukset. 

Saatamme muistaa jonkin tilanteen hyvin yksityiskohtaisestikin, vaikka siitä olisi 

vuosikausia. On paljon myös asioita, jotka haluaisimme mieluummin jo unohtaa. Tästä 

kaikesta rakentuu se, joksi omaa elämäämme kutsumme.  

Kirjallisuudella on kyky kuvata elämän yksilöllistä rakentumista ja avata kuvattavana olevan 

ajatuksia, kokemuksia ja tunteita tavalla, joka ei todellisessa elämässä olisi mahdollista. 

Kirjallinen kokemuksellisuus on luonteeltaan heijastettua kokemuksellisuutta: lukija kokee 

fiktiivisen maailman kertojan tai henkilöhahmon kautta (Mäkelä 2009, 134). Lukija 

ymmärtää kirjallisuudessa kuvattua elämää oman kokemuksensa kautta.  Kirjallisuudella on 

voima vangita ihmiselle tuttuja kokemuksia, kuvata niitä kokonaisvaltaisesti, tavoittaa 

sellaista mikä ei arkikokemuksessa ole mahdollista, ja näin antaa lukijalle mahdollisuuden 

samastumiseen sekä ihmisyytensä jakamiseen ja käsittelemiseen.   

Muistaminen ja mielen sisäinen maailma ovat keskeisessä osassa pro gradu -tutkielmaani, 

jossa tutkin Siri Hustvedtin romaania Kaikki mitä rakastin (englanninkielinen alkuperäisteos 

What I loved, 2003). Teoksessa Hustvedt kuvaa fiktiivisin keinoin muistamisen prosessia, 

muistojen tulkitsemista ja integroimista käsitykseen itsestä, omasta elämästä ja 

ihmissuhteista. Keskiössä on erityisesti sen pohtiminen, mitä uutta aika ja myöhempi elämä 

tuovat muistojen tulkitsemiseen. Teos kuvaa hienolla tavalla sitä, kuinka taaksepäin 

katsottaessa menneet tapahtumat tulkitaan kokonaisvaltaisemmin, pienet yksityiskohdat 

yhdistetään toisiinsa ja muodostetaan laajempi, yhtenäinen kuva tapahtumien merkityksestä. 

Jo teoksen nimessä oleva verbin imperfektimuoto rakastin viittaa menneeseen 

arvolatautuneesti ja avaa tarinan kertojan Leon tunnemaailmaa. Tutkielmani tarkoituksena 

on tarkastella tätä teoksessa esitettyä muistamisen prosessia sekä muistojen tulkintaa ja 

yhdistämistä osaksi omaa elämäntarinaa. 

Hustvedt pohtii esseekokoelmassaan Elää, ajatella, katsoa (2016) ihmisenä olemisen eri 

teemoja, kuten katsomista, ajattelemista ja vuorovaikutusta. Hustvedtille ominaiseen tapaan 

kiinnostuksenkohteena on ihmisyyden ydin, jota hän pyrkii selvittämään useita eri 

tieteenaloja hyödyntäen. Kysymystä siitä, miksi olemme mitä olemme ja kuinka meistä tuli 
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tällaisia, lähestytään teoksessa niin filosofian, neurotieteen, kirjallisuudentutkimuksen kuin 

psykologiankin suunnalta. Hustvedt kirjoittaa muistamisesta: 

Muistot muokkautuvat ajan kuluessa ja niiden merkitys muuttuu vanhetessamme -- 

Se, minkä muistamme, on jonkin muiston viimeisin versio. Muistelmien kirjoittajaa 

ei pyydetä käyttämään kolmannen persoonan perspektiiviä, vaan pikemmin 

asuttamaan omaa ensimmäisen persoonan paikkaansa kokonaan ja kirjoittamaan 

siitä, minkä muistaa. (Elää, ajatella, katsoa, 120.) 

Muistojen muokkautuminen ja merkityksen muuttuminen ovat keskeisessä asemassa myös 

kohdeteokseni tarinassa, joka on ikään kuin fiktiivinen muistelmateos. Jatkuva oppiminen, 

uusien näkökulmien saavuttaminen, pienten vivahteiden ymmärtäminen ja uudelleen 

tulkitseminen ovat teoksessa esiintyvän muistamisen keskeisiä ulottuvuuksia. Muistamisen 

tarpeeseen kietoutuu vanheneminen ja menetys – kun keho rapistuu ja läheisistään on 

menettänyt jo usean, kertoja ja päähenkilö Leon mieli palaa menneeseen. 

 

1.1 Siri Hustvedt ja Kaikki mitä rakastin 

 

Siri Hustvedt (s. 1955 Minnesotassa) on amerikkalainen kirjailija, taidekriitikko ja 

kirjallisuustieteen tohtori, jolla on monipuolinen tuotanto. Hustvedtilla on norjalaisia 

sukujuuria molempien vanhempiensa puolelta, ja tämä näkyykin myös useissa hänen 

teoksissaan esimerkiksi henkilöhahmojen taustassa. Hustvedt on naimisissa kirjailija Paul 

Austerin kanssa. (Hustvedt 2022.) 

Hustvedt on julkaissut seitsemän romaanin lisäksi myös novelleja, runoja ja esseeteoksia. 

Hänen teoksissaan näkyy kiinnostus neurotieteisiin, psykologiaan, filosofiaan ja 

kuvataiteeseen. Hustvedtille ominaista on pohtia etenkin identiteettiä ja sen muotoutumista. 

Tämän on huomannut myös Tougaw (2018, 160), joka mainitsee Hustvedtilla olevan 

filosofinen, lähes teoreettiseksi muotoutuva, asennoituminen identiteetin rakentumiseen. 

Hustvedt näkee identiteetin rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä muistin, 

tunteiden, aistien ja historian kautta.  Kiinnostustaan neurotieteisiin Hustvedt osoittaa 

esimerkiksi esseeteoksessaan Vapiseva nainen – hermojeni tarina 1 (2011), jossa hän 

esittelee neurotieteiden, psykologian ja psykiatrian tutkimuksia ja heijastaa niitä omiin 

kokemuksiinsa. 

 
1 Alkuperäisteoksen nimi The Shaking Woman or a History of My Nerves (2009). 
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Hustvedtin Kaikki mitä rakastin ilmestyi Otavan julkaisemana ja Kristiina Rikmanin 

suomentamana vuonna 2007. Teos on kirjailijan kolmas romaani. Teoksen kertojana ja 

päähenkilönä on taidehistorioitsija Leo Hertzberg, joka kuvaa tarinassa läheistä ystävyyttään 

taiteilija Billiin, avioliittoaan kirjallisuudentutkija Erican kanssa sekä oman ja Billin perheen 

elämien kietoutumista toisiinsa. Perheet asuvat samassa kerrostalossa New Yorkin 

taiteilijakaupunginosana tunnetussa SoHossa. Perheiden arkea täyttävät keskustelut 

taiteesta, akateeminen tutkimus, erot ja kuolemat. Teos jakaantuu kolmeen osaan, joista 

jokainen on Leon muistelua eletystä elämästä. Vain välillä Leo palaa nykyhetkeen ja 

esimerkiksi tulkitsee tapahtuneen merkitystä ja sitä, millaisena sen nyt näkee. 

Ensimmäisessä osassa henkilöhahmoihin ja heidän väliseen dynamiikkaansa tutustutaan 

hitaasti. Leo kuvaa ystävystymistään Billiin ja tämän avioeroa ensimmäisestä vaimostaan 

Lucillesta, Billin uuden vaimon Violetin ja Leon vaimon Erican ystävystymistä sekä lasten 

syntymistä perheisiin. Ensimmäisessä osassa keskiössä on henkilöiden luonteiden kuvaus ja 

erityisesti heidän välisensä dynamiikan tarkastelu.  Toisessa osassa kohdataan kaksi 

tragediaa: Leon ja Erican poika Matthew menehtyy onnettomuudessa ja osan loppupuolella 

Bill kuolee sydänkohtaukseen. Poikansa kuoleman seurauksena Leon ja Erican avioliitto 

joutuu kriisiin ja he etääntyvät toisistaan. Toisessa osassa myös alustetaan Billin ja Lucillen 

pojan Markin mielenterveysongelmien kuvausta. Kolmannessa osassa on miltei jännitys- ja 

kauhukirjallisuuden piirteitä, kun Leo kuvailee Markin pahenevia käytöshäiriötä, 

epämääräisiä ihmissuhteita ja murhaan sekaantumista. Kolmannessa osassa myös kuvataan 

Violetin pärjäämistä elämässä miehensä kuoleman jälkeen. Teoksen lopussa tapahtuma-aika 

palaa myös alun tapaan enemmän tarinan nykyhetkeen. 

Muistamisen teeman teoksessa on merkittävässä osassa taide ja sen kommentointi. Taidetta, 

erityisesti kuvataidetta, tuodaan esille etenkin Leon työn ja Billin taiteen tekemisen kautta. 

Leon vaimo Erica taas tutkii kirjailija Henry Jamesin tuotantoa. Leo kuvailee hyvinkin 

yksityiskohtaisesti Billin taideteoksia, jotka linkittyvät myös tarinan tapahtumiin ja 

symboloivat Billin sisäistä elämää. Henkilöhahmot myös käyvät pitkiä keskusteluja taiteesta 

ja taiteen ja sen katsojan sekoittumisesta toisiinsa. 

Kaikki mitä rakastin noudattaa psykologisen realismin piirteitä kuvaamalla yhden 

henkilöhahmon sisäistä maailmaa. Teos osallistuu modernille kirjallisuudelle tyypilliseen 

keskusteluun identiteetistä ja sen rakentumisesta. Hustvedt ei kuitenkaan lipsu 
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postmodernistiseen näkemykseen identiteetistä sirpaleisena ja moninaisena, vaikka näitäkin 

piirteitä tarinasta löytyy etenkin Markin henkilöhahmon kohdalla. Ennemminkin teos haluaa 

tukea käsityksiä identiteetin yhteydestä, kaipuusta pysyvän minuuden tunteeseen ja 

vuorovaikutuksellisesta identiteetin rakentumisesta. Vaikka teos kuvaakin myös 

historiallisia tapahtumia ja niiden vaikutuksia – Saksasta Yhdysvaltoihin juutalaisvainojen 

pakenemista ja maahanmuuttajien jälkipolvia – eivät historiaan liittyvät faktat ole tarinassa 

pääosassa. Ne lähinnä vain antavat taustan ja lähtökohdan tietyille henkilöhahmoille ja 

etenkin Leon muistamiselle. 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja -menetelmät 

 

Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan teoksessa esiintyvää muistamista ja elämäntarinan 

muodostamista muistojen avulla. Teoksessa esiintyvän muistamisen tutkimisen tukemiseksi 

tarkastelen myös sitä, miten kaunokirjallisuudessa ylipäänsä on mahdollista kuvata mielen 

toimintaa ja millaisin keinoin sitä kohdeteoksessani tehdään. Tärkeimmät 

tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten kaunokirjallisuudessa voidaan kuvata mielen toimintaa? Miten lukija 

muodostaa ymmärryksensä henkilöhahmon mielestä ja voi samastua tähän? 

2. Miten muistamista prosessina voidaan kuvata? Miten teoksessa kuvataan 

muistamista? 

3. Mikä merkitys muistamisella ja muistoilla on minän muodostamisessa? Miten 

päähenkilö Leo luo muistelun ja menneisyyteen suuntautuvan katseen avulla omaa 

elämäntarinaansa? 

Lähden tarkastelemaan muistamisen teemaa kohdeteoksessani perehtymällä ensin 

kirjallisuudentutkimuksen käsitteisiin koskien henkilöhahmoa ja kerrontaa. Tarinan kertoja 

Leo on samalla myös tarinan päähenkilö, joten koen tarpeelliseksi avata hieman myös sitä, 

mitä henkilöhahmolla kirjallisuudessa tarkoitetaan. Tarkastelen henkilöhahmon ja todellisen 

ihmisen yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, sitä miten henkilöhahmo representoi eli esittää 

todellista ihmistä sekä miten henkilöhahmoa tyypillisesti kirjallisuudessa kuvataan. Esittelen 

erityisesti Shlomith Rimmon-Kenanin käsityksiä henkilöhahmon rakentumisesta. 

Henkilöhahmotutkimuksen jälkeen perehdyn kerrontaan ja etenkin minämuotoiseen 

kerrontamuotoon. Koska tutkin muistamista ja elämäntarinan muodostumista 
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kohdeteoksessani, jonka kerronta rakentuu minämuotoisen kertojan kautta, koen 

tarpeelliseksi avata myös kerronnan muotoja ja tehtäviä tarinan esiin tuomisessa. 

Hyödynnän tässä erityisesti narratologisen kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä. Sovellan 

kohdeteokseeni erityisesti James Phelanin käsitettä henkilökerronnasta (character 

narration) sekä käsitteitä mimeettisen (mimetic), temaattisen (thematic) ja synteettisen 

(synthetic) henkilöhahmon funktioista. Dorrit Cohn on käsitellyt minämuotoisen kerronnan 

kykyä reflektoida henkilöhahmon menneisyyttä, ja tarkastelenkin erityisesti Cohnin 

ajatuksia kokevasta ja kertovasta minästä (experiencing ja narrating self). Kohdeteoksessani 

Leon kertojarooli jakaantuu vahvasti kokevaan ja kertovaan minään, jotka liukuvat 

jatkuvasti päällekkäin ja tapahtuvat samanaikaisesti. Sivuan lyhyesti myös Monika 

Fludernikin luonnollisen narratologian (natural narratology) mallia, ja siitä erityisesti 

REFLEKTOIMISEN ja KERTOMISEN esiintymistä kohdeteoksessani. Viimeisenä tarkastelen 

vielä hieman Alan Palmerin kognitiivisen narratologian piiriin kuuluvia käsityksiä siitä, 

miten fiktiivistä mieltä kuvataan kaunokirjallisissa teoksissa ja miten fiktiiviset mielet 

rakennetaan kertojan ja lukijan välillä. 

Tutkielmani läpikantava teema on muistaminen, johon liittyvät keskeisesti esimerkiksi 

muisti, muistot ja muistelu, joita kohdeteoksessa myös tarkastelen osana laajempaa 

muistamisen teemaa. Muistaminen on osa ihmisen kognitiivisia toimintoja. Kognitio on 

yleiskäsite, joka tarkoittaa 1) tietämiseen ja tiedonhankintaan tähtääviä toimintoja ja tiloja 

sekä 2) niiden tuloksia ja usein myös 3) tajuntaa ja mieltä tai tajunnan ja mielen sisältöä. 

Kognitiivisen psykologian edustajat korostavat tulkinnan merkitystä kognitiossa sekä 

ihmisen ja maailman kohtaamisessa. Ihminen etsii, hahmottaa ja käyttää hyväkseen tietoa 

jatkuvasti suuntautuessaan päämääriään kohti. Tulkinnat vaikuttavat oleellisesti niin 

tunteisiin kuin toimintaankin. Kognitio – ja muistaminen yhtenä sen osana – on luonteeltaan 

dynaamista ja luovaa, alati muuttuvaa. (Kajannes 1997, 9–11; Kajannes 2000, 9, 14.)  

Tutkielmani kolmas luku käsitteleekin muistamisen teemaa. Tarkastelen, miten muistaminen 

on ajan saatossa ymmärretty, millaisin metaforin sitä on kuvattu ja mikä on muistin ja 

identiteetin suhde. Muistamisen historiallista puolta ja kytkemistä identiteettiin on tutkinut 

erityisesti Aleida Assmann, jonka ajatuksia runsaasti avaan. Assmann esittelee esimerkiksi 

filosofi John Locken ja runoilija William Wordsworthin ajatuksia muistamisen, minän ja 

kirjoittamisen yhteydestä, joita tarkastelen oman tutkimukseni kontekstissa. Esittelen 

lyhyesti myös muistamisen käsittämistä nykypäivänä ja subjektiivisen tietoisuuden, 

muistojen muuttumisen ja henkilökohtaisen historian näkymistä kohdeteoksessani.  
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Tärkein anti muistamisen tarkastelemiseen tulee yhteisöllisen muistamisen käsityksestä, 

johon olen liittänyt Maurice Halbwachsin ajatuksia kollektiivisesta muistista (collective 

memory) ja Marianne Hirschin jälkimuistin (postmemory) käsitettä. Kohdeteoksessani 

muistamiseen kytkeytyy yhteisöllinen puoli hyvin vahvasti. Leo kuvaa runsaasti jaettua 

elämää ystävänsä perheen kanssa, heidän yhteisiä muistojaan ja menetyksiään. Myös Leon 

suvun traumaattinen historia on teoksessa läsnä ja se kietoutuu myös Leon käsitykseen 

omasta itsestään.  

Viimeiseksi vielä tarkastelen sitä, miten Leo luo muistamisen kautta elämäntarinaansa. 

Käsitteen avaamisessa hyödynnän erityisesti narratiivisen ajatteluteorian kehittäjän Jerome 

Brunerin sekä elämän tarinallistamista tutkineen Charlotte Linden ajatuksia. Elämäntarinalla 

(life story) tarkoitetaan tarinoita, joiden avulla pyritään luomaan tunnetta omasta minuudesta 

ja siitä, kuka minä olen ja miksi minusta on tullut se, joka olen (Linde 1993, 3–4.) 

Kohdeteoksessani merkittävää on Leon tapa kerronnallistaa itseään, nähdä itsensä ikään 

kuin ulkopuolisen silmin osana menneitä tapahtumia, joista myöhemmin kirjoittaa. Teos 

tuntuu olevan vahvasti narratiivisen näkökulman puolella ja tukevan käsitystä siitä, että 

ihminen pyrkii muodostamaan tarinaa elämästään. Leo punoo elämäntarinaansa läpi 

teoksen, ja tämä punominen tihenee loppua kohden. Tulkitsenkin koko teoksen kuvaavan 

sitä ihmiselle hyvin luontaista ja toimivan elämän kannalta tärkeää kerronnallistamisen 

tarvetta: elämän ajanjaksoille ja tapahtumille pyritään löytämään suurempi merkitys ja 

yksittäisiä tapahtumia yhdistetään toisiinsa jonkin syvemmän tarkoituksen tai merkityksen 

saavuttamiseksi.  

Elämäntarinaa käsittelevän osion tarkoituksena on koota yhteen tutkielmassani tarkastelemat 

minämuotoisen kerronnan, muistamisen ja muistojen hyödyntämisen näkökulmat. 

Havainnollistan esimerkeillä, kuinka Leon kokeva ja kertova minä sekoittuvat teoksen 

kerronnassa ja kuinka Leo jo sanavalinnoillaan tuo esiin tietoisuuttaan elämän 

kerronnallistamisesta. Huomautan myös siitä, että käytän tutkielmassani osittain käsitteitä 

tarina ja kertomus toistensa synonyymeina. Käsitteillä on kuitenkin pieniä merkityseroja. 

Tarina viittaa enemmän tapahtumiin ja henkilöihin, joita tapahtumat koskettavat, kertomus 

taas siihen, miten tapahtumat kerrotaan, missä järjestyksessä ja kenen kautta (Rimmon-

Kenan 1991, 9–10). Tutkielmassani Leon elämäntarinaan viittaavat hänen kuvaamansa 

tapahtumat, kertomukseen taas liittyvät tapahtumien lisäksi Leon tapa luoda tarinansa. 



9 

 

Päätännössä tiivistän tutkielmani päälukujen keskeiset sisällöt ja sen miten ne suhteutuvat 

kohdeteokseen sekä toisiinsa. Esittelen tärkeimmät käsitteet ja esitän, miten ne näkyvät 

teoksessa. Pohdin myös teoksen näkökulmaa tarkasteltaviin teemoihin ja esitän 

jatkotutkimusaiheita.  

Tutkin Hustvedtin teoksen suomenkielistä versiota, joten teoksesta otetut sitaatit ovat 

suomen kielellä. Näin tehden olen halunnut kunnioittaa suomenkielistä versiota ja kääntäjän 

työtä. Ajattelen tutkielman olevan myös helpommin luettava, kun tutkimuksellinen osuus ja 

kohdeteoksen katkelmat ovat samalla kielellä. Alkukieliset eli englanninkieliset sitaatit 

löytyvät alaviitteistä. 

Suomessa Siri Hustvedtia on tutkittu yllätyksellisen vähän. Muutamissa opinnäytetöissä 

mainitaan Hustvedtin teoksista lyhyesti, mutta laajempaa tutkimusta ei ole tehty. Laajimmin 

Hustvedtia on tutkinut Mäkelä (2010), joka on tarkastellut Kaikki mitä rakastin -teoksessa 

ilmenevää mimeettistä ja elegistä suhdetta Leon ja Billin välillä. Suomen ulkopuolella 

Hustvedtia on tutkittu jonkin verran. Christine Marks on tutkinut Hustvedtin teoksissa 

näkyvää relationaalisuutta teoksessaan “I Am Because You Are”: Relationality in the Works 

of Siri Hustvedt (2013). Marksin relationaalisuuden käsite viittaa ajatukseen siitä, että minä 

rakentuu vuorovaikutuksessa toisiin ”minuihin” ja sekoittuu niiden kanssa. Hustvedtin 

teoksia on tutkittu myös etenkin näkemisen ja havaitsemisen näkökulmasta. Diana Wagner 

(2021) tarkastelee teoksissa ilmenevää nähdyksi tulemista teoksessaan Seeing and 

Perceiving: Synesthetic Perception, Embodied Intersubjectivity, and Gender Masquerade in 

Siri Hustvedt's Works. Hartmann, Marks ja Zapf (2016) ovat toimittaneet teoksen Zones of 

Focused Ambiguity in Siri Hustvedt’s Works: Interdisciplinary Essays, jossa tarkastellaan 

Hustvedtin teoksia muiden muassa psykoanalyysin ja filosofian, näkemisen ja 

havaitsemisen, trauman, muistin ja monitulkintaisuuden näkökulmista. 

Artikkelikokoelmasta Christopher Schliephaken artikkeli “Embodied Memories, Embodied 

Meanings: Mind, Matter, and Place in the Works of Siri Hustvedt” tarkastelee Hustvedtin 

teoksia Vapiseva nainen ja Amerikkalainen elegia kehollisen muistamisen näkökulmasta. 

Kaikki mitä rakastin -teosta ei ole aiemmin tutkittu muistamiseen liittyvästä näkökulmasta. 
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2 MIELI KERTOMUKSEKSI 

 

 

Kielen ja sitä myötä myös kirjallisuuden teorian piirissä on perinteisesti ajateltu, että kieli ja 

kirjallisuus voivat sekä periaatteessa että käytännössä välittää, kuvata, representoida eli 

esittää todellisuutta ja todellisuuden havainnointia (Rimmon-Kenan 1995, 15). Jos 

kirjallisuuden siis voidaan sanoa kuvaavan ihmistä ja ihmisenä olemista, on hyödyllistä 

myös tarkastella niitä fiktiossa käytettäviä keinoja, joilla henkilöhahmosta luodaan lukijalle 

ymmärrettävä. Tässä luvussa käsittelen sitä, miten kirjallisuudentutkimuksen alalla on 

tarkasteltu henkilöhahmoa ja miten henkilöhahmon luonnetta voidaan kuvata. Vaikka 

henkilöhahmon käsittämisessä on koettu suuria muutoksia viime vuosisadan puolella, ja on 

jopa esitetty koko henkilöhahmon käsitteen olevan jo kuollut (ks. esimerkiksi Rimmon-

Kenan 1991, 40), keskityn henkilöhahmon teoriaa esittelevässä osiossa tarkastelemaan niin 

sanotusti perinteisiä käsityksiä henkilöhahmosta. 

Henkilöhahmon lisäksi tarkastelen keinoja, joilla kirjallisuus ylipäänsä kykenee 

representoimaan mielen toimintaan ja sitä, millaisin tekniikoin mielen kuvaamista 

kirjallisuudessa tehdään. Tätä tarkastelen erityisesti narratologisen lähestymistavan avulla. 

Esittelen muutamia narratologian piiriin sisältyviä käsitteitä ja sovellan niitä 

kohdeteokseeni. Tärkeimmät käsitteet liittyvät minämuotoiseen kerrontaan, joka on myös 

kohdeteokseni kerrontatapa. Tutkimuksessani ihmismielen tarkastelu keskittyy 

muistamiseen ja muistojen hyödyntämiseen oman elämäntarinan muodostamisessa. Pohdin 

kirjallisuudentutkimuksen käsitteisiin heijastaen sitä, miten kertoja ja päähenkilö Leo 

kuvataan teoksessa henkilöksi, johon lukija voi kokea samaistumista ja ymmärtää tämän 

kokemusmaailmaa. 

 

 

2.1 Henkilöhahmo ihmisen representaationa 

 

Henkilöhahmolla viitataan yleensä kirjallisuuden kuvaamaan ihmiseen. Tämä ei ole 

kuitenkaan näin yksinkertaista, sillä kaikki kirjallisuudessa esiintyvät hahmot eivät ole 

ihmisiä. Esimerkiksi tieteiskirjallisuus vilisee ihmisen ja koneen sekamuodostelmia ja 

saduissa eläimet, kuten Nalle Puh, saavat ihmisen ominaisuuksia. Vaikka henkilöhahmo 
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olisikin ihmisen kaltainen, on sekin lopulta vain sarja kirjoitusmerkkejä ja tekstin kappaleita 

– ei todellinen, vaan kirjallinen luomus. (Käkelä-Puumala 2001, 241.) 

Käsitykset henkilöhahmosta ja sitä myötä myös henkilöhahmotutkimus ovatkin kokeneet 

viime vuosisadan aikana muutoksia esimerkiksi genrelajien laajentumisen ja 

postmodernismin myötä. Henkilöhahmon käsitettä on väitetty vanhentuneeksi, ja ajatus 

yhtenäisestä kirjallisuudessa esiintyvästä subjektista on hajotettu. Tilalle on yhä enemmän 

tullut postmodernistinen näkemys henkilöhahmosta hauraana, sirpaleisena ja moninaisena 

konstruktiona, jonka ainoa rakennusaine on kieli. (Fokkema 1991, 13.) 

Myös Käkelä-Puumala (2001, 245) näkee tutkimuksen painottuneen nykyisin enemmän 

kieleen ja tekstiin. Tarkastelun piste on 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä siirtynyt 

henkilöhahmon ”persoonallisuuden” tutkimisesta esittämisen tutkimukseen. Tutkimus on 

painottunut representatiivisesta eli esittävästä henkilöhahmokäsityksestä enemmänkin 

tekstuaaliseen käsitykseen Enää pääpaino ei ole siinä, millainen ihminen henkilöhahmo on 

ja millaisia aatteita tämä esittää, vaan se, miten tämä esittäminen on mahdollista ja mitkä 

konventiot ja ehdot sitä säätelevät. (Käkelä-Puumala 2001, 245.) 

Kirjallisuudentutkimuksen kentällä onkin pohdittu paljon sitä, miten henkilöhahmoista tulisi 

ylipäänsä puhua ja tulisiko niitä edes verrata todellisiin ihmisiin. Henkilöhahmotutkimuksen 

muutos kieliikin ehkä enemmän perinteisen henkilökäsityksen kritiikistä, kuin siitä, että 

henkilöhahmo itsessään olisi jo täysin kuollut käsite. Henkilöhahmoon liittyvien käsitysten 

muuttuessa jäljelle kuitenkin todennäköisesti jää jotakin sellaista, mikä antaa luvan kutsua 

henkilöhahmoa henkilöksi ja tutkia tätä ihmisen tapaan. (Rimmon-Kenan 1991, 42.) 

Luonnollista kuitenkin on, että fiktiota lukeva eläytyy henkilöhahmon ajatuksiin ja tunteisiin 

ja löytää niistä samaistumispintaa. Lehtonen (2000) mainitseekin, kuinka kirjallisuuden 

henkilöhahmoja tarkastellaan ikään kuin ne olisivat todellisia ihmisiä. Heidän tekojaan ja 

ominaisuuksiaan arvioidaan omien kokemusten ja arvostusten kautta. Kirjallisuutta ja siinä 

esiintyviä henkilöitä voidaan käyttää ikään kuin peilinä oman elämän ja itsen tarkasteluun. 

(Lehtonen 2000, 120–121.) 

Perinteisesti onkin ajateltu, että henkilöhahmo representoi eli esittää ihmistä ja että jokin 

psykologinen motiivi kuljettaa juonta ja tarinaa eteenpäin. Joidenkin käsitysten mukaan 

fiktio mallintaa todellisuutta, ja siten henkilöhahmot eivät ainoastaan representoi ihmistä 

vaan niiden voidaan jopa ajatella polveutuvan suoraan todellisesta ihmisestä. Tämä on 

hämärtänyt todellisen ihmisen ja fiktiivisen henkilön välistä rajaa, ja kriitikot saattavatkin 
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puhua henkilöhahmon sijaan ihmisistä. (Fokkema 1991, 18–19.) Rimmon-Kenanin (1991) 

mukaan taas henkilöhahmot ovat ei-verbaalisia abstraktioita, rakenteita, jotka eivät ole 

todellisia ihmisiä, mutta jotka on muotoiltu ihmiskäsityksen pohjalta. Henkilöhahmoja ei voi 

irrottaa tekstikokonaisuudesta erillisenä tekstin osana, mutta tarina ”tislaa henkilöhahmon 

irti tekstuaalisuudestaan”. (Rimmon-Kenan 1991, 45.) 

Tietyt kirjallisuuden klassikkoteosten henkilöhahmot ovatkin alkaneet elää omaa elämäänsä 

teosten ulkopuolella. Tunnettuihin hahmoihin, kuten Jane Austenin Emmaan, viitataan kuten 

ystävään ja henkilöhahmo saa siten todellisen ihmisen ominaisuuksia. Lisäksi 

henkilöhahmoja, esimerkkinä Shakespearen Hamlet, käytetään yleisesti abstraktioina tai 

niminä tiettyjen luonteenpiirteiden kuvaamiseen (Fokkema 1991, 20–21; Rimmon-Kenan 

1991, 45.) Fokkema (1991) huomauttaa, että jos henkilöhahmoista puhutaan kuten 

todellisista ihmisistä, tulisi olla myös käsitteitä todellisen henkilön ja fiktiivisen 

henkilöhahmon samanlaisuuksien ja eroavuuksien tarkasteluun. Selvä ero todellisen ja 

fiktiivisen henkilön välillä kuitenkin on olemassa. Fiktiivinen henkilö voidaan ajatella 

”suljettuna”: henkilön luonteesta voidaan muodostaa koherentti kuva ja hahmon tarina 

päättyy teoksen viimeisellä sivulla. Tätä ei voida tehdä todellisen ihmisen kohdalla. 

(Fokkema 1991, 20–21.) 

On myös näkökulmia, joiden mukaan henkilöhahmot eivät perustu vain todellisiin ihmisiin 

vaan myös toisten tekstien henkilöhahmoihin. Siten henkilöhahmo onkin ennemmin 

kirjallinen kuin luonnollinen. Henkilöhahmot syntyvät kielen ja tekstin kautta, ja apuna 

luomisessa toimii lukijan tietoisuus. Henkilöt sijoittuvat tekstiin, mutta ne voidaan myös 

erottaa siitä. (Fokkema 1991, 27–28.) 

Ongelmallista on myös se, millaisin käsitteitä henkilöhahmojen luonteiden kuvauksessa 

käytetään. Henkilöhahmoja kuvataan sekä kirjallisuustieteessä että arkikielessä usein 

esimerkiksi psykologiasta tai filosofiasta lainatuilla käsitteillä, kuten minuus, identiteetti ja 

subjekti. Muiden alojen käyttämien käsitteiden siirtyminen kirjallisuustieteeseen ei 

kuitenkaan ole ongelmatonta eikä ideologisesti neutraalia. Käsitteitä myös käytetään 

toisinaan toistensa synonyymeina (esimerkiksi minuus ja identiteetti) ja toisinaan niillä on 

hyvinkin spesifi merkitys. (Käkelä-Puumala 2001, 242–243.) Esimerkiksi Fokkema (1991) 

on tehnyt eron käsitteiden välillä siten, että minuus on toimiva käsite silloin, kun puhutaan 

henkilöhahmon luonteen ja olemuksen ytimestä. Identiteettiin taas liittyy sosiokulttuurinen 

konteksti ja se voi määritellä myös minuutta (Fokkema 1991, 70). 
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Myös subjektin käsitteellä on monenlaisia merkityksiä asiayhteydestä riippuen. Se voi 

tarkoittaa niin subjektia, joka kokee ilmiömaailman objektit, kuin myös esimerkiksi 

kieliopillista subjektia, joka ilmaisee tekijää. Strukturalistit erottivat toisistaan ilmaisuaktin 

subjektin ja lausuman subjektin. Ilmaisuaktin subjekti on se, joka sanoo ”minä”, lausuman 

subjekti on se kohde, johon ilmaus ”minä” viittaa.  Erottelu toimii hyvänä apuvälineenä 

myös tekstin puhuvaa subjektia eli kertojaa ja tarinan subjektia eli henkilöhahmoa 

tarkasteltaessa. (Käkelä-Puumala 2001, 243–244.) Fokkeman (1991, 70) mukaan taas termiä 

subjekti on luontevaa käyttää silloin, kun ei voida puhua minuudesta tai identiteetistä.  

 

 

2.2 Henkilöhahmon kuvaaminen 

 

Jos henkilöhahmosta voidaan puhua kuten todellisesta ihmisestä, millaiset henkilöhahmon 

kuvaukseen liittyvät asiat vaikuttavat siihen, millaiseksi persoonaksi henkilöhahmo 

ymmärretään ja tulkitaan? 

Kirjallisuuden tulkintaa on mahdotonta täysin erottaa muusta elämästä, kokemuksista ja 

maailmasta. Fokkema (1991) toteaa, että lukija hyödyntää tekstin tulkinnassa aiemmin 

lukemaansa kirjallisuutta. Kirjallisuuteen kuuluvat tietyt konventiot, esittämistavat, jotka 

harjaantunut lukija ymmärtää ja osaa tulkita. Kirjallisuudentuntemuksen lisäksi lukija 

hyödyntää kuitenkin myös omaa elettyä elämäänsä ja kokemuksiaan, sillä teksteissä on 

paljon elementtejä, jotka vaativat lukijalta arvailua. Lukijat, tekstit ja kirjoittajat ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa hyvin monimutkaisella tavalla, ja merkit tulkitaan suhteessa 

toisiin merkkeihin ja yleisesti koko maailmaan. Lukija soveltaa tekstin tulkitsemisessa 

runsaasti koodeja ja tulkintatapoja, joita ei ole kirjoitettu tekstin itsensä sisään. (Fokkema 

1991, 47.) 

Rimmon-Kenanin (1991) mukaan tarinan henkilöhahmo on konstruktio, joka lukijan täytyy 

koota tekstiin sirotelluista vihjeistä. Lukija näkee pitkin tekstiä henkilöindikaattoreita, 

henkilöhahmon ilmentymiä, joiden avulla kokoaa ymmärryksensä hahmon luonteesta. Näitä 

tekstuaalisia ilmentymiä annetaan suoran määrittely ja epäsuoran esittelyn 2 kautta. Suorassa 

määrittelyssä henkilöä kuvataan esimerkiksi nimeämällä tämän piirteitä adjektiivien ja 

 
2 Suoran ja epäsuoran määrittelyn käsitteissä Rimmon-Kenan (1991) on hyödyntänyt Joseph 

Ewenin (1971; 1980, 47–48) kehittämää mallia. 
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substantiivien avulla, esimerkiksi ”hän on ystävällinen” tai ”hän on hurmuri”. Kuitenkin vain 

tekstin arvovaltainen ääni voi esittää luotettavia henkilön kuvauksia. Jos tarinan toinen 

henkilöhahmo luonnehtisi toista henkilöä, ei kuvauksen oikeellisuuteen voisi täysin luottaa, 

sillä se kertoisi enemmän hahmosta itsestään kuin keskustelun kohteena olevasta henkilöstä. 

Arvovaltaisen kertojan kuvaillessa hahmoa lukijaa kehotetaan rivien välitse hyväksymään 

määritelmät. (Rimmon-Kenan 1991, 49, 77–78.) 

Jos tekstissä on runsaasti suoraa määrittelyä, se vaikuttaa rationaaliselta, arvovaltaiselta ja 

staattiselta. Henkilöhahmon kuvausta voidaan keventää antamalla määrittelyjen nousta esiin 

vähitellen esimerkiksi konkreettisilla yksityiskohdilla tai havainnollistamalla niitä 

käytöksen kautta. Romaanin kehityksen alkuvaiheessa suosittiin usein suoraa määrittelyä, 

sillä se koettiin taloudellisena ja lukijan suhtautumista suuntaavana. Myöhemmin modernin 

ja postmodernin aikakaudella suora määrittely koettiin ennemminkin yksinkertaistamiseksi 

ja lukijalle haluttiin jättää tilaa vihjeiden tulkitsemiseen. (Rimmon-Kenan 1991, 78–79.) 

Epäsuorasta esittämisestä Rimmon-Kenan (1991) kertoo suoraa määrittelyä 

yksityiskohtaisemmin. Esittäminen on epäsuoraa silloin, kun luonteenpiirteitä kuvaillaan 

muuten kuin kertomalla ne suoraan. Henkilöhahmon luonteesta kertoo epäsuorasti toiminta, 

puhe, ulkoinen olemus ja ympäristö. Toiminnan suhteen henkilön luonteesta kertovat niin 

ainutkertaiset ja poikkeukselliset kuin tavanomaisetkin toiminnot. Ainutkertaiseksi 

toiminnoksi Rimmon-Kenan nimeää Camus’n Sivullisessa (1942) päähenkilön Mersault’n 

tekemän murhan. Ainutkertaiset teot merkitsevät usein käännekohtaa kertomuksessa ja ne 

kiinnittävät huomion henkilöhahmon dynaamiseen aspektiin. (Rimmon-Kenan 1991, 79–

80.) 

Rimmon-Kenanin ainutkertaisten tekojen merkitys henkilönhahmon luonteeseen vaikuttaa 

kuitenkin hieman ristiriitaiselta. Hänen mukaansa henkilön poikkeava toiminta ei heijasta 

henkilön pysyviä ominaisuuksia, mutta on kuitenkin henkilölle luonteenomainen ja saattaa 

dramaattisuudessaan jopa paljastaa tavanomaisia tekoja paremmin ratkaisevia 

luonteenpiirteitä. Tavanomaista toimintaa Rimmon-Kenanin mukaan taas on esimerkiksi 

Joycen novellin Evelinen (1914) sankarittaren toistuva tapa pyyhkiä pölyjä. Toistuvat ja 

tavanomaiset toiminnot kertovat muuttumattomuudesta ja staattisuudesta ja ne sisältävät 

usein koomisuutta tai ironiaa. Toiminnot jakaantuvat vielä tarkemmin toimeenpanoihin, 

laiminlyönteihin ja aikomuksiin. (Rimmon-Kenan 1991, 79–80.) Tehdyt ja tekemättömät 
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teot sekä aikomukset paljastavat siis aina jotain henkilöhahmosta ja auttavat lukijaa 

muodostamaan kokonaistulkintaansa. 

Henkilön puhe taas ilmentää luonnetta sekä sisällöltään että muodoltaan. Selvää on, että 

puheen kautta henkilö kertoo ajatuksistaan, motiiveistaan ja tunteistaan. Myös se, mitä 

henkilö sanoo toisesta henkilöstä, voi luonnehtia puhujaa itseään. Puheen tyyli tai muoto voi 

ilmaista esimerkiksi syntyperää, yhteiskuntaluokkaa tai asuinpaikkaa, ja näin ollen kertoa 

myös henkilön sosiaalisista ominaisuuksista. Henkilölle ominainen tapa puhua esimerkiksi 

hyvin polveilevasti saattaa vihjata hänen taipumuksestaan pohtia asioita syvällisesti ja eri 

näkökulmista. (Rimmon-Kenan 1991, 82–83.) 

Myös Chatman (1978) näkee Rimmon-Kenanin tapaan toistuvan käytöksen tai tavan 

kuvaavan henkilön pysyvää luonnetta. Chatman puhuu piirteistä, joilla tarkoittaa 

suhteellisen pysyvää tai muuttumatonta henkilökohtaista ominaisuutta. Piirre voi tulla esiin 

vähitellen tarinan edetessä tai se voi kadota ja muuttua joksikin toiseksi tapahtumien myötä. 

Piirteet tulee kuitenkin erottaa lyhytkestoisista psykologisista ilmiöistä, kuten tunteista, 

mielialoista, ajatuksista, väliaikaisista motiiveista ja asenteista. Nämä voivat olla tai olla 

olematta yhteydessä piirteisiin. Sillä, kuinka pitkäaikaisesti jokin asia henkilöhahmossa 

esiintyy, vaikuttaa siihen, ajatellaanko jokin asia henkilön luonteenpiirteeksi ja 

ominaisuudeksi. Jos henkilö jatkuvasti pesee käsiään ja siivoaa siivoamasta päästyään, 

voidaan piirre ajatella pakonomaisena, jolloin se kertoo jo enemmän henkilön luonteesta. 

(Chatman 1978, 122, 126, 129.) 

Kaikki mitä rakastin -teoksessa henkilöhahmojen kuvaus tapahtuu kertoja Leon kautta. 

Lukija tekee oman tulkintansa Leosta sen perusteella, miten hän asiat ja tilanteet esittää. 

Samoin myös kaikki muista henkilöhahmoista saatu informaatio saadaan Leon kautta. Leon 

toistuvina piirteinä voidaan nähdä etenkin hänen tapansa pohtia ja analysoida tilanteita ja 

tapahtumia hyvin tarkastikin. Myös se, että Leo on ammatiltaan taidehistorioitsija ja tutkii 

työkseen taidetta, kuvastaa tämän pohtivaa luonnetta. Leo käyttää runsaasti myös 

esimerkiksi taiteentutkimuksen ja psykologian alan käsitteitä, mikä viittaa hänen 

oppineisuuteensa ja sitä myöten myös yhteiskuntaluokkaansa. Tarinassa käy myös ilmi Leon 

syntyperä: hän on alun perin Saksassa syntynyt juutalainen, mutta joutunut lapsena 

pakenemaan vanhempiensa kanssa natsi-Saksan valtaa Yhdysvaltoihin. Käsittelen tätä 

traumaa lyhyesti muistia koskevassa luvussa. 
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2.3 Henkilöhahmo kertojana  

 

Lukija saa siis henkilöhahmon persoonan ymmärtämiseen monia suoria ja epäsuoriakin 

vihjeitä. Koska Kaikki mitä rakastin -teoksen tarina kerrotaan täysin kertoja ja päähenkilö 

Leon näkökulmasta, on tarpeen avata myös kerrontaan liittyviä käsityksiä. Ne auttavat myös 

hahmottamaan paremmin niitä kerronnallisia keinoja, joilla muistamista ja elämäntarinan 

muodostamista tuodaan teoksessa esille. Seuraavaksi esittelen erityisesti kerronnan 

näkökulmaan ja minämuotoiseen kerrontaan liittyviä käsitteitä sekä yleisesti kertomuksen 

rakentumista ja sitä, miten lukija kertomusta tulkitsee. Lopuksi käsittelen vielä sitä, miten 

kirjallisuudessa rakennetaan fiktiivinen mieli, jota lukija voi ymmärtää ja johon voi 

samastua. 

Kerronnasta puhuttaessa tärkeää on se, kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan. Rimmon-

Kenan (1991) ei halua puhua näkökulmasta, vaan käyttää Genetten (1980) fokalisaation 

(focalisation) käsitettä ja määrittelee sitä edelleen: fokalisaatio on välitystoimintaa, jossa 

teksti esittää tarinan jonkin prisman kautta ja jostakin perspektiivistä käsin, jonka kertoja 

verbalisoi. Perspektiivin ei kuitenkaan tarvitse välttämättä olla kertojan oma. Rimmon-

Kenan ei halua käyttää näkökulman käsitettä, sillä näkökulman tutkimukset usein sekoittavat 

yhteen sen, kuka puhuu ja kuka näkee. Nämä kaksi toiminnantasoa voidaan kuitenkin erottaa 

toisistaan. Puhuja paljastuu tekstistä helposti, mutta kaikki henkilöt eivät esimerkiksi pysty 

kertomaan, mitä toinen henkilö näkee tai on nähnyt. (Rimmon-Kenan 1991, 92–93.) Samaa 

puhumisen ja näkemisen välistä eroa pyrkii tekemään myös Cohn (2006) mainitessaan 

fokalisaatiossa olevan kyse siitä, kuka näkee tai tuntee. Kertojan tehtävänä taas on kertoa. 

(Cohn 2006, 267). Sama henkilö voi kuitenkin vastata sekä puhumisesta että näkemisestä 

(Rimmon-Kenan 1991, 93.) Näin on myös Kaikki mitä rakastin -teoksessa. Leo esimerkiksi 

kuvaa lapsuuttaan siten, ettei se selvästikään ole lapsen kertomaa. Tällaisissa katkelmissa 

kertojana on aikuinen Leo, mutta fokalisoijana on Leo lapsena.  

Narratologia on yksi kirjallisuudentutkimuksen suuntauksista, jolla on nykypäivänä paljon 

suosiota. Narratologinen lähestymistapa on kiinnostunut siitä, miten kerronta rakentuu. 

Tutkimussuuntauksen juuret ulottuvat useaan suuntaan, muiden muassa venäläiseen 

formalismiin, strukturalismiin ja angloamerikkalaiseen näkökulmatutkimukseen. Klassisen 

narratologian pioneereiksi voidaan nimetä saksalainen F. K. Stanzel, amerikkalainen Wayne 

C. Booth ja ranskalainen Gérard Genette. Kolmikko muodosti narratologian kolme 
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päälinjaa, joista löytyy edustajia jälkiklassisessakin narratologiassa. (Hägg et al. 2009, 9–

10.) 

Klassinen narratologia on pyrkinyt määrittelemään kerronnan yleiset keinot ja rakenteet. 

Tätä varten lähestymistavassa on kehitelty teoreettista käsitteistöä kerrontateknisten 

kysymysten tarkasteluun ja pyritty rakentamaan ”loogisia” ja ”deduktiivisesti” johdettuja 

käsitejärjestelmiä kerronnan tutkimukseen. Jälkiklassinen narratologia taas on halunnut 

avartaa tutkimusta tarkastelemalla kertomuksen tapaa hahmottaa maailmaa ja yleisemmin 

kertomuksen funktioita. Jälkiklassinen narratologia on myös avannut kertomuksen 

tutkimisen ovet kirjallisuudentutkimuksen lisäksi muillekin aloille. Narratologia on haluttu 

määritellä käsittämään muutakin kertomuksen tutkimusta kuin perinteisen narratologista. 

(Hägg et al. 2009, 7–8.) Jälkiklassisen narratologian tunnetuimpia edustajia ovat muiden 

muassa Monika Fludernik ja James Phelan, joiden näkemyksiä esittelen seuraavaksi. Myös 

edellä esittelemäni Shlomith Rimmon-Kenanin käsitykset henkilöhahmon kuvauksesta 

lukeutuvat narratologian (tarkemmin klassisen narratologian) piiriin (Hägg et al. 2009, 11). 

James Phelan on kehittänyt teoriaa kerronnan retorisesta ulottuvuudesta. Phelanin (2005) 

mukaan narratiivi itsessään tulisi ymmärtää retorisena toimintana: joku kertoo jollekulle 

toiselle, jossakin tilanteessa ja jostakin syystä, jotakin mitä tapahtui. Kertomuksen 

käsittäminen retoriseksi toiminnaksi sisältää sen käsityksen, että tekstit on suunniteltu 

tietynlaisiksi tietyistä syistä. Kirjailija on halunnut vaikuttaa lukijaan jollakin tavalla ja tekee 

sen käyttämällä tiettyjä keinoja esimerkiksi kielen, rakenteen ja tietyn lajityypin avulla. 

Kirjailija on ikään kuin kuvitellut mahdollisen yleisönsä ja lukija taas pyrkii tulemaan osaksi 

tätä yleisöä. Näkökulma sisältää myös sen olettamuksen, että eri lukijat jakavat samanlaisia 

kokemuksia ja tulkitsevat tekstejä samankaltaisesti. (Phelan 2005, 18–19.) 

Narratologisen ajattelutavan mukaan kertomakirjallisuudessa kaikki suodattuu puhuvan 

subjektin kautta, ja juuri tämä puhuva subjekti kertojana representoi tai luo teoksen 

maailman (Rimmon-Kenan 1995, 14). Kaikki mitä rakastin -teoksessa tarinaa kertoo 

tapahtumiin osallistuva henkilöhahmo Leo. Phelan (2005) nimeää minämuotoisen, 

ensimmäisen persoonan kerronnan henkilökerronnaksi (character narration). Kertojana 

toimii siis henkilöhahmo, joka osallistuu itsekin tapahtumiin. (Phelan 2005, xi, 1.) Genette 

(1980, 248) taas on nimennyt kerronnan tarinoihin osallistuvan kertojan homodiegeettiseksi 

ja tarinoihin osallistumattoman heterodiegeettiseksi kertojaksi.  
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Käytän tutkielmassani Leosta kertojana Phelanin kehittämää termiä henkilökertoja. Leo on 

samaan aikaan niin tarinan kertoja kuin sen päähenkilökin ja lukija saa kaiken tietonsa Leon 

linssin suodattamana. Leo kuvaa niin omia ajatuksiaan, tunteitaan, muistojaan kuin myös 

toimii hetkittäin ikään kuin ulkopuolisen ja kaikkitietävän kertojan piirteitä saavana 

tilanteiden selostajana. Hänen kuvaamansa dialogit läheistensä kanssa ovat toisinaan 

hyvinkin pitkiä, ja näin tarkka ja yksityiskohtainen keskustelujen muistaminen olisi 

todellisuudessa mahdotonta. Lukija kuitenkin suhtautuu tekstiin kuin se olisi puolueetonta 

ja näkökulmasta vapaata, vaikka todellisuudessa Leo on kertojana hyvinkin subjektiivinen. 

Kertojan tehtävänä on kertoa, tulkita sekä arvioida tilanteita ja tapahtumia. Phelan on 

erotellut kuusi epäluotettavan kerronnan tapaa: väärinkertominen (misreporting), 

väärintulkitseminen (misreading), väärinarvottaminen (misevaluating), vaillinainen 

kertominen (underreporting), vaillinainen tulkinta (underreading) ja vaillinainen 

arvottaminen (underregarding). Nämä voivat olla kuitenkin kietoutuneita toisiinsa tai 

esiintyä samaan aikaan. Esimerkiksi väärinkertominen voi johtua väärintulkitsemisesta tai 

väärinarvottamisesta. Tällaisissa tilanteissa väärinkertominen voi olla ennemminkin 

tahatonta kuin tahallista. Syynä voi olla esimerkiksi se, että kertojan tietämys, arvot tai 

ymmärrys on rajoittunutta. Rajoittunut tietämys taas voi johtaa tilanteiden 

väärintulkitsemiseen ja -arvottamiseen. Vaillinaista kertomista taas on esimerkiksi se, että 

kertoja kertoo vähemmän kuin hän todellisuudessa tietää. Tämä tulkitaan usein kertojan 

oman edun tavoitteluksi. (Phelan 2005, 51–53.)  

Kohdeteokseni kannalta epäluotettavaa kerrontaa on vaikea arvioida, sillä tarjolla on vain 

Leon näkökulma. Se ei saa täydennystä esimerkiksi muiden henkilöhahmojen näkökulmista. 

Oletettavaa kuitenkin on, että inhimillisenä toimijana Leolla voi olla taipumusta 

väärintulkitsemiseen, mikä tarinassa paikoitellen tulee myös ilmi. Väärintulkitseminen 

ilmenee kuitenkin siten, että Leo itse kertoo, miten nykyhetkessä tulkitsee tapahtuneet 

tilanteet uudella tavalla, myöhemmän tiedon valossa. Epäluotettavuutta lisää myös se, että 

Leo muistaa harvinaisen yksityiskohtaisesti käymiään keskusteluja, tilanteita ja tilanteissa 

heränneitä ajatuksia ja tunteita. Todellisuudessa tämä ei olisi mahdollista. 

Phelan kuvaa henkilöhahmossa edustuvan kolme funktiota: mimeettinen (mimetic), 

temaattinen (thematic) ja synteettinen (synthetic). Mimeettisellä funktiolla tarkoitetaan sitä, 

että henkilöhahmosta luodaan ihmisen kaltainen, ihmisen representaatio. Tämä luo lukijassa 

kiinnostuksen suhtautua henkilöhahmoon kuten todelliseen ihmiseen ja tarinan kuvaamaan 
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maailmaan kuten todelliseen maailmaan. Temaattinen funktio viittaa siihen, että 

henkilöhahmo edustaa ja representoi jotakin laajempaa ryhmää tai ajatustapoja.  Tämä 

herättää lukijan kiinnostumaan henkilön ajatusmaailmasta sekä teoksessa esitetyistä 

kulttuuriin, ideologioihin, filosofiaan tai eettisiin asioihin koskevista ongelmista. 

Synteettinen taas viittaa henkilöhahmon keinotekoiseen rakentumiseen, kirjalliseen 

tuotokseen. Synteettinen funktio on aina läsnä kertomuksessa, sillä henkilöhahmo on lopulta 

vain kirjallinen rakennelma, mutta sen ilmentyminen ja lukijan siihen kiinnittämä huomio 

vaihtelee. Erityisesti realistinen fiktio pyrkii luomaan illuusion siitä, että kaikki olisi 

mimeettistä eikä synteettistä. (Phelan 2005, 12–13. 20.)  

Kaikki mitä rakastin -teoksessa Leo kuvataan ihmisen kaltaisena: hänen perheensä ja 

sukunsa historiaa kuvataan ja historia liitetään myös todelliseen historialliseen tapahtumaan, 

holokaustiin. Temaattisena funktiona teos kuvastaa elämäntarinan muodostamisen prosessia 

ja selvyyden tekoa epäselvään – asioita, jotka ovat tuttuja jokaiselle. Synteettinen funktio 

taas on teoksen realistisuuteen pyrkivän otteen takia hieman vaikeampi hahmottaa, mutta 

esimerkiksi juurikin Leon sanatarkasti kuvaamat pitkät dialogit läheistensä kanssa 

muistuttavat lukijaa siitä, että todellisuudessa menneisyyden muistaminen näin tarkasti ei 

ole mahdollista.  

Vaikka kertomuksessa kerrottaisiin menneistä tapahtumista, Phelanin (2005) mukaan 

kertomus ohjaa lukijan kiinnostuksen henkilökertojan nykyhetkeen. Paljastukset siitä, mitä 

tapahtui, ei kerrota vain niiden itsensä vuoksi vaan niillä selitetään se, mitä nyt on. 

Kertomuksen sisäistekijä sallii lukijan päästä myötäelävästi henkilön ajatuksiin ja 

näkökulmaan, mutta ei kuitenkaan pyydä lukijaa arvioimaan tätä näkökulmaa tai kertojaa 

itseään eettisesti. (Phelan 2005, 158–159.) 

Myös Dorrit Cohn (1978) on käsitellyt menneestä selostamista ja erityisesti minämuotoisen 

kerronnan kyvystä reflektoida henkilöhahmon menneisyyttä. Tietyissä tapauksissa 

minämuotoinen kerronta voi avata kaikkitietävää kerrontaa enemmän henkilön sisäistä 

maailmaa, esimerkiksi kuvailemalla mitä ajatuksia ja tunteita henkilössä on herännyt 

tapahtuma-aikaan. Kuitenkin Cohnin mielestä kaikkitietävällä kertojalla on minäkertojaa 

parempi pääsy henkilöhahmon mieleen, sillä minäkertoja ei kykene täysin objektiiviseen 

näkökulmaan. (Cohn 1978, 143–144.) 

Autobiografinen monologi eli minäkertojan oman elämäkerran selostaminen itselleen ei ole 

Cohnin mukaan psykologisesti uskottavaa. Se on vakuuttavaa vain, jos puhuja pyrkii 
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määrittelemään, miksi selostustaan tekee. Uskottava selitys on esimerkiksi julkinen 

tunnustaminen tai oikeutuksen tekeminen itselle. Vaikkei puhujalla ole varsinaista kuulijaa, 

monologi sisältää silti pyrkimyksen kommunikaatioon tai ainakin sen harjoitteluun. (Cohn 

1978, 181–182.) Kohdeteoksessani lähes kaikki kerrotut tapahtumat sijoittuvat 

menneisyyteen. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi Leo haluaa selostaa menneisyyttään. 

Syy selontekoon tuntuu liittyvän enemmänkin Leoon itseensä kuin johonkuhun 

ulkopuoliseen. Tarinan alkupuolella hän kertoo sairaudesta, joka rappeuttaa hitaasti hänen 

näköään. Näkö on taidehistorioitsijalle tärkeä aisti, sillä työ perustuu näköaistiin ja 

taideteosten visuaaliseen tulkitsemiseen. Näön huonontumista on todennäköisesti kenen 

tahansa vaikea hyväksyä, mutta taiteen tutkijalle se on erityisen vaikeaa. Leo kuvaakin 

etsivänsä unettomina öinä mielikuvaa jostakin taulusta ja pyrkivänsä näkemään sen 

mielessään mahdollisimman tarkasti (Kaikki mitä rakastin, tästä lähtien KMR, 29). 

Näkökyvyn huonontuessa Leo siirtyy enemmän muistoihinsa ja menneisyytensä 

pohtimiseen. Tämä toimii hänelle todennäköisesti sysäävänä syynä tehdä omaa selontekoaan 

menneisyydestä ja elämästään.  

Cohn myös erottaa toisistaan kokevan ja kertovan minän (experiencing ja narrating self), 

käsitteet, jotka ovat tärkeitä erityisesti minämuotoisen kerronnan kohdalla. Kun 

minämuotoinen kertoja (ja kertoja joka on samalla myös yksi tarinan henkilöhahmoista) 

kertoo menneistä tapahtumista, läsnä on vahvasti henkilöä koskeva henkinen muutos, jota 

kolmannen persoonan kerronnassa ei olisi. Näissä tilanteissa minämuotoinen kertoja on 

kokevan minän lisäksi myös ikään kuin muistava minä, kun hän kertoo itselleen sattuneista 

tapahtumista. Joskus kertova minä kertoo menneistä tapahtumista, joissa on ollut kokeva 

minä, niin kuin se tapahtuisi juuri kerronnan hetkellä. Jos tällaiset osat kerronnassa ovat 

suhteellisen lyhyitä ja niiden tehtävänä on vain raportoida koettuja tapahtumia ja 

tuntemuksia, lukija ei ole vaarassa tippua illuusioon, että kuvatut asiat tapahtuvat nyt. Näille 

kerronnan osille tyypillistä on kerronta preesensmuodossa. (Cohn 1978, 14–15, 198–199.)  

Myös Mäkelä (2009) puhuu kokevasta ja kertovasta minästä, jotka ovat kerronnassa läsnä 

yhtä aikaa. Meille kerrotaan kertomus, mutta samalla kertojan mieli on myös kuvauksen 

kohde. Kertova minä kuvaa, tulkitsee ja rekonstruoi – kerronnallistaa – aiempaa kokevaa 

minäänsä. Kun tarinan minäkertoja palaa ajassa taaksepäin kuvaamaan hänelle tapahtuneita 

asioita ja hänessä heränneitä tunteita, kokeva ja kertova minä liukuvat ikään kuin päällekkäin 

ja molemmissa myös epäonnistutaan. Kertoja ei nimittäin jälkikäteen enää kykene 

luotettavaan tulkintaan tapahtuneesta eikä myöskään palaamaan aiempaan kokemukseensa. 
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(Mäkelä 2009, 116, 134.) Autenttisuudesta menetetään siis palanen välittömästi, kun koettu 

halutaan sanallistaa.  

Kaikki mitä rakastin -teoksessa kokeva ja kertova minä liukuvat päällekkäin jatkuvasti. 

Lukija seuraa prosessia, jossa Leon kertova minä kirjoittaa nykyhetkessä menneisyyden 

kokevasta minästään. Tämä tehdään kuitenkin niin, että välillä lukija unohtaa pitkäksikin 

aikaa, että kuvaillut tapahtumat ovat tapahtuneet jo aiemmin. Leon kokevan ja kertovan 

minän sekoittuminen lisää myös Leon epäluotettavuutta kertojana, sillä aiempaa kokemusta 

on mahdotonta rekonstruoida täysin totuudenmukaisesti. 

Cohn, määrittelee ensimmäisen persoonan kerrontaa koskevat kerrontatekniikat 

minäkerronnaksi (self-narration), itse-kerrotuksi monologiksi (self-narrated monologue) ja 

itse-lainatuksi monologiksi (self-quoted monologue). Minäkerronta voi lisäksi olla 

riitasointuista (dissonant) tai yhteensopivaa (consonant). Riitasointuinen minäkerronta ottaa 

etäisyyttä tarinan kokemuksiin ja tulkitsee niitä ennemminkin vain intellektuaalisesti. 

Riitasointuisessa minäkerronnassa myös tehdään selvää eroa kokevan ja kertovan minän 

välillä. Yhteensopivassa minäkerronnassa taas kertoja eläytyy aiempaan kokemukseensa ja 

kokevaan minäänsä. Tavallista on myös se, että kertoja kiinnittää huomion myös 

nykyhetkeen: hän arvioi mennyttä tapahtumaa nykynäkökulmasta ja kertoo esimerkiksi 

sellaisia tietoja, joita hänellä ei ollut käytössään itse tapahtumahetkellä. (Cohn 1978, 14, 

145–146, 153–155.) Kohdeteoksessani minäkerronta on yhteensopivaa, sillä Leo kuvailee 

menneiden tapahtumien lisäksi esimerkiksi nykyhetken ajatuksiaan tapahtuneesta. 

Itse-kerrotulle monologille tyypillistä on esimerkiksi se, että kertoja identifioituu hetkittäin 

menneisyyden itsensä kanssa ja luopuu ajallisesti erillisestä tarkkailupisteestään. Tällaiselle 

kerronnalle tyypillistä on myös se, että kertoja kuvaa menneen tapahtuman aikana syntyneitä 

ajatuksiaan siten, kuin ne tapahtuisivat sillä hetkellä. Kertoja ei esimerkiksi ennen 

mielessään pyörivien ajatusten esittelemistä totea ajatelleensa niitä sinä hetkenä. (Cohn 

1978, 167.) 

Itse-lainatulle monologille tyypillistä on se, että menneisyyden minän ajatuksia esitetään 

ajoittain lainauksissa tai siteeraten. Itse-lainattua monologia on esimerkiksi menneen 

aikamuodon käyttäminen: ”Sanoin itselleni: -- ”. Näin vältytään siltä, ettei lukija sekoittaisi 

menneen minän ajatuksia nykyisen minän ajatuksiin. Itse-lainatun monologin ongelmana on 

se, että kertovan minän muistin täytyisi olla todellisuudessa täydellinen ja aukoton, jotta 
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menneisyyden tilanteita, puheenvuoroja ja ajatuksia voisi kuvata täysin totuudenmukaisesti. 

Tämä saa epäilemään kertojan luotettavuutta. (Cohn 1978, 161–162.)  

Kaikki mitä rakastin -teoksen kerronta on itse-lainattua monologia, sillä vaikka Leon kertova 

ja kokeva minä usein liukuvatkin päällekkäin, tekee Leo pienin sanavalinnoin eroa sen 

välillä, mitkä ajatukset kuuluvat menneisyyden ja mitkä nykyisyyden minälle. Tätä eroa Leo 

havainnollistaa lyhyesti ja yksinkertaisesti: ”joskus ajattelin”, ”minusta tuntui, ”mieleeni 

palautuivat” ja niin edelleen. Eroa menneisyyden minän ja nykyisyyden minän välillä 

tehdään myös käyttämällä imperfektimuotoa preesensin sijaan. 

Myös Monika Fludernik on käsitellyt kertomuksen rakentumista ja sitä, miten lukija 

muodostaa ymmärryksensä siitä. Fludernik on kehittänyt luonnollisen narratologian teoriaa 

(natural narratology), jonka lähtökohtana on ajatus siitä, että lukija tulkitsee kertomusta 

oman kokemuksellisuutensa kautta. Luonnollisen narratologian mukaan kertomukset 

kuvaavat inhimillisiä kokemuksia, jotka välittyvät tekstistä joko toiminnan- tai 

tajunnankuvauksen kautta. (Fludernik 1996, 36.) 

Luonnollisen narratologian teoria perustuu kognitiivisesta kielitieteestä peräisin oleviin 

käsitteisiin. Yksi sen keskeisistä periaatteista on oletus siitä, että luonnollisen kertomuksen 

kognitiivista viitekehystä voidaan soveltaa kaikenlaisiin kertomuksiin ja että vasta 

lukuprosessi tekee kertomuksesta kertomuksen. Kerronnallisuus ei ole tekstin ominaisuus 

vaan lukija liittää piirteen siihen. Lukija tulkitsee tekstin kertomukseksi ja näin tehden 

kerronnallistaa tekstin. (Fludernik 2010, 18.) 

Realistisen romaanin keskeisenä piirteenä on ihmiselämän psykologisten ulottuvuuksien 

kuvaaminen (Fludernik 1996, 161). Kaikki mitä rakastin -teos edustaa psykologista 

realismia: kerronta on minämuotoista ja keskittyy tarkastelemaan henkilön mielen sisäistä 

elämää. Fludernikin (1996) mukaan realistiset teokset representoivat fiktiivistä todellisuutta, 

mikä taas ironisesti reflektoi meidän käsitystämme siitä, mikä on totta. Fiktiivinen realismi 

on yhtä lailla niin tulkintaa kuin keksityn tarinan kertomista, sillä useat fiktiiviset elementit 

rakentuvat jo meille valmiiksi tutuista elementeistä. Tuntematonta ja vierasta voidaan kuvata 

esimerkiksi liioittelemalla: jokin on täydellisen hyvä tai täydellisen paha. Lukija voi 

ymmärtää tämän, vaikkei todellisessa elämässä samaa kohtaakaan. (Fludernik 1996, 162–

163.) 

Fludernikin luonnollisen narratologian mallin sisältää neljä tasoa, joissa on omat 

kognitiiviset parametrinsa kuvaamaan sitä, miten kertomusta tulkitaan ja analysoidaan. 
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Ensimmäinen taso on pohja muille kokemuksen ja kognition tasoille. Ensimmäisellä tasolla 

ovat tosielämän kokemukset, ja se perustuu paljolti psykologian kehysteoriaan (frame 

theory). Ihmiselle on luonnollista rakentaa erilaisia kehyksiä ymmärtääkseen maailmaa. 

Kehykset liittyvät esimerkiksi vuorovaikutukseen, tavoitteisiin, tunteisiin ja syy-seuraus-

suhteisiin. Ensimmäinen taso kuvaa paljolti sitä, mitä kertomuksessa kerrotaan. (Fludernik 

1996, 43–44.) 

Toinen taso sisältää viisi kognitiivista kehystä, joiden kautta lukija pääsee tarinaan sisään. 

Nämä ovat KERTOMINEN (TELLING), KATSOMINEN (VIEWING), KOKEMINEN (EXPERIENCING), 

TOIMIMINEN (ACTION/ACTING) ja REFLEKTOIMINEN (REFLECTING). Kehykset liittyvät 

kertomuksen inhimillisen kokemuksen ja sen kerronnallisen välittämisen perusnäkökulmiin 

ja siihen, miten kertomus kerrotaan. Esimerkiksi KOKEMISEN kehys keskittyy päähenkilön 

kokemukseen tapahtumista. Se tarjoaa kerronnalle kognitiivisen prototyypin, joka välittyy 

henkilön tajunnan kautta. KERTOMINEN ja REFLEKTOIMINEN ovat yhteydessä toisiinsa, mutta 

REFLEKTOIMISESSA KERTOMINEN saa muistelun ja itsehavainnoinnin piirteitä. 

REFLEKTOIMISTA on myös esimerkiksi pohdiskelu, itsekritiikki ja argumentointi. (Fludernik 

1996, 44, 372: Fludernik 2010, 20.)  

Kohdeteoksessani ilmenee erityisesti Fludernikin REFLEKTOIMISEN käsite toistuvasti. Leon 

menneisyyden KERTOMINEN on luonteeltaan pohdiskelevaa ja argumentoivaa. Leo lisää 

menneisyyden tapahtumien kuvaamiseensa usein oppimisen ja uudelleen tulkitsemisen 

ulottuvuuden: hän tuo esille sitä, miten nyt jälkikäteen tulkitsee kyseisen tapahtuneen ja 

itsessään silloin heränneet tuntemukset ja ajatukset. Käsittelen tarkemmin tätä ulottuvuutta 

seuraavan muistista kertovan luvun alaluvussa 3.3.  

Fludernikin luonnollisen narratologian kolmas taso käsittelee yleisiä tarinankerronnan 

perinteitä ihmisille kaikissa kulttuureissa. Kolmas taso huomioi esimerkiksi kulttuureiden 

erilaiset tarinnankerronnan mallit, sen kuka kertoo ja kenelle sekä eri kirjallisuudenlajit eli 

genret. Genret ovat itsessään laajoja kognitiivisia kehyksiä, jotka ohjaavat myös 

ymmärtämistä. Kolmannen tason muuttujat sisältävät myös narratologian käsitteitä, kuten 

kertoja, aikakäsitys ja kertojan kaikkitietävyys. (Fludernik 1996, 44.) 

Neljäs ja viimeinen taso liittyy siihen, miten lukija tulkitsee ja täyttää tekstin aukkokohtia ja 

epäselvyyksiä omien kokemustensa avulla. Tämä toiminto on jo aiemmin mainittua 

kerronnallistamista (narrativization). Kerronnallistaminen on luonnollistamisen 

(naturalization) prosessi, jonka avulla pystytään tulkitsemaan myös ei-kerronnallisia 
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tekstejä kerronnallisiksi. Tätä tehdään käyttäen apuna ensimmäinen, toisen ja kolmannen 

tason luonnollisia parametrejä. Luonnollistaminen on lukustrategiaa, joka auttaa tekemään 

vieraasta tuttua. Kerronnallistaminen tulee käsittää kulttuurisena ja kirjallisuuteen liittyvänä 

prosessina, jossa luonnollinen osa on merkittävässä rakentavassa roolissa tulematta 

kuitenkaan itse kulttuurisen tuotteen osaksi. (Fludernik 1996, 45–46.) 

 

 

2.3.1 Fiktiivisen mielen rakentaminen 

 

Myös kognitiivinen narratologia on osa jälkiklassista narratologiaa (Hägg et al. 2009, 12). 

Alan Palmer (2004) on tutkinut, miten fiktiivistä mieltä kuvataan kaunokirjallisissa teoksissa 

ja miten fiktiiviset mielet rakennetaan kertojan ja lukijan välillä. Palmerin mukaan 

narratiivinen teoria on ollut liian keskittynyt ensisijaisesti tietoisuuden yksityisyyteen ja 

yksilöllisyyteen. Sen sijaan painottamalla mielen sosiaalista luonnetta voitaisiin muodostaa 

pätevä ja valaiseva näkökulma fiktiiviseen mieleen. Narratologia on Palmerin mukaan 

laiminlyönyt koko ihmismielen tutkimisen, mikä olisi tärkeää myös fiktion tutkimisessa. 

Esimerkiksi fokalisaation käsite tai se, että lukija tulkitsee henkilöhahmoja todellisen elämän 

ja muiden kirjallisten teosten kautta, eivät vielä riitä muodostamaan tarvittavaa ymmärrystä 

fiktiivisten henkilöiden mielen tulkitsemisesta. Palmer painottaakin holistisen näkemyksen 

merkitystä, joka huomioi sosiaalisesti rakentuneen mielen ja henkilöhahmon motiivit, 

aikomukset ja toiminnan. Henkilöhahmon mieli ei ole muista kuvatuista henkilöistä 

eristäytynyt vaan aktiivinen, sosiaalinen ja kontekstuaalinen. (Palmer 2004, 9–12, 53.) 

Palmerkin on sitä mieltä, että lukija kohtaa fiktiiviset henkilöhahmot hyvin samaan tapaan 

kuin todellisetkin ihmiset. Olemassa olevaa tietämystä muiden, todellisten mielten 

toiminnasta hyödynnetään myös fiktiivisten henkilöiden mielen tulkitsemiseen. Tietämystä 

käytetään erityisesti silloin, kun teksti sisältää aukkoja eikä kuvaa kaikkea selvästi. 

Lukeminen vaatiikin luovuutta, kun henkilön mielestä pyritään muodostamaan yhtenäinen 

ja johdonmukainen kuva. (Palmer 2004, 175–176.) 

Myös Palmer ajattelee lukijan käyttävän fiktiivisen mielen ymmärtämiseen tosielämästä 

tuttuja kehyksiä (frames). Kehyksiin kiteytyvät tiedot esimerkiksi stereotyyppisistä ilmiöistä 

ja erilaisista oletuksista arkielämän tapoja kohtaan. Kehysten avulla kuvaa fiktiivisestä 

henkilöstä rakennetaan ketjuuntuvalla ymmärryksen muotoutumisella, jota voidaan kuvata 
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ylhäältä alaspäin (top-down) ja alhaalta ylöspäin (bottom-up) tapahtuvaksi tulkinnaksi. 

Ylhäältä alaspäin rakentamista on ensimmäinen kosketus henkilöhahmoon. Tämän jälkeen 

tietoja henkilöstä täydennetään alhaalta ylöspäin tekstistä saaduilla yksityiskohtaisemmilla 

tiedoilla. Lukija rakentaa tällöin henkilöhahmosta alustavia oletuksia (alhaalta ylöspäin), 

jotka muuttuvat myöhemmän tiedon avulla (ylhäältä alaspäin). (Palmer 2004, 46–47, 176.) 

Fiktionaalisten mielten sosiaalista rakentumisessa Palmer hyödyntää Volosinovin käsitettä 

utterance, jonka avulla halutaan painottaa sitä, että jokainen puhetoiminto (niin ulkoinen 

kuin sisäinenkin puhe) sijoittuu sosiaaliseen kontekstiin. Yksilön ajattelutapaa voidaan 

ymmärtää vain tutkimalla laajemmin yksilön sosiaalista kontekstia ja ymmärtämällä se 

osaksi sitä. Tätä kuvaa myös bahtinilainen dialogisuuden käsite: tietoisuus rakentuu 

vuorovaikutuksessa toisten tietoisuuksien kanssa. Kertomuksen henkilöt ilmentävät aina 

jonkinlaista ideologiaa ja ajattelutapaa, ja henkilö joutuu kamppailemaan omien ja 

sosiaalisen ympäristönsä ajattelutapojen eroavaisuuksien kanssa. Myöskään kertoja ei ole 

tästä ulkopuolinen vaan toisinaan myös hän kommentoi henkilöhahmojen puhetta. (Palmer 

2004, 152–154.)  

Henkilöhahmon mieltä voidaan Palmerin mukaan kuvata esimerkiksi toiminnan, käytöksen 

ja tietoisuuden tai ajattelun kautta. Henkilön aikomukset, toiminnan tarkoitukset, motiivit ja 

tavoitteet voidaan havainnollistaa toiminnan kautta. Pelkkä toiminnan kuvaaminen ei riitä 

vaan sen takana olevaa ajattelua ja syitä käytökselle täytyy avata. Kerronta voi avata 

esimerkiksi seuraavia asioita henkilöhahmon mielen toiminnasta: 

- Näyttää tulevaisuuteen liittyviä tavoitteita ja aikomuksia sekä menneen (muistin) 

yhdistämistä nykyhetkeen (tietoisuus, tunteet ja luonteenpiirteet). 

- Osoittaa, kuinka mieli toimii informaatiota prosessoivan koneen tapaan ja pyrkii 

sopeuttamaan itsensä ympäristöönsä. 

- Havainnollistaa sitä, kuinka merkittävä osa mentaalisesta toiminnastamme on 

luonteeltaan julkista ja sosiaalista. 

- Havainnollistaa sitä, kuinka muodostamme tarinoita omasta elämästämme. (Palmer 

2004, 173–174, 185.) 

Palmerin listaamista henkilöhahmon mielen toiminnan ja todellisen elämän 

samankaltaisuuksista tutkimuksessani käsittelen juurikin muistin yhdistämistä nykyhetkeen 

sekä tarinoiden muodostamista omasta elämästä. Edellä olen esitellyt kerrontaan liittyviä 

tapoja, joilla näitä aiheita voidaan kirjallisuudessa tuoda esiin. Seuraavaksi siirryn 
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tarkastelemaan muistamisen ja elämäntarinan muodostamista nimenomaan Kaikki mitä 

rakastin -teoksessa.  
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2 MUISTI JA MINÄ 

 

 

Kaikki mitä rakastin -teoksen alkupuolella henkilökertoja Leo kuvaa silmäsairauttaan, joka 

rappeuttaa hänen näköään hitaasti. Huonontuneen näön lisäksi Leon keho on vanhentunut, 

hän kärsii unettomuudesta ja kokee itsensä kutistuneeksi ja haavoittuvaiseksi. Elämän kehä 

on alkanut umpeutua, ja hän huomaa alkaneensa ajatella aiempaa enemmän 

varhaislapsuuttaan. Leo kuvailee lapsuudenkotiaan ja sen huoneita ja pohtii muistamista: 

-- olen alkanut miettiä, mitä meidän aivoissamme itse asiassa tapahtuu, kun 

palaamme puoliksi unohtamiimme paikkoihin. Mikä on muistin perspektiivi? 

Arvioiko aikuinen uudestaan pojan näkemän vai onko mielikuva suhteellisen pysyvä, 

jäänne siitä mikä oli joskus niin tuttua? 3 (KMR, 30.) 

Pohdinnan keskiössä on muistojen pysyvyys: onko mahdollista, että muistikuva säilyy 

vuosien jälkeenkin muuttumattomana, vai tuovatko vierineet vuodet ja koetut kokemukset 

siihen jotakin uutta ja erilaista? Säilyvätkö lapsuudessa talletetut tuntemukset ja ajatukset, 

niin keholliset kuin mielen sisäisetkin kokemukset, sellaisinaan vai muuttaako aika niitä 

pakostakin? Edellä esitetty katkelma havainnollistaa sitä teemaa, johon kohdeteokseni 

tarkastelu keskittyy: mitä Leo muistelee ja miksi, ja miten hän tulkitsee muiston tai tilanteen 

nyt, jälkikäteen, kun hän on saavuttanut tilanteesta ja tapahtuneesta laajemman 

ymmärryksen?  

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kannalta merkittävää muistiin ja muistamiseen liittyvää 

tutkimusta. Tarkastelen etenkin sitä, miten muistia ja muistamista on kuvattu, miten se on 

kytketty käsitykseen itsestä ja mikä merkitys ympärillä olevalla yhteisöllä ja muilla ihmisillä 

on muistamiseen. Aluksi esittelen muistin metaforia eli sitä, mihin muistia ja muistamista on 

verrattu ja millaisena prosessina muistamista on käsitetty. Tämän jälkeen käsittelen sitä, 

miten muisti ja identiteetti ovat kytköksissä toisiinsa. Tarkastelen aihetta erityisesti siitä 

näkökulmasta, miten muistamisen käsittäminen on muuttunut modernilla ajalla. 

Esimerkkeinä esittelen lyhyesti valistusajan filosofi John Locken käsityksiä muistin ja 

identiteetin yhteydestä sekä runoilija William Wordsworthin ajatuksia kirjoittamisen ja 

muistin suhteesta. Tämän jälkeen esittelen nykypäivän käsityksiä muistista aiempaa 

 
3 ” -- and I have begun to wonder what actually happens in our brains when we return to half-

remembered places. What is memory’s perspective? Does the man revise the boy’s view or is the 

imprint relatively static, a vestige of what was once intimately known?” (WIL, 21.) 
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henkilökohtaisempana, muuttuvampana ja joksikin tulemisen prosessina. Kahdessa 

ensimmäisessä alaluvussa käsittelen pääosin vain muistiin ja muistamiseen liittyvää 

tutkimuskirjallisuutta, joiden avulla pohjustan myös myöhemmin esiteltävää kohdeteoksen 

analysointia. 

Merkittävin osuus luvussa on yhteisölliseen muistamiseen liittyvä alaluku. Käsittelen siinä 

Maurice Halbwachsin ajatuksia kollektiivisesta muistista sekä Marianne Hirschin 

jälkimuistin käsitettä. Yhdistän muistiin ja muistamiseen liittyvää teoriaa Kaikki mitä 

rakastin -teokseen etenkin kuoleman, Leon ”muistolaatikon” ja sen sisällön järjestämisen 

sekä Leon perhehistorian kautta. Jälkimuistista kertovassa osuudessa tarkastelen etenkin 

Leon perheen traumaattista historiaa ja sen vaikutuksia Leoon itseensä. 

 

 

3.1 Muistin metaforat 

 

Muisti ja muistaminen psyykkisenä toimintana on kiehtonut filosofeja ja tutkijoita jo 

vuosituhansia. Muistissa näyttää olevan jotakin perustavanlaatuista ihmismielen toiminnan 

kannalta. Ihmisellä on kyky muistaa valtava määrä asioita, tapahtumia, kokemuksia ja 

tunnetiloja. Suuri osa muistamisesta tapahtuu tiedostamatta, jättäen jonkinlaisen 

tietämyksen, jota ei välttämättä kuitenkaan kyetä sanallistamaan. Mieli pystyy palaamaan 

menneeseen, tulkitsemaan sitä, näkemään sen vaikutuksen nykyhetkeen ja mahdollisesti 

myös tulevaisuuteen. Ilman muistia ihmisestä tuntuu puuttuvan jotakin olennaista. 

Muistin toimintaa on pyritty selittämään monin tavoin. Muistia on verrattu esimerkiksi 

kirjoituslevyyn, johon terävällä esineellä kaiverrettu teksti tai kuva tallentuu. Edelleenkin 

vahvana elää käsitys muistista varastona tai arkistona, jonne muistot tallentuvat ja ne voidaan 

nopeasti palauttaa mieleen. Sekä kirjoituslevy- että varastovertaus perustuvat tilan ja 

mentaalisten kategorioiden väliseen suhteeseen ja ajatukseen siitä, että muistijäljillä olisi 

fyysinen muoto. Varastovertaus on saanut nykyaikaisen versionsa teknologistumisen myötä, 

kun muistia on alettu verrata tietokoneen toimintaan. (Frow 2007, 152–153.) 

Myös Sigmund Freud on verrannut muistia kirjoituslevyn tapaiseen esineeseen. Freudin 

mukaan muisti jakaantuu kirjoituslevyn tapaan eri kerroksiin. Levyssä ylempänä oleva ohut 

paperi, jota raaputetaan, symboloi havaitsemista. Ohuen paperin alla olevaan vahapaperiin 

jää jälki raaputuksesta, ja tämä vahapaperi symboloi tietoisuutta. Kaikkein alimpana on 
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vahataulu, joka taas edustaa tiedostamatonta. Muistiinpanovälineestä voi irrottaa sen 

ylimmät kaksi arkkia, mutta kirjoitus säilyy levyssä ja näkyy tiettyä valaistusta vasten. 

(Freud 2005, 179–181.) Samoin kaikki tapahtunut ja koettu säilöytyy tiedostamattomaan, 

josta ne nousevat pintaan jonkin yllyttämänä. 

Freud on myös verrannut psykoanalyytikon työtä arkeologin tekemiin kaivauksiin. 

Psykoanalyysin tarkoituksena on palauttaa uudelleen mieleen varhaislapsuudessa 

tapahtuneita torjuntoja ja niiden luomia tunteita, ja korvata ne uusilla reaktiotavoilla, jotka 

vastaavat paremmin yksilön tämänhetkistä psyykkistä kypsyyttä. Analyytikon tehtävänä on 

auttaa herättämään näitä muistoja, rekonstruoida unohdettu asia merkeistä, joita se on 

jättänyt. Esimerkiksi katkonaiset muistot, mielleyhtymät ja toistuvat ilmaukset ovat 

tukahdutettujen muistojen jalanjälkiä. Freudin mukaan psykoanalyytikko pääsee työssään 

arkeologia helpommalla siten, että analyysityölle olennainen aines on säilynyt ehjänä, mutta 

siihen käsiksi pääseminen on haastavaa, sillä ei ole edes varmuutta siitä, mitä tulisi löytää. 

Arkeologi taas joutuu usein kaivamaan esiin tuhoutunutta tai syvälle peittynyttä aineistoa. 

Analyytikon ja arkeologin työtä erottaa kuitenkin Freudin mukaan se, että arkeologille 

rekonstruointi on toiminnan päämäärä, mutta analyysissa rekonstruktio on vasta esityötä. 

Analyytikolla ei edes ole varmuutta siitä, mitä hänen tulisi löytää. (Freud 2005, 189–191.) 

Freud kuitenkin tuntuu jättävän potilaalle melko passiivisen roolin muistojensa 

tulkitsemisessa (ks. myös Assmann 2011, 153). Tärkeässä asemassa näyttää olevan se, millä 

tavoin potilas kieltää analyytikon tarjoaman tulkinnan. Jos kieltäminen on liian vahvaa ja 

nopeaa, analyytikon tulee ajatella olevansa oikeilla jäljillä. Oikeasta tulkinnasta kertoo myös 

se, jos potilas vastaa, ettei ole tullut edes ajatelleeksi kyseistä tulkintaa. (Freud 2005, 183–

187.)  

Assmannin (2011) mukaan Freudin vertaus analyytikon työstä kaivausten äärellä kuvastaa 

muistiaineksen syvyyttä. Vertaus tuo uutta muistitutkimukseen, sillä se sisältää käsityksen 

luoksepääsemättömyydestä ja saavuttamattomuudesta – jotakin on piilossa monien kerrosten 

alla. Assmann mainitsee Marcel Proustin järkälemäisen teossarjan Kadonnutta aikaa 

etsimässä ja sen kuuluisan kohtauksen, jossa päähenkilö syö madeleine-leivoksen. Suussa 

sekoittunut leivos ja tee nostattavat pintaan unohdettuja, piilossa olleita muistoja. Hetkeksi 

kertoja ylittää ajallisuuden rajat ja palaa kehossaan menneeseen. Pian mieli ottaa jälleen 

vallan, kertoja asettaa teekupin alas ja toteaa tutkivansa omaa mieltään, sillä se ”yksin voi 

löytää totuuden” (”it alone can discover the truth.”) Assmann toteaa, kuinka myös Proustin 
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mukaan kaikki tarpeellinen on hänessä itsessään tallessa – se vain kaipaa muistutuksen 

tullakseen muistin ja ajan kerrostumista uudelleen esiin. (Assmann 2011, 150–152.) 

Myös Assmann puhuu muistista varaston kaltaisena, mutta käyttää siitä latinankielistä 

termiä ars. Termillä Assmann tarkoittaa kaikkea sitä mekaanista prosessia, millä pyritään 

tallentamaan ja säilyttämään muistiainesta. Esimerkiksi antiikin aikaan oltiin kiinnostuneita 

erilaisista tekniikoista muistamisen tueksi. Suosittuja olivat muun muassa tekniikat, joissa 

muistamista tuettiin liittämällä asiat mielessä tuttuihin, konkreettisiin paikkoihin. Käsite vis 

taas avaa muistamisen prosessia tai tapaa. Muistaminen on pohjimmiltaan rekonstruktiivista; 

Se alkaa nykyhetkessä, kun jokin muisto tulee mieleen. Tämän jälkeen alkaa vaihtumisen, 

uudelleen järjestämisen ja muotoutumisen prosessi. Muistot ovat dynaamisia, niillä on oma 

energiansa ja ne muuttuvat mielen sisällä jatkuvasti. Muistoja voidaan unohtaa tai 

tukahduttaa kokonaan, ja uudet oivallukset ja tarpeet ohjailevat muistoja tai muotoilevat niitä 

uudestaan. (Assmann 2011, 18–20.) 

Ars ja vis kuvaavat siis sekä muistiaineksen säilömistä että itse muistamista tapahtumana ja 

prosessina. Kuten Assmann esittää, on tavallista nykyään ajatella, ettei muistaminen ole 

staattista, aina samanlaisena pysyvää. Voimme muistaa jonkin asian eri tavalla vuosien 

päästä, ja joku toinen saman tilanteen elänyt voi muistaa tapahtuneen täysin eri tavalla. 

Muiston yksityiskohdat voivat vaihtua ajan kuluessa, kun mieli järjestää ja tulkitsee ainesta 

uudelleen.  

Muistojen dynaamisuutta ja muuttuvuutta käsittelee myös Frow (2007) puhuessaan muistista 

tekstuaalisuutena. Tekstuaalisuudella Frow tarkoittaa autonomista kerronnallista järjestystä, 

jolla on strukturaalinen symmetria. Muisti ei ole niinkään menneisyyden jälkien toistoa, vaan 

menneen rakennelmaa, joka muodostetaan tämän hetken olosuhteiden ja rajoitteiden 

puitteissa. Tulkinta ja tarina menneestä voivat muuttua aikojen saatossa.  Mennyttä ja sen 

merkitystä ei ole määritetty yhdellä kertaa ja ikuisesti samana pysyväksi, vaan sen merkitys 

ja totuus muodostetaan yhä uudelleen. (Frow 2007, 154.) 

Menneen rakennelmaa ja selitystä muodostetaan yhä uudelleen myös Kaikki mitä rakastin -

teoksessa. Leo kirjoittaa mennyttään auki, pohtii hänelle ja läheisilleen tapahtuneita asioita 

ja niiden suurempaa merkitystä. Tarina sisältää monta traumaattista kokemusta, kuolemaa ja 

menetystä, jotka ovat järkyttäneet häntä. Leo liikkuu kahden aikatason välillä – menneen ja 

nykyisyyden – ja tuo esille sitä prosessia, mitä ajalla on annettavana menneen tulkintaan ja 
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oman itsen ymmärtämiseen jälkikäteen. Näissä kohdissa myös Leon kokeva ja kertova minä 

sekoittuvat, kuten aiemmin olen esittänyt. 

 

3.2 Muisti ja identiteetti 

 

Kohdeteoksessani muisti kytkeytyy vahvasti ymmärrykseen siitä, kuka minä olen ja kuka 

olen suhteessa toisiin. Menneillä tapahtumilla ja niistä tehdyillä tulkinnoilla on suuri 

merkitys siinä, miten Leo ymmärtää itsensä. Muistia ja menneen tulkintaa ei ole kuitenkaan 

aina liitetty yhtä vahvasti identiteettiin ja minäkuvaan, vaan minuutta on määritellyt 

enemmän esimerkiksi yhteiskunnallinen asema ja ammatti. Seuraavaksi avaan lyhyesti tätä 

muistin merkityksessä tapahtunutta muutosta ja myös sitä, miten se on näkynyt 

kirjallisuudessa. 

Euroopassa tapahtui niin ajattelua kuin yhteiskunnallista järjestystäkin ravistelevia 

muutoksia 1500–1700-lukujen välillä. Uskonpuhdistuksen ja protestanttisuuden myötä 

yksilöllinen omatunto irrotettiin kirkon instituutiosta ja asetettiin Jumalan ja yksilön 

väliseksi. Renessanssihumanismi sijoitti ihmisen maailmankaikkeuden keskiöön ja 

tieteelliset keksinnöt antoivat ihmiselle välineet tutkia ja paljastaa luonnon mysteereitä. 

(Hall 2002, 30–31.) Valistuksen aikakausi korosti järjen ja tieteen merkitystä. Vanha 

maailma perinteineen ja uskomuksineen kyseenalaistui, ja vaikutukset ulottuivat laajalle 

kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti. Myös muistin ja muistamisen merkitys sai uuden roolin.  

Läntisen filosofian subjektikäsityksen syntyyn vaikutti suuresti ranskalainen filosofi Rene 

Descartes (1596–1650). Descartes erotti toisistaan aineen ja hengen – avaruudellisen 

substanssin ja ajattelevan substanssin. Descartesin mukaan ihminen on aineettoman sielun 

eli mielen ja materiaalisen ruumiin yhdistelmä, jossa molemmat voivat vaikuttaa toisiinsa. 

Ajattelu ja tietoisuus ajattelusta ovat olemisen todellinen perusta ja tietoinen minä on ainoa 

asia, jonka olemassaoloa ei tarvitse epäillä. Hengen keskiössä on ajatteleva ja järjellä 

varustettu yksilösubjekti. Descartes ei kuitenkaan poistanut Jumalan läsnäoloa, vaan ajatteli 

Jumalan olevan luomakunnan ensikätinen liikuttaja. (Hall 2002, 31; Rautio 2006, 12, 14.)  

Filosofi John Locke (1632–1704) oli yksi valistuksen ajan merkittävimmistä ajattelijoista. 

Locke korosti muistin merkitystä identiteetin muodostamisessa. Locke kiinnitti huomion 

muistiin, itsehavainnointiin ja kirjoittamiseen identiteetin rakennuspalikoina sen sijaan, että 

perhesuhteet, instituutiot tai kansallisuus olisivat identiteettiä eniten määrittäviä tekijöitä. 
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Luonnontieteelliseen tapaan myös minää voitiin nyt ajatella tutkittavan objektiivisin keinoin. 

(Assmann 2011, 85.) 

Locke piti muistia ja muistamista subjektia määrittävinä tekijöinä, ja ajatteli muistamisen ja 

unohtamisen olevan kietoutuneina tiukasti yhteen. Lockelle muisti näyttäytyi ajan myötä 

muuttuvana, ei pysyvänä ja staattisena. Locken versio kartesiolaisesta ”Ajattelen, siis olen” 

-filosofiasta oli muotoa ”Muistan, siis olen”. Minällä ei ole pysyvää jatkuvuutta, mutta se 

voi laajentaa itseään katsomalla eteen- tai taaksepäin menneeseen ja tulevaan. Tietoisuus 

integroi menneisyyden tähän hetkeen sopivaksi ja siten myös käsitykseen itsestä. Locken 

käsitys tietoisuudesta kytkeytyi siis muistiin, jonka hän näki tarkoittavan menneen 

järjestelynä ja sovittamisena nykyhetkeen sopivaksi. (Assmann 2011, 86–88.) 

Locken ajattelu sai osakseen myös kritiikkiä. Assmann mainitsee toisen valistuksen ajan 

merkittävän ajattelijan David Humen (1711–1776) pitäneen ajatusta yhtenäisestä ja 

pysyvästä identiteetistä mahdottomana. Humen mukaan vain uskottelemme yhdistävämme 

yksittäiset asiat toisiinsa jonkin periaatteen nojalla, ja näin tekemällä pyrimme estämään 

epäselvyyttä ja muutoksia. Hume näki ihmisessä olevan vain nopeasti vaihtuvia tunteita ja 

ajatuksia ja ettei identiteetti perustu jatkuvuudelle tai järjestykselle. (Assmann 2011, 88–89.) 

Uuden ajan filosofia esimerkiksi Descartesin, Locken ja Humen edustamana korosti sitä, että 

todellisuus hahmottuu ihmiselle hänen omien havaintojensa ja tiedostamisensa kautta, ei 

enää menneisyyden auktoriteetteja seuraamalla. Klassisesta platonisesta filosofiasta tuttu 

käsitys siitä, että universaalit ideat tai olemukset olisivat todellisinta, korvautuivat 

havaittavilla yksittäisillä objekteilla, asiantiloilla ja niiden muodostamilla kokonaisuuksilla. 

(Käkelä-Puumala 2001, 249.) 

On liian yksinkertaistavaa sanoa, että identiteetti olisi ollut aiemmin täysin yhtenäinen ja 

yhdenmukainen ja alkoi vasta modernin ajan kynnyksellä hajautua. On kuitenkin olemassa 

selviä muutoksia subjektin käsittämisessä ja individualismin synnyssä. Suvereeni yksilö 

syntyi 1500-luvun renessanssihumanismin ja 1700-luvun valituksen välillä, ja rikkoi 

aiemman käsityksen yksilön elämää määrittäneistä traditioista ja yhteiskunnallisista 

rakenteista. Säädyllä ja arvoasteella oli aiemmin ollut hyvin suuri merkitys siinä, mitä kukin 

saattoi olla itseään määräävänä yksilönä. (Hall 2002, 29–30.)  

Muutos heijastui myös modernin romaanin kerrontaan: mytologiat, uskonnolliset ja 

historialliset legendat sekä universaalit henkilötyypit jäivät taka-alalle (Käkelä-Puumala 

2001, 249). Assmann esittelee Locken ja Humen lisäksi romantiikan ajan runoilija William 
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Wordsworthin (1770–1850) ajatuksia kirjoittamisen ja muistin yhteydestä. Wordsworthin 

aikaan 1700- ja 1800-lukujen taitteessa historiasta kirjoittaminen ja runous olivat jo 

toisistaan erillään. Runous ja kirjallisuus ylipäänsä eivät olleet enää pelkkiä eepoksia tai 

kuvanneet vain historiallisia tapahtumia, vaan yksilön sisäiset kokemukset tulivat 

merkityksellisiksi kuvauksen kohteiksi. Myös Wordsworth halusi tallentaa ja välittää 

teksteillään yksilöllisiä muistojaan ja kokemuksiaan. Wordsworth teki runoudestaan 

poeettista itserakennusta, jonka tärkeimpänä välineenä on muisti ja menneisyys. Minä 

jakautuu hänen teksteissään muistajaan ja muistettavaan: menneeseen minään ja siihen 

minään, joka nykyhetkessä havainnoi mennyttä itseä. (Assmann 2011, 89–90.) 

Wordsworth kirjoittaa Lyrical Ballads -teoksen 4 (1802) esipuheessa pyrkivänsä kuvaamaan 

nimenomaan arkipäivän tilanteita ja tapahtumia:  

-- valita tapahtumat ja tilanteet arkielämästä ja kertoa tai kuvailla niitä, kauttaaltaan, 

niin paljon kuin mahdollista, todellisen ja käytetyn kielen kautta; ja samaan aikaan 

värittää niitä mielikuvituksella, jonka avulla arkipäiväiset asiat esitettäisiin mielelle 

poikkeavalla tavalla --. 5 (Lyrical Ballads, suom. HL.)  

Jokapäiväisyys ja tavalliset asiat olivat nyt kirjoittamisen ja muistiin tallentamisen arvoisia. 

Wordsworthille tärkeää oli kuvata niitä todellisen, käytetyn ja arkipäiväisen kielen kautta. 

Kuitenkin romantikon tavoin hän antaa arvoa kirjallisuuden tavalle kuvata tuttujakin asioita 

uudesta näkökulmasta, mielikuvituksen voimaa hyödyntäen. 

Myöhemmin esipuheessa Wordsworth kuvaa runouden syntymisen prosessia. Kaiken hyvän 

runouden alkuna on hänen mukaansa spontaani voimakkaan tunteen ylitulviminen 6. 

Ylitulvineeseen tunteeseen paneudutaan ajan kanssa, ja prosessin myötä tuosta muistosta 

muodostuu jotakin uutta. Assmann tulkitsee Wordworthia siten, että jotain ei vain muisteta, 

vaan se luodaan uudelleen, ja tämä uusi tunne syntyy vanhan muiston ja siihen lisätyn uuden 

tunteen sekoituksesta. Assmannin mukaan eletystä, todellisesta elämästä ei ole suoraa 

yhteyttä runouteen, sillä runous ei synny alkuperäisistä tunteista, vaan muistojen muistoista. 

Kirjallisuudessa esitetty menneestä kirjoittaminen on siis jo muistojen reflektointia, ei 

pelkkää muistojen ylöskirjaamista. Lisäksi Wordsworthin käsitys hylkää ajatuksen muistista 

 
4 Teos on kirjoitettu yhdessä Samuel Coleridgen kanssa. 
5 -- to chuse incidents and situations from common life, and to relate or describe them, throughout, 

as far as was possible, in a selection of language really used by men; and, at the same time, to throw 

over them a certain colouring of imagination, whereby ordinary things should be presented to the 

mind in an unusual way -- (Lyrical Ballads.) 

6 ”For all good poetry in the spontaneous overflow of powerful feelings”. (Lyrical Ballads.) 
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varastona. Tallettamisen, säilyttämisen ja mieleen palauttamisen sijaan muistamisessa 

olennaista on uuden luominen ja muiston täydentäminen jälkikäteen. Muistaminen ei ole 

vain passiivista reflektointia, vaan uusien havaintojen tuottamista ja muiston 

”uudelleenkirjoittamista”. (Assmann 2011, 93–94.) 

Wordsworth (1802) mainitsee, kuinka tarkastelemalla tunteita ja ajatuksia voimme saada 

selville, mikä todella on ihmiselle tärkeää. Hän painottaa itsetutkiskelun tärkeyttä: 

Ajatuksemme muuntelevat ja ohjaavat jatkuvaa tunteiden tulvaamme, jotka totisesti 

ovat aiempien tunteidemme representaatioita. Tutkistelemalla näiden yleisten 

representaatioiden suhdetta toisiinsa saamme selville, mikä todella on tärkeää 

ihmiselle. Tämän toiminnon toistamisella ja jatkamisella tunteemme tulevat 

yhdistetyiksi tärkeisiin aiheisiin, jolloin lopulta, jos luonnostaan omistamme paljon 

herkkyyttä, mieli alkaa tuottaa tapoja, joiden impulsseja sokeasti ja mekaanisesti 

tottelemalla voimme kuvailla sen luontoisia objekteja ja syviä tunteita sellaisessa 

yhteydessä toisiinsa, että ymmärrys siitä millaisia ajattelemme olevamme, jos se 

tapahtuu terveellisen assosiaation tilassa, väistämättömästi jonkin verran lisääntyy ja 

mielentila kohenee. 7 (Lyrical Ballads, suom. HL.)  

Wordsworth puhuu siitä, kuinka kokemamme tunteet ovat menneisyydessä koettujen 

tunteiden representaatiota. Tutkimalla näitä tunteita pääsemme selvyyteen siitä, mikä on 

olennaista ja keitä todellisuudessa olemme. Wordsworth siis painotti Locken tavoin itsensä 

tutkimisen merkitystä modernille ihmiselle ja näki kirjoittamisen mahdollistavan 

ymmärryksen lisääntymisen. 

Kaikki mitä rakastin -teoksessa analyyttinen ja pohdiskeleva, taidehistorioitsijana toimiva 

Leo pyrkii kirjoittamisen avulla jäsentämään mennyttään, täyttämään aukkokohtia ja 

tekemään selkoa siitä, kuka hän on. Myös Leon minä jakaantuu Wordsworthin tapaan 

muistajaan ja muistettavaan: menneeseen Leoon ja siihen Leoon, joka nykyhetkessä 

havainnoi mennyttä itseään. Leo ei kerro menneestään vain kirjatakseen ylös hänelle 

tapahtuneet asiat, vaan hän reflektoi muistojaan ja uudelleenkirjoittaa ne, kuten Assmann 

(2011, 93–94) kuvailee. 

 
7 For our continued influxes of  feeling are modified and directed by our thoughts, which are indeed 

the representatives of all our past feelings; and, as by contemplating the relation of these general  

representatives to each other we discover what is really important to men, so, by the repetition and 

continuance of this act, our feelings will be connected with  important subjects, till at length, if we 

be originally possessed of much sensibility, such habits of mind will be produced, that, by obeying 

blindly and mechanically the  impulses of those habits, we shall describe objects, and utter 

sentiments, of such a nature and in such connection with each other, that the understanding of the 

being  to whom we address ourselves, if he be in a healthful state of association, must necessarily be 

in some degree enlightened, and his affections ameliorated. (Lyrical Ballads.) 
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3.3 Muistin käsittäminen nykypäivänä 

 

Muisti alettiin siis yhdistää ihmisen käsitykseen itsestä ja omasta minuudestaan valistuksen 

aikoihin. Tämä pohjusti myöhemmin muistikäsityksessä tapahtuvaa kehitystä, joka vahvisti 

entisestään muistin sekä subjektiivisuuden ja henkilökohtaisen historian kytköstä. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin muistiin liitettyjä merkityksiä viime vuosisadan ajalta 

nykypäivään. 

Terdiman (1993) kutsuu Euroopassa 1800-luvulla tapahtunutta muistin ja menneisyyden 

kytkökseen liittyvää hämmennystä muistikriisiksi (memory crisis). Eurooppaa ravistelivat 

yhteiskunnalliset muutokset, kuten Ranskan vallankumous 1700-luvun lopussa ja edellä 

mainitut uudet filosofiset käsitykset. Menneen vaikutus läsnä olevaan hetkeen ja 

tulevaisuuteen alkoikin näyttäytyä epävarmana ja selkiytymättömänä. (Terdiman 1993, 3–

4.)  

1800-luvun muutokset muistin käsittämisessä liittyivät perinteiden rikkomiseen. 

Hämmennys syntyi siitä, että menneisyyden merkitys käsillä olevaan hetkeen muuttui. 

Muistia ei enää ymmärretty reflektiona ja selvänä todisteena menneestä, joten myöskään 

tulevaisuudesta ei enää ollut täyttä varmuutta. Muutos muistin käsittämisessä ja 

ymmärtämisessä pakotti luomaan uusia tapoja menneisyyden tarkastelemiseen ja 

tulkitsemiseen. Absoluuttisen ja staattisen sijaan muisti alettiin ymmärtää aktiivisesti 

tuotettuna ja muuttuvana. (Radstone 2000, 5, 7.) 

Edellisessä alaluvussa esitetyt Locken ja Wordsworthin käsitykset muistin, identiteetin ja 

kirjoittamisen yhteydestä toisiinsa heijastavat ajattelutavan muutosta. Yhteiskunnan 

modernisoituessa huomio alkoi suuntautua yhteisön sijaan enemmän yksilöön, tämän 

ajatuksiin ja henkilökohtaiseen historiaan. 1700–1800-luvun vaihteessa vaikuttanut 

romantiikan aikakausi ja sille tyypillinen yksilön tunne-elämää ja tiedostamatonta tutkiva 

luonne on todennäköisesti antanut hyvän perustan yksilöllisen muistamisen 

tarkastelemiseen. 

Muistin ja muistamisen tutkiminen ei kuitenkaan jäänyt 1800-luvun puolelle. 1900-luvun 

loppupuolelta lähtien se on saanut suurta suosiota, ja onkin puhuttu jopa muistiboomista. 

Suosion kasvua on selitetty esimerkiksi toisen maailmansodan ja holokaustin järkyttävien 

kokemusten kautta, joita on haluttu käsitellä ja muistaa (Radstone 2000, 5–6). Holokausti 
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pakotti tutkimaan olosuhteita, joissa niin laaja inhimillinen katastrofi ja väkivallan voima on 

ollut mahdollista tapahtua. Holokausti on tullut entistä lähemmäksi siihen liittyvän 

muistelun kautta, sen sijaan että sen käsitteleminen ja muistaminen olisi jäänyt vain 

historioitsijoiden kannettavaksi. (Assmann 2011, 9.) Radstonen (2000, 6) mukaan holokausti 

ja sen muistaminen syvensi jo ennestään modernismille olennaista yhteisön ja 

subjektiivisuuden, tradition ja uudistamisen, menneen ja nykyisyyden sekä reflektion ja 

representaation teemojen tarkastelua. 

Huyssen (2012) mainitsee muistitutkimuksen suosion kasvun yhdeksi syyksi modernismin 

irrallisuuden ja ristiriitaisuuden. Traditioista, säilyttämisestä ja historian liittämisestä 

objekteihin haetaan tarttumapintaa sekä ajan ja muistin tuntua. Huyssen liittää 1980-luvulta 

alkaneen museoiden perustamisen, retromuodin suosion, muistelmakirjoittamisen ja 

tunnustuskirjallisuuden lisääntymisen samaan modernismin kiinnostukseen mennyttä 

kohtaan. Museot esimerkiksi mahdollistavat tavan pohtia ja tarkastella mennyttä ja 

nykyhetken suhdetta siihen. Passiivisen säilyttämisen sijaan museot ilmaisevat 

ennemminkin elämänvoimaa ja identiteettiä. (Huyssen 2012.)  

Nykyään muistiin yhdistetään enemmän subjektiivisuuteen, henkilökohtaiseen, 

representaatioon ja tuottamiseen liittyviä aspekteja. Ajatellaan, että muisteja on yhtä paljon 

kuin on ihmisiäkin. Valmiiksi pureskeltuja tarinoita historiasta ei enää hyväksytä yhtä 

helpolla, vaan on alettu korostaa yhä enemmän myös marginalisoitujen ryhmien 

kokemuksia. Toisaalta muistia ja historiaa ei enää ajatellakaan samana asiana. Esimerkiksi 

Nora (2007) tekee eroa muistin ja historian välillä erityisesti henkilökohtaisuuden kautta. 

Muisti on henkilökohtaista ja muotoutuu aina kunkin ryhmän mukaan. Se perustuu 

konkreettisuuteen ja sitoo tähän hetkeen: tiloihin, eleisiin, kuviin ja objekteihin. Muisti on 

elävää ja muuttuvaista, ja se on herkkä manipulaatiolle. Historia taas on sellaisen menneen 

ajan rekonstruointia, jota ei enää ole. Se perustuu ajallisiin jatkuvuuksiin, kehitykseen ja 

asioiden välisiin suhteisiin. Historia koskettaa kaikkia, mutta se ei kuitenkaan ole kenenkään 

omaa. (Nora 2007, 145–146.) 

Epävakaus ja yksilöllisten kokemusten kuvaaminen muodostuivat modernille 

subjektiivisuudelle ominaisiksi piirteiksi. Ihmisestä tuli itselleen tuntematon, jonka 

mielenliikkeitä voidaan tutkia. Muisti alkoi näyttäytyä pysyvän ja kiinteän sijaan 

sirpaloituneena ja perspektiivinomaisena, yksityisenä tietämyksenä. (Swanson 2000, 118, 

127).  
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Swanson (2000) esittelee Mihail Bahtinin (1981) ajatuksia modernin romaanin luonteesta ja 

suhteesta aikaan, subjektiin ja muistamiseen. Modernia romaania edeltävä eeposmuotoinen 

kirjallisuus kuvasti menneen ajan viehtymystä sankaritarinoihin, alkuperään ja 

yhtenäisyyteen. Eepoksen maailma oli esi-isien ja perustajien maailma, joka oli erillään 

läsnä olevasta hetkestä ja hyvin kaukana lukijasta ja tämän maailmasta. Tarinat esittivät 

absoluuttisen ja suljetun kuvan menneestä. Moderni romaani taas liikkuu nykyhetkessä eikä 

sisällä yhtä yhtenäistä totuutta. Keskiössä on yksilöllinen, subjektiivinen tietoisuus, ei 

kansalaisen tietoisuus. Modernissa romaanissa muisti on tietämystä narratiivin muodossa ja 

merkitys muodostetaan ihmisenä olemisen ja vuorovaikutuksen kautta. Myös Bahtin 

ajattelee, että modernin romaanin kuvaamalta yksilöltä puuttuu yksi ja yhtenäinen 

maailmankatsomus, mikä on korvattu joukolla muuttuvia totuuksia. Yksilöä vaivaa 

epämääräisyys ja epävakaus, eheyden ja kokonaisuuden puutos. Tästä johtuen Bahtin 

kuvaakin romaania muutoksen tai joksikin tulemisen genreksi (genre of becoming). Yksilöllä 

on oma historiansa, oma tietämyksensä, joka on jatkuvassa muutoksen ja muotoutumisen 

tilassa. (Swanson 2000, 112–115.) 

Subjektiivinen tietoisuus, yksilöllinen historia ja joksikin tuleminen ovat vahvasti läsnä 

myös Kaikki mitä rakastin -teoksessa. Tarina rakentuu Leon henkilökohtaisen muistelun 

ympärille ja menneisyyden tarkastelemiselle nykyperspektiivistä käsin. Leon muistelun 

tarkoituksena tuntuu olevan selvittää, kuka minä oikein olen ja miksi minusta on tullut se 

joka olen. Leo toteaakin: ”Itsestäni tiesin kovin vähän.” 8 (KMR, 235.) Käsitystä minästä Leo 

pyrkii muodostamaan kirjoittamisen avulla.  

Leo pyrkii kirjoittamalla löytämään oman historiansa, totuutensa. Totuus ei kuitenkaan ole 

absoluuttinen ja pysyvä, ja hän tuokin esille sen, kuinka tulkinnat kokemuksista muuttuvat 

ajan saatossa. Seuraavassa pitkässä katkelmassa Leo pohtii erehtymisen pakkoa ja sen 

oivaltamista vasta myöhemmin. Hän kuvaa katkelmassa tilannetta, jossa suree kuollutta 

poikaansa Billin pojan Markin kanssa: 

Olen elänyt muistoissani tuon hetken monta kertaa, mutta vasta parina viime vuotena 

olen ruvennut katselemaan sitä, kuten muutakin elämässäni tapahtunutta, uudesta 

näkökulmasta. Näen itseni haparoimassa nenäliinaa, riisumassa silmälasejani ja 

pyyhkimässä silmiäni ennen kuin niistää töräytän nenäni valkoiseen kankaaseen. 

Mark katsoo myötätuntoisesti isänsä vanhaa ystävää. Asiaa tunteva tarkkailija olisi 

ymmärtänyt tilanteen. Hän olisi tiennyt, ettei Mark milloinkaan pystyisi täyttämään 

Matthewin kuoleman minuun jättämää tyhjiötä. Hän olisi ymmärtänyt, ettei ollut 

kyse pojasta joka korvaisi toisen, vaan sillasta, joka yhdistäisi kaksi saman ikävän 

 
8 “I knew little enough about myself.” (WIL, 182.) 



38 

 

jakavaa ihmistä. Ja silti tuo ihminen olisi erehtynyt, samalla lailla kuin minäkin. 

Tulkitsin väärin sekä itseäni että Markia. Ongelma on siinä että vaikka tarkastelen 

tuota tilannetta kaikista mahdollisista näkökulmista, en näe yhtä ainutta vihjettä. En 

ole jättänyt pois yhtään sanaa enkä elettä enkä edes niitä tunteenomaisia 

käsittämättömyyksiä jotka ihmisiä yhdistävät. Erehdyin koska tuossa tilanteessa 

minun oli erehdyttävä. 9 (KMR, 223.) 

Jokin on tuonut viime vuosina Leon elämässä uuden tavan ja näkökulman tarkastella 

muistoja. Muistot värittyvät elettyjen vuosien ja niiden tuoman ymmärryksen myötä, saavat 

uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Sama uuden oivaltamisen teema toistuu useasti 

teoksessa. Leo ymmärtää vasta myöhemmin, että kaipasi tuolloin Markia täyttämään 

kuolleen poikansa jättämän aukon elämässään, mutta todellisuudessa kyseessä olikin kahden 

läheisensä menettäneen jakama hetki. Leo myös tietää, että oli väistämätöntä erehtyä 

tapahtumahetkellä, ja ymmärtää itseään ja tilannetta paremmin vasta myöhemmin. 

Modernia subjektia määrittävät muuttuvat totuudet, epämääräisyys ja epävakaus 

ruumiillistuvat tarinassa itse asiassa juurikin Markin hahmossa. Mark on Billin ja tämän 

ensimmäisen vaimon Lucillen poika, joka joutui lapsena elämään kahden kodin välillä. 

Murrosikään tullessaan Mark alkaa käyttäytyä oudosti: hän varastelee, jää jatkuvasti kiinni 

pienistä valheista, viettää aikaa epämääräisten ihmisten seurassa ja lopulta lyöttäytyy yhteen 

brutaaleista ja huomiota herättävistä taideteoksista tunnetuksi tulleen taiteilija Teddy Gilesin 

kanssa. Mark muuttaa käytöstään riippuen siitä, kenen seurassa on. Hän aiheuttaa 

läheisilleen suurta hämmennystä, sillä hän kykenee usein selittämään oudon käytöksensä 

jollakin tavalla. Markia vaivaa oman historian ja minuuden puutos ja hänen identiteettinsä 

on sirpaloitunut useisiin suuntiin. 

Lopulta huumeita käyttävä ja sekavasti käyttäytyvä Mark lähetetään Hazeldenin hoitokotiin 

vieroitukseen. Markin äitipuoli Violet kuvaa myöhemmin keskustelussaan Leon kanssa 

Markin persoonaa ja tämän tarinan puutetta: 

 
9 “I’ve relived that moment many times since then, but in the last couple of years, as with other 

events of my own life, I’ve started to imagine it from a third point of view. I see myself reach for 

my handkerchief, remove my glasses, and wipe my eyes before I blow my nose loudly into the 

white fabric. Mark looks on at his father’s old friend with sympathy. Any informed spectator would 

have understood that scene. He would know that the emptiness left in me by Matthew’s death could 

never be filled by Mark. He would have understood clearly that it wasn’t a matter of one boy 

replacing another but a bridge built between two people over an absence they both shared. And yet, 

that person would have been wrong, just as I was wrong. I misread both myself and Mark. The 

problem is that my scrutiny of the scene from every possible angle doesn’t reveal a single clue. I 

haven’t left out words or gestures or even those emotional intangibles that pass between people. I 

was wrong because, under the circumstances, I had to be wrong.” (WIL, 172.) 
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”Joskus minusta tuntuu että hän ei tajua mitä kieli on. Ihan niin kuin hän ei olisi 

koskaan tajunnut kirjaimia – koko hommasta puuttuu jäsennys. Hän osaa puhua, 

mutta käyttää sanoja keinona manipuloida muita.”-- ”Eikä siinä kaikki. Markilla ei 

ole tarinaa.” 

”Totta kai hänellä on”, minä sanoin. ”Kaikilla meillä on.”  

”Mutta hän ei tiedä mikä se on. Hazeldenissa häntä pyydettiin kaiken aikaa 

puhumaan itsestään. Aluksi hän mumisi jotakin avioerosta – äidistä ja isästä. Ohjaaja 

kannusti. Mitä tarkoitat? Selitä. Ja hän sanoi: ’Kaikki tolkuttavat minulle että sen 

täytyy johtua avioerosta, joten niin kai sitten.’ Sekös heitä suututti. He halusivat 

hänen näyttävän tunteensa – kertovan koko tarinan. Ja kyllähän hän puhui, mutta kun 

nyt ajattelen sitä, ei hän sanonut mitään merkittävää. Itki kyllä. Ja siitähän he pitivät. 

Hän tarjosi sitä mitä siellä haluttiin – tunteita tai ainakin jotain tunteelta näyttävää. 

Mutta tarinassa luodaan jatkumoa ajassa ja Mark on jäänyt pyörimään 

aikapoimuun, sairaalloiseen toistoon joka heittelee häntä edestakaisin. 

Edestakaisin.” 10 (KMR, 391–392, kursiivi HL.)  

Katkelmassa näkyy minuuden jäsennyksen puuttumisen lisäksi jo tutkimukseni yksi 

pääteemoista eli elämäntarinan muodostamisen merkitys. Violet on ymmärtänyt, että Mark 

kärsii oman tarinan puuttumisesta. Sen sijaan, että Markilla olisi selvä käsitys omasta 

totuudestaan, hän muokkaa tarinaansa sen mukaan, kuka kuuntelee ja mitä hän ajattelee 

heidän haluavan kuulla. Mark poukkoilee menneen ja nykyisyyden välillä, eikä tunnu saavan 

otetta siitä, mikä on hänen totuutensa. 

 

3.4 Yhteisöllinen muistaminen 

 

Muistaminen kytkeytyy vahvasti yhteisöllisyyteen ja muihin ihmisiin, mikä näkyy myös 

kohdeteoksessani. Muistin ja muistamisen tarkastelu painottuukin tutkimuksessani eniten 

tähän teemaan. Leon suvun historia sekä yhteinen arki ja jaetut menetykset ystävän perheen 

kanssa rakentavat teoksessa muistamista ja muistojen tulkintatyötä. Maurice Halbwachsin 

 
10 “’Sometimes I think he doesn’t understand what language is. It’s like he never figured out 

symbols – the whole structure of things is missing. He can speak, but he just uses words as a way to 

manipulate other people.’ - -  It’s more than that. Mark doesn’t have a story.’ 

‘Sure he does’, I said. ‘We all do.’ 

‘But he doesn’t know what it is, Leo. At Hazelden they kept asking him to talk about himself. In 

the beginning he would mumble a few things about the divorce – his mother, his father. The 

counselor prodded him. What do you mean? Explain. And he said, ‘Everybody keeps telling me 

that it has to be the divorce, so it must be.’ That made them angry. They wanted him to feel – to tell 

his story. So he started to talk, but when I think about it, he never said much of any significance. 

But he did cry. That made them happy. He gave them what they wanted – feeling, or the 

appearance of it. But a story is about making connections in time, and Mark’s stuck in a time wrap, 

a sick repetition that just shuttles him back and forth, back and forth.’” (WIL, 307–308.) 
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kollektiivisen muistin käsite sekä Marianne Hirschin jälkimuistin käsite soveltuvat myös 

kohdeteokseni tulkintaan. Näitä käsitteitä ja niiden näkymistä teoksessa avaan seuraavaksi.  

Ranskalainen filosofi ja sosiologi Maurice Halbwachs (1877–1945) on muistiin liittyvän 

tutkimuksen keskeisiä pioneereja. Halbwachs huomioi yksilön kulttuurisen taustan ja 

yhteisön merkityksen muistamisessa ja kehitti käsitteen kollektiivinen muisti (collective 

memory). Muistaminen on Halbwachsin mukaan yksilöllistä, mutta muotoutuu yksilöä 

ympäröivän sosiaalisen yhteisön ja ryhmien kautta. Yksilöllinen ja yhteisöllinen muisti 

ikään kuin kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Yksilöllisen muistin lisäksi 

myös ryhmillä on omat muistinsa, jotka eroavat muiden ryhmien muisteista. 

Kollektiivisen muistin ydinajatuksena on, että yksilö muistaa ollessaan osa jotakin 

sosiaalista yhteisöä tai ryhmää. Yhteisö luo yksilölle raamit, joiden sisällä hän luo muistoja, 

palauttaa niitä takaisin mieleensä sekä tunnistaa ja paikantaa muistonsa. Halbwachsin 

mukaan yksilö ei voi ymmärtää muistoa, ellei hän sijoita sitä osaksi jotakin yhteisöään. 

Yhteisöt voivat olla esimerkiksi perheitä, kansakuntia tai uskontokuntia. Jokaisella näistä 

yhteisöistä on esimerkiksi tietynlaiset käyttäytymis- ja ajattelutavat sekä traditiot, jotka 

yhteisössä on hyväksytty ja joita jäsenet ylläpitävät. (Halbwachs 1992, 38, 53). 

Elämäämme vaikuttaa edes sitä tarkemmin ajattelemattamme valtavasti toiset ihmiset, 

emmekä todellisuudessa ole koskaan yksin. Kokemuksien muodostaminen täysin yksin ja 

muista irrallaan ei ole edes mahdollista. Toisen ihmisen ei tarvitse olla fyysisesti läsnä, sillä 

jo ympärillämme oleva kaupunki on vaatinut muiden ihmisten olemassaoloa ja työpanosta. 

(Halbwachs 1980, 23–24.) 

Halbwachs puhuu paljon perheestä ja sen merkityksestä yksilön muistamiseen. Perhe 

muodostuu hänen mukaansa kokonaisuudesta, joka on jatkuvassa muutoksessa. Perheeseen 

saadaan uusia jäseniä syntymän ja solmittujen avioliittojen myötä, mutta väistämätöntä on 

myös läheisten menettäminen. Uuden jäsenen rooli ja asema perheessä ei määrity ainoastaan 

tämän persoonan ja ominaisuuksien mukaan, vaan perheessä on tietyt normit, 

säännönmukaisuudet ja käytänteet jo ennen hänen siihen liittymistään, joihin myös uuden 

jäsenen tulee sopeutua. (Halbwachs 1992, 55, 70.) 

Halbwachs puhuu perheajatuksista (family thoughts), jotka määrittävät isoa osaa kaikista 

ajatuksistamme ja asenteistamme. Käsityksemme maailmasta ja muista ihmisistä rakentuu 

perheen sisällä, sillä aluksi perhe on ainoa lähde, josta maailmaa koskeva tieto saadaan. 

Myöhempää elämäämme, ajatuksiamme ja asenteitamme värittävät perheemme kanssa 
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jaetut kokemukset ja käsitykset. Lapsi ei esimerkiksi osaa edes kuvitella, että on olemassa 

myös toisenlaisia tapoja olla isä, eikä siten kykene edes kyseenalaistamaan omaa isäänsä. 

(Halbwachs 1992, 61, 99.) Myöhemmin elämässä kohtaamme muitakin ihmisiä, jotka 

vaikuttavat maailmankatsomukseemme, mutta lapsuuden aikaisella perheellä ja ympäristöllä 

on suuri rooli käsitysten ja ajattelun rakentumisessa. Vasta muihin ihmisiin ja näiden 

taustaan tutustuessaan saadaan vertailukohde omalle elämälle ja huomataan sen 

erityispiirteet. 

Perheen yhteistä, jaettua muistia luovat ja ylläpitävät esimerkiksi toistuvat perinteet ja 

juhlapäivät. Säilytämme mielessämme tiettyjä muistoja elämämme eri aikakausilta, ja 

Halbwachsin mukaan näiden muistojen kautta rakennamme identiteettiämme. Muistojen 

kautta rakennettu identiteetti vaatii kuitenkin sen, että yhteisön täytyy olla osa elämäämme 

myös myöhemminkin. Yhdessä koetut tapahtumat ja niiden muistaminen lujittuvat, kun 

ympärillä on myös toisia, joilla on tapahtumista samanlaisia muistikuvia ja niitä voidaan 

yhdessä muistella. Tällöin kokemus ei ole jää ainoastaan yksilölliseksi, vaan sitä tukevat 

myös toisten kokemukset. Yhdessä jaettuihin kokemuksiin samastuminen vaatii jaettua 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muistojen ylläpitämistä. (Halbwachs 1980, 22–23, 31–32; 

Halbwachs 1992, 47.) 

Edesmenneet perheenjäsenet säilyvät perheenjäsenten muistoissa ja puheissa. Tyypillistä on 

myös säilyttää suvussa tiettyjä nimiä sukupolvesta toiseen ja näin ylläpitää muistia 

aiemmista sukupolvista. Tavallista myös on, että vaikka yksilö olisi menettänyt koko 

perheensä, hän silti ajattelee olevansa edelleen osa sen yhteisöä. (Halbwachs 1992, 72–73.) 

Kaikki mitä rakastin -teoksessa Leon ja Billin perheet ovat kietoutuneet vahvasti toisiinsa. 

He elävät samassa kerrostalossa, jakavat arjen ja menetykset ja rakkauden taiteeseen. 

Yhteisiä muistoja luodaan etenkin kesähuvilalla, jossa päivät täyttyvät lasten leikeistä, 

uimisesta, taiteen tekemisestä, yhteisistä aterioista ja satujen ääneen lukemisesta. Leo kuvaa 

kesiä: 

Kesäpäivät ovat sulautuneet mielessäni yhteen, niin etten aina osaa erottaa lomaa 

toisesta, mutta siellä viettämiämme neljää kuukautta kuvaa parhaiten sana 

unenomainen. Ei sillä, ettenkö uskoisi niiden olleen totta. Muistikuvani ovat 

kirkkaat. Muistan jokaisen huoneen kuin olisin ollut paikalla eilen. Näen maiseman 

pikku ikkunasta jonka ääressä minulla oli tapana istua kirjoittamassa kirjaani. Kuulen 

miten pojat leikkivät alakerrassa ja Erica hyräilee itsekseen jossain heidän 

lähettyvillään. Haistan kiehuvan maissin. Päinvastoin, tuon talon arkinen viehätys ja 
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nautinnot ovat muotoutuneet minun mielessäni ”menneisyydeksi”. Siitä mikä on 

kadonnut, siitä mitä oli, on tullut idylli. 11 (KMR, 136–137, kursiivi alkuperäinen.) 

Idylliksi eli rauhalliseksi, sopusointuiseksi olotilaksi on muodostunut jokin, mikä on jo 

kadonnut, joku mikä jo oli. Vaikka hetket on jo menetetty eivätkä ne voi enää koskaan 

toistua, tuo jo niiden muistelu Leolle rauhallisen ja turvaa antavan tunteen.  

Kuolema on vahvasti läsnä kohdeteoksessani. Teoksen toisessa osassa Leo menettää kaksi 

hänelle tärkeää ihmistä: Leon ja Erican poika Matthew kuolee kesäleirin kanoottiretkellä ja 

toisen osan lopussa Bill menehtyy äkilliseen sydänkohtaukseen. Teoksen toinen osa 

käsitteleekin vahvasti menettämisen teemaa.  

Muistaminen ja unohtaminen yhdistyvät Leon mielessä olemassaoloon. Poikansa kuoleman 

jälkeen Leo havahtuu välillä siihen, kuinka ei hetkeen ole ajatellut Mattia. Pojan ollessa 

elossa hänellä ei ollut tarvetta ajatella häntä jatkuvasti, mutta pojan kuoltua nuo unohduksen 

hetket tuntuvat tappavan hänet uudestaan. Se, että muistaa läheisensä, tarkoittaa, että tämä 

on elossa: 

Hänen kuoltuaan minä olin muuttanut ruumiini hänen muistomerkikseen – hänen 

elottomaksi hautakivekseen. Kun unohdin Matthewin, häntä ei enää ollut missään – 

ei tässä maailmassa eikä minun muistoissani” 12 (KMR, 192.) 

Teoksessa on valtavasti viittauksia kuvataiteeseen ja taidehistoriaan, onhan Leo ammatiltaan 

taidehistorioitsija ja hänen paras ystävänsä taiteilija. Kuvataiteella onkin suuri merkitys 

Leon surutyössä, muistelussa ja tiedostamattoman esille tuomisessa. Jean-Baptiste 

Chardinin maalaus vesilasista ja kahvipannusta saa lopulta Leon avautumaan surulle 

keskellä taidehistorian luentoa: 

”Tuo vesi”, sanoin hiljaa. ”Tuo vesilasi liikuttaa minua kovasti.” Nostin katseeni ja 

näin opiskelijoiden hämmästyneet kasvot. ”Vesi on merkki…” vaikenin. ”Vesi on 

ikään kuin poissaolon merkki.” 

En sanonut enempää, mutta tunsin miten kuumat kyyneleet valuivat pitkin poskiani. 

 
11 “The summer days have run together in my mind, and I can’t always separate one vacation year 

from another, but the four months we spent there are now touched by a quality I can only call 

imaginary. It isn’t that I doubt the truth of them. My memory is clear. I remember every room as 

though I had been in it yesterday. I can see the view from the little window where I used to sit and 

work on my book. I can hear the boys playing downstairs and Erica humming to herself not far 

from them. I can smell corn boiling. No, it’s that the ordinary comfort and pleasure of that house 

has been reconfigured in my mind by ‘the past’. Because what was has disappeared, that was has 

become idyllic.” (WIL, 104.) 
12 “After he died, I had turned my body into a memorial – an inert gravestone for him. To be awake 

meant that there were moments of amnesia, and those moments seemed to annihilate Matthew 

twice.” (WIL, 149.) 
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-- Olin kiikuttanut satoja vesilasillisia Mattin yöpöydälle ja hänen kuoltuaan olin 

juonut vielä useampia, koska minulla oli aina öisin vesilasi käden ulottuvilla. Oikea 

vesilasi ei ollut muistuttanut minua pojastani, mutta 230 vuoden takaisen vesilasin 

kuva oli äkkiarvaamatta ja peruuttamattomasti sinkauttanut minut tuskalliseen 

tietoisuuteen siitä että olin edelleen hengissä. 13 (KMR, 190–191.) 

Vesi edustaa Leolle Mattia ja toisaalta myös tämän poissaoloa: vesilasin vieminen 

yöpöydälle oli pieni huolenpidon osoitus poikaa kohtaan ja vesi on läsnä myös kuolemassa, 

sillä Matt hukkui jokeen melontaretkellä.  Leo oli elänyt poikansa kuoleman jälkeen 

elämäänsä unissakulkijan tavoin ja päästämättä surun tunteita nousemaan pintaan. Kuitenkin 

taideteos ja sen kytkeytyminen omaan elämään avaa väylän surulle. Vesilasilla on 

samanlainen funktio kuin Proustin madeleine-leivoksella: se herättelee torjutun aineksen 

kerrostumien alta ja pakottaa Leon käsittelemään poikansa kuolemaa. 

Kahden läheisen menettämisen lisäksi myös Leon avioliitto Erican kanssa joutuu kriisiin, 

pääosin Matthewin kuoleman herättämien vaikeiden tunteiden seurauksena. Parin on vaikea 

löytää tavallista elämän rytmiä uudelleen, ja selviytymisen keskellä he erkanevat myös 

toisistaan. Erica suree Mattia syvästi, mutta Leo ei kykene ilmaisemaan suruaan. Bill tulee 

istumaan Leon seuraksi joka päivä tai soittaa ollessaan matkoilla, ja kertoo tälle tarinoita 

lapsuudestaan ja keskusteluistaan, joita kävi Mattin kanssa. Leo kertoo, kuinka ilman Billiä 

hän olisi ”varmaan kuivunut tykkänään ja lentänyt tuulen mukaan” 14 (KMR, 183). Bill oli 

hänen kiinnekohtansa elämään Mattin kuoleman jälkeen. 

Leo muuttuu tyhjäksi kuoreksi ja lähinnä vain esittää sitä miestä, joka oli ennen poikansa 

kuolemaa. Sureva Erica kuitenkin kokee Leon kovuuden ja tunteettomuuden 

sietämättömänä. Leo ei halua lohdutusta ja sanoo tuon ajatuksen olevan ainoa pelastusköysi, 

ainoa jäljellä oleva totuudensäie. Leo kuvaa avioparin etääntymistä: 

Jonkin ajan päästä tajusin että suhtauduin Ericaan kuin robotti. Hoidin 

velvollisuuteni ja pitelin häntä, tai jos hän ei halunnut minua lähelleen, istuin hiljaa 

tuolissa vähän kauempana, mutta vaihtamamme sanat ja eleet tuntuivat katoavan 

saman tien jäljettömiin. -- Kun hän syytti että minä olin ”katatoninen”, suljin silmäni. 

Emme nukkuneet enää samassa vuoteessa. Seksiä meillä ei ollut enkä minä 

 
13 ”’The water,’ I said in a low voice. ‘The glass of water is very moving to me.’ I looked up and 

saw the surprised faces of my students. ‘The water is a sign of…’ I paused. ‘The water seems to be 

a sign of absence.’  

I remained silent, but I could feel warm tears running down my cheeks. 

-- I had brought hundreds of glasses of water to Matt’s bedside, and after his death I had drunk 

many more, since I always kept a glass beside me at night. A real glass of water had not once 

reminded me of my son, but the image of a glass of water rendered 230 years earlier had catapulted 

me suddenly and irrevocably into the painful awareness that I was still alive.” (WIL, 147–148.) 
14 “Without Bill, I think I would have dried up completely and blown away.” (WIL, 141.) 
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masturboinut. Mieleni teki, mutta itsetyydytyksen suoma helpotus sisälsi 

murtumisen uhan. 15 (KMR, 185–186.) 

Pari päätyy lopulta asumaan eri puolilla maata, mutta pitää yhteyttä puhelimitse ja kirjeitse. 

Leo tallettaa Ericasta muutamia tavaroita pöytälaatikkoonsa: huulipunan, pienen mustan 

sukkaparin ja kaksi yöpöydälle jäänyttä hiussolkea. Leolla on tapana kerätä 

pöytälaatikkoonsa satunnaisia esineitä muistuttamaan läheisistään. Hän kuvaa 

tallettamistaan: ”Tajusin kyllä miten absurdia tuollainen keräily oli, mutta en välittänyt. 

Ericalle kuuluneiden tavaroiden sulkeminen laatikkoon tuotti minulle tyydytystä.” 16 (KMR, 

195.)  

Laatikko tilana on suljettu ja helposti hahmotettava, ja se voidaan haluttaessa avata – ja 

sulkea. Tulkitsen tavaroiden tallettamisen laatikkoon Leon yritykseksi rajata kodin jättänyt 

vaimonsa tilaan, jossa hän pysyy eikä karkaa. Laatikossa on konkreettisia esineitä 

muistuttamassa Erican läsnäolosta ja aistikkaista piirteistä: huulipuna muistuttaa vaimon 

punaisista huulista, hiussoljet hyvältä tuoksuvista ja sormien välissä juoksevista pitkistä 

hiuksista. Esineet ovat Leolle keino pitää itsellään jokin osa Ericasta. Laatikon saa myös 

halutessaan kiinni, jos muistot kasvavat liian tuskallisiksi. Laatikkoon suljettuina Leo 

hallitsee Ericaa ja muistojaan tästä itse. 

Muistolaatikkoon Leo on tallettanut Erican tavaroiden lisäksi esimerkiksi poikansa 

Matthewin baseball-kortin ja tämän tekemän piirustuksen sekä pahvinpalasen 

donitsilaatikosta, jonka Mark oli häneltä varastanut ja myöhemmin polttanut. Laatikossa on 

myös Leon jo edesmenneiden sukulaisten kuvia. Leo pohtii välillä itsekin, miksi tallettaa 

tiettyjä esineitä laatikkoon. Hänellä on tapana toisinaan iltaisin katsella ja kosketella laatikon 

esineitä ja laittaa niitä erilaisiin järjestyksiin vierekkäin. Hän huomaa tallettavansa 

laatikkoon esineitä vain niistä ihmisistä, joita kaipaa tai jotka on jollakin tapaa menettänyt. 

Lopulta Leo ymmärtää muistolaatikon merkityksen: 

Vaikka kirjoituspöydänlaatikko olikin vähän sairas idea, ei se silti ollut mikään surun 

tai itsesäälin ilmentymä. Olin alkanut pitää sitä aavemaisena anatomiana, jossa 

jokainen esine vastasi yhtä osaa isommasta, vielä keskeneräisestä luurangosta. Ne 

 
15 ”After a while, I discovered that my responses to Erica were robotic. I performed my duties of 

holding her or, if she didn’t want me near her, sitting silently in a chair a few feet away, but the 

gestures and words that passed between us seemed to evaporate immediately and leave nothing 

behind them. - - When she accused me of being ‘catatonic’, I closed my eyes. We no longer slept in 

the same bed. There was no sex between us, and I didn’t touch myself. I was tempted to 

masturbate, but the relief it promised me also seemed to threaten disintegration.” (WIL, 143–144.) 
16 “The absurdity of the hoarding was obvious to me, but I didn’t care. The act of closing the 

drawer on these things that belonged to Erica soothed me.” (WIL, 151.) 
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olivat vielä paikkaansa löytämättömiä luita, ja minä nautin saadessani järjestellä 

noita sirpaleita eri periaatteiden mukaan. Kronologia tarjosi oman systeeminsä, 

mutta sekin saattoi muuttua riippuen siitä miten kutakin esinettä tulkitsi. -- Esineiden 

merkitys riippui asettelusta, jota minä pidin liikkuvana syntaksina. 17 (KMR, 246–

247.) 

Vielä myöhemminkin tarinassa Leo kuvaa laatikon esineiden järjestelyn tuottavan hänessä 

jopa kauhun tunteita. Esineitä liikutellessaan hän ”flirttailee kauhun kanssa”, työntää itsensä 

epäselvien muistojen ja tunteiden kanssa kuilun partaalle, putoaa ja katoaa johonkin 

”muodottomaan”. Leo kuvaa esineiden jo hurmokselliseksi yltyvää liikuttelua: 

Järjestelen esineet uudestaan. Talismaanit, ikonit, loitsut – nuo sirpaleet ovat minun 

heppoiset paljonpuhuvat suojakilpeni. Peliä on pelattava järkevästi. Pakottaudun 

tekemään joka ryhmästä yhtenäisen mutta pohjimmiltaan pelissä kyse on magiasta. 

Minä olen se manaaja joka kutsuu kuolleiden henkiä, kadonneita ja kuviteltuja. --

Mutta manaamisessa on oma mahtinsa. Esineistä tulee muistin muusia.” 18 (KMR, 

463.) 

Pöytälaatikko esineineen tarkoittaa siis Leolle muistojen lajittelua, asioiden ja tapahtumien 

hahmottelua ja jäsentelyä. Liikuttelemalla esineitä tietyn teeman tai yhteyden mukaan 

vierekkäin Leo pyrkii löytämään merkitystä ja selitystä tapahtuneille asioille. Hänestä tulee 

muistojensa valtias, niiden omavaltainen liikuttelija. Esineestä tulee muiston muusa: se 

innoittaa muistamaan, luomaan yhteyksiä ja rakentamaan merkityksiä. Mutta sekään ei 

lopulta täysin riitä. Selityksiä on yhtä paljon kuin on mahdollisia esineiden järjestyksiäkin, 

ja lopulta esineiden liikuttaminen uuvuttaa Leon. Jotkin asiat ja kohtalot, ihmissuhteet ja 

muistot jäävät ilman kaiken sulkevaa lopetusta, roikkumaan epäselkeinä ilmaan 

tulkintayrityksistä huolimatta.   

 

 

 
17 ”Despite its morbid qualities, I didn’t use my drawer for grief or self-pity. I had begun to think of 

it as a ghostly anatomy in which each object articulated one piece of a larger body that was still 

unfinished. Each thing was a bone that signified absence, and I took pleasure in arranging these 

fragments according to different principles. Chronology provided one logic, but even this could 

change, depending on how I read each object. - - Their meanings depended on their placement, 

what I thought of as a mobile syntax.” (WIL, 191–192.) 
18 ”I make a different arrangement. Talismans, icons, incantations – these fragments are my frail 

shields of meaning. The game’s moves must be rational. I force myself to make a coherent 

argument for every grouping, but at bottom the game is magic. I’m its necromancer calling on the 

spirits of the dead, the missing, and the imaginary. - - But the invocation has a power all its own. 

The objects become muses of memory.” (WIL, 364.) 
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3.4.1 Jälkimuisti 

 

Myös Marianne Hirsch on käsitellyt yhteisössä olevaa muistiperintöä.  Hirsch on kehittänyt 

termin jälkimuisti (postmemory) kuvaamaan ylisukupolvista traumaattisten kokemusten 

muistamista. Hirsch käsittelee aihetta etenkin holokaustin kautta. Jälkipolvilla ei ole omaa 

kokemusta tapahtumista, mutta tapahtumilla on perustavanlaatuinen vaikutus myös heidän 

elämäänsä, jolloin muistoista tulee ikään kuin heidän omiaan. Hirsch huomauttaa, että sana 

jälki (post) ei viittaa ainoastaan aikakäsitykseen, vaan myös siihen, kuinka menneillä 

tapahtumilla on edelleen merkittäviä vaikutuksia nykyhetkeen. Muistoa traumaattisista 

tapahtumista kannetaan tarinoissa, kuvissa ja opituissa käyttäytymismalleissa. Jälkimuisti on 

ikään kuin traumaattista tietämystä ja sen ruumiillista kokemista. Vanhemmat kertovat 

jälkipolville kokemuksistaan tarinoiden ja satujen muodossa, joilla on lapsen tunteisiin 

vetoava voima. (Hirsch 2012, 5–6, 31.)  

Lapseen vaikuttaa syvästi vanhempien kokema trauma ja ymmärrys siitä, etteivät nämä 

välttämättä olisi edes säilyneet hengissä heitä kohdanneesta tapahtumasta. Jälkipolvien 

tuottama taide ja muistelmat pyrkivät tuomaan esiin traumaattisen tapahtuman herättämiä 

pitkän aikavälin vaikutuksia, ja usein taiteessa näkyykin lapsessa herännyt hämmennys sekä 

halu korjata tilanne. Taiteeseen heijastuu myös vanhempien kokemaa perheen ja kodin 

menetyksen aiheuttamia tunteita sekä surua siitä, ettei enää ole osa aiempaa yhteisöään. 

(Hirsch 2012, 5, 31, 34.) 

Koska jälkipolvet eivät itse ole konkreettisesti eläneet menneitä traumaattisia tapahtumia, 

niiden ”muistelu” tapahtuu kuvittelun, luomisen ja projisoimisen kautta. Muistamisen 

prosessi liittyy tarpeeseen tietää menneestä, identifioitua siihen ja kuvitella sitä. Hirsch 

kuvaa jälkipolvien tapaa muistaa liittäväksi tai yhdistäväksi (affiliative) jälkimuistiksi. Usein 

traumaattisesta tapahtumasta selviytyneet perheet ovat joutuneet kärsimään perheen ja suvun 

rikkoutumisesta esimerkiksi vieraaseen maahan muuttamisen myötä. Jälkimuistin yrityksenä 

on ikään kuin laajentaa näitä rikkoutuneita perhesiteitä. (Hirsch 2012, 5, 36.) 

Myös Arminen (2019) on tutkinut kaunokirjallisuudessa esiintyvää muistamisen tapaa 

tarkastelemalla 2000-luvun suomalaisia sodasta kertovia teoksia. Tutkimuksessaan Arminen 

on hyödyntänyt Hirschin jälkimuistin käsitettä ja tarkastellut erityisesti Maritta Lintusen 

Sydänraja-romaania sekä Jenni Linturin romaania Isänmaan tähden. Teoksissa korostuvat 

erilaisten etnisten ryhmien kokemusten ja kohtelun erot, mikä rikkoo käsitystä suomalaisten 
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sotakokemuksen yhtenäisyydestä. Arminen tarkastelee esimerkiksi teosten tapaa 

representoida muistia, unohtamista ja niiden suhdetta historiaan, sekä miten väkivallalle ja 

tappamiselle annetut merkitykset suhteutuvat aiempiin sodan väkivallan tulkintoihin. 

(Arminen 2019.) 

Armisen mukaan Lintusen Sydänraja-teoksessa aiempien sukupolvien sotakokemukset ja 

niiden kuvittelu ja ”muistaminen” suuntaavat päähenkilön omia ratkaisuja ja päämääriä sekä 

antavat yhteisöön kuulumisen tunnetta. Teos esittää sotaa koskevan muistin hyvin 

tyypilliseen tapaan: sodan kokenut sukupolvi ei pääse eroon muistoistansa, seuraava 

sukupolvi kieltää sodan merkityksen ja kolmas sukupolvi taas käyttää sotaa koskevia 

kertomuksia oman identiteettinsä rakentamiseen. Identiteetin rakentaminen ei välttämättä 

kuitenkaan pohjaudu tosiasioille, vaan sukupolvien välistä kuilua ja 

kommunikaatiokatkoksia tilkitään ristiriitaisillakin tulkinnoilla, kun käytössä on vain 

rajallinen määrä tietoa menneisyydestä. (Arminen 2019.) 

Myös Kaikki mitä rakastin -teoksessa on nähtävissä jälkipolvien muistamista ja holokaustin 

monisukupolvisia vaikutuksia. Leo kuvailee hänen ja vaimonsa Erican olevan ”kotoisin 

samasta maailmasta” 19 (KMR, 12). Heitä yhdistävät saksanjuutalaiset sukujuuret ja 

maastamuutto joko itse koettuna tai vanhempien kokemana. Leo on syntynyt Berliinissä ja 

asunut siellä elämänsä viisi ensimmäistä vuotta. Hänellä on vain vähän muistoja 

synnyinkaupungistaan, ja osan niistä hän mainitsee luultavasti olevan jopa vääriä. Leo on 

muodostanut varhaislapsuutensa muistikuvat äitinsä kertomien tarinoiden avulla.   

Leon perhe joutui pakenemaan Saksasta kansallissosialismin nousun vuoksi vuonna 1937. 

Leo muistaa perheensä ”exoduksesta”, pakomatkasta, vain vähän: sylissä olleen voileivän ja 

sen vieressä voitaikinaleivoinnaisen, paljaat polvensa ja laivastonsinisten shortsiensa 

lahkeet. Muuta muistikuvaa ei ole, näiden muistikuvien ”ympärillä on autius, tyhjyys jonka 

voi täyttää muiden ihmisten tarinoilla, historiallisilla tosiasioilla, numeroilla ja faktoilla” 

20(KMR, 31). Leo oli vielä 5-vuotiaana liian nuori muistamaan tarkasti ja ymmärtämään 

tarpeeksi mitä ympärillä tapahtuu. Surullisen tapahtuman yksityiskohdat ja tarkemmat 

merkitykset muotoutuvat kokonaisuudeksi vasta vanhempana yhdistämällä omat 

kokemukset historiankirjoitukseen ja faktoihin. Henkilökohtainen kokemus ja yleinen 

 
19 “-- Erica and I came from the same world.” (WIL, 7.) 

 
20 “Around -- is emptiness, a void that can be filled with other people’s stories, historical accounts, 

numbers, and facts.” (WIL, 22.) 
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historia punoutuvat toisiinsa ja muodostavat laajemman kuvan tapahtuneesta, kuten myös 

Kuhn (2007) mainitsee. Muisti rakentuu sekä omakohtaisista kokemuksista että 

kulttuurisista ja historiallisista tapahtumista, eikä näitä voi täysin erottaa toisistaan (Kuhn 

2007, 232). 

Leon isoäiti, setä, täti ja näiden kaksostytöt eivät lähteneet Saksasta ja kuolivat myöhemmin 

Auschwitzin tuhoamisleirillä. Leo on tallettanut valokuvia sukulaisistaan 

muistolaatikkoonsa. Hän kuvaa minuutensa kietoutumista sukulaisiinsa ja näiden 

kohtaloihin: 

Valokuvien mustavalkoiset hahmot korvaavat minun omat muistoni, mutta silti 

minusta on aina tuntunut, että heidän merkityksettömistä haudoistaan on tullut osa 

minua. Silloin kirjoittamatta jäänyt on kaiverrettu siihen mitä kutsun minäksi. Mitä 

kauemmin elän, sitä varmempi olen siitä, että kun sanon ”minä” tarkoitan ”me”. 21 

(KMR, 32.) 

Leon Saksaan jääneet sukulaiset eivät selvinneet. Leo joutui itsekin kokemaan osansa 

vainosta pienenä lapsena, mutta pääsi lopulta turvaan. Sukulaisten kokema kohtalo, joka 

olisi voinut olla itsellekin mahdollinen, ei kuitenkaan unohdu. Siitä ei pääse irti ja se 

muodostuu osaksi myös omaa minuutta.  

Hirschin (2012) käsite jälkimuisti ei päde aivan kaikilta osin Leoon, sillä hänellä on 

traumaattisista tapahtumista omakohtaista kokemusta. Kuitenkin sukulaisten valokuvien 

tallettaminen ja heidän muistelunsa sekä historiankirjoituksen yhdistyminen omiin 

kokemuksiin muistuttaa jälkipolvien traumakokemusta. Leo aloitti uuden elämänsä melko 

nuorena rauhallisessa maassa, irtautuneena synnyinmaastaan, ja pystyy rakentamaan 

identiteettiään vahvemmin amerikkalaisuuteen kiinnittyen. Sukulaisten ja muiden maahan 

jääneiden kohtalo kuitenkin elää myös Leossa. 

Valokuvien kautta jälkipolvet voivat muistella vanhempiensa kokemaa traumaa (Hirsch 

2012, 6). Hirsch puhuu muistin hetkistä (points of memory), ja viittaa sillä myös Roland 

Barthesin Camera Lucidassa (1980) esitettyihin ajatuksiin. Valokuvat yhdistävät menneen 

ja nykyisyyden, muistin ja jälkimuistin sekä henkilökohtaisen ja kulttuurisen muistelun. Ne 

tukevat muistamisessa ja antavat todisteita menneestä. Niiden pariin hakeutuva etsii 

vimmatusti palasia menneestä. (Hirsch 2012, 61–62.)  

 
21 “The black-and-white figures of the photographs have had to stand in place of my memory, and 

yet I have always felt that their unmarked graves became a part of me. What was unwritten then is 

inscribed into what I call myself. The longer I live the more convinced I am that when I say ‘I’, I 

am really saying ‘we’.” (WIL, 22–23.) 
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Valokuvat ovat suuressa roolissa Leon muistelutyössä, mutta myös Leon äiti tekee surutyötä 

valokuvia katselemalla. Leon isä menehtyi Leon ollessa nuori ja hän jäi kaksin äitinsä 

kanssa. Isän kuoleman jälkeen Leo löytää kotiin tullessaan äitinsä lyyhistyneenä nojatuoliin 

ja kasvot käsiin painettuina. Äidin vieressä on valokuva-albumi, ja äiti sanoo ”Sie sind alle 

tot. He ovat kaikki kuolleet”  22 (KMR, 337) ja syleilee poikaansa. Leo ei ollut nähnyt äitinsä 

itkevän isän kuoleman jälkeen ja kuvaakin äidin turvonneiden punaisten kasvojen olevan 

kuin vieraan ihmisen kasvot. Surevan äidin näkeminen terästää Leon ja pakottaa hänet 

olemaan nyt huolta pitävä mies talossa: ”Rutistin äitiä harteista jotta hän ymmärtäisi, että 

minä suojelisin häntä, ja kun hän irrotti otteensa, hän hymyili.” 23 (KMR, 337.)  

Leon vaimon Erican vanhemmat jättivät Berliinin jo teini-ikäisinä vuonna 1933, ja Erica itse 

syntyi Upper West Sidessa, jonne myös Leo oli päätynyt asumaan. Erica sanoo haluavansa 

”emigroitua” ennen heidän naimisiin menoaan, millä hän tarkoittaa vanhempiensa asunnon 

myymistä ja muuttamista keskikaupunkiin. Erica kuvaa Upper West Siden haisevan 

kuolemalta, ”antiseptisilta aineilta ja sairaaloilta ja kuivuneelta sacherkakulta” 24 (KMR, 12). 

Leo ja Erica jättävät lapsuudenmaisemansa taakseen ja muuttavat taiteilijoiden ja boheemin 

elämän ympäröimään SoHoon, jossa mikään ei muistuta heitä lapsuudenympäristöstään. Leo 

kuvaa muuttamisen vapauttaneen hänet siteistä, joita hän ei ollut koskaan edes ajatellut 

kahlitsevina.  

Leon ja Erican molempien elämää määrittää siirtolaisuus tavalla tai toisella: Leolla 

konkreettisesti itse koettuna, Erican kohdalla vanhempiensa maastamuutossa, mutta myös 

vahvasti hänen puheessaan kielikuvien kautta. Erica puhuu SoHoon muuttamisesta 

emigroitumisena. Ehkä hänen lapsuuttaan varjosti vanhempien siirtolaisuus ja sen tuomat 

haasteet, ja hän pyrkii irtaantumaan tästä omalla symbolisella, kaupunginsisäisellä 

maastamuutollaan – muutolla yhdestä maailmasta toiseen.  

Leo kuvaakin hänen ja Erican olevan ”kadonneen maailman pakolaislapsia” 25 (KMR, 13). 

He ovat kasvaneet uudessa maassa, kaukana siitä elämästä missä heidän vanhempansa ovat 

kasvaneet ja eläneet. Kuitenkin siirtolaisuus vaikuttaa vahvasti heidän elämäänsä, vaikkakin 

epämääräisesti, sillä maailmaa josta he ovat tulleet, ei ole enää olemassakaan. Edellisen 

 
22 “’Sie sind alle tot. They are all dead.’” (WIL, 264.) 
23 “I squeezed my mother’s shoulders to make her understand that I would protect her, and when 

she withdrew from me, she was smiling.” (WIL, 264.) 
24 “-- antiseptic and hospitals and stale Sacher torte.” (WIL, 7.) 
25 “Erica and I were both the children of exiles form a world that has disappeared.” (WIL, 8.) 
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sukupolven kokemuksilla on kuitenkin edelleen merkittävä vaikutus Leoon ja Ericaan. Erica 

pyrkii pääsemään aktiivisesti irti sen vaikutuksesta ja toivoo muuttamisen kautta voivansa 

aloittaa uuden elämän, kun taas Leo tuntuu pohtivan Ericaa enemmän yrittävän ymmärtää 

vanhempiaan ja juuriaan. 
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4 ELÄMÄNTARINA 

 

 

Edellisessä luvussa esittelin muistiin ja muistamiseen liittyviä käsityksiä ja tarkastelin Kaikki 

mitä rakastin -teoksessa esiintyvää muistamista ja muistamiseen kytkeytyvää 

yhteisöllisyyttä. Tarkastelin erityisesti mitä keinoja Leo käyttää muistamisensa ja 

muistelunsa tukena sekä miten hän tulkitsee menneisyydessä tapahtuneet tilanteet 

nykyhetkessä. Tässä luvussa jatkan muistamisen teeman tarkastelua yhdistämällä sen 

elämäntarinan muodostamiseen. Elämäntarinalla ja sen muodostamisella tarkoitan sitä, 

kuinka Leo pyrkii menneisyyteensä katsomalla yhdistämään hänelle tapahtuneita asioita 

laajempaan kokonaisuuteen, muodostamaan niistä merkityksiä ja etenkin etsimään 

lohdutusta menetyksiinsä.  

Elämäntarinan käsitteeseen kytkeytyy hyvin läheisesti narratologia, jota käsittelin toisessa 

luvussa kirjallisuudentutkimuksen teorian yhteydessä: myös ihminen pyrkii kirjallisuuden 

tapaan rakentamaan elämästään narratiivia. Elämäntarinan käsitteen taustalla on ajatus siitä, 

että ihminen pyrkii luomaan itsestään ja menneisyydestään tarinoita jälkikäteen, ja näiden 

tarinoiden tarkoituksena on luoda tunnetta yhtenäisestä minuudesta. Myös tarinoihin, kuten 

muistamiseenkin, liittyy vahvasti yhteisöllisyys, sillä tarinat tukevat tunnetta ryhmään 

kuulumisesta ja samojen arvojen jakamisesta. (Bruner 1990, 120; Linde 1993, 3.) 

Elämäntarina kytkeytyy muistamisen lisäksi hyvin vahvasti myös minämuotoiseen 

kerrontaan, jota käsittelin toisessa luvussa. 

Teoksen loppupuolella on kohtaus, jossa Leo on juuri lopettanut tunteellisen puhelun 

vaimonsa kanssa. Erica ja hän ovat asuneet jo tovin erillään, mutta eivät pääse toisistaan irti 

tunnetasolla. Erica tutkii työkseen kirjailija Henry Jamesin teoksia ja näiden 

henkilöhahmoja, ja on uponnut täysin fiktion maailmaan. Leo avaa jälleen kerran 

muistolaatikkonsa ja pohtii elämän ja fiktion yhteyttä: 

-- ja kun oli kulunut muutama hetki, avasin sen [kirjoituspöydän] laatikon ja tutkin 

aarteitani. Ne näyttivät minusta oudoilta – kummalliselta muistoesinekokoelmalta 

johon kuuluivat ohuet mustat sukat, palanut pahvinpala ja aikakauslehdestä leikattu 

kuva. Katsoin kuvassa olevaa Violetia ja sitten Billiä, joka katsoi vaimoaan. 

Vaimoaan. Leskeään. Vainaja. Elävä. Otin käteeni Erican huulipunan. Vaimoni ja 

hänen rakkaat henkilönsä kuolleen miehen kirjoissa. Pelkkää fiktiota. Mutta me 
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kaikki elämme niissä, ajattelin itsekseni, elämme noissa mielikuvitustarinoissa, joita 

kerromme toisillemme elämästämme -- .26 (KMR, 387, kursiivi HL.) 

Katkelmaan kiteytyy teoksessa tarkastelemani elämäntarinan muodostaminen muistojen ja 

menneen avulla. Muistoesinekokoelma kuvastaa konkreettisella tasolla Leon pyrkimystä 

etsiä merkityksiä yksittäisten asioiden välille. Kirjoittamalla menneestään, kirjoittamalla 

koko sen tarinan, jonka lukija saa eteensä, Leo taas pyrkii muodostamaan laajempaa 

ymmärrystä ja merkitystä elämästään ja ihmissuhteistaan. Tarkastelen tässä luvussa 

erityisesti Leon tapaa kerronnallistaa itseään: nähdä itsensä ikään kuin ulkopuolelta ja osana 

kohtausta. Teoksen loppupuolella Leo alkaakin toistaa sanaa tarina – lukijalle esitetyn 

tarinan sulkeutuessa myös Leo pyrkii sulkemaan omansa. 

 

4.1 Narratiivisuus ja identiteetti 

 

Kerronta ja narratiivit eivät rajoitu vain kirjallisuuteen vaan tuotamme niitä päivittäin. 

Kerromme läheisillemme sattumuksistamme, kokemuksistamme, ajatuksistamme ja 

tunteistamme kertomusten muodossa.  Kun elämä muutetaan kertomukseksi, saamme 

rakennettua alkuja ja loppuja muuten päättymättömiksi esittäytyviin tapahtumasarjoihin. 

Kerronta antaa muotoa ja järjestystä kokemuksiimme ja maailmaan. (Lehtonen 2000, 117.) 

Kerronta ei kuitenkaan ole vapaa arvottamisesta. Kerrottu aineisto järjestetään tietyn mallin 

mukaisesti kuvaamaan inhimillistä kokemusta ja kertomukset sisältävät arvostelmia 

tapahtuneen luonteesta sekä antavat tietoa siitä, miten kertoja itse tapahtumiin suhtautuu. 

Lisäksi mikään tarina ei ole täydellinen tai kykene kuvaamaan kaikkea. Kerrotut asiat 

valikoidaan ja jotain jää väistämättä tarinan ulkopuolelle. Kertomuksella on aina kertoja, 

jonka näkökulmasta tarina kerrotaan. Kertomus ei siis vain ole olemassa ja joku päättää 

kertoa sen, vaan kertoja on valinnut näkökulmansa. Kerronnassa on kyse vallasta, mutta 

sovitusta vallasta, jonka kuulija on hyväksynyt. (Lehtonen 2000, 118–119.) Kaikki mitä 

rakastin -teoksessa kertomus kerrotaan Leon näkökulmasta. Kuten aiemmin tutkielman 

 
26 “-- and after a couple of minutes I opened the drawer and examined my hoard of things. They 

looked odd to me – that curious collection of memorabilia that included thin black socks, burned 

cardboard, and a thin square cut from a magazine. I looked at Violet’s face in the photograph, and 

then at Bill, whose eyes were on his wife. His wife. His widow. The dead. The living. I picked up 

Erica’s lipstick. My wife and her beloved characters in a dead man’s books. Only fictions. But we 

all live there, I thought to myself, in the imaginary stories we tell ourselves about our lives --“ 

(WIL, 303.) 
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toisessa luvussa esitin, Leo on tapahtumiin osallistuvana kertojana puolueellinen ja 

subjektiivinen ja siten myös epäluotettava. Lukija kuitenkin hyväksyy tämän, sillä 

tarkoituksena on kuulla Leon tarina. 

Identiteetillä tarkoitetaan käsitystä omasta yksilöllisyydestä, omista arvoista ja niistä 

päämääristä, joihin elämässä pyrkii. Identiteetti rakentuu yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa. (Fadjukoff 2009, 179.) Stuart Hall näkee identiteetin määrittyvän 

enemmänkin historiallisesti kuin biologisesti. Olemme sisäisesti ristiriitaisia, monimutkaisia 

ja eri suuntiin tempoilevia. Identiteetti on jatkuvaa prosessia ja tuotantoa, joka muotoutuu 

sen esittämisessä – kertomuksissa ja representaatioissa – mutta joka ei ole koskaan valmis. 

(Hall 2002, 23, 39.) Myös Lehtonen (1998) kirjoittaa identiteettien olevan ihmisen itsensä 

tai toisten ihmisten esittämiä kertomuksia, tarinoita ja historioita. Sen sijaan että ne 

löydettäisiin valmiina, niitä tuotetaan, tehdään ja kerrotaan. Identiteetit rakentuvat 

muistoille, fantasioille, kertomuksille ja myyteille. (Lehtonen 1998, 153.) 

Identiteetti ei ole jotakin meissä olevaa sisäistä yhtenäisyyttä, vaan Hallin mukaan 

ennemminkin kokonaisuuden puutetta. Käsitys itsestä sisältää aina aukkoja ja epäselviä 

kohtia, joita pyritään täyttämään kuvittelemalla, miten muut ihmiset minut näkevät. Jos 

koemme, että meillä on yhtenäinen identiteetti, se johtuu vain siitä, että olemme rakentaneet 

itsellemme lohduttavan ”minätarinan”. Kuitenkin yhtenäinen, täydellinen, varma ja koossa 

pysyvä identiteetti on pelkkää fantasiaa. (Hall 2002, 23, 39, 251.) 

Hall painottaa sitä, että käsitys omasta identiteetistä rakentuu erojen kautta. Rakennamme 

kuvaa itsestämme peilaamalla itseämme muihin. Tiedämme keitä olemme suhteessa toisiin: 

minä olen minä, koska olen erilainen kuin sinä. Tässä Hall näkee samankaltaisuutta kielen 

ja identiteetin välillä: kielikin rakentuu yhtäläisyyksien ja erojen suhteissa, joita sanoilla on 

toisiin sanoihin. Sanan ’yö’ merkitys hahmottuu meille siksi, että se ei ole ’päivä’. (Hall 

2002, 40–41.) 

Modernisoituminen ja identiteetin pirstaloituminen ovat vaikuttaneet myös 

romaanikerrontaan. Lehtonen (1998) mainitsee, että vastoin realistisen kerronnan traditiota 

identiteetit ovat näyttäytyneet ongelmaksi viime vuosikymmenten kulttuurissa ja 

kirjallisuudessa sekä niiden tutkimuksissa. Tämä on aiheutunut identiteetin hajoamisesta: 

modernissa maailmassa identiteetit ovat traditionaalisten yhteisöjen identiteettikäsityksiä 

liikkuvaisempia, moninaisempia, muuttuvampia, helpommin muutettavia ja 

itserefleksiivisempiä. Postmodernilla subjektilla ei nähdä olevan kiinteää, olemuksellista tai 
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pysyvää identiteettiä, vaan se muotoutuu ja muuttaa muotoaa jatkuvasti. Sen 

muotoutumiseen liittyy vahvasti ympäröivä kulttuurinen järjestelmä, johon subjekti reagoi 

omalla tavallaan ja eri asioita omaksuen. (Lehtonen 1998, 136–138.) 

Edellisessä luvussa esitin Markin ilmentävän Kaikki mitä rakastin -teoksessa modernia 

subjektia, jotta määrittävät muuttuvat totuudet, epämääräisyys ja epävakaus. Markin 

identiteetti muuttaa muotoaan sen mukaan, kenen seurassa hän on ja millaisen tarinan he 

haluavat hänestä kuulla. Mark heijastaakin ikään kuin Leon pyrkimyksen vastapuolta: 

Markin äitipuoli Violet kuvaa Markia tarinattomaksi, kun Leo taas tavoittelee kaikella 

kirjoittamisellaan ja pohdinnallaan omaa tarinaansa.  

 

4.2 Merkityksen löytäminen 

 

Narratiivisen ajatteluteorian kehittäjä Jerome Bruner (1915–2016) kuvaa teoksessaan Acts 

of Meaning (1990) kognitiivisen psykologian suosion nousua 1950-luvulla. Suuntauksen 

sisällä tarkasteltiin esimerkiksi sitä, miten ihminen etsii ja pyrkii muodostamaan merkityksiä 

erilaisista elämässään kohtaamistaan sattumuksista ja tapahtumista ja mikä tarkoitus 

merkityksen löytämisellä on. Merkityksen etsiminen alettiin nähdä symbolisena toimintana, 

jota ihminen tekee ymmärtääkseen ei ainoastaan maailmaa, vaan myös itseään. (Bruner 

1990, 2.)  

Kognitiivisen psykologian suuntauksen myötä ihmistä alettiin tarkastella vahvemmin osana 

kulttuuria ja historiaa. Yksilöä on mahdotonta ajatella täysin erillään yhteisöstä ja 

kulttuurista, jossa tämä elää – ihminen on aina jollakin tapaa sen tuote. Merkityksetkin 

rakentuvat yhteydessä muihin ja symbolisen järjestelmän eli kielen kautta, joka mahdollistaa 

vuorovaikutuksen ihmisten välillä. Kielen ja yhteisen kulttuurin ansiosta ymmärrämme 

myös muiden mielen toimintaa, käyttäytymistä ja syitä toiminnan taustalla. Brunerin 

mukaan (kuten aiemmin jo myös Stuart Hillin kohdalla esitin) kulttuuri määrittääkin 

ihmiselämää biologiaa enemmän, sillä ihmismieli on kulttuurin ja historian heijastuma. 

(Bruner 1990, 11–13, 138.)  

Tarinankerronta on ikiaikainen ihmisen perinne. Bruner näkikin ihmisessä olevan syntyjään 

jonkinlainen valmius ja taipumus etsiä merkityksiä sekä järjestää kokemuksia narratiiviseen 

muotoon. Merkityksen etsiminen on prelingvististä, kieltä edeltävää mielen toimintaa. 
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Ihminen kykenee ymmärtämään merkityksiä ja tyypillisiä tapoja käyttäytyä jo ennen kuin 

pystyy sitä kielellisesti ilmaisemaan. (Bruner 1990, 45, 72–74.) 

Jaamme ympärillämme olevien ihmisten kanssa samankaltaisia uskomuksia ja arvoja. Nämä 

arvot ja uskomukset muodostuvat lopulta elämäntavoiksi ja sitoumuksiksi, jotka 

luonnehtivat elämää ja ovat ikään kuin valmiita narratiiveja. Näistä narratiiveista poikkeava 

käytös herättää huomiota ja ihmetystä, kun taas tavallisena pidettyä käytöstä ei tarvitse 

lähtökohtaisesti edes selittää. Normaalista poikkeavia tapahtumia ja käytöstä ja niiden 

merkityksiä avataan muille ja itselle tarinoiden avulla. (Bruner 1990, 39, 49–50.) 

Mielelle onkin tyypillistä kehystäminen (framing), jonka avulla rakennetaan käsitys 

maailmasta ja tehdään siitä itselle ymmärrettävämpi. Myös muistaminen on kokemusten 

kehystämistä narratiiviseen muotoon. Kokemus, joka ei rakennu narratiiviseen muotoon, ei 

painu muistiin vaan unohtuu. Myös Bruner painottaa Halbwachsin tapaan muistin 

muotoutumista sosiaalisesti ja kulttuurisesti: kulttuuri tukee ja toteuttaa tiettyjä instituutioita, 

ja instituutiot taas rakentavat kokemuksia ja muisteja. (Bruner 1990, 55–57.)  

Edellisessä luvussa olen käsitellyt erityisesti Leon muistamisen yhteisöllistä rakentumista. 

Arjen ja menetysten jakaminen ystävän perheen kanssa sekä yhteiset idylliset kesät huvilalla 

luovat Leon tarinaa ja muistoja. Muistolaatikkoon Leo tallentaa yksittäisiä esineitä 

läheisistään, järjestelee niitä erilaisten teemojen mukaan ja pyrkii näin tehden luomaan 

selvyyttä epäselvään. Leon tarinassa merkittävää on myös aikaisempien sukupolvien ja 

näiden tragedian muistaminen. Leossa elää tragedia, jonka hän itse täpärästi vältti. Surua 

sukulaisten kohtalosta hän käsittelee valokuvien kautta. Hän kuvaakin minänsä 

kietoutumista sukulaisiinsa ja kokee, että valokuvien mustavalkoiset hahmot korvaavat 

hänen omat muistonsa: puhuessaan “minästä” hän tosiasiassa puhuukin “meistä”. (KMR, 

32.) 

Pelkkä tapahtumien ja henkilöiden kuvaus eivät itsessään vielä muodosta tarinan merkitystä, 

vaan merkitys muodostuu niiden kokonaisuudesta, juonesta. Juonen ymmärtäminen taas 

vaatii tapahtumien ja niissä toimivien henkilöiden syvällisempää tarkastelua ja piilotettujen 

merkitysten ymmärtämistä. (Bruner 1990, 43–44.) Kohdeteoksessani Leo pyrkii 

menneestään kirjoittamalla luomaan selvyyttä, lisäämään ymmärrystä ja löytämään 

suurempia merkityksiä. Teos liikkuu vaikeiden ja raskaiden asioiden äärellä: oman lapsen 

kuoleman, sukulaisten traagisen kohtalon sekä läheisen horjuvan mielenterveyden ja 

sekavan, jopa vaarallisen, käytöksen ympärillä. Etenkin Markin hämmentävä käytös saa 
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Leon pohtimaan syitä pojan käytöksen taustalla ja selittämään oudon käytöksen lopulta aina 

jollakin tavalla loogisesti. Kirjoittamalla ja purkamalla yksityiskohtaisesti näitä vaikeita 

asioita ja kokemuksia Leo pyrkii lisäämään ymmärrystään hänelle tapahtuneista asioista. 

Tarinan tai kertomuksen sisällön lisäksi myös sen muodolla on väliä. Tässä kohtaa astuu 

kuvioon myös konteksti: kertomukset edellyttävät lukijalta aina kyseisen esitysmuodon 

tuntemista. Lasten satu ei voi päättyä samalla tavalla kuin vaikkapa rikoskertomus. Sisällön 

lisäksi myös kertomuksen muoto auttaa lukijaa hahmottamaan kertomuksen merkityksiä. 

(Lehtonen 2000, 121.) 

Kaikki mitä rakastin on ikään kuin fiktiivinen muistelmateos. Muistelmateoksen kirjoittajaa 

ajaa jokin motiivi, syy sille, miksi hän kirjoittaa menneestään ja miksi hän kirjoittaa siitä 

juuri nyt. Se, että menneisyydessä on tapahtunut jotakin poikkeuksellista, jota nyt 

kirjoittamalla kuvailee, ei vielä riitä. Tärkeämpää on se, miten kirjoittaja menneisyyttään 

tarkastelee, miten elää sitä uudelleen ja miten se on tuonut hänet siihen missä hän nyt on. 

Muistelmien kirjoittaminen vaatiikin kahden minän yhtäaikaista olemista: sen minän, joka 

kirjoittaja on nyt, menneisyydestä kirjoittaessaan, ja minän, joka hän oli silloin, kun kuvaillut 

tapahtumat tapahtuivat. Kahden minän voi ymmärtää myös muistavana minänä ja kokevana 

minänä. (Miller & Lenard-Cook 2013, 4–5.) Myös Lehtonen (1998) puhuu kerronnan 

subjekteista. Jos subjekti rakentuu kerronnan kautta, tarkoittaa se sitä, että puhuva subjekti 

kahdentuu. Puhuva subjekti ja puheena oleva subjekti eivät koskaan ole identtisiä tai täysin 

samassa paikassa. (Lehtonen 1998, 153.) 

Millerin ja Lenard-Cookin muistava minä ja kokeva minä sekä Lehtosen puhuva subjekti ja 

puheena oleva subjekti heijastavat samaa merkityssisältöä kuin toisessa luvussa esittelemäni 

Cohnin (1978) käsitteet kokeva ja kertova minä. Kaikki nämä käsitteet viittaavat kerronnassa 

tuotettuihin kokemuksiin minästä. Kuvailin jo aiemmin, kuinka kohdeteoksessani Leon 

kokeva ja kertova minä liukuvat päällekkäin jatkuvasti, kun Leon kertova minä kirjoittaa 

nykyhetkessä menneisyyden kokevasta minästään. Leon kertovan minän tehtävänä on ikään 

kuin kuvata sitä, mitä hän on oppinut kokevan minänsä kokemuksesta ja miten nyt kertovana 

minänä tulkitsee kokevaa minäänsä. Hän kirjoittaa auki sitä, mitä sellaista on ymmärtänyt 

myöhemmin, mitä ei itse tapahtuma-aikana vielä ymmärtänyt tai kyennyt näkemään. 

Näissä katkelmissa keskeistä on myös se, että Leo kuvaa itseään ikään kuin itsestään 

ulkopuolisena tarkkailijana ja tekee havaintoja kuten tekisi jostakusta toisesta. Hän näkee 

itsensä yhtenä kohtaukseen osallistuvista henkilöistä. Kutsun tätä, narratologian termiä 
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hyödyntäen, Leon tavaksi kerronnallistaa itseään eli asettaa itsensä osaksi kertomusta ja sen 

henkilöitä. Kerronnallistaminen ja kokevan minänsä etäännyttäminen näkyy hänen 

sanavalinnoissaan, esimerkiksi: ”Minä olin ovensuussa seisova mies, joka katseli miten 

viimeinen kohtaus näyteltiin sisällä huoneessa --.” 27 (KMR, 319.) Leo kyllä käyttää itsestään 

persoonamuotoa minä, mutta kuvaa tekemistään kolmannessa persoonassa. Hän jopa käyttää 

kuvailussaan sanoja kohtaus ja näyteltiin. Leo siis on tietoinen elämän pyrkimyksestä 

noudattaa kerronnan ja esittävän taiteen muotoja – tai ainakin ihmisen halusta jälkikäteen 

asettaa elämänsä kertomuksen muotoon.  

Etäännyttäminen ja itsensä näkeminen osana kohtausta onkin yksi muistelmateoksen 

kirjoittajan tekniikoista. Niin kutsuttua ”kameratekniikkaa” hyödyntämällä 

muistelmateoksen kirjoittaja voi nähdä itsensä osana kohtausta. Kohtauksen tapahtuessa 

minä ei kykene näkemään itseään ulkopuolelta tarkasteltuna, mutta nyt muisti antaa 

kirjoittavalle minälle tilaisuuden tulla kameraksi. Tämä luo kirjoittajalle mahdollisuuden 

näkökulman (point of view) rakentamiseen. Nyt myöhemmin, tarinan kertojana, kirjoittajalla 

on tilaisuus kuvitella ja raportoida sellaista, mitä ei itse tilanteessa nähnyt. (Miller & Lenard-

Cook 2013, 92–93.) 

Kameratekniikka ja ulkopuolelta itsensä katsominen havainnollistuu esimerkiksi 

seuraavassa katkelmassa, jossa Leo kuvaa kotiin perheensä luo saapumistaan: 

Se oli vähäinen välikohtaus ja silti olen usein palannut siihen mielessäni. Vuosia 

myöhemmin aloin muistella tapausta etäännytettynä, ikään kuin ovesta sisään astunut 

mies olisi tallentunut filmille. Katsoin miten hän riisuu takkinsa ja laskee avaimensa 

ja lompakkonsa puhelimen viereen ovensuuhun. Näen miten hän laskee salkkunsa 

lattialle ja astelee sitten keittiöön. Keski-ikäinen mies, jolla on pakeneva hiusraja, 

tukka melkein mutta ei ihan kokonaan harmaantunut, nappaa syliinsä pitkän, yhä 

nuorekkaan naisen jolla on tummanruskea tukka ja pieni luomi ylähuulessa, ja 

suutelee häntä. -- Minä pidän tuosta pikku kohtauksesta. Olipa muistoni tarkka tai ei, 

siinä on silti terävyyttä, jollaista en näe nykyään enää missään. 28 (KMR, 135.) 

 
27 “I was the man in the hallway, the one who looked on at a final scene being played out inside a 

room --“ (WIL, 249.) 
28 “It was a small incident, and yet I have often gone back to that moment in my mind. Years later, 

I began to imagine the episode from a distance, as though the man walking through the door had 

been caught on film. I watch him take off his coat and place his keys and wallet near the telephone 

in the entryway. I see him set his briefcase on the floor and then stride into the kitchen. The 

middle-aged man with a receding hairline, who is mostly but not entirely gray, grabs a tall, still-

young woman with dark brown hair and a little mole above her lip and kisses her. -- I’m fond of 

that little scene. Whether my memory is completely accurate or not, it has a sharpness that nothing 

I look at now can possibly have.” (WIL, 103.) 
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Leo kuvaa muistossaan lähinnä ulkoisia asioita – ulkonäköä ja toimintaa – ei niinkään 

sisäisiä tunnelmiaan. Sisäinen puoli astuu kuvaan vasta nyt, kun Leo arvottaa muistoaan 

kertomalla, että pitää tuosta “pikku kohtauksesta”.  Silläkään ei ole väliä, onko muisto 

todella paikkansapitävä, vaan Leo nauttii muiston terävyydestä. Vanhentuminen ja 

yksinäisyys ovat vieneet elämältä terävyyttä, ja lohdutukseksi Leo palaa mielessään 

menneeseen. 

 

4.3 Elämäntarina 

 

Identiteetti voidaan siis nähdä jatkuvana prosessina, joka rakentuu itsestä kerrottujen 

kertomusten kautta (Hall 2002, 23).  1970-luvulla identiteetin tutkimuksessa alettiin 

kiinnittää huomiota enemmän henkilökohtaisuuteen ja yksilöllisyyteen: mikä tekee minun 

toiveistani juuri omiani, menneisyydestäni juuri minun menneisyyteni ja kuvitellusta 

tulevaisuudesta minun tulevaisuuteni? Entä mikä tehtävä itse subjektilla on minuutensa 

rakennuksessa? (Stokes & Lippitt 2015, 2.)  

Minä alettiin nähdä tarinankertojana, joka luo itsestään ja menneisyydestään tarinoita. 

Havaittiin, että ihmiselle on tavallista pyrkiä muodostamaan ymmärrys itsestään ja 

toiminnastaan jälkikäteen tarkasteltuna. Sillä ei ole niinkään väliä, onko menneisyyden 

tulkinta oikea vai virheellinen, vaan tarkoituksena on ennemminkin pohtia syitä ja motiiveja 

tekojen taustalla sekä nähdä tapahtunut laajemmassa mittakaavassa. (Bruner 1990, 119–

120.) 

Elämäntarina luo tunnetta minuudesta ja avaa sitä, kuka olen ja miksi minusta on tullut se 

joka olen. Tarina myös tukee tunnetta siitä, että olemme osa jotakin ryhmää ja jaamme 

muiden kanssa samanlaisia arvoja ja ajatuksia. Elämäntarinaa kerrotaan pieninä palasina 

pitkällä aikavälillä, ja se saa uusia ominaisuuksia ajan myötä, kun uusia merkityksiä 

paljastuu. (Linde 1993, 3–4.) Tarinan muuttuessa joudutaan kuitenkin pohtimaan, miten 

tarinan voi kertoa uudella tavalla siten, että se kuitenkin käy järkeen ja on koherentti eli 

yhdenmukainen. Tällöin huomio kiinnittyy tarinan sisällön sijaan sen muotoon, ja 

kertomisesta itsestään tulee tutkittava kohde. Minä ei ole ainoastaan tarinankertoja, vaan 

sillä on myös itselle ominainen kerronnan tyyli. (Bruner 1990, 112–114.) 

Käsittelin edellisessä alaluvussa Brunerin (1990, 49–50) ajatuksia siitä, että meillä on tapana 

avata normaalista poikkeavia tapahtumia ja käytöstä muille ihmisille tarinoiden avulla. 
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Myös Linde (1993) mainitsee, että elämäntarinaan sisältyvien tapahtumien täytyy olla 

jollakin tapaa kertomisen arvoisia. Tällaisia eivät ole esimerkiksi jokapäiväiset, arkiset 

tapahtumat vaan tapahtuneen täytyy olla jotenkin poikkeuksellinen tai odotuksen vastainen. 

Linde huomauttaa myös, että toisille jaettu elämäntarina ei ole staattinen ja aina samana 

pysyvä, sillä kerromme eri ihmisille erilaisia asioita elämästämme. Jotkin tapahtumat voivat 

olla liian henkilökohtaisia laajalti kerrottavaksi ja ne jaetaankin vain läheisimmille. (Linde 

1993, 21–23.) 

Linde kirjoittaa puhutusta elämäntarinasta, ei niinkään kirjoitetusta. Hän huomauttaakin, että 

puhuttu kieli on erilaista kuin kirjoitettu, ja siten puhuttu elämäntarina poikkeaa kirjoitetusta. 

Yleisesti ajatellaan, että kertomuksella on alku, keskikohta ja loppu, ilman ylimääräisiä 

lisäyksiä ja keskeytyksiä. Kielessä on kuitenkin ilmauksia, kuten kuitenkin ja toisaalta, jotka 

rikkovat jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä. Samoin myös elämäntarina sisältää katkonaisuuksia ja 

keskeytyksiä, eikä yhtä elämää voi kuvata kokonaisuudessaan yhdessä tarinassa. (Linde 

1993, 25–27). 

Itse tarkastelen tutkimuksessani kirjoitettua elämäntarinaa, ja vieläpä fiktiivistä sellaista. 

Läsnä on ikään kuin tuplafiktioituminen. Ensimmäinen fiktion taso tulee siitä, että oman 

elämän asettaminen kertomuksen muotoon vaatii aina luovaa otetta: tekijä joutuu tekemään 

päätöksiä siitä, mitä ottaa kertomukseen mukaan ja mitä jättää sen ulkopuolelle. Tähän 

vaikuttaa suuresti se, mistä näkökulmasta tarina päätetään kertoa. Kohdeteoksessani 

kertojana toimii Leo, joka päättää siitä, miten tarinansa kertoo. Toinen fiktion taso tulee siitä, 

että Kaikki mitä rakastin jo itsessään on kaunokirjallinen teos: fiktio kuvaa todenkaltaista 

elämää, mutta fiktion keinoin eli toisinaan yksinkertaistamalla ja joskus värittämällä asioita. 

Myös tämän tarinan on tehnyt joku ja muodostanut siitä taiteen keinoja noudattavan 

kertomuksen. 

Elämän ajatteleminen narratiivisessa muodossa onkin saanut runsaasti myös kritiikkiä. 

Esimerkiksi Schechtman (2015) huomauttaa, että kaunokirjalliset kertomukset ovat 

kuitenkin lopulta kirjailijoiden luomia tuotteita. Vaikka kirjallisuus kuvaakin ihmiselämää, 

kirjallisuuden ja todellisen ihmiselämän välillä on suuria eroja. Kaunokirjalliset teokset 

alkavat usein jonkin yksittäisen tilanteen ja tapahtuman kuvailulla ja rakentuvat tietyn 

ongelman ympärille, joka sitten ratkaistaan ja lopussa langanpäät sidotaan yhteen. Näin ei 

kuitenkaan tapahdu tosielämässä: ihminen kohtaa konflikteja ja kriisejä toisensa perään, eikä 

niihin välttämättä saa selvää ja siistiä ratkaisua. (Schechtman 2015, 15–16.) 
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Schechtman muistuttaa myös siitä, että kirjallisuudessa genre ohjaa tarinaa ja 

juonirakennetta ja että kertomuksella on jokin temaattinen yhtenäisyys. Kaikilla kuvailluilla 

tapahtumilla on kertomuksessa merkitystä, mutta näin ei ole oikeassa elämässä. Jos 

tosielämässä jokaisesta pienestäkin sattumuksesta alettaisiin etsiä suurempaa merkitystä, 

kävisi elämä hyvin haastavaksi. Tosielämä on kaunokirjallisuutta sotkuisempaa ja paljon 

muuttuvampaa. Jos elämää ajatellaan narratiivina, altistaa se ajattelutavalle, jonka mukaan 

narratiivit määrittävät elämänkulkua. Silloin voidaan herkästi ajatella, että ihminen on 

alistunut tietylle kohtalolle, eikä tällä ole mahdollisuutta valita toisin ja kokeilla, elää täyttä 

ja aitoa elämää. Schechtmanin mukaan voimmekin ajatella elämää narratiivina vain siinä 

tapauksessa, että poistamme käsitteestä ne perustavanlaatuisimmat ominaisuudet, jotka 

tekevät kirjallisuudesta kirjallisuutta. (Schechtman 2015, 15–16, 24.) 

Myös Strawson (2004) on arvostellut kognitiotieteiden suosimaa käsitystä siitä, että 

ihmismielelle olisi luonnollista kerronnallistaa elämänsä ja muodostaa siitä tarina. 

Strawsonin mukaan ihminen voi kokea, että hänellä on mennyt ja tuleva, ilman että oman 

elämän tarvitsisi rakentua tarinan muotoon. Stchechtmanin tapaan myös Strawson 

huomauttaa siitä, että tarinalle on ominaista tapahtumien yhtenäisyys, mutta tosielämässä 

tämä yhtenäisyys täytyy tietoisesti rakentaa. (Strawson 2004.) 

Strawson ajatteleekin kerronnallisuuden olevan tosiasiassa ihmiselle ja itseymmärrykselle 

enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Tarinan kertominen viekin koko ajan ihmistä vain 

kauemmas totuudesta, sillä tarina sisältää totuuden vain osittain ja hajanaisesti. Strawson 

mainitsee esimerkkinä narratiivia hyödyntävän psykoterapian, jossa hänen mukaansa ei 

tarvitsisi kehittää elämää kuljettavaa narratiivia, vaan tarpeellista olisi ainoastaan se, että 

ihminen tunnistaa varhaisten kokemusten yhteyden nykyhetkeen. (Strawson 2004.) 

Vaikka kaunokirjallisuuden kuvaaman ihmiselämän ja todellisen elämän välillä onkin 

eroavaisuuksia, voi mielestäni sanoa, että ihmiselämää voidaan kuvata narratiivisesti. Näin 

tehden täytyy kuitenkin muistaa, että narratiivi on kuitenkin lopulta vain jonkinlainen 

yleistys ja tiivistys, josta on jätetty joitakin osia pois ja korostettu taas toisia. Strawsonkin 

mainitsee siitä, kuinka narratiiville tyypillistä on se, että kerrottavana oleva ihminen kokee 

jonkin muutoksen tai kehityksen. Tämän muutoksen rakentamiseen käytetään muistia ja 

muisti on hyvin subjektiivinen ja petollinen. Ihminen muistaa vain tietyt asiat, unohtaa toiset, 

korostaa tiettyjä puolia ja ylenkatsoo toisia. (Strawson 2004.) 
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Vaikkei todellinen elämä noudatakaan täysin kaunokirjallisen narratiivin muotoa, on sillä 

kuitenkin jokin yleisesti oletettu kehityskaari, joka perustuu esimerkiksi ihmisen 

keskeisimpiin ja tavallisimpiin elämäntehtäviin ja kokemuksiin. Myös tosielämässä 

puhutaan ikään kuin kesken jääneestä tarinasta nuorena kuolleen kohdalla. Meillä on siis 

tiettyjä valmiiksi rakennettuja tarinoita elämää varten, ja jos nämä eivät toteudu, se voi 

aiheuttaa kärsimystä. (Schechtman 2015, 17–18). 

Schechtmanin mukaan tietoisuus omasta elämästä kertomuksen kaltaisena tekee meidät 

oman elämämme kirjailijoiksi. Ihmiselle on tyypillistä pohtia menneisyyttään ja sitä, mihin 

suuntaan elämä on seuraavaksi menossa. Oman elämämme kirjailijan lisäksi olemme myös 

sen lukijoita. Ajattelemme elämämme tapahtumilla olevan erilaisia merkityksiä 

kokonaisuuden kannalta, osalla pienempiä ja osalla suurempia. Emme kuitenkaan voi täysin 

tietää tapahtumien merkitystä silloin kun ne tapahtuvat, joskus emme edes myöhemminkään. 

Samaa merkitysten hahmottamista tapahtuu tarinaa lukiessa, kun lukija yrittää päätellä, mikä 

tarinan kuvaamista tapahtumista on kokonaisuuden kannalta merkittävä. (Schechtman 2015, 

19–20, 25.) 

Teoksen loppupuolella Leon mieleen nousee vielä kerran elävät muistot yhteisistä kesistä 

Vermontin kesähuvilalla. Leo kuvaa muistamistaan, sitä kuinka muistelu on menneessä 

tapahtumassa vierailua, nyt jo ulkopuolisen roolissa: 

Muistin miten Bill oli Vermontissa astunut ulos Bowery kakkosesta juuri ennen 

ateriaa. Näin hänet Vermontin talon keittiönikkunasta, ja vaikka se olikin 

epätavallisen selkeä muisto, se ei herättänyt mielenkuohua eikä nostalgiaa. Minähän 

olin oman elämäni tirkistelijä, kylmä tarkkailija joka seuraa miten muut toimittavat 

arkisia puuhiaan. 29 (KMR, 450, kursiivi HL.) 

Mennyt on mennyttä, ja vaikka siihen pääsee hetkeksi takaisin muistoissaan, tapahtuu se 

vain kylmän tarkkailijan roolissa. Mennyttään ei voi muuttaa vaikka sitä jälkikäteen toivoisi. 

Tarjolla on enää tirkistelijän rooli. Katkelma jatkuu ja Leo pohtii aikaa ja sitä kuinka väärin 

ymmärrämme sen. Aika ei ole lineaarista: kertoohan siitä jo se, että mielessään pääsee 

milloin tahansa takaisin menneeseen: 

-- hiljaisuudessa kuulin oven oikealla puolella roikkuvan kellon tikityksen – se oli 

vanha koulun kello jossa oli iso taulu ja selkeät mustat numerot – ja huomasin 

yrittäväni ymmärtää miten aikaa saattaa mitata kiekolla, taululla jonka viisarit 

 
29 “I remembered Bill in Vermont then, walking out the door of Bowery Two just before dinner. I 

saw him through the kitchen window of the Vermont house, and although it was an uncommonly 

lucid memory, I felt no emotion or nostalgia. I was merely a voyeur of my own life, a cold 

spectator who looks on at other people going about their daily routines.” (WIL, 355.) 
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kiersivät aina uudelleen samaa rataa. Tuo looginen kiertokulku tuntui erehdykseltä. 

Eihän aika ole ympyrä, ajattelin. Tuohan on väärin. 30 (KMR, 451.)  

Teoksen viimeisillä sivuilla pian eläkkeelle jäävä Leo kertoo, mitä läheisilleen ja tarinassa 

kuvailuille henkilöille kuuluu nyt, missä he asuvat ja mitä tekevät. Leo kertoo, kuinka on 

menettänyt poikansa Matthewin, vaimonsa Erican, näkökykynsä lähes kokonaan, ja Violetin 

– ainoan pitkään hänen lähellään pysyneen ihmisen. Jäljellä on enää Lazlo, joka lukee Leolle 

ääneen romaaneja, kuvailee Matthewin piirtämiä piirustuksia ja toimii Leon ”oikeana 

kätenä”, kun hän kirjoittaa kirjaa taitelijaystävästään Billistä, joka ei elinaikanaan saanut 

ansaitsemaansa huomiota.  

Leon selontekoa läheisistään värittää tarve ymmärtää. Sentimentaaliseksi yltyvä tarinan 

loppuminen saa Leon muistelemaan Markia, sitä mitä sekava poika todella olisi kaivannut 

ja tarvinnut: häneen uskomista ja ihailua. Leon mieli siirtyy isään ja äitiin: isän mielettömään 

suruun menetetyistä sukulaisistaan, äidin kuihtumiseen ennen kuolemistaan. ”Kummallista 

millaiseksi elämä muodostuu, miten se muuntuu ja vaeltaa, miten yhdestä asiasta tulee jotain 

aivan toista.” 31 (KMR, 466.) Ja tämän ymmärtää vasta jälkikäteen.  

Tarinan lopussa Leo kirjoittaa: 

Kaikki meistä kertovat tarinat on kerrottava menneessä aikamuodossa. Ne keriytyvät 

auki taaksepäin siitä missä me nyt olemme, emme enää tarinan henkilöinä vaan 

katsojina jotka ovat päättäneet avata suunsa. Polku, jonka jätämme taaksemme, on 

joskus merkitty samanlaisilla pikkukivillä, joilla Hannu alussa merkitsi tiensä. 

Toisinaan polku on poissa koska linnut ovat lentäneet maahan ja syöneet kaikki 

muruset auringonnousun aikaan. Tarina kiitää aukkopaikkojen ylitse, täyttää ne 

täytesanoilla ’ja’ ja ’ja sitten’. Minä olen tehnyt niin näillä sivuilla pysyäkseni polulla 

jolla tiedän olevan kuoppia ja monta syvääkin monttua. Kirjoittaminen on tapa 

jäljittää minun nälkääni, ja nälkähän ei ole muuta kuin tyhjiö. 32 (KMR, 463–464.) 

 
30 “-- and in the quiet, I could hear the ticking of the clock that hung to the right of the door – a big-

faced old school clock with clear black numbers – and I found myself struggling to understand how 

time can be measured on a disc, a circle with hands that return the same positions over and over 

again. That logical revolution looked like a mistake. Time isn’t circular, I thought. That’s wrong.” 

(WIL, 355.) 
31 “It’s odd the way life works, the way it mutates and wanders, the way one thing becomes 

another.” (WIL, 366.) 
32 ”Every story we tell about ourselves can only be told in the past tense. It winds backward from 

where we now stand, no longer the actors in the story but its spectators who have chosen to speak. 

The trail behind us is sometimes marked by stones like the ones Hansel first left behind him. Other 

times, the path is gone, because the birds flew down and ate up all the crumbs at sunrise. The story 

flies over the blanks, filling them in with the hypotaxis of an ‘and’ or an ‘and then’. I’ve done it in 

these pages to stay on a path I know is interrupted by shallow pits and several deep holes. Writing 

is a way to trace my hunger, and hunger is nothing if not a void.” (WIL, 364–365.) 
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Tarina, katsoja, polku, aukkopaikat, kirjoittaminen… Kirjoittamalla Leo katsoo mennyttään, 

pyrkii täyttämään merkityksillä sen aukkokohdat, epäselvyydet ja hämmennyksen. 

Kirjoittamalla Leo jäljittää nälkäänsä, tyhjiötään, joka muodostuu, kun jotakin ei ymmärrä.  

Teoksessa Leo on luonut elämästään tarinaa, joka kattaa ajanjaksoja lapsuudesta tarinan 

nykyhetkeen, jolloin hän jo ikääntyneenä ja hieman yksinäisenä kirjoittaa kokemuksistaan. 

Leon tarina ei ole kokonainen, se ei ala syntymästä ja pääty kuolemaan, mutta se kuvaa 

hänelle merkityksellisiä elämänvaiheita ja tapahtumia. Kuvatuilla tapahtumilla ja tilanteilla 

on kuitenkin yhteys toisiinsa. Ne kuvaavat kipeitä ja kauniita, menettämiseen ja läheisyyteen 

liittyviä asioita – kaikkea sitä, mitä Leo rakasti.  
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen Siri Hustvedtin Kaikki mitä rakastin -teoksessa 

esiintyvää muistamista ja elämäntarinan muodostumista. Tutkimuksen teoreettiset 

lähtökohdat ovat henkilöhahmotutkimuksessa, narratologiassa sekä muistiin ja 

muistamiseen liittyvässä tutkimuksessa. Näiden lisäksi teoreettista näkökulmaa on haettu 

myös narratiivisesta ajatteluteoriasta ja elämäntarinallisuuden käsityksestä.  

Tutkielma rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitellään 

kirjallisuudentutkimuksellista näkökulmaa henkilöhahmotutkimuksen ja narratologian 

käsitteitä hyödyntäen. Kaikki mitä rakastin -teoksessa kertoja ja samalla myös päähenkilö 

Leolla on merkittävä rooli kaiken kuvaajana ja henkilönä, jonka mielen toimintaa kuvataan. 

Tästä syystä on tärkeää avata myös sitä, miten henkilöhahmoa kuvataan kirjallisuudessa, 

miten lukija muodostaa siitä ymmärryksen ja mikä merkitys kerrontatavalla on. 

Henkilöhahmotutkimukseen liittyvistä käsitteistä esittelen esimerkiksi Shlomith Rimmon-

Kenanin henkilöindikaattorin, jolla tarkoitetaan henkilöhahmon ilmentymiä, joita lukija 

tekstistä kerää ja tekee niiden avulla tulkintansa henkilöstä. Lukija saa vihjeitä Leon 

pohtivasta persoonallisuudesta esimerkiksi tämän ammatin, kuvailtujen dialogien ja Leon 

ajattelun kuvaamisen kautta.  

Kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä esittelevän luvun pääpaino on kuitenkin 

minämuotoisen kerronnan tarkastelussa. Hyödynnän erityisesti James Phelanin käsitettä 

henkilökertoja, jollainen myös Kaikki mitä rakastin -teoksen kertoja Leo on. Leon 

kertojaroolissa ilmenee Dorrit Cohnin kehittämien käsitteiden kokevan ja kertovan minän 

päällekkäisyys ja limittäisyys. Kertoessaan menneestään Leo on samaan aikaan sekä noiden 

tilanteiden kokija eli tilanteisiin osallistuva että niistä nyt myöhemmin kertova. Tarina 

kerrotaan niin, että lukija toisinaan unohtaa, etteivät kuvatut tapahtumat todella tapahdu nyt, 

vaan Leo kertoo niistä jälkikäteen. Pitkät ja polveilevat dialogit, asioiden perusteellinen 

kuvaaminen ja tarkat yksityiskohdat luovat kuvan siitä, että tapahtuma- ja kerrontahetken 

välillä ei olisi suurta eroa. Tämä myös kasvattaa Leon roolia epäluotettavana kertojana, sillä 

mennyttä on mahdotonta muistaa näin tarkasti. 

Lukija tulkitsee lukemaansa omaa kokemuksellisuuttaan hyödyntäen. Monika Fludernikin 

luonnollisen narratologian teorian mukaan kertomuksessa olevan toiminnan- ja 



65 

 

tajunnankuvauksen kautta henkilöhahmoja tehdään lukijalle ymmärrettäväksi ja 

samastuttavaksi. Kerronta sisältää Fludernikin mukaan viisi erilaista kognitiivista kehystä, 

joiden kautta lukija pääsee tarinaan sisään. Näistä kehyksistä eritysesti REFLEKTOIMINEN 

näkyy runsaasti Kaikki mitä rakastin -teoksessa, kun Leo kertoo menneestään sitä 

pohdiskellen ja uudelleen tulkiten. Leon muistamisessa on läsnä uuden oppiminen, asioiden 

tarkastelu eri näkökulmasta ja uuden, myöhemmin saadun tiedon liittäminen kokemukseen. 

Tutkielman toinen osio rakentuu muistamiseen ja muistiin liittyvästä teoriasta ja 

kohdeteoksen analyysistä. Muistia on aikojen saatossa verrattu esimerkiksi varastoon ja 

kirjoituslevyyn, joihin muistot tallentuvat ja joista ne myös voidaan tarvittaessa palauttaa 

mieleen. Identiteettiin ja kokemukseen itsestä muistaminen on alettu kytkeä vasta 

valistuksen aikoihin. Viime vuosisadalla muistaminen on liitetty entistä vahvemmin 

subjektiivisuuteen ja henkilökohtaiseen historiaan, joka on jokaiselle yksilölle omansa. 

Muistiin myös liitetään nykyisin enemmän representaatioon ja tuottamiseen liittyviä puolia: 

muisti on eläväistä ja muuttuvaa ja on jatkuvassa muotoutumisen prosessissa. 

Muotoutumisen prosessi näkyy myös kohdeteokseni henkilökertoja Leon muistamisessa. 

Kirjoittamalla menneestään Leo pyrkii selvittämään itselleen, mitä on tapahtunut ja miksi ja 

mikä merkitys sillä hänelle on. Leo myös pohtii muistamisen perspektiiviä ja sitä, miten 

muistot muuttuvat ajan saatossa. Teoksessa ilmenee tämä muistojen uudelleentulkitseminen 

ja -ymmärtäminen varsin usein.  

Teoksessa on merkittävässä osassa myös muistamisen yhteisöllinen puoli. Muistamisen 

yhteisöllisyyteen liittyvää ulottuvuutta tarkastelen erityisesti Maurice Halbwachsin 

kollektiivisen muistin ja Marianne Hirschin jälkimuistin käsitteiden avulla. Leon 

muistaminen linkittyy vahvasti perheensä ja ystävänsä Billin perheen yhteisiin kokemuksiin. 

Perheet ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään ja jakavat arkeaan ja menetyksiään 

yhdessä. Yhteisten hetkien muistelu tuo Leolle vuosienkin jälkeen turvaa ja rauhaa, kun hän 

vanhentuneena ja yksinäisenä kertoo tarinaansa. Muistamista symboloi tarinassa etenkin 

Leon muistolaatikko, jonne hän tallettaa yksittäisiä esineitä muistuttamaan läheisistään. 

Muistoesineiden järjestelyn voi nähdä pyrkimyksenä hahmotella ja järjestää menneisyyden 

kokemuksia ja etenkin epäselviä tilanteita ihmissuhteissa.  

Teos ottaa osaa myös historiallisten tositapahtumien kommentointiin. Päähenkilö Leo 

vanhempineen sekä Leon vaimon Erican vanhemmat ovat vainoja paenneita 

saksanjuutalaisia. Etenkin teoksen alkupuolella Leo esittelee vanhempiensa ja sukunsa 
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traagista menneisyyttä ja pohtii sen vaikutusta itseensä. Leon muistamisen tavassa on 

piirteitä Hirschin kehittämästä jälkimuistista, sillä Leo liittää edellisten sukupolvien kokemia 

traumoja käsitykseen itsestään. Hirsch tarkasteleekin jälkimuistin käsitteessä etenkin 

holokaustin vaikutuksia jälkipolviin. Leon kohdalla muistamisessa on kuitenkin kyse myös 

henkilökohtaisesta muistamisesta, sillä hänellä on myös omakohtaisia muistoja lapsena 

tehdystä pakomatkasta. Leon ja Erican tarinat avaavat osaltaan holokaustin jälkipolvisten 

vaikutusten kommentointia.  

Tutkielman kolmannen osan tarkoituksena on erityisesti vetää yhteen ensimmäisessä osassa 

esitellyn minämuotoisen kerronnan ja toisessa osassa esitellyn muistamisen teemat. Leon 

pyrkimyksenä on kertoa oma tarinansa, ja tähän kertomiseen liittyy vahvasti minämuotoinen 

kerronta sekä muistaminen ja muistelu. Stuart Hallin mukaan identiteetti on jatkuvan 

muotoutumisen prosessi, ja tämä prosessi tapahtuu kertomisen kautta. Hallin käsitysten 

lisäksi esittelen erityisesti narratiivisen ajatteluteorian kehittäjän Jerome Brunerin ajatuksia 

ihmisen pyrkimyksestä muodostaa yhtenäistä kertomusta elämästään ja siten löytämään 

myös suurempia merkityksiä asioiden välille. Kerronta antaa selkeyttä ja muotoa muutoin 

epäselviksi jääviin asioihin. Merkittävää tässä kertomisessa on se, että ihminen pyrkii 

löytämään merkityksen tapahtumille usein vasta jälkikäteen tarkasteltuna.  

Juuri tämä jälkikäteen tapahtuva merkitysten löytäminen ilmenee Kaikki mitä rakastin -

teoksessa, kun Leo muistelee mennyttään, tulkitsee ja reflektoi sitä uudelleen jälkikäteen 

saadun tiedon valossa ja pohtii kokevan ja kertovan minänsä kautta entistä ja nykyistä 

minäänsä. Teos tuntuu olevan tietoinen tästä prosessista ja elämän kerronnallistamisesta: 

Leo kuvaa mennyttä elämää tarinana ja menneitä tapahtumia kohtauksina ja kertoo ihmisten 

elävän mielikuvitustarinoissa, joita he muille kertovat. Leo myös esimerkiksi käyttää 

menneen kuvailussaan runsaasti ilmaisuja, jotka viittaavat hänen tapaansa katsoa ikään kuin 

ulkopuolisen silmin tilanteita, joissa on ollut osallisena. Tämä on toimiva tekniikka 

esimerkiksi muistelmakirjoittamisessa. 

Identiteetti ja sen rakentuminen ovat olleet tutkimuksen kohteena jo vuosikymmeniä. Kaikki 

mitä rakastin antaa oman panoksensa keskusteluun etenkin muistamisen merkitystä 

pohtimalla. Postmodernismille on ollut ominaista hylätä käsitys yhtenäisestä identiteetistä ja 

korvata se hajanaisella ja sirpaleisella identiteettikäsityksellä. Kaikki mitä rakastin ei 

kuitenkaan tue tätä näkemystä: se kyllä hyväksyy elämän epäselvyydet, hajanaisuudet ja 

aukkokohdat, mutta pyrkii punomaan ne yhteen löytämällä jonkin suuremman merkityksen. 
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Hajanaisuus ja oman totuuden puuttuminen näkyvät etenkin Markin henkilöhahmossa, jonka 

tarkastelua voisi jatkaa laajemminkin ja pohtia etenkin postmodernistisessa kontekstissa. 

Aiheen kannalta myös muistelmakirjoittamisen tekniikoista ja näkökulmien tarkastelusta 

voisi olla hyötyä. Teos antaa paljon aineksia etenkin narratiivisen identiteetin ja 

kirjoittamisen välisen suhteen pohtimiseen. 
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