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T
omi Kontion runo 
Tuolla kulkee runoi-
lija (2004) kuvaa tai-
dokkain kielikuvin ru-
noilijan ja runouden 
suhdetta kiireen täyt-
tämään arkiseen elä-
määmme. Se esittää 

kiertelemättä runouden tehtävän, joka on 
säilynyt samana antiikin lyriikan syntymi-
sestä lähtien: pyrkimyksen rikkoa totutut 
rajat ja esittää tutut asiat kokonaan uudes-
sa valossa. Tarkkailun kohteena on myös 
se, mitä runon syntyminen voi vaatia kir-
joittajalta.

Runon puhuja on neutraali kertoja, josta 
tiedetään hyvin vähän. On kuitenkin selvää, 
että hän tarkkailee runoilijaa ulkopuolel-
ta. Neljästä säkeistöstä kolme alkaa kuis-
kauksen kaltaisella toteamuksella ”tuolla 
kulkee runoilija”.

Runoilija on liikkeessä heti ensimmäi-
sessä säkeistössä. Hän kulkee ”savuke kor-
van takana, väistelee katulaattojen rajoja” 
ja ”ihmisten varjoja”, aivan kuin laatoituk-
sen reunan päälle astuminen voisi syöstä hä-
net paikkaan, johon hän ei kuulu. Hän on 
osa ihmismassaa, mutta ei kuitenkaan kul-
je sen mukana vaan jää tarkkailijaksi met-
roaseman lähistölle, kiireettömänä. ”Jos se 
vaikka kielikuvaa metroaseman liepeeltä”, 
voisi arvella tuon seesteisen hahmon näh-
dessään. Runoilijan tehtävä on näet juuri 
”kielikuvata”, ikuistaa hetki sanoiksi.

Runous on runoilijan kieli, jolle hän 
kääntää sen, mitä näkee. Arkipäiväisen elä-
män keskellä runous voi tuntua käsittämät-
tömältä taivaanrannan maalailulta, joka ei 
kykene ihastelemaan ilman kuulautta niin 
kuin tavallinen ihminen sitä ihastelee tai 
kunnioittamaan sen synkkyyttä niin kuin 
se, joka pelkää kastuvansa. Runous etsii 
erilaisen lähestymistavan ja vääntää totu-
tun kaavan rikki. Se ihastelee ”nahkaisen 
taivaan naamioleikkiä,/ ihmisen näköis-
tä, suurempaa”, jota arjen keskellä kiiruh-
tava ei ehdi edes huomata. Vain runoili-
ja voi nähdä näin syvälle. Ihminen näkee 

Anette Marleena Määttä
Kajaanin lukio

Franz K. istuu yöpöydällä ja käärii ruusu-
puuhiilestä sätkää, jollaisten tiedän käryttä-
vän ukkosensinistä savua. Se istuu hetken ja 
imee hiilipalon tappavia pakokaasuja kul-
mat kurtussa. En tiedä tehneeni mitään 
sopimusta (paitsi ehkä unessani, kerran), 
mutta Franz K. on täällä täyttämässä oman 
osansa siitä. Se puhaltaa savusta punoman-
sa sanat korviini, ja taas minä värisen. Het-
keksi taivas ylläni näyttää pakottuvan pai-
koilleen.

Ne sanat – kun värinä on mennyt – on 
niin helppo muuttaa musteeksi, että jou-
dun aina valuttamaan lisää omista suonis-
tani. En ymmärrä, missä ne ovat, sillä ne 
eivät ikinä tule ennen kuin olen liian pelois-
sani toivomaan, ja sitten ne tulevat pape-
rin poikki keveästi kuin yöperhoset. Usein 
minä itken. Silloin Franz K. ottaa sulan kä-
destäni, painaa otsansa omaani vasten ja 
opastaa minut kaikkien niiden maailmojen 
poikki, kaikkien niiden silmien läpi ja kaik-
kien niiden sanojen halki. Me katsomme 
silmin, jotka eivät halua nähdä, ja silmin, 
jotka eivät voi. Me katsomme silmin, jot-
ka katsovat toisiin, jotka katsovat toisiin. Ja 
kaikesta, mitä me katsomme, syntyvät mi-
nun yöperhoseni, etsivät hetken tietään ja 
lepattavat kotiin odottamaan.

Palatessamme olen aina niin väsynyt, et-
tä nukahdan pöytäni ääreen ja herään tun-
teja tai päiviä myöhemmin poskellani kui-
vahtanutta mustetta ja edessäni paperilla 
sanoja, joita en tiedä kirjoittaneeni. Niinä 
aamuina kellarin ikkunasta siivilöityvä va-
lo tunkeutuu silmäluomieni läpi kipeäm-
min kuin koskaan ja Franz K. on yleensä 
tavallistakin sietämättömämmällä tuulel-
la. Sivullisuuden tunne leijuu ilmassa pak-
suna kuin savu. Niinä aamuina olen lähel-
lä sanoa irti minkä tahansa sopimuksen 
teinkään, jotta saisin kerran – edes kerran 

– nukkua tavallisen yön nähden unta, josta 
en herää ihollani hyväksikäytetty maku.

Ne toiset riivaavat minua jo päivisinkin, 
ne joiden unia me katsomme luvatta ja joi-
den silmin kärsimme ikuisuutta hetken en-
nen kuin taas peilaamme itsemme johon-
kin muualle. Franz K. ei ikinä ymmärtäisi, 
miten tuntuu rikolliselta olla yksin se, jo-
ka näkee näiden perhosten tanssin. Minä 
kuljen satojen maailmojen halki katsellen 
toisten silmin, varastan toisten sanoja ja 
teen ne omikseni. Verkkokalvojani polttaa 
käytön puutteesta: nykyään kirjoitan jo sil-
mät kiinni.

Franz K. kääräisee jälleen uuden sätkän 
ja sanoo lähtevänsä pian. Toivottavasti se 
vie mukanaan tämän pakon, joka nyt tulee 
jokaisen hämärän mukana. Franz K. ei ole 
muuttunut ajan myötä (ehkei aikaa ole sille 
olemassa) mutta minä olen. Huomasin sen, 
kun viimeksi avasin silmäni (viikkokausia 
sitten). Näen useammin nyt: Franz K:n vi-
hertävän, murtuneen maailman; nurkassa 
lymyävän ristilukin samean, ahtaan univer-
sumin. Ikkunan takana kiehnaavan kissan 
silmät näkevät kirkkaasti vain sen, millä 
kulloinkin on merkitystä. Minulle kaikki, 
lähellä ja kaukana, on piinaavan tarkkaa. 
Jokin aika sitten huomasin silmieni vaih-
tavan väriä yöperhosten siipien rytmissä. 
Sinä yönä, ensimmäistä kertaa, minä vein 
Franz K:n ikuisuuksien halki, ei se minua. 
En ollut ajatellut pystyväni siihen.

Eräänä aamuna Franz K. ei enää tullut. 
Se oli jättänyt jälkeensä vain seinään raa-
vitut yksisanaiset jäähyväiset ja pinttyneen 
tu pakankatkun. Ilmeisesti olen valmis. 
Katson toisten silmien läpi, ja omieni, ja 
pimeys tulee, kun kutsun. Tartun sulkaan, 
ja yöperhoset tanssivat luokseni. Tiedän 
muuttuvani kuoriaiseksi, kunhan kuu vaih-
tuu. SK
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 O
lin juuri lopettele-
massa aamuyön 
kolmatta kahviku-
pillista, kun lattia 
katosi yltäni. ”Ei se 
mitään”, Franz K. sa-
noi, kun tarrauduin 
tuoliini. ”Sitä sattuu 

aina silloin tällöin.”
Ja hitot. Hyvähän sen on puhua: se on 

katsellut tätä maata jo puoli ikuisuutta ei-
kä sen kirjoja vieläkään kukaan ymmärrä. 
Hyvä silloin on puhua tyhjyydeksi sulavis-
ta huoneista jokapäiväisinä ilmiöinä, kun 
edelleen muuttuu kovakuoriaiseksi joka 
täydenkuun aikaan, säännöllisesti kuin 
kello. Jonakin päivänä minä vielä syötän 
sen kirjoituskoneelle, sille joka nököttää 
kesäisin pöydällä ikkunan edessä.

Franz K. on ollut täällä kohta kolme vuotta, 
ja edelleen se pystyy vetämään tyhjästä ilmas-
ta sanoja, jotka saavat minut värisemään. Se 
sanoo lähtevänsä, kun minä olen valmis. Val-
mis mihin, kysyin kerran. Franz K. nauroi ja 
pössäytti kasvoilleni pilven tupakansavua. 
”Ei pitäisi kysellä, pieni”, se kuiskasi. ”Ei pi-
täisi kysellä, kun vastauksia ei ole.”

Ja mitähän silloin pitäisi tehdä?
”Vastata.”
Äläkä sano minua pieneksi. Olen pitem-

pi kuin sinä.
”Vain koska katsot ylempää, pieni.”
Ota tuosta selvää. Jotkin asiat vain toimi-

vat logiikan lakien tuolla puolen, ja Franz 
K. on yksi niistä. Sen silmien läpi maailma 
näyttää murtuneelta, hiukan vihertävältä, 
pakotetulta niin kuin joku pitäisi sen pyöri-
misliikettä paikallaan. Franz K. ei tiedä, et-
tä pystyn katsomaan niin, mutta kerran kai 
näin sen tarpeeksi kuolleessa valossa. Toi-
sen kerran, kun Franz K. ei huomannut, kat-
soin kahviini hukkuvaa kärpästä ja näin vain 
oman pirstaleisen kuvani.

Tuuli Mari Antola
Euran lukio

Toisen silmin

©
 K

A
IS

A
 R

A
U

TA
H

E
IM

O



27/2006 | Suomen Kuvalehti      47

al kaisen säteitä

▶

taivasta katsoessaan vain taivaan idean, 
naamion, jonka taakse tuo valtava ja mo-
nimutkainen, pienen pienistä hiukkasista 
ja erilaisesta säteilystä koostuva kokonai-
suus kätkeytyy. Taivaalle annetaan näin ra-
jat, jotta sitä voitaisiin ymmärtää. Nämä ra-
jat tekevät taivaasta sellaisen kuin ihminen 
haluaa sen olevan, hallittavissa ja ymmär-
rettävissä, hänen itsensä kaltaisen.

Runon kolmas säkeistö kertoo runoilijan 
ja runouden suhteesta:

”tuolla kulkee runoilija
Egyptistä pohjoiseen
kun oranssi pääjalkainen lännestä itään
kun harakka kirkon pihalta
kuluneen kruunun, toisen, kolmannen”.
Egyptistä, sivistyksen ja tiedon alkujuu-

rilta, runouden lähteiltä, runoilija vaeltaa 
kohden arjen kylmää pohjoista, todellisuut-
ta. Hän taittaa tuon matkan yhden taiteensa 
innoittajan, Egyptissä jumalana pidetyn au-
ringon, kierron tahdissa. ”Oranssin pääjal-
kaisen” kierto lännestä itään viittaa siihen, 
että matkanteko ei ole luonnollista. Hara-
kan läsnäolo tuossa hetkessä antaa kuiten-
kin olettaa, ettei vaellus ole mahdoton. Kir-
kon pihalta lintu noukkii kruunuja, jotka 
ovat niiden entisiltä omistajilta sinne jää-
neet. Arvoitukseksi jää, ovatko nämä vallan 
symbolit kuuluneet nyttemmin jo edesmen-
neille ihmisille vai voisivatko ne kenties ku-
vata kirkossa tapahtuvaa nöyrtymistä.

Harakan voidaan tulkita viittaavan myös 
itse runoilijaan. Tällöin kruunujen voidaan 
nähdä edustavan niitä lukemattomia kerto-
matta jääneitä tarinoita, joita kirkkomaa voi 
kätkeä kiviinsä ja käytäviinsä. Harakan lailla 
runoilija on keräilijä, ja runous syntyy hänen 
keräämiensä tarinoiden innoittamana.

”Tuolla kulkee runoilija/ rajojen sisällä 
rajojen taakse”, alkaa neljäs ja viimeinen 
säkeistö. Säkeet täydentävät runoilijan ko-
konaisuudeksi antaen selityksen sille, mik-
si hän näkee katulaattojen rajojen väistele-
misen vaivan. Hänen ei näet tarvitse ylittää 
rajoja voidakseen tarkkailla elinympäris-
töään ulkopuolisena, ainoastaan haastaa 
mielensä nähdäkseen niin kuin ulkopuo-
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Elli Anna Emilia Simonen
Töölön yhteiskoulun lukio

 H
einäkuinen ilta-
aurinko lämmit-
tää mukavasti 
selkääni vaih-
taessamme ve-
neemme kurssia 
Nauvon edustalla. 
Lämmin myötä-

tuuli pullistaa isopurjeen kauniille pussil-
le ja vauhdittaa matkantekoamme. Monet 
veneet miehistöineen suuntaavat jo lähei-
siin satamiin varmistaakseen itselleen lai-
turipaikan, me sen sijaan päätämme jäädä 
vielä muutamaksi tunniksi ulapalle nautti-
maan Turun saariston kauniista kesästä ja 
ankkuroitua yöksi johonkin lahdenpouka-
maan. Tarttuessani ruoriin tunnen kevyen 
aallokon silittävän veneen kylkiä.

Purjehtiessani tunnen olevani lähem-
pänä luontoa kuin missään muualla. Pur-
jehdusretket vaativat kuitenkin jokakeväi-
sen telakkareissun: veneen pohja sivellään 
kammottavan hajuisilla, epäluonnollisilla 
aineilla, joiden purkkien kyljet ovat täynnä 
pääkallonkuvia. Nykyiset kemikaalit eivät 
onneksi ole yhtä myrkyllisiä kuin maalit, 
joita käytettiin ollessani lapsi. Isäni lap-
suudessa perheen venettä käsiteltiin vielä 
pahemmilla ympäristömyrkyillä: vuonna 
1952 Suomen Kuvalehdessä neuvottiin ve-
neenomistajia kyllästämään puuveneensä 
lyijyarsenikkiliuoksella.

1950-luvun keinoista on onneksi pääs-
ty eroon kemikaalialan kehityksen myötä. 
Myrkyt kuitenkin kerääntyvät luontoon, ei-
kä siten olekaan ihme, että samat saaristot, 
joissa olen kaikki elämäni kesät veneillyt, 
ovat aina edellistä kesää saastuneempia. 
Uimisen estävät sinilevälautat ovat nykyi-
sin ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Harva tahtoo enää toimia Suomen Ku-
valehden 1950-luvulla antamien ohjeiden 
mukaan. Ajattelumaailmamme on muut-
tunut merkittävästi. 50-luku oli sotienjäl-
keistä taloudellisen kasvun aikaa, jolloin 
ihminen paransi asemaansa luonnon kus-
tannuksella. Viime vuosina me länsimaalai-

set olemme havahtuneet luonnon kantoky-
vyn rajallisuuteen ja ymmärtäneet luonnon 
pahoinvoinnin heijastuvan myös omaan 
elintasoomme. Taloudellisen kasvun ai-
kana luonnon ja ihmisen välillä vallitseva 
riippuvuussuhde tuntuu unohtuneen. Maa-
talousyhteiskunnassa luontoa ei vahingoi-
tettu samassa mitassa kuin nykyään, sillä 
muutokset luonnossa koskivat välittömäs-
ti myös ihmistä. Teollistuneessa Suomes-
sa luonnon avunhuudot huomattiin myö-
hään. Samantapainen trendi on näkyvissä 
nyt teollistuvissa kehitysmaissa.

”Vene upotetaan muutamiksi vuorokau-
siksi järveen, jotta myrkky huuhtoutuu pois 
pinnasta”, neuvottiin 50-luvulla Suomen 
Kuvalehdessä. Nykyisen ympäristöajatte-
lun mukaan ei enää yhtä naiivisti suosita 
”poissa silmistä, poissa mielestä” -peri-
aatetta. Myrkyn huuhtoutuminen järveen 
ei merkitse sitä, että myrkystä päästäisiin 
eroon. Toisaalta suuret rahtilaivat päästä-
vät saasteita pilssivesinä meriin kansainvä-
lisistä luonnonsuojelulaeista piittaamatta. 
Olemmeko siis vain siirtyneet pienempien 
vesistöjen saastuttamisesta suurempien ve-
sistöjen saastuttamiseen? Myrkyn päästä-
mistä järveen vältetään, koska myrkky ajau-
tuu suoraan oman mökin rantaan. Itämerta 
sen sijaan pidetään loputtomasti saasteita 
nielevänä likakaivona.

Suomen Kuvalehdessä neuvottiin suojaa-
maan vene kyllästämisen ajaksi kanaver-
kolla, jotta ihmiset ja eläimet olisivat suo-
jassa myrkyltä. Kovin merkittävää suojaa 
kanaverkko ei kuitenkaan taida tarjota lam-
masta pienemmälle eläimelle; nyrkinmen-
tävät reiät päästävät perhoset, pikkulinnut 
ja hiiret nauttimaan vapaasti ihmisen tar-
joamista arsenikkiherkuista. Kaikennäköi-
nen kasviston, vesistön ja metsäneläinten 
vahingoittaminen oli siis hyväksyttävää, ai-
noastaan ihminen ja ihmisen omistamat 
kotieläimet olivat suojassa. On valitetta-
vaa todeta, että tämä ajatus on vallalla edel-
leen. Luonnolla ei ole itseisarvoa, vaan si-
tä arvostetaan vasta kun ilmankaan ei tulla 

linen näkee. Vaikka runoilija on osa yh-
teiskuntaa, hän pystyy arvostelemaan ja ar-
vioimaan sitä objektiivisesti. Eikä kyseessä 
välttämättä ole edes yhteiskunta: samalla 
tavalla runoilija kykenee astumaan itsen-
sä ulkopuolelle ja tarkkailemaan omaa ole-
mustaan vieraan silmin.

Tämä paikka, johon runoilija itsestään ir-
rottautuessaan saapuu, on runouden var-
sinainen syntysija. Se on paikka, ”missä 
varjot kukkivat/ ja se joka meni, koskaan 
olematta”. Varjot, joiden olemassaolo on 
ihmiselle itsestäänselvyys, symboloivat nii-
tä kaikkia elämän pieniä asioita, joille ru-
noilija voi antaa uuden merkityksen. Ru-
noudessa itsestäänselvyydet saavat uusia 
ulottuvuuksia ja muuttuvat ihmeellisiksi, 
monivivahteisiksi ilmiöiksi.

Runous kuvaa ihmiselle tuttuja asioita siis 
omasta näkökulmastaan, joka saa kukois-
tamaan myös sen, ”joka meni, koskaan ole-
matta”. Ilmaus kattaa kaikki ne elämän lu-
kemattomat mahdollisuudet, jotka syntyvät 
ihmisten valintojen seurauksena mutta jää-
vät toteutumatta. Kuvatessaan näitä mah-
dollisuuksia runous puhaltaa niihin hengen 
ja synnyttää todellisuuden, joka on vaihto-
ehto meitä ympäröivälle maailmalle.

Kontion runo on kirjoitetun tekstin reu-
nattomalla taivaalla vain pieni valonsäde 
muiden joukossa. Sen sanoma ei kuiten-
kaan menetä vertailussa merkitystään. Ru-
nouden rooli yksilön ajattelun kehittämi-
sessä ja kielellisen ilmaisun edistämisessä 
on tärkeä, nykypäivänäkin. SK

Vastaisen kautta myötätuuleen
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Varsinkin sotienjälkeisten suurten 
ikä luokkien tuntuu olevan hankalaa 
tinkiä omista mahdollisuuksistaan 
luonnon edun vuoksi.

toimeen. Viime vuosien luonnonkatastrofi t 
ovat olleet rajuja muistutuksia tästä.

Suomen Kuvalehdessä suositeltiin arse-
nikkia uudeksi kyllästysaineeksi, sillä pe-
rinteisesti käytetty hautaterva ei sallinut 
veneen maalaamista kaikilla maaleilla. 
Tuskin hautatervakaan täysin luontoystä-
vällinen vaihtoehto oli, mutta sen hylkää-
minen siitä syystä, ettei veneestä voitu 
maalata mieleisenlaista, kertoo paljon 
ajan ajatusmaailmasta. Pikkuhiljaa sotien 
jälkeen meillä Suomessa totuttiin siihen, 
että kaikkea on saatavilla. Tämäntyylisen 
elämän jatkuttua viisikymmentä vuotta on 
meidän 2000-luvulla vaikeaa tinkiä saavu-
tetuista eduista. Siihen nähden nykyinen 
ajattelu on yllättävän ympäristökeskeistä.

Varsinkin sotienjälkeisten suurten ikä-
luokkien tuntuu olevan hankalaa tinkiä 
omista mahdollisuuksistaan luonnon edun 
vuoksi. He ovat nähneet talouden kasvun, 
mutta toisaalta myös luonnon saastumi-
sen. Onko taloudellisesta kasvusta tinki-
minen tosiaan suurempi paha kuin nykyi-
nen luonnon riistäminen?

Ihmisen sanotaan olevan perusluonteel-
taan ahne. Paljon ei ole ikinä tarpeeksi, sillä 
aina voi tavoitella jotain lisää. Tämän vuok-
si muutos luonnosta piittaamattomuudesta 
luonnon kanssa sopusoinnussa elämiseen 
tapahtuu hitaasti. 2000-luvulla ihmisen toi-
minta on kuitenkin jo huomattavasti ym-
päristöystävällisemmällä pohjalla kuin 50-
luvulla. Tämä johtunee siitä, ettei ”lisää” 
tarkoita meille enää vain lisää omaisuutta. 
Me kaipaamme myös lisää kuusimetsiä ja 
lisää luonnonvaraisia soita.

On tullut syystelakoinnin aika. Vene nos-
tetaan maalle ja tarkastetaan vahingot. 
Vuosi vuodelta työtä on enemmän, sillä ei-
vät nykyiset kemikaalit sen paremmin kuin 
arsenikkikaan kykene suojaamaan meitä 
itse aiheuttamiltamme vesistöjen tuhoilta. 
Luonnonsuojelu kulkee kuitenkin oikeaan 
suuntaan – navakka vastainen on vihdoin 
kääntynyt hiljalleen voimistuvaksi myötä-
tuuleksi. SK
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 K
olmea naista edessä-
ni yhdistää vain yksi 
asia: se on väri. Kaksi 
naisista on joutunut 
osaksi samaa kuvaa, 
mutta toisilleen he 
edustavat täysin vas-
takkaisia maailman-

katsomuksia. Väri on heille sama, sen koke-
minen erottaa heidät. Kolmannen naisen 
kuva ja maailma, kokemus tietystä väristä, 
poikkeaa täysin heidän käsityksistään. Mi-
hinkään muuhun väriin ei liitykään yhtä 
paljon ristiriitoja kuin punaiseen.

John Hassallin art nouveau -tyylinen sa-
vukemainos noin vuodelta 1900 on tyypil-
linen aikansa tuote. Mainoksessa kuvatut 
korostetun kaksiulotteiset hahmot ovat 
pelkistyneet lähes ääriviivoiksi yksinker-
taista taustaa vasten. Hassallin värivalin-
ta taustalle antaa sille kuitenkin sen taval-
lisesta poikkeavan tasavertaisen aseman 
suhteessa muuhun kuvassa esitettyyn. Pu-
nainen ei koskaan menetä tehoaan, vaik-
ka ”uusi taide” joskus lakkaisikin olemas-
ta uutta. Kiljuvan kirkas ja sokeeraava väri 
edustaa järkytystä, jonka toinen kuvan nai-
sista kokee nähdessään toisen polttavan 
savuketta. Vastakkain ovat boheemi ja de-
kadenssia ihannoiva elämäntapa sekä kon-
servatiivisuus ja tinkimättömyys tiukasta 
etiketistä. 1800-luku, jonka sanotaan jat-
kuneen ensimmäisen maailmansodan syt-
tymiseen, vuoteen 1914 saakka, ei sallinut 
naisten tupakointia. Ennen art nouveau 
-kauden tupakkamainoksia ihmisiä olivat 
jo pöyristyttäneet muun muassa ranska-
lainen kirjailijatar George Sand muuten-
kin miehisinä pidettyine tapoineen sekä 
ooppera Carmen näyttämöllä tupruttelevi-
ne naisineen.

Toisessa, vuodelta 1926 peräisin olevas-
sa kuvassa savu kohoaa savukkeen sijasta 
tehtaanpiipuista, jotka on piirretty hieman 
kalteviksi antamaan mielikuva tehosta ja 
dynaamisuudesta. Samansuuntaisesti nii-
den kanssa on sijoitettu tanko, jota tulevai-

suuteen katseensa tähtäävä nainen pitelee 
kädessään. Tangon päässä liehuva punalip-
pu kohoaa muun kuvan yläpuolelle ja antaa 
sille merkityksen. ”Riistosta vapautuneet 
naiset, rakentakaa sosialismia!” julistaa is-
kulause; neuvostopropagandan käyttämä 
imperatiivi puhuu karua kieltään. Näennäi-
nen kansan tahto ei todellisuudessa ollut 
kansalle mikään tahdon asia, vaan esimer-
kiksi naiset pakotettiin sukupuolten väli-
sen tasa-arvon nimissä raatamaan kodin li-
säksi myös tehtaissa. Totuudenmukainen 
kuva vallinneesta yhteiskunnallisesta tilas-
ta ei välity lähes uskonnollisella hurmok-
sella sosialismia käsittelevästä julisteesta. 
Propagandataide omaksuikin Neuvostolii-
tossa piirteitä venäläisestä ikonimaalaus-
perinteestä.

Art nouveaun, tai jugendin, mainostai-
teen esikuvat olivat lähinnä japanilaisia. 
John Hassallin savukemainoksesta välit-
tyy japanilaiselle maalaustaiteelle ja jopa 
2000-luvun manga-sarjakuvalle ominai-
nen samanaikaisten pysähtyneisyyden ja 
voimakkaan liikkeen tuntu. Punainen väri 
pysäyttää tehokkaasti myös katsojan: piir-
re, joka on varsin suotava mainokselle. Toi-
sen kuvan, neuvostoliittolaisen julisteen, 
pysähtymään komentava tehokeino ei ole 
niinkään punainen väri kuin kuvan naisen 
tuominen vetoavasti aivan lähelle, lähes 
katsojaan kiinni. Hänet on myös esitetty 
pelkistäen, mutta ei kaksiulotteisena ku-
ten savukemainoksen naiset, vaan koros-
tetun kolmiulotteisesti dramaattista teh-
dasrakennuksen mustaa siluettia vasten. 
Punaisella värillä on toki tärkeä asemansa 
kuvan hierarkiassa, onhan kirkas punainen 
sijoitettu kaikkein korkeimmalle ja alareu-
nan teksti on selkeän punasävyinen. Kuvan 
sanoman kannalta väri on ensisijaisen tär-
keä: se symboloi aatetta, jonka puolesta ke-
hotetaan taistelemaan, jota kehotetaan ra-
kentamaan.

Savukemainos vuodelta 1900 synnyttää 
tyystin toisenlaisen mielikuvan kuin neljän-
nesvuosisata myöhemmin tehty propagan-
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Antti Jalmari Solin
Tampereen yhteiskoulun lukio

Kovien otteiden väri

◼ Kirjoitustehtävä: Kuvat puhuvat 
kumpikin omaa kieltään. Kuinka ne 
sinua puhuttelevat?

Riistosta vapautuneet naiset, 
rakentakaa sosialismia!” Neu-
vostoliittolainen juliste vuodel-
ta 1926.

John Hassallin savukemainos 
noin vuodelta 1900.



27/2006 | Suomen Kuvalehti      51

Naisen kasvonilme kertoo ainoastaan 
syvästä ja järkähtämättömästä 
luottamuksesta aatteeseen ja tulevaisuuteen, 
ei lainkaan hänen luonteestaan kuten 
savukemainoksen naisilla.

dajuliste. Art nouveau -mainoksen mustiin 
pukeutunut nainen ja hänen tyrmistyksensä 
toisen naisen tupakoinnista herättävät nyky-
katsojassa hilpeyttä, etenkin sen tietämyk-
sen valossa, että tupakointia ei vuonna 1900 
yleisesti pidetty terveydelle erityisen haitalli-
sena. Nautiskelija tupakoiva nainen onkin: 
hän on täysin siveettömästi nostanut jalkan-
sa pöydälle ja ojentanut nilkkansa. Hän on 
riisunut hattunsa ja hansikkaansa eikä näy-
tä lainkaan nolostuvan kirjaimellisesti pääs-
tä varpaisiin vaatetetun mustapukuisen nai-
sen seurasta.

Propagandajulisteen tunnelma ei ole 
lainkaan humoristinen. Sosialismi on kuo-
lemanvakava asia, ja siihen tulee suhtau-
tua kuvan naisen tavoin jäyhäilmeisellä ja 
kyseenalaistamattomalla kunnioituksel-
la. Maailma on aivan toinen kuin Hassal-
lin mainoksessa. Naisen vaatetus on työn 
ja käytännöllisyyden sanelemaa; savuke-
mainoksen naisten asuissa tehdastyö olisi-
kin lähes mahdotonta. Naisen kasvonilme 
kertoo ainoastaan syvästä ja järkähtämät-
tömästä luottamuksesta aatteeseen ja tule-
vaisuuteen, ei lainkaan hänen luonteestaan 
kuten savukemainoksen naisilla.

Erilaiset mainokset olivat jugendajan 
varsin tyypillinen ilmiö, ja neuvostotaiteen 
eräät kuuluisimmat edustajat ovat propa-
gandajulisteita. Hassallin savukemainos 
ja punalippua kantava nainen ovat lähtöi-
sin eri maailmoista mutta luottavat samaan 
tehokeinoon: ne pakottavat näkemään 
punaista. Hassall tuo konkreettisen värin 
suorastaan väkivalloin katsojan verkkokal-
voille, neuvostojuliste on huomattavasti 
miellyttävämpi tarkastella ja synnyttää vain 
mielikuvan punaisesta, tai pikemminkin 
eräästä sen merkityksestä. Molemmat ta-
paukset kuulostavat varsin harmittomilta; 
on vaikea uskoa ylipäätään minkäänlaisten 
savukemainosten ja poliittisen propagan-
dan saaneen niin paljon vahinkoa aikaan 
kuin on tapahtunut. Tällainen ironia sopii 
kuitenkin erityisen hyvin juuri ristiriitai-
seen punaiseen väriin. SK
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